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Ударници, хероји рада, Алија Сиротановић – мотиви су који 
данас углавном асоцирају на сада већ далеку прошлост послератне 
обнове земље, фигурирајући у колективној савременој свести као 
припадници неког другог времена, политичке и друштвене кли-
ме. Међутим, да они нису само преживели средину педесетих годи-
на већ опстали и током целог трајања социјалистичке Југославије, а 
у измењеном контексту и функцији постоје и у постсоцијалистич-
ким друштвима, указује Андреа Матошевић, етнолог и антрополог 
из Хрватске, у књизи Социјализам с ударничким лицем. Етногра-
фија радног преглаштва. Приступајући феноменима ударништва, 
радне праксе и њене идеологизације кроз промене начина на које 
су они представљани у говорима, штампи, визуелној уметности и 
политичкој сфери Југославије и постјугословенског простора, Ма-
тошевић прати трансформацију друштва од послератног елана и 
утопијских представа о изградњи боље будућности, преко истроше-
ности друштвеног модела, до данашњих носталгичних присећања, 
али и нове политизације рада и ударништва. У фокусу овог истра-
живања је југословенски простор, не само као географска одредница 
већ и као симболичка представа за чију су „светлу будућност“ улага-
ни радни напори. Поред тога, анализирајући феномен ударништва, 
аутор постојано има у виду утицаје совјетског модела социјализма, 
као и аналогне појаве и њихове трансформације у другим соција-
листичким земљама. У покушају да деконструише концепт удар-
ништва у социјализму, он га смешта у контекст теоретских постула-
та Макса Вебера, Жака Дериде и Марсела Муса, који му омогућују да 
ову појаву сагледа у знатно ширем хронолошком, просторном и кул-
туролошком оквиру.

Досадашња стручна интересовања Матошевића везана су за 
антропологију и етнографију рада и индустрије, теорију и историју 
етнологије и антропологије, историјску антропологију, популарну 
културу. Књига Социјализам с ударничким лицем. Етнографија рад-
ног преглаштва настала је као резултат рада на пројекту „Стварање 
социјалистичкога човјека. Хрватско друштво и идеологија југосла-
венскога социјализма“. Њен садржај, поред Увода (стр. 9–18) у коме се 
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аутор методолошки и теоретски одредио према предмету истражи-
вања, увео читаоце у кључне концепте које анализира и дао критич-
ки осврт на коришћене изворе и литературу, чине четири поглавља 
структурирана у односу на изворну подлогу и хронолошке прекрет-
нице, али и једанаест тематски организованих потпоглавља. Поред 
тога, књига је богата прилозима (27 стр.) у виду фотографија, члана-
ка из штампе, филмских кадрова.

Прво поглавље, Исходиште – совјетски стахановизам и хе-
роји рада (стр. 19–54), темељи се углавном на британској и америч-
кој литератури заснованој на совјетским изворима. Аутор у њима де-
финише кључне карактеристике и функције стахановизма, насталог 
у Совјетском Савезу 30-их година, као исходиште за имплементацију 
тог концепта у социјалистичким земљама, укључујући и Југославију, 
после Другог светског рата. Он настоји да одреди совјетски стаха-
новизам у односу на западне производне моделе попут тејлоризма, 
уочавајући сличности, али и кључне разлике. Поред тога, настоји 
да дефинише основне функције које су ударништво и стахановизам 
имали у совјетском друштву, међу којима, поред чисто производне 
издваја идеолошко-политичку, али и веома значајну еманципатор-
ску улогу. Анализом извора пропагандне функције, пре свега фил-
мова, фотографија и новинских текстова, Андреа Матошевић оцрта-
ва идеалног ударника – узора уредности, чистоће, културе, морала, 
примерног породичног живота – указујући на свепрожимајући ка-
рактер ударништва које је, у настојању да обликује радника, задира-
ло и у јавну и у приватну сферу његовог живота.

Совјетски модел ударништва и стахановизма, преношен у дру-
ге социјалистичке земље по окончању рата, кључни је за разумевање 
Југославенског ударничког искуства о коме је реч у другом и најобим-
нијем поглављу књиге (55–152), изворно утемељеном на анализи 
синдикалних гласила, политичких говора, документарно-пропаганд-
них филмова, филмских новости, зборника радова и говора Лењина, 
Стаљина, Бакарића, литературе о раду, као и теоретских постулата 
Макса Вебера, Жака Дериде и Марсела Муса. У овом поглављу аутор 
указује на трансфер модела и искуства из Совјетског Савеза у циљу 
послератне обнове привреде, контекст у ком је ударништво импле-
ментирано у југословенске услове, анализира концепте социјали-
стичког такмичења, одликовања најбољих радника, новог односа 
према времену, уочава константу у артикулисању производног аспек-
та ударништва кроз више политичко-идеолошке циљеве. У односу на 

ПРИКАЗИ



242

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2016.

