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КО М УМ И ш т  И П О Р О Д Й Ц А

Никад у историји света нису се  са м а ь е  одговорно- 
сти вршиле теж е пробе на основима друш тва; браку и • 
породици, ка о што je  то учин>ено у Соѕјетској Рускји, Без 
икаквих сбзира што. fce од тога да  пати читав народ, сов- 
/етски властодршци су, после рушеѕња вере и цркве, уки- 
штили и брак, у  жеяьи да што ви'ше ослабе породни,у, пс- 
следњи здрав аслонац у разрйвеном комунистичком дру- 
-Јјтѕу, :-;йко би што лаќш е њ ене чланове псдјармили и 
употребили за изврш иоце. својих планова,

Поил-о су евојим законима разорили породицу, стза- 
naiyr-и од  м ѕсе  напуштене д ец е просјаке, варалкце и уби- 
це, бошшовицй су веровали да су решили 'нојзажније пи
тая,©, сломили кйчму народа и искд>училй сваку могућ- 
иост отпора, Они нису ни слутияи у  почетку, да ь е  се 
пред руш евивама до м аћ ег егњишта друш тво морати 
јѕд н о м  да :зауставй и пред посл'едицама" анархије, која 
je  захватила читаву зем љ у, дубоко да зам'исли.

Зато су у  посяёднзе вре-ме све  вйше и-саме совјѕтске 
^ласги почепе да стављају бране све .већ ем  броју разво
да брака. П ред поразним статистикам^ о  ужасној 6 .-ди 
м асе налу штене' дец е, која у  . AjacaMa страдају, и пред на
гло п о ѕе1>аним криминалитетом, cosjefH, ум есто да се 
о сл о бсд е сп.ојих злочиначких заблуда и заилите посрну- 
ле м ладе бескуйниЦё,'који се  вуку гладнй по московским 
улицама, они. примењ ују драконеке. м ер е па как и смог не 
козне лрема дѕанаестогодиШ њим дечацйма, Уместо м а
теринских с.уза, падају чепични куршуми на ове нејаке 
и невине жртве*



Али у  накнаду за све то совјети обе+>авају -своје но-; 
ве предлоге о подизаььу огромних гвоздених горостаса, 
који се безобзирно подижу йа яеш евима радника. На 
овим чудима совјетске'-м одерн ё технике развиће се цр- 
вена застава, као крваво знам ењ е једног тамног перио- 
да.м сторије .наоайеног руског народа, / I

! ЗН АЧДЈ БРАКА И НОРОДЙЦЕ З А  .'ДРУШТВО Ш 
г  ДРЖ АВУ--

Брак и породица су најважнији чиниоци у-из.-.за^чзс- 
н>у човека, њ ѕгове личности, кар и његовог става ripe.v..? 
великим и важним питањима у друштвено) заједници, 
Брак и прродица интересује поред друштва и држзѕ-/ 
Дугим и савеѕсним проучавањ ем на потпуно научно} оснс- 
8И доказано |е да су одлике једног лица, њ егове rnas- 
ни;е соцкјалне осрбине, његов положа} у друш тву, зани- 
;M ä$e и навике, обичаји и веровањ а, одрегјени породи- 
цом којој припада, Д ёца имају у  главном иста схватањз, 
.ййб логлёде,, поред језика и вере, као и њихови oc/.-» 
|е.1гй,; Ö sp  je  уТврђено и у саврем еном  друш тйу на запа» 
:ЙУ>" .а то се м ож е рейи још  прё за м ањ е развијена д р у* 
:.щтва,; као, щто je  то случај у  Совјетској ^Унији. .-- 

■С-iÄKO '.ffi мало блйже упрзнају услрви под којимѕ со 
р^ѕвијају 'чланови једне породице, долази с ѕ  пре тѕвш, 
:Др тога да: у чвр.стом ..браку й јакој породмци постојн ме- 
лиУброј слабоумие, дец е, да су самоубиства ређа, а кр.<- 
Минадйт.ет изузетан, и да je  здравгье чланрз-э овакзс по- 
..родице на завидно]-висини., :

У. Р о сто ј®  многоетруки о д н о с и м е ђ у . члановима поро
дице. У породили- где- посто}® до'бр^.рдносй, основами га 
здравом  и солидном, браку, велики je  проценат здразе 
дец е, наоруж ане зе^ом  отпорнош^у у  жи-зоту. Озз дѕца



nćKtue на-ђу прави пут, боља су у школи, показују знатно 
вкше духовне снеге. Доцкије, у својим пословима су 
истрајнији и имају више успеха у жязоту.

