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Српски и југословенски историчари су још од 80-их година 20. века
посвећивали пажњу истраживању културне политике и културно-просветне
историје југословенске државе после Другог светског рата. Кључни рад на
том пољу била је књига Љубодрага Димића, објављена 1988. године,1 која је
постала основ за даља истраживања културне политике Комунистичке партије Југославије током првих послератних година и захваљујући којој је посматрани феномен постао препознатљив као Агитпроп култура. Реч је о
специфичној културној политици владајуће партије, вођеној од завршетка
рата и оснивања нове државе 1945. до почетка 50-их година, односно до шестог конгреса КПЈ 1952, када су коначно уобличене промене које су биле
подстакнуте сукобом са Информбироом 1948. и довеле до напуштања совјетског и агитпроповског културно-политичког модела. У том периоду на
југословенским просторима сусреле су се културно-просветна заосталост,
тешко наслеђе, последице рата, сиромаштво и општа оскудица, са културно-политичким пројектом владајуће Комунистичке партије Југославије (као
делом општег комунистичког политичког и друштвено-економског пројекта). Тај пројекат је био испуњен бројним новинама, револуционарним полетом, хуманим начелима, материјалним улагањима, тежњом за превазилажењем наслеђене заосталости, демократизацијом и омасовљавањем културе,
изменом свести и преваспитавањем људи и „стварањем новог човека“ за „ново доба“, али и репресивним мерама, идеолошко-политичким притисцима и
надзором, нагањаштвом, идеолошким шаблонима, дириговањем уметничким
стваралаштвом, борбом против „непријатеља“ и „реакционарних идеја“ у
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Ljubodrag Dimić, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 19451952, Beograd 1988. Питањем агитпроп културе у целини или у појединим делатностима се потом бавио низ аутора из Србије и других делова бивше Југославије: Алеш
Габрич, Катарина Спехњак и други.
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култури итд. Поред поменуте књиге, за касније истраживаче агитпроп културе и разних њених сегмената, незаобилазно је било обиље изворне архивске
грађе похрањено у Архиву Југославије, у фондовима савезних државних органа надлежних за културу, просвету и науку, као и централних партијских
органа који су руководили и дириговали поменутим делатностима.
Имајући све то у виду, самостални саветници Архива Југославије, др
Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић и Иван Хофман, латили су се обимног
и напорног посла да сачине и научној и културној јавности представе избор
из грађе архивских фондова Архива Југославије, ради сагледавања основних карактеристика агитпроповске културне политике у Југославији и олакшавања даљег научног истраживања ове теме. Архив Југославије је средином 2009. године објавио резултате њиховог рада у волуминозном двотомном зборнику докумената Културна политика Југославије 1945–1952. У
зборнику су, пре свега, објављени документи из фондова органа надлежних
за просвету и културу од 1945. до 1952, који су у том периоду због честих
реорганизација државног апарата и потраге за најбољим начином руковођења, често мењали назив и форму: у питању су Министарство просвете
ДФЈ/ФНРЈ 1945–1946 (ф-313), Комитет за културу и уметност ФНРЈ 1946–
1948 (ф. 314), Комитет за школе и науку ФНРЈ 1946–1948 (ф. 315), Министарство за науку и културу ФНРЈ 1949–1950 (ф. 316) и Савет за науку и
културу ФНРЈ 1950–1952 (ф. 317), који је престао са радом јануара 1953,
чиме је и формално и организационо заокружен хронолошки период агитпроп културе. Сви ови органи су имали задатак да предлажу Влади нацрте
законских прописа и доносе подзаконска акта из своје надлежности, уређују
просветни, научни и културни рад, установљују општа начела и прате и
усмеравају рад подручних установа, координирају рад ресорних републичких министарстава, старају се о кадровима, врше евиденцију и прикупљају
статистичке податке и одржавају везе са иностранством. Поред тога, објављени су и документи из Комисије за агитацију и пропаганду ЦК СКЈ (ф.
