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УДК 37.035:329.78(497.1)”1946/1951”

Иван ХОФМАН

„ШКОЛА СОЦИЈАЛИЗМА“ – ОБРАЗОВАЊЕ  
И ВАСПИТАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ОМЛАДИНЕ  

НА РАДНИМ АКЦИЈАМА 1946–1951.

АПСТРАКТ: Рад посматра образовно-васпитну улогу 
омла  динских радних акција у Југославији у периоду 
1946–1951. и даје преглед најважнијих активности чији 
је циљ васпитање младих Југословена у духу марксизма- 
-ле њинизма, како би се припремили за улогу будућих гра-
дитеља и бранилаца социјализма. 

Кључне речи: омладинске радне акције (ОРА), обра-
зовање и васпитање, аналфабетски течајеви, зидне но-
вине, радио-емисије, библиотеке, логорске ватре, при-
редбе, филмске пројекције

Године 1948. објављена је монографија Омладинске радне 
акције – школа социјализма. Написао ју је Батрић Јовановић, ко-
мандант Главног штаба омладинских радних бригада на изградњи 
пруге Шамац–Сарајево. Наслов, из перспективе почетка XXI ве-
ка, делује патетично, али је аутор био у праву – сврха омладин-
ских радних акција у Југославији била је двојака: да се изграде ве-
лики инфраструктурни објекти (саобраћајнице, фабрике, хидрое-
лектране и др.) неопходни за покретање планске, социјалистичке 
привреде и да се кроз тај тежак физички рад изгради профил но-
вог младог човека, особе која ће свесно и одлучно градити и бра-
нити социјализам у Југославији и допринети његовом ширењу као 
светске појаве. Зато су свакодневни физички рад на акцијама 
употпуњавале различите културне и просветне активности, чији је 
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крајњи циљ био идеолошко и политичко образовање и васпитање 
омладине.1

Као полазна основа целокупног образовно-васпитног ра-
да на радним акцијама узета је претпоставка да се социјализам, 
као напредно и научно засновано друштво, не може градити ако 
су градитељи неписмени. Зато су на градилиштима организовани 
аналфабетски и стручни течајеви, одржавана политичка, опште-
образовна и стручна предавања, колективно су читани и анали-
зирани дневна штампа, одабране књиге и брошуре, слушане ра-
дио- емисије, организоване логорске ватре, концерти, позориш-
не представе и биоскопске пројекције. Распоред свих ових ак-
тивности био је веома згуснут, и није, након тешког вишечасов-
ног физичког рада, давао младим људима много простора за од-
мор и забаву, што може да се види на примеру недељног програма 
културно-просветног рада југословенске бригаде на изградњи ау-
топута Кукс–Пишкопеја, у Албанији, 1946. године: 2 

16–17 h 17–18 h 18–19 h 19.00–
19.30 h

19.30–
20 h

20.30–
21.30 h

Поне-
дељак

Читалачке 
групе Фискултура Читање 

штампе
Проба  
хора Вечера Радио-

вести

Уторак Предавање Читалачке 
групе

Аналфабет-
ски течај

Проба  
хора Вечера Одмор

Среда Читалачке 
групе

Индивиду-
ални рад

Аналфабет-
ски течај

Проба  
хора Вечера Усмене  

новине

Чет-
вртак Предавање Индивиду-

ални рад
Аналфабет-
ски течај

Проба  
хора Вечера За остале 

потребе

Петак Читалачке 
групе Фискултура Индивиду-

ални рад
Проба  
хора Вечера За остале 

потребе

Субота Предавање
Индивиду-
ално чи-

тање

Дискусио-
ни час

Проба 
фолклора Вечера Весело  

вече

Недеља Одмор, излет, конференција, приредба, игранка

1 О омладинским радним акцијама до сада је писано у оквиру различитих 
монографија и расправа. Поменимо: B. Petranović, Istorija Jugoslavije III, Beo-
grad, 1988; П. Ј. Марковић, Београд између истока и запада 1948–1965, Београд, 
1996; М. Митровић, Изгубљене илузије. Прилози за друштвену историју Србије 
1944–1952, Београд, 1997; С. Селинић, „Омладина гради Југославију. Савезне 
омладинске радне акције у Југославији 1946–1963“, Архив, часопис Архива 
Србије и Црне Горе, година VI, бр. 1–2, Београд, 2006; С. Селинић, „Живот 
на омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1963“, Архив, часопис 
Архива Србије и Црне Горе, година VII, бр. 1–2, Београд, 2007.

2 Архив Југославије (АЈ), Савет социјалистичке омладине Југославије (ССОЈ), 
фацикла 125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946.
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Идеолошка основа читавог образовно-васпитног рада на 
радним акцијама била је теорија марксизма-лењинизма, а најра-
ширенији метод рада „социјалистичко такмичење“ – стално надме-
тање у брзини извршавања и у количини извршених задатака, при 
чему је неретко био занемарен квалитет урађеног. 

На следећим страницама покушаћемо да представимо најва-
жније видове културно-просветног рада на омладинским радним 
акцијама којима су васпитавани будући градитељи и браниоци 
социјализма у Југославији. 

Аналфабетски и стручни течајеви

Социјалистичку Југославију оптерећивало је бреме врло ви-
соке неписмености, коју просветне власти Краљевине, упркос на-
стојањима, нису успеле да искорене. И рат је учинио своје, уни-
штивши или тешко оштетивши бројне институције просвете и ку-
лтуре. Зато се као прворазредни задатак културне политике КПЈ 
поставило искорењивање неписмености и ширење културе и про-
свете међу најширим слојевима становништва.3 

Аналфабетски течајеви су били основни вид педагошког ра-
да са становништвом. Одржавали су се по селима, у фабрикама, 
али су омладинске радне акције биле место где је о њима вођена 
нарочита пажња и где су били нарочито добро организовани.4 
Њиховом спровођењу приступало се практично одмах – дан-два 
након доласка бригаде у логор. Цео поступак почињао је дола-
ском инструктора-описмењивача и представника Одсека за култу-
ру и просвету при штабу деонице на којој је бригада била смеште-
на. Они би, са културно-просветним референтом бригаде, тражи-
ли да се јаве сви неписмени и полуписмени, после чега би их по-
писали. Али у пракси, јављали су се и поједини писмени бригади-
ри, који су се надали да ће, похађајући аналфабетски течај, бити 

3 Lj. Dimić, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945–1952, 
Beograd, 1988; Д. Бонџић, „Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–
1990“, Историја 20. века, бр. 2, 2008, стр. 390–436. 

4 Према истраживањима С. Селинића („Живот на омладинским радним акцијама 
у Југославији 1946–1963“, Архив, година VII, бр. 1–2, Београд, 2007), на 
различитим градилиштима је у периоду 1946–1952. описмењено око 70.000 
девојака и младића. Овај број не може да нам одговори на питање колики је 
био квалитет наставе и стеченог знања, али нам сведочи о чврстој вољи КПЈ да 
се искорени неписменост. 
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ослобођени различитих непријатних дужности. Истовремено, неки 
заиста неписмени нису се одазивали, можда због осећања стида, а 
можда и зато што нису ни имали вољу да уче. Девојке и младићи 
који су се лажно представљали као неписмени били су обично брзо 
откривени и удаљени са течаја, као и они коју су своју неписме-
ност крили, јер би се увек нашао неки ревносни омладинац који 
би их пријавио и они би одмах били укључени у наставу. Пракса је 
показала да прозивка није била најпоузданији метод за откривање 
аналфабета (а и руководиоци течаја су се жалили да је њихово 
накнадно укључивање у рад, када је већ био пређен део гради-
ва, успоравало планирани ток течаја). Зато су штабови тражили од 
сваког бригадира да нешто напише и тако су једноставно открива-
ли ко је писмен, а ко није. 

