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ИДЕОЛОШКИ основи



Савез Совјетеких СоциЈапистичких Република, или 
•скраћено СССР, није национална већ социјалистичка 
држ ава.

Y нашој дневноЈ штампи врло често се сусрећемо 
са називом Совјетске РусиЈе за ову држав^ која себе 
никад и ни у каквој прилици тим именом не назива. Она 
то није већ по самој својој социјалистичкоЈ природи и 
нигде она то и не прикрива. Према томе, први податак, 
који морамо да имамо на ymv сваки пут кад о овој др- 
жави говоримо и размишњамо јесте та|, да Је то соција- 
листичка а не национална руска државна организација.

Шта значи социЈалистичка држава?
Према чл. 1 СовЈетског Устава од 5 децембра 1936, 

'Савез Совјетских Социјалистичких Република јесте »соци- 
јалистичка држава радника и сељака.» То је дакле држа« 
'ва у којој је осгварен, или бар треба да буде остварен 
програм социјализма по ysopy Маркса и Енгелса наЈпре, 
а затим Лешина и Стаљинф СССР Је дакле пре свега и 
изнад свега, остварење идеја модернога или,- како се че- 
сто код нас назива »на^чнога соци}ализма». Према томе, 
није довољно знати колико квадратних километара за^- 
зима ова земља и колико има становника, или пак коли- 
ico хиљада или милиона тона разне ^робе производи и 
троши, па да се може рећи да се СССР познаЈе бар y  
кр^пним потезима. Потребно је пре свега упознати сам^ 
tipnpoAY ове државне организациЈе, њене циљеве и стрем- 
љења као и методе и сретства коЈима се сл^жи да би 
"се тек онда имаЛа јасна претстава' шта’ значи y  живот^  
новечанства ова заиста пространа земља и њена соција- 
листичка државна о р г а н и з а ц и > а . . ■ v ■



Иодерни социјализам
П ролетаријат и б у р ж о ази ја

»Модерни |е социјализам», пише Фридрих Енгелс y  
самом YB°AY Y сво!е највеће дело Анти-Диринг, »по 
својо} садржини пре свега плод посматрања, с Једне стра« 
не, класних супрогности које владају v данашњем apy- 
штвy између богаташа и сиротиње, најамних радника и- 
буржоазије, и с APYre стране, анархије која влада y про« 
изводњи.« Борба пролетаријата за унишгење буржоазије 
према тохме сачињава основ модернога социЈализма Карла 
Маркса и Фридриха Енгелса, чијим cy се идејама беском- 
промисно придружили руски бољшевици, данас владајућа 
странка y СССР.

Основна подела y данашњем apyihtby> од коЈе по- 
деле полази целокупно комунистичко политичко учење,. 
јесте подела на две класе: п ролетари јат и б у р ж о ази ју . 
Под пролетаријатом (в. Капитал од Карла Маркса, св. I, 
глава XXII, примедба 71) комунисте подразумевају Y глав« 
ном најамно радништво, т. }. људе, којима је сав иметак 
њихова способност да раде, па. ко|и према томе живе од. 
давања сво је  радне снаге у наЈам. Буржоазија је пак 
цели друштвени слој изнад пролетариЈата, т. ј. сви они 
људи коЈи располажу у материјалним добрима као сво~ 
Јином, а нарочито машинама, алатима и срегсгвима за* 
производњу материјалних добара. Између ове две дру~ 
штвене класе, по комунистичком учењу, не може бити: 
измирења и циљ је целокупне борбе пролетаријата 
штење буржоазиЈе и завођење бескласног т. зв. соција- 
листичког друштва y коме ће остати Једино пролетаријат 
као сопственик свих материјалних добара ко}а cy  сада* 
раздељена међу појединачне сопственике. Пошто је д р - 
жава, по овом учењу, чисто буржоаска установа, ство- 
рена да држи пролетаријат y потчињености, то ће и онац
Y социјалистичком друштву постати непотребна,

Против „поделе* рада

Нестанак државе у  будућем комунистичком друштв^ 
описао Је Енгелс (Анти-Диринг, III, 2) на следећи начин:



> Кад нс буде ни једне друштвене класе коЈу треба 
држати v потчињеносги, кад скупа са класном владави- 
•ном и са б^рбом за индивидуални опстанак, заснованом 
на досадашњоЈ анархији производње, буду уклоњени 
сукоби и ексцеси који отуда проистичу, онда више нема 
ко да се тлачи, онда ишчезава потреба за  државном вла~ 
шћу која данас врши ту функциЈу . . . Држава не бива 
»укинута«, она и з у м и р  е«.

Y данашњем друштвеном поретку, који Маркс и Ен- 
гелс називају капитализмом, буржоазија је потребна јер 
гврши Једну економски ипак потребну функцију расподе- 
ле произведене робе измеђ\Ј произвођача и потрошача. 
Буржоазија се дакле бави не производњом материјалних 
добара, већ посредовањем између произвођача и потро- 
шача, при чему неправично за себе увек задржава један 
,део вредности робе у виду в и ш к а  в р е д н о «  
с т и, од кога дела сама живи и нагомилава себи бога« 

'ства. Ово је могуће само зато, јер )'е п о д е л о м 
р а д а у друштву, радник осуђен да производи само 
једну врсту производа, а како сам има потребе за раз- 
н̂им производима да би могао живети, то }е принуђен да 
до туђих производа долази р а з м е н о м  или трго- 
вином, y коме пзслу мора да се ослони на вештије по« 
среднике, трговце, који у  томе послу један део вредности 
робе задржавају за себе. Подела рада, дакле, по кому- 
нистичком учењу, излаже радника двострукој несрећи: с 
једне стране чини трговину, управу радом и државу 
■неопходним, бацајући на терет радника издржавање целог 
слоја друштвеног који се тим пословима размене, контро- 
ле и посредовања бави, а с друге стране, радећи само 
један посао, радник се заглупљује и онеспособљава за  
.друге, више радиности услед чега се јавља и физичка а 
не само материЈална неједнакост међу људима. Излаз из 
•ове ситуациЈе Јесте укидање поделе рада и оспособљење 
радника за све врсте занимања у лруштву. Тада ће рад- 
ник моћи сам себи све да производи што му Је потребно, 
а посредници, трговци и управљачи радом постају непо- 
требни, па и део рада, који радник у капиталистичком 
друштвеном поретку троши на издржавање буржоазије, 
остаће раднику. Уметност и наука неће бити монопол 
само извесних људи и класа, већ ће то бити разонода 
сваког радника, чиме ће се већ иначе стечена свестраност 
радникових способности само још више увећати.

Било Је социЈалиста, коЈи су  сматрали да Је иемогуће 
напустити поделу рада у производњи па су хтели да је 
-задрже и у социЈалистичком поретку. О ву њихову тежњу
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Маркс и Енгелс су исмеЈали тврђењем да је подела рада  ̂
>услов за  опстанак робне производње« а роба }е основни 
облик капиталистичког начина производње (Капитал, I, 1). 
»Претпоставите ли поделу рада, ви имате размену ик 
према томе прометну вредност«, каже Маркс у самоме 
почетку своЈе књиге Б еда философије. »Закон поделе 
рада чини темељ поделе на класе,« каже Енгелс (Анти— 
Диринг, III, 2) дајући нем о томе, како је дошло до поделе 
на класе у данашњем друштву, следеће објашњење:

»Поред ове велике већине која се искључиво бави 
физичким радом, формира се класа која је осл обођен а  
директно продуктивног рада, ко}а се стара за  зајед« 
ничке послове друш тва: управу радом, државне послове, 
правосуђе, науку, уметност итд. Дакле, закон поделе  
рада чини темељ  поделе на класе“.

Главни циљ социЈализма Јесте да се класна подела у 
друштву избегне а услов за  ово Јесте пре свега укидање 
поделе рада. Радник не сме више да ради само једну 
врсту посла, нити да производи само Једну врсгу мате- 
риЈалних добара: он мора да буде толико свестран про« 
извођач да ишчезне свака потреба за разменом добара 
међу људима, Јер је баш ова потреба за размеиом и ство« 
рила у друштву звања »ослобођена продуктивног рада«, 
као што каже Енгелс, а та су  звања, уирава радом, др~ 
жавни послови, правосуђе, наука, уметност, поред трго- 
вине која Је по Марксу најобичниЈа превара (Капитал, I, 4). 
Отуда је за Маркса »питање живота или смрти.. .  да се  
делимична индивидуа, пуки носилац једне друш т- 
вене детаљ не функције замени тотално развијеном  
индивидуом, з а  коју разне друш твене функције 
зиачи исто толико наизменичних начина делатности". 
О ву  Марксову основну мисао, допуњуЈе Енгелс на 
следећи начин:

»Друштво, ослобођено ограда капиталистичке произ- 
водње, може ићи Још много даље. Стварајући генера- 
цију свестран о изучених произвођача који р азум е-  
вају  научне осн ове целокупне индустријске произ- 
в од њ е, и од којих је сваки од почетка до краја 
практично извеж бан у читавом низу производних 
грана, друш тво ствар а нову продуктивну снагу која  
обилато надокнађује рад ок о транспорта сировина 
и горива набављених с већег растоЈања* (Анти-Диринг, III,3).

„Анти^Диринг”

Дакле, члан комунистичког друштвеног поретка, коме
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ће на пример, затребати хартије, неће моћи ову робу да 
ађе у суседној продавници, као данас, већ ће имати сам 

себи да исфабрицира, на машинама фабрике, која ће бити 
лруштвена својина. Како пак за  хартију треба и целулоза, 
то ће он пре доласка Y фабрику хартиЈе, отићи и изра- 
дити себи потребну количину целулозе, што му неће бити 
тешко јер је »тотално развијена индивидуа«, и све ове 
различите функције претстављају за њега исто толико 
наизменичних начина делатности, што га спречава да за~ 
кржља у »делимично развијену индивидуу«, ко)а )'е за~ 
кржљалост у крајњоЈ' линији и учинила људе неједнаким.

Оваквом укидању поделе рада у друштву успро- 
тивио се Диринг, професор Универзитета у Берлину, твр- 
дећи да подела рада олакшава људима производњу, на 
шта је устао Енгелс и у заједници са Марксом написао 
целу књигу против Диринговог социјалистичког учења^ 
Анти—Диринг, у којој j'e на ово Дирингово мишљење о 
подели рада одговорио следеће: »Г. Диринговом начину 
мишљења, наслеђеном од учених класа, мора свакако да 
изгледа као нешто ужасно да Ј'еданпут неће биги ни гу~ 
рача колица ни архитекта по професији, и да ће човек, 
који )'е пола часа давао упуте као архитекта, гурати не~ 
ко време колица, док опет не буде потребно да ради као 
архитекта« (Анти-Диринг, II. б).

Нема професиЈе нити професионалних гурача колица 
у будућем социјалистичком поретку Маркса и Енгелса. 
Ко мисли да задржи поделу рада и професије у произ- 
водњи, тај ни)'е марксиста. Taj' ниЈ'е још ни марксистички. 
буквар изучио.

Укидање поделе рада и професиЈ'а у друштву по~ 
влачи за собом и следеће нужне промене у досадашњем 
економском животу човечанства:

»Тотално развијен произвођач« моћи ће само онда 
да врши своЈ'е потпуне фукциЈ'е, ако нестане приватне 
сво)'ине међу људима, а нарочито над сретствима за про- 
изводњу. Ништа мени неће помоћи Moj'e знање да себи 
произведем хартију ако машине за  производњу харти)'е 
буду у рукама Ј'еднога сопственика који ми неће допу- 
стити да се овим машинама бесплатно послужим. КраЈњи 
циљ комунизма j'e да радник ужива цео плод свога радаз 
без икаквих одбитака ма за  кога то било а наЈ*мање за  
неког власника сретстава производње и машина. Према 
томе, укидање приватне својине j'e нужан услов за сло~ 
бодно »вршење произвођачких функциЈа« тотално раз« 
виЈене индивидуе, коЈа неће до производа долазити пу«
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тем размене, јер чим постоји размена одмах смо отишли
Y капитализам, већ ће све што joj буде потребно произ- 
водити сама помоћу друштвених сретстава за  произ- 
водњу*

Пошто ће нестати размене производа (роба), то ће 
наступити и необично ■ смањење транспорта. Данашњи 
развијени саобраћаЈ последица Је велике размене добара
Y систему одмакле поделе рада, где сваки ради у глав- 
ном за другога и троши туђе а не своЈе производе, па 
Је потребно да му се ови производи транспортују* То~ 
талном производњом на сваком месту комунистичко ће 
друштво себи да уштеди и трошкове транспорта и потре- 
бу за великим градовима, који су такође као тржишта, 
последице поделе рада и размене добара коЈа отуд про- 
излази.

»Укидање растављања града од села, није дакле уто- 
пија чак ни са гледишта могућности да се оствари што 
равномернија расподела крупне индустриЈе по целоЈ зем- 
љи. ЦивилизациЈа нам Је, додуше, у великим градовима 
оставила такво наслеђе, да ће нас стати много времена и 
муке док га се не отресемо. Али их се ипак морамо 
отрести, и отрешћемо их се, па макар то био и дуготра- 
Јан процес. Ма каква судбина била, коЈа је намењена не- 
мачком царству пруске народности, Бизмарк може да 
легне у  гроб са гордим уверењем да ће се сигурно ис- 
пунити његова наЈмилија жеља: пропаст великих градова« 
(Анти—Диринг, III).

Ликвидација економских криза

Y каниталисгичкоЈ производњи, заснованоЈ на подели 
рада, сваки ради за другог и разменом добиЈа оно што 
је њему потребно од других произвођача. Колико ће се 
коЈих производа да изради, не одређуЈе друштвена по- 
треба, већ висина профита коЈи дотични производ даЈе 
капиталисту односно организатору производње. Ако je 
профит велики, капиталиста ће у производњу тога ар- 
тикла уложити веће количине капитала и производ ће 
преплавити пиЈацу Y већоЈ количину него што Је то дру- 
штву Y томе тренутку потребно. Засићеност друштва y  
извесном производу повући ће за собом као последицу 
к р и з  y  y  тоЈ врсти производње, коЈа се мора да сма- 
њи што доводи до отпушгања радника и стварања бес- 
послице. Свака количина незапослених радника на пиЈаци 
радне снаге, утиче на повећање понуде радне снаге и
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eit>e њене цене, па за собом повлачи и смањење 
млдница оних који раде и у другим гранама производње 

oie још нису дошле у кризу. О ву војску незапослених, 
к L  утичу на смањење цене радној снази на пијаци, 
Маркс назива резервном индустријском армиЈом чиЈе 
: постојање буржоазиЈи потребно да би уцењивала рад- 
нике који код ње раде. Капиталистички систем је по 
Марксу права анархија y производњи јер је изложен не« 
престаним кризама које све у главном погађаЈу раднике.

Кад се међутим укине подела рада у Друштву, и 
кад сваки, у место да производи за другог има дапроиз- 
води само за себе, поред тога што ће нестати потребе 
за трговцем и посредником т. ј. за целом буржоаском 
класом, нестаће и криза које су  карактеристика само ка- 
питалистичке производње. Сваки човек је толико паметан 
да неће производити више него што је за његову потро- 
шњу потребно и y  производњи ће завладати хармонија 
на место досадашње анархиЈе. Комунисгички начин про- 
изводње, по своЈоЈ основноЈ одлици а то Је укидањем 
поделе рада и размене добара међу људима, искључује 
и могућноит економских криза.

За „ред у производљ и“, а против 
„друш твених разлика“

Пошто Је, по учењу комуниста, класна супротност 
између буржоазиЈе и пролетариЈата непомирљива, све 
што cnaja људе разних класа као: религиЈа, национална 
солидарност, крвно сродство изражено у породичном 
моралу као и сам морал, смртни су непријатељи ком^- 
низма. НаЈамни радник из ЈугославиЈе ближи Је по својим 
интересима наЈамном раднику Y Јапану или БразилиЈи, 
него своме рођеном брату ако оваЈ припада буржоазиЈи. 
Ова солидарност пролетера целога света против буржо- 
азије свих земаља без разлике изражена Је у крилатици: 
»Пролетери свих земаља уЈедините се», коЈа ie крилатица, 
заједно са укрштеним српом и чекићем на црвеном пољу, 
саставни део грба СССР.

Овако постављен »научни социЈализам» Маркса и 
Енгелса претставља затворену идејну творевину- Y коЈој 
све логички Једно из другог произлази. О гуда је сваки 
компромис са капитализмом немогућ Јер напушта»ће ма 
кога елемента овако логички везаног система, повлачило 
би за собом напуштање целе идеологије. Зато Је револу- 
ционарни пут Једини који води остварењу бескласног



12

друштва и то Је Јасно подвучено у Комунистичком м а- 
ниф есту, спису који су  Маркс и Енгеле саставили 1842' 
године, а који је манифест и данас основни програм је- 
дине политичке организације у  СССР, Свесавезне К ому- 
нистичке Партије бољшевика, која се скраћено назива! 
ВКП(б).

Према томе, социјализам односно комунизам има да. 
уништи буржоазију, да би с једне стране направио ред. 
у производњ и на месго анархије која влада у капиталис- 
тичкој привреди, а с друге стране, да би уништио дру- 
ш твене разлике које у капиталистичком друштву вла- 
дају између богатства и обиља с |едне и беде с друге 
стране. Све дакле ж ртве, које социјалистичка од н ос- 
но комунистичка револуција захтев а , правдају се  
овим циљем. Према томе, ако је тај ииљ постигнут, 
жртве ма колике биле, по замисли твораца комунизма,. 
јесу  оправдане. И обрнуто, ако тај циљ није постигнут, 
онда чак и по замисли њиховој, ж ртве су  узалудне а 
тиме и цела борба не сам о  узалудна, већ и убитачна-

Диалектички материјализам

О во је економско-социјални део марксистичке док- 
трине. Њен философски део познат је под именом м ате- 
ријалистичког схв атањ а историје или диалектичног 
материјализма (y  СССР скраћено: диамат). О сновуовога 
схватања дао је Маркс у чувеном предговору Критике 
Политичке Економије 1839 године, где стоји:

»Y друштвеном произвођењу свог живота људи 
ступају Y одређене, нужне, од њихове воље независне- 
однрсе, производне односе, који одговарају одређеном 
ступњу развоја њихових матери1алних производних снага.. 
Целокупност ових производних односа чини економску 
структуру друштва, реалну основицу на којој се диже 
правна и политичка надградња и којој одговарају одре- 
ђене форме друштвене свести . . .»

Према томе, и начин људског мишљења условљен је 
развитком производних снага у Дагој епоси. Свака про- 
мена у економском животу човечанства повлачи за со- 
бом и промену Y политичким и философским схватањима.. 
Начин мишљења не одређује философија већ економија 
дате епохе.

Закључак из овога је веома прост: нема вечних ис- 
тина. Истина није нешто што је вечно већ нешто што је 
везано за  економску епоху. »То што је два и два једна- 
ко четири, што птице имаЈу кљун, или овоме сличне ства-
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ри, прогласиће за  вечне истине само онај ко има намеру 
ла из тога, што у  опште постоје вечне истине, изведе- 
закљуцак како и у области људске историје има вечних 
истина, вечитог морала, вечите правде итд., истине које- 
претендуЈУ на сличну вредност и домашај као и матема- 
тичке теорије и примене (Анти-Диринг, I, 7).

Маркс и Енгелс заборављају да њихово тврђење, да. 
вечних истина нема у области друштвених поЈава, јесте 
такође нешто чему они и њихови следбеници придаЈу- 
важност вечне истиие. Хтети целу историју човзчанства^ 
објаснити класном борбом и материјаиистичким схватањем, 
света, значи ипак сматраги и класну борбу и материјали« 
стичко схватање историје као вечне истине.

Вечне истине v домену друштвених појава према, 
томе не постоје кад их прокламује неко други. Оне ме- 
ђутим постоје кад их прокламуЈу Маркс и Енгелс и зову- 
се: материјалистичко схватање историје и класна борба.

Материјалистичко схватање је камен темељац марк~. 
сизма па према томе и -бољшевизма.

Из тог схватања нужно произилази:
1. Првенство економије над политиком и етиком, —■- 

материјалног живота над духовним;
2. Порицање и противљење свакој религији;
3. Класна борба. ,
Многи површни посматрачи живота у СССР из чи~ 

њенице да је совјетски режим одустао од ове или оне- 
економске поставке марксизма, изводе одмах закључак 
да је то и напуштање самог марксизма од стране бољ- 
шевика.

Ништа погрешније!
Све друго је у марксизму споредно сем овога ка~ 

мена темељца без кога се марксизам никада и нигде не 
може ни замислити. То нам показује и целокупан марк- 
систички односно бољшевички експерименат у СССР за< 
ових двадесет и три године свога остварења.

А баш тиме сам марксизам показује колико је соци«. 
Јално и духовно надмоћно над материјалним..



Л е њ и н
На најпочаснијем месту Совјегског Савеза, на огром- 

ном Tprv Краснаја Плошчад у Москви, у непосредној 
близини Кремља, уздиже се маузолеј у коме почива мр- 
тво тело творца данашње социјалистичке државе СССР, 
Владимира Илића Уљанова, који је v политици у зео  псе- 
удоним Лењин.

Ко је Лењин?
Лењин је y  ствари творац бољшевизма а то значи 

комунизма кака? исповеда ВКП(б). То је човек који |е 
сматрао да је сваки социЈалистички компромис у ствари 
напуштање марксизма или у најмању руку његова повре- 
да која се не може трпети. »Наш је задатак на првом 
месту да васпоставимо npaev Марксову науку», писао је 
Лењин 1917 године. »Оно што ра\е Кауцки и њему слич- 
ни само )'е »прљање марксизма* (Г. ЗиновЈев и В. Лењин: 
СОЦИЈАЛИЗАМ и РАТ).

Пошто се бољшевици сматрају јединим правим след- 
беником Комунистичког манифеста Маркса и Енгелса, то 
се  они и званично називају комунистима. Званичан пар- 
тијски програм, који је написао Бухарин, и који је у 
огромном броју примерака растурен у СССР, v главном 
понавља мисли из Комунистичког манифеста. Сам Лењин 
написао је у изгнанству књигу ДРЖАВА и РЕВОЛУЦИЈА 
у којо), по његовом мишљењу, нема ништа што већ није 
у својим делима поменуо или објаснио Маркс. Бољше- 
визам )'е есенција Марксовог револуционарног комуни- 
стичког учења. То је бескомпромисни марксизам.

Бољшевик )*е зато пре свега антирелигиозан и анти- 
моралан, па не признаЈе ни саму законитост у  друштву. 
»Ми се не држимо легализм а по сваку цену», пишу Зи- 
новјев и Лењин v напред поменутој књизи, »код нас не 
може наступити фетишизам законигости».

Мбксим Горки овако описује Лењина: >Лењин је чо- 
век особиге енергије; двадесет пет година бориз се он у 
првим редовима бораца за пооеду социјализма,- он Је јед- 
на од најзначајнијих и наЈоригиналнијих појава у интерна- 
ционалној социјал демократији; сн Је врло даровит и има 
све особине за вођу, па и за улогу вође потребну
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дИЦу м орала и нем илосрдно понаш ањ е прем а 
Sc m b o t v  м асе“. Друг и лични приЈатељ Лењинов, Н. Ру- 

кин каже за Лењина да је то човек о б у зе т  м р ж њ ом - 
Пн није у стању да онако снажно воли као што j'e у 

"тању да Мрзи. Он м рзи б у р ж о ази ју  м ного јач е  н его  
цјто воли свој пролетариЈат*. ч v- • , ,

д 0  Лењина комунистички теоретичари сматрали cv  
he пролетерска револуција нићи најпре у оноЈ земљи 

v којој J'e индустрија најразвијениЈа. >Не, — одговара 
лењинска теорија револуциЈе, — не б езу сл о в н о  тамо^ 
где j'e индустрија р азви јен и ја  и т. д. Фронт капитала 
биће пробијен тамо, где је ланац империјализма слабиЈ'и, 
јер Је пролетерска револуциЈа резултат кидања ланца 
светског империјалистичког фронта на наЈ'слабијем њего- 
вом месту, а К°А тога се може догодити да земља, која 
j'e почела револуцију, земља, која је пробила фронт ка- 
питала, буде капигалистички мање развијена, него друге  
развијеније земље а које још остаЈ'у у  оквиру капита- 
лизма“ (Стаљин: Проблеми Лењ инизма).

Да је тако доказ Је пролетерска револуција у Русији..
Закључак: слабљење ланца капиталистичких држава 

j'e главни услов успеха пролетерске револуције. Разарање 
националних органи5ама постаЈ'е најглавније сретство ко- 
мунистичке борбе.

Лењин отворено проповеда да је диктатура проле- 
тариЈ*ата организовано насиље радничке класе над бур~ 
жоазијом. Y књизи, коЈ‘у смо напред поменули, Д р ж ава. 
и РеволуциЈа, Лењин пише: >Диктатура пролетариЈ*ата 
Јесте законом неограничена и на насиљ у ослоњ ен а. 
владавина пролетариЈата над буржоазијом . ..»

Такав човек, револуциЈом од 7 новембра 1917 године- 
и свргнућем са власти Керенског у  Пегрограду, постао Је- 
стварни поглавар државе СССР, започињући одмах по- 
доласку на власт огроман покушаЈ остварења социЈали- 
стичког комунистичког поретка на огромноЈ и природним* 
богатствима неисцрпноЈ териториЈи дотадање РусиЈе.

Шта нам Је дао оваЈ покушаЈ?
Данашња СССР Је резултат двадесет и три године 

напора за осгварењем комунистичког друштвеног порет- 
ка по Марксовом узору.



Коиунистичка партија ВКП(б)

Насмље

Устав и уставни прописи y  СССР само су  једна 
‘фасада која у пракси нема оно значење које се устав« 
ним одредбама придаје у другим државама. Поменули 

'смо напред Лењинову формулу да се бољшевици неће 
■ држати легализма по сваку цену. А тачка 17 програма, 
који је саставио Бухарин по y 3°PY на Комунистички ма~ 
нифест из 1842 године, каже: »Као и свака друга држава 
и пролетерска је организација владајуће класе . . .  и орга- 
низациЈа насиља».

Y својој књизи Д рж ава и Револуција из 1917 год. 
-Лењин пише: Да би одвео друштво социјализму аван- 
гарда пролетаријата »има потребу за државзм као цен- 
трализованом организацијом снаге и насиља, да би уш*- 
штила отпор експлоататора и држала у руци народне 
масе. Док се народ не навикне да живи без присиле 
»држава fe потребна не да би осигурала сл ободу на- 
роду већ једино да би уништила непријатеље про- 
летаријата.« О гуда демократски расположени елементи 
западне Европе немају право кад пребацу)У бољшеви- 
цима да и сувише прибегаваЈу насиљу а народу не дају 

•слободу. То никада бољшевици народима нису ни обећавали.
Y СССР власт Је само номинално у рукама народ- 

них комесара ко|е бира Врховни сов)ет. Y Ствари сва је 
власт у рукама комунистичке странке и ако народни ко- 
месари имају утицаЈа на државне послове, то долази не 
отуда што су они претставници народа преко Врховног 
совјета, већ зато што су  они угледни чланови комуни- 
хгтичке странке. Диктаторска организација странке из доба 
њене завереничке борбе само је ојачана у С С С Р.
"•■i 10 l iii V. .• • 1 ; . , .51} :ity.

Партија л' '• * . '' ■

Данашња комунистичка странка бољшевика постала 
Је 1903 године на конгресу руских социјалдемократа у  
иностранству. ОваЈ конгрес, коЈи Је отпочет у  Брислу а 
завршен у Лондону довео Је до цепања руских социЈал-
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кпата у бољшевике, који cy  под воћством Лењина 
'^били већину на конгресу, и у меншевике, који су  ос- 
Д°  м v мањини и који cv били за демократски а не ре- 
TnnvuHOHdpHH начин борбе. Одбијајући даљу сарадњу са  

о!им противницима са конгреса, Лењин је основао по- 
гебну организацију бољшевика која је усвојила завере- 
нички метод рада и систем диктатуре у само! странци 
Гео друкчије није било могуће извршење Марксовог ре- 
волуционарног програма. Према томе странка је одмах 
била тако организована да је центар смишљао и наређи- 
вао а органи и чланови странке су  имали да ова наређе- 
tt»a извршуЈу без икаквог поговора. ОваЈ центар сфанке 
био Је сам Лењин.

»Лењин показује очигледну вољу за влашћу«, пише 
Троцки 1903 године у брошури Други конгрес р у ск е с о -  
-цијалдемократске стр ан ке. »Опсадно стање, које Лењин 
са толико упорности хоће да заведе у странци тражи 
твоздену руку. Терор тражи Робеспјера. Друг Лењин, раз- 
мишљајући о члановима странке, дошао ]е до закључка 
да је та гвоздена рука он и само он једини«.

Само кад се ово зна, може да се Јасно схвати све 
оно што се у СССР одиграло и данас одиграва у сов- 
јетској социјалистичкој владавини. Само оваква схватања 
бољшевика и овакав систем слепог извршења наређења 
централе, омогућили су  да чланови комунистичке странке 
извршују без поговора сва наређења па ма како она била 
крволочна па чак и контрадикторна са програмом cai 
странке.

Комунистичка странка у  СССР организована је 
следећи начин.

Y свакој установи, предузећу, школи, војноЈ јединици 
и томе слично, довољно је неколико комуниста да се са- 
купе па да се одмах оснује основна организацИја странке 
ко}а добија секретара и стиче право да шаље своје riper- 
ставнике на конференције у граду или крају. Секретар 
је главни и најважнији орган организације. Конференција 
града или краја сазива се сваке четврте године којом се  
приликом бира месни комптет и секретар комигета као и 
делегати за панунионистички конгрес комунИстичке стран- 
ке, коЈи конгрес бира око 70 чланова Централног комитега 
странке и Контролну комисију. Ова Контролна комисиЈа 
има задагак да контролише члановеистранке да су  заиста 
убеђени комунисти а од 27 фебруара 1940 године ова 
њена власт проширена је и на (Све орсане и у стан ов е  
совјетске^држ аве (в. Правду од 28-:II-l934). Орган Стран-



ке је дневни лист Правда, а Извјестија су орган Совјет^ 
т.Ј. државне власти.

Централни комитет странке бира извршне органе пар- 
тиЈе који су:

ПоЛитички биро (Политбиро), који је у ствари саве- 
тодавни биро у з  »црвеног шефа« т.Ј. диктатора сгранке 
у  Лицу њеног главног секретара;

< Организациони биро (Оргбиро) који се стара да 
припадници комунистичке странке буду распоређени по 
свим установама државе и партије тако да сва важнија 
места буду заузета или контролисана од припадника 
странке, и

Секретаријат, који је у ствари централа која управ- 
ља странком, преко ње државом па и свим организација- 
ма комунистичким у иностранству. Секретаријат се сас~ 
тоји сада из четири бирана секретара (Андрејев, Жданов, 
Маленков, Стаљин) међу ко}има је најутицајнији Стаљин 
у  ствари диктатор странке и државе.

Бро} присталица комунистичке странке у СССР ни}е 
велики и вођи странке су увек више пазили иа то да им 
присталице буду чисти комунисти него да их }е много 
велики бро}. Из података, ко}и се о6}ављуЈу приликом 
одржавања конгреса, странка }е имала следећи бро} при- 
сталица:

Година конгреса Бро} присталица
VIII у марту 1919 312.000
IX у марту 1920 612.000
X у марту 1921 733.000
XI у марту и априлу 1922 532.000
XII у априлу 1923 386.000
XIII у ма}у 1924 362.000
XIV у јуну 1925 692.000
XV у децембру 1927 887.000
XVI у }улу 1930 1,261.000
XVII у фебруару 1934 1,872.000 •

Против демократије

Кад се узме у обзир да }е у фебруару 1934 године 
СССР имала око 168,200.000 становника, од чега је око



ЛПП 000 имало право гласа, онда излази да комунистичка 
93,ооаи ^ ствари претставља тек око 2 проц. од станов- 
странк  ̂ ^  достигло да може уживати бирачко право. 
r?^ v B2 Проц. становништва међутим чврсто држи у сво- 
ium оукама власт над осталих 9S проц. живља у СССР, 
^ в а љ у ју ћ и  само одличној организацији своје странкег 
лпсолутној диктатури вођства и немилосрдном поступању 
п р е м а  свакоме ко се ухвати да је и помислио на одупирање.

Човеку> васпитаном y AY*Y наших грађанских стра- 
нака са демократским програмима, пашће овде на памет 
одмах једна примедба. Ако бољшевици, закључиће наш 
човек, за двадесет и три године владавине нису могли 
да придобиЈу више него 2 проц. становништва за своју 
странку> онда та владавина, или и сувише не ваља те и 
не може да постигне већи броЈ присталица, или је толико 
добра да је свет прихвата и без потребе да се у странку 
уписује. А како та владавина ие само да траје двадесет 
и три године, него Стаљин успева тек дванаест година 
после револуције да чини потезе као што j'e била колек- 
тивизациЈ'а села, то значи да се ова владавина све више 
учвршћује што опет не би могло да буде ако би оних 98 
проц. некомуниста били томе противни. Кад 2 проц. влада 
над 9S проц. осталих, ту не може да буде друго него да 
оних 9S проц. пристају на владу ових 2 процената.

Y ствари цео оваЈ' закључак j'e погрешан. Да су 
хтели да се послуже другим методама управљања, слич~ 
ним методама грађанских странака са демократским про« 
грамима. kčo и да су желели већину у cboj'oj' сгранци, 
Совјети би ову већину сигурно имали и то исто онако 
лако, како су већину добивале владе и у другим земља- 
ма. СовЈ'етима међутим до те и такве већине у опште 
није стало. О учешћу народа у политици комунисти и 
њихови учитељи имају сасвим друго схватање.

Пре свега они врло добро знаЈ'у да сви људи нису 
подЈ'еднако активни ни у нормалном пословању ни у  по~ 
литици. Има људи, који се одмах загревају за Ј'едну по- 
литичку идеЈ'у, а има их који у том погледу показуЈ'у 
потпуну равнодушност. Звати све од реда на политички 
посао значи отежати себи задатак тиме што ће неколико 
активних људи вући на својим леђима војску неактивних. 
Зар није простије да активни раде сами а неактивни да  
слушају?

С друге стране ни сви активни људи нису Ј'елнаки. 
Има људи, коЈи непрестано размишљају и не чине ника- 
кав потез док не размисле. То су они људи који »три 
пут мере, Једном секу.» Има их чак и таквих који се из«
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губе у претераном размишљању и рашчлањавању про« 
блема па и не стигну ни да одлуку у опште донесу. Има 
међутим људи коЈи pearnpaj'v одмах и прелазе у акцију 
без размишљања. Ови други су добри, по мишљењу ко- 
муниста, за  политичку акцију и управљање народом. Они 
први су тешки па чак могу да буду и неподесни Јер има~ 
ју  своје мишљење о спакој ствари па и о наређењима 
која им се издају ради извршења. А где сваки дискутује 
и мери, ту нема посла. Закључак: боље ће се управљати 
народом ако се у политичку службу упрегну само они 
елементи који су  одмах спремни на акцију. ЈБуди кој' и 
размишљају и дискуту)'у добри cv за демократске поли- 
тичке странке али не и за комунистичку паргију која у 
себи носи дух диктатуре. Људи, кој'и мисле кад раде, 
боље j'e да слушаЈ‘у и да буду у оном делу народа кој*и 
има да слуша. Такви људи, који дуго размишљају, неак- 
тивни cv и кад треба организовати револт.

Научни опити потврђуЈ'у ова опажања. Код психо« 
лошког испитивања возача моторних возила (трамваја, 
аутобуса, метро-а и бродова на Сени) v париском Дру- 
штву за заЈ'едничке транспорте, утврђено је да приликом 
судара возила само 25 проп. возача чине инстинктивно 
добар или лош потез за заустављање кола, док 75 проц. 
у  опште задоцни услед тога што прво размисли па тек 
онда чини потез, добар или погрешан. Међутим добар 
потез који задоцњава исто тако j'e катастрофалан као и 
лош инстинктиван, па Је једино добар инстинктиван потез
Y овоме случају користан. Може с^ замислити колика j'e 
корист постигнута кад су кола могла бити дата на руко- 
вање само људима са исправним инстинктивним потезом: 
бро| несрећних случајева у париском саобраћају необич- 
но се услед тога смањио.

Организација терора

Знајући за ову разлику међу људима у погледу њи- 
хове готовости да у политичку акцију загазе, Маркс ни)'е 
ни рачунао на све чланове друштва, већ само на његов 
Ј'едан део: пролетари)'ат. Он није писао идеологиЈ'у за све, 
већ само за извесне људе. За њега су најинтересантни)*и 
били људи који у акциЈ'у крећу из мржње. Тим људима 
j'e Маркс дао идеологију Koj'a правда њихову инстинктив- 
ну тежњу за рушењем свега онога што се изнад њих 
налази, а Маркс j'e то назвао буржоазијом.

Обећавајући уништење оног друштвеног слоја који 
ма у коме виду располаже cboj'hhom, Маркс Је заголицао
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нстинкте пролетерских маса а међу њима наро- 
наЈнижс  ̂ веђ v cpi4Y носе мржњу према сваком ко 
чито оН у  друштву се појавила једна нова организо- 
hcuito i • веоМа револ^ционарна и борбена: организо-

пролетаријат.
ГомИла има особине које практичан политичар такође

да познаје и с а  којима мора да рачуиа. Ако v го- 
М°  v о \ Q00 љ^ди разних мишљења, а демократски је 
Mveri \а сваки има своје мишљење, упадну само пет 

vah сложних у погледу енергичне акције и готових на 
насиље, они ће свих две стотине упрегнути лако v своја 
кола Елементи, којима импонује одлучност и снага пето- 
оице, много ће се брже придружити oboj' већ организо- 
ваној сили него шго ће се исто толико одважних људи 
ттронаћи и улружити v  hobv снагу. Брзина и одлучност 
са  koj'om петорица оперишу даће им сигурно преимућ- 
ctdo. За владање гомилом није дакле потребна већина 
него одлучност. Али, да би се све догађало баш овако 
просто и~лако како ми то овде претстављамо, мора се 
имати двоје: онаЈ' ко влада мора да има у за  се одлучност 
и снагу, а они којима се влада морају остати гомила. 
Проблем већине или мањине у опште не долази при ово- 
ме y обзир. То би могло доћи у обзир једино онда, кад 
би сви људи били под)'еднако одлучни и једнаки, а они 
то нису.

Из овога нам j'e одмах Јасан и метод целокупне ко- 
мунистичке борбе. Непријатељ треба да остане гомила, 
комунистички покрет чврста организација. Народима, ко- 
јима треба тек зав^адати, Баља саветовати демократију и 
право да сваки има своЈ'е мишљење y сваком гесту др- 
жавне управе. Себи диктатуру и добро организовану 
централу koj'oj' се дугуЈ'е апсолутна послушност и извр- 
шивање наређења без поговора.

Кад се међутим дограби власт у руке онда мањина 
може неограничено да влада само тако ако j'e немило- 
срдна према сваком ко и помисли да се одупре. Лењин 
j'e више мрзео бужоазиЈ'у него што j'e волео пролетаријат
и, по речима Горког, имао је за вођу неопходно неми- 
лосрдно поступање према масама. Бити млитав, добро- 
ћудан и болећива срца према слабима, води катастрофи 
по мишљењу комуниста. То су знали и Маркс и Енгелс.

Y СССР се зато не прима свако за члана комунис- 
тичке партије. Правилима странке прописан j'e претходан 
вежбенички стаж за улазак у партиЈ'у. Само одлучни и 
према масама немилосрдни људи примаЈ'у се за  чланове



партиЈе. Млитави и доброћудни се одбијају, јер са таквимд 
странка није постала јача, већ слабија.

О тступ ањ е од марксизма

Овај метод који комунистичка странка уноси у своју 
полигичку борбу противу капиталистичког поретка, много. 
је важнији него чак и извесни елементи Марксове соци- 
јално-економске доктрине. Сам Маркс и Енгелс у Кому- 
нистичком манифесту пишу о овоме питању следеће:

»Теориска се начела комунисга не заснивају никако  ̂
на идејама и принципима, које су измислили или открили 
ови или они реформатори. Она су само општи израз. 
фактичких прилика једне класне борое која постоји, јед~ 
ног историјског покрета који се одиграва пред нашим. 
очима«.

Ми ћемо у своме даљем излагању видети да су Сов- 
Јети морали у извесном погледу да одступе од неких 
поставака Марксове доктрине, као на пример, они су мо~ 
рали да напусте мисао о укидању поделе рада y АРУш- 
t b y * Грађанин васпитан y AY*Y либерализма из тога ће 
одмах извести закључак, да се Совјети удаљ ују од марк- 
сизма и приближују капитализму јер треће нема. То је- 
међутим погрешно.

Совјети нису сцровели Марксово гледиште о укидању 
поделе рада y  A P Y ^tb y, али c y  зато у вели Y живот све 
закључке до којих је Маркс дошао из претпоставке о 
штетности поделе рада. Приватна својина )'е YKHHYTa. Из- 
ван државе не допушта се  никакво организовање. Борба 
противу религије се сматра државотворном. Диктатура је- 
облик државне управе. Y име пролетаријата y СССР вла- 
да Стаљин са својим друговима. Влада тако а п с о л у т н о  

како ниједан апсолутни владар није могао владати од кад 
историја зна за организовану државу.

Ни сам Лењин није имао толику власг коју данас 
има Стаљин.

Y мају 1922 Лењин озбиљно оболи и место генерал- 
ног секретара заузе Стаљин. Диктатура у странци би’ 
појачана у з цену неколико чишћења странке од нежеље- 
них елемената, међу којима беху убројани и сами твор- 
ци револуције из 1917 године.

„Чишћење“

За време Лењинове болести, 1923 године, Стаљин
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пово чишћење странке. УгледниЈе чланове, који 
изврип ј^н0 одобравали његову политику, Стаљин посла 
HHCVrnie v иностранство (Керестински, Јурењев, Госпођа 
L n ^ r a i)  а мање угледне чланове Је казнио или дегра- 

или избацивањем. Сам Гроцки мораде да се за  
^еко време склони на Кавказ.

у  Време смрти Лењинове, у Јануару 1924, Политбиро 
био онако састављен: Троцки, Бухарин, ЗиновЈев, Ка- 

ењев Риков и Томски. Стаљин Је успео за неколико 
одина да се ослободи свих ових »другова* из Политби« 

noa странке. Године 1928 у Јануару Троцки Је интерниран 
v Туркестан, одакле Је протеран ван земље. Бухарин, 
рикив и Томски беху избачени из Политбироа на ниже 
положаЈе у сгранци а ЗиновЈева ранијег претседника III 
Интернационале, Стаљин Је 1935 осудио на десет година 
затвора. Камењев доби такође пет година заточења. Но 
све ове казне биле су привремене, Јер 1936 године, Ста~ 
љин изведе све ове своЈе бивше другове са новом сери~ 
јом комуниста 3 i чишћење пред преки суд, коЈи осуди 
између осталих и Камењева, ЗиновЈева и Смирнова на 
стрељање због завере у  дослуху са Троцким и немачким 
фашистима. Осуда би одмах извршепа а Један званичан 
извештаЈ обЈави да се Томски сам убио 22 августа 1936 
године у својој вили услед тога што Је био ухваћен у 
контра-револуционарноЈ завери. Стаљин на овај начин 
остаде сам од старих Лењинових сарадника у  Политби- 
роу, у коме даиас поред њега седе: АндреЈев, Вороши- 
лов, Жданов, Кагановић, Калињин, МикоЈан, Молотов и 
ЈСрушчов.

Са овим ниЈе било свршено са чишћењима у стран- 
ци. Y Јануару 1937 би изведено пред суд Још 17 углед- 
них »троцкиста» међу коЈима: ПЈатаков, СеребриЈаков, 
Муралов, Радек и Соколников, који сви бише погубљени. 
Бухарин и Риков бише искључени из Централног коми- 
тета партије почетком 1937 године. Y марту 1938Бухарин, 
Риков и Крестински бише погубљени због »шпиЈунаже за 
рачун иностранства и припрема смрти Стаљина.» Из истог 
разлога беху стрељани 12 Јуна 1937 следећи прваци ре~ 
жима:

Маршал Тухачевски; генерали: Y6opeBnh, Јакир, Корк, 
АЈдеман, Путна, Фелдман, Примаков и Алскм^с. Корк Је 
оио гувернер Москве а Јакир, гувернер Лењииграда. Ге~ 
нерал Гамарник, помоћник народног комесара за народну 
одорану, извршио Је самоубиство пре но што Је био 
затворен. Адмирал Орлов би стрељан по наредби Воро- 
шилова у фебруару 1938. Адмирал Викторов са 50 офи-
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цира ескадре са Крајњег Истока такође бише стрелзани ' 
јануару 1938 г. Читав низ највиших државних функци М 
нера био је ухапшен ипи стрељан, или осуђен на av0" 
заточеље. Слично чишћење би спроведено и у редовим ! 
научника, писаца и уметника, па чак од чишћењане 6ex\r ' 
поштеђени ни комунистички вођи из иностранства, Koiu 
беху избегли v CĆCP. Тако, на пример, шеф немачке 
комунистичке странке од 1929 до 1933, Нојман, као и 
потпретседник комунистичке омладине немачког Рајха 
Херман Ремеле, беху у то време ухапшени са још дваде- 
сет немачких комуниста, који се беху »склонили« v СССР* 

Јасно је да су оваква чишћења могућа само" у СИЈ 
стему најкруће диктатуре где се наређења диктаторова 
извршују без икаквог поговора. Што је најинтересантније 
сва ова чишћења спровео је Стаљин, човек, који у СССР 
»нема никакве нарочите титуле» сем што Је >у партији 
просто на просто члан у сва четири партиска одбора« а 
у  државној управи је само »члан Главног Совјета Црвене 
Војске и Врховног Совјета Савеза» (Вук Драговић: СССР)..



К о м и н т е р н

KpYTI1 централизам  
и гвоздена војничка дисциплина

За време светскога рата 1914 до 19 >8 године Лењин 
'е сматрао да се II Интернационала компромиговала и да 
је потребно створити нову, III Интернационалу комуниста. 
Одлука о стварагБу ове Интернационале, скраћено назване 
Коминтерн (од Комунистичка Интернационала), би донета 
н а  предлог Лењина на VII партијском конгресу бољшевика 
од 7 до 12 маја 1917 године у Петрограду. Лењин ie по- 
стао и први шеф Коминтерне.

И Коминтерна је организована на истим принципима 
диктатуре и слепе послушности као и Комунистичка пар- 
тија бољшевика. Задатак Коминтерне јесте да повеже ре- 
волуционарне покрете ксмуниста разних земаља у Ј'едну 
јединствену оргашзациЈ'у, koj'oj' се има да командуЈ'е из 
једног места, из Москве. Већ на доугом Конгресу Комин- 
терне, од 19 јула до 6 августа 1920 би v резолуцији на~ 
глашено да комунисти морају да буду организовани на 
бази „немилосрдног пролетерског централизма. Они 
ће моћи да изврш е свој зад атак  сам о ако буду  
потчињени снажном централизму, гвозденој ск ор о  
војничкој дисциплини, и ако буду вођени од  стр ан е  
једног Централног комитета који је  снабдевен о г -  
ромним ауторитетом и ндјшнром влаш ћу.“ Само ако 
буду укопчани у организам где се слепо и без поговора 
слуша, комунистички покрети у свету могу се надати 
успсху. Коминтерпа је такву организацију и добила још 
за жив та Лењина а апсолутизам диктатуре се под Ста- 
љином, данашњим шефом Комунисгичке Интернационале,. 
само још повећао.