507/VIII), као руководећег, директивног органа у области културе и просвете у посматраном периоду, као и неколико докумената из Архива Јосипа
Броза Тита (донедавно у Музеју историје Југославије, а од ове године у Архиву Југославије). Ради прегледности и лакшег сналажења, у самој организацији и касније у објављеној грађи, приређивачи су у посебном делу текста
(стр. I, 93–102) дали шеме организационе структуре поменутих државних и
партијских органа са одељењима, одсецима, групама, рефератима, секторима, управама, саветима, комисијама и подручним установама, уз навођење
прилично честих промена које су вршене у организационој структури.
Користећи знања и искуства у сређивању архивских фондова, објављивању грађе и историографској интерпретацији историјских извора, приређивачи су из обиља некомплетне, али обимне и од скора архивистички
сређене архивске грађе, издвојили 520 докумената (са прилозима и одговорима на иницијативна акта нешто више) и кроз разуђену тематско-хронолошку структуру представили читаоцима и истраживачима. Објављене су раз-
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не резолуције, директиве, упутства, решења, одлуке, расписи, записници,
белешке, закључци седница, реферати, елаборати, планови и програми рада,
извештаји, прегледи, спискови, табеле, статистички подаци, карактеристике, молбе, жалбе, преписка, итд. Потписници аката су државни и партијски
функционери, савезни и републички министри, начелници одељења, шефови одсека, али и професори универзитета, ректори, декани, председници
академија наука, управници других научних, просветних и културних установа, студенти и др. Сва документа су објављена на језику, писму и дијалекту на којима су писана (српско-хрватски, словеначки, македонски, енглески; ћирилица и латиница; екавица и ијекавица), а део је, због уштеде
простора, објављен у скраћеном обиму. У сваком случају, у зборнику су објављени оригинални, примарни извори за проучавање просвете, науке и
културе у социјалистичкој Југославији у периоду агитпроповске политике и
управљања, који третирају различита питања, проблеме, теме и активности
и према оправданом уверењу приређивача, исказаном на почетку зборника
у кратким Уводним напоменама (стр. I, 7–15), дају „заокружену слику о једном важном периоду социјалистичке стварности Југославије“ (стр. I, 14).
Основне карактеристике тог периода (организација просветних власти
од среза до савезног нивоа, надлежности појединих органа, материјална
основа просвете и културе, демократизација, идеологизација, однос према
НОБ-у и револуцији, улога у изградњи социјализма итд.), као и основне црте и циљеве свог подухвата, приређивачи су дали у уводним напоменама,
али су се одлучили и да у засебним уводним студијама, на основу својих истраживања, приређених докумената и литературе, дају стручну интерпретацију и детаљнију слику посматраног феномена у целини и појединим сегментима. Тако је др Бранка Докнић у студији Културна политика Југославије 1945–1952 (стр. I, 16–40) дала оквиран поглед на модел, циљеве, инструменте и институције југословенске културне политике и главна културна збивања и појаве у првим послератним годинама, на стање настало у
култури и уметности после сукоба са Информбироом 1948. и на промену
идеолошког курса југословенске Партије и државе почетком 50-их година,
пре свега у погледу отварања према свету. Милић Петровић је у студији
Полазне основе за културно-просветни рад (стр. I, 41–67) пошао од ратне
штете учињене на научним и културним установама и културним добрима и
рада на обнови постојећих и оснивању нових установа, да би потом представио однос нове културне политике према традиционалним и револуционарним вредностима и установама, описао процес формирања нове историјске свести кроз митологизацију НОБ-а, представио сукоб државе и цркве на
пољу просвете и културе, кроз укидање веронауке у школама и одвајање
богословских факултета од универзитета, и на крају описао напоре власти
на описмењавању и народном просвећивању кроз различите форме (течајеве, књижнице, читалачке групе, штампу, филм, радио, итд.). Иван Хофман
је у својој студији Основно и средње образовање у Југославији 1945–1952
(стр. I, 68–92) посветио пажњу циљевима образовања и задацима просвет-
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них радника у „изградњи новог човека“, представио изглед јединственог
школског система изграђеног у посматраном периоду (предшколско васпитање, школе за опште образовање, стручне школе, учитељске, васпитачке и
домаћичке школе, уметничке школе, школе националних мањина), потом
описао објективне тешкоће (недостатак зграда, учионица, наставника, прибора, сиромаштво, непохађање наставе, итд.) и идеолошку оптерећеност југословенских школа (идеолошки садржај уџбеника, притисак на наставнике, контрола ученика), представио однос нове школе и верских заједница и
на крају указао на промене настале у просвети под утицајем сукоба са Информбироом 1948. и нарочито после Трећег пленума ЦК КПЈ одржаног децембра 1949.