Живот у породици јз  један од нзјважнијих чинилаца 
?дрављ а и капретка како духовног и душевног стања та- 
чо и опхођеља у друштву, Научно je доказано да деца у 
осећању и расуђиван>у о добром  и праведном, као и не
праведном, показу/у-неррично велику сличносч са својим 
ррдитељима. Породични живот, утичё шта више у крај- 
н>рј лин.ији и на развијањ е мирсмьубивих особика код чо~ 
века, што има сврј нарочита општечо^ечаиски знача/.

Кроз брак и  прродицу појединац се;:усавршава и по- 
стаје крристан члан ширмх заједница, као што су црква, у 
;-:о/о/ се људи духовно: зближују око једног заједничког 
идеала.

Тако je у целом свету, сам о су у  Срвјетској Унији 
учињени кобни покушаји' са ови «  на|дснрвнй)им и најваж- 
нијим друштвеним' заједницама.

Кобия пскушаЈи sa 'браком у■■Совјетској Русији

На браку и породици вршене су, а врш е се још и да- 
нас у Сос.ј8Т.:кој Унији, пробе без обзира. што се у ose 
слубоое друштва није смело ни у ком случају да дира. 
То is  рало очајне резултате й довело д о  таквих пораме- 
Каја у животу велйког броја породица, да je  и сама сов- 
«етска штампа зише пута устала у  рдбрайу дод-.а, а про
тив н гоода  ко/м j e  завладао као последица иаопаких схса- 
гањгг совјегских властодржаца, У  Совјетској Уиији се по
казало да нихакзе разлике измену м уж а и ж ене и и с у ни 
приблнжно тако поразно \утицале у : погледу брака кар 
за ко не ко одредбе које су на снази у  Унији. Xjdo питањѕ 
заслужу/е да се на њ ем у  мало више задржимо,



Питање брака и породице о чијем се ср езн ом  ре- 
ш ењ у толико писало и говорило у  Совјетској Унији, о ста -: 
ло je  и дагье нереш ено, jep  су обнови на којима почика • 
брак код бољшевиКа таКо П0 Коле6 анй, да Се м ож е сло- 
бодно ре+ѕи да je  уздрм ано цело -друштзо. П оследице' 
:Т»Х:: мералсу по читаву звм љ у недогледне, ■ ■■/;.

Породица je  послужила Совјетима као велика облает 
за вршење експёримёната. И они  су  й -евдё пали у  ве~ 
.лййе и кобне противречностИ; ■ . ■

У новом совјетском брачном праву je  изражено на*, 
каэно схватаље и права и брака, Наим се стоарз аиархијв 
у праву, a f  браку ом огућују нёвероватне ояакшице за 
;даегово рушенье и уништавднье. .

Свесни да претерано управљ ањ е прйвредом води 
бирократисању, гушешу потстрека код лојединаца и спу- 
тавању стваралачке делатностн, Совјети су хтели по сва
ку  цену да на д р у го ј-страми пр уж е варку извесче слобо
де. И како je  вей била искл>учена свака слобода радз и 
:слШ оди0 г .стварања, то су учинили један од својих нај- 
ШрустниЈмх злр.чина; .срушили .су .бракуй онемоѓу^ли^здра*-» 
во развијањ е и йапредован>ё оородйце, стварајући усло- 
ё е : за т-ъен потпун распад.

Кад су потпуно угушили штампу, искључили и поми- 
с з 0 : на држанзв зборова' и унйштйлй сваку могућност из- 

:;0:аншвања слободне мисли, бољшевички вођи су створи- 
?йи;/:с0ёсно и ттанеки могућноет да се зад аду ударци нај- 
битнијим йнтересима чландваМвудсѕсе заједнице, рушећи 
пЬродйцу и убијајући у човвку најлепше ;й најсвѕтије сс.о- 

;'бине,Ч:ко|е'та :уздижу и .0племењ ују, "'V ■ : V'
Још  пре руске револуције од  ! 917 годике, комуни- 

cfntiRM агитатори у својим списимз нападају брак и no-, 
^ ѕ д и ц у , је р .у: њој. виде свог природног противника, код 
кога fee и наипи на најве^.и отпор,

Зато совјетски законодавзц није питанье брака ни



решио.. нити 'he ra моћи ка овој основи икада да реши, 
О и није хтео брак да зэштити, већ да га сруши, Срушио 
je темеЈће дома, да би на тим развалинама наишао на 
што меььи отпор, а већим делом у тој својој паклено] на- 
мери бољшевички диктатор je и успео.