Методи пропаганде

Коминтерн претставља огромну организациЈу са ве- 
ома развиЈ'еном активношћу у целом свету. Све комунис-* 
тичке организациЈе, махом таЈ'не, које cv учлањене у III 
Ингернационали, до5иЈ'аЈ*у од централе Коминтерне све
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упуте, пароле и сретства за борбу рушења национални 
држава и организама у свету.

Академско аргументисање све мање улази у окви 
комунистичке борбе где главна сретства остају организо« 
вање насиља и терора у з страховито активну пропаганду
Y пропаганди, комунисти такође не сматрају за потребно 
да доказују и убеђују, него просто бацају море од по- 
датака из којих читалац треба да закључи да cv срет~ 
ства, којима комунисти располажу за борбу у свету не~ 
ограничена. Застрашивање је пре циљ ове пропаганде 
него упознавање са истином.

Тако на пример, док су комунисти некада викали 
пролезећи поред војних школа: »Доле фабрика официра!« 
—  данас њихова пропагандна литература о СССР наро~ 
чито се стара да нам прикаже војску у СССР као на}- 
боље опремљену у свету. Док је некада економиЈа била 
главна тема комунистичке пропаганде, дотле она данас 
долази у сасвим други ред иза оружане силе СССР. Y 
књизи ČCCP од Вука Драговића, 28 страна је посвећено 
војсци у СССР, а само 14 страна привреди. Опису поло« 
жаја радника није тако рећи посвећена ни једна страна, 
сем што Је на стр. 96 лаконски напоменуто да незапосле** 
ности у СССР нема Јер Је — укинута уставом! Као да Је 
незачосленост у Једноме друштву могуће тако лако и 
просто скинути са дневног реда!

И у погледу пропаганде комунисти уносе нове ме~ 
тоде са коЈима се треба упознати. Они знаЈу да ће и 
сама неистина добити у очима широких маса изглед ис~ 
тине само ако се буде непрестано понављала. Зато кому- 
нисти више обраћаЈу пажњу на то да пропаганда буде 
обилага, него да буде строго на истини заснована. Демо- 
кратски васпитани људи сматраЈу свакога грађанина би- 
ћем коЈе мисли и које проверава оно што му се сервира. 
Комунисти напротив знаЈу, да врло мало људи у опште 
проверава текстове коЈе чита и зато даЈу наЈнепровере- 
није чињенице као сигурне податке. Y књизи СССР, коЈу 
Је издала београдска »Политика« под уредништвом Д. 
ДимитриЈевића, у самоме уводу дати су подаци о ста- 
новништву у СССР и то у износу од 190 милиона душа. 
На корицама исте књиге, на последњоЈ страни исписано 
Је да Је броЈ становника у СССР само 1S3 милиона. Чему 
онда да веруЈемо?

Неистине у пропаганди

Y истоЈ књизи у уводу наводи се да Је прираст ста~
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с  v СССР 24 на 1000 становника. Само неколико
^овништва \ ^  и сто ј књизи, наилазимо на податак да се 
страна да|Ј ' иона новорођенчади сваке године роди y 
три и по р ' русији“. Ако сад читалац израчуна колико 
СовЈетско) ”ШНзИ прираст од 24 на 1000 за 190 милиона 
цзноси nahu ће да је то ни мање ни више него
с т а н о в н и к  , ^  дакле з а  читавих 1,560.000 више него  
4,560 v оп ш те износи б р о ј  рађањ а у току једне го -  
ШЈ °  v СССР! Али, колико је читалаца коЈи у току чи*< 
ДИНе изврше ово множење и сете се да прираштај пореде 
са бројем рађања?

У књизи Ж ивот у СССР, коју Је ових дана такође 
ппопагандне сврхе издала »Седма сила«, писац Бугарин 

Михалчев, славећи поредак у СССР, који је жену упослио 
заЈедно са човеком, између осталога наводи и следеће:

»И сама чињеница да откад је жена пришла произ« 
водњи и јавном животу у СССР, од како је заузела своје 
место у индустрији и колективном газдинству, од тада 
прираст становниш тва у тој огромној земљи н е  
са м о  што не опада, већ дости ж е до 4 милиона душ а  
годиш њ е — какав пораст не постоји данас нигде 
на свету — та чињеница показуЈ'е, да совЈ'етска поро- 
дица не иде ка распадању, већ напротив брзим корацима 
савлађуЈе тешкоће које joj' је претходно доба створило.« 
Овако је писао писац у 1936 години, јер је оригинал књи- 
ге некако у то време издат.

Да прираст у СССР није 4 милиона душа годишње, 
показаћемо даље у одељку о тернторији, становништву 
и природним богатствима у СССР. А да је прираст ста~ 
новништва у СССР највећи који постоји још је мање ис~ 
тина јер је у самој Русији пре 1917 године био прираст 
већи него данас. Наиме, према попису од 1897 године, на 
територији даиашње СССР живело је округло 104,000.000 
становника, док је на крају 1913 године на истој терито« 
рији живело 139,700.000 становника, што претставља го- 
дишњи пораст од 20,8 на 1000 становника. Данашњи по~ 
раст од 1,954.270 душа годишње на укупан број станов« 
ника од 147,027.915 (узимамо доњу границу јер смо се 
код одређивања прираста и напред послужили доњом 
границом становништва) не даје више од 13,3 на 1000 ста~ 
новника, а то j'e 7,5 на 1000 становника ман>е него  
Што Je то било у царској Русији! Али колико читалаца 
може све ово да провери?

Приморани на слепу послушност према централи 
комунисти у разним земљама света долазе у положаЈ, да



врло често мењају и своја гледишта на политичке 
ђаје v свегу као и пароле са којима излазе пред НапАогб- 
масе. Промена политичког курса у Москви претстаи °^н° 
промену фронта у борби комуниста v државама Бд ” 
СССР, што најбоље одаје њихову зевисност од МосквН

С ам о кад  се  то  зн а, м о ж е се  схвати ти  како 
да наши комунисти у Југослави ји , који  cv сла?°  
наш е омладинце v рат Y Ш панију против фашизм*1 
и националсоцијалистичке оп асности  вичући на са 
глас да је  Југослави ји  м есто  „уз западне демокр\В 
ти је “, за  ноћ п осле 23 а в гу с т а  1939 године постанС 
најогорченији противници „империјалистичке Фрац' 
ц уске и Е н гл еске“ одобравајући  сад а  политику Хит- 
лера и националсоцијализм а.

Ово нам само показује да }е Коминтерна одлично 
организована и да њена централа у Москви располаже, у 
комунистима целога света, веома оданим и до слепила 
послушним агентима.







Територија, стаиовииштво 
и природна богатства

Наталитет у СССР

Савез Совјетских Социјалистичких република заузи - 
мао }е пред улазак у Р^т са Финском простор од око 
oj 176.000 кв. километара. Ово }е највећа груписана др- 
жавна територија на свету и претставља приближно једну 
шестину целокупног копна на земљиној кугли. Колико је 
ово велика површина најбоље ћемо схватити ако напоме~ 
немо да оиа претставља више него два пута површину 
целе Европе, 85 пута површину Југославије или 206 пута 
територију Бугарске. .

Према последњем попису од јануара 1939 године на 
овој територији живи данас 170,467.186 становника, док }е 
према попису од 17 XII 1926 било у к^пно 147,027.915 ста~ 
новника. Из ових двеју цифара лако }е израчунати да }е 
просечан годишњи прираст у СССР 1,954,270 душа.

V књизи СССР од Вука Драговића, објављено} у  
издању Нолита 1940 године у Београду, и поред тога 
што су тачно наведене обе цифре пописа сгановништа у 
1926 и 1939 години. из којпх се да тачно мзрачунати прираст 
од 1,954.270 душа годпшње, стоји да је годишњи прираст 
становништва у СССР 3,000.000 душа. Водећи више рачу- 
на о пропаганди него о истини, писац се у погледу при- 
раста послужио погрешним податком и ако, случајно, 
ова} податак можемо одмах да проверимо на основу 
других података из исте књиге. Лако }е онда закључити 
како сто}и са другим подацима у књизи СССР од Дра- 
roBnha, где нисмо у стању да тако лако проверимо пиш- 
чево тврђење. Ту ни}е писцу ни била жеља да нам при- 
каже истину, већ да нам СССР претстави као веома на- 
предну земљу, напреднију него што }е у ствари.

Да су и сами Сов}ети рачунали са већим прирастом 
™овништва него што }е изнађено на основу пописа из 
939 године, види се и по томе, што су и они, узимају- 
и у обзир стари прираст становништва у царској Русији, 

Р^чунали да ће на дан 31 XII 1933 године СССР имати



16S,000.000 становника (в. Статистички Годишњак ADv I  
Народа за 1957—3S), из чега видимо да су  СовЈети t Тв* 
нали са годишњим прираггом од 2,955.000 душа. Попи 4v"" 
вршен у јануару 1959 године, донео }е и овде Совје?,1'^ 
разочарење: уместо 182,765.000 колико се добија pa4v 
да је требало да СССР има становника у  1959 го \Н°‘М 
кад се рач^на са средњим годишњим прирастом д
2,955.000 душа, попис Је дао у јануар^ 1959 године св?Д 
170,467.1 S6 становника на целој територији СССР. Разли 1 

•од преко 12 мипиона становника претставља цифру » a  
колико је руски народ смањен у своме биолошком  ̂наЈ 
предовању услед ових двадесег и две године совјетске 
владавине. Y књижици Ж и во т у СССР, kojy је издалај 
Седма сила ових дана и на koj‘y см о се већ напред поз- 
вали, Б^гарин Мих*алчев тврди да СССР данас има при- 
раст y становништву какав више у опште не постоји у 
свету. Међугим, прираст у СССР је свега 15,5 на looo 
становника, док је y Ј^^ославији 16,5 ако опет за имени- 
тељ ^змемо доњу границ^ становништва као што смо 
учинили приликом одређивања прираста за  СССР. Y Бу- 
гарској је годишњи прираст 18,2 а у Пољској 17,8 на 1000 
становника. Узели смо нарочито словенске земље услед 
расне сродности. Y  ранијој царској Русији прираст је био 
■20,8 на 1000 становника.

Народи y  СССР и н асељ ен о ст

Од становника СССР jecY*.

Р^си (Великор^си, Белор^си и ^крајинци) 77,4 проц.
Казакстанци . — — — — 2,7 проц.
Узбеки — — — — — 2,6 проц.
Татари — — — — — 1,9 проц.
Јевреји — — — — — 1,8 проц.
Ђ^рђијанци — — — — 1,2 проц.
Т^ркмени — — — — — 1,1 проц.
Јермени — — — — — 1,0 проц.
Осталих 170 народности — — — 10,5 проц.

Европски део СССР претставља 21,8 проц. од YKYn" 
Tie територије Савеза а на овоме дел^ живи око S0 проц. 
целок^пног становништва. Ог^да ie насељеност европ- 
ског дела око 12 пута већа од азиског (на европском 
делу је насељеност 27 становника на кв. км. док је на 
азиском дел^ свега 2,2 становника по км2). Ради Yn°P e" 
ђења напомињемо, да је y Ј^^ославији насељеност 64 ста- 
новника на кв. км., y Б^гарској 61 а просечно на целоЈ



i К „мтооија Itojv заузима СССР јесте једно од на|- 
Јеритир 5ОГатстава света. Колико je ово оогат- 

већих пРЈ1рсГ ђ емо схватити ако упоредимо извесие ци- 
сТВо наЈоа > QBa ПрИр0дна богатства односе. 
фре, KOje

d uvHa се да на землзИноЈ кугли данас живи укупно 
o i л о 580.000  ст аповт ка  (v 1937 години). Исте године 

ОК° г Г С Р  живело је округло 168,515.000 становника
V ^начи да становништво СССР претставља 7,9 проц. 
ШГ°пелок\'ПНОг становништва на свет\ .̂ Према томе, кад 
° А поиро \на богатства била тако на земљиној кугли рас- 
пооеђена да сваки народ има онај део природних блага, 
колики он део претставља од укупног становништва у 
свету, тек тада би сви народи имали подједнаке могућ- 
носги’ за материјални напредак. Међутим природна богат- 
ства hhcv тако у свету распоређена.

Природна б о га т с т в а  СССР

И ако СССР по 6poj'v своЈих становника претстав- 
ља тек 7,9 проц. човечанства, на територији СССР налазе 
се следећи делови од укупних природних богатстава у 
свету:

L  ^ гли око 15,3 сгановиика на квадратни кило-

25,2 проц. оранице (обрађеног земљишта)
27,4 Проц. ливада
42,0 проц. шума
52,0 проц. гвожђа с кварцитом
32,1 проц. петролеја
15,0 проц. угља
14,4 проц. бакра
14,8 проц. цинка
73,4 проц. мангана
85,0 проц. калијеве соли
62,0 проц. фосфорита и апатита
72,7 проц. тресета

8,7 проц. олова
9,0 проц. никла

35,7 проц. хидрауличних богатстава

Према томе на Ј'еднога сгановника СССР долази 
ко три пута више земље за орање него шго просечно 
ада на једнога становника y целоме свету; три и по 

пГЈд ви.ше ливада; више од пет пуга шума; чегири пуга 
Ролеја; два пута угља; два пута бакра, два пуга цин-



ка; девет пута мангана; десет и по пута калијеве U  
око осам пута фосфорита и апатита; око девет пут СОј1И; 
сета и четири и по пута хидрауличних богатстава 
Стаљин, узимајући реч на заседањ у економиста у i 
години. образложено Је изјавио: »Што се тиче приро 1 
богатстава, ми смо потпуно заштићени.«  ̂^Hl,x

Још непренасељена, богата свима природним бог 1 
ствима, територија СССР пружа могућност својим ст^ 
новницима, да згодним државним и друштвеним ypeK?! 
њем, достигну врло брзо висок стандард живота. и

На оваквом богатству почели су  Совјети изграђиван^ 
своје социјалистичке државе по узор у Маркса и Енгелса^



Устав и политнчко уређење

Федеративно уређењ е — 
формалност, дентрализам — стварн ост

Устав, који Је данас на снази v СССР, трећи j'e од 
оеволуције >917 године. Први устав донет је 10 јула 1918, 
д о у г и  6 j'vna 1923 а данашњи устав, тзв. Стаљинов устав, 
донет је 5 децембра 1936 године.

Према првом члану устава СССР j'e социЈ'алистичка 
држава радиика и сељака. Док се v уставу од 1918 го« 
дине помињала »држава радника, сел^ака и воЈ'ника« устав 
од 1936 зна само за државу радника и сељака. O chobv 
државе, према чл. 2 устава, чине »совјети трудбеничких 
претставника који су се ојачали и учврстили тиме што j'e 
збачена власг велепоседника и капиталиста диктатуром  
пролетаријата.« Сва власт према томе, по слову устава, 
припада трудбенииима града и села који ту власт врше 
преко својих посланика v разним совјетима.

Совјетска држава j'e уређена као федеративна др~ 
жава, премда j'e v  њој' таква централизација спроведена 
да федерација има само формалан а не и стваран значаЈ'. 
Тежња за централизацијом j'e очевидна и нарочито се за~ 
пажа поређењем извесних одредаба v разним совЈ'етским 
уставима. Тако j'e устав од 191S године предвиђао следе~ 
ne послове v надлежности појединих савезних република: 
унутрашњи послови, правда, просвета, пољопривреда, на~ 
родно здравље и социЈ'ална осигурања. Y 1929 години 
створен је v Москви за]'еднички комесариЈ*ат за пољопри- 
вреду и у овој 0 бласти локална аутономија била је уки~ 
нута.  ̂Слично се догодило и са унутрашњим пословима
Y 1950 години кад j'e образован један комесаријат за ун у- 
рашње послове за целу зе> љу. Y 1 936 години и просве- 

Је постала заједничка стварањем свесавезних комитета 
ниЈ Метност> ко!*и су  одузели извесне функциЈ'е аутоном« 
вла комесаРи а̂тима за просвету. 'Гежња за умањењем  
већСТИ савезни*  република j'e очевидна и стално све



С о в је т ск е  „социјалистичке републике“

Y време кад Је донет Стаљинов устав, СССР к ј  
је  савез 11 савезних република и то:

Назив савезне републике површинау становнт,
км2 пиштВо

1. Руска Социјалистичка 
Федеративна Република 
'(РСФСР), главни град Мо-
■ с к в а .......................................... 16,511.411 109,278.614 '

2. YKpa}HHCKa СоциЈ*али~ 
стичка Совјетска Републи-
<ка (YCCP), главни град Кијев 445,300 31,ооо.ооо

3. Белоруска СоциЈ'али- 
стичка Совјетска Република
(ССРБ), главни град Минск 126.600 5,528.000

4. Јерменска Социјали- 
■стичка СовЈ*етска Република
i(CCPA), главни град Ериван 50.000 1,281.600

5. АзербеЈ'цанска СоциЈа- 
листичка Совјетска Penv- 
блика (АзССР), главни град
Баку ..........................................  86.000 3,209.424

6. Ђ^рђиЈ^анска Социјали- 
стичка Сов)‘етскаРепублика
(ГССР), главни град Тифлис 69.600 3,542,289

7. Туркменска Социјали- 
стичка Совјетска Република 
(Турк ССР), главни град Аш-
а а б а д .........................................  443.649 1,253,985

8. Узбекска СоциЈ'алисти- 
чка Совјетска Република 
(Узб ССР), главни град Таш-
к е н т ..........................................  378.300 6,282.246

9. Таџикска СоциЈ'али- 
стичка Совјетска Републи- 
ка (ТадССР), главни град
С т а љ и н а б а д ........................... 143.900 1,485.091

10. Казакска Социјали- 
стичка СовЈ'етска Република 
(КазССР), главни град Ал-
ма—А т а ..................... ..... . . 2,744.500 6,145.937
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11. Киргиска Социјали- 
-тичка Совјетска Републн- 

"'-.оГСР), главни град
Ј и1'каСов1етска 
Ki (KnpCCPh главни град.................................... --------------------- 1£б £4о ___^ u e a p u

V kv- ,iho 21,17бЛ00 170,467.186

Y ток7  овога  свегркога рата о б р а з о п ^  - 
нових савезних република и то: ]е Ј°ш  пет

19. Карчло-^^инска Социјалистичка
Гшка, за коју још немамо тачних пn в,етска Репу- 
површине и броја становника; латака у  погледу

13 Молдавска Социјалистичка Совјетска Република» 
, ie' образована од раније аутономне Молдавске ССР 

н TCDHTOpn'a добијених o.\ Румуније у  ово! 1940 години 
/- : .\ ,^ ,'vr н р м а м о  т а ч н и т  полл так-л .<БесарабиЈ'а) за koi'v такође немамо тачних података.

14 Естонска Совјетска Социјалистичка Република. 
о|а захвата територију раније суверене републике Есто- 

није са површином од 47.549 кв. километара и око
1,200.000 становника (1,126.413 према попису из 1934 го~ 
дине);

15. Летонска Социјалистичка Совјетска Република 
обгхвата територију раније суверене републике Летоније 
•са површином од 65.791 кв. километара и око 2,000.000 
•становника (1,950.502 према попису од 12. II. 1935) и

16. Литавска Социјалистичка Совјетска Република, 
коЈа обухвата територију раније суверене републике Литве 
са  површином од 52.822 кв. километара и око 2,400.000 
становника (2,028.971 према попису од 17. IX. 1923).

Приближно се може узеги да Је СССР са овим новим 
републикама и повећањем теригориЈе Белоруске СССР 
делом раније Пољске добилд око 375.000 кв. километара и 
•око 20 милиона становника, тако да СССР данас има при- 
олижно око 21,550.000 кв. километара и 190 милиона ста- 
новника.

Словенски елеменат потлачен

Од свих савезних република сама РСФСР заузима 
око 77-процената од укупие површине и око 57,5-проце- 
ната од целокупног сгановништва СССР. 1ри словенске 
РУске републике (РСФСР, YCCP и ССРБ) претстављаЈу 
преко 83-ироцента од целолупног становништва ССАЛ па 
ипак државно уређењ е је такво да y  врховно) упра-
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ви словенски елеменат нема и не мож е имати 
ћину. Y оквиру самих савезних република посгоје 
самоуправне јединице које такође имају своје делегат^Ге 
Зрховном совјету земље. Тако имамо:

1. Руск а Социјалистичка С овјетска Републик
(РСФСР) састоЈи се из 5 покрајина (Азовско-Црноморс 
Далеко-Источна, Западно-Сибирска, КрасноЈарска и Сев^’ 
ро«Кавкаска); 19 области (Вороњешка, Источно-Сибирска 
Горковска, Западна, Ивановска, Калињинска, Кировскд 
КуЈбишевска, Курска, Лењинградска, Московска, Омска’ 
Оренбуршка, Саратовска, Свердловска, Северна, Стаљин- 
градска, Чељабинска и Јарославска); 17 аутономних соци! 
Јалистичких совЈетских република (Татарска, Башкирска** 
Дегестанска, БурЈатско-Монголска, Кабардинско-Баркалска' 
Калмичка, КарелиЈска, Коми, Кримска, МариЈска, Мордов- 
ска, Немаца на Волги, Северно-Осетинска, Удмуртска, Че- 
ченско-Ингушка, Чивашка и Јакутска) и 6 аутономних об- 
ласти (АдигеЈска, ЈевреЈска-Биробицан, Карачајевска, Ој- 
ротска, Хакаска и Черкеска).

2. Украјинска Социјалистиика С овјетск а Репу- 
блика (YCCP) састоЈи се из 7 области (Виницка, Дњепро- 
петровска, Донецка, КуЈевска, Одеска, Харковска и Чер- 
њиговска) и 1 аутономне Социјалистичке СовЈетске penv- 
блике (Молдавске).

3. А зербејџанска Социјалистичка С овјетска Ре- 
публика (АзССР) састоји се из Нахичевањске аутономне 
социјалистичке совјетске републике и Горско-Карабахске 
аутономне области.

4. Грузинска (Ђурђијанска) социјалистичка сов- 
јетска република (ГССР) има 2 аутономне ССР (Абхаска 
и Ацарска) и 1 аутономну област (Јужно-Осетинску)*

5. У збекска ССР (Y3CCP) има 1 аутономну 
(Каракалпачка).

6. Таџикска ССР (ТадССР) има 1 аутономну 'област 
(Г орско-Бадахшанска).

7. К азакска ССР (КазССР) има S области (Актјубин- 
ска, Алма-Атска, Источно-Казакстанска, Западно-Казак- 
станска, Карагандинска, КустанаЈска, Северо-Казакстанска 
и Јужно-Казакстанска).

Остале савезне републике немаЈу у свом саставу ни. 
аутономне републике, ни покраЈине ни областн.
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Држ авна управа ^ (1 , ,, , 11||И!,

К мл З  ̂ усгава на челу државе стоји Врховни
Према * ' ипада законодавна власт. . Он се састоЈи 

-С о в је т  коме ^ о в ј е т а  с а в е за  и С овјета народности. 
из два Ар овјета савеза бирају грађани на четири године 
цланорс ^ посланика на сваких 300.000 становника,. што 
и то ЈедНО-70 члаНова. Совјет народности сасгављен Ј е .о д  
мини око£ вника сваке савезне републике, по 11 прет- 
no ^  ПР сваке аутономне републике, по 5 претставника 
ставним  ̂ омне ^области и по 1 претставник сваког на- 
свакеагшпг окоуга. Совјет народности, према подели на 

аутономне обласги, покрајине и аутономне ССР, 
° ° n  око 580 чланова од којих је свега око 17 проц. прет- 
гтлвника руске народности (претставници три руске са- 

езне републике и око 30 претставника области у колико 
v име руске области не уђе Y с овјет народности прет- 
сгавника какве неруске народности).

Президијум Врховног СовЈета, који се  састоЈи из 1 
претседника, 11 заменика, 1 секретара и 24члана Прези- 
\ијума, према чл. 49 усгава, врши следеће функциЈе: са- 
зива сесије Врховног Совјета, обЈашњава постојеће зако- 
ие и издаје одредбе, распушта Врховни Совјет и распи-

• сује нове изборе, врши референдуме, поништава решење 
и уредбе Совјета Народних Комесара (Совнаркома) у  слу- 
ча}у Аа не одговарају закону, између сесиЈа Врховног 
Совјета врши функције овога као: смењивање и постав- 
љање народних комесара, објављује рат, смењуЈе и по- 
ставља врховну команду оружаних снага, ратификује 
међународне уговоре, објављује мобилизацију војске, по- 
ставља и смењује дипломатске претставнике у иностран- 
ству и прима акредитиве и опозива писма страних дипло- 
матских претставника у СССР. Президијум Врховног Сов- 
јета j'e дакле орган, који врши атрибуте шефа државе у 
погледу атрибута спољне суверености.

Извршни орган Савеза јесте Совјет Народних Коме- 
сара (Совнарком), који одговара влади у другим држава- 
ма. Совјет Народних Комесара поставља Врховни Совјет 
У својој сесији.

Поједине савезне републике такође имају своје Вр- 
-ховне Совјете и своје Совјете Народних Комесара.

Црква у СССР

Члан 131 устава проглашава непријатељима народа
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лица »која хоће да руше друштвену, социјалистичк^ ј  
Јину«. А како је све у СССР друштвена социјолио Св°ч 
својина то j'e органима власти овим дато mo!iho cn ИЧКе> 
да свлкога ко им политички не конвенира, проглас ТСТв°' 
шиоцем друштвене социјалистичке својине чим из n<C 
вих разлога јелан алат у његовим рукама буде пре  ̂KdK" 
какву штету или уништење, што у послу Ј:ако ц ТрПе°- 
бива.

Члан 124 устава прописује отцепљење цркве од Ј 
жаве и школе од цркве. Вршење верских обреда ДР' 
тав сам о толерира док изрично дозвољава nvnv сп 
боду у вршењу антирелигио^не пропаганде.

Тако, на пример, кад је наша делегација за трговин 
ске преговоре, од којих је већи број био православних* 
на први дан Ускрса пре подне хтела да иде у цркву и' 
запитала пратиоце, који су са њима били непрестано у 
друштву, где може да нађе цркву, изненада је добила 
позив за  седницу са совјегским делегатима баш у То 
време кад је требало присуствовати служби бо/кјој, и ако. 
та седница није раније била у пројекту.

Један млад Рус, коЈи је скоро дошао из Москве оби- 
шао је неколико цркава и све cv биле затвореие. Кад је- 
најзад нашао једну која је била отворена, једна стара 
жена хитно је притрчала и закључала врата са изјавом: 
да приступ није слободан.

Улази у цркве су у опште тако прикривени да се 
црква врло тешко налази. Сем тога, совјетске власти по- 
стављају пред улазе у цркве обично јавне клозете или! 
ђубришта, ако је црква на периферији, тако да сам задах 
одбија човека да у цркву уђе. То је  све v духу антире- 
лигиозне пропаганде, која се уставом препоручује.

Члаи 126 устава прописује организовање најактив- 
нијих и најсавеснијих грађана v свесавезну комунистичку 
странку а члан 129 даје право азила странцима који су 
гоњени због тога што бране интересе трудбеника, или' 
због научне делатности или најзад због национално-осло- 
бодилачке борбе. V ствари ово значи само право азила: 
за  стране комунисте, једномишљенике са властодршцима. 
у  СССР.

Сви комунисти ово право азила не могу да ужи-- 
ваЈу па чак има комуниста и из СССР, који не смеју Т  
СССР да се врате, као на пример, пок. Троцки, који је* 
живео у Мексику организујући IV комунистичку интер- 
националу.
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К с .  „Гласањ е“ у СССР

_ Леду, дакле, совјетски данашњи устав је гтри- 
И коатски. Народ бира претставнике совјета и 

лИчНО демокр народним претставницима припада на папи- 
совЈетима к ^арод дакле има прилике да путем гласања 
ру сва *бину земље. А ево кака изгледа гласање у  
утцче на cya

ССС Р: .  .
е ц е м б р а  1937 ооављено ]е гласање у CCCP за

чланова Врховног Совјета према новоме Стаљино- 
и ^ставу Гласање је било опште, непосредно, једнако 
в0М- о Гласало се листићима на којима је, за сваку из~ 
S T « v  Јелиницу уписано име кандидата, кога су одредили 

јтни комитети. Y ствари, локални комитети су послуш- 
Ло^кандидовали лица која је режим желео да буду иза- 
брана.

Према званичним совјетским подацима укупно је  
гласало 94,138.159 гласача, што претставља 96,87 процента 
OA v KynHO уписаних лица у бирачке спискове. Овакав 
одзив j'e лако схватити кад се узме у обзир да је на би- 
ралишту гласачима утискиван жиг у службеничку књи- 
жицу тако да онаЈ' ко ни)'е хтео или могао да изађе и- 
гласа, ризиковао је да буде проглашен противником ре~ 
жима. А листа је била тако састављена да се није ни има~ 
ло куд, за овакву се листу морало гласати. Ево како је  
изгледала кандидатска листа, која је, разуме се, прошла 
на изборима са незапамћеном већином:

Од 1143 кандидата укупно за оба дома било j'e: 246- 
високих функционера комунистичке партије било из Мо~ 
скве, било из провинције; 365 високих цивилних и вој' н и х  
чиновника од кој' и х  су 52 виши полицијски чиновници са 
своЈим шефом Јежовим на челу; 78 лица Је било као прет~ 
ставника совјетских интелектуалаца; 131 радник у глав- 
ном стахановаца; 223 лица cv колхозници. Y Совјету са~ 
веза од 569 чланова било Је 77 жена; v СовЈету народно- 
сти од 574 члана било Је 110 жене. Y СовЈету Савеза има 
461 комуниста (81-проц.), у СовЈету Народности комуни- 
ста има свега 409 (71-проц.)

Стаљин против руског и сл овен ског утицаја

. ^  совјетском уставу се нигде не помињу функциЈе 
То ? ВРШИ Стаљин као стварни диктатор у СССР*
иза најбољи доказ да Је устав у ствари само ф асада 

коЈе свемоћно влада комунистичка странка бољшеви-
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чса, чврсто централизована y  рукама свога генералног 
•секретара Јосифа Висарионовића Џугашвилија, зв. »Ста- 
љина».

Сам Стаљин није Словен, Још мање Рус. До своЈе 
Једанаесте године ниЈе знао ни речи руски. По народно- 
сти Је ЂурђиЈанац.

За његове диктатуре СССР je добила своЈе садашње 
име Јер Је за време Лењина цела држава носила назив 
Руске СоциЈалистичке СовЈетске Републике. Он се увек 
противио формирању нових словенских савезних репу- 
блика, а вештачки Је сгварао нове савезне социЈалистич- 
ке совЈетске републике са несловенским народностима, 
само да би руски и словенски утнцај у СССР умањио.



Успостављање 
социјалистичког поретка



Општи преглед

„Ратни комунизам“

Цео политички живот v СССР од доласка бољшевика^ 
на власт па до данас у ствари је непрестано покушавање- 
остварења Марксове доктрине о комунистичком поретку' 
на територији СССР. Кажемо само покушавање јер сам 
комунистички поредак, по признању самога Стаљина, није- 
остварен нити се v скором времену може очекивати ње- 
гово остварење. Али идеја о његовом остварењу није на~- 
пуштена и поред свих неуспеха и повремених отступања! 
од програма. Овај покушај остварења комунистичког по~ 
ретка над народом од скоро 170,000.000 становника, про-- 
шао је кроз неколико фаза.

Прва фаза }е тако звани »ратни комунизам«, ко}и- 
ооухвата период од 1917 до 1921 године. У овој фази с у  
се догађаји ређали овим редом:

Побуна од 7 новембра 1917 v Петрограду на место- 
провизорне владе Керенског, довела је на власт бољше- 
вике. Прва влада народних комесара била }е овако сас~- 
тављена:

П р етсед н и к ............................... Лењин
Унутрашњи послови . . . Риков
Спољни п о с л о в и .....................Троцки (Леон Давидо--

вић Бронштајн)
Н ародности............................... Стаљин (Јосиф Висари«-

оновић Џугашвили)
Просвете ............................... Луначарски
П о љ о п р и в р е д е .....................Миљутин
Во}ске и Марине.....................Тројни комигет:

Антонов-Осенко 
Криленко и
Дибенко (муж г-ђе Koлoнтaj),

Ова влада одмах }е приступила извођењу свога со- 
цијалистичког програма и остварењу обећања датих сво- 
јом агитацијом међу радницима и сељацима пре доласка 
на власт а то су: слобода, земља, мир и хлеб.

Влада народних комесара одмах је отпустила старе-



идарске чиновнике и официре и власт пренела 
који су  образовани по земљи и у  свима војн На с°ш 

>цама. То j*e требало да значи давање слободе v  *еАи?* 
зећима влада је декретом завела контролу ^  
власницима пугем совјета кој*и су  оргаиизованиДИИка нЈ' I 

шредузећима. Сељацима би допуштено да разгпт"° Cbhnu 1 
деле сами међу собом имања крупнога поседа Cllp^ l  
непријатељу споља беху обустављена непријатс^ Пре̂  I 
закључен мир. Декрет од 11 јула 1918 године :5ач*1>СТв̂  ц I 
контролу радника над фабрикама укидањем сви СНн° fc I 
власника и национализациЈ*ом свих индустријски.\Х UpdB<i I 
зећа. Y ствари оваЈ* декрет j'e само легализовао 
ко)*е су  радници мимо воље владе народних комегдСТа*тИ  
-били спровели одузимаЈ'ући сами фабрике од дотада^ I 
власника. Цела индустрија у  земљи би на тај начин1*1! !«  
ционализована и предата самим радницима у руке 
преко свој*их совјета постадоше господари над"фабрик* I  
у  коЈ*има су  били запослени.

Y области пољопривреде Совјети су  покушали а i 
национализују сва имања и да организуЈу производн,?
»у великоЈ* размери« путем државне управе великих не! 
кадашњих п оседа и задругарске управе комунизираних 
средњ и х и мањих поседа. Али се  национализирању 
имањ а одупреш е сељаци и Лењин, коме је помоћ 
сељ аш тва била потребна због угуш ивањ а контра- 
револуције, противно програму комуниста остави 
имањ а сељацима који му дадош е ж естоку подршк\; 
у борби против контра—револуције, живећи у уве- 
рењ у да победа комуниста значи у исто време и о- 
стајањ е заузети х имања у сељачким рукама.

Зграде и некретнине беху такође национализоване и 
Бухарин је у децембру 1918 године могао да изјави да 
„нема више уопште приватних кућа; све куће припада)\; 
Совјетима, који управља)*у њима. И у томе се проводи 
диктатура пролетаријата. Y данашњим одборима за ку^е 
'И станове немају буржуји никакво право гласа. Спрово- 
ди се нова подела свих станова: наЈ'бољи се уступају рад- 
ничким породицама.«

Банке су  одмах национализоване и централизоване 
у Централиој банци, која j*e кредитовала национализирану 
индустри)‘у. Али како су у тој* национализираноЈ* инду- 
стри)*и расходи расли несразмерно према приходима, јер i 
су  Совјети сматрали да је повећање радника у индуст- 
рији право пролетаријата, то су сви од банака мног(?рВк1| 
ше тражили него што су на своЈ*е рачуне улагали. la o j 

лтрема листу »Финанси и НародноЈ*е Хозјаинство« од



код Петроградске Народне банке било Је:
0КТо5Ра 191 V августу  1918:

уплаћено рубаља изузето рубаља^

^ в и н е  и инд\■ i F  . . . .  9,925.184,69 0Ч^ 0л - л,CTpHJe  ‘ 0 7 0  оо ~“>^3л80:>,93
од приватнил . • • $79.ј 56,Л 5,970.570,67

Y септембру 1918:
ол грговине и инду-

•' •■ SSS2 ToSt,
без »каквог страха већ свесно jep је билп ™  не
шгиги новац и прећи иа директну размену nn™ f°H°  YHH~ 
,ohv ееи  .1 градо. »Ми штампамо врло Јн о го  И3'  
BOBud изЈавио je  Бухарин J91s године л,п, ^апирног
да нестане новца из caoopahaja што ie и f  uL° 'С начин 
гнчки идеал, jep нолац и банкарстпо cv  У  Н1 ^ ком,?нис- 
одлика толико о.мрзнутог капитализм' А главних

Привредни хао с

Какве су  последице наступиле од оваквог рада сов« 
јетске управе у СССР?

Y 1921 индустрија је производила свега око 18 проц.. 
од своје продукциЈе пре светског рата а за Г!ославала је 
43 проц. од броЈа радника у 1913 години, одакле излази да 
Је произподња пчдусгоијских артикапа била не само не- 
довољна, иего скоро два и по пута CKvribanero 1913 го- 
дине. Граиспорти на железницама били су сведеии на 
12 проц. од промета пре рата а производња индустриЈс- 
ких сировина била Је смањена за 40 проц. Сељаци су би~ 
ли услед несигурности имовине запустили поља тако да 
Је по.Ђопривредна производња постала иедовољна за ис~ 
храну градова и радника. Држава Је била принуђена да> 
ЈЈУтем реквизициЈе одузима намирнице од сељака и пре- 
°си у градове у ко!има Је владала формална глад.

Mon т̂р0 1 маРта 1921 у Петрограду освану без хлеба.. 
noovбрИ И3 ^Р°нштата» понос бољшевичке рсволуциЈе,. 
Поб\гнИШ'С с е .̂3 У^вике: «Живели СовЈети, доле комунизам!» 
6Cxv '1а Је тРа(ала 18 дана п би савладана од трупа коЈе. 
спдмл вели ^Роцки и Тухачевски. Морнари 6exv иемило-- 

етрељани на хиљаде.



НЕП — Н ова Е к о н зм ск а  П о л и т^
i l  . • vMtr-S - 14*00г fo'  !•-•; а

АлиЛењиниз овога извуче ипак поуку Да Ј  
н ем ож ед а иде. Он је увидео да држава не но-1-дК°  Atai 
ни људе који не раде; ci људи, коЈи нису сигуп Ad 
ће припасги производи њиховог рада, нису ни к°Ме 
■производе. Он енергично приступи мерама, које *Те,1и Аа 
нису биле у складу са комунисгичким програмо^' °ПЦЈТе 
-ћи такозвану Нову Економску Политику, скраће’ ^в°д̂  
вану НЕП.

НЕП је друга фаза успостављања социјализма СгШ  
која у ствари значи повлачење социјалистичке 

•пред сгварношћу. Лењин без околишења приста\р 1!Три,*&| 
повлачење. " на °во

„Враћањ е капитализму“

12 марта 1921 Лењин реквизиције на cenv ia
марта прокламова слободу унуграшње трговине а на’ме- 
сто реквизиција би уведен порез y  натури; 21 марта би 1 
укинут монопол цереалија установљен са много галаме 
декретом од 14 маја 1918; 24 марта би загарантовано се- 
љацима у живање добара и слобода трговине њиховим 
производима; 1 априла поново се отворише пијаце у зем- 
љи. Нова Економска Политика значила је повратак капи- 
тализму. Y ствари то је био деманти могућности оства- 
рења комунистичког програма. Како су  комунисти објас- 
-нили својим масама овај нагао преокрет?

Без икаквог зазора Лењин }е на III Конгресу Комин- 
терне у јулу 1921 године назвао нови поредак државним 
социјализмом дајући му оледеће објашњење:

«Порез у натури полачи за собом, разуме се, сло- 
боду трговине. Кад }е порез једанпут плаћен, сељак има 
право да слободно располаже остатком сво}е жетве. Ова 
слобода у размени повлачи за собом слободу капитализ- 
ма. Ми то отворено признајемо и понављамо, од тога не 
правимо никакву тајну. Светилобинам се ако бисмо хте- 
ли то да сакријемо. Слобода трговине повлачи за сооом 
и слободу капитализма, али капитализма у новом обли- 
ку . Ми допуштамо капитализму да васкрс^е ал" само Y 
извесно} мери. Ми то чинимо }авно. Т о је  државни капи- 
тали зам . Али, државни капиталчзам у друштву где ) ■ 
држава у рукама капиталигта, и државни к а п и т а л и з а >  

1где }е држава у рукама пролетерског друштва, две 
;различите ствари. Y капиталистичкој држави, к а п и т а л и з  ^
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ПРИзнат
^^^^^Ш рнтроли сан  од државе vr ИМтл 
№  протнк пролетари/ага. Y  проЈ,егерако1 Л̂ С7 б ? Р * о .

mitepecf ралничке класе, 4 а  би /of * р* ави то се  
ЛЈ се олржи и да се бори против /ош /a ie  5  OMorFhHno 

№ ових Речи провире је д н а  о л  or-u„  ' РА'°ази/е.» 
кжупне б о .Ђ ш ев и ч к е помтике. t in ie  “i 1*  лини/а
• лпеткл стварање таквих услона Л  -f° Љ!ЈЈе81'чког' 

........ ћр м« « * м г „ - Р а д н о гiioT pe6a бц~fjорстка ciDuK~.,Bera v коЈИма he максимум њ е го в и х  „ п - , ,  
ТИ з а л о в о љ е н ,  већ ствараш е /аке! д п Ж л „ ? ,  ' Р  оа °и -  
зани/с K oia  he да уништи Капит^лизам »  °Р ган и . 

илма. Hnje Лењии тако страсан  у  АРутим 
доктриие из љубави пре - -  - -̂ ИСТали.Ца М ар. 

мржње према бурж оазији
" ' l4a н ^ к -о г  И\

_ m**#w ’ Нијс
дрзкавам_ е из љ у 5 ави према п ролетари јату, не- 
<c0BeMD)KH»e према бурж оази ји . Није циљ његове борбе 
rOH3if ко нема дође до неког иметка, него да и онај ко- 
И '011 L  ,шл постане бескућник. Пролегаријату је довољ -^иешто има постане оескупш-ж. ирилсхариЈо 
' \a се АРж ава Y СССР з о в е  њ его во м , а  ш то он  y
;!;0 цикакав утицај нема то ништа не значи. Y стварисе 
d*e свело на то да је сада вођство комунистичке странке 
за\*зел о  раниЈе позиције буржоазије и руског племства а 
систем је осгао и на даље капиталистички. То }е прави 
смисао Лењиновог објашњења Нове Економске Политике.

Под режимом НЕП-а економске прилике у СССР по- 
чеше нагло да се поправљају* Сељаци се дадоше на об- 
рађивање имања и подизање стоке тако да у  1928 години 
ло.ЂОПривреда и сточарство достигоше ранији ниво из 
године 1913 у погледу производње. Велики поседи беху 
ишчезли али се средњи сељачки сталеж намножи и рела- 
тивно обогати чиме се број средње имућних сељака. како

ољшевици називају »кулака«, прилично попе.

јјН р, Насиље ирема радницима

V индустрији под режимом НЕП-а би радницима за- 
брањено право штрајка а m h o io  малих предузећа би по- 
враћено сопственицима. Цела земља би подељена на ин-
дустријске области у којима ин\устријска активност би по-
верена трустовим. Један декрет из априла 1923 регулиса 
активност, права и дужности трустова као и њихов правни 
и трговачки положај. Ра 'лници беху груписани у синдикате 

дчректори предузећа добише право да према радницима 
примењују веома строге санкције. Ове мере почеше се 
тако строго примењивати да сам генерални секретар син- 
диката, Томски. изгуби свој положај зато што није био 
Доволзно строг у погледу дисциплине према радницима.



О тступ ањ е од марксизма — поново

Све ове мере имадоше за последицу сми 
дустријској производњи која убрзо такође AoPf  be 
предратни ниво. То би постигнуто v 1926 години е СвЧ

Лењин и његови другови 6exv дошли на Ј 
обећањем народу мира, слободе, земље и хлеба  ̂vCT ^  1 
тављање мира била је ствар погодбе са противГ П°С' I 
то |е режим остварио. Али давање народу сл!г *  I 
земље с једне и хлеба с друге, показало се као нем^
Y систем^ опште национализације добара за в р е м ^ « !  
ног ком^низма. Глад, која је била настала 1921 г о м ^ Н  
којом је приликом иомрло од глади преко 5 м е и 
она AYiua, а последице глади носе многе генераццјеИ(ПИ‘* 
свет је био ^зб^ђен: Хувер y Америци, Нанзен y E b d 9 
као и Папа Бенедикт XV организоваше помоћ v којој^З 
само Х^верова организација утрои1Ила преко 60 милион 
долара) отрезнила је совјетске ^прављаче да се одрекшИ 
својих најдражих тачака програма те зато бише прин̂ ђени 
да доп^сте и приватн^ cboj'hhy на сел^ и слободу раз- 
мене и трговине како би се могло исп^нити њихово обе- 
ћање да народ добије хлеба. И народ је то  у 1928 го- 
дини имао али по цен^ нап^ш тања комунизма. Нај- 
типичнијем претставник^ буржоазије, трговц^, против кога 
је био ^перен највећи део бољшевичке и марксистичке 
мржње, би доп^штен рад. Сам Лењин на X конгресу Ко- 
м^нистичке странке 1921 године изговорио је по питању 
трговања ове речи:

»Сви напори треба да се ^праве y  смисл^ оживљења 
размене између инд^стрије и пољопривреде. Онај ко буде 
најбоље ^спео, па било то  чак и помоћ^ приватног 
кап и тали зм а, учикиће више услуга изграђивању руског 
социјализма (!) него онај који ће мислити само на чнстоту 
ком^низма или израђивати разне правилнике и статуте не 
помаж^ћи ни y чем екон о м ск^  р азм ен у .“

О тступањ е од  НЕП-е

Против^ Нове Економске Политике ^брзо се створи 
после смрти Лењинове снажна опозиција, kcj'y cy  предво- i 
дили y  главном Троцки, Камењев и Зиновјев. Они су сг*м И  
трали да је допуш тањ е сељацима да м а т е р и Ја л н  
oja4a)Y велика погреш ка, јер ће економски °Јачан0£ ,*  
љаштво бити највећа брана ^вођењ^ социјализма и деФ ** ; 
нитивном ^кидањ^ сваке приватне својине. Њихов ' ] 
Преображенски, није се Y eTPY4aBao  да захтева одм



~ о а  сељака, препоручујући као најпреч- 
,,ича»ое,-зе^Гизан>е иидустриЈе и повећање броја ин- 

потреб? " ° Аииштва коЈе је )едиио чист носилац марк- 
иИЈДгоијског Рад!;" ес да се Марксов комунизам оствари. 
А'*\п и има инт „отоебан капитал за подизање снажне 
лТб« сс д0ппеображенски п р едл аж е д а  комунис- 

vN-стрије, j iP eu орган и зује ни м ањ е ни виш е н его  
Xака стра” о к о р и ш ћ е ш е  се љ а ш т в а “, Koje б и , в е з а н о  
Јфе?АаЛ“° имало Да ради не cb o jy  већ ту ђ у , д р ж авн у, 
да *̂ с■ *"
* Г ,Ју * н се У почетку није слагао са овим идејама па 

Стал>ин лењИнграду изговорио по том
следеће речи (Извјестија од 16 јула 1928):

l̂hvAH замишљаЈу да је индивидуална економија дала- 
што Је могла дати па да је више не вреди подржа-
i. 1

м а л е ^  средње пољопривреде _и у помоћи да на сваки
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вати 
са

То е заблуда. Ови људи немају ничег заЈедничког 
I'niiioM странком. Право решење састоЈи се v бодрењу

________i  л  1 1  ч - г  п л х ј л Тл и  1 1  -ч  л т - »  1 У 1  ■*

начин повећа своју жетву и свој принос.«
Иггак утицаЈ противника Нове Економске Политике 

почео Је да се осећа ускоро после Лењинове смрти. Тр~ 
говина на велико би укинута Још почетком 1924 године и 
држава узе на себе бригу око откупа пшенице од сељака. 
Како Је откупна цена бивала из године у годину мања, 
то 1928 године власти морадоше послати v села воЈску 
да силом одузима пшеницу од сељака по нискоЈ откупној 
цени за рачун државе. То Је већ био предзнак нове ко« 
мунистичке офанзиве на народе СССР.

