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АПСТРАКТ: У раду се разматра културни живот у гра-
довима у Србији у првој послератној деценији. Посебна 
пажња је посвећења покушајима контроле и идеологиза-
ције културних садржаја, нарочито у области позоришне 
и филмске уметности. Коришћени су извори Архива Југо-
славије, Архива Србије, Историјског архива Београда и 
Архива Војводине, као и штампа и периодика.

Кључне речи: Комунистичка партија, Србија, култура, 
позо риште, филм

Велике миграције ка градовима и нагла промена социјалне 
структуре становништва, политички и идеолошки обрачун са при-
падницима у револуцији пораженог грађанства, необразованост 
миграната и њихово гетоизирање по удаљеним и изолованим 
град ским предграђима су, уз свеприсутно сиромаштво, довели до 
опа дања културног и забавног живота по градовима. Парадоксал-
но, у првим послератним годинама социјалистичка урбанизација 
је уништавала и оно мало градског живота и градских садржаја 
развијених у међуратном периоду. Позоришна и биоскопска, поли-
тички актуелна и ангажована, репертоарска политика се косила 
са основним уметничким и естетским захтевима. Уместо умет нич-
ки вредних или пак популарних дела, грађанима су нуђени поли-
тичко васпитни комади. С обзиром на образовну структуру станов-
ништва,1 Партији су биле прихватљиве „само најједноставније, 

  Рад је настао у оквиру пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. 
веку: између демократије и диктатуре, (№ 177016), који финансира Министар-
ство просвете и науке Републике Србије.

1 У Србији је, према подацима из 1948, живело чак 1.404.597 неписмених станов-
ника, махом жена. АЈ, 141–15–82, О неписмености.
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најпопуларније и најкомуникативније форме културе, пре свега – 
реализам“.2 Градски културни живот, чврсто укалупљен у задате 
идеолошке оквире, посебно до почетка 50-их година, губио је на 
разновсности, богатству и интензитету. Градови су се тако, напре-
чац и преко ноћи, претварали у паланке у којима су, много изра-
женије него пре рата, напоредо егзистирала два паралелна култур-
на света – свет позоришта, концертних дворана и галерија и свет 
„гостионице, кафанске песме и фолклора“.3 Иако су разлаз са Ста-
љином и окретање Западу отворили пут економским реформама 
(1952–1954), релативној либерализацији друштва и слабљењу 
чврстих партијских стега у култури, облици идеолошког деловања 
и покушаји „васпитавања“ становништва у социјалистичком духу 
мењали су само своју форму, али не и суштину. Ипак, стидљиво 
увођење принципа тржишног привређивања омогућиће тријумф 
ко мерцијализма у култури, посебно од средине 60-их година 20. 
века.4

Партијски покушаји културног уздизања радника и полити-
ка својеврсне културне дисперзије давали су само половичне ре-
зултате. Иза племенитих циљева културног подизања и просвећи-
ва ња крили су се идеолошки мотиви – требало је, за свега пар го ди-
на, створити идеолошки „свесно“ радништво, али и прве нараштаје 
социјалистичке интелигенције, и тако проширити релативно узану 
политичку основицу режима. Ради развијања културних потреба 
ста новништва планирано је „увлачење широких радних слојева у 
биоскопе и позоришта“, пре свега путем колективних посета, ку-
по вине карата, објашњавања садржине филмова и позоришних 
комада, као и дискусија о њима. Према партијским замислима, у 
свакој фабрици и масовној организацији требало је створити фон-
дове којим би била финансирана куповина карата за културно-
-уметничка дешавања.5 Нова „напреднија“, социјалистичка култура 
одрицала се, готово у потпуности, културног наслеђа и сеоских 
традиција. Тежило се високој, али идеолошки подобној и политички 
васпитној култури, а захтеви за „чистом забавом“ и гласови о по-
треби одвајања политике и културно-забавног живота сматрани 
2 Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у Југославији 

1945–1955, Београд, 2012.
3 АЈ, 507–VIII–2–ц–71 (1–5) (к. 19), Неки проблеми у области културе и просвете.
4 З. Јањетовић, Од интернационале до комерцијале. Популарна култура у Југосла-

вији 1945–1991, Београд, 2011, стр. 47–49.
5 Предузећима је сугерисано да, у случајевима изузетно „добрих и погодних” фил-

мова и комада, откупљују читаве пројекције односно представе, као и да најбоље 
раднике награђују улазницама. АЈ, АЦКСКЈ, II – к. 1/15, Бр. 211 од 18. новембра 
1945.
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су „ситнобурожоаским“ и „непријатељским“ деловањем, једним од 
главних фактора који је „гурао раднике“ на забаве које су се пре-
тварале у „пијанке, туче и неморал разних врста“.6 

У жељи да се висока култура што пре приближи претежно 
неуком југословенском становништву, одмах по ослобођењу 1944. 
године, аматерска позоришта и драмске групе у већим градовима 
и индустријским центрима муњевитом брзином су прерастала у 
професионалне ансамбле.7 Сваки град је желео своје позориште,8 а 
о условима, стварним потребама, материјалним, техничким и умет-
ничким могућностима није вођено рачуна. Професионална позори-
шта су отварана и у местима са 10.000–20.000 житеља,9 па је стога 
и њихов број непрестано растао. Тако је, до краја 1950. године, 
у Србији деловало чак седам пута више професионалних позори-
шних ансамбала него пре рата!10 Будући да је понека аматерска 
трупа готово сваког месеца „прерастала“ у професионалну, позори-
шна мрежа Србије подсећала је „каткад на дечију скривалицу у 
чијем је лавиринту било тешко чак и установити тачан број посто-
јећих ансамбала“. Своје театре су тако имали и Зајечар, Прокупље, 
Параћин, Пожаревац, Лесковац, Косовска Митровица, Чачак и мно-
ги други. Жеље и амбиције у нескладу са могућностима доводиле 
су до парадоксалних ситуација – гостовања као облик позоришног 
рада готово да нису постојала, будући да су на потезу између 
Крушевца и Ужица, релацији од неких 150 километара, радила чак 
четири професионална позоришта.11

Како је читава културно-просветна делатност била у служби 
нове идеологије, ни позоришта није могло мимоићи претварање у 
својеврсне, политички ангажоване и социјално освешћене, марк-
систичке кружоке. Позоришна репертоарска политика је стога 
тре бало да доприноси „националном зближавању“ и подржава и 
прати „општу унутрашњу и спољнополитичку, (...) културну и при-

6 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–10 (к. 29).
7 Штавише, на састанку ЦК КП Србије било је одлучено да се пружи материјална 

помоћ аматерским позориштима у унутрашњости како би се она што пре развила 
у професионалне театре. АС, Ђ2 – Политбиро (без броја) – 1, Записник са са-
станка ЦК КПС одржаног 18. новембра 1947.

8 АЈ, 317–81–114, Конференција о позоришним питањима од 27. септембра 1949.
9 АС, Ђ 75–88, О неким проблемима позоришта у унутрашњости.
10 Пре рата на подручју Србије су радила четири професионална позоришта – у 

Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Већ у току 1944. године са радом су 
почела и позоришта у Шапцу, Панчеву, Лесковцу, Сремској Митровици и Субо-
тици. Тако је, до краја 1950, на територији Србије радило чак 28 позоришта! АС, 
Г 187 – 1,  Годишњак Министарства за науку и културу НР Србије (1950).

11 „У чему је смисао“, Политика, 12. март 1954.
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вредну линију“. Политичи подобна и васпитно корисна дела, међу-
тим, није било лако наћи. Популарни комади попут „Зоне Занфи-
рове“, „Хајдук Станка“, „Девојачке клетве“ и „Хасанагинице“ су 
карактерисани као „слаби и бесмислени“, француска драма је у 
целини одбацивана, баш као и америчка, док је од британских 
писаца у обзир долазио само Голдсворти. Ипак, и његова драма 
„Скин гејм“ је проскрибована „јер је однекуда стигла сугестија 
да је ту аристократа представљен сувише симпатично“. Против 
толиких партијских интервенција у репертоару устајао је Милан 
Предић, предратни и послератни управник београдског Народног 
позоришта, уз опаску да би се свако у Европи смејао када би чуо 
да се у Југославији не може давати „Скин гејм“. И док су позоришне 
управе, говорио је даље Предић, пре рата могле да „намиришу“ 
шта се сме а шта се не сме играти, у новом социјалистичком дру-
штву је завладало „неко чистунство и неко зазирање“ које позори-
шне ствараоце „онемогућава“ да раде уколико не играју „Роди-
тељски дом“ и „Платона Крејчика“.12 У таквој атмосфери, челници 
позоришта, страхујући да не буду „оптужени“ за приказивање пред-
става „без идејне и корисне садржине“, прибегавали су њиховој 
„насилној актуализацији”.13 Совјетизација у култури, а самим тим 
и у позоришној политици, до 1949. године, била је до те мере 
изражена да је од 354 одиграна комада у српским театрима 105 
отпадало на дела совјетских писаца!14 Међутим, због своје попу-
ларности на репертоару су успели да опстану, чак и у доба најже-
шће цензуре и аутоцензуре, Сремчева „Зона Замфирова“, Стери-
јина „Покондирена тиква“15 и „Родољупци“,16 као и бројни комади 
увек радо гледаног Нушића, који такође није био посве по вољи и 
укусу партијских бирократа.17 

12 АЈ, 317–81–114, Конференција позоришних стручњака, јуни 1946. О позори шном 
репертоару в. и: Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне 
политике у Србији 1945–1952, Београд, 1988, стр. 212–213; З. Јањетовић, Од 
интернационале до комерцијале. Популарна култура у Југославији 1945–1991, 
Београд, 2011, стр. 34.