Након што су неписмени пописани, били су подељени у гру-
пе, пазивши да у једној не буде више од 15-20 омладинаца. Гру-
пе неписмених које су биле формиране на почетку нису нужно мо-
рале да опстану до краја течаја: временом би се издиференцира-
ли бољи и лошији полазници и нове групе би се формирале по том 
критеријуму.5 

Поред течајева за неписмене, постојали су још и течајеви за 
полуписмене. Према упутствима, полуписменима су сматрани они 
који су раније у школи или на аналфабетском течају научили да 
читају и пишу, али су то у мањој или већој мери заборавили. У 
пракси, као полуписмени третирани су и они који су познавали са-
мо једно од два писма српскохрватског језика. Течајеве на којима 
се учило друго писмо похађали су најчешће Словенци и Хрвати 
који су желели да науче ћирилицу, односно Срби који су желели да 
савладају латиницу.6 У бригадама у којима је био велики број не-
писмених (60 и више) „а то су редовно сучајеви у босанскохерце-
говачким и косметским бригадама“, течајеви за полуписмене ни-
су ни били одржавани, јер је било закључено да је, у недостатку 
описмењивача и расположивог времена, боље сву пажњу посвети-

5 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 
Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947.

6 На пример, 70 девојака и младића из птујске, 33 из прекомурске и 50 
из загребачке бригаде учило је ћирилицу, а 87 бригадира из космајске 
бригаде учило је латиницу (АЈ, ССОЈ-128, Десетодневни извештај о раду на 
културнопросветном пољу Штаба омладинских радних бригада Прве секције 
ОРА Шамац–Сарајево, Модрича, 21. април 1947).
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ти потпуно неписменима него онима који колико-толико читају и 
пишу.7 

Рад на описмењавању младих градитеља није био могућ без 
руководилаца аналфабетских течајева, односно описмењивача. Они 
су, у општој оскудици после Другог светског рата били малобројни 
и нису били довољно обучени за рад. Зато су главни штабови, шта-
бови деоница и бригада најчешће ангажовали ученике учитељских 
школа, гимназија и студенте. 

Ученици учитељских школа били су послати на градилиште 
пруге Шамац–Сарајево у великом броју, али штабови нису обрати-
ли довољно пажње на њихов правилан распоред по бригадама. Ме-
стимично се дешавало да је читав разред једне учитељске школе 
био у истој бригади. Понегде је било више описмењивача него не-
писмених. Штавише, ученици учитељских школа су се у великој ме-
ри показали као недисциплиновани, као млади људи који су скло-
ни да свој положај искористе како би избегли тежак физички рад. 
Они су се, нарочито када су у маси долазили у једну бригаду, пона-
шали као изолована група која се није мешала са осталом омлади-
ном. Да би се тај проблем решио, били су раздвајани и премештани 
у друге чете, у друштво ученика неких других учитељских школа. 
Раздвојени, они су показали боље резултате у раду и били су бли-
жи осталим бригадирима.

У случајевима када су недостајали ученици учитељских шко-
ла, улогу описмењивача обављали су ученици осталих средњих 
школа и студенти. Они су углавном добро радили, мада је било и 
оних који нису показали вољу да троше енергију у раду са непи-
сменима и њихове су групе подбациле.

У појединим бригадама било је учитеља. Није их било мно-
го и углавном су дошли као обични бригадири. Они су тек на са-
мом градилишту били позвани у штаб, где им је дат задатак да ру-
ководе аналфабетским течајевима. Неки су то радо прихватили и, 
као професионалци, остварили су одличне резултате. С друге стра-
не, поједини учитељи су потпуно подбацили: они нису ни желели 
да руководе течајевима, већ су дошли да се, кроз физички рад, од-
море од наставе.8 

У великом броју бригада није било ни учитеља ни учени-
ка учитељских школа, гиманзијалаца или студената, па су штабо-
7 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 

Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947.
8 Исто.
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ви били принуђени да бирају руководиоце аналфабетских течаја 
међу најшколованијим девојкама и младићима у бригади. Било је 
пожељно да се нађу они који су имали бар завршену основну шко-
лу, али било је и оних који су завршили тек 2-3 разреда. У не-
достаку бољег, прихватани су и они, с тим што су били обавезни 
да прођу петодневни курс за описмењиваче. Њима су руководили 
учитељи и током тих пет дана полазници су били ослобођени од фи-
зичког рада. На почетку курса, слушали су предавања по следећим 
тезама: Стање и узроци неписмености у старој Југославији; На-
пори нове народне државе за ликвидацију неписмености; Народ-
на власт, планска изградња и неписменост; Наше обавезе на Пру-
зи („Ни један градитељ неће отићи са Пруге а да не зна читати 
и писати“). У наставку течаја, слушали су предавања из дидакти-
ке и методике наставе. Један сегмент дидактичко-методичког дела 
курса био је веома идеолошки обојен – у питању је била методика 
упућивања ученика у „правилну примену и увежбавање наученог“ 
при читању омладинских листова, зидних новина и прорађивања 
материјала при групном читању.9 Петодневни курсеви за руково-
диоце аналфабетских течајева били су организовани за сваку нову 
смену на Омладинској прузи.

Аналфабетски течајеви у ФНРЈ, како они који су се одржа-
вали у сеоским и градским срединама тако и они са омладинских 
радних акција, имали су утврђен наставни план и програм. Основ-
ни задатак течаја био је да полазнике научи правилном и тачном 
читању и писању, правилном усменом и писаном изражавању, да 
код њих развије потребу за читањем и да их научи да врше основ-
не рачунске операције. Али, саставни део описмењавања био је 
и рад на идеолошком васпитању омладине у духу учења маркси-
зма- лењинизма. Зато је наставни план предвиђао да полазници, 
чим стекну елементарну писменост, започну са читањем и анализом 
(„прорадом“) одабраних текстова из буквара и читанки за основне 
школе. Требало их је упознати са „догађајима и тековинама народ-
ноослободилачке борбе“, као и са садржајима из прошлости сло-
венских народа. Од наставе се тражило да пробуди код полазни-
ка „здраву националну свест кроз народну песму и књижевност на-
родноослободилачке борбе“. Такође, требало им је, кроз обраду 

9 АЈ, ССОЈ-128, План кратког курса за руководиоце аналфабетских течајева, 
1947.
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предвиђених текстова, објаснити географски положај домовине и 
упознати их са њеним природним богатствима.10

Наставни програм аналфабетских течајева предвиђао је да 
укупан број часова буде 50: 25 часова за наставу матерњег језика 
и 25 часова за наставу математике. Настава матерњег језика подра-
зумевала је савладавање слова, основних знакова интерпункције, 
основе правописа и граматике и увежбавање пређеног градива кроз 
читање и писање диктата. Било је планирано да на крају четврте 
седмице течаја полазници самостално напишу своје име и прези-
ме. Да би тако обиман програм био саваладан, било је предвиђено 
да се обрађују два слова по часу, а у четвртој недељи по три сло-
ва. При том, требало је оставити један до два дана у недељи ка-
да би се увежбавало и утврђивало пређено градиво. Према прво-
битном плану један час је трајао као у школи – 45 минута, али се 
убрзо закључило да то није довољно и час је био продужен на 70 
минута.11 

Наставни програм је предвиђао да полазници током пете 
недеље увежбавају читање и писање народних пословица и му-
дрих речи, читање краћих текстова Чему нам треба писменост и 
Неписмен као слеп. Такође, почев од пете недеље, полазници би 
започели обраду одређених већих наставних тема, што је подразу-
мевало и њихову анализу. Прва у низу је била насловљена Народ-
ни устанак и чинила ју је „прорада“ следећих прозних текстова и 
стихова: Наш народ су издали, Хтјели су нас уништити, Издајници, 
Живела нам слога и слобода, Ој народе Лике и Кордуна, Рађање 
наше војске, Голема рана, Личком вођи устанка и Црвени мако-
ви. Следеће наставне теме биле су: Омладина у борби (Омладина, 
Листај горо и Јединица); Нема повратка на старо (Како живи на-
род, Друже дођи дома и Писмо моје мајке) и Изградња земље (Ми 
ћемо изградити земљу, На градилишту и Народна власт). Паралел-
но са обрадом наставних тема, наставни програм је предвиђао да 
пола зници увежбавају вештину писања пишући пароле, различита 
пи сма и састављајући зидне новине. При крају течаја писао би се 
самосталан рад на тему Поруџбина новина за читоницу, читале на-
родне песме и приповетке Еро са онога свијета, Магарац и хајдуци, 
Стари Вујадин, Матија Губец, Ропство Јанковић Стојана, Косово и 
Косовка девојка и текстови из природних наука.