II КОМУКИСТИЧКС СХВАТАЊЕ БРАКА 14 ПОРОДИЦЕ

Рушење брака

Комунистичкй писци у  својим делима доказивали су 
узек да брак м породица ометају потпун развој човека 
и не дозвољ авају правилно и потпуно испуњење његових 
задотаха и см ерова у  друш тву, И  у том погяеду комуни- 
стичка се учења нису- изменила од  првих почетака до да- 
кас. Они сматрају да човек и жена треба д а  остану по 
закљ учењ у брака исто онолико слободий као и пре брака. 
Брак je приватна стбар'супружника,'й др ж аве и друштва 
се он ништа не тиче, Д рж ава у  по ш ед у брака треба да 
пружи слободу Појединцима, она м ора да йм ОмогуЬи не 
сам о лако склапање брака него й њеѓово |ош  лакшэ ра- 
скидаьье

: Уништење 'порвѓдице
Комунистички писци су увели и у пороДицу угарѕк

раздора и небројене и несяу&ене могућностм да се она 
разори,

Ови писци су п о сл е ‘заданог удара браку насрнули и 
на кајдубљ а осе^ањ а црет а, доказујући да и деца треба 
да се одвоје о д  роди теле и да постану општа зајѕдничка 
својина.

После заједничке својине добара, комунисти предла- 
ж у да и дзц а буду заједничка својина; *■



Комунистима je главно да се створе материјалка Ас,~ 
бра и осигура њихова подеяа, али су лотпуко изгубили 
из вчда да над материјалмим богатствима постоје много 
виша богатства,. ко|а су много тгш љ е везана за човско~ 
укутрашњи живот, за њ егово би^е й ш егову душ у. Д о
вести СБојим ур еђ ењ ем  д о  тога да брак и- доца изгуби 
ону вредное? коју она имају у  људСком друштрг/, з«:аик 
убити кед л?уди глабни й оейовнй покретач за све пло* 
мените и велике акције, од  ко|их у  великој мери завис--: 
и сама буду&ност . човечзветва,

Одвојити човека од дома^вг живота, од свих њѕго- 
вих бпагодети и радости, значи оставнти га самог, и укло- 
нити од њега све изворе »где б и се он могао оезежкт,: 
одмарати од напорног рада и облагородити. Одвојена 
деца би исто тако духовно угинула и кё би унела у своју 
душу оку светлост родитељсѕдаг дома, ко ја доцкије не те- 
шким путевимѕ к£Ивота увек зрачи. Зар т о ж е  кешто за
менили материно крйло и зар се може наћи бољѕ зашт>,~ 
та и поука од родитељског погледа?

!<с.'-/./нисТички писцй су тражили . корениту промену 
брака и перодйце,.а губили су из вида да. кад се темељи 
пољуљају читава зѓрада њиховог уређења прети да се 
сруши, Изгубилй су из вида да je  лако срушити а тешко 
подиви. Да je лако изазвати ружне побуде у човеку, аяи 
много гежо усавршити духовне особине. И да he јѕднога, 
дана ези морати да увиде кОлико je  йеопростиоо лако- 
мислечо решавано једно од најважнијих питања. од к;.- 
јих зависи постојанѕе чдвека и ньегов нзирёдак у друштеу.



tl( ЗА БЛУДЕ КСМУНИСТИЧКОГ СХЅАТАЊА 
ПОРОДИЦЕ

По комунистйчком плану поједикѕц не би могао да 
кбиь за један одређени предм ет; ово  je  м оје. Човек се 
мотјутим интересу}© за предмет личнё својине. За општа 
добра појединац, се исто та ко интересује, је р  се у њима 
cpehy и пбјединанни интереси, алн j e  за добра других 
интерос^гјанѕв већ ман>е.

Родитель»-'напуштају децу
Више je  него чудно над су.комунистн очекивали да 

■he равнодушное? нестати код заједничке својине деце, 
ja p  he  свако Е и д е тн  у непознатом детету, које сретне, 
своје дете. То бй се још и м огло у  извесној мери претпо- 
ставити а ко je дете лепо однеговайо и одгојено, али од 
детета које п св е  рђавим путем  и ч.иЈа 'спољашнсст само 
показује верен израз њеѓових' ружнйх особина, свакк би 
окренус главу;и не би га признао за своје. А. последние 
тога би била; у  место опште љубави прёма својој деии, 
наступила би општа равнодуш ное? према свима. Зато се 
и могло с правом да каж е: више волйм битй сестриЬ у 
наи.’о '• старо/ породици, него еин у  комунистичкој,

У породили, како je замишљају комунисти, нема аних 
основчих осећања без којих се не д а . замйслити човек; 
ссут.а'-ьа према ррдитељима, браЬи и сестраМа, Два нај- 
јача покретача љ удске активности и. човечанских осе^зња, 
за које човек жёли да припадају само н»ему, несумњиво 
су ; осе^ање: за личности са којимз та  везују родбичски 
односи 'А осећање сврјине, Ако сё ово одузме,, онда се 
то ничим не; да >заме'нйти.:

Ништа не м ож е замените б р а »  и чврсту породицу. 
Покушаји Да ее у  том правцу учине промене унапред су 
осу^ени на неуспех, а у колика се прйМёйе, доводе, као



у Совјѕтсксј Унији, до тешкнх лоследица по породицу и 
друштво.