Отступање од намере укидањ а новца

И своЈе гледиште о излишности новца бољшевици су 
морали да измене. ИнфлациЈа у време »ратног комунизма« 
(в. напред) дотерала Је дотле да Је 1 марта 1924 године 
оило у оптицију 809,600.000 милиЈарди рубаља тако да Је 
куповна моћ једне златне копејке пре рата била еквива- 
лентна астрономској цифри од 500 милиона совЈетских 
руоаља из 1924 године. Практичио дакле, рубља Је била
Y рла, како Је то и желео Бухарин према изЈави из 1918 
одине, коЈу cmo напред навели.

iiHKii ^ в "̂етскд влада међутим ниЈе могла да оствари ве« 
како ? Размене добара само путем директне трампе, 
СССР 1 ЈГ° , сањао програм комуниста целога света па и у 
Цима ć 06 морало отступити од онога што се радни~ 

f* а толико убедљивости говорило и СовЈетска влада



увела је h o b v  монету »рубљу-червонец« у j g 2 4
Вредност нове новчане јединице требало је~ да г°АИнц
садржини злата у предратној рубљи, што одГОкГ° ВдГ>а
прилике врадности од нешто више од пола ' а*\ а °Д
златног долара пре девалвације (0*52 долара). Декп^РИЧк°г
3 фебруара 1924 емисија државних бонова огран1иТ° м °А
на 50 проц. новчаница червонеца у Циркулацији а цЧеНд ’е
папирних рубаља-черновеца делом се састојало и з°КРи е
подлоге а делом из робе која се лако може лд Зпатнеда уновцц

Толико ж ељно очекивани комунистички ек 
рименат заврш ио се дакле 1928 године потпуПе' 
усп оставом  толико ом рзнутог капитализма на т H0N| 
торији СССР. Не само да cv задржана права пршпРн“ 
својине над земљом код сељака, него је уведена и c i  
бодна трговина па и монета са златним покрићем! Од 
мунистичког програма 6exv остале само национализова°" 
индустрија и станови.

Колективизација сељ ачких поседа

Али v ствари, ма да се Стаљин до јула 1928 године 
није слагао са опозицијом v погледу Нове Еконо^ске По- 
литике, koj'v  је био наследио од Лењина, пошто је ликви- 
дирао све своје непријатеље, а међу овима и опозицију 
према НЕП-v, он сам усвоји идеје Преображенског у 
погледу национализације сељ ачких имања и потчи- 
њ авањ а сељ ака „ф еодалној експлоатацији“.

Са 1929 годином наступа трећа фаза v успостав.Ђа- 
њу социјализма на територији СССР, ф аза  пјатиљетки. 
Прва пјатиљетка је петогодишњи план за индустријализа- 
ци)'у СССР чиме се хтело да створи таква индустрија v 
земљи »која би била способна да наоружа и реорганизује 
не само индустрију у  целини, него и саобраћај и пољо- 
привреду«.

Да би се  добила сретства за  ово нагло CTBapaibe 
иидустрије Стаљин је  v  1929 години приступио одузимању 
имања од сељака, и стварању кол хоза. 'Ово одузимање 
земље од сељака, који c v  се са њом били сродили и кош 
су  управо тек били почели да обрађују, извршено је пр№» 
меном најгрубље силе и у з  економске последице каквеу! 
историји народа проузрокују само најстрашнији Рат0Ва- 
Пошто је  овај потез Стаљинов био веома замашан и з «  
чајан, и пошто }е он имао страховит утицаЈ* на екоНОМиЗ  
живот народа v  СССР, то ћемо се у даљем нашем 1 
лагању вратити на овај случаЈ'. Одузимаш ем имања ^



ртачко становниш тво бнло је сведен о на 
;е:нака'. ,. 'јамног радника у кол хозу или с о в х о з у
п0ло?ка1 r ' опрИвредно предузеће) чији највећи део 
(државно ада од сада држави. Стаљин |е једним \-дар- 
дрихода i H 0je. ОСлободио се опасности од стварања 
,weM ncJf пжоазије« а с APYre стране добио Је огромна 

_ YKcrBapaH5e индустриЈе по првом петогодишњем 
среТства а ig2g у ствари претстављ а повратак  
nia,l^ ra  ком унизм у и крај илузијама дем ократски х  
c0 ,Tbi v Европи, ко|и cv Y НЕП-у видели крај k o m v h h -  
А v СССР и њен повратак демократији. Y с.твари никада 

h h c v  имали такве тежње и НЕП је сам о  био 
°едан прелазан период и припрема за h o b v  комунис- 
т„ч.<у офанзив\.

И р; Индустријализација зем љ е

Извршење прве пјатиљетке дало је држави СССР  
огромна нова индустриЈ'ска предузећа и из основа j'e из- 
мсннло структуру сгановништва у земљи. До тада v  глав- 
ном по.ЂОпривредна земља, СССР постаЈ'е у to k v ~  неко- 
лико година јако индустријализована држава са наглим 
порастом градова. Навешћемо само неколико примера:
Назив града 

Москва
Лењинград (Петроград)
Кијев 

Ирков 
Ијјсу
|оркн(11>ижни Новгород)
Одеса 
Глшкент
Тбилиси (Тифлис) 
иостов на Дону

^»епропетровск (1екатеринослав) 
g  U ДдЦИ CY ? зети ^  књиге: СССР од Вука Драговића).

I  М аркс-Енгелсова утопија

гРадова нашао ” геЈ сов  сан °  нестанку великих 
сс v J®  “ а,6ољ и Аеманти у СССР. Уместо

целоЈ земљи nали  u -  Да 00 инА^стрија распореди по 
^  Ради изоегавања транспорта и стварања мо-

Bpoj' становника
1926 1959 године

2,029.425 4,157.018
1,196.065 5,191.504

515.657 846.295
417.542 855.452
455.555 869.547
222.556 644.116
420.862 604.225
525.613 5S5.005
294.044 519.174
508.105 510.255
256.717 500.662



гућности да сва производна сретства буду nD ј  
сваком човеку, преобраћеном у »тоталног прои Т̂ Чн 
индустријски напредак СССР, једине социјалист^0^ ^  
жаве на свету, изазива пораст великих граДов Ке дрј 
био проблем отерати велику индустрију из граДоп’ ^ к° ie
Y земљама у којима је капиталистички поре дакд  ̂n°-rbe 
индустрију у главном око великих градова, нии|СТВ°Ри° 
било лакше сада бољшевицима да приликом ст^ "и'е 
своје, »радничке и комунистичке« индустрије, овуТВаРд1Бд 
реде по Марксовом и Енгелсовом рецепту онако^ -PclClI°' 
она најпотпуније моћи да послужи тоталном прои ^
Y будућем комунистичком поретку. Чудн^вато ?е
се о ово правило марксизма огрешили људи који пп  ̂ С'' 
AYlY Аа cy баш његови најчистији поборници. KaKc^frJ 
да било, тек прва социјалистичка држава на свету, vm !2i  
да покаже смаљење великих градова, бележи њихов Л  
раст што Је y очигледно) супротности са Маркс-ЕнгелЗ 
вим »научним« предвиђањима.

„Пролазна ф аза“ као нелогична парола

Бољшевици ово објашњаваЈу тиме да се комунис- 
тички поредак не може одмах да оствари, те Да је са- 
дашњи поредак у  СССР y ствари прелазни период ка- 
комунизму, Y коме се Ј'ош увек осећа утицаЈ' ранијег ка- 
питализма. То се тумачење евакако може прихватити за 
све ш то је наслеђено од ранијег систем а, али не и 
з а  оно ш то садаш њи режим у СССР ствара. Пораог 
великих градова и специјализациЈ'а која j'e данас јако v 
моди y Стаљиновом режиму, свакако не само да нису 
поЈ'аве y  AY*y марксизма, кој'и |е као што смо видели 
заиста логички затворена иде)'на зграда y којој свака и.> 
мена дела руши целу грађевину, него cy појаве у CY- 
протности са  теж њ ом за  оствар ењ ем  комунистиЧ' 
ког друш тва.

Дириговани начин мишљења

О во ипак не значи да бољшевици треба да страхуЈТ 
да ће им њихови комунистички другови из иностраиства 
пребацити да се удаљ ују °А свога програма извршешај 
интегралног марксизма. Језгро комунистичких покрета ca*i 
стоји се из таквих фанатика и дисциплинованих # члаНОа. 
III Интернационале, да је критика или дискусија он 
ш то с е  y Москви предузима потпуио и ск љ уч ен а. 
ће људи примити свако тумачење KO j'e им буАе из Мос ч
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KojV су стари схоластици имали према 
vrheHO са веома и ауторитетима, па he и наЈсупротниЈу 

•!Vpiim ? чИГ1о-иунизмУ примити као »пуг у  комунизам< 
мерГ ,,рсМТакво обЈашшење из централе буде послато.

глтиљетка Је завршена у 1933 години и одмах 
Upoa njai • тра са сличним али Још замашнијим ци- 

{е настављс>,а А1ј 9зб Стаљнн је дао држави и нови устав 
с̂ви.ма- l°A_ м фасадом, а од 1938 настала Је трећа 

сл демокра екОНОМСКОМ животу СССР. Фаза пЈатиљетки
..Мтиљетка ■



Пољопривреда и сточарство
Y to k v  ове 1940 године y Београду Cv i 

књиге о CČCP: јелна је од Ф}одора хМахина поТ '16 
вом Русија, а друга је од Вука Драговића под н^ Нас:'°' 
СССР, y издањ^ Нолита. И једна и др^га књига д^'08"’ 
мас^ статистичких података о напретк^ пољопо! ' Н 
сточарства, инд^стрије,. војске -и наор^жања и т.д^сб? 
Они нам ове податке дај^ Y цифрама б е з  икаквог  
ређењ а са  сличним подацима из других зем ал!а^ш

Оба писца то чине намерно. То се види чак Ј 
подацима који се односе на caMv СССР. Они бирајуИгП0 
дине и податке да би закљ^чак читаоца био како Се *  
С С С Р  ocTBapYJ'e огроман економски напредак. МеђутиГ 
да ли је то напредак или не пргма ономе што дпугм и?

I- 2 Z-  Г“ • *- "1 Пц*
роди и режими веп HMajY без бољшевичке револ\;ције 
може се видети тек кад се подаци о ^спесима y ČCCP 
пореде са псдацима о сличним пословима y ДР г̂им др. 
жавама. Тога ћемо се принципа ми држати y своме да- 
љем излаган^.

ТериториЈ'а данашње СССР }е v поглед^ могућности 
развитка пољопривреде и сточарства једна од најбогати- 
ј' и х  на свет^* Огромна пространства црне плодне земље 
(чернозјом) доп^шта на)'богатије жетве житарица и индус- 
тријских биљака почев од лана па до египатског памука 
(извесни предели Тацикистана). Пиринач, грожђе, чај и раз- 
не врсте воћа, почев од јаб^ка, кр^шака и томе слично 
па до поморанци и мандарина, YcneBaj*Y на разним дело- 
вима ове огромне земље. Огром^и пашњаци cy нарочито 
подесни за сточарство y чем^ је P^cnj'a ^век обиловала.. 
а дивљач и рибе претстављаЈ'^ нарочито богатство и под- 
лог^ за hhayctphJy крзна и конзерви. Према томе СССИ 
пр^жа највеће мог^ћности за једн^ веома развијену по-- 
љопривред^ и сточарство.

Слаба продуктивност

РазвоЈ пољопривреде y СССР показ^је два потп^ .  
одвојена периода: један је до 1929 y коме J'e .се;Ђа*Јогаој 
сопственик земље и наЈ'већег дела производа које je м |
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период настаје после колективизације 
, Лр°*а ,е ’ а,енРе V главном 19S9 и 1930 године.

"5№“' ацима-ДрУШтва Народа (Извештај о  ек о -
Према п0£„кама у Р^сији, на енглеском и францус- 

пМСкиМ ИР1.1-!vieBa 1922) жетва цереалија на територији 
ком icSl,K-J9si показивапа )'е следеће величине:
CČpP д°  жетва засејана површина принос

милионима тона милиона хектара квинтала
iio  хектару

66,85 89 >70 7»37
64,83 90,80 7,08
08.49 62,50 4,50
26.50 54,00 4,80

Глгвим је било природно што је Лењин после овак- 
ч\-1тата одмах прешао на Нову Економску Политику 

B l f o i  cv сељацима остављена имања и слобода распо- 
I  глња производима после плаћене порезе. Y времену од 
1Ко?до 1959 године просечна засејана површина пшени- 
1 j с С С Р  била је 28,64 милиона хектара са чега је 
гбоано просечно 215,24 милиона квинтала (квинтал је 100 
ki! i мрама), што већ даје просечан принос од 7,5 квинтала 
по хектару. Шта зиачи овај принос читалац ће најбоље 
оценити ако mv кажемо да }е у истом периоду од 
19С5 -1 9 2 9  године просечан принос жетве v пшеници y  Jy~ 
гославиЈи износио 11,8 квинтала по хектару (1,854 милиона 
хектара засејано а 22,041 милиона квинтала пшенице про~ 
изведено просечно годишње). Треба још запамтити да ни 
Југославија није земља великог поседа и машинске обраде 
земље као ни С С С Р  y  то време. Према томе, повећање 
приноса житарица по хектару од 4,80 квинтала y  1921 на.
7,5 у периоду 1925-29 године, y  ствари је само повратак 
из ужасне непродуктивности v периоди до VBohe^a 
Н ЕП-а у  С С С Р .

Године 1929 а нарочито 1930 отпочела је »совЈегиза- 
ција'- сеоских имања путем организовања к о л х о за . Право 
својине и^индивидуалне обраде земље укинуто је и се- 
љаци cv били приморани да предаду cby своју земљу>- 
стоку, плуг и сав пољоделски алат y новоствореним пре- 
АЈзепима, колхозима, којима cy  упрзвљали чланови кому** 
колиИЧКе стРанке* С ваки  отп ор  (а може се замислити 
К  КИх отпор дали сељаци против овог одузимања 
c v  o r  ,е немилосРДно каж њ ен  и број оних ко ји  
1'онје ° М пРИЈШКОМ пали ни дан ас ниЈе тачно п о зн а т . 
Аобпси Kđ штампа ^еђутим писала Је како сами сељаци

- р ољно улазе y  колхозе и сами предаЈу cboJy  земљу>



алат и стоку Y заједничку својину из свог 0 л ' 
према комунизму. За неколико година свега, 
циЈа сељачких имања била je свршена ствар е̂тИз? 
до тада ситни поседници, постадоше сви најамнп Ce;iW
Y колхозима, дакле пролетери. 1 Р̂ анц

Према совјетским подацима (Социјалисти 
З е м љ о д је л и је  од 1 Јуна 1936) CTBapahbe колхоза ЧС-К~01 
напредовало је овим темпом:
Година

Y

UH

БроЈ огњишта:
колхозима ван колхоза

416.700 24,095.300
1,007.700 24,830,830
5,998.100 19,417.600

13,033.200 11,697.800
15,055.100 9,428.000
15,211.800 8,409.000
15,867.700 5,868.900

1828
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Што се тиче засејане 
распоређена:

НиЈе колективи- 
Година зирано

ПроцеНт 
к°лектиВи. 

зације
1,7 
3,9

23.6
52.7 
61,5 
64,4 
75,0

површине она Је била овако 

Колхози Совхози

све y хиљадама х е к т а р а
1928 109.890,5 1.366,9 1.735,0
1929 111.621,0 4.152,9 2.273,8
1933 85.210,7 38.080,9 3.926,2
1931 46.354,3 78.972,2 10.95S,3
1932 29.453,9 91.533,3 13.447,5
1933 21.909,9 93.644,6 14.13S,8
1934 17.807,1 98.556,3 15.109,9

Површина засејаног земљишта, која Је y  9̂28 години
Y колхозима била свега 1,2 процента од целокупне засе- 
Јане површине, у 1934 години достигла Је 75 процената. 
Земљиште y совхозима (државним пољопривредним газ- 
динствима) за  исто време попело се од 1,5 процента на
11,5 процента док Је неколективизирано земљиште, којеје
Y 1928 години износило 97,3 процента спало на 13,5 про* 
цената од ук^пне засеЈане површине.

27 и по милиона се љ а к а  б е з  хл еб а. Глад

СовјетизациЈа сељачких имања y  1929-31 години вр- 
шена је Y3 пароле да треба Једанпут свршити са »кул "
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, м Сељацима), који су  постали нова бур- 
, (ИмчтћнИ,и Ј  porodv на VII конгресу Совјета, Моло- 

иИ‘М<ш'а. V сВ0М , ie ОД 5,618.000 Y 1928 години, број 
'А jc илЈа®и0 А л а н  1 јануара 1934 године на св ега  

(Правда од 99-1-1935). С коро пет и по 
f S ( » 0  АУШ® к а  који су дотле живели тегобним али
!,ii iii°Ha Suuhhm' сељачким ж ивотом, просто је и зба-
*  поиличп __  лтгмме. или да се запосли као по-„цак ПР^” ’ - или да угине, или да се запосли као по-
цено на вароши. О гром ан бро) их je  п р о сто
слелн>и Рад|11 примера да ће се и са осталима тако не~
сТРсл>ан, пити ако се буду противили.
милосрД" _

Гд n re v таблици о 6pojv огњишта у колхозима и 
k o J v  смо напред дали, сабере укупан број 

ваН КО п а п у г и х ,  добија се да је  1929 године било 
,с д Н И Х , п  V  ĆCĆP сељ ачких д о м о в а  25,838.530, д о к  их 
*K' i954 било свега  21,736.600 ш то значи з а  4,101.930 
luiooAima мање. На дан 1 априла 1937 стати сти ке  
*iv свега 19,930.600 сељ ач ки х д о м о в а  (породица), 

што значи мањак од 5,907.930 породица над 1929 го~ 
MHOni или, пошто просечно које мушких које женских 

Еива пада по 4,2 на породицу, око 25 милиона душа из~ 
бачено је са села колективизацијом сељачких имања у 
СССР. Ових 25 милиона сељ ак а  се  м орало упослити 
v граду као последњи радник, још  н евеш т индус- 
тријском послу, или је  помрло од  глади. Кад се узме 
у оозир да Је прираштај становништва у СССР 1,33x8=10,64 
онда излази да је губитак сел а  и зн ео  услед  к о л ек ти - 
визације преко 27 и по милиона душ а, и то  сам о  з а  
период од 1929 до 1937 године!

На жалост, совјетска статистика нам, с разлогомне 
даје могућност да сазнамо где је отишао овај огроман 
број сељачких породица: у град, у концентрационе логоре 
или У гроб.

_ Године 1932—33 беснела је у СССР страш на глад  
зоог тога што сељаци нису хтели да раде у колхозима. 
држава је морала да заведе врло строге мере према »са- 
контРИМа квалиФикују^и невршење одређених дужности 
РСфРСрРеВ° Л̂ ИОНОМ са^ОТдЖОМ* за  коју кривични закон В  ieAH  ̂ЧЛ' 48 ^  пРеАвиђа казну од лишења слободе 
веШТа[НС године Ао стрељања. И само неподношење из- 
повлачи °  ,сиг^рно спреманом контрареволуционом делу 
30 ја iva Kd3f ^ -ЛИШења сл°боде најмање шест месеци. А 
^њат,, 1933 влада је издала и нарочити декрет о ка-

Y пољопривредне саботаже.



Бирократизирање

Колективизирање земље и организовањ 
.совхоза имало је за  последицу и стварање 6 к°Лхозл 
нове администрациЈе управљања овим. пОЉоИТдВе k/il 
предузећима. Преко 2,250.000 нових чиновникт ПривреАнЈ! 
ника било је погребно да се попуне сва м есц 1' 
колхоза, колико их је било v 1934 години, и oi  ̂ 23s%  
попуњена радницима, који су  могли бити смат 
вољно поузданим присталицама или симпатизепиР Н̂и 
нистичке странке. Број људи, који су  остали a i M- KOmY« 
земљу спао је, како смо то напред показали, али °Рд̂ ' 
повећао број чиновника, магационера, надзорникСе 
говођа, благајника, писара, стражара и т.д. Кад сеа’т-,КН1И' 
обзир, да је на колхозима живело у то време" оКо 7пМЦ  
лиона чланова сеоских породица, од којих д о л азе !2г  
зир за рад у главном мушкарци између 18 и бо го 
(око 22,5 процента од укупног становништва) и нешЈ 
жена, излази да је у 1934 години било у колхозима свег 
око 15,500.000 радника и 2,250.000 колхоских чиновникгп 
службеника, што значи да је сваки седми запослени у кол-
хо зу  био чиновник или административни службеник. Апре 
колективизирања сељачких имања ове администрације v 
опште није било јер )’е сваки сељак сам себи распоређи- 
вао посао, платне спискове у опште није ни правио а још 
мање бриге j*e имао око расподеле жетве пошто је сва 
била његова и сам Ју Ј*е чувао од крађе и штете.

М аркс и Енгелс су  сањ али о опш тем укидању 
чиновника и д р ж аве . С таљ ин и бољшевици, поред 
д р ж а в е  и обласн е администрације за в о д е  још и кол- 
х о зн у , тврдећи да је и то у  духу социјализма и марксизма.

С лаба ж е т в а  ж итарица

Да је оваЈ пораст чиновништва оптеретио се:ђачк» 
свет није потребно нарочито доказивати. Али то је и оте- 
жало сам рад у пољу. Сељак мора у јутро, кад А° ре 
посао, да се јави да га убележе у  списак, затим да ч 
распоред, да иде у магацин да прими атат итд. понав 
јући исту процедуру сваки дан свог рада у колхозу. 
своме имању, у нндивидуалном газдинству, с е љ а ш м  
ставља где fe синоћ прекинуо, овде ту долази дрУ д  
са раниЈим послом нема никакве везе. И ако су к ље 
визацијом уклоњене границе и омогућена °  раАајаЈ1ИцаШ 
на велико, орање тракторима, сејање моторним cej ј ш  
итд. што све ниЈ'е везано за установу колхоза, Ј
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W п^тем уз задржаваље солсгвеносги иарцела.
_е -ош боље да постигне, иггак прод\Јктивност 

сре м.лс ни онолила колика |е у  напредним европ« 
go^o5d Н аха средњег и ситног поссда, где је [Јримена 

S S ^ - seMjniii мала или никаква. 1ако је, према подацима 
tpa^°£LuKor Г о д и ш њ а к а  Д руш тва Н арода за  1938 
Статнс1* житарица y  СССР у периоду 1930—34 била

житарица засеЈана површина y продукција у
лиљадама хектара хиљадама квинтала«

„шемица 251.619
' 7^ 7 j  65.326

26.421 223.851

К\*КУРУ3  Ј> 8 1 1________________38.959
‘Е :  укупно 89.424 724о50
што даје просечан принос од 8,1 квинтала по хектару- 
(квинтал је 100 килограма).

Колики је ово принос најбоље ћемо оценити упоре- 
ђењем са просечним приносом других капиталистичких 
зема.Ћа. Тако је, према извештају нашег југословенског 
Завода за спољну трговину од 1936 године, просечан 
принос житарица у квинталима по једном хектару за  пе~ 
риод 1929—34 у Европи био следећи:

Холандија 28,9
Белгија 24,9
Енглеска 22,2
Немачка 21,7
Шведска 21,5
Финска 17,0
француска 15,5
ИталиЈа 14,4
Мађарска 13,5
Вугарска 11,6
Југославија 11,0

Нетачно п риказивањ е Д раговића—Махина

И књига СССР од Вука Драговића и књига Русија  
од Фјодора Махина нетачно приказује ову ситуацију, из 
чега се јасно види њихова тежња да улепшају стварност 
за своје читаоце чак и по цену грубих неистина. Тако, на 
пример, у књизи Махина, на стр. 42 и 43 налазимо податке
0 засејаној површини под пшеницом у 1937 години И!
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укупноЈ жетви и то: .
засеЈана површина износи 4 1,3S5 000 '3 
жетва пшенице износи 486,6 милиона**^

Из озога писац изводи закључак да је NeT̂ L  
принос пшенице по хектару 13.7 метара! MehvCPeAhj4 
нијим дељењем 486,600.000 са 41,383.000 Ao|.THNi НајоД 
не 13,7 како то г. Махин тврди. Како онда Се 11? 
г. Махину у другим стварима које не м ож ем оn BepTIeŽ 
да проверимо! Овако ^

Y књизи СССР од Вука Драговића има ј0н ] 
ниЈих ствари. Код података о житарицама, на СтрацЈ- 
, Драговић нам даЈе жегву Y 1937 години y к о л и ч Р ’ 3i r-
1,170.000 милиона квинтала док y  ствари ова ж етв^ И  
нела од прилике толико хиљада колико г. Драговић ^  

.да Је било милиона квинтала. Ако бисмо цифру r ATBWp 
вића од 1,170.000 милиона квинтала поделили ц и ф п о д  
сејане површине од 103,400.000 хекгара (податак г 
вића y истоЈ књизи), добили бисмо ни мање ни виш еЗ 
до данас незапамћен принос од 11.315 квинтала гто xeIS 
ру! Из овога Је Јасно да су били y питању хиљаде а« 
милиони квинтала и ако Је реч »мипиони квинтала« г. ДД 
говић словима написао.

За памук г. Драговић нам на истоЈ страни даје ци- 
фру од 2,100.000 хектара засеЈане површине и 25,9 милв- 
она квинтала жетве, из чега би изашао принос од 11,4 
квинтала по хектару (г. Махин даЈе 14,8). Y ствари, 
штво Народа, чији Је СССР y  т о  време била члан, објавило 
Је за 1937 годину следеће податке о жетви памука v 
СССР: засеЈана површина 2,090.000 хектара а жетва 8,190.000 
квинтала (принос je  3,9 квинтала по хектару)-

П ропаст ст о ч а р ст в а

НаЈтежи YAap совјстизациЈе сељачких имања нанет Ij 
сточарству. Док пшеница по природи самога посла м°*и 
да повећа продукциЈу машинским обрађивањем, стока зах- 
тева строго индивидуалну негу. Познато Је да orTU1THHJL 
коњи наЈмање хране добиЈаЈу и ако им највише сл е д ц  
а да не говоримо о изванредно важноЈ бризи С<̂ с с с р  
смештаЈу стоке, о  температури стаје и тако даље. Y  j j  
Је без обзира на с в е  ово примљена к о л е к т и в и з а ц и ј а

стоку, па чак и на живину.
Последица ове мере Је био страховит г^°^^!ј,цн 

стоци. Према Правди од 28 Јануара 1934 године,



XVII KOHrpeCY
партиЈе сам о томе дао следеће 

БроЈно стање стоке у  годинама

сТ0Ке крупне
рогате
O ub? и козаОваиа 11U свега грла

1929
34,000.000
68,100.000
20,900.000

147,200.000

1933
16,600.000
38.600.000
12.200.000 
50,600.' 00

270,200.000 
страховито смањење бро ја

-■■ ~ nnnMKCROAl

118,000.000 
стоке имало Је за

Ппо сЈрч-'---Miiiv и смањење производње млека и млечиих иро- 
£ 2 l a  затим  вуне, меса и свих меснатих прерађевина. 

подацима Друштва Народа (Годишњак 1938) произ-
-  -гтапл fe ОА■Н—1

водн>а млека спала je од
оо5,720.000 хектолитара у  1928 години на

* хектолитара у 1933.i s°  650.000
I  По истом извор? бро) стоке у  СССР Y 1936 тодини

6,0 ,а  тведа 56,500.000
оваца и коза 73,300.000
свиша 30,400.000

грла

Велика потражњ а — слаба п рои звод њ а

Дакле ни у 1936 години СССР није v c re ia  да до- 
стнгне ки из близа број стоке из 1929 године. Поред 
свих страховитих казни y колхозима и совхозима, поред 
$аконских одредаба да се нехат према стоци сматра као 
антидржавни акт који се строго кажњава, колхози и сов- 
.хози не успеваЈу да броЈ стоке попењу ни на ниво из 
192? године. Да од тога трпи и ђубрење земље, и исхрана 
и одеван3е становништва, ниЈе потребно нарочито докази- 
вати. Сад Је јасио зашто је свет v СССР далеко скром- 
није одевен од одевања y другим капиталистичким држа- 
вама, коју чињеницу запажаЈу сви коЈи иду Y СССР, па cy

■ чин>еницу запазили и наши трговински делегати y ма- 
IYOBe (1940) године, о чему г. др. Рудолф Бићанић, коЈи 
■ » Р 7АИ да све у CCCp претстави као лепо, v «Полити~ 
чи> од 5 Јуна 1940 године пише:

оле^Т°  CG ТИЧе ° Аела' тамо нма доста тешкоћа. ЈБуди 
скромнВеНИ веома скромно, а и жене исто тако веома
o6v k V  Г СЧ̂  ° Дп  Е6Не' п а  ч а к  и  о н е  к о *е м о г л е  А а  с е  
И ^ г оас е > d3^Me се Аа cy  сви скромно одевени Јер 

[ А ла нема, а и што има добиЈа се врло тешко. Баш.



г. др. Бићанић у похменутом изводу његовог 1 
објављеном v «Полигици» од 3 јуна 1940 годи Пред*иа»
.да се пред радњама у Москви чека на ред д '1е- ИРиз^ 
била роба. «Тамо смо видели пред радшама ° И д 
дутачки редови совјетских грађана и чека|уКдКо CTot 
нешто пазаре. «Овакви редови постоје не самоДд ^  I  
њама за животне намирнице и одела, него чак Пред Paju 
оском где треба добити жижице. Г. др. Бићанић' Пред̂  
ли као «ред» на који је свет у  СССР навикн\ т̂1 о  Н° 
друго иза овога није видео него ред и допало Mv ,UllllTa 
‘КО људи стрпљиво стоје у реду по два и два 
радњу и нешто пазаре, а што ти људи rvoe време 
•се ред прави само зато јер треба разграбити оноИ̂ И  
што је стигло пошто нема довољно за све, то уваж Ј^ ^В 
докгор Бићанић не види и не спомиње.

Г. Драговић у својој књизи такође говори о сточ > Ј  
ству и даје податке о коњима, говедима, овцама и 
њама за  1932 и 1937 годину. Он ово ради зато да бнч 
талац извео закључак како, на пример, 1937 година nnel! 
ставља велики напредак над 1932 у овцама, јер показу!е 
број од 96,000 оваца према 52,141.000 у 1932 години. Д 
прсћуткује нам чињеницу да је 1929 године бшкГ неких
147,200.000 грла оваца (и коза које су  овде свугде vopo 
јане са овцама). То г. Драговић прећуткује сигурно из 
обЈективности јер жели да својим читаоцима прикаже не 
•буржоаску већ «комунистичку истину».

Којтхози и со в хо зи : сељ ачка смрт ■

Какав је  режим награда у  колхозима и совхозима?
Совхози су просто на просто државна пољопривред- 

на предузећа у којима раде најамни радници уз одре!)е- 
не награде као и у другим предузећима. Колхози међу- 
тим Ихмају сасвим други режим.

Колхози се сматрају неком врстом принудне задр\*- 
ге у коју су  сељаци унели све што имају: земљу, c to k v  
и алат. Сваки колхоз добија сво ју  управу, разуме се ко- 
мунистичку, пошто само одбор странке има право да cas 
•ставља кандидатску листу за  избор управе колхоза. Се- 
љаци не добијају за  свој рад непосредну наградУ; не̂  
им се жетва и приходи колхоза, по одбитку статутом ијш 
наређењем власти одређених издатака, расподељују ПР<£ 
порционално данима датога рада у колхозу (трудоДнев 
ма). Ови претходни одбитци су  толики да за распод ™ 
остаје  бедна свота једва довољна да се сељак одр*11.
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квинтала . тима
124 16,9
163 22,7
226 27,0
227 32,7
192 27,5
231 28,9
293 31,1

•>п, тИ особље администрације колхоза, 
Ппшто се HCoPheHV количину жетве од сваког кол- 
л добиЈа она VTBpb\ie. Изражене v проценгима 

^  пеии KO)I  пд стране државе одузете количине,
ПГ(П°лан: ^35):

• .TKvnna жетва узела држава
Т;«1пнима квин- V мнлионима v процен- 

v мили  ̂ квинтала . . тима . .
...............................

755,2
717.4
835.4 
694, S 
698,7 
800,0 
S45,0

19 количине нису одређене у процентима жетве, 
I  { роак0ме колхоз^ посебно одређено koj'v количину 

>,е коомпира, меса, млека, масла и вуне има да прода 
ЖИТ-лви Сем ових количина колхози и сва неколективизира- 

имања \\’жна су да продаду држави по ценама које 
Са утврђ\7је сву произведену количину памука, шећерне 
lcne. сав кромпир до 22 квинтала по хектару, сву вуну 

до ? килограма по овци, и све млеко до 220 литара по 
крави годишње.

Разуме се да држава све ово откупљује по сграхо- 
вито ниским ценама јер се у ствари под овим «откупом» 
кријс фискално опгерећење колхоза, једна посебна врста 
порез̂ . Тако су за жетву 1933 године биле утврђене це- 
не од s,52 рубље за 100 кгр. пшенице и 6,33 py6jbe за  
100 кгр. ражи. Да би се видело шта значе ове цифре, 
трсба имати на уму да је у 1934 години цена пшеничном 
брашну на велико била 66 до 70 рубаља 100 килограма а 
на мало 1,40 до 3,80 рубље килограм; цена брашну од ра- 

и у исто време била је на велико 60 py6ajba за 100 ки- 
лограма а на мало 1,35 до 3,50 рубље килограм.

Ако се узме да је код нас у Југославији између от- 
f v ! !e цене пшенице и цене брашна разлика око 50 проц. 
1Д РИС!  чене средњег брашна, онда се види да је CCČp, 
шно 1И пшениЧ¥ еељаку по нискоЈ а продајући бра-
И » __ виеокој ц^ни зарађивала 55,22 рубаља на сваких
Ражи илпшенице и 50,50 рубаља на сваких 100 килограма 
према цен  ̂ пр° иентима према цени пшенице 646 проц. а 
што cv КНИ ражи 796 проц., дакле неупоредиво више него 

Г Д  ̂ HdC зара^ивали трговци с храном и млинови.
k а и читалац могао од прилике да схвати шта прет-



ставља једна рубља у т<? вРеме* напоменућемо * 
на хлебу од пшеничног брашна y  М оскви и ’ ^  ie 
слободној продаји (ван магацина у, којима су 
карту добијали хлеб по специјално) нижој цени) 
рубље, а хлебу од ражи 1,50 рубља по к и л о г р ^ З *  
у  1634 години). Цена пак за раднике, тзв. нормалиЛ^К 
цене хлебу који се давао на карте, била је 0, 0̂ 
за пшенични а 0,50 за хлеб од ражи. Како је у 
дики око 75 проц. снабдевања вршено на карте, По J h  
женим нормализованим ценама, а око 25 проц. no 
ним ценама на тржишту, то излази да је пРосечНц ;,Ј*' 
хлебу У то време била 1,20 руоаља за пшенични а £ 1  
рубаља за хлеб од ражи. Пошто је код нас у југославЈ  ̂
у  то време цена хлебу у Београду била 2,50 за 
3 00 дииара за бели пшеиични хлео, то излази да 
повна вредност једне рубље v 1954 години, с сбзиромаа 
цен» хлеба Y СССР и Југославит, оила равна kvhobm 
вредности OA 2 до 2,50 динара. Према нзвештају r. № 
Гшћлнића у «Политици» од 3 ivna 1940 године, по њеЗ. 
ro m  повратку из Москве, куповна моћ једие pvoibe није 
већа «од један и по до два динара», иаравно, ово |е т 
1940 години, кад ie вредност рубље )ош опала. Ш

Тешки порезни намети

Разлике које се добиЈају између ниске откупне цене 
пољопривредних производа у колхозима и високе продај- 
не цене, претстављају велики приход за државу СССР, ко 
ји се показује у буцету прихода као «порез на обрт 
остварен на пољопривредним производима.» Y буцету за. 
1937 годину, чиЈи је укупан износ 98,0695 милијарди р\> 
баља, од овим начином оствареног прихода о д  ио.ЂОпри- 
вреде долази 24,1 милијарда. Скоро једна четвртина vkvh- 
них државних прихода у СССР дсбија се на овај начин* 
о д  пољопривреде, која са разним другим облицима опте- 
рећења, даје преко половину укупних државних приход« 
у  буцету СССР. Пошто ово присилно откупљивање про 
извода колхоза по ниској цени у ствари претставља 
реско оптерећење на земљу коЈе одговара нашој зем^И 
рини у ЈугославиЈи, онда упоређење ова два оптере.n 
наЈбоље ће нам показати и однос оптерећења порв^И 
земље у СССР и нашој земљи. у 1937 години колхо л  
СССР, у којима Је било 18,535.500 породица или
78,000.000 душа, дало Је државноЈ благаЈни само npj^H 
ним откупом производа од стране државе приход А ^и 
милиЈарде рубаља, што по релациЈи од 2 динара з j ч 
рубљу, претставља приход од 48,2 милиЈарде Анн Уј
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„ линара по /еДно/ сеоско) глави. У ЈКОслави(и ie «• 
«f« А " ,  ,с живело од пољопривредне произволн-» 7  
»‘JSnMO А?ша (75'9 "Р04- ОА ^купног бро/а ст̂ »  ОК<̂
" i  ć\- плаћали држави свега око 6 0 0 ,0 0 0 .0 0 0  , ш , ° ика )  

земљу (земљарина) што претставља оптеоеће170’  
Pf5?, e динара на главу. Упоређу/емо само ове 
2 ?опгсрећен.а зато, /ер сви осгали терети ко!и ™  Врс" 
|угослЈВИ)и (трошарина и др.) поетоје и у  СССр и п п Т -7  
"  герсте сеоско становништво поред овога пореза 
"gjujaha само на зем љу. иреза који

Али ово ни/е све што држава у  СССр 
^к-а нарочито од колхозника. Декретом S  ° Д Се~ 
( С о в је т  Народних Комесара) од 28 ма/а р к о м а
„еге cn; мере, ко/е се могу сматрати новим п о п о ^ * 6 Д° "  
земљорадника. Ту /е између осталих мепа оР °0љавањем 
на 0K\;hHHue, на шта ћемо се вратити v нлж ° е °Аносе 
лагањг, прервиђеио и то, да колхози из Ддљем из- 
лоземннх« ооласти мора/у дати 4 милионл ?ропских »ма~ 
нудно насељавање источних и севепнн^ д ^Шд Зд ПРИ- 
т.Ј. слабо насељених области (Сибио) r Z /  *мног°земних» зинорајуАати и 6,000.000 нових рални^ 7, Ј ° Гд Још к°лхо~ 
ђевинзрству (изтрадњи путева клмТЛ инАУстриЈи и гра~ 
и АР.). Само извођење о ^  oApe ?ged® ' желез«ичких пРу га 
иенграџионе лагере и нова адсиља Т п Ј СТавЉа нове ^он-
СССРКОк,неорганизовано,“ сисвРе Сељаш™ ? ?

Ниска награда колхозн и ка

Кад Је држава узела свој део у виду откупа, из за- 
једничке жетве се издвајају количине у следеће сврхе: 
резерве за семе за идућу годину, за исхрану стоке кол~ 
хоза («заједничка своЈина»), затим количипе за отплату 
трактора и машина коЈима се колхоз служи, резерве у  
корист социЈалног капитала колхоза, количине коЈе кол- 
хози viriahvjv на име таксе за државие млинове, количи~ 
не за осигурање итд. после чега тек остатак се дели се~ 
љацима, члановима колхоза, сразмерно трудодневима, тЈ. 
opojv дана колико Је члан y колхозу радио. Према Једној 
совјетскоЈ анкети, извршеноЈ y  83,240 колхоза на терито~ 
Ш|>СФСР, УкраЈине и Беле Р^сије, на оваЈ начин сеља« 
Чима je раздељено пшенице:

Y 1932 години 550 кгр. на породицу
Y Ј 933 .. 933 „ „
Г 1934 „ 1092 „ „

Кад се узме у  обзир да просечно пада по 4,2 особе



на једну сељачку породицу у СССр, Изп 'М  
сечно по једној глави пало пшенице: Да је

Y 1932 години 13D килогп^
„ 1933 „ 233
„ 1934 „ 259 ” ]"L

Напомињемо да ово не значи да је Cr 
био y колхозу по 259 кгр. пшенице у 1954 ?КИ Ce:baK 
то само просечна количина од које сгварно ° Av,4l,> ве 
личине знатно огступају. Неједнакосг у то>10Де‘ЂеНе 
врло вепика, јер сви чланови немају исти 6poi • П° ГЛеАуV 
(дана рада) y години, пошто за политички сигТ'Р^ДоАне£ 
менте увек има више посла него за политичк! РНИ)е ej? 
гурне, а сем тога ни сами трудодневи нису ^Мање cij 
наки, већ ce, према количини и квалитету изп f СВе 
сла, крећу од пола до две наднице за један 0r n£ 
ног рада. Add ст&^

Да је 250 кгр. пшенице за особу једва д овоЛ  
одржи живот није погребно доказивати. Сам 
■сујући бедно стање сељака у РусиЈи под царским"’ 0пи* 
мом у књизи Р а зви та к  капитализм а у Русији, к Ре* И  
мер наводи пољопривредне надничаре у Саратовско(^И 
бернији за које тврди да троше годишње просеччо 4«  
£ГЈР~ ишеиице, 13,3 кгр. сланине и т.д. Дамас колхо.чник $  
СССР нема ни толико пшенице годишње колико је Л е1Л  
сматрао да је недовољно за радничку исхраиу у BDH  
царизма!

Икдивидуалне парцеле

Како ]*е статутом колхоза предвиђено да сељаци, чла- 
нови колхоза, долазе последњи на ред код под^ле жегве, 
па како у сгучају кад жегва подбаци ово подбацивање 
највише погађа саме колхознике, који док се расправе са 
совјетском бирократи!ом да им је жетва подбацила нај- 
чешће дочекају и другу жетву или побегну са села y 
градовг где се упослују као индустријски радници наН 
ниже врсте, то су Совјети морали изнаћи неки начин да 
сељацима сгворе још неки минималан приход поред при» 
хода у колхозу. Тај начин био је усганова _ т-чкозваних 
индивидуалних парцела (окућница), у којимл le пропаготв 
да демократских земаља видела по iobo  повратак 
приватној својини.

Y години 1935 измењгни су  стагуги колхоза и т ј  
приликом је признато право члановима колхоза да 
из заједничке земље добити на стално уживање noj а



„арие^  ('Гчасгок) земље на с вМШ~ \е п о т в р ђ ен о  идуће године и Нг> ' РоДицу. q  
<  о' 5  децембра (956 год„не (ч" ° '1 И,4  ^аљ иновдм

;  ,оалпмл зачпањена у  колхоз7 , има Ј г  По к° * е  c n T  
Ш &  прнхоле сво/е гтарцеле као и л% M o 6 P *bv ie  
•ток?- "-п-зс/. ко/е привагии љулц ,, '̂ РЖи неи/тл

Л/Р0.ча c o B ic r c K H M  стагисгикама, v ' l g ^ -  CM« /v  да  им! 
од гм-пне засе ;ан е  површ ине з е м 1 ,  г° м »ч  с ^ г д  о

fto.vto3iiHiuma (инливиАТапне п а р и е ^  • Шга пРигм,?„ 
ihv/jraiv поврмина би о  следећц: ,е Р  /е расиоред

• у  с о п х о зи м а  14.400 001т  к о п х о зи м а  )02,foo.ooo ектаРа или i ,  Пп„
>• нидивид. парцелома 3,000.000 ” • 80 ^  Ч’
неко.икт ивизирано д г т п л «  » « проМ-

• 0 2 х е к т а р а  зем љ е на једн у  породицу

L. • 19з4 године било у колхозима 15,867.700 до- 
/’ v.ovnua) према подацима које смо напред дали, 

MOm UItc ' 'а‘ је просечно падало н е ш т о  испод 0 ,2 
Ж ЛЈоа на једну породицу. По правилу пак ове пар« 
ST h h cv  веће од пола хектара по породици, и право на 
^мваљс ове парцеле има колхозник само док припада 
nvoiv Чим из колхоза изађе он ово право губи. На 
I начии постигнуто је двоје,- с Једне стране сеЈћаку Је 

створена могућност да има још један мали извор прихода 
а с друге страие тиме је сељак везан за колхоз слично 
сељак\* из феудалног времена, који ]е такође био везан 
за аемљу племића, свога господара.

Лскре^ом од 28 маја 1939 године, коЈи смо напред 
већ поменули утсРђене су и нове одредбе у погледу кол« 
хозника. Тако )'е тамо предвиђено између осталога и сле~

а) заорањуЈе се деоба или давање под закуп кол- 
хозног земљишта;

б) одузима се ок^ћница и имају се прогнати из кол~ 
соза сви колхозници који, према реонима, немају 60 до 

100 трудоднева у колхозу;
в) окућница се смањује на 1 десетину од онога што 

)е било дато и

г) право на краву, које j'e било дато колхозницама, 
:кида се.



Предности индивидуалне п р о и зво д ^

Ове мере дошле су  због тога што cv 
су  добили своЈе парцеле, почели исте интензипн^П’ чци 
рађуЈу занемаруЈући по мало колхозе. На св о м  Да о2 
сељаци се довијаЈу те производе поврће, поди* ПдрМед* 
и стоку, што Је узрок поновном подизању сток * Иб1%  
што примећујемо по статистикама и ако доста с ^
Је, према Плану економском за 1936 голитт П° Ро'

сељаци пан 
)лективизац,| 

643.400 
1 >053.600 
1 >094.000

1,460.900 
875.900 
989.400

та значи ин*
дивидуална производња у сточарству, у Једној по.Ћопри- 
вредноЈ земљи као што Је СССР, т.ј. где Је сточарство 
нужна допуна пољопривреди. И ако колхозници држе јед-? 
ваоко2проц . земље, ипак и са тако скромним окуЈшица-? 
ма одгајаЈу 69 процената крава и преко 56 лроцената 
свиња укупно одгаЈених на пољопривредним имањима v 
СССР. О во Је сасвим разумљиво кад се узме у обзир,. 
да према природи самсга посла, одгаЈање стоке захтева 
не колективну већ личну бригу и старање. А да 6и одга- 
јивач посветио личну бригу стоци, она треба да је његова 
своЈина.