10 АЈ, ССОЈ-124, Наставни план аналфабетских течајева, 1947.
11 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 

Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947. 
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Наставни програм из математике предвиђао је да полазни-
ци науче правилно изговарање и писање свих природних бројева 
до 1.000, четири основне рачунске операције до истог броја, да на-
уче напамет таблицу множења до 100 и савладају основне мерне 
јединице.12 

Аналфабетски течајеви завршавали су се полагањем испита 
„који треба да имају свечани карактер“, 4-5 дана пре одласка бри-
гаде са градилишта. Полагали су се пред комисијом коју су чини-
ли по један учитељ, руководилац течаја, културно-просветни ре-
ферент бригаде и још један члан штаба. Полазници су били оба-
везни да прочитају један текст из буквара и да пишу по диктату 
комисије. Следила су питања из математике: течајци су морали да 
покажу умеће у писању бројева и да реше постављене задатке. На 
крају би се сабрала оцена и полазници би добили диплому о завр-
шеном аналфабетском течају. 

Званично је критеријум за оцењивање био врло строг, јер је 
испит могао да положи само онај који је научио у потпуности да чита 
и пише, али у пракси често није било тако. Поједини култу рно- про-
светни референти, понесени „социјалистичким такмичењем“, на-
стојали су да пропусте што већи број полазника, без обзира на то 
што нису савладали програм, како би они или бригада у целини до-
били звање ударника (а то би им била добра препорука за даљу по-
литичку каријеру).13 

 Извештаји о аналфабетским течајевима на омладинским 
радним акцијама, поред тога што читаоцима дају слику о томе ка-
ко су замишљени, што наводе различите нумеричке податке („Дру-
га даруварска бригада: потпуно неписмених 25; пређено 14 слова; 
уче рачун до 100“),14 приказују нам и многе проблеме који су се 
јављали у њиховом раду. Учестала је, на пример, била појава да се 
часови скраћују или не одржавају, због нагомиланих обавеза бри-
гадира (када су се бригаде такмичиле у извршавању неког задат-
ка, па су штабови терали омладину да ради до изнемоглости). Били 
су раширени неоправдани изостанци бригадира са наставе. Неки су 

12 АЈ, ССОЈ-128, Наставни програм аналфабетских течајева на ОРА Шамац–
Сарајево, 1947.

13 Архив Србије (АС), Омладинска радна акција Кучево–Бродице, фасцикла 3, 
Упутство за културно-просветни рад и агитацију у бригадама, 1948.

14 АЈ, ССОЈ-128, Десетодневни извештај о раду на културнопросветном пољу штаба 
омладинских радних бригада прве секције ОРА Шамац–Сарајево, Модрича, 21. 
април 1947.
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изостајали зато што, једноставно, нису хтели да уче и ништа их није 
могло натерати да дођу, или нису били способни да прате наставу 
због недовољних умних способности. Појединци су изостајали или 
су трајно напуштали течај зато што су били упућивани на одређене 
специјалне задатке или у специјалне бригаде, као што су минерска 
или зидарска. Неки су претрпели тешку повреду или су се озбиљно 
разболели, па су добар део или читав течај провели у болници. Та-
ко су се многи вратили са радне акције неписмени.

Места на којима су се одржавали аналфабетски течајеви би-
ла су често проблем и доводила су у питање успех читавог посла. 
Оне бригаде које су биле смештене крај неке школе или јавне згра-
де имале су срећу, јер су имале учионице. Они који то нису има-
ли, сналазили су се како су знали: под ведрим небом, за столови-
ма од бригадне трпезарије и др. Наравно, у пракси је често искрса-
вао проблем када би полазници неког стручног курса заузели исте 
столове. Близина кухиње, гужва око ње и мириси, свакако су де-
концентрисали полазнике, а било је и случајева да су се аналфа-
бетски течајеви одвијали поред самог градилишта, у прашини, по-
ред колица и вагонета, камиона и сл. Часови под ведрим небом су 
често пропадали због кише. 

Наставна средства су углавном недостајала. На прузи Ша-
мац–Сарајево поједине бригаде биле су снабдевене букварима, и 
ћириличним и латиничним, које бригадири нису враћали по завр-
шетку курса, већ су га носили кући како би и даље учили. За Маке-
донце је набављен македонски, а за Албанце албански буквар. Све-
ске су редовно недостајале, као и оловке (које нису дистрибуиране 
целе, већ преполовљене, ради штедње). Од укупног контингента 
свески и оловака део је остављан течајевима, а део је узимао штаб 
за своје административне послове и, самим тим, недостајали су сви-
ма. Оскудевало се у таблама за писање. Било је бригада у којима је 
била по једна табла на групу полазника течаја. У појединим брига-
дама, курсисти су писали угљеном по даскама које би се затекле на 
градилишту, или на пак-папиру. Редовно одржавање наставе често 
су спречавале несугласице и отворени сукоби између фискултур-
них референата, руководилаца предвојничке обуке и руководила-
ца аналфабетских течаја око тога ко је коме узурпирао термин или 
простор за одржавање наставе.15

15 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 
Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947.
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Поред аналфабетских течајева, на радним акцијама би-
ли су организовани различити стручни течајеви. Наиме, основ-
ни задатак Првог петогодишњег плана, започетог у пролеће 1947, 
био је изградња базичне, тешке индустрије и са њом повезана 
електрификација земље и изградња саобраћајне инфраструктуре. 
Укупан број индустријских радника није био довољан и један од 
најважнијих циљева омладинских радних акција био је да бројну 
сеоску омладину обучи за рад у индустрији. Зато су на свим рад-
ним акцијама били организовани курсеви за зидаре, бетонирце, те-
саре, рударе, механичаре, шофере и др. У складу са спровођењем 
колективизације пољопривреде, основани су течајеви за баштова-
не, ратаре, сточаре и трактористе. Најзад, били су основани и по-
себни курсеви „народне технике“, који су обучавали будуће ра-
дио- оператере, фотографе и моделаре.16 

Омладинске радне акције служиле су и као школа будућих 
партијских кадрова, јер су на њима били одржавани течајеви за 
организаторе културних активности на селу, пионирске руководи-
оце, инструкторе предвојничке обуке, фискултурнике и руководи-
оце културно-уметничких друштава. Блиски овим течајевима су и 
они који су обучавали будуће библиотекаре, хоровође, дописнике, 
кино-оператере и др.17

Предавања

Предавања су била схваћена као „основа идеолошко-поли-
тичког васпитања омладине на радним акцијама“. Требало је, према 
плану ЦК НОЈ да се одржавају једном у десет дана у свакој брига-
ди. Постојали су стални предавачи – студенти филозофског, прав-
ног и економског факултета сва три универзитета у ФНРЈ, који су 
боравили на радној акцији колико и једна смена и били су обаве зни 
да испуне раније утврђен план предавања. По позиву долазили су 
на градилишта повремени предавачи – стручњаци за поједине об-

16 АЈ, ССОЈ-152, Рад омладинских радних бригада на изградњи Београда 1949. 
године. 

17 АЈ, ССОЈ-124, Омладински курсеви на већим радним акцијама, 1948; АЈ, 114-
214, Билтен омладинских курсева на аутопуту „Братство и јединство“, 1948. 
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ласти (професори универзитета, културни и јавни радници, руко-
водиоци КПЈ и НОЈ).18 

Које су биле теме предавања? Значајне податке пружају 
нам документа са пруге Кучево–Бродице: од марта до маја 1948. 
о држано је на овом градилишту укупно 314 предавања, и то 182 
политичка, 86 научно-популарних и 46 стручних. Редовна поли-
тичка предавања била су: О другом конгресу НФ Србије, Тежње 
америчког имеријализма, О народној омладини, Борба КПЈ за 
стварање нове Југославије, Улога земљорадничког задругарства, 
Задаци На родне омладине у повећању пољоприредне производње, 
Шта ће народнима ФНРЈ донети остварење Петогодишњег плана и 
О социјалистичком друштву. Ванредна политичка предавања била 
су: О везаним ценама, О значају пруге Кучево–Бродице, О Дану по-
беде и О Титовом рођендану. Као научно-популарна спомињу се: 
Географско-економски положај наше земље и њена природна богат-
ства, Природне појаве и људи, О постанку земље и живота на њој, 
О постанку и развитку човека, О сујеверју и О агрикултурним мера-
ма у пољопривреди. Стручна предавања односила су се на питања 
грађевинарства али и проблеме хигијене и здравствене заштите.19 
Из наведених наслова види се да су предавања била прилагођена 
омладини из неразвијених подручја источне Србије (одакле је до-
шао највећи број бригада), чији је културни и образовни ниво био 
прилично низак. Дотле су средњошколској и студентској омлади-
ни била намењена следећа, озбиљнија предавања: Основне карак-
теристике комунистичке партије – партије новог типа, Руководећа 
улога КПЈ у револуционарном преображају нове Југославије, По-
литика наше Партије на селу, Развитак омладинског покрета у 
Југославији, Међусобни односи империјалистичких држава и О 
социјалистичком реализму.20 

Сукоб Југославије са Информбироом је проширио теме пре-
давања на омладинским радним акцијама. Кључна новина била је 
да се целокупан културно-просветни и агитационо-пропагандни 
рад усмерио у правцу јачања свести омладине да гради социјализам 
сопственим снагама, без подршке СССР-а и „народних демократија“. 
Од предавања се тражило да објасне омладини „суштину спора КПЈ 

18 АЈ, ССОЈ-124, Упутства за пропагандно-агитациони рад на омладинским радним 
акцијама 1949. године, Београд, 1949. 