совјетско искуство покушава да издвоји дистинктивне црте југосло-
венског ударништва, посебно уочљиве након Резолуције Информби-
роа. На том трагу истиче већи политички и симболички значај успеха 
југословенских ударника у такмичењу са Совјетским Савезом од њи-
ховог производног доприноса, диспропорцију која није у таквој мери 
и облику уочљива у стахановизму. Уочава југословенски акценат на 
инвентивности, креативности, уштеди, рационализацији у двојакој 
функцији превазилажења техничких недостатака и супротстављања 
СССР-у. Аутор наглашава специфичност повезаности рада и рата у ју-
гословенским приликама, у којима је „жива“ ратна прошлост пред-
стављала импулс у борби за изградњу будућности, а затим и у борби 
против СССР-а. Објашњава концепт социјалистичког такмичења и ње-
гову везу са спортом и спортским духом.

У завршном, интелектуално стимулишућем делу другог по-
главља аутор издваја феномен ударништва карактеристичан за 
совјетско друштво од 30-их година из хронолошког и географског 
оквира социјализма, постављајући питање везе и могућих утицаја 
теорије протестантске етике Макса Вебера и теорије дара Марсела 
Муса. Матошевић указује на паралеле између „веберовског“ и удар-
ничког схватања рада, које суштинско заједништво имају у метана-
ративима којима се подстичу радни напори. У контексту Веберове 
теорије, већ изложена теорија бифуркације ударничког рада на чи-
сто производни и политичко-идеолошки аспект који се међусобно 
подстичу добија географски и историјски шире димензије. Разлике 
између Веберовог схватања рада и ударничког концепта Андреа Ма-
тошевић истиче експликацијом Мусове теорије дара, којом објашња-
ва послератно схватање рада као дара од партије и система, дароване 
слободе и независности извојеване у рату, која доноси углед и до-
стојанство, изазивајући истовремено и обавезу дуга и захвалности 
из ког проистиче нови радни елан. Неуспех континуираног одржа-
вања нивоа радног оптимизма у социјалистичкој Југославији аутор 
образлаже уз помоћ концепта „отровног дара“ Жака Дериде, уоча-
вајући да су краткорочна и симболичка награђивања за рад била 
недвољна, те условила „ударничку меланхолију“ приметну 70-их 
година. Закључујући поглавље о југословенском ударништву, Мато-
шевић истиче два кључна аспекта овог феномена, посматрајући га, 
с једне стране, као прелазну фазу ка модернијој привреди, а с друге, 
као амалгам милитаризма, спортског духа и прецизне производње, 
еклектични концепт који спаја два у основи непомирљива теоретска 
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модела, Веберов и Мусов. На овај начин аутор објашњава да извор 
ударничког елана није био само у ишчекивању срећне будућности 
већ и у ратној прошлости и победи, схваћеној као нешто даровано и 
обавезујуће.

Играним филмом као извором за однос друштва према фе-
номену ударништва током 70-их година Андреа Матошевић се бави 
у поглављу „Сад рачуница ради, а не срце“. Друга ресигнација удар-
ништва и играни филм седамдесетих година (153–184) путем више-
слојне анализе симбола, мотива, фабуле, музике, алузија, речи и др. 
у филмовима пољског режисера Анджеја Вајде „Човек од мрамора“ и 
„Човек од железа“, Бахрудина Бате Ченгића „Слике из живота удар-
ника“ и италијанског режисера Елија Петрија „Радничка класа иде 
у рај“. Аутор запажа да филмови пољског и југословенског режисе-
ра користе мотив наивног ударника, хероја рада који убрзо пада у 
заборав, као творевине система у функцији критике режима, њего-
ве веродостојности и поимања праведности. Заједничко у филмо-
вима сва три режисера јесте указивање на негативне последице 
форсираног подстицања производне норме, приказ животне реал-
ности која разара идеализовану пропагандну слику хармоније из-
међу приватне и јавне сфере. Увиђајући сличности у појавама које су 
тема пољског, италијанског и југословенског филма, аутор смешта 
југословенски концепт ударништва у шири контекст положаја рад-
ништва карактеристичан не само за социјалистичка друштва.

Анализирајући поимање времена као пролазне садашњице 
и ишчекивање срећне будућности у виду комунизма, односно демо-
кратије, Андреа Матошевић повлачи паралелу између периода по-
слератне обнове и постсоцијалистичке транзиције у последњем 
поглављу Од јунака рада до хероја транзиције (185–210). Изворну 
подлогу у овом поглављу чине пре свега документарни филм, ко-
лумне, уметничка продукција и предизборне кампање. Аутор увиђа 
да се феномен ударништва у савременом свету појављује у неколи-
ко видова – као носталгични вапај за сопственом младошћу, као кри-
тика „хероја транзиције“ и богаћења без уложеног труда наспрам 
ударничком труду који за циљ није имао богаћење, али и кроз кам-
пање политичара који себе представљају као јунаке рада. Политич-
ко оживљавање хероја рада аутор посматра на примеру савременог 
хрватског, руског и словеначког друштва, увиђајући разлику између 
хероја рада-ударника и хероја рада-политичара у томе што су удар-
ници политичко уносили у рад, док политичари рад уносе у поли-
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тичку поруку. Андреа Матошевић закључује своје истраживање 
мишљу да савремено оживљавање хероја рада не представља пост-
комунистичку „опседнутост прошлошћу“, колико безидејност савре-
мене мисли и визије будућности.

Наталија ДИМИЋ