Зашто онда натеривати и сточарство y  колхозе? ,

К р а • в е :
година совхозн колкози колхозници

1934 1,755.200 3,029.500
IV

9,563.000
1935 1,731.100 3,420.400 11,095.500
1936 1,757.000 4,010.000 12,032.000

с в и њ е :
1934 3,527.400 3,511.600 6,755.500
1935 4,111.900 5.102.900 12,215.300
1936 4.764.700 7,250.000 16,960.600

О ва таблица показуЈе боље него ишта

Ш тетности колективне п рои зводњ е

Властодршци у СССР врло добро знају Аа 1е 
видуално сточарство рацисналније и ефикасније од »л 
лективног али такво индивидуализирано сточарств 
одговара самоЈ природи њиховог друштвеног д0р аХу- 
основама на коЈима Је заснована њихова власт. Д* се 
ра Стаљина и њ егове околине не би Ј*огла1ПгсрсА' 
спроводи у друш тву које би имало имућне ил hi
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који не би много зависили од држав-

'v u i  11аЂ° !  , VAH YAP Y*YJY Y задруге с в о ј о м  вољом за-  
" гле се jd ya  лпл)'л ммпинл ппанл. не 6и мпгпд

V/i по\изање огромне индустри]е, стварање стра- 
v С нлооужавања и припремање остварења даљих 
^ Ш ^ ти ч к и х  циљева у свету. Просечни грађани оста- 
чфциЈалис  ̂ свету нису довољно свесни озбиљности 
|,х држа‘ *ког Подухвата који се припрема пред њихо- 
000141 ii)Ma као год што се и национал-социјалистичка 

припремала за реванш према западним силама 
Е њ и х о в и м  очима, а оне саме тога нису биле свесне.

поиршношћу посматрања јасних чињеница може се 
об!аснити оно непрестано веровање да ће СовЈети, чим 
гвиде \а колективизација није тако рентабилна као инди- 
вид\*ална производња, вратши се на капиталистички при- 
вредни поредак, од кога су управљачи у  СССР данас 
•нсто толико далеко као и после револуције од 1917 
године.

Пољопривредна експлоатациЈа путем совхоза — др- 
жавних предузећа — показала се у СССР за државу ма- 
н>е корисном од колхоза. Y совхозима се бирократиЈа 
развила много више и брже него у колхозима, који тако- 
ђе нису поштеђени од гломазне администрације, но ипак 
Maibe од совхоза, па се у последње време запажа тежња 
'М се земља совхоза преда колхозима у експлоатацију-
Y совхозу може да се  догоди да прихода и нема 
тслед претераних расхода администрације и расипа- 
н>а радне снаге у непродуктивне сврхе, док је у 
колхозима држава себи управо загар ан товал а свој 
Део, иа макар и по цену глади колхозника. Колхоз 
за СтваРи Аавање земље од стране државе сељацима у 
AD^n> К° )И °^лик KOA нас познат. Сељаци добијају од 
^ Iv  Ве.земљ^ на обраду и власнику земље, у овом слу- 
лица '?ржави’ Аају од ње одређену количину жетве. Напо- 
c.nvMaiv И|]аведни)и облик издавања земље у рад, јер у 
И н ! нап године' подједнако погађа и власника зем- 
Тзима 3поли^аРа» Аок код колхоза то ни}е случај. Држава 

сеое одређену количину без обзира на успех



жетве, а како је у СССР државни апарат nDe - 
не само политичким и управним пословима ?  РПдн свц*. 
вом целокупног привредног живота земљ е ТоГ°  И 
Совјет Народних Комесара да је жетва била с-> * албач 
треба опростити извесном колхозу давање о \n ! d Пд А 
личина жетве, и не стиже благовремено 
тога нису честе поЈаве глади или страховитих nc СлеА 
према сељацима коЈи су, немајући довољно хпане^^И 
бе и за  стоку, потрошили резерве остављене за 
идућу годину. Док у капиташстичким државама ндМСД  
чар узима земљу од власника, који је приватно чипр0'11* 
установа са којима може и да се парничи, дотле ie 
У СССР у ствари закупац државе према којој нема! 
какво сретство до молбе ако му у  опшге буде сасл^шаЗ 
Није онда чудо што колхозник у СССР доживљује стоЗ 
ховито тешке ситуације, од којих се чак и сама совјетс2  
штампа често грози.

Примери из с о в је т с к о г  раја

Y броју од 17 маја 1935, орган комунистичке странке,. 
П равда, под насловом »Успомена на Илића« (Лењина), 
пише како су  у селу Ломакино, провинција Њижни Нов~ 
город (Горки) осам сељака колхозника били упрегнути у 
плуг j'ep колхоз није имао коња за таЈ' плуг, а рад се- 
обављао на земљи нарочито тешкој за орање. »Колхоз- 
ници су«, пише лист, »вукли плуг цео дам а ни надзорник 
ни управник колхоза нису нашли ништа иеобично v овом* 
неприхватљивом унижењу људског достојанства. Чак ши 
месне организације странке овоме не придају неку наро- 
читу важност«.

Исти лист у броју од 12  априла 1935 године лишеш
«Y селу Жук, на Ypany, украдено Ј'е_ ИО 

претсгавнику месне власти, пртседнику совјета, I 
ну. Он за ово осумњичи болесну девојку, НадеждУ 
торину, млађу Моторину Koj'a j'e имала Ј'еданаест roA»«J| 
девоЈ'чицу од седам година Сухорукову и још неку ЈШ  
цу KOj'a су  долазила у кућу. Помаскин их све ст^?и Ј чИТо 
твор у Ј'едан хладан кош и изби неколико п у г а .  н а Р  Ј 9  

се био окомио зверски на малу Надежду М°Т°РИ -' eKv- 
задовољавајући се да је само туче, он Је одведе i 
и умочи у ледену воду. Да би Joj' изнудио призн^ 
наговори свог приЈатеља, Титова, да из ловаЧ оД11 веН 
шке пуца у правцу Надежде али тако да j'e не по и3нуАи 
да гађа изнад главе. Како ипак ниЈе успео да 1°) ХЈ[адан 
признање, Помаскин поново затвори несрећницу Y



леш би пронађен три дана доцниЈе.«
«r коме н>ен

ла су ово нередовни и не свакидашњи слу- 
С в а к а к о  д показују до које мере злоупотреба влас- 

цаЈеви, али ° ” 3HHKY може да се испољи у СССР где је 
m према *7,а комунистичке странке коЈа опет, са ceoje 
све V р- K;.t 0ачуна да окупи у с в о је  р ед о ве , не љ у - 
аР3116'« воле пролетаријат, већ  оне који  м р зе  б ур - 
де K0!f И ако се упРава колхоза бира, листу саставља 
зкоазн)\* к0Митет сранке, а то значи исто што и по~ 

ње \'праве од стране тога комитета. Режим коме 
В К а к  у СССР подвргнут у толико хваљеним колхози-
*  ^чдиста није ништа друго, него, како Је то и казао Пре~ 
ображснски, „феудално искориш ћењ е сељ ак а".

На краЈу да дамо Још и неке податке о самоЈ вели- 
чини совјетских пољопривредних предузећа. Просечне ве- 
личине засејаних површина у 1934 години били су:

код с о в х о з а ...........................................  1673 хектара
код к о л х о за ...........................................  420 хектора
код неколективизираних сељака 2,5 хектара 
индивидуалне парцеле . . . .  0,2 „ 

по једноме газдинству. Према томе види се да су совхо- 
зи вепика државна пољопривредна предузећа, док су кол- 
хозн просечно чегири пута мања предузећа. Индивидуал- 
не парцеле коЈе уживаЈу колхозници на основу чл. 7 Yc~ 
тава од 1956 године имаЈу просечну величину 0,2 хектара 
али поједине парцеле достижу и 0,5 хектара.
т . У 1957 години броЈ колхоза достигао Је замашну 

У у У  од 243.700. Како Је те године било у колхозима 
Cpio 18,555.500 породица то значи да просечно иа Један 
олхоз пада по 76 сеоских породица.

коч 1о-° Се ТИЧе неколективизиРаних газдинства, почет- 
с е »or i г° АИне израђен Је програм и донета одлука да 

<aj остатак старога режима« сасвим укине.



Индустрија и радништво

Периоди совјетск е индустрије

Совјети су  учинили страховите напоре да с 'I  
лику и моћну индустрију у СССР. ИндустпииВ° Ре 
СССР била Је скоро од самог почетка велика 
јетских управљача.

Режим, коме је подвргнута индустрија v С сШ  
главном је режим државне индустрије. Y развоју о в о З —  
жима ипак није све могло да иде по истој линији in ’ 
жемо да развој совјегске индустрије поделимо v V n t S i  
периоде:

1. Y времену тзв. »ратног комунизма« најпре је ms- 
вршена етатизација скоро свих предузећа. Нека MdH~! 
предузећа остала су У рукама приватних власника. Цело- 
купна индустрија била ]'е потчињена Москви без икаквих 
прелазних установа као савеза, трустова и томе спично. 
Овоме периоду припада доба од 1918 до 1921 године.

2. Y iTpBoj периоди Нове Економске Политике (НЕП) 
од 1921 до 1926 велики број малих и средњих предузећа 
враћен је приватним сопсгвеницима а сва остала индуст- 
рија, која је остала у рукама државе, добила је своје за- 
себне буџете, финансијска сретства и била је организова- 
на у трустове и синдикате. Трустови су регулисали про- 
изводњу а сиидикати набавку сировина и продају гок)" 
вих производа. Централна државна у пРава из Москве ме- 
шала се што је могуће мање у унутрашње послове ин- 
дустриЈе.

3. Од 1926 до 1929 године (други период НЕП»«, 
утицај централе из Москве расте преузимајући полаш 
надлежности трустова и синдиката. Структура индустриЈ .̂ 
иначе остаје више мање иста.

4. Укидањем НЕП-а у 1929 години укида се привавјј 
на сопственост над индустријским предузећима и све р јј 
лази у руке државе. Колективизирањем сеоских п д  
држава добија огромна сретства за  наглу индустр 
зацију земље која се спроводи у пјатиљетка » ^  
планским програмима састављеним за период од
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а обухвата период од 1929 до 1932 
L пјати^етк cb3ky комерцИ}алну надлежност и 

дин̂  TpvCT т р х н и ч к о  вођење предузећа. Синдикати 
! < ^ i V  са” °0Јкци1ама комесаријата Y посебне уЈеди- 
^ д п а К  с а  Д ш и о о к о м  компетенциЈом. Сама предузе- 
ct :Л\: /кбе са ш . 0 6niai'Y нешто више независности у  
&  " ° словања• ,  . 
п,гл0А' после 1934 године. Посеоне уЈедињене

ч. Пери°А * број трустова смањује. Предузећа се 
-**бе сс ^ б и н а т е ,  који cy директно потчињени цен« 
SfnHUiV v K~L0 | управи (или управи републике на чијоЈ 
ЈЈално) налазе). Индуетрија је поново централизо-

НВрцторијиi ме >ратног комунизма« (период после 1917
■ l K?°i/->M6HHaT )е rpYna предузећа који се међусобнО 
годин̂ )*.1 (• п електрична централа, фабрика карбида 
■ Ј^ и н и Ју м а ’ коЈа троши много електричне струје ит.д.)

Радници одузимају фабрике  
Општи пад индустријске производњ е

riouiTO су узели власт у држави у своје руке у но- 
всхбр\; (по стаР °м календару 26 октобар, отуда се 

ia револуција назива октобарском), бољшевици се дадо- 
ше на посао да спроведу свој социјалистички програм. Y 
погледу индустрије њихова намера није била да одмах 
социјализираЈу предузећа, јер су наредили радницима, не 
да одузимају предузећа од њихових власника, већ да 
свугде образују своје совјете радника, који he у догово« 
р\* сд власником управљати предузећем. Радници ово не 
послушаше, већ, опиЈени победом а с друге стране, пам- 
тећи добро шта су их њихови социјалистички учитељи 
учили, да фабрике треба да припадну радницима, у већини 
сотчајева одузеше фабрике од њихових сопственика и 
1очеше сами да истима управљају. Последица овога била 

страховит општи пад индустријске производње у СССР. 
921 г°Дини индустријска продукција пала }е на 18 про- 

Ј®нага од прои^водње пред рат. Оскудица у индустри- 
м продуктима узе карактер озбиљне кризе.

јП ел На стручњаке и капиталисте иностранства

Схвати опасност и објави припципе Нове Еко- 
ним капитд1ИТИке’ ? н назва отворено нови систем држав« 
«пак напоо'!измом 'не социЈализмом) и објави да је то 

Аак над оним што је дотле било. Поборник наЈ~



чистије Марксове науке за трен ока (
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оца државног капигализма, и ако су  у cboN N: 
њега и саме присталице државног co u m Jf ВрсМе ,  
»прљање марксизма*. Јс *изма чцн̂

Лењин учини апел на капиталисте да 
где могу да узм у у закуп индустријска пре Ч Сс3>, 
организују послове. Стручњацима ИЗ иностранстпР  ̂
ничарима свих врста беху обећане велике птот Те':* 
стручног особља, нарочито из Сједињених д Ја  * * 9 ^ 1  
Држава и Немачке нагрну у СССР.

По налогу Лењина 180 специјалиста, инжињеоа u ! Л  
учника, упрегнуше се у посао 1920 године да проуче 0* 
гућности поновног подизања индустрије у СССР т u 
била та Државна комисија за електрификацију \\с -С 
скраћено названа »Гоелро« чији је елаборат поднет l 
конгресу Совјета са предлогом да се у подизање мо- 
дерне индустрије у току од 10 година уложи 17 ми.шјар. 
ди златних рубаља. Са овим би се створиле потре&к 
електричне централе, рударска и }ош неке индустрије и 
уредио би се саобраћај. Лењин се озбиљно загреја овим

Y својим Ц елокупним делима, св. XXVI, Лењин пи- 
ше да би за остварење овога иидустријског програма 
требало усгупити иностраиим капигалистима четвртит; 
налазииЈта нафте у Баку, четвртину налазишта у Грозни 
и четвртину шумског богатства земље са чиме би се, v 
замену, добила »ултра модерна индустријска постројења«. 
Са овим још све није готово, јер још треба сретстав 
Легвин је писао даље: »Ако ми сачувамо радничкој класи 
иадмоћност над сељаштвом, могли бисмо постићи, по цен? 
веома строге штедње, да најмања уштеда коју бисмо о( 
тварили, буде употребљена у корист развитка крупневд 
дустрије и електрификацијс. Само у томе састојапеј 
наша нада. . .«

Лењин је умро 1924 године. План Гоелро-а 
још неколико пута мењан док није, под видом п р ^ ^ И  
тиљетке, од 1929 до 1932, његово извршење до ов0 
стварања велике индустрије у СССР. Сретства^ ()ма. 
добивена cv  у главном од колективизације сељ а | 
ња, од колхоза.
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3BOAibV иа ce.iv и помирити се са посте- 
.»SHAV'1" 1'' "oBaibeM индустпи|е НЕП a, или коле.ш тизи- 
*1„м " a:" ,  иман.а, потчинити сељака »феудалном иско- 

ce:ba^ a  има преображенског, и добивеним срет- 
п;оПиги „ндустрију и наоружање. Стаљин се 

APVro.
Г r  ткинови сарадници устручавали су  се да тако 

rrse v obv  ргформу. Они су  знали да је сељаш- 
В  ^многобројниЈи сталеж који у земљи види извор 

Е п сган к а , те су се бојали страховитог отгтора стра«
0 а то не доведе и до слома бољшевизма у опште. 

2м Стаљин се није бојао. Он је знао да за отпор треба. 
Hni организован и уједињен, а сељаштво то ииЈе било.

I  Са таквим идејама Стаљин Је присгупио колективиза- 
:ела служећи се при том v главном органима komv« 

исгичке партије а само у неопходноЈ мери органима др- 
хаве. Најотпорнији сељаци, који су имали смелости да се- 
Јјјбуне, свирепо су поубиЈани. Остали су послушали. 
Принцип, да пет одлучних људи сасвим лако могу да 
Љоришу стотииу па и више мирних грађана и овом при- 
Јвко.ч се показао као тачан. Колективизација села Је из- 
вршена а б^љшевички режим није настрадао. Стаљин Је 
nsauiđo победилац. То Је Још више учврстгло и његов 
rffane већ Јак положаЈ у сгранци. Сретства за  наглу ин- 

устријализацију земље, неопходну за наоружање и даље 
остварење социЈалистичких циљева у свету, добиЈени су.. 

?скн сељак нашао се упрегнут у комунисгичка кола 
да из Јарма више ниЈе имао куд.

„Прва пјатиљ етка“

Вммс од 1928 до 193S Пре* ™ ^ ну"н аЈ 1̂ ° М п р в а

Аузећа беху створена на територији млцшна
Први ироблем био ie набавка инсгалаци,а и машина 

Т нностранству за нове фабрике- сђ абрика

Да би се, на пример, могла подићи ° Ј Р° донети из 
трактора у Стаљинграду, на Болги, тр с ИЈ1ИОНа златних 
чностранства машина и инсталаци)а за приближио
РЈоал>а (једна златна рубља у то врем Харкову на-
ЈеАнака зо динара). За фабрику тРдКТ®рсИНсгалација за  15 

в^ено је из иностранства машина и сИЈ1а у  Гор-
и̂лиона златних рубаља; за  фабрику aY



■ ком (ранији Њижни Новгород), која носи
40 милиона златних рубаља; за фабрику а\-ИМе 
љин« у Москви преко 25 милиона;
•гусеничара у Чељабинску 32 милиона: за х и *  Tl%- 
централу на Дњеиру 31 милион; за твопт,Р° еЈ1ек̂ ^  
лежаја »Кагановић« преко 20 милиона; за K̂ 'r;iaei 
•електричних централа 83 милиона; за  пап°Преме' Pas 
разне фабрике 145 милиона,- за опрему шесн т К° Тл° ^ 5  
гиских фабрика, међу којима су и оне v м 1еет MeTa.w 
и Кузнецску, 154 милиона. Y иностранству |еМИТ0г° р £  
и наЈмодернија штампарија Правде, органа K0\Hd6đB:be5  
странке, која се штампарија показује странцимаНИСтич<е 
њихове посете Москве, као пример. Према Пр1 пПри:1и,С0Н 
јануара 1935, за набавке машина и инсталаии^ 1 °д ** 
странству у периоду од 1929 до 1932 издатоfe Ј У Н  
милијарде златних рубаља.

За исплату ове суме требало је учинити изванп* Ј 
напор. Пошто |е производња злата у СССР били 
на око 35.000 килограма годишње, један део ових наб1*  
могао је бити плаћен златом, али то је био мали а*4 
Главна исплата извршена је извозом производа иcxDaм!, 

>Само у 1931 години за  плаћања v иностранству, с п «  
извезла је 300 милиона пуди жита, што чини око 500.0« 
вагона, и ак о  је  у зем љ и  у то  вр ем е владала глад,

Y својо ј књизи Руси ја, пуковник г. Махин о овоме 
пише на стр. 39 следеће: »Прва пјатиљетка је грандиозан 
^подухват, који Је захтевао напоре од сељака и оста;.иг 
становништва. Потрошња за личну употребу била је сма- 
њена од минимума. Целокупно становништво требало је 
да »стегне кајиш« и да се задовољи најмањим подмире* 
њем својих потреба.« Ево како је изгледало то »стезаше

■ кајиша« како каже г. Махин:
V 1940 години, у време бављења наше тргови н ске  

,делегације у Москви, стандард животни у СССР био i< 
испод стандарда животног у Југославији, који, каошто« 
зна, није тако висок кад се пореди са другим капиталио 
тичким земљама Европе и Америке. ОваЈ животни стаи 
дард у СССР последњих година нешто Је поправлзен. 
г. Вук Драговић у сво јо ј књизи, и г. Махин у своЈој
г. |НиколаЈ МихаЈлов, професор Техничког инстпту^ _ 
Москви, у своЈоЈ књизи Природна б о гатства  Сов) 
Уније (Југословенски превод у издању библиотеке 
висних писаца, Загреб 1940) тврде и статистикама д̂ ^  
зуЈу, да производња житарица и пољопривредн апД  
извода у опште у СССР последњих десет годин v 

•стано расте. Тако Је по г. МихаЈлову, целокупна t «



е у СССР расла следећим темпом:
по:,опГ  14,7 милиЈарди рубаља

•oArt> ло r била >j02S г* п 13,1 » »
* јо32 ” n 14,8 » »
| 1934 » ” л 26,2 » »

’ тМСТичком Годишљаку Друштва Парода за  
Према Стати проИЗВОДа из СССР у исто време био.

tcc е̂дећи: 3.502.0 милиона рубаља V 1928 години 4 045 8
4.539.3
3.553.1
2.518.2
1.832.4

; 1̂ 37 » i J 2 8 ’6
1д  дакле V3MCMO за базу 1937 годину, излази да 

LmisBOAH»a пољопривреде у 1923 години била за 44 
К Гм ањ а а извоз за преко 50 проц. већи него y 1937 
K L  и то још 1928 година није била најгора, јер је  на 
тимеп извоз у 1930 години био преко два и по пута ве- 
Е е г о  у 1937 години, када још снабдеваље становништ« 
w v CCĆP није било довољно, јер је кајиш Још увек био̂  

сгегн\тт. Може се онда замислити како је изгледало сиаб~ 
девање становништва најнужнијим животним потребама y 
1929, 1930 И 1931 ГОДИНИ.

То је у ствари била глад, нарочито у  1931 и 1932 го~ 
Зини. Према извештајима дописника њујоршког јеврејског 
листа Форверд, објављеним тек у  фебруару 1936 године, 
f  1931 години y СССР беснела је глад. Y Украјини и Бјело« 
РТснји било је села и крајева где је од глади помрло до 
40 проц. становништва, а према извештајима немачких ор- 
ганизација за помоћ немачким колонистама y северном 
Кавказу, број само немачких жртава од глади изнео }е y 

години на 140.000 лица. »Стезање кајиша« пуковника 
• Махина било Је толико да cy од глади умирало милио- 

ни душа y разним крајевима СССР. Али властодршци из 
оскве су тврдоглаво остајали при то> е да се програм 

Huim П)атиљетке мора да изврши и то за  четири године. 
буде Се ж^рило Аа социјалистичка држ ава СССР  
н>е к^ то- пре оспособљ ена за  интензивно наоруж а- 

Је )е иза истека прве пјатиљке наступило.

вјестијnR° Ме гов?Р^ Y Кремљу, из маја 1935 године (Из- 
при пз од 6 маја 1935) Стаљин је објаснијо због чега }е 

Ршењу прве пјатиљетке занемарена производња,



оних индустриЈских артикала, који служе 
љи (лака индустрија) док }е у  погледу 0ОПцјТој n 
индустрије (тенкови, трактори, а е р о п л а т ^ ^  
разне машине алагке и мотори) предвиђа д т̂ом 
чено. Да је посвећена брига више лакој Hem Пл*на 
сгрији, вели Стаљин, »ми не бисмо ималу , Те111кој 
ни конструкције машина, ни тракторе, ни 
авијацију, ии тенкове. Ми бисмо се ^наипи'^т° м° б ^ ^ и  
пред својим спољним непријатељима. Ми бм Pd3°Pv> 
пали б а зе  соц и јали зм а у с в о јо ј земљи по2 *  
стали слуге буржоазије споља и изнутра v  ^Исмогк 
вору Стаљин признаје да је прва пјатиљегка\ . HeT0N«e 5  
»најдивљачкију штедњу.«

Прва пјатиљетка дала је држави СССР Ппр Ш  
љаде нових индусгријских предузећа. Огром, ^ 0 ДВе 
гијске фабрике подигнуте су  у Сибиру, у Ста- МеТдлГ? 
нији Кузнецск). Још већа матал^ргијска фабрикГСК‘ V 
по величини у свету, подигнута Је у Магнитогопг APYr* 
јужном Уралу. Фабрике тешких машинај  r  iv ^  i t u i i \ n . \  ^ ш ш и н а  ствопенр «

Краматорску (Урал), фабрика локомотива у Ј1уг̂ н"^ И  
брика турбина у Харкову, трактора у Стаљинград!’ 2 1  
ниЈи Царицин), Харкову и Чељабинску,- фабрике аутгЗ 
била у Горком (ранији Њижни Новгород), Маскви и ]2S 
слављу; фабрике машина алатки и кугличних леж2  
Москви и Горком; фабрика пољопривредних машина i 
Ростову на Дону; фабрике »комбајна« (вршалица комб| 
нована са жегелицом)у Саратову и ЗапорожЈу, као ii ве- 
лики броЈ електрнчних централа на чиЈем челу стоји 
простроЈ на Дњепру. Хемиске фабрике су подигнуте *  
Беразњаки и Стаљиногорску. Фабрике авиона, електјји 
техничких производа и машина, стугаре, фабрике хемис* 
ког ђубрета, нове рафинерије петролеја и тако даље.

Б есп лан ско  гр ађењ е и мегаломанија

При овоме права маниЈа за  великим била Је об\*зем 
извршиоце плана. Требало Је градити само грандиознл 
огромно. Превазићи Американце била Је лозинка. Тако 
фабрика пољопривредних машина у Ростову на Дону*Ж 
тежњи да буде што грандиознија, подигнута на 957 xe 
тара земљишта. Зграде су разбацане на пространом ти 
рену не само без потребе, него и штетно по̂ _ 
лан рад предузећа који захтева да све буде 
се  свугде стигне са најмање утрошка времена. А лш 
инжињер Валф према органу совјетске индустри) 
дустри јали зац и Ју , који излази у  Москви, а пре d



ине и зјавио |е о  о во м е следеће: 
, .л-ара <93' Ј вукли фабрику иа 257 хектара. Не- 
Ин-,ерно Рл' пи огромие количине етакла, цемен- 
с сте п° тр°пијалом који вам а треба з а  једну- к\'- 

Са мате?0 , V Америци. Ја бих се  п о д у хвати о
^ ^ ■ . ^ ф а З р и к т  лицимцијом и ■—  - ..... -
К. viiM ва - . о бих се са уштедом 
S ’*5Г?м заД°в0Л!!' сла И ових 25 проц. би ми донели то- 
•̂•'̂ Дн5ВР"1С,!0Г "бих знао како да то потрошим. »Ог- 

Ж н о в аца Д3 г и с к о м  предузећ^ у  Магнигогорску може
Л м  ><aTart"  ...........

да исп;
pjM .iO  I

 ̂ _ до;( cini  *-» ~ t —  *i----- - — * i>»
5’ки;,оМ5Т|̂ < што фабрике у Магнитогорску скупо

као једилом 
25 од 100 од

ч МЈМЛУРГИОСОМ Прсдj.ov.,,£

^ограм.« ргдарско  пред^зеће у  К> Л "  “ ‘v,°  исго ТГ  
110 - I  .,Ш зато угаљ треоа да Преће ; ' f l(CKF  сада С т Г- « « » ,  « У 'и ;:£ Г с Г  «-̂аСВИМ /е

ottvd
НрОДНО

nice за великим постојала Је од стране уп- 
ПореД ТР"‘ за брзим остварењем плана. Дмрекго- 

■ а ч а  и тра конструкТори морали су често пута да 
ри пР^-'^roroBV фзбрикх: да прогласе готовом и да је 
» п о л а  i p|0MeHVTH индустријски совЈегски часопис
^ и С .ггтпијализацијY> Y броју од 4 априла 1932 доло- 

Ш  Ј  clriopiiKe циика Y Консгангиновци, која Је п^ш- 
Ш озлпре времена. »Y тргн^тк^ п^шгања у рад,« 

io v памен\гтом броју, »стање општег довршења 
није прелазило 45 проц. а стање завршетка поје« 

Енх рахионица било је теко неЈеднако да Је бико не- 
aJSe а̂мислити да се фабрика п^сти у рад чак и са 

К»еним ефектом.« Фабрика Је свечано »пуштена y рад 
phaue последице оваквог пост^пка cy  YCKopo морале 

да tacrvne.« Годину дана после п^штања v  рад фабрика 
јенашла v таквом стањ^ поабаности као да Је радила де- 
cei година наЈмање. МногоброЈне поправке cy биле већ 
шбвршепе што ипак није помогло да опрема фабрике 6y~ 
де тако pehn на пола уипштене. Пећи са механичким 
•функцио.чисањем биле су остале без своЈе опреме тако 
4дс\* се претвориле у PY^He пећи. Десгилагори, којима 

& н  предвидео траЈање од три до пет годнна, били cy  
ШЈргрео.ђиви већ после три и четири месеца и морали 

битп обнавшени деветнаесг rr  ̂га. Све инсгалације ке- 
рчхе радионице (дробилице, млинови, пресе итд.) биле 
упропашћене н требало их Је пре заменити него по« 
’Итп. i 1ала гусеничаста колица, која c y  имала да обез- 

Ш  транспорг у ^и^грашњосги фаорике, бпла cy бачена 
гвожђе, и замењена шинама и бескрајним плат- 
ra електрична колица за пренос казана за  дести- 
ила су одбачена. Али шта cy радили инжињери
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изводшу, што MY )e био задатак; он je био принућеТ0, 
немоћно ирисуствује свима скаидалима којих је фабр 
била иоириште«.

Овај пример није усамљен. Много је фаорика 
љено y  покрет пре времена и y  приликама сличним 
ма које смо напред видели. СоциЈалистички

и управни органи? НиЈе им се допусгитт 
Кад cy  покушали да обЈасне да не TDe~° Ни Ad 
све дестилаторе док и остале радионипе n^ U u ° l 
готове и кад cy имали смелости да При-иУ Вез‘' мЛ 
грешака y плановима фабрике што требТДУ ie 
правити, сматраии cy одмах опортунистим Претх°лнг 
Оне, који cy имали снаге да подигну c r * H ^отеоЈ!5* 
бесмислених наређења Једне управе, к о ја 2  ГЛдс 
неурачунљива, управа Је кажњавала, отпу птТСХНИЧки б! 
љала на ниже положаје. Услед терорИСап Ia Или *1 
управни персонал није био y  стању да опг1 ,ИЈ 1с° ^

Је 
ia

ло 
шк

1ма ncuip^A пид^јш. ^^ццЈаЈШСТИЧКИ КОНСТПХ71Д
нису сматрали за потребно ни да праве npevpm ^ 
радове коЈе ће да изврше, њих цена није интересо« 
пошто Је држава давала колико треба. Сам ПрстселшЈ 
Совиаркома (Совјета Народних Комесара) по овоме ran 
њу на Једиој конференциЈи рекао је следеће; »Тоизгл2 
сасвим просто: да би се нешто изградило потребан ј 
предрачун. Узмите ма кога капиталисту; никад се он не 
би упустио Y грађење каквог построЈења или фабрик 
док не види предрачун. Реците ми, другови, да ли в 
имате предрачун?« (За Индустријализацију од 2 w  
бруара 1931).

Расипањ е народног новца

СоциЈалистички конструктори приступили cv грађе« 
њима без предрачуна. Они су  трошили народни а н< 
своЈ новац и зато им ниЈе било потребно да штеде, рачу- 
наЈу, и да се буржоаски ограничаваЈу. Кад cv поднза! 
фабрике у Магиитогорску, нико нијс знао шта ће ста 
радови. Одговорни шеф радова на подизањ^ Једне др| 
фабрике, y Кузнецк^, смело је изЈавио следеће: >Al? w  
питате колико смо потрошили, нећете добити одговор»Д1 ј  
дино Државна Банка била би y стању да нам н е ш т ^ в  
говори. Наша уобичаЈена формула Јесте Аа П°А 
мимо свега и против свега, па ма шта нас то кои 
(За И ндустријализацију од 5 фебруара 1931).

Ко год Је зидао и конструисао, зна како и з д а ј И  
расту чак и кад се предузму све мере предостр ^



**Л'< Г0ДИНС показати да га има ммиги-. ^  наирсд cnu

ПОМ ТО ЈС и Д 1 ™  l  .̂......... I у
V осташ ос06ине потребне за вођу, па и за у л јгу  

lefbHH, >l,ML v оскудицу морала и немилосрдно пона- 
^ Г „ п Рема ж ивоту м а с е ,; како је написао Горки. А 
g,aH>e ПР® КОМунистичка странка, јер Јој добродушни 
такве ок. љу ДИ НИсу потребни, такви шта више
^ Г д а  f°i 6YA? "  штетни.

InvKOBHHK Махин у своЈоЈ књижици РусиЈа износи 
Е  *u3 коЈих се можс да изведе закључак о ужасном 
JZoiueH)V сретстава за време прве и друге пЈатиљетке. 
БиМе на стр. 30, 31 и 32 налазимо велики план профе- 

Јора Московског Универзитета, коЈи Је емигрирао у Аме- 
Kkv.M. Г. ГолдштаЈна, по коме би реконструкција руске 
мродне привреде са свим подизањем фабрика, изград- 
њом 56 до 65 хиљада кплометара железничких npvra, на- 
бавком одговараЈућих вагона и локомотива, подизањем 

јвтева, телеграфа, телефона, силоса за  жито, трговачке 
морнарице. хидроцентрала електричних, набавком пољо- 
иривредних машина и справа, подизањем сточарства и 
Јјумарства, наводњавањем и дренажом подводних терена 
а нарочито подизањем нових индустриЈа за све потребе 
5емл>е, почев од обуће па до аутомобила и станова, мо~ 
гла да се изврши за суму од 56,45 милиЈарди долара. Y  
истој књизи, на стр. 56 г. Махин наводи да Је прва пЈати- 
1>етка имала за циљ да инвестира у народну привреду 
f i 6 милијарди рубаља, а да Је у APYroJ* пЈатиљетци y  
Е^алТ IlpHBpeAY инвестирано 137,491 милиЈарди рубаља 
сф. 40). Свега дакле, по г. Махину, коЈи се y нашоЈ Јав- 

и v последње време јавља као човек који располаже 
видиЈ јГ°  П0Аатака из СССР, и коЈи за СССР води оче- 
И К л Јт^ 1̂  непРикРивену пропаганду, за време ове две 
7KvnMP> инвестирано Је y  народну привреду СССР 
оцет по гКТ ЛО 202. милиЈ*аРАе рубаља. Кад се узме да Је, 
С̂ТР- 56) i 1 Ин̂ ’ ЈеАна рубља равна 80 златних копејка 

30 аинап̂  С Ар̂ ге стране 1 златна рубља равна Је око
f  и °»51 Долара, онда издази да cy СовЈети,
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само у Аве прве пјатиљетке, дакле од iqqs 
дине, инвестирали y  народну привреду CCCd °  l937 
милиЈарде долара, дакле скоро 50 проц Преко 
ш то је  „капиталистички“ план коЈи нам • В1,Ц1е * 
фесор ГолдштаЈн. " )е и5нео

Разлика Је између Голдштајна и Совје 
томе, што Је ГолдштаЈн предвиђао д а се  с в а к и )OUj и * 
плану нормално и:плати новцем како би тиме An° ° BOk 
мум за одржавање снаге радника и његове поп°ар 
исплаћен, — док Је овде, по сам ом  признан v ' ile б“о 
ника Махина, цела прва и друга пјатиљетк^ Пук°в- 
нута поред ових и здатака v новцу још и етПОСТиг- 
кајиша“ р\тског сељ ак а и радника, — Не ра> а *̂ем 
милионе бесправне радне снаге из концентп1)  На̂ 11 
логора, са којом професор ГолдштаЈн у опште н 
чунао, а коЈом су  се СовЈети преобилато служили Ч

А да ли се v оваЈ рачун — овако претерано cr 
могу унети жртве глади и терора — болови и с^зе^И  
портациЈе, »раскулучивање«, борбе против »саботем*^ 
^шпекуланата«, »шпиона“ и тако даље? Да ли има Начш 
да се то процбни v милионима и милијардама р\;баља1  
долара?

Дакле две капиталистичке пЈатиљетке стале би PvchJvS 
56,45 милијарди долара али би сви предвиђени радом! 
били извршени. Тако, на пример, план професора Гол^ 
штајна предвиђа и изграђивање 74.000 км. нових npvra.

СоциЈалистичка изградња, и ако Је потрошила окобО 
проц. више него што је план Голдштајна предвиђао, зд 
десет година извршила Је само 9.413 км. пруга. Другнм 
речима, социјалистички план, за 50 проц. скупљи, дао је 
v изградњи нових пруга само 12,5 проц. од капиталистич- 
ког Голдштајновог плана, у коме би сваки рад био плај 
ћен, без присиљавања наоода на глад, боловање, ропство 
и умирање.

Кад се узме v обзир да Је подизање фабрика ишло 
онако како смо напред описали, а коЈе олисе смо црпиЈјЈ 
из саме совЈетске штампе, онда Је јасно да cv раАЈЈ 
подизања индусгриЈе у СССР за време ове две пЈати^Н 
ке стали народну привреду веома скупо, т.Ј. да су мп 
стати веома скупо. То су нам потврдиле и н1!ФР 
нам Је случајно дао г. Махин, можда и не сањаЈУ 
резулгат из ових цифара све може да се нзв\ч^.

Може нам се рећи да сувише строго 
Совјета у  економском подизању СССР кад 4^ Q' n1ll 
и у то да ли су  постигнути успеси стаЈали ску
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и који ће да кажу да је гланно то, да cy 
много МА -  побројали и још многа друга, подиг- 

КГА̂ ећа К° ! пјатиљетци ту, па и није важно то што Је 
ДР̂ 1 Ј 1Н,е можда скупо плаћено. Тој господи мо- 

јГ .0в'о поАИда ’0 \говоримо да би по тој логици и роп- 
*%мо avMdXhanaoHa заслуживао од нас велико поштова« 
rKii Ре* иМ o vnrao пирамиде и грађевине које нам по сво- 
%еЈер le импонуЈу и који су  ]ош и данас сведоци њи~ 
gj| веЛИЧИ да cv постигнуте пирамиде достојне нашег 

Kpor А00^ ^рласни смо, али да нам се ни мало не до** 
^ В ова н на који cv  подигнуте и шта оне коштају он- И1 на4г?>аоаонове поданике то одмах изјављујемо без 
Ж г he нас ма ко дезавуисати. Не мож е величан- 

пирамида да нас наведе на ж ељ у да и у 
Ж  р народу видимо данас друш твени си стем  р о-  
Р ”  3 Времена фараона. Исто тако ни величина Дње~ 
^°ва оја или московске подземне железнице, коЈа )'е за- 
и а̂ ck v i io  и велико техничко дело, или пак будућа Па- 

•а СовЈете, која треба да има неких 450 метара висине, 
2 Тмогу Аа нас одушеве да и своме народу зажелимо 
Аоуштвени поредак, који с једне стране баца док са дру~ 
•е страме »феудално искоришћује« сељака за  добивање 
сретсгаоа за ово »бацање новаца кроз прозор«. Због тога 
i! воднмо рачуна, кад год нам се каже да је негде нешто 
велнко подигнуто, да се запитамо и колика је цена по 
којој је то велико добивено. Ако цена одговара добитку, 
онда јс то заиста vcnex, ако не одговара онда је то на** 
си.ђс према онима који cy прескупу цену платили својим

' )М.

Напоменули смо да ie програм прве пјатиљетке из« 
вршен за четири године и то са пребацивањем програма 
за 54 до 6S проц. преко предвиђања v тешкој индустрији.
Y индустрији потреба за живот међутим план је подбацио 

>едвиђања програма за око 30 проц. прос^чно. И то је 
ишло на штету потрошача.
Ж^Веће улагање v фабрике и тешку индустрију повећа- 
Е ?  Je иметак државе и њену моћ за  новим фабрикаци- 

нарочиго пољопривредних машина и оружја. Мања 
иј*  ®°Ања индустријских аптикала за  потрошњу иога- 

g Ј грађане који cv остајали без најпотребнијег.

fe&j Радничке наднице

•јјудо ла А пРве пјатиљетке било ]е предвиђено да се 
py(jr lV,°n рубље повећа за 20 проц. Y 1952 години 

)е међутим, пала према рубљи из 192S. Планом Је
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лсто тако било предвиђено »да се ликвиаи 
У роби у POky од пет година« док је на кпа? HecTaun, 
ке несташица y роби била још веђа него ПпР 
било предвиђено да се наднице радницима п ПлаНом .• 
сг^пно до 69 проц. y ствари се догодИЛо OBehalv Ј *  
це још више пале. Дод^ше средња надни,Су НаДНн 
лини Москве y 1928 износила је 69 nvfU V окп! 
(према књизи Рад y СССР, Москва, 1936) AOKhf Месе,Шо 
била 115 р^баља, али }е y међ^времен^ рубља V ls3* 
флаци^е толико пала, да Је y  златним р^ољам! Х' СледИ1к  
надница пала од 60,4 на 32,S y 1934 години.— п [И 5Р(Тлен°- 
тако предвидео и појачање пољопривредне Пп0? 1 Јс Ист°' 
као и бољ^ расподел^ намирница, а y ствари се 13H°A,beK 
прибећи систем^ карата за исхран^ радника по с MoČ|H 
ној нижој цени од цена на пиЈаци — Повећањем инЦИв  
риЈе и рационализациЈом исте план је предвиђао псУ 
њење трошкова прод^кциЈе инд^стријских прои- в̂ола <1 
от^да добит за држав^ само код цена навелико о\ tS 
милиЈарди рубаља чисто. Трошкови прод^кциЈе cv меНхг 
тим остали исти и поргд набавки модерних машина 
бирократизирање вођства ниЈе доп^штало завођги.е ’меп! 
рационализациЈе— План ниЈе предвпђао потп^но извршеЈ 
ње колективизациЈе сеоских имања Јер Је предвидео д 
ће после пет година од 192S постоЈати Још 85,6 проц. прл 
ватних сеоских газдинства само yapy^ghhx y разнс об- 
лике задр^га. Ми смо међ^тим видели да Је y 1932 год$ 
ни било колективизирано већ 61,6 проц. сеоских газдијш 
ства ^зимаЈ^ћи у  обзир броЈеве породица, а 67,8 проц. од 
површине сељачких имања. Убрзана колективизациЈа била 
Је неопходна да би дала она сретсгва која бирократизи- 
рана инд^стриЈа није могла дати. Сељак Је платио цех.

Оскудица производа

Y 1932 години оск^дица y свима инд^стријским ар- 
тиклима за onuiTY потрошњ^ достигла Је врх^нац. Униш 
тењем сигних занатлиЈа, званих »к^стари«, оптерепени* 
таквом порезом да им се самосталан рад више ниЈе иој 
платио (то Је била мера за ^ништење слободног занат 
као што Је колективизациЈа била мера за ^ништен,св^ 2  
бодног пољопривредног газдинства) потрошачки Д  
СССР био Је лишен мог^ћносги да многе сво)е 
задовољава преко ових самосталних занаЈ ли)а' јиХ ’3a- 
пример, област Павлово била Је позната зоог с 
натских израђевина за ky^hy YnOTPe^^ као сек е катанЦР 
ве, вил^шке, кашике, маказе, бриЈаче, шерпен и̂'не ц А* 
итд. што Је све могла да израђ^Је до 1929 ГОА
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ео своје околине. Национализирањем за~ 
д0 пРц:е ове области упослене су  као квалифи- 

c‘1<3% u  занатлн тешкој индустрији и ^место кашика и 
’;.\цн РадНИЦ су израђивали делове за тракторе и ауто- 

*%л-цЈака са£ .и1,а овога била је сграховита оскудица ко- 
n °cnJ lAv  vUxobo1 ранијој бранши. Лист З а  Инду- 

* се по!авИ на к0ји смо се више пута позвали, пише: 
?триЈаЛИЗа,м1аоЧ Донски басен зна да fe к^повина једне 
,Дко Је к°  цли тањира постала тежак и често иере- 
^ шке̂ Јм * Сама П равда од 18 јуна 1932 године пи- 
јјјив пр0̂ ан'тини Фрунзе, као y осталом и другде, »рад- 
uie, да : * свој оорок за тренутак без ножа виљушке«. 
ниии и са другим индустријским производима

, е  и м  погрошњи. Y 1932 години, на пример, у СССР 
ено је шећера свега 826.800 тона, према 1,4S6.200 

КризвеД  ̂ i ,507.000 тона и 1930 години. О во смањење 
KSfna за Преко 44 проц. V 1932 и скоро 33 проц. Y 1933 

морало се свакако врло снажно осетити као ос- 
к̂ дица Y mehepY код становништва.

0 »ако је са прод^кцијом инд^стриЈе за широке по- 
ош ачке масе. Са прод^кциЈом намењеном вишим слоје- 

вмма већ стоји др^гојачије. Тако Је, на пример, производ- 
к>а иива v сталном порасту:

v 1929 години..................... 2,723.000 хектолитара
l 1930 » .......................  3,383.000 „
• 19̂ 1 » . . . . .  3,920.000 п
. 1932  ................................... 4,143.000
» 19.?:? r . . . . .  4;M d.000 n
в 1934 . , . . . 4,568.000 n
> 1935 „ ....................... 5,1S6.000 „
. 1 9 3 ?  „ .......................  7,436.000

Док производња шећера y 1937 години (1,999.000 
о̂на) пр ,а производњи 1929 (1,221.200 тона) порасла тек 

за 65,5 роц, производња пива, тога господског пића,
Y зем; и »радника и сељака« попега је y истом период^ 
*а преко 173 проц. (т.Ј. скоро се ^тростр^чила). Податке 
напред наведене црпли смо из Статистичког Годишњака 
fcCrrD Рар° Аа за 1937—38 годин^,дакле из времена кад 

р била члан Др^штва Народа и сталан члан Савета 
РУштва Народа.

да посматРдње статистичких података није довољ- 
_ А  ои се извео закљ^чак о несташици или обиљ^ ин- 
Цутц е̂ КИХ Ј р0И5В°Аа потрошње y  СССР y  време прве 
тачни кљ^чак’ коЈ"и смо извели за пиво и шећер

-т Јер c y  то артикли коЈе израђ^Је Једино h h a y c t -



рија. Сасвим је другојачије кад посматрамо OT 
податке о аргиклима које, поред индустрије, Ппг?™с 
занатлије. Тако, на пример, статистике нам ПОКг 
фабрична производња готових одела v СССР Hanl 
од 619 милиона рубаља вредности у 1928 на оол?Дот  
она вредности y 1932 години (вредност сведена НЈ
Y рубљама из 1 9 2 6 -2 7  године). Према томе ихЛ * Ш  
да је становништво СССР v  19^2 години било 3 7 I H  
боље снабдевено оделом него y 1928 години. Y c t r ^  
193° години било ]'е теже снаодети се оделом него 
години, јер је y  1928 години држава продавала Ј Д  
на метар па cy  одела израђивана највећим делом 0? Ј *  
натлија који cy  још радили. Y 1932 години нити је ?Л  
ва више давала тканине на метар, ниги jc оило ruhic ха. 
натлија кројача да одела израђ\ jv већ је све било ио* 
центрисано Y PY*aMa државне инд^стрије одела. Отуд^к 
велики пораст Y производњи готових одела, али то' у 
сто време не значи да је совјетски грађанин v 1950 
дини био одевенији него y 1928. О в о  се најбоље ниди nc 
томе што производња инд^стрије пам^чних, ланених ц 
вунених артикала не показујс Y истом периоду 
оочити пораст, већ чак, као на пример код памука и ла- 
на пад према производњи Y 1929 годинп. Гако, ако ЈгШ  
мемо за базт производњ? Y 1929 години (индекс , 00) »  
6и1'ама v индексима кретање производње индустрије^И 
MY*a, лана и вуне Y раздобљУ од 1929 до 1933 годинеТ 
следећим цифрама:

1929 1950 1931 1932 1955
Y инд^стрији пам^ка 100 85 86 9S 105
Y инд^стрији лана 100 106 76 76
Y инд^стрији в^не 100 111 109 103 105

Дакле производња напред наведених нндустрија v
години показ^је према 1929: код пам^ка пад од 2* 

проц. код лана пад од 24 проц. а само код в^не пораст 
од проц. 1 Јри таквом стањ^ производње тканина немо-- 
гупе je попети производњ^ готових одела како би ф* 
по горе наведеним цифрама могло закључити. ,т|јр

О во ]е врло добар пример да се види како чпгање 
статистичких података, издвојено од осталих чињениц! 
Koje cy са истим подацима y вези, може да буАе вео?д 
опасно. песавесна пропаганда то зна и зато се нарочиго 
служи издвајањем цифара, бирањем података и слич!Д№ 
сретствима како би навела читаоца на што за себе по*- 
вољнији закљ^чак. Обазривост је при овоме врло потреј 
на ако се заиста жели да Yno3Ha истина, коЈа Је 
свакоме човек^ највећи пријатељ. Али, да би се могла Y
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j#I цстина иије а о в о љ н о  сам о  битм вегл хтети истииу прзнаћи, а  кдл\  ПдМетан, TDf̂  
„маш храброст и п а  истини Be n a n Ch пРона ђ е

ie ј\’наштва веровати истини v  р о в ^ти. JetD тг* ’ с  
0 *0  нас одуш евљ ава  забZ l V t f e l  «  Heo 
ЗЈН С.чгриваљ е сн аб девањ а  rn ah ^  Ла ^ МоЛУ.