19 АС, ОРА Кучево–Бродице, 3, Извештај Одељења за агитацију и пропаганду о 
раду прве смене, Кучево, мај 1948. 

20 АС, ОРА Панчевачки Рит, Упутство за агитационо-пропагандни рад у студентским 
и средњошколским бригадама, Београд, 1948. 
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и СКП(б)“, да развијају њен југословенски социјалистички патрио-
тизам и, с тим у вези, да је систематски упознају са постигнутим ре-
зултатима Првог петогодишњег плана и наредним задацима. Наро-
чито је наглашено да омладина мора да се детаљно упозна са свим 
аспектима „социјалистичког преображаја села“, како је у партијској 
терминологији била названа насилна колективизација којом је КПЈ 
настојала да докаже неоснованост оптужби Информбироа.21 

Штампа и зидне новине

Штампа је виђена као „моћно средство за васпитање омлади-
не и њену мобилизацију у извршавању задатака“.22 Од бригадира 
се током боравка на радној акцији тражило да редовно прате днев-
не новине, како би им њихово читање постало свакодневна потре-
ба. Било је планирано да свака бригада добија партијске, фрон-
товске и омладинске листове, као што су Борба, Омладина и Млади 
задругар.23 Такође, на великим радним акцијама штампане су но-
вине које су уређивали сами бригадири: Омладинска пруга (Брчко–
Бановићи), Борба на омладинској прузи (Шамац–Сарајево), Брат-
ство и јединство (на градилишту истоименог аутопута) и Звишка 
пруга (Кучево–Бродице). 

Основни метод праћења штампе био је колективно читање, 
кроз тзв. читалачке групе, што је подједнако било последица и сла-
бе писмености бригадира и недовољног броја примерака новина на 
радној акцији. Руководиоци читалачких група имали су задатак да 
бирају онај чланак „који ће нешто учити омладину, на њу васпитно 
деловати“. То би био неки текст везан за Први петогодишњи план, 
радне акције, различите активности омладине, актуелну политичку 

21 АЈ, ССОЈ-124, Упутства за пропагандно-агитациони рад на омладинским радним 
акцијама 1949. године, Београд, 1949.

22 АЈ, ССОЈ-124, Основни облици агитционо-пропагандног рада на Омладинским 
радним акцијама, 1948.

23 Једна илустрација о томе колики је заначај Партија придавала редовном 
читању новина на радним акцијама: основни заплет у роману Синови равнице 
Богдана Чиплића (Нови Сад, 1952), о једној војвођанској средњошколској 
бригади на ОРА Бања Лука – Добој (1951), настао је када члан штаба, задужен 
за редовно прибављање штампе, једног јутра није донео новине. Бригадири 
су могли да му опросте изостанак штампе на српскохрватском језику, али не 
и оне на мађарском! Младић је на бригадној конференцији био одмах оптужен 
за великосрпски шовинизам, што, ако имамо у виду да је роман писан у јеку 
сукоба са Информбироом, даје заплету посебну димензију. 



Иван ХОФМАН „ШКОЛА СОЦИЈАЛИЗМА“ – ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
 ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ОМЛАДИНЕ НА РАДНИМ АКЦИЈАМА 1946–1951.

215

ситуацију (нарочито након објављивања Резолуције Информбироа, 
јуна 1948) и др. Након читања сваког појединачног чланка уследи-
ло би „прорађивање“ – дискусија чланова читалачке групе о оно-
ме што је било прочитано. Руководиоци читалачких група су били 
обавезни да чувају поједине текстове из старијих бројева новина 
и да се на њих враћају по потреби, да их надовезују на теме нових 
дискусија. 

У тесној вези са читањем дневне штампе било је организовање 
дописничке мреже. Она је схваћена као школа за будуће новина-
ре и репортере и, што је још важније, као прилика да сами брига-
дири, пишући репортаже о животу и раду на ОРА, стварају доку-
ментарну грађу о њима, чувају од заборава стечена искуства и дају 
материјал који би послужио као агитационо и пропагандно сред-
ство за будућа прегнућа омладине. Било је пожељно да теме допи-
са буду разнолике: о раду на самом градилишту, течајевима, култу-
ри и просвети, спортским активностима, о уклањању лоших навика 
(као што је псовање) или о потреби да поједини млади људи стекну 
основне хигијенске навике. Од дописа се није тражило да бележе 
само успехе и позитивна искуства, већ да редовно извештавају и о 
негативним појавама, како би оне биле регистроване и уклоњене. 
Дописе је требало слати народнофронтовским листовима Омлади-
ни и Борби. 

Зидне новине су биле следеће битно средство агитације и 
пропаганде на градилишту. Све бригаде су биле обавезне да их 
издају недељно, десетодневно или петнаестодневно. Уређивала их 
је редакција састављена од три до пет за то способних омлади-
наца. Њени чланови прикупљали су прилоге бригадира, правили 
њихов одабир или сами пратили рад бригаде и писали о различи-
тим појавама. Редакција је могла саветодавно да делује на омла-
дину, како би их упутила о којим темама и на који начин би тре-
бало да пишу. Један члан редакције био је задужен за ликовну 
страну зидних новина. Он би исписивао наслове и илустровао их. 
Редакција је требало да се потруди да један број покрива разнород-
не теме, да има и критичких осврта, да има одељак за хумористич-
ке текстове, фотографије (макар исечене из новина), шеме, графи-
коне, илустрације.24 Од зидних новина се тражило да имају неки 
ефектан назив, на пример Муња, како су се звале оне које је изда-

24 АЈ, ССОЈ-124, Основни облици агитaционо-пропагандног рада на Омладинским 
радним акцијама, 1948.
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вала југословенска бригада на изградњи пруге Кукс–Пишкопеја, у 
Албанији 1946. године.25 

А како је изгледала Муња? За реконструкцију послужиће нам 
илустрације из бригадног дневника. Грубо речено, Муњини прило-
зи могу да се поделе на оне који се односе на живот бригаде и оне 
који се односе на актуелну политичку ситуацију у ФНРЈ и свету. У 
прву групу спадају графикони који приказују радни учинак брига-
де, чете, десетине или појединца у одређеном периоду. На пример, 
имамо обавештење да је десетина извесног Мује Бећировића дала 
обавезу да ће за четири дана ископати одређену количину земље, 
али и да је у датом року ископала више, тј. премашила задату оба-
везу за прецизно наведен проценат. Следи обавештење да је десе-
тина извесног Ахмеда Далића, у краћем временском периоду, ис-
копала више од десетине Мује Бећировића и прецизно је наведе-
но колико је то у кубним метрима земље, радним часовима и про-
центима. 