Комунмзам ун»штава осеЪанье ймемёийтосги у чоѕеку

Комуни'стичкй ѓшсци су тврдилй да дёца ометају прэ- 
випан развој човекове личности, д о к  je  у  ствари сасвим
обра, но. Породица исправља нееавршености човека и 
д а је  му полета за нова прегнућа,

Говорейи о својини ови писци су све pyxüie појазе 
у  животу; процесё,: парничёньа, лажна - СЈведочељѕ, људ- 
ску нискост и пужеьье пред златом, приписали пг-отојаљу 
својине, као да те исте руж не особине: не би постојале 
кад би сва добра била  заједничка, Као да су ;о особине 
у в*.зи са '.’.остојањ ем .својине, а не последице љ удске не- 
саврше.чссти.

Парничкња су баш многобројнија код заједкичких 
добара, код ствари које с е  заједнички уживеју, него м еђу 
љ удима кг\\л у потпуно; својствености уживају извесне 
ствари, Ово je я бројевима доказано,

IV СНОМ БРАКА И П О М Д И Ц ! Ж ČOBJETCKOJ РУСИЈИ

После револуције о д  1917 у  Русији |е настало право 
анархично стаа-е у  погледу брака й породица. Дата ja 
по г пуна слобода у уређен>у брачних одиоса. Последице 
овога брзо су се појавиле. Постелено се'дошло до тако 
очајног ста*иа, до таквйх узајамних'злућотрзба м еђу су- 
пружницима и до топике б е д е  налуштене деце, да сг 
најзад и власт морала да ум еш а, Ga сейх страна, уо;та- 
лом, стизали су огорчени протесте, Створена je  пометњѕ 
у тој мери да су у неким «рајееима морали графами скуп- 
љати потписе s-i упуйивати ж албе совјетским комесарима.
V тим жалбама гу изяожеии случајеви кра|1-ьс-) бедз и гла-
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ди, којим су изложена од својих родитеља капуштена 
деца, Улицама су се сретале групд гладке, голе и босе 
деце, која просе.

Бољшевнчко прав© ©могу %  je ; кај0штрм|е сукобс 
/  . у породици' ' ;.■■■

На осноьу садаш њ ег бољшевичког породи мог rip.’ t*« 
супруг ници имају пуну слободу у одређењ у својих брач- 
них односо. Никаквим'условима-није .ртежан развод бра
ка, као што не постоје .нйкакви услови за и=егово зак;ьу- 
чење. Себичнй интереси и орохтеви нема ј у код овакзих 
законсккх прописз и одйоса нйкаквих препрека, и они се 
Ч8СТО испољавају до невероватне бруталмости, Треба 
само погледати на статистичке податке из којих се виде 
страховита злоупотребе слободе развода брака, пе уси- 
дети коли ко совјетски законодав.ни прописи упропгшѓ-у- 
jy  дом и киигге у сржи породйцу, Д а je  то прсзазиш ло св-з 
што c p  дало замислити, видм се N3 тога ш v o  je о ово; 
опасности морййа проговори™  и сама совјетска штампа. 
У иочетку су бсйъшевички властодршци мислили: сруши- 
мо брак, оборимо породицу, па йем о на..рушевинама њи- 
ховим лакше владати над новим друш твом, Али се убрзо 
увидело да пад породице значи тежак удар за друштао, 
да се она не Да одвојити о д  њега и да -нёраскидне везе 
постоје између целине и саставних дедова, Совјетски 
диктатор« су схватили, макар и доцкан, да се не м ож е 
замислити ни један облик друш тва у  коме се не би води
ло рачунв о породици, а још мање акр се у том друштву 
ради против породице,,као основне челије сваког љ уд- 
ског друштва

Енмдемија .развода брака.
У озом  пегледу су цифре; моисда још  речитије, У



претпрсчлпој годин!--, ка сто бракова биле jo око 40 ра
звода. У место да временем 6poi разводе спада, показа
ло се противно. Тако се у мају прошве године број ра
звода пог>ео на 44% , По читаво) Унији щйрй се епидеми- 
је развода, кас нека''страшна...заразна более 
ииним не äayctaBJba, нити сб сада томе може стати на 
пут, 6*р не без основне промене Данашњег совјетско? 
л о р е т к а . . ' ; ■ ' •■. ■■■..'