13 АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 
(1947. година).

14 Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне политике у Србији 
1945–1952, Београд, 1988, стр. 180.

15 АЈ, 314 (Комитет за културу и уметност при влади ФНРЈ)–1–3,  Извештај са кул-
турно-уметничког сектора за јануар, фебруар и март 1948; АЈ, 317–81–114, Број 
представа и посетилаца у позориштима у НР Србији за сезону 1948/1949.

16 АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 
(1948. година).

17 АЈ, 317–81–114, Репертоар позоришта 1948/1949; „У стварању репертоара мора 
се изети у обзир потреба публике у односу на проблематику данашњице“, Глас 
Народног фронта Србије, 20. јуни 1947.
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Ипак, самосталности у креирању уметничке политике готово 
да није било.18 У јесен 1948. године, непосредно пред почетак 
позоришне сезоне, Одељење за културу и уметност Министарства 
просвете Србије је свим позориштима доставило листу комада „који 
могу да се играју“.19 Како озбиљнијих отпора новој позоришној 
политици није било, српски партијски функционери су, упркос из-
весним репертоарским замеркама,20 са задовољством истицали „да 
је идејни утицај Партије на позоришне уметнике силно порастао“, 
те да су се позоришни савети показали врло погодном формом 
„за руковођење позориштима од стране партијских комитета“.21 
Иако је извесна либерализација у друштву требало да доведе и до 
либерализације у репертоарској политици, партијски челници су 
и даље са неодобравањем гледали на забавне комаде, пре свега 
социјално неангажоване комедије и драме националне књижевно-
сти, али и „јевтине водвиље“ домаће и стране продукције. Схвата-
ње о идеолошки васпитној улози театра никако није напуштано, 
па је са забринутошћу констатовано да су се српска провинцијска 
позоришта претворила у места за „празну малограђанску забаву“, 
„непрекидно иживљавање прошлости“ и „стално потхрањивање 
кон зервативизма“.22

У покушају прибилжавања позоришне културе најширим сло-
јевима становништва, није се много марило за таленат и стручност 
редитеља, глумаца23 и сценографа, нити истинске уметничке доме-
те представе. По већ устаљеној пракси, опробаној и у другим дру-
штвеним сферама, курсисти „из редова глумаца, других позори-
ш них људи... и другова који нису директно везани за позориште“ 
преко ноћи су постајали редитељи,24 док су део глумачке трупе, у 
недостатку професионалаца, сачињавали „аматери из места“,25 па 
већина ансамбала ни по свом квалитету, ни по уметничким домети-
ма, нити по условима рада није могла оправдати назив професио-

18 АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 
(1947. година). 

19 АЈ, 317–81–114, Репертоар позоришта 1948/1949. 
20 Исто.
21 АС, Ђ2–13 (Комисија за агитацију и пропаганду) – 9, Културно-просветни рад у 

1949.
22 АС, Ђ2–13–2, Демократизација нашег културног живота; ИАП, 319–66, Записник 

са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952. 
23 В.: АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 

(1948. година). 
24 АЈ, 317–81–114, Конференција о позоришним питањима. В. и: АВ–334–1041, Го-

дишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину (1947. година). 
25 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта. 
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налних позоришта. Штавише, у првој послератној деценији у Срби-
ји, као ни у Хрватској и Словенији, није подигнута ниједна нова 
позоришна зграда.26 У недостатку адекватног простора, вршачко 
позориште је своје представе, стешњене између две филмске про-
јекције, давало у биоскопској сали,27 док је чачанско користило не-
што преправљену кафанску салу28 „која прокишњава“.29 У слич ним 
мизерним условима су радила и преко ноћи отворена позори шта 
у Ужицу, Крушевцу, Крагујевцу и Пожаревцу,30 а чак и намен ски 
подигнуте сале у домовима културе, изграђене без консулта ција 
са позоришним стручњацима, нису задовољавале ни минималне 
техничке потребе театра.31 Нагло ширење мреже културних устано-
ва није подразумевало бригу о њиховом материјалном положају. 
Издвајања за културу су била мала,32 па су позоришта била при-
нуђена да се, како знају и умеју, сналазе око сценографије и 
костима. Тако је београдско Народно позориште морало да се, ради 
једне обичне набавке, обраћа Министарству просвете, Привредном 
савету и Планској комисији. Избор текстила се током 1949. године 
сводио на једну или евентуално две врсте штофа, па су глумци 
у провинцијским позориштима, што због сиромаштва што због 
оскудног избора, на сцени наступали у сопственој одећи.33 Читав 
фундус чачанског позоришта чиниле су „две очуване гарнитуре 
кулиса“ и „неколико похабаних перика“. „Они нису у стању да 
играју ни Стерију ни Станоја Главаша, јер немају ни један стилски 
намештај, ни једну стилску гарнитуру костима, ни један комплетан 
национални костим“, резигнирано је констатовала Политика.34 Ло -
ши материјални и технички услови, као и скромне уметничке мо-
гућ ности и недовољна заинтересованост публике резултирали су 
релативно малим бројем изведених представа.35

Општа штедња, прокламована 1950. године, није могла зао-
бићи ни културно-уметничке институције. Дотације позориштима 

26 АЈ, 142–50–179, Издаци за културу у ФНРЈ. 
27 АС, Г 187–21, Тромесечни извештај за месец I–II–III 1950. 
28 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта. 
29 АС, Г 187–22, Табеларни преглед за друго тромесечје 1950. 
30 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта. 
31 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка комисије за идејно-васпитни рад Савезног 

одбора ССРНЈ на дан 14. априла 1956. са позоришним глумцима. 
32 У Србији је у току 1953. године за културу издвојено 0,76 % националног дохот-

ка, а у 1954. 1,13%. АЈ, 142–50–179, Издвајања за културу у ФНРЈ.
33 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта.
34 „Има ли смисла“, Политика, 7. март 1954. 
35 АС, Г 187–1, незаведено од 5. маја 1950. В. и: АЈ, 314–10–38, Месечни извештај 

за јануар и фебруар 1947. године. 
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су смањене, а већ 1949. су се чула и прва размишљања о потреби 
њиховог потпуног укидања.36 Истовремено, наговештаване су и 
мо гућности рационализације преобимне позоришне мреже, што је 
наилазило на негодовање и протесте локалних градских челника. 
Народни одбори су тако на све начине покушавали да сачувају 
„свој“ ансамбл изговарајући се жељама становника или пак указу-
јући на друге градове – „Ужичани на Шапчане, Шапчани на Ужича-
не, Чачани на Краљевчане“.37 Штавише, градски народни одбори 
Ужица и Чачка су успели у току 1951. године да блокирају одлуку 
Савета за просвету, науку и културу Србије о затварању позори-
шта, уз обећање да ће театре финансирати из сопствених средста-
ва.38 Међутим, упркос неодрживим настојањима да се сачува што 
већи број професионалних ансамбала, позоришна публика се од 
1950. године незаустављиво осипала. Опште сиромаштво, повећа-
ње цена улазница за три пута,39 смањено ангажовање синдиката 
и масовних организација на просвећивању становништва, а самим 
тим и замирање праксе колективних посета позоришту, предста-
вљали су само неке од узрока ове појаве. Показало се да неуко 
градско становништво, углавном пристигло са села, упркос свим 
кул турно-просветитељским напорима, има сасвим друга културна 
оче кивања, навике и потребе. Филм40 и спортске манифестације41 
пред стављали су много пожељнији облик забаве, а када су се, од 
почетка 50-их, по градовима и паланкама почеле отварати кафане 
и гостионице, „понекад са певачицама и забавним програмом“, али 
и „јевтиним јелом и пићем“,42 театар је доспео у још тежи поло-
жај. Како би задржале публику, управе су се сналазиле како су 
знале и умеле – продавале су везане улазнице, уводиле абонмане 
и покушавале да на постојећи репертоар „прокријумчаре и неку 
лимунаду“.43 Показало се, међутим, да је рационализовање мре-
же позоришта, у датим финансијским околностима, неизбежно 

36 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–4 (к 29), Извештај о начину пословања позоришта, ра-
дио станица, кинематографије и штампе; о платним односима уметника и нови-
нарског особља, о ауторским правима и хонорарима. 