У другу групу прилога спада цртеж Истре са предимензиони-
раним Трстом, представљеним као црвена звезда петокрака. Према 
звезди се гибају масе које су кренуле из правца оближњих истар-
ских и словеначких градова. Изнад њих вију се југословенске за-
ставе и транспаренти Тито, Трст је наш, Хоћемо слободу и Нећемо 
бити робови. Око Истре поређани су бели правоугаоници са од-
ломцима различитих говора, вести и др. текстова о тршћанском 
питању, чији су наслови: Тито је рекао, Молотов је рекао, Нећете 
успети империјалисти! и др.26 

Бригадне библиотеке

Колективно и, ређе, индивидуално читање књига сматрано 
је веома важним видом образовања и васпитања на омладинским 
радним акцијама. Циљ је био да омладина стекне потребу да чита. 
Због слабе писмености бригадира, књиге су, као и новине најчешће 
читане у читалачким групама. Свака бригада је била обавезна да 
поседује библиотеку са идеолошки провереним књигама, којом ру-
ководи библиотекар. Његов задатак је био да подстиче бригадире 

25 АЈ, ССОЈ-125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946. 

26 Исто. 
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да узимају књиге на читање, да истиче на огласној табли који се 
наслови препоручују, води евиденцију колико је књига прочитано 
у одређеном периоду и шта се највише чита. Библиотекар је јавно 
похваљивао оне омладинце који су се истицали у читању и крити-
ковао оне који су избегавали ту обавезу.

Како је изгледао књижевни фонд типичне библиотеке на 
омладинској радној акцији? Потпунијих пописа нема, али за ре-
конструкцију може да нам послужи штури списак књига које су 
биле предвиђене да се пошаљу у бригадне библиотеке на прузи 
Брчко–Бановићи 1946.27 Списак је пун грешака: имена појединих 
аутора су написана нетачно, као и многи наслови; код појединих 
дела није ни наведено име писца. Упркос томе, можемо да стекне-
мо приближну представу о томе шта се читало (или је требало да 
буде читано) на омладинским радним акцијама. 

Најзаступљенија је била политичка литература – директивни 
чланци и реферати совјетских и југословенских партијских лиде-
ра и идеолога, сакупљени у различите зборнике и брошуре; одлуке 
и закључци раличитих партијских тела, правни акти и др. Преве-
дени совјетски наслови били су следећи: Историја СССР; Историја 
СКП(б); Прича о Лењину; Детињство и школске године Лењина; 
Какав треба да буде комсомолац; Јосиф Висарионович Стаљин, О 
основама лењинизма; Г. М. Свјердлов, Материнство, брак, породи-
ца у совјетском закону; Вјечеслав Молотов, Реферат поводом 28 
годишњице Октобарске револуције; Михаил Калињин, О омладини; 
Косевљев, Колхозни систем; Пољански, Суд у СССР-у; Г. Влахов, 
Уређење Совјетског Савеза; Васиљев, Државно уређење у СССР; 
Колисов, Беседе младих комуниста. Домаћа партијска литература 
била је заступљена следећим насловима: Јосип Броз Тито, Борба за 
ослобођење Југославије, Четири говора и Најдемократскији избори 
које је носила Југославија; Едвард Кардељ, Пут нове Југославије 
и Експозе пред Народном скупштином; Милован Ђилас, Дволични 
рад опозиције, О данашњим задацима Партије; Моша Пијаде, Нацрт 
Устава ФНРЈ; Мартин Менцеј, Систем општег школског образовања. 
Следе: Устав ФНРЈ; Закључци Другог пленума УСАОЈ и брошуре не-
познатих аутора Народни фронт Југославије, Јединство радничке и 
сељачке омладине и Наша млада армија.

На поменутом списку налази се један број совјетских на-
учно- по пуларних монографија и брошура: Александар Опарин, По-

27 АС, ОРА Брчко–Бановићи, Списак књига које су предвиђене за бригадне 
библиотеке, 1946. 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

218

станак живота на Земљи; М. Иљин и Ј. Сегал, Како је човек постао 
див; Ж. Оролов, О поретку у васиони; Серјирев, Необичне небеске 
појаве и Стобин, Зашто биљке имају зелену боју.

Списак заокружују одабрана југословенска и совјетска књи-
жевна дела, класична и она инспирисана револуционарним ра-
том. Дела југословенских аутора била су: Драгојло Дудић, Днев-
ник 1941, Владимир Дедијер, Дневник, Бранко Ћопић, Приче пар-
тизанке и Огњено рађање домовине. Следе изабране приповетке 
Радоја Домановића, Борисава Станковића и Петра Кочића и поезија 
Јована Јовановића Змаја. Од класичних руских писаца заступљен 
је Лав Толстој романом Хаџи Мурат и одабраним новелама и припо-
веткама. Следе класици књижевности социјалистичког реализма: 
Како се калио челик Николаја Островског, Чапајев Дмитрија Фур-
манова и Непокорени Бориса Горбатова. На списку се налазе још 
Милосрђе бога Марса, збирка приповедака три аутора „нове Бугар-
ске“, буквар и читанка за народне школе.

У дневнику југословенске бригаде која је учествовала у 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја у Албанији 1946. налази се 
цртеж на коме су представљене насловне стране типичних књига 
из библиотеке ове бригаде.28 Поред већ поменутих наслова, овде 
се могу наћи романи: Син пука Валентина Катајева, Ход по му-
кама Алексеја Толстоја и Цитадела Арчибалда Кронина, поезија 
Мајаковског, часописи Наша књижевност, Југославија–СССР и 
Тридесет дана, политичка литература: Стварање новог света М. 
Иљина, О улози и задацима синдиката у условима нове економске 
политике В. И. Лењина и Двадесетпетогодишњица велике октобар-
ске револуције Ј. В. Стаљина. 

Садржајне податке о библиотекама и читању књига на омла-
динским радним акцијама налазимо у грађи о радној акцији Куче-
во–Бродице, 1948. године.29 Укупан број књига и брошура у свим 
бригадним библиотекама био је 3.082. Неке од њих је набавио 
Главни штаб бригада, неке су бригаде донеле са собом, а поједине, 
као звишка и поречка, нису донеле ниједну. Број књига у брига-
ди био је 120–180. У почетку је број читалаца био мали. Потом је 
проглашено такмичење у читању и бригадири су се обавезали да 
ће у одређеном року прочитати одређен број књига. Захваљујући 

28 АЈ, ССОЈ-125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946.

29 АС, ОРА Кучево–Бродице, 3, Нека питања о стању на градњи пруге Кучево–
Бродице, Кучево, 8. јуна 1948.
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такмичењу број читалаца и прочитаних књига (бар формално 
прочитаних) се повећао. Бригадири су најрадије читали брошу-
ре из едиције Наука и живот, али и приповетке југословенских и 
совјетских писаца. Када је о прози реч, највише су читани Срца 
смелих М. Котова и В. Љасковског, о револуцији у Русији, и Осам 
богатира (збирка приповедака о совјетским пилотима из Другог 
светског рата). Различитих статистичких података о укупном броју 
прочитаних књига у једној бригади, током неког утврђеног перио-
да, има више и налазе се у различитим архивским фондовима, али 
нам ти бројеви не дају одговор на најважније питање – да ли су 
књиге биле заиста прочитане и да ли су читаоци разумели прочи-
тано? 

Слушање радиоемисија

Агитпроп ЦК КПЈ је рано почео да користи радио у полити-
чко- пропагандне сврхе: „Данас, када имамо широко развијену мре-
жу емисионих станица, потребно је систематски искористити преко 
радија живу реч, која се обраћа милионима слушалаца, за држа-
вајући при том сву сугестивност фамилијарног говора.“30 

Већ је априла 1945. Одељење за народно просвећивање 
при Министарству просвете ДФЈ покренуло акцију сакупљања ра-
дио- апарата за потребе домова културе, како би „најширим народ-
ним масама“ било омогућено слушање едукативних радио-емисија.31 
Колективно слушање радија било је схваћено као основни вид упо-
требе овог медија у сврхе народног просвећивања, како на селу 
и у граду тако и на омладинским радним акцијама. Од радио- ста-
ница се тражило да емитују емисије о пољопривреди, задругар-
ству, хигијени, уметности, науци, у форми популарних предавања, 
ра зговора и дискусија у студију, савета, писама слушалаца, реце-
пата, анегдота и „све то [да буде] проткано народном музиком“.32 

Радио-емисије су биле нарочито присутно средство агитације 
и пропаганде на аутопуту „Братство и јединство“ и приликом 
изградње Београда 1948. и 1949. године. Било је предвиђено да 

30 Културна политика Југославије 1945–1952, зборник докумената, приредили Б. 
Докнић, М. Петровић, И. Хофман, I, Београд, 2009, стр. 295. 