■•■•.■Због честих злоупотреба'слободе.развода брака ја- 
виле су се и друге недаће, Тако су по.бачаји били дезве- 
љени и врШени .слоёодно о д :яекара и ово питање не би 
даёррватн.о.ни дошло до своје данашње заоштрекости; да 
ее..ни)е необично развита прайса вршења побачајз од 
стране старих жена и врачара. Jep код овако лабилних 
ЖрвКовз. лакр je  разумети што су ж ене мзбегавзле побэ- 
ча|е по.болни.цама, где би се лакше могло сазнати, и што 
..еуу.радије. ишле старим вештим ж енам а.; И сам муж  на 
;0вй| .начйм не бй могао бити обавёш тен,.Рускс ж ене пл-а- 
:вале .су ове недозвољене послове старих жена најчеш-ке 
.сводом, главом,
: Узроци овог тешког стања леже пре свеге у самим 
•законским одредбама које све дозвољавају. Љ удк су у
:.;ве4ин.и .елучајева, н е тто  чешће од жена, примили закон- 
:е«.е. одредбе. и буквално их применили, Појам породице 
Ж обгшёза. ко.је из ;тога одн©са проистичу, , • •
.караген, да се граничй са потпуним порицзњем саме 
у.еуанов.ё . брака, Једнѕ огорчена жена изјавкла ic јавно; 
.»Hefjy да расгшођавам децу без оца.« Она je  замишљѕлѕ 
::Оц,а .своје дец,е као стаяног муж а у браку, Правсг мужа, 
t ft  .ftpyra за. дуж к период, вр ем ен а,.

У  бољшевичком ■ браку- обавезе-не тстщъ
¥ след  јако осяабйлйх. брачних и.'породичних веза к 

vtfcefcä»© рбэвеза je  таколдпустипо да cy.ee многэ младе
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жеке ослсСо'!јаселе деце путем побачаја. да би се могле 
BAUM' посвѕтити спорту, или да би могле чеш&е иЬи у 
бкоскоп и т. сл. Befc;i се део жена, истине, решаза на таj 
корак зато што кк je муж  нануоио, што су трзавице у 
нули несносна и што ньма ни у најмањој мери оког по- 
-ребног спокојства, те природне последице -старог бра- 

о коме се сазнаје још само из предратиих романо, 
•<'»' кз к.ьига страних писаца.

Колико неслуйених породичних драма има зато што 
наг,у. ссвјетски брак не познаје и не признаје осовање 
;ъубаси, што нова установа својом несигурношЬу стпара 
често болне сукобе међу супружницима и онемогу^ује 
меопходно слагење интереса и освћање пожртвовзн-.з ко- 
I' er и«.ж, - у срезном дому. Врло се често чује: »Ми 
хрнемо да жив::мо, за себе, а не за дете ,« Колике отуда 
ггрекз'с'ги сукоов и размиѓлоилажења. У тим сукобима 
су c-Cr-vo уьуди суровији, нечовечнији. Созјетско закоко- 
дазстьо омогућује ово к стѕара погодне услове за ши- 
ре;-ъе ових сукоба, . ;

У Совјетској Русији се дошло дотле да к и ко ннје 
м я с  да похвали породицу у друштву, сви су je морали 
?Е.&~и »челијом малограђансксг таворења«, било je сра- 
м с -ѕ  за »правог комунисту« признати да воли свсју жзку 
'i у да озбиљно мисли на њихово васпитање, Исмэ- 
■.сс се сваки млад човек који се није устручзвео да то
■ л  ;чи'!и. Сцеви су се најчешће ослобо^азалм свахе 
дужчости издржаваньа и васпитања деце. Било je ^сузише 
оп«гц.*ицо, е дз се не исполни кајружнија себичност у чо- 
ео;<у, Лакомислени начин живота и несхватање дужности 
грема друштву развили су се до невероватне мере.

Дс уништење порода није било последила само те
шки* метвријалних прилика и велике оскудице, него ве- 
i.x,',., делом због претеране нестабилности порсдичних 
одчс-с---, показују и сами статистички подаци. Код поје-



динаца са ннском и недовольном зарадом процекат по- 
бачаја je маньи, него код боље плзйених младих жѕна од 
20 до 30 годика код којих јѕ  ппешао 70% ,