37 АС, Ђ 75–33, Излагање Петра Стамболића, Стенографске белешке са XIII седни-
це Председништва Главног одбора ССРН Србије одржане 10. јуна 1954. 

38 АЈБТ, КМЈ, II–6–д/11, Информација Савета за науку и културу владе ФНРЈ о по-
ложају позоришта у ФНРЈ (1951). 

39 Исто. 
40 Исто.
41 ИАБ, 136–148, Излагање Браслава Борозана, V послератна градска конферен-

ција СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953. 
42 АЈБТ, КМЈ, II–6–д /11, Информација Савета за науку и културу владе ФНРЈ о по-

ложају позоришта у ФНРЈ (1951). 
43 „Позориште и публика”, Књижевне новине, 26. децембар 1950. 
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и неопходно, па је број професионалних театара у 1955. години 
сведен на 25.44

У околностима у којима је на културне потребе трошено 
око три и по пута мање него на дуван и алкохол,45 приближавање 
високе културе једва писменим масама није могло бити ни брзо 
ни једноставно. Док је већина градских житеља желела да на ту-
робну свакодневицу заборави уз „веселе вечери“, музику, шале и 
јефтине вицеве, партијска организација се упињала да запослене 
у предузећима заинтересује за предавања и политички ангажоване 
представе и филмове. Ипак, ни организовање колективних посета 
позориштима и биоскопима46 није давало жељене резултате, па су 
власти, са жалом, констатовале да су почасна места која се оста-
вљају за ударнике „увек празна“.47 Мада је стална позоришна пу-
блика, у односу на предратну, остала готово непромењена,48 пар-
тијски функционери су покушавали да нађу чаробно решење које 
би код радника преко ноћи створило „осећај животне потребе“ по-
сећивања културно-уметничких дешавања.49 Иако је анкета спро-
ведена у Београду показала да и дехуманизација градског живота 
оличена у стамбеној беди, животу у удаљеним колонијама, ниским 
зарадама и допунским пословима,50 проузрокује незаинтересо ва -
ност огромног броја радника за било шта друго осим за плате и 
та рифни правилник,51 партијски челници као да нису увиђали да 
је један од главних предуслова успешног просвећивања и кул-
турног подизања пре свега побољшање животних и радних при-
лика. Неспособна да реши суштину проблема и приступи истинској 
44 Тренд смањења се наставио и у наредним годинама, па је у 1960. у Србији дело-

вало 16 позоришних ансамбла. Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, 
Београд, 1988, стр. 384.

45 ИАБ, 136–151, Излагање Гвоздена Јованића, Стенографске белешке са VI град-
ске конференције СК Београда одржане 7–8. октобра 1955. 

46 В.: АС, Ђ2–13–1, Бр. 103 од 15. фебруара 1946. 
47 АЈ, А ЦКСКЈ, VIII, II/8–а–12 (к 29), Културно-просвјетни рад. Ситуација се није 

поправила ни до 1958. године када је констатовано да се „позоришне представе 
одржавају у полупразним салама“. АС, Ђ 75–87, Културно-просветни и културно-
-забавни живот у комуни. 

48 В.: ИАБ, 136–148, Излагање Мирослава Чангаловића, V послератна градска кон-
ференција СК Београда 30 маја – 1. јуна 1953. Међутим, не само да је позоришна 
публика остала непромењена већ се и нова културна елита „регрутовала“ из 
редова грађанства. Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни 
утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 157–158. 

49 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–3 (к. 29), О културно-просветном животу привредних 
предузећа. 

50 ИАБ, 136–146, О просветном и културном раду међу радницима; АС, Ђ2 – Полит-
биро (без броја) – 2, Излагање Д. Стаменковића, Састанак Бироа и Организаци-
оног комитета ЦК СК Србије одржан 5. децембра 1952.

51 АЈ, 114–92, Анализа живота и рада радничке омладине (1953). 
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модернизацији друштва, која је изискивала више времена, оду-
стајање од крутих идеолошких поставки и другачије одређивање 
финансијских и инвестиционих приоритета, владајућа политичка 
елита је размишљала о инстант решењима и модернизацијским 
пречицама. Свесна да, због скромног образовања и још скромнијих 
културних потреба, већина радника није у стању да испрати позо-
ришну представу и из ње извуче сервирану, углавном социјално 
и друштвено ангажовану поуку, предлагала је „да поред сваког 
полуписменог или неписменог радника седи културнији који ће 
другу поред себе помоћи да схвати збивања на позорници“.52 Пле-
менити, иако политички мотивисани, покушаји приближавања „ви-
соке културе“ неуким масама, стварали су нове, „сценској ствар-
ности неприлагођене гледаоце“, који нису могли да успоставе ди-
станцу између себе и сцене, већ су комешањем, пригушеним узви-
кивањем, а понекад и непримереним смехом учествовали у пред-
стави.53 Рурализација градова и културна ерозија узимале су свој 
данак, па је случајева непристојног понашања публике било на 
претек, будући да у постојеће облике градске културе, због нижег 
степена опште образованости, „мигранти нису могли да се укључе 
и када су желели“.54 Довикивања и добацивања су стога била стал-
ни пратилац позоришних представа,55 чак и оних у Војводини.56 У 
Бору су гледаоци, услед велике навале, лупали прозоре и врата на 
просторијама,57 док се управник Нишког народног позоришта лично 
морао обратити публици са молбом да не грицка семенке за време 
комада.58 Гледаоци сличних навика су испуњавали и биоскопске 
сале и концертне дворане, па се на филмским пројекцијама ре-
дов но могао чути „по неки шиц“ или смех „тамо где ништа није 
смешно“.59

52 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–3 (к. 29), О културно-просветном животу привредних 
предузећа. 

53 „О нашој новој позоришној публици“, Књижевне новине, 9. новембар 1948.
54 С. Павићевић, „Нове потребе – нови видови културе. Кич и шунд нису дошли 

сами“, Култура. Часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 
8, 1970, стр. 134.

55 АЈ, 317–81–114, Излагање Поповића, Конференција о позоришним питањима. 
56 АС, Г 187–21, Тромесечни извештај за месец I–II–III 1950. 
57 АЈ, АЦКСКЈ, V, к–IV/34, Извештај обиласка рудника Бор и неких срезова тимочке 

области у вези радне снаге. 
58 АЈ, 142–50–179, Стање и проблеми позоришта у НР Србији. 
59 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка актива музичара лаке музике код Комисије 

за идејно-васпитни рад на дан 19. априла 1956. В. и: АЈ, 142–46–163, Излагање 
Мире Алечковић, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-
везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956.
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Нагли пораст градског становништва није био праћен и по-
растом културно-забавних објеката, па је биоскопска карта „била 
права реткост“, док се у позориште ишло „захваљујући срећи или 
спретном пријатељу“.60 Чак се и у штампи, која је обично вешто 
прикривала стварност, о могућностима за изласке у Београду мо-
гло прочитати: „Кафана довољно, лепих и удобних – мало. Ресто-
рана мало, пријатних за дуже седење и вечерњи провод – још 
мање. Позоришта по броју сасвим довољно, по репертоару и спе-
цифичностима програма испод минималних потреба. Биоскопа, за-
једно са летњим баштама, очајно мало“.61 Ситуација у провинцији 
била је далеко гора. Културни живот је био сведен и једноличан, 
па су корзо,62 понека игранка, биоскопска пројекција или ретко 
гостовање представљали готово једину забаву.63 Репортаже из 
срп ских градова су личиле једна на другу, а Крагујевчани су ре-
зи гнирано констатовали да је Београд за њих једина разонода. 
Хао тични социјалистички градови својим житељима нису нудили 
ни најједноставнију забаву: „Кафане немају музику. Столице се 
пењу на сто у девет увече и то је време када грађани одлазе на 
спавање“, писала је Омладина о приликама у Крагујевцу.64 Шта-
више, број угоститељских објеката је после рата опао за 63%.65 
Ратна разарања, економска политика нових власти према приватној 
својини и приватним власницима, проблеми у снабдевању, као и 
претварање угоститељских објеката у пословне и административне 
просторије,66 утицали су на смањивање броја ресторана и барова. 
Некада „веома лепе“ предратне кафане и ресторани претварани 
су у социјалистичке мензе, магацине, колонијалне продавнице67 и 

60 „Проблеми главног града. Шта недостаје Београду?“, НИН, 17. јуни. 1951.
61 „Куда излазите, како се проводите?“, НИН, 8. август 1954. 
62 АС, Ђ 6–3, годишњи извештај о раду партијске организације града Ниша за 1949. 