31 Исто, стр. 292. 
32 Исто, стр. 296.
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се на обе радне акције емитују по три редовне дневне емисије 
(јутарња, подневна и вечерња) и неколико специјалних, у трајању 
од 3-4 часа. Од свих емисија се тражило да имају агитационо- про-
пагандни карактер и посебно да буду усмерене „ка питањима бор-
бе за социјалистички преображај села“. Редовне емисије је треба-
ло да садрже: краће политичке прегледе (вести из унутрашњег по-
литичког живота ФНРЈ, спољнополитичке информације и, нарочи-
то, преглед резултата социјалистичке изградње); вести са гради-
лишта (резултате такмичења, информације о културно-просветном 
и фискултурном раду у бригадама); репортаже о животу и раду 
бригадира; популарна предавања о изградњи социјализма у ФНРЈ 
и научно-популарна предавања; музичке нумере преузете из дис-
котека великих радио-станица и оне које су биле снимљене при-
ликом различитих манифестација на градилишту; снимљене го-
воре ударника, командира, читање писама упућених кућама или 
јавним установама и личностима; читање литерарних радова ин-
спирисаних радним акцијама и директивна писма и говоре омла-
динских и партијских руководилаца. Специјалне емисије требало 
је да емитују: снимке типичног читалачког часа (аутентичног или 
одглумљеног); бригадне конференције; снимке типичног часа на 
једном курсу; краће драме и скечеве; музички програм; књижевне 
емисије; „веселе вечери“ са музиком за плес и око логорске ва-
тре. Штабови бригада били су обавезни да обавештавају бригади-
ре о дневном садржају радио-програма и да чувају радио-апарат 
и звучнике (за то је био задужен један члан штаба). Штабовима је 
било забрањено да држе радио-апарате у својим канцеларијама – 
они су морали да буду на домету ушију свих бригадира. 

Како би план пропаганде путем радија био остварен, агит-
проп је наложио да се изврши озвучавање терена, односно просто-
ра бригадних логора и градилишта, да се набави довољна количина 
радио-апарата, звучника, каблова и др. опреме. Такође, тражили 
су се оператери, који би опрему поставили и касније одржавали.33 

У пракси, много тога што је било предвиђено планом ра-
дио- про паганде није било остварено. На ОРА „Братство и јединство“ 
радила је радио-станица са звучном мрежом (разгласна стани-
ца). Поред тога Главни штаб је располагао са неколико апара-
та на батерије и струју. Домет станице је био слаб и није могао 
да покрије целу трасу аутопута. Редакција није имала довољно 

33 АЈ, ССОЈ-124, Упутства за пропагандно-агитациони рад на омладинским радним 
акцијама 1949. године.
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људи – исти омладинци били су и новинари и спикери. Зато ни-
су успевали да припреме више од пола часа-час програма днев-
но. Значајан проблем се јавио након што је извршено наређење да 
се повуку из програма совјетске грамофонске плоче, јер домаћих 
ни је било. Главни штаб је тражио да му се обезбеде снимци музи-
ке југословенских народа и аутора, али домаћа предузећа се ни-
су одазвала на молбу, јер су имала лоше искуство са односом бри-
гадира према носачима звука. Преноси наступа различитих ансам-
бала и солиста углавном су заказали, јер је преношење опреме за 
њихово емитовање било прилично компликовано. Стога у закључку 
извештаја стоји да радио-станица на Аутопуту није добро одради-
ла свој посао.34 

На градилиштима Београда је, судећи према извештају, 
ситуација са коришћењем радија била боља. Јака разгласна ста-
ница је озвучавала све логоре и градилишта на Новом Београду, а 
у центру града и у Панчевачком риту успешно су радиле мале ра-
згласне станице. Оне су имале своје редовне и ванредне емисије 
и показале су се као „добар мобилизатор омладине за решавање 
најважнијих задатака [и] као добро организационо средство за 
отклањање свих грешака“.35

Програм радио-станице на Омладинској прузи Бања Лука 
– Добој 1951. имао је све садржаје који су били карактеристич-
ни за претходне радне акције. Али било је и нечег новог, што се 
појавило као резултат либерализације друштва после Трећег пле-
нума ЦК КПЈ, децембра 1949. Тражило се да претежан део програ-
ма чини музика, и то (поред уобичајених масовних песама из на-
родноослободилачке борбе и обнове и изградње) тзв. лака музи-
ка, музика за плес, оперске арије и лакше композиције уметнич-
ке музике.36 Несумњиво су омладински и партијски активисти схва-
тили да добра музика далеко више подстиче на рад од стереотип-
них говора различитих функционера и монотоног навођења днев-
ног учинка бригада, чета и појединаца.

Када говоримо о употреби радија у пропаганди омладин-
ских радних акција, требало би и да напоменемо да су државне ра-
дио- станице редовно извештавале југословенску јавност о резулта-
34 АЈ, ССОЈ-152, Извештај о агитационо-пропагандном раду у омладинским радним 

бригадама на Аутопуту у 1949. години, Београд, 1949.
35 АЈ, ССОЈ-152, Рад омладинских радних бригада на изградњи Београда 1949. 

године. 
36 АЈ, ССОЈ-128, Пропагандно-агитациони рад на прузи Бања Лука – Добој, Бања 

Лука, 1951.
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тима рада на градилиштима широм земље. С тим у вези обратићемо 
пажњу на синопсис радио-емисије о Омладинској прузи Брчко–
Бановићи. Целокупну емисију требало је да чине карактеристич-
ни звуци, опис онога што се чује и коментар. Синопсис је следећи: 

1) Карактеристични звуци које производи рад: ударци пијука 
и лопате, бука приликом зидања насипа и полагања железнич-
ких прагова, усклици при раду, песма, дозивање, звук воза. 

2) Штаб бригаде: „Приказати штаб као артерију једне омла-
динске акције“; снимак уласка и изласка омладинаца, давања 
саопштења и директива; снимак расправе о проблему и његовом 
решавању.

3) Свестраност живота и рада у логору: снимци делова пре-
давања, приредби, фискултурних такмичења, рада аналфабет-
ских течајева, рада редакције, снимци омладинских весеља; 
читање одломака из зидних новина.

4) Омладина за време одмора: снимак за време ручка, пред 
спавање; снимак како бригадири препричавају доживљаје са 
рада или из логора, како се дописују са друговима; снимак 
„специјалног логорског хумора“.

5) Јутарњи живот у логору: звуци устајања, умивања, збора, 
читања дневних заповести, поделе рада и распореда јединица. 

6) Изјаве ударника и представника најбољих бригада: изјаве 
омладинаца из сваке федералне јединице и изјаве странаца, 
пре свега Чеха.

7) Снимак проласка воза кроз прву деоницу коју су омладин-
ци саградили.

Детаљи емисије требало је да буду разрађени на терену, 
али је било посебно наглашено да снимање може да се обави са-
мо у околини Брчког, због тога што на другим местима није било 
поуздано напајање електричном енергијом.37 Синопсис је врло 
ле по разрађен. Када се чита, по својој динамици неодољиво 
подсећа на конструктивистичке филмове Дзиге Вертова, али остаје 
непознаница да ли је емисија икад снимљена и, ако јесте, да ли је 
емитована.