Совјетеко брим© право грсЅарруеке деиѕ

Најбопнија страна ове бесприл^ерне анархије у брач- 
ним односима je  судбина напуштене деце. €)во долази сд 
самкх законских прописа јер они олакшавају нарушавање 
обазеза према деци, Огроман број ту жених због непла- 
fcai-ьа издржавања сваког дана je  све вѕ^и, Судови су 
лрепуни ових жалби« Највеће Јкртве .-затрованих породич- 
них одмоса су дёца и неколиќо података о томе показа- 
Ке очајну слику.. Издештај. ЗА ГСА  (Органа за регистрова- 
ње аката грзђана) о б јавау јѕ  да je од 77 случајева разво
да у Москви у првих десет дана месеца јуна прошле го
дика напуштене деце било 47 случаја, a y 'истом рэзмаку 
времена месеца јануара такве напуштене деце било je 
37 од 57 случаја развода. Спбразуми између родитеља у 
погледу издржавања напуштене деце тэко су ретки, са 
je у мѕсацу јуну споразумом родитеља;'закључено обез- 
бвђење деце у само четири случаја од 47, м то оно деце 
која су изгубила своју породицу. Код мног;')/: -к.зк •;:< 
случајева мајка деце није могла да поднесе искључцво 
терет издржаванѕа па их je најчешћ® напуштала и одл:~ 
зила у други крај, Дешавало се да су мајѕсе порноо;яе 
ж-элбз судовима против мужеваг захтевајући -наплату ва- 
спитароз и издржаван>а деце. Али рво лутањо по судо
вима најчешће je било безуспешно, jep су очези калу- 
штали место становања^ Акта су ишла од суда до суд«, 
путовала по цалој Русији, док су очеви ишяи из места у 
место, избегавајући пла-ћања и изиѓравајуКи ~ве своје 
обавезе. Ä Русија je огромна, у  н»ој није тешко нестати.

Пародии комесар правде Криленко, морао ja пря- 
знати »да стотике зшшада деце не добијају потребну по-



Mols од очезз, без обзира на обавсзе које им ]з суд до- 
су дио,« Све с е  више повећава број напуштѕке д е ц е ::ш, 
све се чецлЅе избгг-зва да се одговори обавизома издр- 
жа<зења, Јер су законски прописи успели да униште у 
чооеку нѕопходко осе^лњѕ нераскидакг* везано за уста- 
нову брака и пооодице, Број неиспуњених оиавсзе у С о е -  
јотској Русији без аутоиомних република, попео се у 1933 
годики на 150,000 случајева, док ]е у 1934 још већи, око  
200.000 случЫева. И то су званички подаци, —  право ста
тье jo знатно горе.

Највећи број je напуштеме деце, где су од дец» ди- 
s' ли руке и отац и мајќа, а дец а сасвим оставлена csoioj 
судбини. Претерано чести разводи доводили су због пи- • 
тањ ј̂ издржавања дец е и до судских процеса; Познат je 
нарочито процес против инж енера Каштанова, што je 
изкс обилно награнен,; због својих; накарадНих схвата- 
н»а с- браку и породици, нарёдио служавци да баци на 
улицу петогодишњу KiKep. Исти случај je био и са имуЬ» 
ним биоскопсќим реж исером  Ш аром крји je: хвога си- 
на бацио на улицу где je  нзђен случајно.; од/пролазни
кл пслумртав, /

CuwJvtTtuM м етод» застращ ивала и каж њ аеањ а роди теле

Кад су совјетски ..властодршци увидели да/-због on- 
што; хаоса који je  настао у брачним односима не стра
да!/ семо поједш ци , seti и цело друштво, а у крајњој 
ч f у.'м л са/Л'1 држ ава, они нису ни /помйслмли да поѓју 
i r r - . - мосућим путем; уч вр ш 'ћ е » ет  брака и ствара • 

■~/v jC'iO городице, ко ја  je  самим лриродним поре.-- 
/■. одзелена да пружи детету здраво и : правилно за- 

■л\л • -о СозГетийису хтели. да открију и признају своје 
. i t v . y '  и плтпун слом йових бељшевичких з а к ' о брп 

>■■'/, >А "«то су морали пред страшном .очнгледиошйу свог
■ ■Гр.--;.- не што да лрѕдузму/ да донесу нека м-^ре које



tie бар у изезсном стелеку до задрже таяас сзе -зет.е." 
кародног кегодсвз!ьэ. Бзљшевичка злеет» одргђују за
то к&зне за једнострано налу штанге. породице, ал и но- 
мају никаквих зекочских мОгућности да омету и она 
бракове, потпуйо супротне суштини брака, који се за- 
к&учу|у ма кратко.-.в'рёме и. чији je , број огромен, Деша- 
в^ло ее да je  један човек за д ѕсет  година промеч>(о аи- 
ш е од десет ж^на.й оставио на улици исто толмко деце. 
унапред осуђене на проејачки штап, Такве су м ер е кзж- 
!-ьавагьа Совјета сасвим подбациле ,и доказала ј о ш  >e- 
дноа* да се на тај начин ни најмање не учвршйу;е лоро- 
дица, већ салло заварава немирна савест совјетскик дик- 
^Йтрра,' ■.