годину. 
63 „Неколико незваничних разговора са културним радницима Крагујевца“, НИН, 

17. јуни 1951; „Реч је о Пироту“, Омладина, 10. март 1951; „Зашто не задовоља-
ва културни живот у унутрашњости. Успавани град“, НИН, 21. јануар 1951; „О 
слабостима културног живота у унутрашњости“, НИН, 22. јули 1951; „Кад би се 
радило само о Шапцу. Град богатих традиција, али...“; НИН, 5. август 1951; „У 
Бору постоје услови за бољи културни живот“, Борба, 18. јануар 1951; „Градови 
без музичког живота“, Полтика, 17. фебруар 1954. 

64 „Живо позориште у тихом граду“, Омладина, 5. јануар 1955.
65 АЈБТ, КПР, III–А–4–е, Записник о разговору потпредседника СИВ-а друга Едвар-

да Кардеља са представницима угоститељских комора Југославије дне 8. априла 
1955. В. и: Статистички годишњак ФРНЈ 1956, Београд, 1956, стр. 378; Стати-
стички годишњак ФРНЈ 1954, Београд, 1954, стр. 242.

66 АЈ, 7 (Путник) – 1, Проблематика угоститељства и његова изградња. Реферат 
друга Иветић Марка. 

67 „Кад је премало кафана и ресторана...“, Политика, 13. август 1950.
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занатске радионице.68 Партијска економска политика запоставља-
ња и упропаштавања терцијарног сектора и покушај укидања 
сва ког права на забаву и разоноду представљали су још једну у 
низу околности које су ишле на руку свеопштем пропадању и ру-
рализацији градова, па су и некад угледни престонички локали све 
више личили на „некадашње друмске механе“.69

Иако је Партија покушавала да високу културу, у циљу 
идео лошког васпитања, приближи мигрантима без школе и опи-
сме њавањем и просвећивањем изведе својеврсну културну рево-
луцију, порекло градских житеља и услови живота су утицали да 
кафански штимунг, баш као и на селима, буде њихова главна и 
једина разонода.70 Уместо прижељкиване културне револуције до-
лазило је до културног назадовања и пропадања, па су чак и пар-
тијски челници примећивали да „извесни мали културни центри 
који су пре рата имали одређени утицај сада полако добијају лик, 
сељачког, провинцијског, заосталог средишта“.71 У покушаји ма 
да под контролу ставе читав културно-забавни живот, вла сти су 
сневале о социјалистичкој забави и социјалистичкој култури, отво -
рено наглашавајући да нису „за било какву културну делатност“.72 
Партијска политика у култури је ипак доживљавала прави дебакл, 
будући да су, уместо форсирања и неговања лакших кул турних 
израза, попут популарних драма и квалитетне забавне му зике, 
неуким мигрантима понуђене једино високе културне фор ме које 
ови никако нису могли ни разумети ни прихватити. Тако се дошло 
у парадоксалну ситуацију да на музичкој сцени постоје на једној 
страни ораторијуми, а на другој кафанска песма.73 У таквој атмо-
сфери, ниједан уметник који је држао до свог реномеа није смео 
ни да помисли „да напише неку популарну песму или напише неки 
скеч“ да не би био оптужен како „срозава свој културни ниво“.74 

68 „Четрдесет нових ресторана и бифеа у Београду“, Политика, 9. децембар 1950.
69 „Кад је премало кафана и ресторана...“, Политика, 13. август 1950; „Кроз бео-

градске локале“, 20. октобар, 12. август 1949.
70 АЈ, 114–72, О неким актуелним политичким и културно-просветним проблемима 

у Народној омладини. В. и: З. Јањетовић, „Село моје лепше од Париза. Народ-
на музика у социјалистичкој Југославији“, Годишњак за друштвену историју, 3, 
2010, стр. 72–73.

71 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-
везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956. 

72 АС, Ђ 75–88, Проблеми културног живота градова. В. и: Г. Милорадовић, Лепота 
под надзором. Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 
2012, стр. 173–174.

73 АЈ, 142–46–163, Проблеми културно-забавног живота.
74 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, 2–ц–71 к. (19), „Данас популарне шлагере компонују људи који 

су се одрекли свог доброг имена“, Неки проблеми у области културе и просвете.
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На непромишљено инсистирање на елитној култури, надовезивале 
су се политичке неслободе и строга цензура. Музички уредници 
на радију су се после сукоба са Совјетима нашли у наизглед без-
излазној ситуацији. Музику је требало пуштати, али коју? Итали-
јански шлагери се нису смели слушати због Трста, немачка музика 
није долазила у обзир, док плоче у Француској нису могле бити 
купљене због недостатка девиза.75 У створени вакуум уселила 
се модификована сеоска култура прилагођена граду и градском 
животу, која са истинским народним традицијама није имала много 
везе. Стихијска урбанизација је имала своју цену – створено је 
грађанство „другачијег културног профила“, које је, по писмености 
и степену културе, умногоме заостајало за традиционалним град-
ским становништвом.76 Мигранти су тако, према себи и сопственим 
потребама и мерилима, прекрајали и обликовали забавни живот 
градова. Међутим, градско-сеоска дихотомија у култури је постоја-
ла и у предратним градовима, па су народна музика77 и кафанско 
весеље, као доминантни, а често и једини облик разоноде, имали 
извесног утемељења у менталитету, али и (предратној) провин-
цијској прошлости највећег дела српског градског живља. Ипак, 
нарастајући кич је у круговима београдске културне елите до те 
мере изазивао гнушање да је Милан Богдановић предлагао да се 
певачице уклоне из кафана, сматајући их разорним за људску 
психу.78 У сличном тону, једном другом приликом, говорио је и 
Душан Сковран, истичући да „трештање“ кафанских микрофона 
„делује тако на човека да мора да почне или да пије или да се 
туче“, те да стога такво слушање народних песама „треба забра-
нити“.79 И поред свих покушаја популаризације класичне музи-
ке,80 инсистирања на масовним, револуционарним песмама и ко-
рачницама,81 идеолошком васпитању, објашњењима и догматским 

75 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка актива музичара лаке музике код Коми-
сије за идејно-васпитни рад на дан 19. априла 1956. В. и: П. Марковић, Београд 
између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 466–467.

76 С. Павићевић, „Нове потребе – нови видови културе. Кич и шунд нису дошли 
сами“, Култура. Часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 
8, 1970, стр. 134.

77 М. Ђоковић, Београд у сећањима, 1930–1941, т. 3, Београд, 1983, стр. 63–65.
78 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-

везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956.
79 АЈ, 46–163, Излагање Душана Сковрана, Записник са састанка комисије за идеј-

но васпитни рад Савезног одбора ССРНЈ.
80 О неуспеху музичког просвећивања в. и: „Градови без музичког живота“, Поли-

тика, 17. фебруар 1954.
81 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/4–д–2 (к. 27), Проблеми музичког одељења Радио-Београда; 

АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/4–д–2 (к. 27), Записник са савјетовања са друговима из Ра-
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предавањима, Партија на укус градских житеља, врсте забаве и 
облике популарне културе који су се почели јављати никако није 
могла утицати. „Безуспешно је одржати и сто предавања о музици 
на идеолошкој основи“, утучено је примећивао Данило Пурић, „кад 
људи увече слушају у кафани код ‘Три грозда’ песму ‘Дрма ми се 
шубара на глави’“.82 Нису много помагала ни Ђиласова упозорења 
са краја 1950. године да је потребно преконтролисати програм 
народних песама „које фактички нису народне, него песме које су 
измислили и певају поједини ђилкоши, кулачки синови“,83 будући 
да су у Југославији, а пре свега у Србији, искључиво снимане 
полоче „на којима се дају народне песме, као на пример ‘Шљива 
ранка’ или неки џез“.84 Незадовољство партијских функционера је 
будио чак и музички програм Радио Београда на коме је „свака 
куварица“ добијала прилику да „изрази своју жељу“.85 Међутим, 
упркос строгој реторици и непрестаним критикама фолклора и 
народне музике, њеној популарности су ишли на руку, ни мање ни 
више, него београдски партијски челници. Тако је, у јесен 1950. 
године, одлучено да се у неколико престоничких кафана „уведе 
народна музика“, оркестри обуку у одговарајуће ношње, а читав 
амбијент локала прилагоди атмосфери.86