до 1937 године, п освећ ен а  fc RJ ^ XB^ a  пепипГ
Г-'- произв°Ањи артикала потр^зш̂ ? к!?'а— -  Г“ ^ е - Ритам ин-ЛЛ-г■̂СТрИЈИ

ија-1
пизације Је овога пута мало уолажен и ако cv  у 

пјаги^етци још већа сретства инвестирана у инду- 
1 него \7 првој.

С тахан ови зам

Р *, воеме прве пјатиљетке v главном cv се подизала 
mvcTDHicKa предузећа. Y Apvroj пЈатиљетци требало Је 

Епоел д а -ber подизања индустрије, оорити се против са~ 
в о м ж е  v  индустрији и пољопривреди, требало је затим 
паииона чизирати г Д Y производњи и прибећи специјали- 
Еији људства. .аркс се оорио y опште противу сваке 
цоделе рада јег ->на унакажује појединца. Y његово име 
Сгаљин v 19w одини од специјализације прави један од 
ци.Ђева pvcK' комунизма.

После/ <а овога је поЈ'ава Стаханова и стахановаца 
у СССР. t: / како г. Вук Драговић y  својој књизи С С С Р . 
описује rt ,аву стахановизма:

>Алексеј Стаханов радио је v угљенокопу, v o k h v ,  
обарао угаљ, товарио га y  РУ^не вагоне, гурао и извлачио 
ra. Да би могао да утоварује и да rvpa вагоне, морао j'e, 
раз\-.ме се, за  то време да пресгане с разбијањем блоко~ 
ва уг.Ђа. Док је он товарио и гурао, не само што j'e мо- 
рао да престане да ради свој' прави посао (да разбија 
стене), већ је и његов алат, аутоматска машина за оуше- 
н>е- морала да мируЈе. Рудару АлексеЈу Стаханову то се 

“4ило сасвим бесмислено. Једног дана он Је поделио
Y својој шихти: он, Стаханов, непрестано ће да буши 

лши стене угља, док ће други да утоваруЈу> а трећи 
одвлаче и довлаче колица. Он Је на машини свакако« 
наЈвештиЈи. Ускоро су и остали људи из екипе поста- 
ШештиЈи, једни у гурању колица, други у утовару.«

нов је
Радећи по старом, традиционалном сисгему, Стаха-

тона / 10гао Аа савлада, за шест часова рада, 13 до 14 
а Уг.Ђа. По своме, новом систему, он Је успео да са**



влада, за исто радно време, 102 тоне vr 
30 августа 1935 године. Y

Кад предњи опис поредимо са оним 
рада писали Маркс и Енгелс, видимо да ie 
ханова најпрецизнији деманти целокулног МЛав1]
љења о подели рада у  опште. Прикивање Ркс° ^ ___
за Једну врсту посла, по Маркс?, » о с а к а К Ик'д 2 5  
претвара га y  нешто абнормално. . .« а за F РдДн2 
рачи колица и архитекти као професије v,'lreiICđ суЧ 
кономски варнјетети“ (Анти—Диринг Ш ДКаЖени Ј  
на ми социјализма који овековечава п о п л ’̂ 3 диЈ  
не г^раче колица!“ ^звик^је са индигнациј \ к 
»гл^пости« немачког социјалисте Диринга, којц Лс н,
Y б^дућем социЈалитету задржи поделу оалд т,МИсли М 
је (Анти—Диринг,11.б.)

Y Стаљиновој „социјалисгичкој1* држави где Ј  
сваком корак^ истич^ слике „великих ^читеља“ М СС ЧШ 
Енгелса, није само г^рање колица професија, већ дркСди 
^товаривање y колица постаЈе засебно занимањ е. *

Стахановизам је најбољи деманти свих mapi 
М аркса и Енгелса о ш тетности поделе рада v дп? 
h itb Y, јер стахан ови зам  није ништа друго него д<£ 
бра подела рада, за  чију велик^ производност чо- 
вечанство зна од  вајкада. Сам Стаханов, y књизи Мој 
Ж ивот, која је ових дана изашла и на нашем јсзику, 
каже о с^штини свога ^спеха следеће: „Ново у моме 
рад^ била је сам о добра подела рада: ја сам пуних 
ш ест часова копао док c Y два тесача за мном yt- 
врђивала. ТО ЈЕ ДОВЕЛО ДО УСПЕХА“. (Алексиј Ста* 
;ханов: Мој Ж ивот, издање Савремене књиге, Београд 
1940, стр. 31).

Кад поред ових речи великог совјетског орденоносца 
Стаханова, ставимо речи Карла Маркса о некорисности 
поделе рада, тек онда се види сва с^протност измеђт 
онога што је Маркс писао и онога што Је Стаханов ос- 
тварио. Маркс је, наиме, »на^чно« обЈаснио да се „корис 
н ост једне радионице састојал а много мање y са!јЈ° 
подели рада, него Y околности да с е  радило у веп j 
мери, да се  вршила уш теда многих ^залудиих тр» 
ш кова итд.« (Карло Маркс: Б еда ф и л о зо ф и је , 11» 8 )•

Byk Драговић нам у својој књизи СССР ormcgj 
трен^так кад је Стаханов дошао на идеј^ да извр Beoj S  
дел^ рада y своме дел^ рада у  Y ^ eH 0K0nY, као' ^ op 
свечан, сличан по важности трен^тк^ кад Ц1Т0 је
Колумбо први п^т ^гледао америчко копно. А то,
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»поонашао« била Је тековина културног 
. frjNaH013  ̂ rQlll пре самога Карла Маркса и Фри- 

А^12 чак и првих социЈалистичких писаца. 
па инИ осамнаестога века, Адам Смит, 

^AP'’roi П?игта класичне школе (1723—1790) v својој 
i » екон°ми Јјарода, говорио нам је о томе како 
*Л З °гаТСТВла може необично много да увећа про-
о цодела ра£ ,г рада, па нам је дао пример израде 

Идност л>УА̂  дник Кад ради сам произведе око два- 
2да-гдС »а \ан, а кад се десет радника удруже и 

’r чн0Аа лко да сваки ради само једну врст^ посла, 
поАеле оВако организов^че десетине пење се до 

Epo«5BOA>ba а а̂н! Стахано је y 1935 години поделом 
&000 ч1Т о  производњу .ља на своме радном месту 
Р^а п испо\ седам и г nvTa и — постао славан. Сто 
■ * « UT0 дина пре Стаг ^ова, једна радионица чиода Y 
Ш 5 ? Ј, повећала је t .ом методом боље поделе рада 

ah,v две стог е четрдесет пута и остала — не- 
ако је ла остала непозната, метод је пос- 

K L Te познат за све, сем можда за присталице марк- 
Г̂ ма »Проналазак« који је учинио Стаханов, био је у  

мри са.чо за њих нешто ново, за сав остали свет то је 
а давно позната ствар, о чему сваки уџбеник поли- 

тичке економије говори.
Ада.ч Смит нам j'e об|аснио и узроке овог повећања 

лроизводње услед примене поделе рада. »Taj' велики по- 
раст v количини рада који захваљ ујући подели рада, 
може да изврши исти број радника, изазван је трима 
околностима: најпре, порастом вештине сваког радника 
досебице; затим уш тсдом y времену које се  обично 
г̂ би кад се од једне исте врсте посла прелази на 
Аругу, и најзад, проналаском великог броја машина, које 
аикшавају и скраћују посао, и које омогућавају једном 

►веку да изврши посао више њих«. Овако је писао Адам 
ffitt y 1776 години y књизи И страж ивањ а о природи 

и У3Роцима Б огатства Народа.

С овјетска бурж оазија

И ако су бољшевици овако очигледно искусили cby  
погрешност Марксовог гледишта да је подела рада у APY~ 
rnev штетна (»Закон поделе рада чини темељ поделе на 
класе« каже Енгелс y  А н т и  Дирингу, III, 2) ипак cy ¥ ки- 
đ̂lbe ^вања изнад радника задржали као циљ сво је  оор- 

ЈеР тај низ звањ а сачињава клас^ изнад пролетари- 
аТа за ције се ^ништење радник бори пошто my t Y А0 "’
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носи собом стварање »бескласног дп i 
радник моћи да ужива пуну вредност^183" v * 
икаквог закидања. Међутим Y >социЈалис2£Га 
СССР, како нам приказ^је књига пукпЈ ТИЧк°1« ЛЗ 
стр. 74 и 75 било је Y 1937 години о^ 8 1\П]К* Ма* 
и ог^жбеника а 9,591 милиона љу-дИ иит UlH° Ma Pi 
зива распоређених Y следеће rpYne: електУалну

1 . Директори пред^зећа и ^станова
2. Инжињери и архитекти
3. Техничари, ш^мари, шефови _____

жел. станица и др.
4. Агрономи
5. Средње агротехничко особље

(геометри и сл.)
6. Радепици науке (професори виших шкмл\
7. Учитељи

1 1 . ĆpeAibH санитетски персонал
12 . Економисти, статистичари
13. Књиговође и рачуновође
14. С^дије, државни т^жиоци, иследници и др. ’ 4Л
15. Студенти виших школа д
16. Остале rpvne интелигенције (укљ^чиво

војна интелигенција) јдД  
YKVnHO 9.??l.v\v

(Напомињемо да прави збир напред наведених ци- 
фара исноси не 9,591.000 већ 9,573.000 али претпоетавЈМ- 
мо да се v књизи пуковника Махина негде Y цнфр 
можда поткрала штампарска грешка па сматрамоовај s 
тачним). Кад се из ове цифре одузме 550.000 студена 
виших школа, остаје да класа занимања изнад радничк«̂  
броји v С ССР Y 1957 години 9,041.000 лица што на 9$.x\va 
лица која Y опше зарађуј^ износи 9,2 проц. Свако ia 
н а е сто  лице о д  становника који 3apanYIY Y ^  
је с т е  чиновник или припадник слободног^ тц  ^

8. Новинари, библиотекари и др.
9. ^метници 

10. Лекари

Z. и р л и  X *  — / --------

ник). Да бисмо могли створити закљ^чак шта TCV  
напомен^ћемо да y  Ј^гославији, по подацима  ̂ попи.

JVVl V Ml'lllV/iJilirilV JtlJlfl ИрЈГШи/̂ ИМД̂  w r̂-l---
TYan H or п о зи ва  (инжињер, архитекта, новинар или

д И5

1931 године, који c Y баш ових дана оојављени,^^^
Јавне службе, с л о б п л и ^  ----------^Роц. од укупниу 3^HHMajba и в о јс к у ,  отпада м
КоА н ас те к  свак-А т м ањ а Y земљи, ш то значи да ft 
напред пом енvtmv 0 АВаАе с е т  п ето  лице припадник 
Аок у  J v r o c n a n u č  наАРадничких п о зи в а .  Према том^ Ј п росечн о 24 ли ц а к о ја  раде издр-



...иовника ' л ч о век а  слоб од н ог ин-
iv 1ч’дН° Г п о зи в а , до-' - Y СССР сваки х 10 љ уди 

такво г де.
i’vP*3 нс навод и звор е из к о ји х  je црпео своЈе-
I Ма>иН наМппе\ наведени подаци изгледа да  cv тачни 

‘ е> đ.vi иа ApVrnM подацима по ово м е пигањ у. Сов~ 
{сс слаЖ-Г С% не п о к азу ју  радо бројио стање ове ви~ 

с г ^ ^ е т с к о м  друштву, али се из осталих иода- 
•' „ поиближно да израчуиа. Тако, на пример, 

I то м° ^ .  СССР v 1926 години, од  укупно 147,027.915
■ facp\ * рађивало J'e 86,220.000 што чини 58,6 проц. 

Н^ника, ^новништва. (Према попису из 1931 у Југо- 
Н ) -KvnHO 13,934.000 зарађивало Је 6,683.000 ста- 

*4g проц.) Y м о с к о в с к о ј '  Правди од 19 окто- 
^ШгТолине објављено Је да на раднике и чиновнике 

k L '  rTOj години отпада 34,7 проц.; на колхознике 
Е г  ... нл fom неколективизиране сељаке и занатлиЈ'е

flPOlU *1а > _ ^ ----- ---~  _________________ __ __ / ____ ________
HcrpV

циме

И К м н е v задруге 5,6 проц. и на све остале (школску 
- 2 "  во}ску и сл.) 4,2 процента. Кад ове проценте 

'kiimo на 168,514.000 душа у СССР у 1937 години, о л  
јомх зарађуЈе 5S,6 проц. или 98,500.000, имамо следећу 
ohkv crpVKTvpe совјетског друштва у то време:

Радннци и чиновници 34,180.000  
Колхозници изанатлијеу принудним

зддруг̂ ма . . . . . .  54,668.000
Неколективизирани сељаци и за«

вагзце (»кустари«) . . . .  5,515,000
Остали . . . . .  4,137.000

Y kyiiho 98,500.000 лица.
, Кад се узме v обзир да нам г. Махин даЈ'е податке 

•ojv радника и службеника 25,800.000 лица; затим да 
i свих звања у Јавној служби, слободним професијама 
i занимања која одговарају нашим слободним профе- 

а) и војсци 9,591.000 лица, онда излази да по г. Махину 
ЦЦи li чиновништво у СССР у 1937 години износе 
но свега 35^391.000 душа. Како j'e пак г. Махин м еђу 
|ектуалце убројао и следећа звања KOj'a су  у класи- 

,и ^РавДе уброЈ*ана на другом месту:

■ЛипрСеД,НИЦИ колхоза и њихови заменици 582.000  
^ВЖуА-КТСри мотоРно-тРакторних ста-

РгкппВНИ? газд1Шстава и фарми . . 19.0С0 
^Вгам а ° Ае лица Y произвођачким

Ctv • > . . . .  40.000
 ̂ 1ТИ виших школа . . . 550.000

свега 1,191.000 лица



~ л «м ем о  ОД 35,391.000 Odaie свега з * * * . . ;  ко1и 6poi кад °А '. ;ц спаже с а  податком ко!и јс 
пица, што с е  одпично «  ата  t  34,18олоо л и в д ^ *
напред из Правди З а к љ тчак који см о извели о „ № >  
нике и ции° чиновиика Y C C C l , на ochobv пода,ак1 
великом ^ p o i.  значи, таиан је . .  СССР, сошцалистиМћ 
књиге г. Махина, =»вника> спободних професија и в о ^
држави, клаС'а- ата  9,2 проц. А°к ИС1д класа v Југосаав*. 
телигенције о 0* 2 ? а  4 0 8  np°U- °А  стаиовништк*ја  прсставЉ>а 
pabYie- Koie

Исто тако треба запазити и то да у CCCD 
и зарађу)е 58,6 проц. док у Југосаавији тај nn0„PPdA> * 
носи 48 проц. То значи да број чланокл цен̂ ^Иљ > "Роценатi цроц. Го значи д а  opoj чланова пороАИце киг* 

СССР ie за ПР°Ц- већи пего у 1 vroc- * *
...................~ стано

1ав»ји, а прц

- • • - ' 4. - ■---- «; —““ nciu у |vr fflflp
Радно искоришћење, коме je подвргнуто 
т в о  y  СССР значи веће је него y  Југослг 
том  животни стан дард је далеко нижи.

Ф авори зовањ е стахановаца

Стахановизам се врло брзо раширио y СССР 1  
стао предмет велике пажње од стране државе Стах! 
ци су  организовани, одржавају своје конгресе, имак к 
ће награде од осгалих радника и фаворизовани cv v м 
товалиштима и санаторијумима. Покрет, чиЈи рад прахЛ 
ља најочитији деманти Марксових и Енгелсових еконон 
ских схватања, данас је v највећој моди y СССР.

Награда радника y  СССР

Видели смо напред, y одељку о пољопривреди, ка* 
кав Је материЈ'ални и социјални положај сељака v СССР. 
Он може да буде колхозник или на)‘амни радник у с 
хо зу  и ништа друго. Књиге о СССР, које су нарочитс 
овој години преплавиле ЈугославиЈу, говоре врло мноп 
великоЈ производњи y СССР час овог час оног произв 
да, дајући цифре, које нашим људима ипак не могтД? 
буду лако појмљиве, јер су увек необично велике’ 
на од тих књига не приказуЈе нашој публици матеР 
и социЈални положај радника у СССР, која Је оаш ј 
ва »радника и сељака«. Ако сељаку ниЈе дооро,  ̂ ^  
може и да се схвати. Али треба да фабрички р ад ч | ^ Ј 
буде награђен и поштоваи јер то је  у првомр Д- 
‘Ва» држава. .

Према књизи Рад у СССР, (Москва, 193 »■

69 рубаља месечно 
75
8з » »
96 » »

115
126 » »
147
185 » »
225 „

95 -

({(>% техничког особља, у крулној инду- 
а р«зАн11̂ а’ е овако:

5ДР̂ акРетаЛа1028 ГОДИНИ
* ј 929 ”
” 1950

1931
* 1952 ”

* 1954 ”
*  1955 »
* 1956

r 1?з7 години ова зарада попела се на 251 руољу

писђре ништа иам ие казуЈу док не видимо це- 
i ВСвни!ИХ животних намирница које радник Kvnvje. 

И л ч 7 гоАине радници cv  могли да се снабдевају Јев- 
' i f '  осталих грађана у државним продавницама на

по ц’нама коЈе су  важиле само за набавке на 
Ev и коЈе су биле далеко ниже од цене y  вароши на 
Soaho'i тржишту. Тако Је, у  1935 години, пшенични 

Ејстајао 0,60 рубаља килограм на карги а 3 рубље на 
КодноЈ пијаци; масло Је било 8 рубаља на карти а 42  

pvo.-be иа пијаци; шећер је био у  исто време 2 рубље ки~ 
»рам на карти а 15 рубља на пиЈаци итд. Међутим, како 
је количина, koj'y Је радник могао да купи, била ограни- 
чсна, t j је вишак преко те количине радник морао да на« 

влхз на пиЈаци тако да му Је просечна цена намирница 
SteBeha од цеие koj'y Је плаћао на карту. Y 1937 години 

иада је прекинула праксу карата за  намирнице и завела 
|»ретом исте цене за све, тако да су , према подацима 
часописа Лака Индустрија (Л јохкаја  Индустрија, изла- 
»Y Москви) од 9 маја 1957 године унисђормне цене- 
хивотних намирница у 1937 биле:

Хлеб од ражи 
Пшенични хлеб 

^■Јрашно 
Говеђе месо 
Кобасице 
Путер 
ШеНер
рдпУн за прање 
л Г Н /Зд ^мивање 

(нижа врста)

Ce4nv платЛРдЧТНамо IYWJljrin'^ ouY ‘ !оже да набави само Једне намирнице, на

0,85 рубља кгр.
1 п п
2,50 п п
7,50 У) уу

11 п ))
16,50 » n
4 T) У)
1,55 п комад
0,80 п У)
0,50 п пакет

iK за целу своЈу

■



пр. хлеба, говеђег меса или шећера 
зултате за 1937 годину: ' АобиМм0

Хлеб од ражи 
Масла (бутера) 
Говеђег меса 
Шећера у кристалу

сле

27о
14
30
57

КгР.

Аа је -»д 
да набави: СВ01̂
ооЗ

21
53
83

Кад се исти рач\"н направи са ценЛч,л 
•мирница y  РусиЈи 1915 години добиЈа HđAHMl 
месечну зараду (просечну радник могао 

Хлеба од ражи
Масла (бутера) кгр.
Говеђег меса 
Шећера y  кристалу

Y истој 1937 години са просечном месечнои ______
.дпм од 780 динара месечно, најмање плаћени пдамЈ  
ничар, у Београд^ могао је да o b y  своју nnarv
Y  један од следећих артикала:

Црни хлеб 310 килограма
Масло (оутер) 26
Говеђина 70
Шећер кристал 60

Из ових цифара се најбоље може проценити v којој 
:је мери плаћен совјетски радник.

француски писац и пријатељ Совјета, Робер Мосе; 
издао је y Париз^ 1936 године књигу под насловом Со* 
је т ск а  Унија иа раскрсници y којоЈ даје интересавто 
поређење цена y Франц^ској и СССР на Kpajv 1955 иЈ 
четком 1936 године, изражено и у новцу и v времеи 
колико радник треба да ради да би известан артика.1 i 
радио y ЈеДНоЈ и у  АРУгој земљи. Д а Је м о  преглед тогаи 
ређења онако како га Је г. Мосе саставио:

К олико треба време-Наименовање 
робе или 

услуге

црни хлеб кгр. 
хлеб од јечма кгр 
бели хлеб 800 гр. 
бутер кгр. 
каф а 100 гр. 
кромпир кгр. 
ш ећер кгр. 
лиринач кгр. 
макарони кгр.

цена у СССР 
у рубљама:

цена у
Ф р а н ц у ск о ј на д а радник

у фр. у CCCP: Y Фран^сК01:

0 С. 30 МИН.

о с . -to 
6 сати  
0 с< 40 мин-
0  С . 1** М“ Н‘

1 с . 50 MI 
1 сат  
1 с . 40

1 . — — 1 сат
1 , 1 0 1 . 5 0 1 с. б мин.

6 , 4 0 2 . — б С .2 4 М И Н .

2 5 . — 1 S . — 2 5 сати

7 . — 2 . — 7 сати

0 , 3 5 0 , 7 0 0 С . 21 МИН.

7 , 5 0 4 , 5 0 7 С . 3 0  мин.

8 , — 3 . — 8 сати

5 . — 5 . — 5 сати
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3.— 2 са т а 1 са т
18.— 12 сати б сати

300.— 425 сати 100 сатн
60,— 80 сети 20 сати
12.— 11 сати 4 с а т а

200— 300 100 —150 с . бб— 100 сати
0,70 0 С. 24 МИН. 0 С. 14 МИН. 
0,60 0 c . 6 мин. 0 с . 12 мин. 
0,25 0 с. 6 мин, 0 с . 5 мин. 
0,50 0 с . 9 мнн. 0 с . 10 мин.

***«. пцсма __ 132.—  26 сати  44 с а т а
' 1Рта 440 КМ.

лнмуски радник има да ради више само за  
Дакле Фра заПИСма од совјетског радника; све друго 

гк-ч~пље за радника него y  Француској јер за
■  CCU' СССР има много више да ради да биfcss ? & С К О ) .

Зависност радника од бирократије

Внсина награде Је свакако важан елеменат y  животу 
нка али то ннје све. Врло важно је и то како се са 
•икоч поступа, до које мере иду његове слободе, која 
»tcroBa прана итд. То he се видети из следећег:

Д ек р етом  Совнаркома (Совјета Народних Комесара) 
од?0 д е ц е м б р а  193S године регулисано је питање раднич- 
ш  књижица. Према одредбама тога декрета, y радничку 

' ааж и и \ ' м о р а  се забележити све што се односи на рад- 
виа, његове способности и рад и то како добре стране, 
« 0  и казне и грешке. Док се код нас y Југославији за- 
воном забрањује убележење неповољних оцена y  рад- 
тк\ ; књ и гу од стране послодавца, v СССР убележ ава- 
>е погрешака и казни, поред уношења награда, оба- 

везио је за управе свих предузећа и устан ова. Рад- 
чка књижица је тачна историја целога живота радника 
i cbilm »beroBHM добрим подвизима и кривицама и казна- 

на оез обзнра што сазн ањ е о извесним казнама  
иднику онемогућује ново упослењ е. Другим декре- 
»oie оинаркома °А 28 децембра 1958, радник, који сам 
Кхо°лнН° нап^сти РаА Y једном предузећу у з  уредан 

■ L  и отказ, у новоме предузећу равна се са радни- 
в ра Ји су из других предузећа отпуштени по кривици 

пр? ва' к°Ја Тживају остали њихови другови, 
Cl Vnan>aМ тек наЈмање на ш ест месеци после јВстио cRH-a ^0030, Да ли Ј*е човек раније предузеће на- 

Ведузе]1а°-0М BOJbOM или по казни, за управу новога 
)е исто. Ово је тако одређено у цишу онем о-



гућеш а радницима да п релазе Из ie *
Y APYr°- Тиме се посгиже да се рдд н и ° Га nOeAv, 
д у зе ћ е  од прилике као што Је сељак ВеЖе 
Због тога cy и казне y  предузећима Дп !?dH ко?1 
осталим земљама. Док се v Југославији зл н*е нег 
paAHHKY Аа га послодавац не може у to k v° HOiM 
дирати на нижи посао од онога за који гт Р Т* беде2 
предити га може, декрет од 28 децембпа i P e° ^ v £  
предвиђа као казну и п ревод  радника на h u I^  гОдљ 
као и могућност см ањ ењ а плате.

Истим декретом одређеио је да се радниЛ 
нису чланови профсојуда (професионални саве^\Мд’ к°1и 
ме неспособности за  посао плаћа само полои I B  
моћи к о ја  је  одређен а з а  чланове проф соју^3! n°*
Је да )*е овим дата страховита власт управама n tS lja  
налних савеза над радницима и то ван п р е д ^ з е ћ а И  
ове YnpaBe cy  Y Р^кама припадника странке 
једнога радника из профсоЈуза значи умашити н>2 
права и y  предузећу. И то се мора да ~ убележи v 
hh4ky књигу, Y koJy не YnHCYJY податке само vnnS 
предузећа него и органи профсојуза.

Са овим подацима лако је замислити какав је поло- 
жаЈ радника y СССР. Слабо награђен, потпуно завистан 
о д  чиновничке бирократије, која my одређуЈе и стац 
цене намирницама, и положаЈ v предузећу, па и начин 
како сме да политички мисли, радничка класа v СССрИј 
ман је добила режим супротан ономе за који се oopifl 
и за  који се боре и данас раднички покрети y свету.Ш 
жава Је радничка само по називу, Y ствари она је ć 
то наЈмање.

Станови y  СССР

Пошто радници као и чиновници станују n q < J  
вима или y опште густим насељима, то је за њих Ј  
обично велике важности и питање станова. А оаиг^^^И 
тање Јесте Јсдна од болесних тачака совјетске ад ч 
рациЈе.

Y софиЈском листу »Родина« Један страни иИ* гаНо- 
коЈи ie y СССР заузимао низ високих положа) ,  ̂
вима y СССР пише следеће:

»БроЈ станова у великим руским варошим«-1 пај.  
да се не иовећава, него, напротив, с м а њ у Ј е  ^  Л С д  к о \ с  

нате совЈетско-комунистичке бирократизациЈ
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. куђи 1— 3 собе заузимају канцеларије 
s. свако) - ^ зв> »црВени кутак« — нека врста 

fchHor к0‘мИТе-лпеле, v коЈој висе слике Лењина и Ста- 
’*\.цис™чке II вођа," а која служи и као читаоница за

литератУР?-
с т а н о в е  совЈетских грађана знатно су ску- 

,Ц ен е  05Н0Ст, сматрану свугде v Европи као 
За сваК н̂0дУ купатило итд. плаћа се засебно. Тако, 

ЕнгсодиГ' Б Ани'к или чиновник који има породицу од 4 
лР,!>1Ср' [  \ а плати за стан, на који има право, ако се 

к у п а т и л о м ,  око 38 проц. своје просечне плате. 
^HS^noHHV^vj'e раднике и чиновнике да заузимају 

» 4 f °  ^ а ш е  површине од оне минималне, на k o j 'v  пре- 
CTđH'тшсима имајх- право. Због тога је v савременој pv- НЛиооши честа појава да v једном стану живе толи- 
НКоодица, колико их Је раније живело у  мелој кући. 
E-au чтанка каже да v кухињи једног стана видео је 1S 

E jrca«  на којима cv 18 домаћица истовремено спре- 
L  ручак, свака за своју породицу. Природно је да v 

Квим приликама никад не изостају препирке и свађе; 
њкх има и зоог употребе купатила, тоалета и сл. Препу- 
»ени сганови погодно cv тле и за сваке заразне болести. 
¥  Једном  стану у Москви писац је видео таблу на koj'oj' 
Je било означено, колико пута треба звонити за кога ста- 

посетиоци станара, који је био означен као послед- 
ffe на списку, морали cv да звоне 1S пута!

Какви cv уелови становања v СССР лепо илуструЈе 
јелно писмо које j'e писала сестра из СССР брату v Jv- 

из кога ћемо овде навести извесне пасусе. 
r  је била комунисткиња и зато j'e остала v СССР па 
.е затим разочарала. Живи у М. и муж j'oj' j'e инжињер у 
^ССр. Наводимо следеће:

krfc CdM наЈвише незадовољна због тих услова што 
Јорам да живим са разним људима. Н ајвеће је  за д о -  

ољство имати св о ј засебан  стан. А то j'a живим v 
Н ? | ГДе има 10 с °ба Y свакој соби Ј'една фамилија, k v j '-  

i  не Све: Аесет ст°лова и десет домаћица хар-
ИтеАмИСТ°  никаА ништа не нађеш где си осгавила. Са- 
се не харинге и ^opuih што j'e лакше и брже кувати да 
то све odPe р^ке’ а .за чистоту нико те не пита. Или j'e 

w a дођр тога што )'е народ уморан. Иде на посао v j ' v t -  
^ код Kvf ^ .вече> и онда му се неће iorn и кући радити. 
ИМд пацонТ )е СВе KOieK^KO уређено. Зато v свакој кући 
Тжас. да мишева, буба шваба, стеница — то j'e прави 
Ви пакао- с° ВИЛИш’ ти ®и се сасвим разочарао: то j'e пра- 

р * ' ви се журе и трче и тако да стоЈећи поједе



или и не поједе већ бежи на рад, јер ако 
нута тај одмах бива отпуштен . . . 3 dTO СВ1? Аоцни 2о * 
лудели и журе. Бива л тако: погледа на сат i °4Q Ка° nl 
и неумивен. ! тРчи

»Ето сам ти описала сву лепоту.
»Y јутро ми се не мили ићи у кујну Ппич 

пегролеум свуда смрди. Вешернице нема: ’ у к4? :Си 
ре веш. Поетстави себи такву некулгуру: ја по - Се̂ И  
ну, а поред мене сусегка пере смрдљиви веш Т  Kdi *

Кад се узме у у обзир, да су све зграде дп-л- I 
и да расподелу станова и бригу око подизања н 
зграда врши држава преко својих органа, лако је по!221 
на какве се све тешкоће наилази v СССР v погпеду^Ц  
нова. Државна администрација, и кад није бирократичнм 
на, врло је спора и крута. Док нешто схваги увек пога 
дан тренутак прође. Погрешке администрације теи̂ ко ie 
исправљати и у земљама где судови раде независно од 
управне власти, па поступају по тужоама грађана. Може 
се појм иги како је у CČCP где централна државна vnpaea 
влада над народом од 170 мшгиона душа, разбацаном на 
огромној територији, а сем управе државом централна 
управа има и све бриге око управљања целок^пном на- 
народном економијом, производњом, расподелом, трано* 
портом, социјалним старањем итд. Ту само ретке жалдеи 
стижу до Москве, већина од њих се или у опште од<%* 
цује, или расправи у самоме надлештву против кога је 
жалба упућена.

Г. др. Бићанић, по своме повратку из Москве, v прв  ̂
,давању у Загребу, које је у изводу објављено у >Пол#г 
тици« од 3 јуна 1940 године, каже по питању станзв 
следеће: »Пошто није било приватне иницијативе за гра- 
ђење зграда, и ако је држава врло много градила, нам 
било могућно саградиги толико зграда за толики о, i 
становника. Обично три, четири па и пег сганова имi 1Y 
једну кухињу. Наше домаћице свакако не би оиле с ЦШ 
задовољне, а изгледа да и совјетске домаћице нис в јИ  
вољне кад једна другој гледају у лонац и граое 2^ћачИћа 
сто на шпорету«. Из предњег излагања г. ДР* 
види се да он налази да није било могућно изра, ј^^орК( 
лико зграда за  толики број становннка, као да с\_ .-е'тсКД  
Лондон, Париз или Берлин мањи градови °А „ маСЧ-- 
великих вароши. Истина је да cv градови у 
прот очекивањима Маркса и Енгелса, неооично р ^ -^ ^ и  
и у Југославији је, на пример, само Београд т0лик<> 
пута већи за ових 22 године, па се ипак изград
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, ла стзнова има на и претек Атш 
Ш & м овг и V- Београду, Загребу' или’ cnm/6 и|гРађива- 
*Ј.-лчл прнватне ииицвдативе, н е г о 7  било не v  
I  нлс би била исга оску-дица станова t  ИЛИ ';>Пштинг и 
;  Јд,шл сгаиова у СССР ,(е п осл ед и „*а°  £  СССР. О с -  
ве л ие иеке могућности или н е м о г Ј ,”  тем а Vnpa- 
Te»HiHi(te, било ф инансиЈске. Б ИЛ0 ie „ сти’ било 
-егсглвл и потреое, али /е бирокра 'сп и стр^чњака, и 
Ж , нгспосоона за такве задагке. О л тп:« а^министра- 
frrpabđHCTBo, и зр зев  повлаш ћениу ,• трпи челок^п- 

Г' M’ioro. Х ,ер И таквих има

Н еједнакост плата

Просечни људи ван СССР живе у  уверењ у да v 
^ССР вчада нека једнакост међу грађанима и да сви имају 
исте плате. Никада једнакосг ниЈе била основни принцип 
управ.Ђача v СССР, премда cv  се у  почетку трудили д<» 
неЈеднакости буду што мање. Гако су, према тврђењу г. 
Вгка Драговића и његовој књизи СССР, а с позивом на 
изјаву маршала Ворошилова v 1959 години, плате вој-шх 
заповедника у 1959 много више различите него што је то 
оио случа) у 1954 години, а шго се лепо види из следе** 
ћег прегледа:

чинови 1934 г. 1939 г.
командир вода месечно 260 рубаља 625 рубаља
командир чете n 285 750
командант батаљона » 335 850
командант пука n 400 1.200
командант дивизије w 475 1.600
командант •корпуса 550 2.000

И г. др. Бићанић, који ce труди да нам СССР прет-
____ ^_____________  у  СССР

fpehy од 200 до 30.000 'рубаља. Никада се Маркс са овак- 
вим разликама не би могао помирити у социјалистич-

<0М Др\ЈШТВ\Г.

Исга разлика постоји и у индустријским предузећима. 
CacmiM совјетосђилски написана И сторија Р уси је  СССи

Едуарда Пети (Лион, 1937) даје нам о томе следеће по- 
•Аатке из 1956 године:

Имректори и инжињери, шефови 2.000 рубаља месечно 
шефови одељења . . . 700 до 1.200 рубаља 

артивође, шефови група . . 500 до 800 >. 
пецијалисти . . . 400 до 700 »



102

Шефови кљиговодства 
Књиговође, коресподенти . 
Секретари 
Стенографи . 
Дактилографи . 
Специјализовани надничари

кој држави радника и сељака« радници c v  ^ алис Љ  
грађеии. Не само да су  најмање награђениНа)Мдн>е » 
и права најмања, као што смо видели изанг. ЊИХ0ва q 
који се односи на положај радника у СССР С Ае* И

Због тога је јасно да и поред најмодернијич- 
којима се непрестано хвали совјетска пропаганда 
обиља сировина, ипак производња v СССР cr И п<Ш| 
једног раднпка, далеко изостаје иза" осталих KanS^  ̂
тичких Држава. Совјетска штампа то види и негш23 
приписује све ово саботажи, као крајњем узрок!*мЗИ 
неуспеха, докјеправи узрок чињеница да Је~радникС!1 
заи н тер есован  v vcriexv предузећа. П оследицГИ  
ома видне и страховите.

Тако московска »Правда« v броју од 5 фебруара 1940 
године жали се што, упркос свима мерама предгзетимЈШ 
стране совјетских власти, не примећује се никакав напре- 
дак у индустрији СССР. »Извештаји о делатноети инду! 
тријских предузећа показују да би продукција могпа CpDa 
знатно већа, ако би се поштовала државна својина, ако 
би се смањили губитци и ако би се стало на пут злош 
требама администрације.« »Y седашњим приликама, наста- 
вља »Правда«, непродуктивни трошкови и губитцн, У 
ви ду покварене робе, казн а з а  свакојака закашње« 
њ а итд. достиж у за  последљ е две године 4 мши- 
јарде рубаљ а.м Због тога трошкови производнЈе ни« 
не могу да се смање: »напротив, они се стално повегим 
у индустрији угља, петролеја, елекгрике, дрва и граИ 
ских материјала. То произлази из сасвим рђавог 
лисходног искоришћења сировина, огрева, ел Kin 
енергије и због непредузимања мера п р о и ч ^ в  
дукције дефектних производа. . . Има и с у в ш ^ ^ ^ и  
чиновника, и сувише много сваковрсних ка 
коштање превоза није ни мало рационално.«

Совјетски часопис План, у бр 16, дОНО(̂  Ј  СССР 
упоређења годишње продукције једнога рад  ̂ д >1ерич- 
са производњом једнога радника v СЈедињ 
ким Државама:
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гтпоизводња v СССР: Производња v С.А.Д,
240 тона 929 тона
140 » 854 »

'$н т  13 . 85.7 -
420 пари 1.737 пари

о5^а
Бирократизација y индустрији

ме Y обзир страховита бирократизација 
КаД се н и CBe већи бро} непродуктивних звања у  

^ ве, orpo мере застрашивања које се предузимају 
j p t c k o m  радништву, ниЈе никакво чудо што је 

ирема С0Л,Н' ст совјетске индустрије овако ниска. Овде 
ПГ0Д\'КТИВ’ ^rv помоћи само декрети у оквиру данашњег
'Хигесног поретка Y СССР.

брзо напредуЈе бирократизација у совјетскоЈ 
iin \aje нам леп пример сама московска »Правда« 

iS S ?  ОД 15 марта 1940 године описујући фабрику 
E S p a  \; Чељабинску, из кога описа вадимо следећи
nđcve:

>На пример, постојало је у фабрици одељење за 
набдевање. Сада то више није одељење, него уред за 
набдевање, који има шест различитих одељења, а свако 
>д њих има свог шефа, секретара итд. Било је аутотран- 
сдортно оде.Ђење. Сада је оно подељено на железничко 
.м аутотраиспортно одељење, и y сваком од њих појавили 

се: сопствено књиговодство, сопствени одељак за из- 
'рађивање планова, сопствени биро за организацију радо- 
ва итд. Од главне управе фабрике ка појединим уредима 
тече цела бујица писама, цифара, наредаба и слично. На 
тправу и уреде троши се  м есеч н о п ола милиона 
Јтбаља. . . Y сваком тромесеч}у фабрика троши 250.000 
РТбал>а само само за путне трошкове службеника. Од 70 
А0 sо службеника увек су на путу.^

иТолкачи“

■ ^Ваља схватити, да, пошто је у СССР држава И лифе- 
иР°вина, то једно овако предузеће трпи страховитс 

■»•не н °  поР^ченасировина код другог предузећа не 
органе f  вРеме. Отуда свако предузеће има нарочитс 
Ш  v p " "  РУеког глагола толкаћ, значи гурати\ 

К°А других предузећа испоруку нарученог 
па често и путују ради тога, одлазећи чак п
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Y Москву да би ургирали извесну- одлукхт 
ска »Правда« од 20 маЈа 1940 године’ сд *п ^ т dKo

из aioa'./'a cv >d
године с а о п ш ^  n'oCkq. 

време од два месеца и десет дана, само i,s Г » д^ с * Г  
ске« фабрике из Лењинграда, Y Народни к Д*е

DD ПР6 гставннк
So0r

електричне привреде допутовали 
разних послова и ургенција.

Радник, политички поробљен — привре 
нееф икасан Ано

Y другим »капиталистичким« државама 
при раду упропасти какав алат, сматра се к а о ^ ^ ^ ^ И  
зна која се према њему може да примени, наплаАИНеН »  
ности упропашћеног предмета, ако је та т т ^  „ 
могућа. Y СССР сваки предмет y творццци \D*  0Пи?%  
својина, и свако и најненамарннје оштећење маши 
алатке Може да се протумачи саботажом за коју c v m ^  
виђене кривичним законом страховите казне. OrvAa 
ник, кад ради, мора често пута више да мисли на c S  
безбедност и сигурност да му се не може тако mT0 ! 
догоди, него ли на само служење повереном му алатком 
Све ово утиче на слабу продуктивност совјетске индуо. 
трије, између осталих многооројних узрока.

Разуме се да cy укупне цифре продукције совјетске 
индустрије за наша схватања велике, јер се ради о јед- 
ној огромној земљи y  којој се ллко збрајају велике коли- 
чине. Тако је  производња следећих аргикала y 1936 roAii- 
ни стварно постигла ове количине

Нафта 
Угаљ
Ливено гвожђе .
Челик
Ваљано гвожђе 
Бака^
Сумпорна киселина 
Цемент
Електрична енергиЈа 
Теретних аутомобила 
Путничких аутомобила 
Трактора (од по 15 к. снага) 
Ком§ајна .(Комбинована вршали 

ца са жетелицом)
Локомотива 
Теретних вагона

Ове податке извадили смо из

29,6 милиона тонд
126,2

14,5
16.3
12.3

100,7 хиљада тона*
1.200,9
5.918

33.0 милиона кв. час. 
134,0 хиљада комада

17.0
154,3 „ 'л .

4 ј>,0 r •
1.205 комада

75,9 хиљада комада
совјетског Плана На-

за 1937 годину.
не Привреде зо ................  _

1937 години п р ол у к т ја  /е у  већини Индустпи. 
^'дааиом предвиђена да се  )ош ВИШе nofala Vn™*

< о с г ч ^  али cv иапори коЈИ се  у л а х  ° £ ча- Ј с п е х  
^ еч и ћ ем о  са неколико података v  Т0Ме правцу РНИ’ 

Помоћник комесара за тешку и н д ч - с т о  ,  '  

правди од 26 ф еоруара 1938 следеће: Г
К^сгри/а угља испоручила /е loo по 100  n o e Z S J  1938’ 
ичине. али cv  коксаре  дале свега 89,8 npou o l  n ко"
. „„соке пећи 84 проц. од плана. И ј едни И °,А " Р ° гРама 
1,шили сувише горива. Док се у  Амепи.ш ' с ?  по- 
произведе това ливеног гвожђа са 0,67 тпнл ^спева да 
се шаиом ишло догле да се усво/ило 0 9« ™К? КС1 ’ и Аок 
v Магвигогорску изгорела је i 025 ’ Фаорика rio*f>a<. тона кокса на гону

Т р а н с п о р т  железницама, и ако 
ипак је Y засто/у 10  до 20  проц. изл п^ПреД^ ђен бл^го 
прелазе 70 до 75 проц. од предвићањ лu ^товари не
п р ч в р е А н о г  ж и в о т а  земље. О д о00 КОЧе цео ток 
Један вагон не путу;е више од 36 експло^ације, 
Dpe>fe, дакле читавих 164 часа лежм t  а све °сгал о  
topy или исговару (Правда од u  u I л сГани«ама, на уго- 
criiia од 12 Јануара 1938). 24 'ан?ара и И звје-

■



Совјетска трговина и фииансије

Инфлација

Напред смо споменули да су  Совјети, ОДМд 
револуцнје 1917 године, систематски штампали » П° СЛе 
уништили сваку вредност рубље. Кад им је h c k v o ^ S j I  

казало да обрачун боновима и цедуљама не Aorivm °  По" 
биљан промет, они cv се вратили поново установи н ° 3’ 
ног новца и 1924 године установили нову монет\- dvRP°A' 
червонец, која је требала да има вредност npelo Y’ 
златне рубље из 1913 године, еквивалентне o,5°46 лољиЈГ 
што одговара садожини од 0,7742 грама злата. ~ Декрето  ̂
од 11 октобра 1922, новчанице су  требале да буду Пс>. 
кривене златом или страним девизама 25 проц. али \о Се 
није погло да одржи јер је потреба за циркулацијом била 
велика а подлога недовољна. Државна емисиона банка 
морала је да приступи јачо)" емисиЈ*и рубаља червонеца 
(ко)'е не треба побркати са червонцем, кој'и вреди 10 pv- 
баља-червонеца) тако да j'e циркулациЈ'а морала да се по- 
пење од 640 милиона на дан 1 јануара 1925, на 14S2.7 
милиона 1 јануара 1928 године, 1821 милион 1 јануара 
1923 и најзад 6533 милиона 1 јула 1933 године.

Са инфлацијом падала Је и куповна моћ рубље-чер- 
вонеца, коЈу ћемо од сада просто звати рубљом. Ово се 
најбоље може да оцени по скоку цена, чак и по c k o k v  

тзв. »нормализованих цена» по којима радници и странци 
добиЈ*ају разне артикле на карту до 1937 године, кад cv 
уведене тзв. униформне или за све једнаке цене. 1акоје 
само између 1932 и 1934 године, код ових присилних 
нормализованих цена, морао да се учини следећи cicoi

1932Пшенични хлеб кгр. 0,175 рубаља 0,60 Pf®3®  
Говеђина I врсте 2,12 » ,
Свињско месо I врсте 3,03 и уоо ј " I
Шећер у кристалу 0,95 »
Како је и за  само државно буџетираш е било ^  

ходно имати монету са  k o j'o m  се  може да рач\ Ј ' сдНост 
Совјети учинили озбиљан напор да стабииизу)у ^



31.000
37.000
40.000

V томе CY ce послужили чисто »капитали- 
ra hobu  ̂ ' ама, којима cy се раније комунисти сме- 

V̂ikhM* меТСг7овећање златне резерве и активан трго- 
•’ бгвнс Y међународној трговини.