37 АС, ОРА Брчко–Бановићи, 1, Предлог плана за звучно снимање радова на 
„Омладинској прузи“, 1946. 
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Логорске ватре

Логорске ватре су биле саставни део живота на омладин-
ским радним акцијама у Југославији, њихов незаобилазни ритуал. 
Оне су замишљене као подсећање на партизанске дане, када су се 
уморни борци окупљали око великих ломача и, дружећи се, јачали 
веру да заједничким снагама доприносе победи над фашизмом и 
успешном револуционарном преображају.38 

Логорске ватре су замишљене као „најомиљенија форма ко-
рисног одмора и културне забаве градитеља“.39 Требало их је ор-
ганизовати једном недељно (обично суботом увече) и то као за-
једнички подухват две-три суседне бригаде. Програм логорске ва-
тре требало је да буде „прожет духом народноослободилачке бор-
бе и борбе за изградњу социјализма“, да буде интересантан и раз-
новрстан и да се разликује од програма приредбе. Било је пожељно 
да неки бивши борац, романтично седећи поред велике буктиње, 
прича о својим искуствима из рата или да неки бригадир који 
је учествовао и на ранијим радним акцијама (нарочито оним из 
1944/45) преноси своја искуства. Омладинци су били подстицани 
да приповедају о успесима изградње социјализма у свом крају, о 
томе како се некад, за време „протународних режима“, тешко жи-
вело, а како се лепо живи у „данашњици“. Билo је препоручено и 
читање одломака из „проверених“ књига (из Дневника Владимира 
Дедијера и Младе гарде Александра Фадејева, поезија Владимира 
Назора, поезија и проза Бранка Ћопића, чланци из Борбе, Борбе на 
омладинској прузи, Братства и јединства, Новог Београда, Омла-
дине, одломци из брошуре Батрића Јовановића Омладинске рад-
не акције – школа социјализма). Приповедањем доживљаја из ра-
та и са ранијих радних акција, као ни читањем није био исцрпљен 
садржај логорских ватри. Било је пожељно да се на логорским ва-
трама држе пригодна предавања о значајним историјским лично-
стима, као што су Матија Губец, Петар II Петровић Његош, Вук 
Караџић и Светозар Марковић, затим о народноослободилачким 
традицијама југословенских народа (хајдуци, ускоци) и, најзад, да 
се омладини читају чланци о успесима социјалистичке изградње. 
Сувопаран програм је био допуњен певањем масовних песама, ка-

38 Окупљање уморних ратника или трудбеника око ватре није, наравно, обичај 
настао у народноослободилачком рату и револуцији, већ је то ритуал који 
постоји још од палеолитских дана.

39 АЈ, ССОЈ-124, Основни облици агитционо-пропагандног рада на Омладинским 
радним акцијама, 1948.
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ко оних о борби, тако и оних о обнови и изградњи земље. Певала 
се и свирала народна музика и организатори су настојали да се по-
стигне „опште весеље бригадиста“. 

Руководство НОЈ сматрало је да успех логорске ватре као 
средства агитације и пропаганде (а не само као вида обичне заба-
ве) зависи пре свега од припреме. Од штабова бригада се тражи-
ло да бар недељу дана раније саставе програм, одреде омладин-
це који ће говорити, певати или рецитовати. Штабови су такође би-
ли обавезни да „помогну“ изабраним омладинцима да се што боље 
припреме, како не би садржај кренуо у непланираном смеру. 

Приредбе

Приредбе су биле саставни део културно-просветних актив-
ности на омладинским радним акцијама. Могу се поделити на оне 
које су организовали и изводили сами бригадири другим бригади-
рима, односно становницима насеља у околини градилишта и на 
приредбе које су одржавали различити гости – уметнички ансам бли 
и солисти.

Какав је био садржај појединих приредби? Навешћемо три 
примера.

Југословенска бригада, формирана на прузи Брчко–Бановићи, 
градила је током лета и јесени 1946. аутопут Кукс–Пишкопеја, на 
северу Албаније. Једне вечери, она је албанским домаћинима пред-
ставила изразито идеолошки и политички обојен програм, о коме је 
надахнуто писао аутор бригадног дневника.40

Бина је била једноставна, направљена од ћебади, украше-
на југословенском и албанском заставом и сликама Тита, Енвера 
Хоџе и Стаљина. Програм је почео интонирањем југословенске и 
албанске химне. Потом је „млад и чврст Љубишин глас“ рецитовао 
следеће стихове: 

„Свесни смо добро тешкоћа многих, 
Што нас на путу чекају том. 
Ал шта то мари, сви смо ми млади, 
Одани раду, чврсти као гром.“

40 АЈ, ССОЈ-125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946. 
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Уследио је сплет песама са пруге Брчко–Бановићи. По завр-
шетку наступа хора, омладина је рецитовала још неколико пригод-
них песама. Следећа тачка је била фолклорна: босоноге девојке, 
„обучене у зелене блузице и шарене сукње с црвеном марамом на 
глави“ извеле су сплет југословенских кола, уз пратњу хармонике. 
Њихов наступ је био тако топло прихваћен да су неколико пута из-
лазиле на сцену и играле „на бис“. Врхунац вечери био је скеч, на-
писан на самом градилишту. Његов заплет био је потпуно у складу 
са актуелном политичком ситуацијом на Балкану: тројица капита-
листа – мистер Џон, мистер Сем и мистер Грекос ковала су плано-
ве како да поделе Албанију. Мистер Грекос, како му само име ка-
же, прототип грчког капиталисте, тражио је од британског (Џон) и 
америчког (Сем) „колеге“ да му уступе албански град Корчу, а овај 
ће њима да уступи руднике и остала блага своје домовине. Наш из-
вор нам нажалост не говори какав је био расплет овог, по свему 
судећи, прилично баналног скеча. 

Други пример: извори о омладинској радној акцији Панче-
вачки рит 1948. пружају нам информације о приредбама које су 
биле на знатно вишем нивоу, пре свега зато што су их извеле бри-
гаде састављене од средњошколаца и студената. Прва пирот-
ска средњошколска бригада планирала је да изведе програм који 
би чиниле музичке нумере, рецитације, драмски комад и наступ 
фолклорне групе. Приредбу би отворио хор композицијама Пе-
сма градитеља Омладинске пруге, Песма аутостради и Здравствуј 
Расија. Потом би вокални дует извео једну руску народну песму, а 
вокални солиста соло песму Путовање. На крају музичког дела при-
редбе хор би извео једну српску народну песму. У наставку програ-
ма рецитатори би извели следећи програм – песме Цветају руже, 
Три пролећа и Путовање. Као ударна тачка програма предвиђена 
је комедија Бранислава Нушића Власт, а на крају би фолклорни ан-
самбл извео „чешки танц и казачок“. Не располажемо подацима на 
основу којих бисмо знали да ли је приредба са таквим програмом 
била изведена.41

Трећи пример: Београдска радна бригада „Драго Станојевић“ 
је у оквиру исте радне акције извела приредбу поводом Дана устан-
ка у Србији (7. јул) и поновила је још четири пута у мање свеча-
ним приликама. Програм су чиниле рецитације из збирке Лирика 
борбе и победе, одабране песме Радована Зоговића и Владимира 

41 AС, ОРА Панчевачки Рит, Записник са састанка културно-просветног одбора 
Прве пиротске средњошколске радне бригаде, Панчевачки Рит, 26. 7. 1948.
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Мајаковског, сплет југословенских и бугарских народних игара, ма-
совне песме Полет младости и Московски марш, али и композиције 
уметничке музике Серенада од Франца Шуберта и Чежња од Сеза-
ра Франка.42

Током летњих месеци, када су радови на акцијама били нај-
интензивнији, велика омладинска градилишта обилазили су профе-
сионални и аматерски уметнички ансамбли и појединачни уметници 
и културни радници. Тако су јула 1946. Омладинску пругу Брчко–
Бановићи посетили српски књижевници Десанка Максимовић, Оскар 
Давичо, Жак Конфино, Гвидо Тартаља и Сретен Марић и хрватски 
књижевник Петар Шегедин. Обишли су градилишта, логоре разли-
читих бригада и одржали су неколико књижевних вечери.43

Годину дана касније, градилиште Омладинске пруге Шамац–
Сарајево посетили су ансамбли Народног позоришта из Београда, 
Народног позоришта из Сарајева, Хрватског народног казалишта, 
Народног позоришта из Ниша, Хор и Оркестар Радио Сарајева и ви-
ше аматерских ансамбала (КУД „Абрашевић“ из Мостара, „Синди-
кални и пјевачки хор“ из Љубљане, ансамбл Централног дома ин-
валида из Земуна, КУД „Пелагић“ из Бања Луке, студентски позо-
ришни ансамбл из Љубљане и др.). Било је више пропуста при-
ликом ових гостовања: ансамбли су долазили независно од пла-
на, а често је Главни штаб бивао обавештен о њиховом доласку 
тек након два-три дана. Програми појединих ансамбала нису били 
прилагођени маси слабо образованих бригадира, или су гости зах-
тевали одређене реквизите, као што је клавир, чак и тамо где се 
није могао набавити.44 

Филмске пројекције

Филм је изразито сугестивна уметност. Зато је добио широку 
политичко-пропагандну примену у тоталитарним државама, какве 
су биле СССР и Трећи рајх, али и у парламентарним демократијама, 

42 АС, ОРА Панчевачки Рит, Извештаји о културно-просветном раду у 139 бео-
градској радној бригади „Драго Станојевић“, Баваниште, 26. 7. – 3. 8. 1948.