Много више од учмалости градова и модификоване сеоске 
културе, српско републичко руководство је забрињавало недовољ-
но присуство подобних садржаја и „прогресивне социјалистичке 
оријентације“87 у културно-забавном животу градова. Некритичан 
однос „према народним бојама и народном животу“, фолклор као 
„реакционарна појава“, „бежање у вулгарну и празну забаву“, „не-
критично примање свега што долази из иностранства“, „претензије 
за модом у култури“, „туга за временима слободног размаха малог 
приватног поседа“, „култ малог човека, пуне демократије, елегије 
тихог и мирног живота“ представљали су само неке од појава и 
расположења која су партијски челници, страхујући од политичког 

диокомитета и Радиостаница одржаног 22. децембра 1947; АЈ, 46–163, Записник 
са састанка комисије за идејно васпитни рад Савезног одбора ССРНЈ.

82 ИАБ, 136–149, Излагање Данила Пурића, Стенографске белешке са састанка 
Градског комитета СКС Београда одржаног 8. јула 1953.

83 АЦКСКЈ, VIII, II/2–б–44, Белешке са састанка Управе. В. и: П. Марковић, Београд 
између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 468.

84 АЈ, 46–163, Записник са састанка комисије за идејно васпитни рад Савезног од-
бора ССРНЈ. 

85 ИАП, 319–66, Записник са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952. 
86 ИАБ, 136–144, Записник са састанка Агитпроп одељења ЦК од 6. октобра 1950. 
87 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-

везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956.
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незадовољства, „читали“ у понашању и културним склоностима 
градских житеља.88 Рефлексије политичке свакодневице и нара-
стајући републички партикуларизми89 „препознавани“ су и у му зи-
ци, па се могло чути и да музику на Калемегданској тераси треба 
забранити, будући да певач при певању стихова „Игра коло на 
сред земље Србије, Србије, Шумадије“, „диже капу и виче“, некако 
наглашавајући „Србије, Шумадије“.90

Напоредо са светом кафанске забаве и народне песме, по-
стојао је, нарочито од времена југословенског приближавања За-
паду, и један потпуно другачији – свет популарних мелодија и 
џез музике, свет игранки, западног, углавном америчког филма, 
модерног облачења91 и имитирања холивудских глумаца. Партиј-
ске замисли о социјалистичком васпитању92 и подизању млађих 
нараштаја у духу потпуне посвећености и оданости новом режиму, 
комунистичкој идеји и непрестаном раду, сударале су се са же ља-
ма и тежњама градске омладине за забавом и доколицом. Аван-
туре и пустоловине, мелодраме и латино ритмови одвлачили су 
пажњу тек стасалих девојака и младића од суморне стварности – 
свеопштег сивила, полупразних радњи, дугачких редова и тачкица 
за које се готово ништа није могло купити. У систему прожетом 
схватањима о перманентној револуцији до потпуног друштвеног 
преображаја, политичка незаинтересованост и неангажованост 
у „борби за социјалистичку културу и изградњу социјалистичке 
све сти“ није лако праштана.93 Свесни да се културни контакт са 
За па дом у новонасталим политичким околностима не може више 
„оне могућити и затворити“, српски партијски челници су истицали 
да „треба тумачити све те утицаје који долазе из иностранства и 
сво дити их на ону меру коју треба да имају“.94 Међутим, почев од 
88 АС, Ђ 75–88, Проблеми културног живота градова. 
89 В.: АС, Ђ2–2–2, Излагање Михајла Швабића на V пленуму ЦК КП Србије одржа-

ном 29. фебруара 1952; АС, Ђ2–2–3, Излагање Петра Стамболића на VI проши-
реном пленуму ЦК КП Србије одржаном 30. септембра 1953.

90 ИАБ, 136–149, Излагање Данила Пурића, Стенографске белешке са састанка 
Градског комитета СКС Београда одржаног 8. јула 1953. Парадоксално, народна 
музика је, баш по партијском налогу, и уведена на „Калемегданску терасу“. ИАБ, 
136–144, Записник са састанка Агитпроп одељења ЦК од 6. октобра 1950.

91 ИАБ, 136–148, Излагање Симе Караоглановића, V послератна градска конферен-
ција СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953.

92 „Борба за културно уздизање омладинских маса чини саставни део борбе за 
социјализам“, Омладина, 21. децембар 1948; „Васпитање омладине у социјали-
стичком духу“, Борба, 5. август 1952.

93 АЈ, 114–74, Излагање Миодрага Југовића, Стенографске белешке са Пленума 
ССРНЈ одржаног 25. 12. 1954. 

94 АС, Ђ2–2–2, Излагање Боре Дреновца на V пленуму ЦК КП Србије одржаном 29. 
фебруара 1952.
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1950. године, културне везе са западним земљама су бивале све 
јаче. Горан Милорадивић наводи да је културна размена између 
Југославије и Запада постала до те мере богата да чак ни Комисија 
за културне везе са иностранством више није била у стању да води 
прецизну евиденцију.95

Упркос строгој официјелној реторици по којој су игранке 
спадале у „претерано вулгарну и неукусну забаву“,96 плесове су, 
због популарности и посећености, организовали сви – домови 
омла дине, спортски клубови, мензе, домови културе,97 кафане,98 
хоте ли, 99 па чак и Црвени крст!100 За партијске пуританце плес уз 
џез музику је доживљаван као „црначко дивљаштво“,101 синоним за 
туче и свађе, пијанчење, некултурно понашање и „изнакарађени 
начин играња који се проглашава модерном американском 
игром“.102 Ништа наклоњенији према џезу није био ни Тито, који је 
веро вао да је највећи део композиција овог жанра „неестетски“, те 
да представља „порнографију у музици“.103 „Игранке нису културна 
потреба и треба их ограничавати“, констатовао је стога панчевачки 
градски комитет.104 Ипак, позиви на бојкот трокинга, буги-ву ги ја и 
„других егзотичних бургија“105 и организовање „забава ближих со-

95 Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у Југославији 
1945–1955, Београд, 2012, стр. 353.

96 В.: И. Добривојевић, „Између идеологије и поп-културе. Живот омладине у ФНРЈ 
1945–1955“, Историја XX века, 1, 2010, стр. 127–128. В. и: „Реферат друга П. 
Стамболића на Петом пленуму ЦК КП Србије. Актуелни задаци у борби за соција-
листичку демократију“, Партијска изградња, април 1952, стр. 128.

97 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне омла-
дине Београда. В. и: П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, 
Београд, 1996, стр. 467.

98 „Недовољно културне разоноде“, Политика, 2. април 1955.
99 АЈ, 114–58, Стенографске белешке са састанка одржаног 21. маја 1952. године у 

ЦК НОЈ по питању неких проблема у раду Народне омладине. 
100 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне омла-

дине Београда. О местима за одржавање игранки у Београду в.: И. Лучић-Тодо-
сић, Од трокинга до твиста. Игранке у Београду 1945–1963, Београд, 2002, стр. 
58–67.

101 ИАБ, 136–148, Излагање Браслава Борозана, V послератна градска конференција 
СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953.

102 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне ом-
ладине Београд; АЈ, АЦКСКЈ, V, к – IV/46, Извештај са обиласка партијских 
организација III и V РК, Земуна и Раковице од 15. октобра 1951; АЈ, 114–74, 
Стено графске белешке са Пленума ССРНЈ одржаног 25. децембра 1954. 

103 АЈБТ, II к-15 Ј, Пријем делегације III пленума ЦК НОЈ код председника Тита у 
Београду 11. 2. 1954. 