BWHCK11
П роизводњ а зл а т а

п о в е ћ а њ а  златне металне подлоге нарочита
РаДИгвећена је производњи злата y  СССР. Податке

пизводнјИ Совјети нису нигде објављивали, али
оовој про и Годишн»ак Д руш тва Н арода за 1937—38
■СтаТИС' obv iipoAYKMHjY Y следећим приближним 
. ,лцн\' ucnn
о̂шчиниама:

у 1928 години ОКО 25.000 килограма
V 1929 » ■ ^
V 1930 » ”
V 19̂ 1 » ”
V 1952 " ” 46.000 n
V 1935 и » 80.000 „
V 1954 „ » 116.000 n
V 1935 i* » 155.000 n
V 1936 п » 176.000 л
V 1937 » » 185.000 „

Кад се узме y  обзир, да је укупна светска произ- 
К)дња злата у 1937 години ‘ износила округло 1,100.000 
виограма, излази, да СССР y  овој укупној светској про- 
иводњи учествује са 16,8 проц. Са овом производњом 
злата СССР долази на друго место y  свету> одмах по- 
ie ]ужно~Афричке Уније која држи прво место са про- 

изводњом од 364.986 килограма Y 1937 години.
И ако }е ово одличан ycnčx, г. Вук Драговић сматра 

[е потребно и тај успех прувеличати па на стр. 51 
ieJe к̂ иге. Ааје нам податак да је y  1937 години Сов- 

а Русија «no енглеској оцени" на првом месту Y 
gcKoj производњи злата. Међутим опште је познато да 

Водшом? АРЖИ ^ жно“АФРичка Унија са следећом про-

V 1954 години 325.960 килограма
:  1936 n з з 5 л 1 °
. * *  * 352.596

364.986

и°зноои Мо0<Да гоАишња производња злата y Југо- 
)е 0.704 A°  2-700 килограма (у 1937 години
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Ми бисмо волели да сазнамо' Ко!и ' 3
извори" из којих је г. Драговић црпео То »снг,
г. Драговић сматра да у опште не треба ПоАатак ^
из којих ]е црпео податке које нам Ааје и^Ј 
књизи.

'  Св°:ој

С пољ на трговина

Y погледу спољне трговине С С С Р стањ е
Д ° 1932 године увоз је у главном био 1и ‘° 1И ° ^ И  

воза поглавито услед великих набавки машинТ 0д 
лација Y инсстранству о чему смо напрел nuИ
1933 године СССР има активан спољни тргови 'm* °А 
т. ]. вредност извоза је већа од вредности уво^Гг аИ,Т Р  
и о овоме податке према Статистичком Гоа !ем°  
Д руш тва Н арода за  1937—38 годину: ДИШц»акт I

^воз извоз
година . y  м и л и о н и м а  Р У б а љ а

1928 4.174,6 з.50о,о
1929 ' 3.857,2 4.045 8
1930 4.637,7 4.559,3
1931 4.840,0 3.555,1 

r 1932 3.083,7 2.518,2
* 1933 1.525,2 2.167,5

1934 1.018,0 1.832,4
1935 1.057,2 1.609,5
1936 1.352,5 1.359,1
1937 1.341,3 1.728,6

l Г ' - •» . i;
Кад се узме у обзир да Је извоз Југославије y 

јо д и н и  изнео 6.272 милиона динара, а увоз 5.254 милиона, 
онда је у поређењу 'са спољном трговином наше земље 
волумен извоза и увоза СССР врло мали јер је једва 
два пута већи од Југословенског (ако се узме рубл>а јк 
међународној релацији око 8 динара) иако Је no стс*,лв- 
ништву СССР дванаест, а по пространству 85 п? та 
од наше земље.

Стабилизовањ е рубље

Повећање златне резерве и активан трговЖЧ^И 
ланс у  међународном саобраћају створили су 
стабилизовању вредности рубље. Декретом годИ.
(Совјета Народних Комесара) од 29 феоруар  
не утврђена Је вредност рубље на 0,225 зла
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франка пре девалрациЈе коју J'e изврши- 
5 фРанЦ':С Блума 1 октобра 1936 • године, или наЈзад 

Ле°н̂ их француских франака (франака Венсана 
ћ ? АееаЛВИп \ прилике одговара вредности од 8 дина- 

^ 10 опедност рубље не одговара њеној купов« 
н0В<рмљи што се може утврдити упоређењем 

Ji моћи Y ^  . и ’надница које смо напред дали, али важи 
!сна наМИрИном обрачуну. Стварна куповна мођ рубље y 
Ј McbVHapOA око два динара, како смо већ напред 
Ltb« остам N "

E g . Б у М е т

^личина државиог буцета СССР кретала се послед-
их година Y следећим цифрама:

1927—28 године 6,8 ми.лијарди рубаља
1928—29 8,1 99
1930 « ' 12,8 99
1951 ' 20,4 99
1932 п 27,5 • „ 19
1955 » o5f0 „ 11
1954 49,7 11
1955 „ ’ 67,4’ 11
1956 „ 78,7 ' „ 91
1957 98,1 91

Да би се видело како изгледају по)'едини 
расходи, дајсмо преглед прихода ‘и раСхода- по 
за бгџете СССР y  1936 и 1937 години. Цифре, 
наводимо, значе милиона рубаља,

ПРИХОДИ:
А. — Приходи социјализо- 

ване привреде:
l. Порез на пословни промег 

Такса на зараде предузећа
з. Порез на доходак-предузе- 

nđ и организација
coiiu?!" ^рИх°Аи који произилазе из 
с°ЦИЈалНОг осигурања .
ATseha ^ржавни за1мови код пре-

*■ б. Остали приходи . __7_

кУпни приходи од привреде 71,118,8

приходи »  
парти)'ама! 
које доле-

1936 1937

62.690,0 76,795,4'
3.188,3 6.304,2;

798,5 972,9-

3.150,0 3.700,0-

1.200,0 1.600.0-
92,0 —

71,118,8 89.372,5.



*Б. — Мобилизација прихода од i936
становништва:

1. Државни заЈмови код особа
2. Порези и таксе

Укупно прихода подПВ

Б. — Остали приходи: ______
1. Царине . . . .  8200
2. Приходи од монете . . 20'0
3. Разно . . . _______ б76д

Свега прихода В Глил

Укупно прихода под А, Б и В 78,715,0
РАСХОДИ:

А. финансирање привреде:
1. Индустрије . . . 14.076,1
2. Пољопривреде . . . 7.700,7

1-677,0
98.069.5

12.397.5
3. Транспорти и везе . . 7.907,5
4, Трговина и разно 7.899,2

Свега за фин. држ. привреде 37.583,5

Б. — Свега за социјалне и култур-
не потребе . . . 6.509,5

>В. — Народна одбрана и 
администрациЈа:

1. Комесаријат народне
‘Одбране . • . . . 14.S 15,5 20.102,2

2. Комесаријат унуф- послова 2.110,9 2.695.4
3. Остала админисгација (прае-

.да и др.) . . . . _______ 970,9_____ i.767j
Свега расходи под В 17.897,3

Г. — Трошкови зајмова . . 2.701,5 
Д. — Износи који се дају самоу- 

правним буцстима (републи- 
кама и др.) . . . 12.456,5

Ђ. — Остали расходи . . 1.566,7

Т куп н о расход а под А до Ћ  78.715,0
Успон који се види у износу државног буџетЈјИ 

,долази увек од страног повећања буџета, 0 д
вредности рубље. Тако је државни буџет CCv* 
-милијарди рубаља у 1934 години скочио Y Н - е којкВј 
милијарде у главном услед пада вредности РУ опр,1Вредв 
у то време био осетан. Колективизација по |
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Ш  пвећала државни буџет Јер је држава проши-
,Kobe ie. нгаст тиме на нов економски домен и рачуно- 
ила ce°JY прИВреАних установа, раније или независна 

^ства т^ сгојала Y опште, укључена су  сада y  државни 
или нИСТ -ава је управљала народном привредом:
!сиет- ______ ^ ППЛ116*41 ' V 192S години 44 проц.

v 1929 » ^  проц,
i  1930 » 74«3 ПР°П-
Гт 1951 » 90 ПР°Ц‘

Трошарнна— најглавнији и звор прихода!

I  Из предн>их цифира државних прихода види се да
i  1«главнији извср прихода за државу v СССР порез на К»вни промет, који у 1956 години износи 79,5 проц. а 
С 1957 години 78 проц. од целокупног буџета при хода. 
Ова! нриход састоји се у првом реду од разлика које се 
добијају продаЈом количина пољопривредних и сточарских 
производа »купљених« од колхоза, о чему смо напред 
већ говорили, а затим од такса, које се наплаћују скоро 
на све најважније артикле потрошње (слично нашој тро- 
шарини) као: жито, зејтин, шећер, месо, тканине, петролеум, 
бензин итд. Како j'e YKYnaH обрт унутрашње трговине на 
мало v земљи према подацима Плана, 100 милијарди v  
195о, а 131 милијарда v  1957 години, то излази да је до- 
жава оптеретила најважније производе потрошње y СССР 
просечно са 0,60 рубаља за сваку рубљу промета y 
земљи. Фискално оптерећењ е, против к о га  су  ком у- 
нисти и социјалисти у свим а зем љ ам а највиш е про- 
тестовали, трошарина или у опш те оп тер ећ ењ е на- 
мирница, y држ авви „радника и с е љ а к а “ СССР прет- 
ставља најважнији и звор  држ авних прихода и сачи- 
јј>ава преко три четвртине сви х држ авн и х прихода. 
пи Y Једној »капиталистичкоЈ*« држави оптерећења ове 
Рсге нису достигла тако високу границу као y СССР.

Нови називи за  стар е појмове

Bjg Аобронамерни читапац ће се овде запитати, како то 
^ g A a  о^де а да се бар y иностранству међу кому- 

не 4Y)Y протести. Одговорићемо my следећим 
^ia гпчЊем’ К0Је налазимо y  о д л и ч н о ј' к њ и з и  П сихоло- 

г°мила од Гистава Л. Бона:
ко' кад масе, услед политичких поремећаја, услед.
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oAf. ORatt3y, OMP3HV лубоко претставе I
т,ромене Ј  вер> прва дужнОСТ правог АРжавникаt S 1 
6YAe 0 ечи, не дира^ћи, napamio, v еам -̂ ств? 'да и зм ен и р е . Токвиљ тачно ,е приметио,
НОСТ,> 'и; Ј п ам  и Царства Y главном CaCroiao v том с'радКонсулата ст тстанова, Аа Mv
об^че Y нове Р cl? потсећале на немипе претс, а™
ирема томе ре - које су  овакве претсгавс cnpc^ 
v  машти, нови.1 v' п о стао  ,е  иепоередгш порсз-. га.
вале. је трош арина на со*, . . . и тако Ааље.* 
■бела п оста са : НОВИм државним уређењим

Сасвим je т^ кдПИТдЛистичког« света постао је ст* 
СССР. Тејпоризам к т кој« СССР; омрзнута трошарш 
хановизам Y >>cou ’ на пословни промет а инфпација при-
на постала је п°Р езг "  је Y најбошем реду ?ак и кад ови 
хоа  °А монете. И. све ) ^  је у ма к0)0) оипо кад(|.
намети nPenaR3CCBSeVAanHbi А Р^ви Аоетигнута. Ц  талистичко), било . а



Школа, уметност и вера

'• -нчарски и њ егови просветни системи

Ц :  је привредни живог y  СССР пролазио кроз 
Ка°  ^пименгисања, тако је било и са духовним жи- 
еКСГССР Нарочито је школа леп пример нзјразно- 

2 експериментисања и лутања у циљу сгварања 
" 7  И М новог шго мора да буде другојачије него 
шго је са просветом учињено у буржоаском дру-

На почетку школске 1918—1919 године, народни ко~ 
L  за просвегу, Луначарски, објавио је »Статут једин- 

радничке школе руске совјегске федеративне со- 
'стичке републике» којима се предвиђало »остваре« 

услова v унуграшњем животу школства, које ће до- 
:*ii до таш широког препорода, да ће руско школско 

дело бити сгављено у први ред цивилизованог света: бар 
r погледу принципа на којима је засновано.»

Почев од октобра 1918 све школе, изузев више на- 
егаве. уједначене су у типу »јединствене радничке шко- 

која се делила у два дела: први за децу од 8 до 13 
а, и други за децу од 13 до 17 година. Y оба дела 

настава је била бесплагна, ђаци су  шга више до- 
и доручак у југро. Задаци, које треба радити код 

оили су укинути. Казна није било а школом }е управ- 
»школска заједница», коју су сачињавали сви уче- 
наставници и служитељи у друштву са »школским 

нетом» у коме су седели претставници заинтересова- 
ШРадника, претставници ђака од преко 12 година ста- 

и Један претставник месне просветне власти.
1918—1919 године овако је објашњавао 

ЈеАин5 твеним радничким школама: »Дете, с 
luerajvhuдНе’ тре°д Аа се упозна са свима предметима 
Р  РадећцПРИК̂ Пља,^^и збиРке> цртајући, фотографишу- 
» к е  и * ° Аеле °А земље и картона, негујући сам 
Школа тРеб ?°ТИЊе’ посматРајући живот. С друге стране, 
««*. ТракспРАп1 ° ^ чи ученике у занатима столара, дрво- 
МецЈаже, Завера; ливење, ковање, фасонирање, сечење, 

аРивање и бушење метала, радове у кожи,



штампање итд. Y сеоским школама п рот 
љопривредну наставу . . .  Нова школа СддР*и м 
сно везана за индустријску производЊу n°a Да б\'де 
ци не долазе у  фабрике као излетници u ° КО:1ине. 
треоа у  н>има да раде . . . "  РдДОЗналцц *

Организатори овакве школе имали 
циљ да школа треба да буде оспособљена Пред °чнмл 
дитеље код деце приближујући их тиме bdpm 3дМенир  ̂
сва деца републике бити позвана да живе Т Кад fe 
родитељских домова. МенжинскаЈа, једна о .АНо ван 
јих чланица Просветне комисије ишла је лоц .Нд1дктив»«ц 
јављивала како cv »родитељи само civu^tu^ Дд ie иј-. 
над својом децом.»

Овакав школски систем није могао да покаж? 
близа очекиване резултате. Не само да није ИЈ 1  
очекивање Луначарског из 1918 године, \а ђ<г9 
школско дело бити сгављено v први ред’ цивилизсЗ 
света, већ }е претрпео такав неуспех да је сам Л тм  
ски, на десетом конгресу Совјета у 1922 години npi 
нао да совјетска школа пролази кроз катастрофаИ 
кризу, да је школа v пуној дезорганизацији и да се на- 
лази управо у агонији. Y години 1923 у основним шко- 
лама било је само 5,120.000 према S,146.637 v 1915 години 
под мрским царским режимом; у средњим пак школамау 
1925 години било је свега округло 210.000 ученика, према
410.000 у 1915 години. Поред великог смањења проја vne- 
ника, квалитет школовања није се могао ни поредити са 
оним из 1915 године. Наиме, док cv  пре 1917 годИЈј̂ . 
свршени ученици руских школа примани на све вмсове 
школе и универзитете у иностранству без тешкоћа, 
cv  располагали слремом равном осталим школама v * 
ропи, дотле ученици совјетске јединствене радиич!̂  
школе нпсу могли бити примани нигде на одговорШИ 
наставак студија услед огромне заосталости иза 
школа у осталоме свету.

1S децембра 1925 године Луначарски,. који Ј И  
увек био па челу совјетске просвете, донео ie 
тут за школе у СССР. Уместо јединствене и  ̂
наке радничке школе према статуту од 1918 ј' л  
се предвиђају три типа школе и то: пошто свр 
пехом школу првога насгавног степеиа *осно QpHy про- 
чегири године трајања) ученик прелази v о 
фесионалну школу, чији први циклус (три год и цШјИ 
да}е право на упис у техничке школе, а ДЈ_ цжоЈГГ* 
(две године траја^ва) на универзитет или проФеСИ‘'
Програм је посвећивао највећу пажњу на
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д ок  Је опш та к у л т у р а  била за п о с т а в љ е н а  

реА'
и ба' » п м г и н а л н и Ј е  j'e било у  о в о Ј ш коли т о ,ш т о с е  н и су  

НајоР1 ваЛИ предмети као : м атем ати ка , ф и зи к а  итд., 
ђацима пре^сгодина ш к ол о вањ а била п о св е ћ е н а  обради  
Jeh ie C I , a ,K t v  чцјем с е  о к ви р у  н алази ла к а о  сп о р ед н а  и
■  ^  поЈединих предм ета. Члан 35 с т а т у т а  и з 1923 
Ди>а из томе см и слу  пр едви ђа сл е д е ћ е : » С а в  ш колски 
■ i  ЧН°ео живот у  школи тр еб а  д а  т е ж е  с т в а р а њ у  ripo- ШкШ е̂ свести и п р о л етер ск о г инстинкта к о д  у чен и ка,
■  'СР-вата№ем солидарности  св и х  р ад н и ка у  борби п р о- 
Ш?* пИтала, те д а  их учини корисним  к а к о  у  и н д у стр и ј- 
Е ј Кпрои5ВОДњи, так о  и v  со ц и јал н о ј и политичкој ак ти в-

ности“.
Г'тако j'e у  п р вој години ш к о л о в а њ а  тем а »раднички

■ вот \; породици у  се л у  и у  г р а д с к о м  к в а р ту »  била 
■редмет наставе, који j'e н ази ван  зван и ч н о  „ком п л екс" з а  
прру годину. Y  ДРУГОЈ' години р а зр а ђ и в а н  је  ком п лекс 
»раднички ж ивот у  се л у  и у  гр а д ск о м  к в а р т у *  који с е  
разликовао од  ком плекса из п р ве го д и н е ш то је  с а д  по~ 
сматрао радника ван окви р а п о р о д и ц е, Y т р е ћ о ј години 
тема је била »екон ом и ја о б л асти * а у  ч е г в р т о ј „екон ом и - 
to Р-гске С Ф С Р и д р у ги х  д р ж а в а " , ш то  Је ипак и су ви ш е 
висока тема з а  д ец у  о д  11 и 12 год и н а. Y ш коли д р у г о г  
стенена, v првоЈ години (пета годи н а ш к ол о вањ а) ком - 
пиекс за р азр ад у  био Је „п о љ о п р и вр ед а , њ ени облици и 
нзгледи“, док Је на пример у  о см о Ј години ш к о л о вањ а 

иеле године обрађивана тем а „и стор и ја  р а д а “. Н аЈзад, у  
левсгој години ш к ол овањ а к о м п л екс Је о б у х в а т и о  м ате- 
PHjv из „научне ор ган и зац и је р а д а “. П о р е д  о в и х  тем а к ао  
главних, гтрограм је  п р оп и си вао  у в е к  и Јед н у  пом оћн^ 
kmv, која Је о б у х ват ал а  оби чн о политички ж и во т  у  С С С Р  
кзан за поЈедине и стакн у те с о в је т с к е  личности, к ао  „Jle-

ј|вин и деца“ и том е слично.

^°Аине о д  1923 д о  1929 п а д а ју  у  в р е м е  н о ве  е к о -  
мске политике (НЕП) т ак о  д а  Је с а  п ри вредн и м  н ап р ет- 

р м  почео да р асте  нагло и броЈ ш кола и у чен и ка. Т ак о  
И 4 7 з Т ОЛСКО]* години у  п р в о м  ст еп ен у  било
аама . ^ K0J?d са  8,813.900 у чен и ка, д о к  је  у  св и м а  ш к о- 
јИе бро?'ИХ 10 ^ИЛО 122*285 било 11,849 .100  у чен и ка. О в о -  

К »и  и peAOBHH*  т зв . соци?алистичких ш кола тр еб а  д о -  
К  ie° KO 850.000 учен и ка специјалних стр у чн и х  ш кола, 
»  Ј  у  Аецембру 19 27  годи н е било 6,309. У ку п н о  д а -  
СССр 'К0ЛСк°Ј  1928— 1929 години п о х а ђ а л о  Је ш коле у  
Имзтц ешто пР еко  12,700.000 у ч ен и ка. Д а би с е  м огла 

Ја шта о в а ј броЈ п р е тста в љ а , т р е б а  знати д а  Је
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n P P P  бипо око 34,000.000 деце и:5међч' g и 
то време Y Ч ^ овање, па је  према томе школе поха” 

17 година за  поеко једне трећине деце из доба ћало. тек нешто пр

,UKonv (37,3 проц.)

Слаб Ycnex

Квалитативно ни успех ове школе, организоване n J  
ма статуту из 1923 године, није био не сам о  зачово"?6" 
вајући, него је био потпуно недовољан. Познати А 
зичар из Лењинграда, Перлман, пише у Краснаја газетл 
(бр. 1205) следеће мишљење о совјетским ученицима, Kole 
је  мишљење добио на основу искуства к ао  члан испит 
не комисије у једној техничкој школи: „Имао сам да И(> 
питујем из физике и матемагике. Знање, ко је  см о захте- 
вали, било је већ сведено на минимум па см о  исто мо- 
рали још да снизујемо из страха да не одби јем о скоро 
све кандидате као и да не дамо потребан број. Па ипак, 
на пример, за техничку школу електрицитета јавило се 
S00 кандидата за 50 места . . .  Највећи и најтежи недо- 
статак у ценика била је њихова неспособност да се сл\;же 
математиком као инструментом. Рекло би се да \;ченици 
v нашим иколама добијају само известан општи поглед 
на математику, не фамилијаризујући се и не сазлађујући 
овај предмет“. О во је очевидно била последица наставе 
по комплексима а не по предметима како се ради у  свем 
осталом »буржоаском" свету.

Враћањ е „б ур ж оаски м “ предметима 

О во су  увидели најзад и совјетски управљачи. 
V школском плану за 1927—1928 годицу, који је плаи 

израђен 1927 гсдине, одбачена j’e настава по гкомплел* 
сима и враћени су  поново предмети у школу'. Матема- 
матика, физика, хемиЈ'а, анатомија итд. појавише се поново 
на школским распоредима нарочито у ncroj', шестоЈ' и се- 
дмој' години школовања. Onaj' систсм јс  Tpaj’ao сасвим 
кратко време j'ep већ 1929 године и просвета би укљ^че- 
на Y Стањинову прву пЈ'атиљетку. Дотадашњи стални ко- 
месар за просвету, Луначарски, кога огласиш е слабим д<* 
управља просветом од коЈ'е j'e прва пЈ’атиљетка тражмив 
резултате, би смењен а на његово место за комесара 
просвете дође А. B v 6 h o b , марксистички борац из °* 
барске револуције 1917 године. Под ibiiM, п р о св ега  пос 
Де тако рећи вој'нички укључена у пЈ'атиљетку.
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тељи морају да буду прожети до сржи својих 
,\чит а neToroAHmiber плана и.беснога ритма со* 

1'4ог развитка«, писао је званични орган просвете, 
> " r 6 h o b  )е изјавио да је по његовоме схватању шко- 
г ca>1 очито школски учитељ »нервна тачка пресека 
-да а нар са v прошлости и садашњости, између роварења 
борбе кланеп^аНа с једне стране и социјалистичке актив- 
K-'naKt1 оолетаријата с Apvre«. Школа мора да остаие гла- 
^орган'социЈалистичке изградње v СССР«.

у-^учење просвете v циљеве пјатиљегке имало Је 
"К- последицу увођење опште обавезе похађања ос- 

школа у Јесен 1931 године. О во Је имало за по- 
1,0811 mv иагло гтовећање школа с Једне стране и али и те- 
Ш?пе услед недовољног просветног особља с друге. 
иГолски програми могли cv се сматрати стабилизованим 
тек v 1933 години.

Идеолошка основа свих школских статута и програма 
L СССр, почев OA револуције v 1917 години па све ао 
Банас }есте марксистичка теорија o диЈалектичном мате- 
ријализму (скраћено: диамат). Све што је  супротно мате- 
ријалистичком схватању истсрије сматра се контрарево- 
луционарном мишљу која се не сме v СССР да шири. 
•Све што задире у религију и НАеалистичку философиЈу 
прогнано }е из совјетске школе. Отуда и немогућност 
пр*вог научног рада у ооласти друштвених наука. Само 
v ооласги прироАних* и техничких наука научни рад Је 
Morvh и Совјети су, то им ваља признати, овај рад обил- 
ио потпомогли, да}ући сретсгва за  стварање института, 
лабораторија, истраживачких стаиица и томе слично.

Школски п">ограми из 1935 године у погледу природ- 
них наука и техничких предмета не разликују се много 
од осгалих »буржоаских < програма у свету. Y вишим 
р^редима два часа недељно cv посвећена историЈи ко- 
мунистичког покрета а у средњим разредима по Један 
jac неделзно посвећен је предмету »структура друштва«.

од лруштвсних наука већ }е друго}ачи}е и све се своди 
с̂ми ^ смислу дијалектичког материјализма т.Ј. у
та сл̂  схватања да су сав духовни живот, идеЈе и схва- 

‘ Аруштва само последица начина производње у до- 
В еба1 еп с̂и' а̂ко ie исгориЈа СССР, која до 1917 године 
К МачеАд °^Ае истори}а Русије, препуна комунистичких Ш  Њд Аогађаја па }е и револуци}а у Паризу 1871, по- 
•СССР °иА именом Париске комуне, саставни део историЈе 

^»Шци С-.Т°  Тако ^ самоЈ школи, на часовима историЈе 
уче да су Троцки, Бухарин и други противници



„..аш ици ч саботери а величање Стаљина Y Стаљииа, илдан!:иц пропис;,но програмом. . V

свако) прил године оцењивање ученика и и.нхово
С сг до i • и1КОПСке године ради превођсња т  

испитивање на н  i q се  „буржоаском предрас\:дом«.
стари)и разред, ' у Ведене cv  школске књижицс, оц(Не Међ^тим 1935 годин прелаз Y с  раЈр^
по тромесешима и осхале cv преко ноћи елсментнsss«na*u.o»» д-

Јед н остр ан ост v васпитањ у

Н ед о п у ш тањ е п р о у ч а в а њ а  м а к аквог другог глел® 
ш та у  соц и ол оги ји  и друш тен и м  н ау кам а сем  марксиаЗ 
им а з а  п о сл ед и ц у  огр ан и ч ен о ст  зн а њ а  у Друштвсним нљ 
у к а м а  с о в је т с к и х  у чен и ка. С л о о о д а  антирелигиозис Про- 
п аган де и и с к љ у ч и в о  п о св е ћ и в а њ е  омладине тсхпичким 
п р едм ети м а и м а ју  з а  п о сл ед и ц у  д а  с у  ученици врло јед- 
н о ст р а н о  о б р а зо ва н и  и Y опш те врло слабо васпитани. 
С е м  на п о љ у  техн и ке, С С С Р  није ни на једном др\гг2| 
п о љ у  љ у д с к е  к у л т у р е  д ал а  научнике: ни y  философији, 
ни y  Д руш твеним  н ау к ам а  y  опш те па чак ни v самој 
м ар к си сти ч к о ј соц и ол оги ји . Б у хар и н , који је  једно врав; 
ва ж и о  к ао  н аји стакн ути ји  т ео р ети ч ар  м арксизм а v СССР^ 
писац м ар кси сти чки х ум беника з а  ш коле, писац званичног 
п р огр ам а ко м у н и сти чк е парти је бољ ш еви ка, доживесЛ
1954 годи н е д а  б у д е  ск и н у т с а  ш колских програма и ње- 
го ви  у м б еници заб р ањ ен и , па је  у с к о р о  затим био yx4ft- 
ш ен и стр ељ ан . И са м  Б у б н о в , народни ком есар  за про- 
с в е т у , д о ч е к а о  је  д а  б у д е  ухапш ен . К о см е под такви 
у сл о в и м а  д а  пиш е и д а  с е  у Д У б љ у је  у  друш твене теорни 
па м акар  то  било и с а м о  р а зр а ђ и в а њ е м аркси сзм а1.

Књ иж евност

СтичСких програма~ I;1 nmЛ°јГс1 СМО видели погледу школ- С С С Р . Р<зваца, запажамо и v  књижевносги у

CKOJ к њ ^ - Ре^  ЦИ;'а Ј  ̂  *7 г°лпне затекпа је v РТ-
мах прикључише пп^ЊШЧаН 6ро) ФУтУРиста' к0,и сеположа/е v~ k-nvlo оаБ.шевицима добивши од Лунчарског* 
који с е  сматпдо саЈЈИ,атУ нросвеге. Песник 1х1ајакоРсМ’ 
тУРизам пок^гт-, ШС М Ф^тТРИСта, писао је да се ,фТ* 
ризам ie ш рл7 Са пР ° летеРском  гметношћу — ФИ'-' 

д ологија пролетеријата. „Ф\7т\фисге су  Сс



. настало ново време за књижевна сгварања 
«вач11ле Дп 'iiiKHH биги избачен из садашњостии а Рафаел 
лУ  he дниело биће уништени. То Је међутим трајало 
I МикеЛ р док l'e Лењин ту ситуацију трпео. А кад је 
с&о А?тЛи0га дана изјавио да разуме Пушкина, схвата 
jleifcHH leA» али не може да разуме МаЈаковског, футури- 
H)eKPaCOgHJIO 0дзвонило и пошло се у потеру за новим
* и м ^ е у књ иж евности.
f ’3 т i нови правац био fe тумачење и популарисање 

l !  ионарних и комунистичких гледишта на свет, што 
Ш?°ЛУЦјр \на група књижевника, скупљена у организацију 
■K nm vnr* на чиЈем Је челу стаЈао Богданов, стари 
И м  и з  револуциЈе. Неколико писаца из времена пре 
ESUvuHje, као Замјатин u Гумилев, занети Марксовим
- алом стварања потпуног произвођача и штетношћу 
ИА^ссиа коЈе се баве науком и уметношћу, марљиво 
е дадоше на посао да уче морнаре и раднике по фа- 

боикама песничком занат\т. И „Пролеткулт“ и напори Зам- 
јатина и другова ускоро cv морали бити ликвидирани.

Период Нове Економске Политике (НЕП), допушта- 
jvhn извесне слободе у привредном животу, изазвао Је 
стварања и у књижевности. Неколико плодних писаца 
могло Је да се поЈави (Федин, Слонимски, Никитин, Пил- 
.нлк, Леонов, АлексеЈ ТолстоЈ, Еренбург, ВересаЈев, Зош- 
ченко итд.) од којих су  неки превођени и на наш Језик. 
Ови писци беху подељени у групе као „Октобар1*, „На 
стражи", „Другови путем“ итд. Свако удаљавање од 
>арксизма некога од ових писаца изазивало Је реакциЈу 
и протесте других. Па ипак, ово Је период наЈвеће сло- 
ооде у књижевности СССР, коЈи ниЈе дуго ни могао да 
Tpaje. Са првом пЈатиљетком било Је и са овим свршено.

Године 1929 све организације књижевника морадоше 
Ад буду укључене у петогодишњи план са дужношћу да 
оорађују само теме из планског социјализма, индустриЈа- 

мције, колективизациЈе и пољопривреде. Тако, на при- 
по ; Г НОВИ гр^пе »Др^гови путем“ дадоше одмах дела 
Волга На 2роизв°Ањи као: Напред време је од Катаева, 
'Сота ац,а Y Каспијско море од Пилњака, Река  

Чк¥таревски од Леонова као и приповетке
С CToja и Тиханов -̂

Стаљинова и овде се јасно огледала. Групе 
^ Н Јљ е ^ ^ г ^  опт^живале да нису довољно ревносне 

Стаљиновог дела у чему се ишло дотле, да 
•ЧРолетер- ' оезименски, песник из групе „Удружења 
CT°Jaiby " ИХ р^Ских песника" изЈавио да Је „разлог по- 

ижевности једино у извршивању налога друга
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Стаљина у социјалном домену". Разуме’ се̂  да Ј 
начин ниЈе могло далеко ићи и очекивати стваСе На 0в 
чаЈних дела, каквих Је Русија дала човечанству у^изд Зш

Враћањ е класицима

Г о А ш е  1 9 3 2 ,  на инспирацију Максима Горког 
поново врати у књижевни живот, одлуком паоти?0 Се 
У А Р У ж е њ а  књижевника беху укинута и сви писци CBd 
љени y 1едну организацију коЈа доби назив „С авеЛ Уп~ 
јетских писаца“. Са овим би прекинуто и лутање v С° В~ 
ж е њ у  новог и б е ж а њ у  од традиција и класика. П отп о^ ' 
нуг неколицином талентованих писаца, као Фаде1ев 
други, Горки се даде на посао чишћења језика, v n o L Jf  
вања са класичном књижевношћу и ранијим традици|ам 
руске књижевности у  колико hhcv у супротности са н 
вим совјетским схватањима. ОваЈ правац би назван 
СССР повратак реализму. Да се не треба удаљавати 
опште комунистичке линије, нагласио је Жданов, 
претставник владе на конгресу писаца у 1934 години. Jlt 
тература у  СССР мора да остане и даље са бољшеии 
ком тенденцијом, само боље обрађена после упознавања- 
класика и прошлости.

Да и не може другојаче да буде јасно ј е  само гк> 
себи. Y СССР не постоје приватне већ само државне 
штампарије, које неће и не смеју да штампају дела коЈа 
би изазвала подозривост владе. ХартиЈу такође даје 
жава и писац коЈи не би писао како одговара општем. 
политичком курсу, не би могао ни да штампа ни да рао 
тура своЈа дела. Отуда се дешава на пример, да пи 
који Је започео Једно дело и издао прву књигу, чв 
месецима па и годинама да дело доврши, док не в _ 
какав Је утисак први део оставио на владаЈуће крУ'
Тако је на пример, АлексеЈ Толстој своЈе дело Иетар 
завршио тек после неколико година. Исти Је случаЈ 
многим другим делима, коЈа су  изашла у овом пер м/џ

Повратак поштовања класика имао Је за послм01 
да су  извесна имена славне руске КНзИжевн£ с?!!киИ * 
поново да стекну право грађанства. Тако Је 11Y у 
стао поново популаран и Правда од 2\ септеми v; 
пише да Је *Пушкин био велика етапа у р а зв Јт ^ ^  
ничке руске мисли. »Пушкин Је постао YCKOp [ад3 д 
популаран да су му комунистичка парти)а и иа' 'дела 
назив оца модерне руске књижевности. ip^ .̂а0 и 
сада штампаЈу и растураЈу широм целе л,3г1зача 
Још оних писаца коЈи су  од совЈетских упР ОЈ1етаР» 
шени да нису писали противно интересима рч

120
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Позориш те

Сличну историју доживело је и позориште у СССР: 
r зНати да је руско позориште било достигло пре 
олуције висину првог позоришта у свету са великим 

рСВ тничким именима као што је, на пример, Станиславски. 
т^6 ч к а  опрема позоришта и квалитет глумаца није м о-

о много да спадне v земљи великих позоришних тра- 
Гмии|а и чим су прилике под НЕП-ом допустиле живљи. 
»метнички живот, позориште је поново заузело своје- 
место v руском животу. Али проблем репертоара је и> 
овде био тесно везан за политичку идеологиЈу Совјета..

Совјети су схватили позориште и филм као веома 
моћна сретства за пропаганду и зато су  обратили пажњу 
на техничку опрему и једног и другог. Прве године пја- 
ти љ егк е  виделе су много комада из живота колхоза, ињ- 
дустријализације, класне борбе и томе слично. Али зло~ 
употреба у  пропаганди брзо је заморила публику која је  
услед тога попустила у своме интересовању за позори- 
ште и филм. Зато се ипак морало прибећи и чисто умет- 
ничким и психолошким темама. Y томе смислу се сада у 
главном чине напори али везаност за  марксистичку идео« 
логију омета израду дела од опште уметничке вред^ 
ности.

Оно што треба овде подвући то је, да по техничкоЈ 
обради и позориште и филм у СССР стоје на великој; 
висини. Сиромаштво духа надокнађује се богатством ма~ 
теријалне обраде. Неки филмовп су долазили и код нас
Y Југославију и наш је свет могао да се увери о одлич-
СггпРеМ-И' ^ но што неАостаје и позоришту и сђилму у  
JA-LP то је дух и свестраност обрађених тема. Ту још 
ема великих дела равних класицима и тешко да ће их и 

идрИ све. Аотле Аок захтев непротивљења марксистичкој 
огпаЛ° ГИ)И огРдничава писце и уметнике да не напуштаЈу 
I Р ничени простор свога уског стварања.

Антирелигиозна пропаганда

пУштај\-К ^ ^метн°сти, а нарочито на филму, Совјети до- 
и HdiiHKa4dK И KptlTHKY извесних бирократских поступака 
н>има ne чиновничког совјетског апарата, дотле у пита-
Y С сср  п комунистичка странка, која има сву власт 
ВеАао. ц’, ri0CTYna гоРе него што је и сам Маркс пропо- 
“̂ ho'hi \ пР°гРама комунистпчке партије бољшевика 
^вности Ре Д Је ^ништење сваке верске пропаганде и

■ У СССР. »Партија тежи да дефинитивно униг*



122

шти везе које постоје између класе експлоат 
ганизације верске пропаганде и да ствапцаТ° Ра н od 
радне масе њихових заблуда. Она ће v томе° ° СЛоболи 
рити најширу пропаганду за  научно и антиЦИЉ? 
образовање. »Противверска пропаганда, пре>п И ги о "*но 
ма комунистичке партиЈе ниЈе никако »приват НареГ:)е^и- 
како је на пример то било прокламовано Fn? СТ|̂ Р> 
програмом, то је »дужност Партије у општем ' рТским 
пролетаријата«.

Чудном коенциденциЈом и устав говоои о ^  
своме члану 15. Устав РСФСР из 1918 по овом' H,HV 
заузима не став неутралносги већ слободи верске11ИТањ*  
и слободу противверске пропаганде. »Да би ее . - 0д-*е 
дила радницима права слобода савести, Црква је oaro?®4 
од Државе, школа је ослобођена од Цркве. а cnofi Hd 
верске и противверске пропаганде призната је свимагп 
ђанима«. Док се овде, бар на хартиЈи, признаје пооеГ 
противверске и верска пропаганда, Стаљинов устав од 
децембра 1956, приз^аје само слободу противверске п п о  
паганде. Чл. 124 овога устава гласи: »Y циљу гарантова- 
ња слободе савести грађана, Црква је одељена од \ржа- 
ве и школа )'е ослобођена од Цркве у СССР. Слободно 
вршење обреда и слобода противверске пропаганде при- 
знају се свима«. У ствари Стаљинов устав се у погледу 
односа према религији, више приближује програму иар- 
тије од првобитног устава РСФСР. А главније је оно ш то 
је написано у програму партије од уставног прописа.

Познато }е да cv Совјети од самог почетка према 
верн и црквн заузели отворен непријатељски став. Епи- 
скопи, свештеници, калуђери убијани су у страховито ве- 
ликоме броју. Да би унизили углед свештених лица код 
грађана, Совјети су терали епископе на копање ровова 
и вршење функција које се не слажу са свештеничким 
позивом. То исто су чинили и са свештеницима и калуђе- 
рима, оптужујући их за контрареволуцију.

Да би што Јаче искоренили верски осећај код наро- 
да Совјети су схватили да није довољно само наиасТ 
Цркву као организацију и дискредитовати њене ФгјјЈј* 
ционере. Они су напали и саму хришћанску праВОС̂ ?^| 
мисао путем увођења у живот супротних религи и д  
тежњи. Y 1922 години би основана тзв. »жива ^ менИ 
која j'e имала за циљ да код хришћанског света ‘ ,ul« 
руску православну Цркву. Да би овој *жив° ШЈе ца- 
дали импулса за што лакши рад, СовЈети YxaIIC Цркве. 
тријарха Тихона, старешину руске православ 
Присталице »Живе Цркве» сабраше се у Саоор f
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Тихона издајником Цркве а власт патријарха 
огЛ*сии1е i  сам Сабор. Исти Сабор донесе одлуку да 
npeneuje лнастире и на место монаха да установи k o m v -  
5атвоРи М-оаХСтва. Али православни свет не пође за 
ни>-'гИЧКацрквом« и она не могаде у опште да се учврсти.

Н т о п е в ш и  неуспех са овим покушајем, СовЈети про- 
рПретр ^  у  1936 години, по смрги патријарха Ти- 

И с  6 Тци1е место не допустише избор новога патријар- 
jcoHa. на схупише y разговоре са намесником патријар- 
•ча’ ^°В,звоња Сергијем и на основу посгигнутог компро- 
шиског с0]3јетским властима православни епископи, сакуп- 
лиса са ^ОЈ10вецКОм манастиру на Беломе мору, издадо- 
•ЂенЈ'ahY декларацију признања одвајања Цркве од Др- 
ше Ј-Пред непомирљивим идеолошким размимоилаже- 
El« вели се Y ов°1 декларацији, »судари између Цркве 

ветовне власти не могу се избећи сем строгом приме- 
ном одвајања Цркве од државе. Црква не тражи да про- 
Јени \;опостављени поредак. . . ;  она никог не позива у 
политичку борбу; она се потчињава свима законима и 
свима наредбама власти.«

Претставници руске православне Цркве издали су 
obv декларацију у  уверењу да he тиме повратити ипак 
неки мир раду своје Цркве. Међутим Совјети не проме- 
нише своју тактику према Цркви и вери ни после овога. 
Н<»против, од 1928 нова офанзива би органозована противу 
иравославља у СССР.

Видећи да ни путем организације друге цркве, ни 
путсм притиска на свештенство власти не постижу зна- 
чајне \;спехе у борби против религије, Совјети приступише 
•акцији на сасвим други начин. Под утицајем власти поче- 

ie да ничу у целој земљи организације Савеза безбоштва 
K°in »y име народа« отпочеше борбу против Цркве. Са 
Јитинга организованих по селима и градовима, почеше да 
РКу претставницима власти захтеви да се уклоне звона 

цркава јер сметаЈу спавању и одмарању радних људи, 
поскидају иконе из цркава и спале јер изазивају 

чно в Ad С-6 затв°Р е МРкве IeP шире заблуде и томе сли- 
■bafpdCT ^ свесРАн°  излазила у сусрет овим »народ- 
Kuuin?aMa<: И За nPdBOCJIaBHY РУску цркву настадоше 
^озној1 Аани* ^Рема подацима самих совјета у антирели- 
* тв о р Г Г И' само А°  еептембра 1929 године било је 
RopeHe v° 243 МРкава у варошима, 180 у селима и прет- 
А°моае 'уПозоРишта» биоскопе, музеје, школе и задружне

154 ИСТО вРеме било |е осуђено на затварање но- 
ваРошких и 163 сеоских цркава.
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П ротивверска пјатиљетка

Намесник Сергије у 1950 години покуша л 
највећих попуштања ублажи ова! очајан полсу* MeHv 
православне цркве у СССР. Y попуштању он*^ PVck  ̂
тако далеко да је пристајао на уступке зоог Koh 'С •и'"ао 
нападнут од самога свога свештенства. Сов}ети ,е 6lia 
ше нову офанзиву против Цркве и вере v СССР^Л^^И 
том од 15 маја 1952 би објављена противверск! -крс“ 
љ етка. »На дан 1 маја 1957 године не треба да n,aTlu 
ниједна зграда за  верске обреде на тереторији С гг п ,И 
сам појам Бога треба да буде изгнан из Совјетске v -а 
као остатак средњега века и као сретство за потчињ 
ње радничких маса«.

Срећом, овај програм противверске пјатиљетке o6v’ 
стављен је већ у  самом почетку свога извршења. Совјети 
су  схватили да се тим начином не може убити версш 
осећа} код људи и зауставише се да би размислили о 
новим методама. Сама К о м сом ол ск а ја  Правда у opojv 
од 10 августа 1957 признала је да је у 1937 години v 
СССР било преко 50.000 верских заједница. Уместо да 
нестане, верски осећаЈ fe услед гоњења оЈачао. Нови фа- 
натици православља појавили су се у свој својој одано- 
ности и вери и Цркви.

Ова борба није обустављена. Обустављен је само 
дотадашњи начин борбе. Противверске процесије на Во- 
жић и YcKpc, које су  редовно у з припомоћ власти, орга- 
низовале присталице Савеза безбоштва биле cv забрањене;. 
Докле? То ће нам будућност показати.

Партијски програм међутим у овоме погледу нијен^ 
за  длаку измењен.

Сиромаш тво д уха

Као крајњи закључак о духовном животу у  СССР* 
може се рећи да је  он потпуно укључен у циљеве рево- 
луционог бољшевизма, изузев православне цркве, која све 
чини да се што мање са властима завађа.

Чине се велики напори за уметничким ствар ањ ем  и 
успеси с у  знатни само на пољу техничких наука и тех* 
ничке обраде у  уметности. Научници, од којих многе со 
јетска власт обилно помаже, само су  слуге рсжима 
треба cboj’hm радом да допринесу још  бољоЈ" и чвр
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,.ији совјетске гправе. Y 
орга лко V  друштвеним наукама 
теМа;мости, влада такво 
vMeTHC Ј  чак и њихо

Y погледу самих мисли и 
тако и у свим гранама 

сиромаштво да се и сами бољ~ 
па чак и њихови једномишљеници из иностран« 

* евИЦ̂ биљно питају, да ли је једна пролетерска култура^ 
сГра. °  _ комунусти увек обећавали пролетаријату« Y оп-



Спољна политика СССР

Одрицање од С ловенства " 3 ^ 1

Има људи, који мисле и говоре, да Cv споткЛ 
унутрашња полигика једне земље две одвојене ctr^d и 
да ово нарочито важи за  СССР. По њима, С С С рИ ^^И  
унутра да остварује социјалистички поредак па и \а!°*е 
■поведа светску револуцију; то foj међутим не сметд 
споља остварује чисто p v c k v  националн^ политикч- н 
рочито међу нама. Словенима, има врло“много људи ко1и
Y СССР гледају РусиЈ^ па чак и заточника панслапизмЗ 
‘Они то себи објашњаваЈу тиме, што ie већина становни- 
штва y  СССР руске народности па је и СССР данас на!- 
већа словенска држава. |

Ови људи заборављају да СССР није v општс ни 
•словенска нити држава ма које друге народности; она је 
савез држава и то не националних већ социјалистичких. 
Она је оно што у своме имену и но:и: Савез Совјет- 
ских Социјалистичких Република. И

С С С Р је  ц итадела с в е т с к е  револуције. То је ос- 
новна линија и њене спољне политике.

Да нису Русија нити руска национална држава. Сов- 
јети y  опште не крију, они напротив свугде иступају 
•као међународна државна организација. А да специјално 
нису Р^сија и да са панславизмом немаЈу нити хоће^да 
имају какве везе, они су то и званично изјавили. Служ- 

■бена совјетска новинарска агенција Тасс дала је 10 ма|а 
1940 године и званичан коминике у  томе смислу koji

>тласи:
nY  последњ е време енглески и  францускп лис- 

тови пронели су  вести да је совјетска ПОЈ1Ићена 
пошла путем панславизма. Агенција Тасс овла неГ0 
је да изјави, да ове вести нису сам о нетзнне 
и НЕОЗБИЉНЕ, jep је према мишљењу cobj »  
одговорних кругова, св есл ов ен ств о , како на једац 
домену, так о и y међународној ПОЈ1ИТИ1̂ ппОТН0' 
РЕАКЦИОНАРАН ПОКРЕТ КОЈИ ЈЕ 1
СТИ СА ПОЛИТИКОМ СОВЈЕТСКЕ УНИЈЕ. Ш

ђ r c p  је данас стваран вођ свих комунистичких по- 
свет^ а ови сви врло агилно раде на извођењ^

крета N- ев0луциЈе и проширењ^ совјетског режима наг » т с к е  Р'
Јђуди К°ЈИ олако узимај^ и режим y СССР и 

ue0 CBr с п о љ н у  политик^ поста)^ Y неку PYKY његови 
^еГ0В ници и прећ^тне присталице завођења сов1етске 

и Y својој земљи. Ред би био да бар пре него 
vnpaB ‘мишљење искаж^, ови површни политичари и 

кани Yno3HalY предмет свога мишљења а то је 
К и о с т  Y  земљи о којој сматрај^ да мог^ да говоре.