43 АЈ, ССОЈ-127, Извештај о доласку делегација на Омладинску пругу од 16. 7. до 
23. 7. 1946, Букиње, јули 1946. 

44 Културна политика Југославије 1945–1952, зборник докумената, приредили Б. 
Докнић, М. Петровић, И. Хофман, II, Београд, 2009, стр. 53. 
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нарочито за време Другог светског рата.45 КПЈ је у примени фил-
ма следила совјетско искуство и биоскопске пројекције посматра-
не су као једно од најважнијих средстава за васпитање омладине.46 
Било је планирано да се на радним акцијама одржавају филмске 
пројекције једном у десет дана. Пошто велики број младих људи 
није никада раније био у прилици да посматра неки филм, би-
ло је потребно упутити их у оно што ће да гледају. Пре почетка 
пројекције би неки омладински активиста одржао кратко излагање 
о садржају и поруци филма и, за време паузе (док би киноопера-
тери мењали ролне), пружао би потребна објашњења о ономе што 
је било приказано. У случају да је на програму страни филм, један 
омладинац је обавезно читао титл. После пројекције била је ор-
ганизована дискусија. Било је пожељно да се неко унапред при-
преми и изнесе своја запажања, како би она могла да се развије у 
жељеном правцу.47

Какав је био биоскопски репертоар на омладинским рад-
ним акцијама? Располажемо са неколико мање или више детаљних 
спискова, при чему у њима нису наведена имена аутора, а често 
ни тачни називи филмова. Упркос томе, можемо да закључимо да 
су у почетку били приказивани превасходно совјетски филмови, 
набављени преко Друштва за културну сарадњу Југославије са 
СССР-ом.48 На прузи Шамац–Сарајево приказани су, између оста-
лих, мјузикл Здравствуј Москва Сергеја Јуткевича, ратни филм 
Син пука Василија Пронина (по већ поменутом роману Валентина 
Катајева), историјски спектакл Петар Велики Николаја Симонова и 
Младост наше отаџбине, непознатог жанра и аутора.49 

Девојке и младићи који су градили пругу Кучево–Броди-
це гледали су, осим Младости наше отаџбине, и совјетске ратне 

45 Сетимо се филмова Oлимпијa Лени Рифенштал (о летњим Олимпијским играма 
у Берлину 1936), Александар Невски Сергеја Ејзенштајна или цртаног филма 
Фирерово лице, из продукције Волта Дизнија, који приказује Пају Патка као 
жртву немачког новог поретка. 

46 О идеолошкој употреби филма у СССР-у, „народним демократијама“ и соци-
јалистичкој Југославији: П. Љубојев, Европски филм и друштвено насиље (свет 
минулог колективизма), Београд, 1994. 

47 АЈ, ССОЈ-124, Упутство за пропагандно-агитациони рад у омладинским радним 
бригадама, око 1950.

48 М. Пејовић, „Совјетски филмови приказани у Југославији у организацији 
Друштва за културну сарадњу Југославије са СССР-ом 1945–1948. године“, 
Годишњак за друштвену историју, год. XVII, свеска 1, 2010, Београд, 2011. стр. 
98–101.

49 АЈ, ССОЈ-128, Извештај штаба VII секције Омладинске пруге Шамац–Сарајево о 
одржаним биоскопским представама, Зеница, 3. мај 1947. 
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филмове Задатак мајора Булочкина (аутор непознат) и Наше срце 
Александра Столпера и (југословенски?) филм Трагом Четврте и 
Пете офанзиве. Осим тога, припадници звишке бригаде су у кучев-
ском биоскопу гледали: У планинама Југославије Михаила Рома, 
Фискултурну параду у Москви и Пругу Брчко–Бановићи.50 

Почев од 1949. преовлађивали су филмови југословенских 
аутора, како документарни тако и играни. Совјетски су претход-
но били скинути са репертоара, а њихово место су постепено поче-
ли да преузимају амерички. Омладина је на ОРА Бања Лука – Добој 
1951. гледала следеће домаће филмове: На својој земљи Франце 
Штиглица, Живјеће овај народ Николе Поповића, Славица и Бар-
ба Жване Вјекослава Афрића, Бесмртна младост и Чудотворни мач 
Војислава Нановића, Црвени цвет Густава Гаврина, Застава Бран-
ка Марјановића и Плави 9 Крешимира Голика. Осим тога, прика-
зивани су различити документарни и наставни филмови. Од стра-
них споменути су Тарцан (Тарзан), На Дивљем западу и Алиба-
ба и 40 хајдука. Несумњиво, сва три филма припадају холивудској 
продукцији.51 

* 
* *

На омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1951. 
нису били грађени само велики инфраструктурни објекти, неоп-
ходни за убрзани развој југословенке привреде, већ је на њима 
изграђиван и профил новог младог човека, особе која ће свесно 
и одлучно градити и бранити социјализам у домовини и допри-
нети његовом ширењу као светске појаве. Зато је свакодневицу 
на градилиштима употпуњавао систематски рад на образовању 
и васпитању градитеља. Хиљаде девојака и младића, углавном 
са привредно и културно заосталог села, градило је пруге, путе-
ве и фабрике и паралелно стицало елементарну писменост, учи-
ло поједине занате, по први пут слушало радио-емисије, гледа-
ло филмове или позоришне представе. Сеоска омладина се убр-
зано припремала за одлазак у велике индустријске центре, где је 
требало да представља темељ будуће политички свесне раднич-
ке класе, а поједине девојке су схватиле да могу равноправно да 
живе и раде са мушкарцима. Педагошки рад на градилиштима је 

50 АС, ОРА Кучево–Бродице, 3, Нека питања о стању на градњи пруге Кучево–
Бродице, Кучево, 8. јуна 1948.

51 АЈ, ССОЈ-128, Пропагандно-агитациони рад на прузи Бања Лука – Добој, 1951. 
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био површан, идеолошки искључив, заснован на крајње догмат-
ски схваћеној теорији марсксизма-лењинизма. Њиме су управљали 
млади људи који су често били приучени и који су веровали да се 
у неколико књига и брошура налазе одговори на сва питања. Али 
упркос свим недостацима, морамо да закључимо да је на омладин-
ским радним акцијама учињен значајан напор да се превазиђе кул-
турна заосталост великог броја Југословена, како би земља крену-
ла путем убрзане модернизације. А модернизација друштва била је 
један од неопходних предуслова будуће активне међународне уло-
ге Југославије. 

Summary

Ivan Hofman 

„School of Socialism“ – Education and Upbringing  
of Yugoslav Youth at the Youth Work Actions 1946–1951
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The volunteer youth work actions that took part in the rebuilding 
of Yugoslavia 1946–1951 did not only build large infrastructure projects 
necessary for the accelerated development of the Yugoslav economy 
but it was also the place where the profile of the new young person was 
engineered, a person who would consciously and decisively build and 
protect socialism and contribute to its dissemination as a worldwide 
phenomenon. Thus, the daily life of the brigadiers was supplemented 
by the systematic activities in education and upbringing. Thousands 
of young men and women coming mostly from the economically and 
culturally backward villages, built railroads, roads and factories and at 
the same time took literacy courses, acquired certain skills and trades, 
heard radio programs, watched films and saw theater performances 
for the first time in their lives. The young people from the rural areas 
were rapidly preparing to leave their villages for the large industrial 
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centers, where they would become the corner stone of the future 
politically aware working class and certain young women realized that 
they could live and work with men on equal terms. The pedagogical 
work at the building sites was superficial, ideologically single minded, 
based on an extremely dogmatic understanding of Marxism-Leninism. 
It was conducted by young people who were often hastily trained 
and who believed that all answers could be found in a few books and 
pamphlets. However, despite all the shortcomings we must conclude 
that a significant effort was made at the volunteer youth work actions 
to overcome the cultural backwardness of a great number of Yugoslavs 
so the country could move towards an accelerated modernization. 
Modernization was one of the necessary preconditions for the future 
international role of Yugoslavia.