104 ИАП, 319–66, Записник са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952.
105 „Борба за културно уздизање омладинских маса чини саставни део борбе за со-

цијализам“, Омладина, 21. децембар 1948.
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ци јалистичком духу“106 нису давали резултате. У латино ритмо вима 
се плесало на факултетима,107 док су се партијски функцио нери 
упињали да објасне све „последице“ овог „декадентног“ облика 
разоноде – „разбарушеност“ „распуштеност“, „наопако схватање 
морала“,108 појаву беспосличења,109 „ширења профитерских тен-
денција“,110 успостављање пролазних веза,111 буђење „нижих ин-
стинкта“112 и добијање слабих оцена. „Не може један ученик да ради 
свој домаћи задатак поред радио апарата који преноси румбе, самбе 
и оно... Ла кукарача“, оцењивала је Омладина.113 Талас промена у 
друштву и делимична либерализација која се осетила нису ни нај-
ма ње променили однос према модерном плесу и осталим изразима 
„празне“ забаве и доколице.114 Свест о нужности социјалистичког 
васпитања и стварања „борбених“ и „пожртвованих“ младих нара-
штаја који ће „победу социјализма поставити себи за животни 
циљ“,115 подстакла је Градски народни одбор у Новом Саду да про-
пише да се ђачке игранке могу организовати само у школама, уз 
при кладан културни програм, искључиво у поподневном тер мину 
од 15 до 17 сати.116 Локалне власти у провинцијским вароши ма 
су веровале да су, све популарније „депласиране и американи-
зоване“117 игранке почеле да се одражавају на „здравље“ и „морал“ 
омладине,118 па су и покушаји контроле забавног живота ишли 
до екстрема. У многим градовима „најнекултурнији плесови“ су 
били забрањени,119 а дешавало се и да у сред игре интервенише и 
106 ИАБ, 136–148, Излагање Симе Караоглановића, V послератна градска конферен-

ција СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953. 
107 „Буги-вуги на нашим факултетима“, Народни студент, 3. март 1948.
108 АС, Ђ2–2–2, Реферат Петра Стамболића на V пленуму ЦК КПС од 29. фебруара 

1952. 
109 ИАБ, 136–146, Записник са састанка Градског комитета КПС за Београд одржаног 

29. марта 1952. године.
110 „Реч о нашим игранкама“, Народни студент, 19. децембар 1949.
111 АЈ, 114–76, Морално васпитање омладине.
112 „Буги-вуги на нашим факултетима“, Народни студент, 3. март 1948. В. и карика-

туру „Игранка НСО Правног факултета“, 20. октобар, 11. март 1949. године.
113 „Пред завршетак првог полугодишта. Џез, филм и оцене“, Омладина, 12. јануар 

1952.
114 П. Луковић, Боља прошлост. Призори из музичког живота Југославије, Београд, 

1989, стр. 11.
115 ИАБ, 136–145, IV градска послератна конференција.
116 „Игранке са културним програмом“, Омладина, 22. март 1952; ИАП, 319–66, За-

писник са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952.
117 АС, Ђ4–30, Стање и рад партијске организације града Шапца.
118 АС, Ђ 4–7, Записник са састанка пленума Градског комитета КПС Ваљево одржа-

ног од 30–31. септембра 1951.
119 П. Прикер, „О борби против неких негативних појава код омладине“, Народна 

омладина, фебруар, 1952, стр. 18.
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милиција, будући да је у појединим местима било прописано да „не 
може бити приредбе без програма“, што је самим тим значило да не 
може бити ни игранке.120 У хајку против овог вида забаве укључила 
се и штампа, а новинар НИН-а је оцењивао да су самба и други 
модерни плесови по београдским игранкама „изгледали толико 
ружно да не постоји пристојан речник којим би се описале разне 
фигуре савијања и пресавијања уско припијених играча црвених 
лица и светлих очију“.121 

Зауздавање либерализације је утицало и на заоштравање 
партијске реторике. Иако су покушаји контроле и усмеравања 
културно-забавног живота градова остајали без одјека и приметног 
успеха, Јосип Броз је на Брионском пленуму јуна 1953. године 
оштро критиковао прихватање „западноевропског штимунга“ у кул-
тури, али и друштву у целини. „Џезови трубе на све стране и нашу 
музику често више и не чујеш“, истицао је Тито.122 Упркос изрече-
ним критикама, популарност џеза није било могуће сузбити. Два 
месеца пре Титовог иступања на Другом пленуму, дата је дозвола за 
оснивање Удружења џез музичара. Ипак, џезисти су били осуђени 
на рад под стегом и притисцима, а Партија им је предлагала да 
праве шлагере који би били део новог, социјалистичког живота.123 
Међутим, о прилагођавању џеза „револуцији која тече“ није било 
ни говора, а за укусом младих поводиле су се и радио-станице – 
запослени на Радио Новом Саду ноћи су снимали америчке емисије 
како би у етар могли емитовати што више најпопуларнијх џез ну-
мера. 124 

Још „опаснији“ од игранки, због своје сугестивности, реал-
ности, пластичности и потенцијалног пропагандног ефекта били 
су западни, пре свега холивудски филмови. Парадоксално, сами 
партијски челници су, свесни великих могућности покретних сли-
ка, филму наменили улогу важног просветно-пропагандног сред-
ства. У једном од првих елабората о вредности и значају филма 

120 АЈ, 507, VIII, II/5–а–9 (к. 26).
121 „Једна анкета о животу омладине. Игре и игранке”, НИН, 27. јануар 1952. В. 

и: „Да ли је буги-вуги проблем?“, Омладина, 21. април 1951; З. Јањетовић, Од 
интернационале до комерцијале. Популарна култура у Југославији 1945–1991, 
Београд, 2011, стр. 45. 

122 АЈ, АЦКСКЈ, II/10, Излагање Јосипа Броза Тита на II Пленуму ЦК СКЈ дана 16. 
јуна 1953. 

123 П. Луковић, Боља прошлост. Призори из музичког живота Југославије, Београд, 
1989, стр. 40–41; В. и: И. Лучић-Тодосић, Од трокинга до твиста. Игранке у 
Београду 1945–1963, Београд, 2002, стр. 88.

124 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка комисије за идејно васпитни рад Савезног 
одбора ССРНЈ.
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у социјалистичкој пропаганди, насталом новембра 1945. године, 
истицано је да „филмовима треба оперисати као оружјем – примје-
њивати их вјешто, хитро, онамо где је то најпотребније, гдје је наш 
политички утицај најслабији“.125 Спознаја неограничених пропа-
гандних могућности филма, његове корисности и ефикасности, 
нагнала је власти да, одмах по консолидацији прилика у земљи, 
покушају да спроведу потпуно „присвајање“ и контролу филма. 
Наиме, иако је мало приватно предузетништво толерисано све до 
почетка 1948, биоскопи су подржављени још током 1946. године.126 
У циљу идеолошког васпитања и обликовања социјалистичког филм-
ског укуса, искључиво право увоза и цензуре филмова је добило 
Југословенско филмско предузеће, касније преименовано у „Југо-
славија филм“. У првим годинама по ослобођењу, форсирани су 
домаћи филмски журнали127 и совјетска продукција, која је, према 
схватањима партијских функционера загледаних у прву земљу со-
цијализма, требало да становништву, „убедљивије од сваке писане 
речи“, дочара „непобедивост совјетске државе и поретка“, као 
и „недостижну висину совјетске уметности“.128 Како је жељени 
про пагандни циљ било најлакше остварити путем домаће, како 
игране тако и документарне продукције, Партија и читав агитпроп 
апарат су активно учествовали у снимању и монтирању филмова, 
не остављајући простора ни најмањој уметничкој самосталности. 
Наиме, задирање у културу и обликовање филмске (пропагандне) 
политике је било до те мере неограничено да је избор тема, сцена-
рија, глумачке и режисерске поставе неког филма у потпуности 
зависио од интереса и воље партијских челника.129

У временима искључивости, никаквог компромиса, чак ни 
у погледу културе, није могло бити. Не марећи за интересовања 
грађана тек изашлих из рата, којима је филм нудио краткотрајан 
заборав преживљених страхота, власти су наредиле да се сви аме-
рички и британски филмови, заостали по српским и југословенским 
градовима из времена међуратног периода, хитно скину са ре-
пертоара и пошаљу на цензуру. Западни филмови су могли бити 
„толерисани“ само у комбинацији са „добрим совјетским филмови-

125 АЈ, АЦКСКЈ, II–к. 1/15, Бр. 211 од 18. новембра 1945.
126 АС, Г 183–VI–4, Бр. 1138 од 27. септембра 1946.
127 АС, Ђ2–9–1, Бр. 211 од 11. новембра 1945; АЈ, АЦКСКЈ, II – к. 1/15, Бр. 211 од 

18. новембра 1945.
128 АС, Г 183 – VI – фасцикла за 1946, бр. 1–1000, Незаведено од 8. јануара 1946. 
129 Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне политике у Србији 