Ш- Цилз: с в е т с к а  револуција

Остварење светске пролетерске револ^ЦиЈе као пред- 
сслова за завођење социјалистичког поретка y  свету 
није ни једног тренутка престао да б^де главни и први 
ш№ свеукупне совјетске спољне политике. Било је трве- 
jla међу совјетским првацима по овоме питањ^; али cy  
неслагања избијала само rio питањ^ начина и тренутка 
остварења али никако по томе да ли Је светска проле- 
терска револ^ција потребна или не. Велико размимоила- 
жење измеђ^ Стаљина и Троцког није настало y  питањ^ 
за или против светске револуције, него y  питању кад. 
треба ова револуциЈа да дође. Бољшевици cy  очекивали 
да he револуција y целом свет^ да наст^пи ускоро по 
остварењу октобарске револ^ције y Петрограду. Кад ре- 
волуциЈа y ДР^гим државама Европе ниЈе долазила, мно- 
rn су почели да очаЈавају и да сматраЈ^ то опасношћ^ и 
по совјетски поредак y ČCCP. Троцки је заст^пао гле- 
диште да се ни y самоЈ СССР не може ништа озбиљно- 
да уради док се не запали цео свет Јер }е изграђивање 
социјализма само v  ЈедноЈ земљи немогуће. Стаљин Је 
напротив заузео гледиште да треба изградити социЈали- 

најпре v СССР, па тек са овим ојачаним социјали- 
стичким елементом упустити се y борб^ за остварење- 

пР°-т1етерске револуциЈе и завођење социЈалистич- 
порегка y целоме свет^. Победа Стаљина над Троц- 

Пао т дЧИЛа Је и n° 6 eAY гледишта које Је Стаљин засту~ 
тикр HdM °бјашњава и развоЈ совЈетске спољне поли- 

^ °Д смрти Лењинове на овамо.

" ериоАУ ^чвршћења совЈета y  СССР одговара y  
лим' .n0'. политици тежња за ст^пањем y  контакт са оста- 

И ^ ђ Р̂ двама Y CBeTY- Период^ НЕП-а y  СССР ^нутра^. 
B\PVnf периоА сарадње са капиталистичким државама 

кРаЈевима света, као и ^чешће Y PaAY Ap y --
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Односи СССР с а  другим државама

Прва држава, која је ступила у односе r> 
била је Немачка. То је било сасвим и разумљт! ОВ)етимл 
посао, који су бољшевици по доласку на влаг iep Р̂вм 
д а  треба да сврше, било је закључење мира сГнСМатР З  
Лемачка је y осталом и омогућила долазак Ле ачком 
гова y РусиЈу, где их Је пребацио генерал JIvao^ И Apv-' 
загвореним вагонима из Швајцарске преко нем ° рс̂  ?  
торије. Мир y Брест Литовску између Н ем ачке^г тер|в  
био је потписан 3 марта 1918 године. Први немач ВМ И  
садор y Москви, гроф Мирбах стигао је y coBie!-- дмГ)д'  
стоницу већ 23 априла. Исти гроф Мирбах био јееК̂ -Пре"
•б јула 1918 године али cy Немци послали новога ппетрИЈе,Ш 
ника y  лицу Хелфериха, ко)'и је y  Москву стигао о« ј 
са  инструкцијама да се све сврши мирним путем За С 
Јетског амбасадора y  Берлину би наименован 1оф коГ 
се  одмах даде на посао да финансира левичарске ctovu
Y Немачкој ради изазивања пролетерске револуције. Ова 
активност совјетског амбасадора y Берлину Јофа изазвала 
је  већ 5 новембра исте године прекид дипломатских од- 
носа између Немачке и Совјета према којима и западни 
савезници, Енглеска и Француска са Италијом, 6exv обја- 
•вили блокаду услед Совјетске одлуке о непризнавањ\т 
никаквих државних дугова царске Русије (декрет совјет- 
•ске владе од 8 фебруара 1918).

CboJy блокаду према СовЈетима Савезници дигоше 
16 јан у ар а 1920 године. Али пре њих, Претседник Сједи- 
њених Америчких Држава, Билсон, беше послао 1919 го- 
дине Једнога младога дипломату, Балита, у СССР ради 
проучавања могућности политичке и економске сарадње, 
која је мисија остала без икаквих резултата.

Први дипломатски односи Совјета са иностранством 
-беху успостављени у 1920 години и то са суседним оам 
тичким државама. Естонија Је правно признала ов,ете 
јула 1920 године; Летонија 11 августа и Финска 14_0 
бра исте године. За овим долази Персија 20 ф е о р ^ и  
1921, Авганистан 28 фебоуара и Турска Мустасјзаi > . .
16 марта 1921 године. Пољска је уговором v V . а  
знала Совјете 18 марта 1921 године.

Савезници, и ако беху дигли блокаду протИПЈоматске 
вика, нису са њима успостављали редовне д араН,е 
односе већ су претходно прист*ајали само на aB:bartJa 
међусобних трговинских д ел егац и ја  ради \ с не пре- 
трговине. Енглеска је била прва да отпочне зв^ прИ- 
говоре са Красином као претставником совј ■
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таНова па Је Литвинов веђ 1920 године био 
opeAHHN \ 0 цретставник СовЈета народних комесара из 
прцзн  ̂ ГЕиглеској. Француска Је 20 априла 1920 године 
>1оскве х- са Дитвиновим уговор о размени заробљеника 

шрила исте године одржана j'e конференција у
*  pen iv иа коЈоЈ CY поред савезничких делегата учес- 
Сан " ем- делегаги СовЈета. Красин се 30 маја 1920 године 
■|рваЛИса врховним економским саветом Савезника, а 30 
E l 930 године са њим отпочиње преговоре Лојд Цорц.

Тоговински уговор са СовЈетима у з  њихово призна« 
де факто закључује наЈпре Енглеска 16 марта 1921 

E f   ̂ За Енглеском то исто чини Немачка 23 априла, 
Г\°Л"4 а  2 септембра, АустриЈа 6 децембра, ИталиЈа 26 де~ 

Кмбра године, Чехословачка чини то исто 5 Јуна
<ооо године. На конференцији у Женеви, на изненађење 
свих Немачка и Совјети закљ учују уговор од 16 априла 
1922 којом Немачка признаје СовЈете и д е  јуре.

Делегати Совјета у чествуЈу на конференциЈи у Хагу 
v jvmT и Јулу 1922 и на конференциЈи у Женеви о мо** 
реузима у Ma)Y !923 године. За време ове конференциЈе 
v Женеви, руски емигранг Конради, убиЈа совјетског де~ 
легата Воровског и рани његовог помоћника Аренса, што 
доводи КонрадиЈа пред суд Y Лозану, где Конради бива 
ослобођен. НајслободоумниЈа држава на свету, ШваЈцар- 
•ска. укиђајући опасност од бољшевичке пропаганде: пре« 
кпда сваке односе са СовЈетима 30 Јуна 1923 године.

Ово није сметало да Енглеска призна СовЈете и д е  
јуре 8 јануара 1924 а ИталиЈа 7 фебруара 1924 године. 
Влада Едуарда Ерио у Француској то чини 28 октобра 
исте године.

■ \след бољшевичке пропаганде у Енглеској, влада г. 
»алдуина прекида такође дипломатске односе са Совјети- 

Pja 24 ма|а 1927 године али влада Рамзе Магдоналда ове 
■Рдносе обнавља 1929 године поново.

Ием^РВИ ^гов°Р °  ненападању Совјети су  потписали са 
E ua4K° M 24 дпРила 1 *26 године а 1932 овакви уговори о 

падању беху потписани и са Естонијом, Финском, 
■ Р онијом и Пољском. Године 1934 ови уговори беху про~ 
ЈИЗ 0-ни на 1° година под условом да сауговарач испада 

пРема своме уговарачу ако овај буде напао 
Аржаву.

Француске и Совјета би потписан уговор о 
o e i u e ~9 новембра 1929 године и влада г. Ерио-а 

l 0 огласила као свој велики дипломатски успех.



Сједињене Америчке Државе, Koie 6ev%7 
знале д е  јур е Совјете v 1932 години, 6exv г1ако|,е пви^ 
кључили и специјални пакт о немешању Г II Њим<* за 
постављен за амбасадора у Москви а * г ’ТпТС БбЛит 6». 
совјетског амбасадора у Вашингтону. ‘ РО]дНо»5ски За

Y 1953 признадоше СССр Белгија и пеп - 
Шпанија. А 4 }ула 1935 би потписана и конвентп-011111̂ 10̂  
ницији напада између СССр (Литвинов) и \fa il °, деФн- 
(Ђуриђ, Титулеску, Јан Масарик) чему се ппЛ,. TdHT« 
Турска (Мехмед Мунир). Y септембру \о33 бР АР?*ила и 
уговор о пријатељству и ненападању измећ\т мЛ'ЂХче1  
и СССР а 5 маЈа 1954 би потписан протокол о 
ном гарантовању граница између СССр и Пољске

ОваЈ протокол није сметао да CCCP у 1939 3av Ј  
половину пољске државе.

Ова дипломатска активност СовЈета и ступање у ди* 
пломатске и економске односе са већином др'жава v све- 
ту, довели су и до помишљања на улазак СССр у ,\р\;Ш- 
тво Народа. На дан 15 септембра 1954 један позив, потпи- 
сан од претставника 54 народа чланова Друштва Народг̂ , 
међу коЈима и Југославије (Богољуб 
упућен је Паркоминделу (Народном КомесариЈат\; Ино- 
страних Дела) у Москву за улазак у Друштво Народа. На 
седници Скупштине Друштва Народа од 1S септемг.ра 1934 
би изгласан приЈем СССР у Друштво Народа и сог.јетска 
делегациЈа одмах учествуЈе у раду Скупштине која.Ј 
истом заседањ у бира СССР и у Савет Друштва НаролВ 
Интересантан Је састав совЈетске делегациЈе коЈа је то.м npf* 
ликом била постављена при Друштву Народа и чијл 
имена: Максим Литвинов (ЈевреЈин), Владимир Раио>,оЈЗ 
Борис Штајн (ЈевреЈин), Марсел Розенберг (ЈевреЈин) и № 
димир ЈегорЈев.

5 децембра 1954 би потписан у Ж е н е в и  протојшЈ 
између Француске и СССР (Лавал — Литвинов) за 
прему источиог пакта а 2 маЈа 1955 би потписан у £ ^  
(Ј1авал — Паћомкин, тадашњи совЈетски амоасддор^. 
ризу, наследник Догалевског) чувени францу<~к ^  ј ј в  
јетски пакт о узаЈамноЈ помоћи у случају н а п а д з^ ^ ^ и  
мо опасности од напада односећи се само -е  ̂ сл?- 
границе сила уговорница. ОваЈ пакт предвио ^пНСУдт(ДЈ 
чају напада или опасности од иапада хитио gHje''Једно- 
ње Друштва Народа и у случаЈу да се не д \-ка*е 
гласна одлука Друштва Народа, помоћ се ■е п0сетио 
одмах. Горд са овим своЈим успехом, г. Ј  ̂ ^‘паКта. 
Москву и Стаљина ускоро по потпису ов
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Гличан пакт потписала Је Чехословачка 15 маја 1935 
е и г. Бенеш, Y својству чехословачког министра 

ГоДИН послова y 4HHH такође посету Москвиод 8 до 16
ш а ^ З 5 године.

С о в ј е т и  дакле y 1^35 години оех^ Y п^ном јек^ сво- 
о м а т с к е  и економске сарадње са капиталистичким 

ie fP  j-ja погреб^ енглеског краља Ђорђа V, y фебр^а- 
CBeTio55 године, С С С Р  беше изаслала специјалн^ делега- 
Р  под вођством Литвинова и маршала Т^хачевског,, 
ЧИ-', је> као шго смо видели доцније стрељан. После 

'П °н д о н а  Т^хачевски је посетио Париз где је биопредмег 
З10 чите пажње. А из захвалности на ^чињеној пажњи, 

^ н г л е с к и  министар спољних послова Антони Иди посети 
такође Mockby-

Док је y спољној политици играла ^лог^ државе 
која тежи за миром и ненападањем као и за сарадњом 
са ApvmTOM Народа, СССР је YHYTPa од 1929 до 1935 
учинила огроман преображај. Нова Економска Политика 
би напуштена као опасна по социјалистички поредак. Па« 
рола »натраг y ком^низам« нагло је почела да прожима 
целокупан политички живот y СССР и колективизација 
села нарочито је била одл^чан потез y овоме смисл^. 
Све наде демократских капиталистичких земаља да се 
С С С Р  преоријентише полако y смисл^ повратка y капита- 
лизам показале cy се јалове. Ун^тра, СССР је сматрала 
да је довољно ојачала да може да приступи увођењу Y 
живот и оних мера ко|е дотле совјетска ^права, премда 
дубоко одана своме ком^нистичком програму, ниЈ'е смела 
да заводи. Стварање тешке инд^стриЈ'е путем пјатиљетки 
имало је за циљ снажење земаљске одбране и јачање 
војне снаге Совјета. Приходи од колхоза дали cy нова 
сретства за појачање ком^нистичке акциЈ'е y целоме све-< 
•*Y. И ова акци)'а би заиста поЈ'ачана.
crp ^  Hd °стварењу светске пролетерске револуциЈе y  

TY ои стављен на сасвим нову основу.

Стварањ е Народних Ф ронтова

августа 1935 године одржане cy Y Москви 
Ветап v Конгреса Коминтерне чији j'e генерални се- 

rpecv Cv Т0 вРеме био Б^гарин Димитров. На овоме кон- 
Hv ра >авно исказане први пут мисли о новоме начи- 
Јсоје с,7 Hd °стварењу светске пролетерске револ^ције,
1934 год! IdHC¥ e- Аискутовали вођи Коминтерне j'oui од 

н -̂ Taj' план је наЈбоље обЈ'аснио сам Димитров
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на таЈноЈ седници конгреса Коминтерне од о' * 9
1935 године, коЈоЈ Је седници претседавао Епкп dRrVcTd 
овим речима: ли> и То

„Д осадаш њ е и ск у ство  нашег револуии^ 
рада науиило нас је  да отсудан  напад ben рн° г 
м о ж е успети сам о  так о , ако  је  државни 
б у р ж о аск е  д р ж а в е  п ретходно Дезорганизот^,аПарат 
рал и зоваи . и 11 па-

„Према том е, наш а прва д уж н о ст је да и \ 
вем о  о в у  дезорган и зац и Ју  и парализованост у аз° ’ 
циљу ми се  м орам о послуж ити оним наппе Ме 
елем ентим а б у р ж о ази је , који су  готови  д а се 
поред нас, противу реакционарних елемената 
д р ж е сад а  уп р аву  д р ж а ве .

„О барајући о в е  елем енте, ми ћем о постићи н*.„ 
циљ: ДЕЗОРГАНИЗАЦИЈУ НАШИХ НЕПРИЈАТЕЉА

„С ећате ли се , другови , да см о ми још на конг- 
ресим а 1922 и 1924 године хтели да стварам о рево- 
луционарне вл ад е  радника и сељ ак а , али доцније ми 
см о  кон статовал и : да је  то  м огуће само ако уз 
п ретходну сар ад њ у напредних бурж оаских елеме- 
ната усп ем о да о б р азу јем о  једну прелазну владу,ко- 
ја  ће нам помоћи д а разорим о склоп буржоаске 
д р ж а ве .

„Они наши д р у г о в и ,  који се  п ози ва ју  на 1917 го- 
дину, не тр еб а  да за б о р а ве  о в о : успех совјетске ре- 
волуци је био је  о ствар ен  захваљ у ју ћ и  једино пот- 
пуном расп адањ у др ж авн ог апарата руске државе. 
Али то  је  р е зу л та т  рата.

„ У  садаш ш е врем е, ми м орам о с т в а р а т и  услове 
који  ће д о в е ст и  до и стог распадањ а. Поред тога, 
треба заб о р ави ти  да је  прва вл ад а  Совјетске Pv 
je  била вл ад а  за јед н и ч ког ф ронта.

„Н ајвећа оп асн о ст за  наш у п ролетерск4- 
ву  је  вер о ватан  напад од  стране немаико Ф  . р ^  

ма. АКО МИ НЕ УСПЕМО ДА Ш ЕГО БЕ СНАГЕЛМИј() 
ВИМО ПРЕМА ДРУГИМ ДРЖ АВАМ А, МИ n cim  
МОЋИ ОТКЛОНИТИ ОПАСНОСТ.

САМО ЈЕДНА ВЛАДА НАРОДНОГ 0 ВА!
ЋЕ Y  СТАЊ У ДА ПРИВ^ЧЕ НА С ВО Ј\ ДСМЈ - т„, да 
НАПАД. А пролетери целога с в е т а  мор«.)Y олетера 
је  њ и хова  д у ж н о ст  да бране о т а ц о и .  _ . ке белеиЈ- 
ц елога с в е т а : С о в је т с к у  Руси ју (СЈ С 154S и ДаЛ> 
ке са конгреса, издаље Коминтерне. св. 39 стр-



Лва! говор Дчмитрова није публиковала наша jvro-
нска велика информативна штампа и ако данас, на- 

словсн Ј̂-|олитика« непрестано доноси чланке о бољше- 
рочито Ова! говор је код нас једино донела ЈБоти- 
рИ1,КО‘п т а и б и н а “ V 6pojv од 10 маја 1936 године. 
ћева

Г о в о р  Димитрова, који смо овде навели, био je у
ном упућен француским комунистима. Француска се 

р ®  Ила пред изборима које !е треоало по сваку цену 
н-Ористити и француско! наметнути владу Народног 
ЗЈоонта, који ће да Француску раслаби и обезоружа. На 

Лници Коминтерне од 25 марта 1936 године (француски 
з̂бори били cv расписани за 26 април 1936) Димитров fe 

К 51авио да су француски избори „одлучујућа борба  
‘ '.ptiv дпа света, из којих ће изаћи победа р ев о-  
"»ције или њен п ор аз.“

Нл томе VII конгресу Коминтерне би утврђено:
а) Пре свега борба против Хитлера и нацизма кој*и 

прети »да сруши мајку светске резолуције« — Совјетску 
Русију;

б) Слабљење и разбиЈ*ање склопа буржоаских држава 
пред одсудни напад од стране комунизма;

в) Стаљин Је уверен да св етск а  револуција мож е  
изаћи само из новог рата, у коме СССР не треба  
непосредно да учествује. Ради се  на томе, да се  у 
борбу угурају свим сретстви м а зем љ е зап ада, а на 
првом месту француска.

Да би се то постигло, потребно је по сваку цену 
наметнути Француској владу Народног фронта, која ће 
под сталном преси)*ом комуниста, вођених од агената 
Коминтерне, слушати све заповести Кремља.

после ових одлука VII конгреса

R
3 н°вог европског рата нема св етск е револуције

1955 ^đKT ^ PdHHYCK0>*c0 BjeTCKH' к° )и )*е био закључен још 
§7 гкГ? Аине' бн ратификован v француској Скупштини 
fcunn а ^ Сенату 12 марта 1936 године којом

- м чпанци у штампи беху врло згодно послужили 
сТрд' т а  левичарима за предизборну агитацију за 
маја cn .Р°Аног фронта. На изборима 26 априла и 3 
у фРа. 11И,длисти Лвона Блума постадоше најјача странка 

I  ^Тском Парламенту и први посао по свршеном

L  Шта је наступило 
Коминтерне?



гласању би да организују Народни фронт novn 
које је дао Димитров. Само недељу дана no r ' TCTB̂ '  
изборима, на позив Леона Блума, састадоше се -пШеним 
претставници социјалиста, радикалсоциЈалиста, со^ ■ PH2v 
републиканаца и комуниста ради преговора * о 11и,алиста 
Народног фронта у ФранцускоЈ који би и оствапен^—' 
мунисти, који су били најватренији иницијатори  ̂
рање Народног фронта не хтедоше да улазе ?  СТВа' 
Леона Блума: они јој само дадоше своју подршку' ВЛдд''

Серија штрајкова и узимања фабрика од Стп Ј 
радника изби у иелој ФранцускоЈ. Само 26 маја с т у т П  
је у штрајк преко 60.000 радника да се ускоро oBaf К  
повећа на 1,500.000 људи. Пре него што је Блумова влИ  
била образована, комунисти cy  преко својих организацијд 
и штрајкова, на најкатегоричнији начин већ били пост]м 
вили своје захтеве. Блада Леона Блума, образована 
)YHa 1956 године (стота влада y  Француској од 1870 го- 
дине), y којој је било 21 министара и 14 потсекретара 
као најхитније послове изврши обуставу наоружања и 
увођење недеље од 40 часова радних уз читав низ со- 
цијалних закона фаворизирајући раднике. Бредност фран- 
цуског франка би оборена за 29 процената.

Француска Је била дезорганизована и припрем.Ђсна 
да на себе навуче напад немачког фашизма, како је го- 
ворио Димитров y  августу 1955 године.

А ово је био увод у нови европски рат који је 
Стаљин желео jep по њему, светска пролетерска револ\*- 
ција може изаћи само из новог рата.

Енглеска и Француска, увиђа)Ући и саме ратнуопас- 
ност од Немачке послале cy Y пролеће 1939 године сво]е 
делегације y  Mo c k b y  ради закљуиења савеза са CCUJ..^

Савез између Енглеске, Француске и СССР међ^^И  
значио би мир y  Европи и у свету. А мир Совјетима 
Европи није био потребан.

На седници Политбиро-а v Москви од 19
1939 Стаљин је изложио опште стање y Европи за р 
ши овим речима свој говор:

»Другови, изложио сам вам своја схватања- , и3- 
љам вам̂  да је y нашем интересу Аа PaT из~ нас је 
м еђу Немачке и англо-ф ранцуског блока. « 1 сТр9не 
главно да тај рат траје тако д уго да о моРаМ°  
и зађу о ту д а  исцрпљене. Из тих разлогс *  ̂ нЛ 
примити пакт ко ји  предлаже Немачка и р жеИ' 
том е да рат, једном објављен, Tpaje што ay -м
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Глмо четири дана после ове седнице, 23 августа,
а efw Немачке и СССР је био потписан. Енглеска 

пакт пз тска делегација смешно су Још седеле y  Москви 
и ф^ћи 'се у потпис англо-франц^ско-совјетског савеза.
- Д 1 септембра 1939 отпочео је рат између Немачке 

једне и Енглеске, Француске и Пољске с друге стране.
Ааши догађаји cy свима познати и док се ова књи- 

итампа, рат, кој'и fe Стаљин тако много желео због 
светске револуције, још Је y  t o k y  и не види се кад ће
престати.

Сама СССР, и ако је имала пактове о ненападању 
Пољском, напала Је Пољску и поделила са Немачком. 

Исто тако ст^пила Је y рат и са Финском, са којом је 
такође имала пакт о ненападању.

Цинизам y спољној политици

Y своме говору на изванредном заседањ у Врховног 
‘Совјета 31 октобра 1939 године, Претседник Савета На- 
родних Комесара и Комесар за  спољне послове, Моло- 
тов, објаснио Је o b y  промену става СССР према држа- 
вама са којима cy били закључени пактови о ненападању» 
•следећим речима:

»Y вези са крупним променама које cy настале y 
међународној ситуацији, извесн е стар е  ф ормуле који- 
ма смо се и ми до скора служили, — и на које с е  
било толико већ навикло, — постале су  изгубљ ене  
и y будуће неупотребљиве . . .  Зна се  на пример, д а  
ev последњих неколико месеци појмови као „напад“ 
и «нападач“ добили hoby конкретну садржину, они  
CY добили нов см исао. Лако је схватити да ми не 
можемо више данас да се  овим појмовима сл^ж и- 
мо у истом смислу као на пример, пре три или че~ 
тири месеца . . . “

мен ^ошто се> Дакле, за ова три или четири месеца про- 
■•cvnH0 смисао Речи напад и нападач, које речи сачињавају 
■gfHHY уговора измеђ^ СССР, Пољске, Финске и бал- 

ТИх р Аржава, то и уговор отпада. А да ли је смисао
- Р чи заиста промењен или не, одл^ч^је Једино СССР!

■*б(1Ла^ВИМ говоР.ом СССР је y  ствари једнострано о т к а -  
CTll4KHNOHBeHUHiY о нападаиу, и то не великим »фаши- 

>капиталистичким» државама, (Јер с њима ty  
•Грчкој р ;  Ни̂е ни имала), већ Пољској, ЧехословачкоЈ,

! ' ^м^нији, Турској и Ј^гославији, — дакле све ма~
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лим или средњим државама, које би, тооо* I
штити. , ’ тР ебала

Y исгоме говору Молотов је о одно
СССР и балтичких држава дословце рекао с icд<?} HSN,ebv

»Односи Совјетског Савеза са Естонијом п 
и Литвом регулисани су уговорима о мирг -l ТОнЧ)'ом
Y 1920. На основу ових уговора, Естонија 'if0K'bV4° HHM 
Литва добиле су своју независност као државе l ° HM'a и 
за време целог.. прошлог периода, Совјетски Сав - 1 HllIU0> 
престано примењивао политику пријатељства пое63 
малим новим државама. Y  томе је основна r»d ° ВИм 
изм еђу политике власти С овјета и царистичк^оКа 
сије, која је дивљачки угњ етавала мале наоол 
дајући им ни најмању м огућност за  аутономан НС: 
ционалан и политички развој, што је код њих оо ’ 
вило непријатне успоМ ене . . .“

Тако }е говорио о Естонији, Летонији и Литви Моло 
тов 31 октобра 1939 године. Људи, који не воле Ла се 
удубљују У ствари и који речима претставника Совјета« 
дају исти смисао и исту важност као што придајг ре- 
чима политичара других земаља, могли cv  да из овога- 
Закључе неку врсту гаранција за мир балтичких држава. 
А таквих људи је било и у  Естонији, и у Летонији и v  
Литви, као што их има и код нас.

Међутим, 21 јула 1940 године СССР је извршила 
анексију и Бстоније, и Летоније, и Литве.

Данас су то сагчо нове савезне совјетске социјали«*- 
стичке републике у саставу СССР.

Једном речју:
Спољна политика СССР је изражена:
Y  имену д р ж а в е : Савез совјетских социјалистич- 

ких република. Т о  је Једина држава на свету чије име не 
означава ни географски, ни етнички појам. Ј о  име може- 
да се односи на држ авну организацију сваког краја зем- 
љине кугле или сваког народа на земљ>и. Како je  имеј 
сваке државе само собом прокламациЈ'а држ авног пр - 
грама, то j'e о в о  име знак да СССР неће водити ни Pr** 
ску, ни славенску политику, већ политику _интерн и л Ј  
налну, koj'oj' је циљ да под сво)'у организаци|у сило НаИ  
милом доведе све народе, све расе, све континент 
љине кугле.

Y  грбу д р ж аве : Овде је таЈ* програм још  
исказан. Грб државе је земаљска кугла, на којој



и чекић, и преко које j'e натпис „пролетери 
и ^ Ј е м а љ а , уједините се!»
CBM,'v  застави држ аве ј е  обележено ср ед ств о  којим 

I * ај програм постићи. Црвена застава са укрште- 
he с .̂рпом и чекићем је знак револуције светске.

V доктрини коминтерне и бољшевичких вођа  
I сп0Љна политика добила свој јасни, недвосмислени, 

је та }е јасно речено и шта је циљ, и која су  сред- 
и3ра и која је тактика њихове спољне политике: циљ j'e 
ст1̂ л\'ција светска, средство је рат светски, а тактика је 
рСВ<чична политика, koj'om ће се  капиталистичке државе 
Ав0 бцти, фашистичке о)'ачати, фашистичке државе на 
РаС алистичке бацити, — својим помагањем рат одржа- 
Јати дотле док се квасац револуциЈ'е не развиЈе, а дотле- 
искористити сваку прилику за проширење СССР заузи- 
машем суседних држава.

у досадаш њој политици спољној СССР, где је 
доследно, дволичном игром спроведена та тактика: ства- 
раЊе народног фронта у ФранцускоЈ' ради раслабљивања 
н>еног и бацања на ШпаниЈ'у, ИталиЈу, Немачку, — закљу- 
чивање пактова о међусобном помагању са Француском 
и Чехословачком, које не само да нису испунили, већ су  
напротив Немачку охрабрили да их нападне, — вучењем 
до последњег часа за нос Енглеске и Француске девето- 
месечним преговорима московским о политичком и boj'- 
ном савезу, док су истовремено преговарали са Немач- 
ком и с њом закључили пакт о ненападању којом j'e 
Немачка добила слободне руке да може ући у нови 
светски рат, — напад на Финску, напад на Пољску, зау- 
зеће Естоније, Летоније и Литваније, окупација Бесарабије 
и Буковине, — као што ће сутра доћи приЈ'атељство с 
Јапаном, да би оваЈ' имао одрешене руке за ратовање 
сАмериком.



Живот у СССР

Бољ ш евичка пропаганда не даје податке
о ж ивоту у СССР

Од како cv успостављени дипломатски односи 
међу Југославије и СССР развила се огромна пропагл И3" 
код нас за СССР. Врло велики број књига штампан } Ad 
циљу обавештења наше публике о СССР. Било је А  ̂
кад се тако рећи сваки дан појављивала нова књига”3’ 
СССР у рукама уличних продаваца или излозима књи° 
жара и продавница новина.

Одржано )'е и неколико предавања о приликама у 
СССР. Почели су  се приказивати и совјетски филмови у  
много већој мери него до сада.

Па ипак из свега тога наш свет није могао да доби- 
је тачну слику о ономе што га највише интересује да 
зна из СССР, а то Је: како се данас тамо живи?

Y књигама и публикацијама приказиване су војничке 
и радничке параде у Москви. Давани су  у обћљу разни 
подаци о огромној продукцији свега и свачега у овој 
великој и свакојаким природним богатствима обдареној 
земљи где су све цифре биле тако рећи астрономске и 
на читаоце производиле само утисак нечег великог без 
тачног ограничења величине. А  при овоме су се сви чу- 
вали да ове величине своде на стварно и познато или 
да их пореде са успесима у другим земљама у^ којима 
ниј\‘ заведен социјалистички поредак. Главно је било ба- 
цати податке прегрштима и стварати код наше публике 
утисак нечег великог и снажног.

Ми смо напред навели како j'e г. др. Бићанић видеОј 
у  Москви редове пред радњама и то п о х в а л и о  као сми- 
сао  Руса за ред. Поред све тежње да нам CCLP приД  
же у  лепоЈ' 6ој*и, и г. др. Бићанић }е морао да прнзна А 
ови »репови* пред радњама долазе услед слабог снаод^ 
вања грађана. »Што се тиче снабдевања у овим РЗАН> Ј 
и ако продукција напредуЈ’е великим корацима, 3 
ђањ а и многих људи који д ол азе у варош , не м ^  
сви да се  снабду, зато праве ове »репове« . •



Бићанић у  »Политици* од 3 јуна 1940 године. 
наМ м смо Met)YTHM видели да је прираст становништва 

r f  Р маљи него y Југославији, мањи него y некадаш- Ш ckoI Русији, па ипак ни у југославији данас, ни у  
,'boj цаР b 0 j царској Русији људи hhcv* чекали у редовима 
некадаш ама да се  снабду. д  што се тиче дОЛаска мно« 
|1реД-Рваоош, Москва се од 1926 до 1939 године уд в о- 
rllN Ла по становништву (од 2,029.425 прешла на 
Л  становника) што се догодило и са Београдом, 
4,157 к Београд не зна за ове репове пред радњама. 
па ипас>г аргументи к°Јима г. др. Бићанић хоће по сваку  
^Лд0И\л правда оскудицу y производима за личну по- 

С С С Р .

Оскудица y  становим а

Нарочито је карактеристична оскудица y  становима 
v СССР.

Бољшевичка и комунистичка пропаганда y  иностран- 
Ств\; показује како је y  СССР нарочита брига посвећена 
родницима ко|и имају јевтине станове и све могуће 
гдобности. Y ствари ти јевтини станови овако изгледају.

» . . .  Позади кланице показан ми j'e један стан од 
лве собе y коме се гушила породица од Ј'еданаест чла- 
нова, од којих cy °тац и маги радили y  предузећу Срп 
и Чекић; са двоје велике деце они су зарађивали заједно 
пет стотина педесет рубаља. Али од тога, фабрика им је 
зЈдржавала десег рубаља за порез, чегрдесег рубаља за 
>добровољан» упис зајма, претплату на И звести ја  и 
разне друге уплате, тако да им j'e осгајало мање од пет

i стотина рубаља. Државна власт, милостиво, свела им j'e 
»ирију за стан на тридесет рубаља. То је нарочито по- 
влашћена цена. Сада, одузми од свега четири оброка y 
чодне, који се узимаЈу Y фабрици, а то Је шесг рубаља, 
‘‘схрану за стару ба5у, болесну тетку и петоро ситне 
Aeue, затим огрев, осветљење и одело, па ћеш видети 

I њ ocTaj'e за шести дан — недељу новог режима — кад 
1тлДАе  ̂ ^арк кУлтуре, ово совЈегско забавиште, где се 

*• ак сасвим природно плаћа, баш као и код нас.« (Ро-
Аоржелес; Ж и вела С лобод а, Париз 1937).

Мл>а ^°гата, сви раде а низак животни стан дард

I № алац’ к о и̂ ^ригички мисли, мора да се запита 
, Непрестано о успесима и рекордима y произ-

L
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водњи у СССР као и о огромним природним богатл, I  
ма ове земље, како то да је животни стандард у pJvštS* 
тако низак кад је земља оогата у  сировинама а Р* 
тамо више раде него код нас. По свему требало 
тамо треба да се живи ооље и задовољније него v 
гим земљама, па ипак, сви извештаји који отуА 
говоре нам непрестано о оскудици. Чак и извештл|Ј 
оних људи, који се идеолошки одушевљавају режимом 
v СССР говоре нам о тешкопама снабдевања, о чека^л' 
пред радњама, о једној кујни на пет и  ̂ шест или Aecel  
станова, о једва скромном оделу и оо\ ћи, о огромној. 
скупоћи, и тако даље.

Комунисти cv  успели невероватном пропагандом v 
целоме свету, потпомогнути тајним силама добро орга- 
низованим и снабдевеним, да своме \ чењу даду ранг 
науке, која је освојила све школе до наЈвиших, нарочито 
v области економских схватања. \верење, да је профит 
нашечаснија отимачина од радног света, продрло је cbv- 
ла и интелигенција целога света, са ретким но ипак број- 
ним изузецима, прихватила је ту мисао за осиовицу сво- 
гл економског схватања. Прихватила је по сили инсрције- 
rRoie* мисао ie понављана много пута и _са свих страна, 
па сигурно да је истинита кад сви о њ ој говоре.

Профит проглаш ен најнеправичнијом наградом

Што је још интересантније, ту мисао cv прихватили- 
и они људи, који иначе у  друштвеним питањима сматрају 
да мањи делови не могу имати превагу над већим, да је 
већина у ствари све. И ако ie профит данас у најкруп- 
нијој производњи, у индустрији, једва око 5 или 10проц. од 
вредности предмета кој*и ми набављамо, а 95 или 90 проц.од. 
те вредносги отпада на друге трошкове скопчане са произ- 
водњом и транспортом производа, ипак је сва пажња ле- 
вичарски настро)'ених економиста сконцентрисана патих 5 
или 10 проц. профита а не на 95 или 90 проц.осталих трошков« 
производа. Сама социЈ*алистичка економска доктрина про- 
кламовала је укидање профита главним циљем своје ооро 
па је за поЈединце у СССР то и постигнуто.

Укинуто j'e 5 проц. од вредности производа 
Је свет  очекивао бар поЈ'евтињење живота за тих “ШШ 
Међутим последица укидања ових 5 проц. профи'* ^  
је та да су остали трошкови, који су дотле изно аНИ 
проц. сада нарасли на 200 и 250 проц.. На ЈеАНО) а на 
учињена j'e уштеда од 5 па нека буде и 10 пр чш
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1  ни се трпи штета од 100 и 150 процената.

B L ln ' што производња једнога артикна није само ре- 
Д-рошка материјала и радног времена него и па~ 

5ч'лгат \ смишљене организације. Комунистички по«
метне и евету, опијени површним изгледима побољшања,.. 
к-рет« ;е обећавала доктрина Карла Маркса о укидању 
к°,е "^профита, отпочели су огорчеиу борбу баш про«- 
свак°г  ̂ којИ Су  у виду профита v ствари на најпра- 
тиВ' iii начин наплаћивали друштву своје услуге у про- 
Е  њи добара. Рад на проценат односно, наггада у  
r  °ентима постигнутог успеха свакако је природнија и 
Етичнија од награде по трајању радног времена. Зар 
ГГтоприродниЈе и правичније него да ме друштво- 
^оади према vcnexv који у раду покажем? А највећи 

ђуди, који су своју награду узимали у виду про- 
е̂нта на постигнуту производњу, дакле у виду профитљ
о марксистичком схватаЈБу, били су баш организатори 

Јп о и зв о д њ е  у друштву на које се комунисти највише 
обарају. У привредном поретку који они називају капита**- 
листичким. То cv послодавци.

Привреда б е з  приватне иницијативе

Y СССР послодавци су сви до једног државни чи**- 
новници потчињени комунистичкој странци. 'А државни- 
чиновник је и у СССР државни чиновник као и у другим 
кмљама. Он нема и не м о ж е  да има слоб од у  иници-, 
јативе у пословањ у, ш то је  неоп ходно у привреди., 
Иницијатива значи узи м ањ е о д го во р н ости , чиновник 
нора да бежи од од говор н ости . Систем где је месечно 
ппаНени чиновник заменио предузимљивог привредника 
којн ради ни сопствени ризик, морао је да буде мање 
ефикасан. Све што се на тај начин производи постало је 

Т̂п.Ђе јер је неесјзикасно организована производња по- 
■газала далеко мање са већим утрошком људскога рада.
| Богата Русија, много више запослен свет а резултат 

’е Живот тежи и оскуднији.

ИШ^е^ИНд- д нарочито већина површних интелек-
Џ ппо К° )И .воле Ad примају готове закључке уместо да 
|[j,5pJ*ep?BaiY па и сами ствараЈу, живе у уверењу да 
свугде ,еАнога предмета нешто одређено, што захтева 
^тева1СТИ Ндпор' 1еАан кубни мегар зида од цигаља^ 

Hd пРимер рад од 4 зидарска и 6 надничарских.

L
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■часова. Ако имам да озидам 260 метара кубн 
ред свег потребног материјала морам да рачЧ* ЗИда- «о 
са издатком за зидаре и надничаре што he 10цЈ и
•по напред датој стопи, изнети 1000 зидарских udi4YHaivhH 
чних радничких часова рада. Ако узмем 20 00 °ои- 
надничара, рачунаЈући по 10 часова PaAa Ha°AHi dpi H30 
ће ми бити завршен за 5 дана. Издаци за изра ’ ° Cdc> 

гпрема томе потпуно одређени. ' А - 3иАа cv

В аж н о ст  елем ен та организације у производн,

Ученик Тејлоров, амерички инжињер Франк Ги ~ 
чсоји је у младости и сам радио неко време као 
посматрао је научно рад зидара. Он Је запазио да з м ^  
и о  старом начину рада, к о ји  се није мењао хиљадг г 
дина и ако је занат прелазио са оца на сина, чини is п°" 
-крета док узида једну циглу. Најнапорнији од ових п£ 
крета јесте сагињање ради дохватања цигле са пато^ 
скеле или малгера из текнета и подизање истих на зид v 
трађењу. Просечно се Један зидар сагне око looo п\’та 
свакога дана спуштајући целу тежину горњег дела свога 
тела ради подизања једне цигле која не тежи више од 
-2,5 килограма. Гилбрет је дошао на идеју да поред зида- 
ра постави клупе на које ће радници спуштати цигле тач- 
но на дохват зидареве руке без сагињања а судови за 
малтер добили cv ноге тако да су и они дошли у висину 
зидареве руке. Да не би зидар губио време у хоризон- 
талном ношењу цигле, која му увек ниЈе при руци, Гшн 
берт је измислио нову функци^у распоређивача матери- 

;јала и на 20 зидара Један распоређивач је непрестано
• бринуо и радницима који доносе материјал показивао где 
шта да спуштају. Резултат овога рада био је неочекиван: 
уместо 1200 цигаља, колико су дотле зидари обично узи- 
ђивали дневно, сада су  са новим системом рада а не п(

. већавајући своЈа напрезања зидари узиђавали по ЗзОО ци- 
гаља сваки дан. Уместо 3 кубна метра зида, колико j t  
зидар пре Гилбрета просечно могао да постиже зид 
на дан, са Гилбертовом организацијом сваки зидар• i 
дао преко 11,6 кубних метара на Дан не повепа 
с в о је  зам ар ањ е.

Пример који сам навео и који узимам - из ТеЈлород 
)књиге Принципи Научне О рганизације 
вод из 1911 године — дакле 24 године пре 0рГани- 
показује нам да може само од добре или ло  ̂ данас 
зације и вођења посла да зависи да ли ne / ^  исг0 

.дати 3 или три и по пуга више израђенога |
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Ако j'e посао добро организован и вођен може да. 
рреМС тигне велика производња са мало рада и ту уштеде 
сс п° с 5 или 10 процената, него иду на 300 и више про- 
цису 11 на Пример код зидања циглом. То значи да ће је~ 
« * * ааооД, добром организацијом производње, моћи себи 
даи оИЗводи све што му је потребно не са 5 или 10 
да прата него са два или три пута мање напора него- 
пр0Цеооизводи слабо организован. Није најважније има- 
аК°келики број радних руку у послу па св е  моћи 
тИ тнћи: са добром организацијом много мањи број 
П°АНИка може много више да уради. Y привреди, која 
Р?Аобро организована, и са мање рада ће се боље живети..

да је совјетска привреда очајно рђаво организована
о ни од совјетских управљача не крије. Совјегски ча~ 

сопис План, на стр. 10 у броју 16 од 1936 године даје 
гг.оредне податке о производњи koj‘y постиже радник у  
rČCP и радник y Сједињеним Америчким Државама y  
следећим цифрама:

Гвожђе Yran> Цемент Харти]'а Обућа
тона тона тона тона пари

V СССР • 420 240 140 13,0 420
Y САД 1734 92-3 834 85,7 1737

Податак за гвожђе се односи на 1935 годину док cy 
сви остали подаци из године 1929.

Кад узмемо утрошени рад за добијање производа 
као базу (Марксов начин) онда из предњих цифара изла- 
5и да потрошач у СССР добија четири пута скупље гво- 
жђе, \;гаљ и обућу а шест и седам пута скупљи цемент 
н хартију него што то има потрошач у Сједињеним Аме** 
ричким Државама. Да, али потрошач у Сједињеним Аме- 
ричким Државама у цени производа плаћа и неки проце- 
мт на име профита организаторима производње а по~

| Јошач у СССР, који је »ослобођен« плаћања тога про~ 
Фита плаћа рђаву организованост производње којом уп- 
мв.Ђа бирократија, не са неколико процената скупље, не- 
^ Н Р Н  Ао седам пута више него грађанин у Сједиње- 

И Америчким Државама скупа са својим капиталистич-
I 1и.м ”°?Љдчканим« профитом. Совјети су  »уштедели« сво-
l ф оРдранима профит организатора од 5 проц. али је за- 

95 „ остатак трошкова производње и транспорта од. 
до медињеним Америчким Државама постао 350

процената у СССР.

 ̂пРои° )е наЈглавниЈе> »класа» организатора и управља«- 
Г ЗВоАњом и радом у опште, ниЈе могла да се уни«-
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-шти ни y  СССР, она је и тамо морала да 
лика је постигн^га само y  томе, што y  о с т а ^ 6, 1>аз- 
организатор производње на име награде за cn'°M CHeTv, 
•организовањ^ посла, добиЈа износ сразмеран п°] VAe° v 
,ме YcnexY пред^зећа (профит), док y  СССР ;? СТигнУто- 
месечном платом. Последица овога је да се v ^агрд^н 
г̂де се организатор награђ^је сразмерно постиги\'°МЉама’ 

inexY Y вид^ задржавања оствареног профита~Т° М Vc“ 
ред љ^ди одабирај^ само они који YcneBajv да ’ Д  ° Bdi 
?Јим способностима на пијаци одрже, дотле v СССР° СВ°" 
низатори послова и послодавци y  име државе п ° PIeH
Y главном људи који cy ^спели да докажу своју nnu?* 
женост свемоћној Комунистичко} партији ВКПб. "

Совјети cy изградили много ствари јер су имали 
расположењ^ и велика сретства и мноштво радника Апи 
колико је рационално ово извршивано нико није питао 
Чак cy и огромне грађевине подизане да се тек после 
свршетка посла види да Је потреба за њима била далеко 
спореднија од др^гих много пречих ствари. За .Vbcnpo- 
строј, ч^вени Дњепрострој, којим се прави y иностранс- 
t b y  велика пропаганда као огроман Ycnex бољшевика на 
пољ^ »освајања технике«, на пленарној седници Централног 
комитета 1927 године Стаљин је рекао, да грађење Дње- 
простроја за СССР значи исто као кад сељак купи гра- 
мофон ^место краве. Али до изградње Дњепростроја је 
дошло зато што cy  грађење предлагали и извршили људи 
'који h h cy  били заинтересовани y  доцнијој експлоатацији 
овога огромног пред^зећа.

С тр о го ст  наредаба не мож е да замени еф и касн ост 
приватне инициЈативе

Дезорганизованост привреде била j*e достигла 
чито велике размере на Kpaj'Y прве пјатиљетке v 1932 

. дини. Све машине почеле cy  нагло да се кваре (Y Sj, Vjl 
иначе машине мање TpajY него Y ДР^гим земљама). рте- 
тори cy  се ломили, жетелице hhcy могле да ИЗАржоД и  
рете жетве. Централни извршни комитет AeKpero;N1 годПНе 
фебр^ара 1931 беше завео казн^ затвором до тр 
за  понован квар на трактор^- То j'e изазвало понав- 
ника са Ј'еднога посла на др^ги да би се и? оег иМ пода- 
љање квара y истом пред^зећ^* Према совЈет рачН 
•цима отп^штање радника y  пред^зећима оила _ z j  
;најући на 100 запослених радника:

Y 1928 години 92,4
Y 1930 години 152,4
Y 1932 години 135,3
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Ово огромно кретање радника из предузећа у пре- 
he натерало је Совјете на мере онемогућења кретања 
ика о чему смо говорили напред приликом прикази- 

радН! гтања индустрије и радништва у СССР. 
ван>а

декретима и наредбама може да се бори противу 
ботаже и ометања али се тим путем не могу добити 
ивни организатори. Уклонити штетне елементе не значи 

аКе\ити ствари у привреди. Треба још створити вође про- 
који ће својом проницљивошћу, брзим и тачним 

Ј н а л а ж е њ е м  и духом иницијативе и проналаска повести 
поивреАУ најпотпунијем искоришћењу свих њених елеме- 
ната, како сировнна тако и радне снаге и машина. Уки- 
h v b u jh  профит и пребацивши ову функцију на државну 
бирократију Совјети су учинили таман оно што је суп- 
ротно смислу све веће рационализације чему привреда 
тежи. Сасвим je природно да j'e мораиа да наступи дез- 
организација производње.

Признања нееф икасности

Она се ниЈе умањила ни после читавог низа страхо- 
виго строгих мера коЈе су заведене разним декретима 
Централног Извршног Комитета и Совнаркома.