л О еа м ер е нису могяе.иматй никаквих пово.гьнчх рз- 
зултата и с тега што се и д аљ е сва чинило да сз ;<од 
народа поколеба о с в й а » е  вере, тако јако укоре;-»>а.--:о 
к о д : руског народа,’ да се .онемогући сѕахи додкр га 
■цркѕоМ, и униште свй појмовн о  виш ем духовном ж иво
ту и његовим потребама, и завладају искључизо груба 
материјалистичќа ■ схватања, као једино мерило сѕих 
вредности. Код деце, нарочито м ала у . оонсвмој школи, 
власти св© чине да се униште в е з ѕ  са децом  и прекину 
сей духовни односи са животним' идеапимѕ и душеоким 

’ехрёмжеНэИма, У ту еврху забрањује им cs да прс,сл«в- 
vfeajy.;- велике лразыике, као што je .  то скоро био случвј 
са гБожићем» Ш колскв власти гоне децу, да пезају про- 

;:ТЙв-вереке песмо й да се потсмевају црквй и сс&ћењима 
лоб.ожндети; На овај начин се спрема терен за доцчије 
лакше приман>е бољшевичке .уставов© брака, и над и?]-- 
зад исти дечаци једног дана исувише олако одбзце ло- 

|^оди14у  ќоја упркрс свега јр ш  ггастоји. у народу, окда 
Ѕрвјети  ;рдре1|у|у : казне за © н е коЈи бёзобзирно остаз- 
љају ;своју децу на улици. \

Ни у једној се земгьи до Сада није могла деситк та-
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каа страховита противречност да јвдна државна власт 
својим прописима оллогуЪи најве^е зяоупогребе и да та- 
иста власт због тих истих прекршаја локуша да кззнама 
обмане сво|: народ/ иако je  унапред уверена да су те

вЈказ.не.-без'.-.иќаквеправе користи. ' : . :;-.-^НгЯ1
У рушён>у д р у ш т в а х у  кршен*у најосновнијих обзи- 

ра према моралу и. дужйостйма.' према друш тву, совјет- 
ски властодрщцй су својим уређењ ем . брачниѕ односа 

iMjсѕојим назорима о породици, њеним задацим а: и ци-г 
љевимаг условиям до одвратности грубо поступање ме- 

г^у-хчлановима :'породицб> ј-ер међу »и м а није бшрчЩ;- 
rrpara љубави ни другарских осећанза, Тако je  й,у:;саШ5|5 
ѕеевјетској: штампи -скренута "пажньа на велики број 
лбюг поступала са старим родитељима, прбма. -којимекеа# 
нис.у-имали ни-најосновнији обзир'и.

На таквим развалинама брака и породице јав.иле: €у: 
гш хм асе напуштене дец е, ко je  су flytafle улицэма^вшй-;. 
ких градова, Сов jercko брачно закомодавство je  створ«-» 
Н осове услове за »нагли прираштај - озе, /м асе /младая» 
:#ее«уйника, и када je  ме!)у н»има-већи бр.ој кренуо-' j3%e«; 
:;вим путем ,. што je  сасв'им разум љ иво кад се има иа у ;му;;. 
;да*еу они  одрасяи без родитеља- и надзора, онда т  
-шава нешто непојмљиво за обичан и нормапан pasBojt; 
совјетске власти .-не чине, ништа да убуду  fee спрече.; дагь&'Г 
рт .арањ е  ттородяцё и повећањ е .бро ја яапуштене /дец е^  
.--ѕ-нѕ- за-ту. исту -децу коју "су свесно/бацили на улицу у-вЬ:  ̂
“•■деѕ.-смртну-казну*. ■ '- .■ ■ ■  '■ ■■■ .Ч:-?

'-потписрм- Калинина и' Молотова обЈављен: је.дѕ*^ 
■■крет'-од 8 априла 1935 године у  коме .ее- о-дре%у|е пун% 
законска одговорност за дёцу од. Т2.\- година,.. докг је- ДаЧ; 

ь.яй|е=:оиа -наступала осамнаестолд годинш а . живота, НремЅ? 
жгож©- постсуй .'-заќонска м бгућност: да се  и дѕѕна.естогОг-: 
дишња деца каж:-ьава}у смр&у.- . . . . : /:

Иако см о ми йсувиша. навикнутй на, потресне B .ečfš



из »црвеног раја«, o se  одредбе уперене против деце 
запрепашћују и оне који најгоре очекују, Тешко je  зами- : 
слити околности које с у  послужиле k s q  повод з а  овакве 
немилосрдме наредбе црвеног режима, Оне су само 
страховите последице ёолш евичких схвата!-ьа и ужаског 
пустошења iraje ©на уиосе у  дечије душ е. На овом се 
примеру м ож дз најбољ е види морално дејство страшне: 
бескрајне боде ко ja хара по Русй/и и нагони децу на кра- 
ђс и Друге престуле, Зар то не обелодањује у исти мах 
неспособности бољшевичких властодршаца, ко|и мисле 
да nonpase И застраше: најтежим казкама баш оне за
ЧКЈу су Г о р к у  Судбину ОНИ СаМИ крИВИ, : v..