1945–1952, Београд, 1988, стр. 214; Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Со-
вјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 259, 265.
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ма и журналима“. И „ако то није могућно, онда је боље не давати 
ништа, па макар биоскопи не радили сваки дан, или радили само 
повремено“.130 Мењање репертоара и инсистирање на социјалној 
ангажованости филма, бескорисности „чисте“ забаве и разоноде, 
али и нужности перманентног рада и жртвовања све до потпуног 
друштвеног преображаја, донело је и промену у схватању улоге 
и места биоскопа у културном животу града. „Некада је биоскоп 
углавном био место изласка, провода, састајања људи који су хте-
ли, гледајући филм да се разоноде“, писала је Политика. „Данас, 
филм упознаје људе са стварношћу, са великим историјским дога-
ђа јима, он их учи и поучава и помаже им да боље и срећније жи-
ве“.131 У дихотомној подели на „свет добра“ и „свет зла“, 132 партиј-
ски делатници су истицали и манихјеску разлику између живот но-
сти и напретка „социјалистичког“ и света фантазије и назадовања 
„капиталистичког“ филма.133 Репертоарска политика, сматрали су 
партијски филмски критичари, стављена је у „службу народа“ бу-
дући да су најширим слојевима презентовани филмови који су им 
били блиски „по садржају, духу и карактеру“.134 Како би пропаган-
дни ефекат филма био што значајнији, масовне организације, пре 
свега синдикати, АФЖ и СКОЈ, добиле су задатак да организују ко-
лек тивне посете биоскопима. Под плаштом просвећивања, а запра во 
у циљу коначног обрачуна са остацима поражене политичке елите, 
грађани су током 1946. године на овај начин углавном могли видети 
журнал „У име народа“, посвећен суђењу Дражи Михаиловићу.135

Како би се, што ефикасније и лакше, путем филмске пропа-
ганде изграђивала идеолошка свест становништва, непрестано 
су отварани нови биоскопи, па је до 1950. њихов број на те ри то-
рији читаве Југославије удвостручен у односу на предратно ста-
ње.136 У Србији је у 1949. години радило чак 450 биоскопа, али 

130 АС, Ђ2–13–1, Бр. 180 од 27. децембра 1945.
131 „Колективне посете биоскопских представа“, Политика, 13. новембар 1946. 
132 В: П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 

107–139.
133 З. Кнезовић, „Идејно-политичка улога совијетских филмова у филмском репер-

тоару у Хрватској 1945–1952“, Часопис за сувремену повијест, 1–2, 1988, стр. 
167. 

134 „Филм у служби народа“, Књижевне новине, 11. мај 1948; „О каубојским филмо-
вима, Народни студент, 10. фебруар 1947.

135 Политика, 13. новембар 1946. 
136 АЈ, 317–84–117, Упоредни табеларни преглед развоја кинематографије у пери-

оду 1937–1950. Међутим, упркос свим напорима, Југославија је, сразмерно броју 
становника, и 1955. године имала једну од најнеразвијенијих биоскопских мре-
жа у Европи. АЈ, 142–50–179, Издаци за културу у ФНРЈ. В. и: АС, Ђ 75–88, не-
заведено, без датума.
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су они, сем неколико престоничких, углавном били „врло за-
пуштени и неуређени“.137 Велики бројеви су, ипак, скривали право 
стање. У жељи да се искористе све могућности филма као моћног 
пропагандног средства и да се подстакне формирање култур-
них навика становника у малим срединама, није се много водило 
рачуна о стварним потребама, интересовањима и финансијским 
могућностима. Мрежа културних установа у великим индустријским 
центрима, самим тим и биоскопа, делила је злехуду судбину остале 
градске инфраструктуре. Број престоничких, као и нишких138 био-
скопа не само да није повећан у односу на предратно стање него је 
чак и смањен, будући да су у кино-сале усељени „приоритетнији“ 
објекти – стовариште штампарије, ресторан, железнички дом, ама-
терски клуб и кожарска задруга!139 Док су се пред дворанама ве-
ликих градова људи гурали у дугачким редовима и „водили борбу“ 
не би ли дошли до карте,140 а тапкароши користили прилику да у 
општем метежу нешто зараде,141 напречац отваране сале по малим 
местима тавориле су једва искоришћене и готово празне142 будући 
да посећивање биоскопа „није прешло у навику становницима и 
постало нека врста културне или чак ни сталне забавне потребе“.143 
Ширење биоскопске мреже не само да је ишло на штету великих 
градова већ је, на известан начин, носило обележја импровизације 
и извесног модернизацијског компромиса. Некадашње кафане и 
магацини су преко ноћи претварани у биоскопске сале,144 па су 
филмске пројекције, посебно у провинцији, одржаване готово у 
немогућим условима. Предратне апаратуре, на којима је почивало 
чак 93% биоскопске мреже у Србији, биле су „дотрајале и у врло 
лошем стању“, а у многим „дворанама“ се седело на клупама и 
импровизованим седиштима од дасака. „Низ биоскопских сала, чак 
и у великим градовима“, констатовано је у једном извештају из 
1955. године, „стигао би под забрану санитарне инспекције, када 

137 АС, Ђ 2–13–9, Културно-просветни рад у 1949. 
138 АС, Ђ 6–3, Извештај о културно-просветном раду у нишкој области за 1949.
139 Уместо предратних 24, у Београду је 1952. године радило 16 биоскопа. „Београд 

нема довољно биоскопа“, Политика, 26. август 1952.
140 АС, Ђ 5–13, Извештај ГК КПС за Крагујевац за 1948. годину; „Београд нема до-

вољно биоскопа“, Политика, 26. август 1952.
141 П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 

217.
142 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, VI/2–ц–3 (к. 37), Развитак и проблеми културно-масовне делат-

ности. В. и: АС, Ђ 6–3, Извештај о културно-просветном раду у нишкој области 
за 1949.

143 АЈ, 317–84–117, Снижење стопе пореза малим биоскопима.
144 „Биоскопи и њихове невоље“, Политика, 17. јуни 1953.
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би се стриктно гледало на нормативе“.145 Локалне власти, у потпу-
ности фокусиране на политичке проблеме, нису придавале преви-
ше пажње филмској уметности. У Србији је тек трећина биоскопа 
пословала самостално,146 док је положај осталих, у недостатку 
прецизних законских регулатива, зависио од воље и разумевања 
провинцијских партијских челника. „Решења“ је било на претек – 
биоскопи су радили у саставу комуналних и трговачких предузећа, 
занатских комора, „свих могућих“ друштвених организација, па чак 
и ватрогасних друштава.147

Упркос непрестаном истицању пропагандног значаја и улоге 
филма, издвајања за културу, а самим тим и за кинематографију су, 
услед преамбициозних инвестиционих планова и пројеката, била 
минимална. Парадоксално, ширење биоскопске мреже је уместо 
очекиваног унапређења заправо доносило сужавање филмске по-
нуде. Иако је оцењивано да је увоз филмова „врло рентабилан“,148 
недостатак девизних средстава, као и строги цензорски захтеви, 
кројили су репертоарску политику. Унапређење културног живота 
постојало је само у званичним партијским резолуцијама и пленар-
ним дискусијама, па су Југословени од почетка 1947. до септембра 
1950. имали прилику да виде свега 240 филмова, односно чак 31 
филм мање него у 1939. години.149 Како се један филм држао на 
репертоару у премијерним биоскопима великих градова по два 
или три месеца,150 љубитељи покретних слика су били принуђени 
да се задовољавају и непрестаним репризама, журналима који су 
улепшавали социјалистичку стварност,151 скупим а неквалитетним 
домаћим филмовима152 и похабаним копијама које једва да су се 
могле гледати.153 

Сукоб са Совјетским Савезом означио је и крај суверене 
доминације совјетског филма. Већ 1949. увезено је незнатно више 

145 АЈ, 142–50–179, Издаци за културу у ФНРЈ.
146 Исто.
147 АС, Ђ 75–88, незаведено, без датума.
148 Штавише, наглашавано је да сваки филм доноси просечно 10 милиона динара 

и тако остварује већи приход од других увозних артикала. АЈ, АЦКСКЈ, VIII, 
II/2–б–42 (к. 4), Кинематографија.

149 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, VI/2–д–5 (к 37), излагање садашњег стања у кинематографији.
150 АЈБТ, КМЈ, II–6–д/10, Информација о стању у кинематографији после повећања 

цена улазница за биоскопе и про меморија у виду закључака на основу 
информације.