»Y Сједињеним Америчким Државама радна снага 
производи два пута више него код нас«, пише совЈ'етски 
часопис За И нд устријализацију у  6poj'v од 5 Ј'ула 1936 
године. А исти часопис у 6poj'y од 1 фебруара 1937 пише: 
>Y Сједињеним Америчким Државама годишња средњ а  
производња високих пећи по упосленом раднику била је 
1755 тона у 1929 години, док Је у  СССР била тек 575 тона 
VJ936... Y  на)'бољим амери^ким фабрикама она достиже 
3780 тона према 1500 и 1600 тона код нас. . . Y  1929, Ј'ед- 

механичку високу пећ служило j'e 75 до 85 људи у  
Мерици; код нас за ово треба 200 до 240 радника. . .«

Московска П равда у 6poj'v од 2 марта 1937 године 
4YA°m се пита: »Шта нам смета да досгигнемо напред- 

Р  предузећа капиталистичких земаља у погледу продук- 
gjjHocTn нашег рада? То је, у првом реду, застарела ор- 
треб3аЦИ)д напоРа> сувише велика количина и рђава упо- 
■Ма.  ̂ р^ не снаге запослене у многобројним предузећи- 
Тпот * r извесним индустриЈ'ским гранама, радници се 

К ф еољ ују  v претераним количинама у недостатку ква- 
^зећ°ВдНих' * * ^  своме административном апарату пре- 
f  Арже често неук персонал за поверене му функ-
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циЈе, персонал коЈи, често пута, једва има н е „ ,т .  
наобразбе.« нешто повРШне.

П равда не помиње главни разлог слабе п 
ности рада у СССР у опште а ™ Је социјалистичкГ™^ 
вреда, која нема и не може да има неопходан ка Пр1,‘’ 
вредних организатора и рационализатора. Овај се ПРИ- 
може да замени државним чиновницима, али је пос' 
страховита неефикасност целокупне друштвене rm еДИ11д‘ 
ње. Совјети су успели да онемогуће профит од 5^ °^ ' 
у своЈоЈ привреди за појединце, али Је остатак уместо 95 
порц. постао 200 и 600 процената.

СовЈети пишу о потреби увећања производње ien 
им је то Y интересу пошто Је цела привреда њихова и 
на тај начин би им дала више сретстава за даљи рад 
Али то им није главни циљ. Ево Један доказ:

КолективизациЈа сеоских имања извршена је у 1009 
и 1930 години и сељаци су  после неколико година, дошли 
до практичног искуства да у оквиру самога колхоза по- 
сао буде тако распоређен да исти сељаци обрађуЈу исте 
парцеле баш у интересу веће производње на колхозу. 
Количина жетве, коју од колхоза узима држава, може 
да се расподели даље на парцеле које обрађују поједин- 
ци и тиме сељак постаЈе слободниЈи да додељене mv 
парцеле боље обрађује. Чим се за ово сазнало у Москви, 
дошао Је декрет од 2S V 1939 год. којим се овако лока- 
лизирање рада у колхозу наЈстрожиЈе забрањуЈе а vnpa- 
ве колхоза, коЈе на ово беху пристале, одмах cv смење- 
не и стављене под суд. Политички момент, значи, оио 
је важниЈи од економског. Ова мера СовЈета премасеља- 
цима ишла Је свакако на штегу производње колхоза, али 
је остављала сељака и даље у положаЈу строго на а̂МН̂  
радника потпуно у рукама комунистичке управе колхо«

Кад год Је дошла у питање зависност noJe/WHi|*^B 
управе није било компромиса. Чак се при раду н 
зима сматрало као сувишак слободе да сваки се_  
несе храну од куће и 1'еде сваки за сеое. • реК- 
власт ни то није трпела. Већ у 1931 години храi н̂иЧКц.ч 
вирирана и сељаци су се морали хранити на реон-
обедима под командом своЈих бригадира (колх •'ja 
ских надзорника).
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,еВре)И држс; најбоље плаћене положаје y  tCCCP -

Бећ смо раниЦ говорили q ценама животних намир- 
ица и надницама/.те овде тр нећемо понављати.

Наднице просечне cy, с  обзиром на скупоћу, оди« 
ста бедне, какве ни у Једној земљи Европе ни Америке
нису. . 1 ;;. .

Али зато има и друкчи|их примера. Такви су при- 
мери Y новинарству и y  уметности.

Y тим позивима плата са споредним приходима може 
да дотера и до 40.000 р^баља месечно. Али та звања 
наЈмање заузимају Руси. Y  1937 години y совјетској 
штампи било је стање следеће:

Зваиичн  ̂ coB]'eTCKY агенциЈ^ Тасс водили cy М^кер 
и МихаЈлов, обојица Јевреји поред директора Дилецког, 
такође ЈевреЈина. Дописник Тасс-а y  Женеви био Је Јев- 
рејин Ротштајн, y  Берлин^ ЈевреЈин Сицковски и Исаксон 
такође Јеврејин, y  Париз^ Јеврејин Хелфанд. Заст^пник 
Правде y IIohaohy био ]'е Јеврејин МаЈорски, а y Шанга]> 
Јеврејин Хартман. Претставник владиног листа Извјестија  
у Лондон  ̂ био је Јеврејин Јенкинс, y Париз^ ЈевреЈин 
Жак Садул а y  Phmy такође ЈевреЈин Дојан. Главни писац 
чланака y  Правди је Јеврејин Лео Мехлис, а р^брик^ 
спољне политике y  истом лист^ води опет Јеврејин JepY~ 
химовић. Имена главних сарадника гласе: Тал, Стезки, BaY- 
ман, Бирман, Ман^иљски и Кољзов (све сами Јевреји). Кољ- 
зов, који се иначе зове и Фридланд, власник је y  име 
Аржаве и издавачког пред^зећа U lYPrac које издаје не- 
колико листова међ^ којима и М осковску газету .

Y лист  ̂ Извјестија, орган^ Совјета Народних Ко- 
месара, до септембра 1957 године р^брик^ спољне поли- 
тике водио Је ЈевреЈин Радек—Собелсон а после њега је 
то место за^зео Вигилис чиЈе је право име Розенблат, 
такође Јеврејин. Главни сарадници cy Лапински, Иља 
сренбург, Вољски, Менкес, Готлиб, све сами ЈевреЈи. Глав- 
ј111 карикат^рисга је Борис Јефимовић Јефимов, y  ствари 
ЈевРејин и то рођени брат Кољзова—Фридланда. Да би се 
Р^зумела ова сит^ација, да два рођена брата носе раз- 
ССгг? имена» треба знати да ]'е мењање презимена y

законом олакшано за шта ]'е потребна само при-
и чекање на известан рок после чега је име легали- 

dHo* Тиме cy се користили многи љ^ди несловенских 
п^Аности те по^зимали словенека имена што отежава 
с{, '1Иии оријентаци]> Y поглед^ њиховог порекла. Тако

d пример, браћа Кагановићи (има их четири) Јевреји.
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Лазар Кагановић је после Стаљина први човек v т  
Стаљиново наповерљивиЈе лице. Комесар за спо р 11 
слове до 1938 Литвинов, такође је Јеврејин и по Ј НС По"
Y сродству са Идном енглеским министром спољнм ”И Ie 
слова y влади Невила Чемберлена 1937 године и 1̂0'  
њим енглеским министром. Исто тако с y Јевреји и т дНд1п' 
(Бронштајн), Зиновјев (Апфелбаум) и Камењев (ррОЦки 
фелд) који cy главни творци октобарске револуци1е°?о£ 
године са Лењином. Совјетски амбасадор y Паризу r  
рић, такође је Јеврејин. Лозовски, помоћ. Молотовл f 
Је Јеврејин, (Исак Абрамовић Дродзе право име) и пп* 
него што је дошао да води спољну политику СССР бип 
Је стручњак за радничке револуционарне штрајкове v 
ФранцускоЈ, Пољској и Енглеској, (дакле не y НемачкоИ 
колико да покаже да c y  штрајкови y  о в и м  земљама 
оруђа спољне политике совјетске.

Ж ивот y  Москви

Овде да изнесемо причање Једне особе, која је из 
Москве, где је провела месец дана, дошла пред заврше- 
так ове књиге, и која овако црта живот y главномград\т 
СССР:

»Y Москви само официри и војници изгледају лепо 
обучени. Сви остали, мушко и женско, обучено је оскуд- 
но, сиромашно. Један радник из Београда или његова 
жена коЈи cy пажљиво и с ykycom обучени, кад би до- 
шли y Москву Y свом празничном оделу, тукли би ваљда 
рекорд y елеганциЈи y ма којоЈ м о с к о в с к о Ј улици.

»Нисам видео кожне ципеле на грађанском становни- 
штву: само платнена и гумена обућа. Ни шешира нисам 
видео: гологлави или качкети.

»Кад уђем где год, у трамвај или метро, мо)е.лЈ*о 
сузне ципеле cy предмег такве пажње као што оих
Y Африци, међу дивљацима кад бих отишао оки TpVKo 
ђувама. Можете ми веровати да ми Је то  ̂ АВ0 зацИј  ̂
тешко: нисам од оних што воле да изазивају cv:|N-- 
такве врсте, а затим, боли ме унижење у којс c нар0д# 
ди управљачи бацили овај наш велики словенск

»Један Европљанин се  дакле не може сак^ 
Москви: он има слободан ход, гледа право Y елеган- 
говори, одевен Је и обучен са запрепашћуЈУП ^  цо- 
циЈ'ом према становнику Москве, тешко м° * евИ11и св°<'е 
мири са оним што око себе види, па по
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мљ>е, хоће слободно то и да каже. А то |е оно што 
3а,вИШе одваја грађане СССР од осталих Европљана: они 
нити што говоре, нити што протествују*

„Нема у Москви радње у Kojoi се ма која намир- 
ца "може наћи на лагеру. За намирницама се увек чека. 

цим намирнице дођу, разграбе се.
»Пред радњом чека од после поноћи формиран ред 

и таЈ се не разилази док робе има. Нисам чуо да је кад 
год робе било толико колика је била конкретна потражња.

„Меии се десило да сам за новине чекао у Једној 
п о в о р ц и  више од сата. Новине cv распродате и за мене 
их није било. Почео сам прогествовати гласно. Одједном 
сам остао потпуно сам, као да сам рекао да сгм зара- 
жен кугом. ЈЂуди су се уклонили из страха да не одго- 
BapajV што слушају мој протест.

»Једног дана сам ишао једном од главних москов- 
ских уЛИ1Да‘ Чула се звиждаљка. Ја нисам на то обратио 
пажњу. Али одједном сам дигао главу J'ep се нешто на 
улици променило: докле год је допро звиждук пиштаљкс 
саобраћај на тротоарима j'e обустављен, сви су пролаз- 
ници стали као укопани и окренули се стражару који је 
звизнуо. Ова} је покаг,ивао испруженом руком у правцу 
једног пролазника који је био починио неки изгред и 
изгредник је био одмах ухваћен. Морам признати да сам 
се дивио ефикасности овог совјетског узума: звизни и 
сви лојални људи морају стати, ко не стане тај је већ 
изгредник, а побећи не може јер ће га ухватити остали 
лојални грађани или други стражари иначе густо по ули- 
цама размештени. Али с друге стране мислио сам на те- 
рор који је морао бити употребљен па /\а грађани једног 
више милионског града постану овако дресирани. А те 
рефлексиЈе ми падаЈу на ум на сваком кораку у Москви.

*Једна једина, у нашем смислу позитивна ствар: 
■породица и брак cv учвршћени. Нигде нисам видео тако 
тесно збијене брачне парове као у Москви. Размишљао 
сам како је дошло до тога, поред свег супротног стара- 
Ња совјетског законодавства и власти и дошао сам до 
° В0Г закључка: брак и породица су се учврстили под 

Фаховитим терором Совјета. То је једино м есто  где  
човек у могућности да једном другом љ удском  
B ° PY поглеДа у очи и Каже слободно оно ш то  

Ст Сли* а̂ слобода, коју су брачни другови имали, по- 
апа је тако чврста веза, да Је брак тиме спасен.

^Нисам за месец дана успео да уђем ни у Једну 
Г ВУ. Нашао сам их неколико и све су  биле затворене.
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Приметио сам да је пред сваком посгављено неко См 
тЈ1иште, или писолр, илн-клозег.' Једног -дана сам примет16** 
јеДну цркву, ■била- је отворена. Пожурио сам да уђем 
али је нека баба која је излазила из црлве затворп 
врата и закључала их за собом. На моју молбу да ^ 
пусти v цркву, баба је преплашено одговарала: »Нем<лДе 
he, немогуће!» "  г?‘

»Y бугарском посланству кад је ту скоро посланик 
умро, једва је добијен свештеник да изврши опело, али 
са свештеником }е дошао и Један агенг као црквењак 
тако да Је утисак био врло мучан».

Овако је видео ствари у СССР Бугарин. Међутим 
Један пољски ЈевреЈин, који Је неко време био у Руму- 
нији а затим успео да нелегално пређе у СССР, пише 
своме брату у Цариград да се налази у »наЈкултурнијој, 
наЈуређенијоЈ и најнапреднијој земљи». Затим вели, да је 
дошао само пре неколико месеци, а већ је добио Једно 
одлично место и сад се налази на одмору у Јалти на 
Криму, у Једном дивном саиаториуму. Пропутовао Је ско- 
ро целу руску РивиЈеру (кавкаска обала Црног Мора) и 
да је тамо све препуно његових саплеменика, ЈевреЈа«.

Оперисање заблудам а

Поставивши штампу у сигурне руке и не допустив- 
ши никакво растурање листовима и часописима из ино~ 
странства у  СССР, СовЈети су успели да систематски во- 
ђеним обавештавањима своЈих грађана, створе код ових 
извесна веровања о страхотама живота ван СССР, коЈа са  
истином немаЈу никакве везе. Ове заблуде чине те сов- 
Јетски грађанин подноси тешкоће свога живота далеко 
лакше него што би то било иначе.

Француски књижевник и члан Академије Гонкур, Ро- 
лан Доржелес, после дужег путовања кроз СССР издао 
Је у Паризу 1937 године књигу под насловом Живела 
С лобода у коЈоЈ нам пише следеће:

»Бештина режима и његова снага, Јесте да држи на" 
род у потпуном незнању о ономе што се  дешава APYrA - 
Како да се  иначе об|асни формална забрана YH0Uje 
књига и новина у СССР? Строга забрана посепив 
странаца? ХаЈде, нека ми се  да разлог за то!

»Једини Је: страх од истине.
»Радник или сељак верује да Је срећач нарочв
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•млади — ieP га уверавају да су они из остатка Европе 
још више експлоатисани. Листови им причаЈу како капита- 
листичке државе натерују пролетаријат да гладује. Да се 
радници не примају y  болнице, ни сирота деца у школе. 
да је пазориште искључиво резервисано за  аристократе 
и буржује- Мени лично, y  чекаоници општинског с^да, 
близу станице y  Казану, један надзорник фабрике об^ће, 
који је чекао сво) ред, доказивао Је да le ^лаз y  Б^лоњ- 
ckv шумУ (Y Париз^) забрањен радницима. Како сам га 
ја VBePaBao ¥  с^протно, он је дозвао своје др^гове коЈи 
су ово такође потврдили говорећи да cy то читали и да 
им l'e то речено.«

26 јуна 1940 године објављен је и ст^пио је на снаг^ 
указ Президиума Врховнога Совјета СССР о npena3Y на 
осмочасовни радни дан, на седмодневн^ радн^ недел^ и
о забрани својевољног ист^па из пред^зећа и ^сганова 
радницима и сл^жбеницима, којим |е ^казом радни дан 
повишен од 7 на осам часова, ykhhyt дан одмора y  не- 
дељи и забрањено радницима и службеницима да отка- 
зуЈу служб^ и посао y  опште. Y образложењ^ које је 
дато ys овај ^каз званично се тврди, да cy радници y 
другим земљама прин^ђени да раде по 10 и 12 па и више 
часова на дан а да cy  одмор и недеља одавно нап^ште- 
ни y капиталистичким државама. Уз овај указ  издата је 
одмах и наредба СовЈета Народних Комесара којом се, y 
вези прод^жења радног времена на 8 часова дневно, од~ 
ређује Још и следеће:

1. ЗадржаваЈу се без измена све дневне тарифне
• ставке и месечне награде радника и сл^жбеника.

2. ПовишаваЈ^ се норме за  фабрикацију а снижавај^ 
•се акордне цене сразмерно повећањ^ раднога дана.

И то се све претставља радницима y  СССР као на- 
рочито повољна сит^ација y  поређењ^ са страшном екс- 
плоатацијом y  ДР^гим несоцијалистичким државама.

А нека се запитај^ наши Ј^гословенски радници како 
би примили сличн^ мер^ владе код нас, да им радно вре- 
ме продужи за Један сат дневно шг^с Још Један дан не~ 
Аељно без повећања дневних и месечних принадлежности!

Y  Једноме cy Совјети ипак ^спели својом пропаган- 
Аом: васпитали cy своје грађане да BepYJY како у  СССР 
нема експлоататора.

Y СССР чистачици вагона се непрестано понавља да 
на чисти свој вагон Јер железница ниЈе y  р^кама Једнога 
ксплоататора капиталисте, већ Је своЈина радника и сеља«
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ка и она свој посао, очаЈно мизерно плаћен, обак 
осећањем да заиста чисти свој вагон. А вагон јеЉа Са’ 
толико љен колико је и вагон југословенских др-- Ист°  
железница власништво чистачице или кондуктера * авних 
шим железницама. То се понавља у СССР свакоме^ На** 
нику тако да они злиста живе у уверењу да нису PdA” 
плоатисани. Чим нема експлоататора нема ни експло^^0"* 
ције. А што држава чини, па то је за све. Овај v cn e v ^ "  
ља признати Совјетима: организовати најстрашни]> c'-a*’ 
плоатацију човека за кој^ зна историја и усадити v КС" 
људе уверење да нема експлоататора ни експлоатаци^ 
заиста је успех. То сваки не може.

А ипак у музеју Ермитаж у Лењинграду, пролетери- 
ма СССР није допуштен приступ у ризницу y  којо} Cv 
смештене драгоцености Царства, у осталим 'европским 
музејима приступ ]'е свакоме неограничен. Y Лувру сваки* 
радник па и просјак може до миле воље да гледа драго- 
цености француске круне.

Па ипак совјетски радник мисли обрнуто.
То Је доказ до ксје мере може снага пропаганде да 

буде утицајна.

Кад нема ч а с о в а  п р и м ањ а___

Московска «ИзвЈести]'а» у броју од 21 септембра 
1940 године доносе овај допис из Новосибирск-Красно- 
јарска под горњим насловом из кога се може добити 
слика совјетске бирократије.

»Четврт је до шест после подне. Y  дугачком np:ba-- 
вом ходнику исполкома (извршног комитета) краснојар- 
ског горсовета (градског совјета), код врата са натписо.ч 
»Претседник товариш Котљаренко» скупило се неколико 
људи. На лупање у врата појовљуЈе се служавка, клима. 
главом и каже:

— Опет сте одоцнили.
— Како да не задоцниш! — љутито се обрецну чо- 

век са кожном капом.
То је мајстор у фабрици машина, који је дошао Аа'- 

види једнога од руковалаца исполкома.
— Ја, — каже, — као ходочасник од стране етанон  ̂

ника Михајловске улице. Y четири сата з а в р ш а в с  i  ̂^  
Док стигнеш преко реке (Јенисеја) прође најмањ
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Ол пристаништа до исполкома треба још десет минута. 
Дакле, чим дођеш овамо, касно Је! Y исполкому нема 
никог. Узалуд долазим по трећи пут.

Сећам се како претседник, товариш Котљаренко, на 
моје питање о радном времену поносно Је одговорио:

— »Какво радно време? Зашто? Ми примамо посе« 
тиоце Y свако доба — y  јутро, Y вече, кад год коме
треба . • • ',у

Пола девег v вече. Исти прљави ходник. Врата тов. 
Котљаренка широм cv  отворена. За столом, где по дану 
седи неприступачни секретар, сада седи симпатичан, мало 
збуњеии човек.

— Је ли ту претседник?
— Y ово време он не долази.
— А његов засгупжч:, или секретар исполкома?
— Не, j'a сам директор 54-те школе и градски 

већиик. , -
Наш разговор прекнда телефонско звоно.
Биоскоп »^даоник* саопштава да Је електрична цен« 

трала прекинула crpvjv. Дежурни бележи то v књигу.
Y кабинет је дотрчао дире<тор оазе „Загаткожсирје« 

(наллештво за набавку коже). Неколко сати пре њихов 
камион натоворен кожом заустављен је на улици. Кожа 
је скинуга, такође скинуг је и број са камиона, од шофе- 
ра је одузета дозвола за вожњу. АутоинспекгоЈ'* је из~ 
јавио, да требл хитно указати помоћ једном реону на 
скупљању, превозу и предаји жига. И то према наређењу 
горисполкома (градског извршног комитета).

— Од нас су већ одузели један камион, — прича 
тов. Михалев (директор базе). — Ми смо пристали и еко 
на присгаиишту и v месокомоинагу кожа се квари. Сада 
cv силом одузели и последњи камион . . .

Дежурни већник, педагог, искрено се ч у д и  овоме 
реду.

— На часну реч, — каже он, — пре св о га  одласка 
са дежурства ја ћу све то Ј'авити писмено претседнику 
са молбом да примени неке мере.

Дежурни не зна да j'e баш данас код исполкома 
Сгворен одбор за одузимлње градских привредних ками- 
£на ради тако зване »шефске помоћи> за предају жита*
lo је месно красноЈ'арско законодавство!
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Y  исполком долазе нови посетиоци: три жен 
књиговођа »Јенисејске авиагрупе^ и две поштаркеСКГ к "  
се  жале да се Једино складиште воћа (магазин) затвл е
17 часова тако да ни Један радник не може <?Pd  ̂
тамо на време. да стигне

Дежурни и то пажљиво бележи у књигу. Он \ 
сам пренеражен одређеним временом за продају. Hai5o И 
варошки универзални магазин апсолутно је недоступ*1 
за  радни свег, зато што се продаја робе врши само 
радно време од 10 до 18 сати. Исто тако и у  раднзам  ̂
за  оправку обуће, одела и др. Тачно у пола шест noiae 
љ у је  се таблица: »Затворено».

Долази зима. Хиљаде становника тражи на дрварама 
да благовремено набави дрво и угаљ. Али то је апсолут- 
но немогуће, |ер се гертоп (надлештво за снабдевање 
горивом) затвара тачно у 4 сата а недеља је дан одмора. 
Исти овакав ред налазимо и y  градском станбеном над- 
лештву. Овамо долази много народа тражећи припада- 
јућу му површину патоса за  становање, или оправку 
стана односно собе. По дану сви су заузети својим по- 
слом, а тачно у пола шест ово надлештво је затворено. 
Чак нема ни дежурног.

Реонски совјети, пријавна одељења, органи суда и 
државног тужиоштва — сва ова надлештва завршавају 
радно време и приЈем посетилаца исто у пола шест.

О ву слику ћете видети не само у Краснојарску. И
Y Новосибирску, и y инд^стријском Стаљинск^, где су 
часови рада свих ^сганова д^жни да се слажу са часо- 
вима рада метал^ргиског комбината, као и y  Другим си- 
бирским градовима мало се брине о интересима земље.

Y Стаљинск^, на пример, први дан одласка некуда 
мора да се изг^би зато што дозвол^ Y комбинату не да- 
)Y без пасоша, а пасош и ^верење о одласк^ остају Y 
милицији због визе. Oby прост^ операциј^ милиција вр- 
ши само од једанаест часова пре подне до три, и ако je 
могуће ово вршити и y вече те не приморавати љУАе Аа 
г^бе дан.

Код претседника исполкома горосвета Y Новосибир- 
cky врло добар је ред примања. Целога дана нема 
тилаца ни пријема: с времена на време наиђе какав д 
бричина кој'и је Ycneo да ^макне с посла. А Y веЧцлК ни 
народ може да дође врата пријема cy  затворена.  ̂ спе-
Y зград^ исполкома y  вече не можеш да Y0euI 
цијалне дозволе.
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И у Краснојарску, и у Новосибирску изостављање 
^асова пријема сматра се као манифестациЈа наЈвећег 

емократизма. Претседнику, вели се, увек се може доћи. 
Међ¥тим товаРиш Котљаренко y  t o k y  месеца мора да 
лрисуствује на 15 сеДница, предвиђених по плану. А 
коЛико Је тек ванредних седница и договора y  t o k y  ме- 
сеца? Осим тога он је дужан да крстари по вароши, да 
прегледа у лиме и куће и да обилази градска градилишта 
и комунална предузећа. Дужност је да и у  кабинету ради: 
да прегледа акта, доноси нека решења итд.

На таЈ начин оглас: »ми примамо народ увек» — пра- 
зна је изјава и игра демократизмом. Тачно одређено 
време за пријем посетилаца апсолутно Је потребно».

Тако нам пишу »Извјестија" у септембру 1940 го-
дине.

Y СССР тешко је радноме човеку да дођс и до 
претседника меснога исполкома: или је презаузет или 
није ту.

А свесна или несвесна бољшевичка пропаганда при- 
казу}е простодушноме свегу у иностранству како су  у  
■СССР врата наЈвиших свакоме отворена и у свако доба. 
Драгиша Васић, наш књижевник, који Је био у СССР и 
по повратку у 1928 години издао књигу „Утисци из  
Русије", на стр. 69 исте књнге приказује нам )'едну гене- 
ралицу бивше царске војске која ће за најмању ствар да 
се жали лично Калињину, )'ер је њему приступ свакоме 
слободан.

А колика је ово бесмислица, да )'е приступ слободан 
једноме Калињину за сваког ко има шта да се жали, 
најлакше је схватити кад се помисли да се Калињин на- 
лази на челу државе која је у време посете Драгише 
басића имала око 150 милиона становника! Нека се поре- 
ди заузетост претседника Београдске општине у погледу 
пријема, и то у Београду који још нема ни пола милиона 
становника са навалом Калињину из подручЈа од 150 
'Милиона душа! -!

Afin, људи напишу и тако што jep свг то иде у
I прилог СССР и њеној пропаганди у иностранству.

Ш ; Теориски, и претседник исполкома у Краснојарску 
Рима свакога и у свако време. А како, то видимо из

I Ланка који смо пренели из „Извјести)'а».
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Д е ц а

Y књизи Доржелеса налази се и ова интересантнос
На селу »све је утврђено и уређено као у фабт, ’ 

Тако, после подне, шетач може да сретне сеоска 
пуна деце у плачу. То су кола са бебама која се i , ? 3 
мејкама. Ове су  задржане на жетви и не могу да Ао ° Се 
кући да деци дају сисе. Тада, за време одмора, мајке^6 
поређају по сноповима и доје децу. На знак надзорника 
оне закопчавају своје блузе и поново узимају срп а 
ња са теретом деце враћа се кући.

»Да ли је овако боље од онога што се рали на apy~ 
гом месту? Наше сељанке само могле би да нам одговоре* 
И да нам кажу шта мисле о овоме обичају да се деца 
одузимаЈу мајкама ради ЈевтиниЈег одгајивања у гргпи
Y сваком случају лица ових сељанки нису давала изглед 
срећних мајки.«

Hafropa Је судбина деце која су остала без родите- 
ља. То су такозвани беспризорни. А да би дете остало 
без родитеља ни}е потребно да му родитељи умру: до- 
вољно }е да буду депортирани.

Чл. 22 Кривичног закона предвиђа да се не могу 
осудити на стрељање лица, која у часу извршења дела 
нису извршила 18 година, ни жене v другом стању. Ова 
је одредба међутим била кратког века па је укинута }ер 
j'e сматрана благом. И судови су слали на стрељање дец\*.

СССР је једина држ ава на св ету  где постоји 
смртна казна з а  децу.

Y осталом бољшевици су  \*век изјављивали да не 
желе да код себе уведу фетишизам законитости. Једна 
законска одредба мало шта значи. Радницима j'e Стаљи- 
новим уставом загарантован седмочасовни радни дан и 
право на одмор (чл. 119 устава). И ако чл. 146 устава из- 
рично предвиђа да се устав може мењати само одлуком 
Врховног Совјета са већином од две трећине гласова у 
оба дома (СовЈ'ет Савеза и Совјет Народности), ова У - 
тавна одредба }е укинута простим указом ^резиАИ"мо 
Врховнога Сов}ета, као што се види из онога што H2L 
напред навели по питању продужења радног да 
осам часова и укидања недељног одмора.

Кад се уставне одредбе овако лако мења^ кЈ ника 
лико }е било лакше укинути одредбу Коивичног  ̂ ^  
ко}а }е бар гарантовала деци да не могу оити о у 
стрељање.
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Болш ево

Па ипак, има у СССР и срећних људи, који нису ни- 
угледни чланови партије, ни виши државни функционери,. 
нити пак одлично плаћени претставници штампе, филма Иј 
уметности. ■

Где?
На 25 километара од Москве, у Болшевом.
Човек би помислио да Је то каква монденска бања..
Болшево је међутим само један затвор — модел за~ 

вода за поправку злочинаца.
Доржелес је посетио овај узор затвора и описао rai 

је тако да заиста таквог затвора нигде нема — али ни 
такве земље.

«То }е велико село« — вели он, — »v сред шуме,. 
богагије и веселије него сва друга села, са улицама ко|е 
се лепо одржавају> са правим улицама и тротоариуа как- 
вих нема ни у једном колхозу, поред којих су виле са 
цвећем и спортска игралишта. . .

»Јер овде ни}е реч о томе да се затвореници експло-- 
атишу. Напротив, њих власт помаже. Месечне зараде су  
од сто осамдесет до четири стотине рубаља, а по два- 
десет рубаља дневно зарађују стахановци. . .«

Заслуга за оснивање Болшева припада Бержинском, 
некадашњем старешини Чеке, доцније претвореном у ГеПеУ.

И ако је Болшево v ствари казамат, он нема стражу. 
Нико не чува затворенике fep нико од њих и не жели да 
Болшево напушта. Напротив, велика j'e навала за улазак
Y овај рај за злочинце. За злочинце, јер у Болш ево  
се не примају политички осуђеници, за  њих су  б о-  
љи физички радови на каналу М осква—Волга или 
АР^где. Y Болшево могу да уђу само осуђеници за чи- 
сто кривична дела: убиство, крађа са обијањем или слич- 
н°. И овде то више нису злочинци ни затвореници, то су  
»комунарци«.

»Три пута у недељи,« — пише даље Доржелес, —  
*комисија од десет «комунараца« састаје се да испита 
|ЈднАидатуре (за улазак у Болшево) од којих задржава 
амо наЈинтересантније. . . Сиромах, коме је то била прва 

^ в«ца, нема потребе за поправком: он ће се већ и сам 
^Аићи. Међутим, прави злочинац, непоправими, фатално- 

пРопасти ако му нико не пружи р ук у !! • • •*
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Болшево је Y време посете Доржелеса имало око 
четири хиљаде становника. То нису све злочинци већ су 
ту и њихове породице. Ко од пансионера оолшева жели 
ла се ожени, добија право да и његова жена са н>им у 
Болшеву станује. А сви имају право изласка y Москву 
гле посећују позориште, предавања, биоскопе, скупове 
Нико још није побегао из овог робијашког раја.

А и куда би? ̂L ----
Власт Је свугде y  сигурним рукама и куд год крене 

‘бегунац мора да се обрати државном органу за  посао, било
Y фабрици, било ма где. А сем тога, ван Болшева Је и 
ллата мања и услови за  живот су  *гори.

Болшево може да постоЈи заиста само y  СССР.
Зато се Доржелес ниЈе ни зачудио кад Је, враћаЈући 

‘Ce из Болшева, приметио на путу на самом уласку Y село 
затворену брану н добио обавештење да ова има за за~ 
датак да спречава нежељено увлачење »слободних« гра- 
ђана СССР Y казнени завод, а не бегство осуђеника v

-----^  « «  м - » П П А ф |
^  ‘  L.

•слободу И живот!



СССР је наЈвећи социјалистички подухват од како 
се зна за социјалистичку и комунистичку мисао у чове~ 
чанству* То Је покушај потпуног остварења програма 
Маркса и Енгелса, Лењина и Стаљина.

Тек ово оствар ењ е комунистичког програма  
открило је св ету  праве циљеве марксизма. А ТИ 
ПИЉЕВИ НИСУ ИСТИ КОЈЕ ПОВРШНОМ И JIAKO- 
БЕРНОМ СВЕТУ СТАВЉА Y  ИЗГЛЕД mH A Y4H O m 
nPOTYMA4EHA KOMYHHCTH4KA ДОКТРИНА И О Д- 
ЛИЧНО ОРГАНИЗОВАНА БОРБА И ПРОПАГАНДА.

Циљеви, које комунисти пред површан и лаковеран 
свет ставља}у> само су етапе за даље остварење поретка 
који са благодети радника и сељака нема никакве везе. 
Али су ти први циљеви примамљиви и раднику и сељаку, 
који немају дубину мисли да продру унапред шта се 
иза оствзрења тих циљева крије. Ту дубину мисли нема 
ни интелигенција, која трчи за новим и »модерним» сма- 
трајући своје левичарске идеЈе »напредним«.

СССР }е по своме уставу држава »радника и сеља~ 
ка«. Y тој држави ниги је побољшан положај радника 
нити сељака у поређењу са капиталистичким земљама. А 
и радници и сељаци били су озбиљно упрегнуги у борбу 
за долазак бољшевика на власт у Руси}и.

Како се то догодило?
Узећемо случај сељака.
Бољшевици су најпре допустили сељацима да раз~ 

грабе и међу собом поделе сва властелинска имања и 
велики посед. Тиме је Лењин придобио уза се сељаштво 
за борбу против остатака старог режима у Русији, про- 
тив Колчака, Дењикина, Врангела и других. Сељак је 
својски помогао бољшевике у овој борби j'ep је веровао 
да ће му бољшевици оставити земљу коју j'e или раниЈ'е 
имао или сад у револуцији добио. Бољшевици су  га v

|томе веровању подржавали доказујући му да земља 
TPeoa да припадне ономе ко је ради, што је сељак разу- 
мео, њему појединачно. То је била прва фаза увођења 
сељака у комунизам.

I  * Кад су међутим непријатељи револуције били побе~ 
Ј ени и бољшевици се на власти учврстили, дошла Је дру- 

, d Фаза а то Је офанзива против сељаштва који Је на-
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једанпут био проглашен капиталистом. И ту се noi 
поступно на тај начин, што је најпре нападнут имућл^ 
сељак, кулак, при чему cv  бољшевици користили завис 
најсиромашнијих сељачких слојева према богатијима Ал 
кад је помоћу сиромашног и средњег сељака савладан 
имућнији слоЈ, дошло Је одузимање земље од свих се- 
љ ам , па и од оних који су до јуче сматрани савезници** 
ма. И то ниЈе одузета свмо земља, већ и алат, и стока" 
То cy комунисти назвали спровођењем колективизацже 
сеоских поседа и уништењем поспедње тврђаве капита- 
лизма: сељашгва са ихмовином.

Y овој, трећој, фази, коју је спровео Стаљин, сеља- 
ка поседника је v опште нестало, а његово место заузео 
је сељак надничар, чист пролетер. Уместо раниЈа три до 
четири органа власти v селу, деловође, писара и пандура 
у општнни, дошла је бољшевичка власт са следећим ор- 
ганима: претседник сеоског совЈета, његов помоћник% 
главни књиговођа, помоћник књиговође, један или два ре- 
ферента, управник намета, управник домаћинства, управ- 
ник финансија, благајник, управник ЗАГС-а (Запис Гра- 
ђанских Аката), секретар и дактилограф. За овим долази 
партијска јачејка са секретаром који добија плату и се- 
кретар комсомолске јачејке. Сем ових органа постоје и 
други као: жен-организатор и разне комисије, просветна, 
земаљска и друге. Све ово довде су само органи сов- 
јетске власти и партије. Сад долази управа колхоза која 
има: претседника, његовог помоћника, секретара и књиго- 
вође чији број зависи од величине колхоза. Сем ових 
већи колхози имају и магационере алата и бригадире 
који командују радним групама, а мањи колхози само 
бригадире. Сваки колхоз, ма како мали био, мора свако- 
дневно да шаље пет извештаја о стању, сем тога још и 
стање по месецима, по квартовима, полугођима као и го- 
дишња сгања. Поред овога, канцеларија колхоза j'e пре- 
трпана и слањем разних података и извештаја које захте- 
вају: рајколхоз, финансиски отсек, савез за гајење стоке,. 
рајком, рајагроном, реонски здравствени отсек, женска 
организација и још друге организације и установе којима 
се ни број не зна.

А сам сељак, нити располаже својим временом, нити 
производима свога рада. То m v  је донео марксизам.

До овога стања бољшевици нису довели сељака cjiv̂  
чајно већ свесно. Да c v  сељаци могли да се VAY° 
комунистичке теорије, нашли би следеће:

У познатој cboj'oj' брошури, Две тактике, Лењин Р



још 1905 године писао да долазак пролетаријата на власг 
има две фазе, најпре демократски а тек затим социјали- 
стички преврат, v којима су улоге сељаштва сасвим раз- 
личите. Лењин је тада писао:

»Пролетаријат мора довести до конца демократски 
преврат придобијајући з а  себе  м асу се љ аш тва , да 
силом сломи отп ор  ц арског ап солутизм а и да пара- 
лизира к о л е б љ и во ст  бурж оази је . Пролетаријаг мора 
извршити соцмјалистички преврат, придобиЈаЈући за себе 
Macv пол\Јпролегерских елемената становкиштва, да си- 
лом сломи отпор буржоазије, парализира к о л е б љ и в о ст  
се љ а ш тва  и ситне б у р ж о а зи је “.

Дакле, у првој фази, демократском преврату, сеља- 
штво је савезник против цара. Y другој пак фази, соци- 
јалистичком преврату, сељаштво је противник. Трећа фаза 
је потпуно уништење сељаштпа v смислу v коме се да~ 
нас на пример сељаштно y  југославији подразумева, и 
прелаз на експлоатацију земље путем надничара без 
својине.

)ер, сељаштво је, по учењу комуниста, капитали- 
стичка а не пролетерска класа.

Y своме познатоме говору „О десничарском  с к р е -  
тан>у у ВКП(б)“, одржаном у пленуму Централног коми- 
тета Свесавезне комунистичке партије бољшевика v апри- 
лу 1929 године, сам Стаљин је иво објаснио следећим 
речима:

»Лењин је говорио да Је сељаштво последњ а к а -  
питалистичка класа. Је ли тачна та теза? Да, безу- 
словно је тачна. Зашто се сељаштво квалифицира као 
последња капиталисгичка класа? Зато, што је сељаштво 
једна од оних двеју основних класа из којих се састоЈи 
наше друштво, т а к в а  класа, чије се  го с п о д а р с т в о  
базира на приватној својини и ситној п р ои звод њ и  
робе . . . “

А кад се све одиграло како су бољшевици предви- 
ђали, Лењин је у сво}оЈ брошури, П ролетерска р е в о -  
луција и ренегат Кауцки, задовољно потврдио своја 
Ранија предвиђања следећим речима:

»Догодило се баш онако како смо говорили. Ток 
револуције потврдио }е правилност нашег расуђивања. 
Најпре скупа са *свим» сељаштвом, против монархије, 
пРотив властелина, против средњевековља (и у толико 
Револуци}а оста}е буржоаско-демократска). Затим, скупа 

сиромашним сељаштвом, скупа са полупролетаријагом
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против капитализма, — а тиме так ође против сеоских  
богаташ а, кулака, шпекуланата, и y толико револуци!а 
постаје социјалистичка«.

Лењин није дочекао трећу фазу: колективизацију.
Сад бисмо се могли запитати, зашто је сељаштво 

и јјл о  у Русији у з  комунисте, кад су ови још 1905 године 
били објавили свој крајњи став према сељаштву?

Одговор }е прост и лак.
Марксистичка теорија }е замршена и компликована 

коју }едва познају до танчина и сами ком^нистички прво- 
борци. Најмање ће њоме бити ^познат сељак или још 
боље маса сељаштва. А познавајући добро површност 
љ^АСк^, која хоће да пође за првим видним циљем, не 
загледаЈ^ћи шта се y  АУбини позади првог циља крије, 
комунистичка агитација је сељацима стављала y  изглед 
остварење само таквих циљева, који су годили ниским 
љ^дским инстинктима зависти и злобе. И ^спели cy.

Hhcy сељаци у Р^сији помогли бољшевике из мрж- 
ње према р^ској царско} држави и монархиЈи према ко- 
јо ј cy ^век осећали извесн^ побожност, већ из жеље да 
добиј^ земљ^ др^гих. А кад }е то било преброђено, све 
је др^го ишло још лакше.

Један мо} добар пријатељ рекао ми Је да }е негде 
прочитао, да просјак на ^гл^ не завиди милионер^ који 
поред њега пролази y  богатству, већ завиди другоме 
просјак^ ко1*и па др^том ^гл^ ^спева да испроси неко- 
лико динара више. То }е л^дска особина.

И р^ски сељак није мрзео цара, кој'и }е био далеко 
изнад њега, он га је напротив волео и поштовао. Али }е 
било лако распалити његов^ завист према им^ћном се- 
љак^ или велепоседник^ Y суседств^. А ty завист Је 
распаљивала ком^нистичка агитаци}а и ^ништила и веле- 
поседника и ситног сељака.

Крајњи циљ целе ове паклене игре сељаку није ни 
био познат. И зато је сељак и дочекао св о ј' данашњ 
положа} y  СССР.

Ништа боље није прошао ни радник.

Ком^нистичка пропаганда обећава радник^ ..
ње »класе« приватних послодаваца под паролом да 
ради о уништењ^ сваке експлоатациЈе човека нал  ̂  ̂
ком. Прича о излишности приватног послодавца Q
љена }е »на^чном» теоријом Јеврејина Карла l  ̂ оВр„ 
вишк^ вредности тако да cv  лаковерни радници
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шни део интелигенције заиста прихватили уништење при- 
ватног послодавца као природну потребу нашег друштве- 
ног развоја. Радник из тога изводи плитак закључак ла 
ће му морати биги боље Јер у иоретку где нећ: бити 
надрадничке класе, сви ће радити и делити прои^воде 
свога рада па према томе ће и сваки имати више.

Шта се међутим догодило у СССР?

Унишгењем приватне иницијативе, отпао Је приватан 
послодавац али је сада радник уместо њега добио држа- 
ву за послодавца. Са приватним послодавцем се радник 
некако и могао да погађа за величину своје наднице, са 
државом то не може и не сме ни да помисли јер је од- 
мах оквалификован ► ао саботер и контрареволуционар. 
Код привагног послодавца ако је радник сломио у раду 
какву алатку, најгоре што га је могло да задеси то је да 
сломијени део плати, но и то се ретко дешава. Y СССР 
за сломијену алагку одговара се по чл. 53 кривичног г̂ а- 
кона и казна иде до стрељања. На1зад, приватног посло- 
давца је радник могао и да осгави ако му се не допада 
док је указом Президиума Врховног Совјета од 20 }уна
1940 године, који смо напред навели, забрањено радници- 
ма и службеницима свако отказивање и напуштање посла 
у свима предузећима и установама. Никада приватан по- 
слодавац не би могао да продужи радницима и службе- 
ницима радно време за 33 проц. недељно без икаквог по- 
већања плате или дневне зараде. Међутим Врховни Сов- 
јет је то учинио у СССР својим указом о продужењу 
радног времена и укидању празника од 20 јуна 1940 
године.

Y mccto послодавца са којим је могао да преговара 
и кога )'е могао и да тужи државно) власти, радник је 
остварењем »дикатагуре пролегаријата« добио послодав- 
ца коме не сме ни да помисли да противречи.

^ништењем друштвеног занимања предузимача и ор- 
ганизатора послова приватном иницијативом сама привре- 
да је изгубила наЈглавниЈе пионире свога напретка. Y »ка- 
питалистичком« поретку бирократизирана Је само државна 
администрациЈа. Y диктатури пролетаријата у  СССР биро- 
кратизирана Је и привреда. Y »капиталисгичком« поретку, 
мека се у ходнику пред канцеларијом коЈа издаЈе какво 
Уверење или дозволу административне природе; у СССР 
се чека и пред самом продавницом новина, а Једина про- 
Давница воћа у Краснојарску затвара се у пет часова по- 
сле подне тако да ни Један радник не може да себи на- 
^ави воће и кад има новаца Јер Је продавница, у време
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кад он v lbY може да дође, затворена. Шеф и особљ е' 
продавнице с у  државни чиновници па још ако cv утицај- 
ни чланови партије, мог\ј себи да и зд ејству!у  решење да. 
продавницу затварају можда још и v два сата после под- 
не ради »једнократног радног времена«.

А Краснојарск је варош која је у 1936 години имала
158.000 сгановника!

Уништењем приватне иницијативе совјетска привре- 
да нерациоиал.-ш производи. Ми смо већ напред показа- 
ли совјетске по хатке из ► ојих се види да у Сједињеним 
Америчким Државама у 1923 години један радник произве- 
де 1755 тона гвожђа а у СССР у 1956 години јелва се до- 
стигло 575 тона по раднику годишње (За  Индустријали- 
зац и ју  од 5 Ј f ла 1956). Совјетски грађанин је уништиоред 
људи који су били носиоди приватне иницијативе у ripo- 
изводњи и може да се похвали да нема привагног посло- 
давца, али mv његов послодагац држава, производе доби- 
ја неколико пуга CKVfi .be  него што је то било случај док 
је приватних послодаваца било.

Али комунистичка пропага «да зна да последг.це до- 
лазе доцкан. Раднику, који једва саставља крај с крајем 
треба само указаги прстом на имућног човека да је он 
кривац за све што радник пати, па ће већ у неколико до~ 
бити наклоносг пааеника за себе и своју  тезу. А кал се 
радници искорисге и такозвана диктатура »пролетаријата* 
(у ствари диктатура једне мале rpvne људи око Стаљина 
и самога Стаљина) дође, онда ће већ и сам радник ви- 
дети да му бољшевизам у опште не доноси оно зашто се 
радник борио. Али, тада је доцкан. Радник Је поробљен it 
то тако како никад човек v исгорији није био никоме 
потчињен. Поробљен је ропсгвом које је сам себи ство* 
рио v наивној заблуди да је требало само срушити старо 
па да му одмах буде боље. Поробљен је јер ниЈе умео у 
површчогти своЈој да од^ери и оцени шта се крије иза 
онога првога циља који му се посЈавља као примамљив,. 
а то Је било уништење буржоазије«.

И радник Је, као и сељак, био жртва своје површности.

Комунизам у свим својим издањима (марксизач бољ- 
шевизам, лењинизам) није борба за побољшање положа- 
ја малога човека и друшгвене сиротиње. И поред тога  ̂
што СССР располаже далеко већим природним богастви* 
ма и могућностима стварања богаства него друге
Y СССР се и виш е ради и м ањ е има. Човек v ^  
је  у  толикој мери учињен зависним од партиЈе и Аикт^г(̂ & 
ре која партијом и државом управља, да и сам н>
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•економски опстанак долази у  питање чим се он буде ма
ii у  HajMavboj мери политички замерио своЈим бољшевич- 
ким господарима.

Никад y историји појединац и њ егове природне 
заједнице каог породица, нација и духовни ж ивот, 
нису имали мањ е економске, политичке и д^ховне  

•слободе него v СССР данас. Све је тамо немилосрдно 
погчињено једној дикгатурп која отворено признаје да Је 
организација насиља. Раз^ме се, неком^нистима, комо- 
нистичка пропаганда не говори y опште о организацији 
насиља у своме систему. Она напротив осуђује диктату- 
PY Других.

Комунизам Је бороа за проширење овога система на 
јцео свег.

СССР је тврђава ове борбе.

К Р А I
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