Милиони напуштене деце која лутају .по.читавсфае*?. 
м/ьи и пр^плављују градове, најјача су . оптужба против 
оних који управљају Русијом и којм су им одузели оца и. 
мајку, уништйли ■ им кров над главом .и порушили здраз- 
ље. Број »беспризорннх« Je толико нарастао да бољше- 
вици прибегавају свима средствима да оваѕ HeepeJöÄ 
створен»? униште »у масама.« Зар је д а к  режим који je 
дотле дошѕо да мора младе нараштаје да ништй и^етре* 
л.а, зар он тиме није самом себи изрекао смртну : пре:-' 
суду,

■ . «СТИЧМЕ УСТАНОВЕ' СЏ НЕПРИЈАТЕЊИ 
Љ УДСКОГ ЙАПДОГКА

Страховита друш твена беда köja je  завладела у Gob# 
jetcKoi Русији последица je  разорийх схќатања брака, 

Јзспитања омяадине и неМогућмх законских 
м ера оних вЛастодржаца који су после ревопуције од  
1917 годике хтёлй да »орёпороде породицу«, а у ствари 
да замене рбдй ^елску1 бригу Својим политичким јармом. 
То je  њиховѕ Ь'Сновйа миеао^ циљ који они стаѕл>ају из- 
над свега, те м у се  све ж ртвује. Ни пред је/дном заблу-



дом,- нм поразним чињвницама не уступа базочност цр- 
оених диктатора,

Ако треба ради задржавања власти растурити до- 
майе огњиште, бољшѕзмци ће то без предсмишљања 
да учине, јер дом по њиховом схватању нема никаква 
значаја. Брак треба да послужи само моменталном прох- 
геву поједииаца, он нема какав дуб/ьи смисао. Кад то 
произилази из комунистичких учења, онда законодавац 
јадиим потезом ништи брак. Да су овакви погледи изра- 
,<7.;:и у законским прописима уродили страховитим пло- 
довима, како у вароши тако и на селу, сматремо да смо 
досадашњим излагањима довољно показали и доказали,

Неуепжли пскушаји да ее задржн тапас народиог 
иегодовања

Највиднијз обележје првих година бољшевичке дик
татуре je у томе што je у највећем делу земяье успела 
да поколеба најстарије и најсветије установе традицио- 
налног руског живота. Годинама je број развода брака 
расгао и спорови за признање очинстѕа пос.тајали све 
многобројнији, Исти je случај са питањем спорова изме
ну деце и родитеља, нарочито у погледу издржавања 
деце. Сви ти спорови расту, као и незадовољство што 
се постелено јавља у народу, То се дешава пред очима 
совјетских диктатора и њих обузима страх да се кобни 
точак исувише завитлао, хвата их вртоглавица од постиг- 
нутих успеха, јер то ввћ превазилази све што су они 
хтели да постигну. И шта се дешава. 1926 године спрема 
се и подноси нацрт за ново брачно право. Ово je доду- 
ше велики крах за совјетске »чистунце«, М еђутим, шта 
се може да чини —  стварност je исувише страшна. При 
том и нови предлог закона изазива велико незадовољ- 
> :;и ■. /’• 1НОГИ претставници сельака буне се против овог



предлога, што долази особито до израза на дванаестом 
конгресу Совјета целе земље, који je одржан у јесен 
'1925 године, И са овим предлогом се одуговлачи читазе 
две године, Али и нови предлог има исте основне мене 
ранијег закона, и са гледишта општег друштвеног инте
реса исто je тако фаталан.

Совјети су учинили један од најве+шх злочина у 
историји човечанства и сваки члан њиховог закона о 
брачним односима je пободен крст на. гробу породице,

Соѕјети xofce да унесреће и друге земље
Али совјети имају још један циљ. Пошто су у својој 

земљи уништили брак и породицу, поломили стубове 
друштва и тешко се огрешили о нејаку руску децу, они 
хоће да пламен пожара пренесу и у друге земље. Њима 
нису свети интереси њихових сопствених грађана и де- 
це, а како могу онда да устукну пред светим правима 
друге земље, без обзира што ће се на тај начин огре- 
шити у основне прописе међународног права и о најви- 
Ш£ законе морала и човечности,

Они су покушали да својом безобзирном агитаци- 
јом и у нашој земљи придобију себи присталице, Али 
ако игде, код нас je тај план унапред осуђен на неуспех, 
јер ретко где ja тако дубоко усађено у срца осе+>ања 
потребе брака и породице, осе^ања родбинска, а наро
чито осећања према деци.

Дирнути према томе у та најдубља осећања, значи 
зише за наш народ него одузети некоме и сам живот.

Зато tie наш народ мсЬи лако да триумфује над 
свим разорним акцијама совјетских агитатора, И ми сло- 
бодно и спокојно гледамо у своју будућност,

Али стога злочин бољшевичких диктатора није мањи!