151 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/5–ц–76 (к 26).
152 АЈБТ, КМЈ. II–а–1/15, излагање садашњег стања у кинематографији; АЈ, АЦКСКЈ, 

VIII, VI/2–д–5 (к 37), кинематографија.
153 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/2–б–42 (к 4), кинематографија. 



И. ДОБРИВОЈЕВИЋ ПОД БУДНИМ ОКОМ ПАРТИЈЕ. КУЛТУРНИ И ЗАБАВНИ ЖИВОТ У 
СРПСКИМ ГРАДОВИМА 1945–1955.

155

америчких филмова, а због оскудности филмске понуде, совјетска 
остварења су „толерисана“ и током 1950. године.154 Делимична 
либерализација, као и приближавање Западу, пре свега Америци, 
одразили су се и на увоз филмских остварења. Са административ-
ног куповања, прешло се на тржишно, а инострани дистрибутери 
су почев од 1949. непрестано снижавали цене. Економска помоћ 
је заправо подразумевала и низ олакшица при увозу филмова. Од 
1952. амерички филмови су се могли плаћати у динарима,155 па 
је Југославија, због постигнутих фиксних откупних цена, добила 
прилику да по најнижим могућим ценама дође до холивудских 
остварења.156 Осим америчких, Југославија филм је откупљивао и 
британске, француске, немачке, италијанске, шведске, аустријске 
и мексичке филмове, али и поред делимичне либерализације у 
друштву, систем филмске цензуре је остао прилично ригидан и 
„тежак услов за готово све иностране добављаче“. Наиме, страна 
предузећа су морала повући копију неког филма са редовног ре-
пертоара, послати га о свом трошку цензорима у Београд и тако се 
изложити потенцијалним финансијским губицима,157 будући да је 
Државна комисија за преглед филмова, руководећи се „моралним“ 
и „политичким“ критеријумима „пуштала“ тек трећину понуђених 
филмова.158 Децентрализација државе је додатно закомпликовала 
и онако довољно замршен процес куповине филмских остварења. 
Од 1952. године уместо једне инстанце, о избору „прикладних“ 
дела седме уметности одлучивало је чак шест републичких ре-
пертоарских комисија.159 Како се не би дешавало да само једна или 
две републике траже откуп неког филма, постигнут је споразум 
да се увозе једино она остварења за која се одлуче најмање три 
федералне јединице, међу којима су обавезно морале бити Србија 
и Хрватска.160 

154 П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 
443; Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне политике у 
Србији 1945–1952, Београд, 1988, стр. 179.; Г. Милорадовић, Лепота под над-
зором. Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 
316; В. и З. Јањетовић, Од интернационале до комерцијале. Популарна култура 
у Југославији 1945–1991, Београд, 2011, стр. 45.

155 АЈ, 317–84–117, Репертоарска политика увоза филмова.
156 АЈ, 142–82–311, бр. 753 од 23. маја 1953.
157 АЈ, 317–84–117, Репертоарска политика увоза филмова, Опширније о филм ској 

цензури: Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у 
Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 267–280.

158 АЈ, 142 – 82 – 311, Бр. 753 од 23. маја 1953.
159 АЈ, 317–84–117, Репертоарска политика увоза филмова. 
160 АЈ, 142–82–311, Бр. 753 од 23. маја 1953. 
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У биоскоп се посебно радо ишло, па је просечни Југословен 
у 1952. години 4,3 пута посетио биоскоп. Разлике у популарности 
филмске уметности у великим и малим градовима биле су знатне. 
Званичне статистике су показивале да су у биоскопе, у просеку, 
најчешће ишли Београђани – чак 13,6 пута годишње. Пратиле су их 
Нишлије са 10,3 одласка на филмске пројекције, Новосађани са 9,9, 
Крагујевчани са 6,9, Зајечарци, Шапчани, Приштевци и Митров чани 
7,2. Ситуација у мањим градовима је била другачија – станов ници 
Неготина, Урошевца, Велике Плане, Тополе и Беле Цркве су, што 
због невеликог интересовања што због оскудније филмске по нуде, 
годишње гледали тек четири филма.161 О популарности фил ма у 
Београду сведочили су и резултати једне индикативне, али ипак не 
у потпуности репрезентативне анкете, која је показала да су и деца 
за годину дана видела чак 103 филма, односно готово све филмове 
на репертоару.162 Било је довољно да у град дође и најлошији 
филм, али да на њему пише да је амерички, и да одмах привуче 
пажњу публике.163 Најрадије су гледани узбудљиви и технички 
до бро одрађени филмови пуни тактова модерне џез музике,164 а 
јединствени феномен тога доба је био „Бал на води“, који је због 
спе цифичне, Југословенима до тада непознате естетике, гледало и 
старо и младо – неки чак и по 16 пута!165 

Попуштање економских стега и наговештаји тржишног по-
сло вања, утицали су на републичка предузећа за расподелу фил-
мова да се окрену откупу најатрактивнијих, а самим тим и најко-
мерцијалнијих дела.166 Иако су сви купљени филмови претходно 
пролазили строгу цензуру, дежурни партијски критичари су упозо-
равали „да се у трци за зарадом“, „изгубио сваки идеолошки и 
уметнички критеријум“. Истицано је да се широм земље највише 
приказују „кичеви најразличитијих врста“, „разнежене мелодраме 
са малограђанским духом и укусом, лажним моралом, ћивтинске 
психологије“, „распусни и неодмерени филмови који шире нагоне 
туђе етици и васпитању наших људи“, остварења која стварају 
„психозу неодговорности, лакомислености, егоизма, недружељу-

161 АЈ, 317–84–117, Бр. 2147 од 20. марта 1952.
162 АЈ, 114–76, Стенографске белешке са дискусије у Централном комитету Народне 

омладине са педагошким радницима одржане 24. јуна 1953.
163 АС, Ђ 2–7–3, Стенографске белешке са састанка одржаног у ЦК СКС на дан 12. 

маја 1954. године по питању синдикалних организација. 
164 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне омла-

дине Београда. 
165 АЈ, 114–76, Морално васпитање омладине (без датума); П. Марковић, Београд 

између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 450.
166 АЈ, 317–84–117, Бр 186 од 4. августа 1952. 
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бља“ и пропагирају „милитаризам“ и „супремацију белих људи“.167 
Партија је постајала свесна да је спољнополитичка преоријентаци-
ја носила собом и нежељене друштвене промене, па се иза де-
кларативне бриге за уметничко, естетско и „морално“ унапређење 
биоскопског репертоара крио велики страх, најбоље дефинисан 
Титовим речима да се „некад“ „невероватно брзим темпом“ иде 
у „западноевропски штимунг“.168 Напуштање идеолошке чистоте 
и социјалне ангажованости је до те мере забрињавало партијски 
врх да је при Идеолошкој комисији ЦК СКЈ формирана посебна 
група која је требало да проучи „проблем сређивања репертоарске 
политике“.169 Ипак, озбиљнијих покушаја забрана и цензуре није 
било, па је западни филм наставио да доминира у југословенским 
биоскопима и у другој половини педесетих година.170
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towards everything pertaining to culture led to a decline in the quality 
of cultural and entertainment life in the cities. Although the Party 
tired to accomplish a unique cultural revolution by organizing literacy 
courses and schooling for migrants, living conditions and their place 
of origin induced the tavern atmosphere to prevail, as it did in the 
villages, in being their main and only place of entertainment. Attempts 
to enforce a special cultural dispersion paradoxically led to a decline in 
the quality of cultural life, so even Party leaders noticed that „certain 
small cultural centers that had certain infl uence before the war are now 
slowly acquiring the image of a backward, provincial, rural like center.” 
Not paying attention to the real needs, capacities and fi nancial reality, 
authorities founded theaters in small towns in improvised buildings. 
Theatre troupes without schooled directors and actors resembled more 
amateur groups than professional theatre companies and mostly gave 
performances of moderately well prepared comedies. Party offi cials 
who determined the theatre repertoire policy wanted performances 
which were socially engaged, politically educational and ideologically 
„suitable”, stressed that certain plays were still being performed which 
because of their „worthlessness, lack of ideological stand or because 
of their reactionary stand” should not be. Wanting to achieve a special 
socialist renaissance, the Party was offering migrants of reduced cultur-
al needs cultural forms which they could not understand nor accept. 
The uncontrolled urbanization therefore had a price – a new city dwel-
ling class formed a „different cultural profi le” which lagged behind the 
traditional city dwelling population in literacy and level of culture. Too 
fi ne for the village and too poorly educated for the city, migrants were 
the ones who mainly enjoyed the modifi ed rural culture (kitsch) that 
had little connection to the true folk traditions.