Уз докумената приређивачи су објавили и регеста, са подацима о месту и настанку документа, ко коме шаље, кратким садржајем и бројем страна на којима се документа налази у зборнику. Регеста за првих 288 докумената који су штампани у првој књизи налази се на стр. 103–117, а за остале
у другој књизи на стр. 7–18. Документа су по садржају разврстана у три
основне групе, а у тим оквирима на више ужих тема и подтема. Тако су
приређивачи у прву групу под насловом Полазне основе културе и просвете (стр. I, 118–330) сврстали 146 докумената. На почетку су основне директиве Агитпропа и документи који говоре о организацији и надлежности органа просвете и културе. Посебну целину чине сведочанства о материјалној
основи просветне и културне политике, и то о ратној штети, реституцији
културних добара, обнови ратом растурених архивских и библиотечких
фондова, додели материјалне помоћи установама просвете и културе. Нови
почетак је приказан преко докумената о обнови старих и оснивању нових
установа (Коларчев народни универзитет, Државни издавачки завод ДФЈ,
Природњачки музеј, итд.), а однос нове културне политике према рату и револуцији преко неколико докумената о (не)признавању диплома стечених
за време Другог светског рата и школовању бораца НОР-а. Слика новог времена и морала приказана је уз помоћ неколико карактеристика учитеља,
ученика и функционера министарства просвете из 1945. Посебну целину
представља однос револуције и традиције представљен кроз (не)бригу о архивској грађи, укидање старих просветних фондова, однос државе и цркве,
укидање традиционалних празника, богословија и факултета. На то се логично надовезују документа о формирању нове историјске свести, митологизацији НОБ, прикупљању грађе из НОР-а и подизању споменика, установљењу и прослави нових празника (Дан победе, 1. мај, Дан устанка). Обимну целину чине документи о народном просвећивању и то планови и програми и извештаји са различитих течајева и курсева, извештаји са терена о
сузбијању неписмености, просвећивању жена, расписи и упутства о народном просвећивању путем различитих медија (приредбе, радио, штампа, изложбе, филм) и на крају документи који сумирају резултате рада на народном просвећивању.
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Друга група докумената је насловљена Култура агитпропа (стр. I,
330-591, документа 147–288, и стр. II, 19–301, документа 289–448). У првој
књизи су објављени документи о просвети и науци, и то неколико општих
извештаја и директива о овим делатностима, општа документа о просвети у
Југославији, извештај службенице УНЕСКА о просветним приликама у Југославији 1945–1947, извештај који говори о присуству политичке репресије у школама, статистички подаци и извештаји и развоју просвете и документа о физичкој култури, уметничким школама, предшколском и ваншколском васпитању, мањинским школама у Југославији, српским и хрватским
школама у Румунији и Трсту и исељеничким школама у Америци и другим
земљама. Посебну и обимну целину чине документа о високим школама,
универзитетима и институтима (стр. I, 472–591, документа 203–288), међу
којима се налазе расписи, извештаји, статистички прегледи, закључци о раду универзитета, о оснивању нових факултета, одвијању, квалитету и „идејности“ наставе, броју и идеолошко-политичком опредељењу наставника,
бројном стању и плану уписа студената, о југословенским студентима у
иностранству (Чехословачкој, СССР, Француској, Великој Британији, и
др.), страним држављанима на студијама у Југославији (углавном из Албаније и Бугарске), и неколико докумената из рада академија наука, института
и научних друштава. У оквиру групе Култура Агитпропа, у другој књизи
су објављена документа о култури и уметности, и то неколико општих директива, реферата и анализа о овим делатностима, спискови награђених
уметника, извештаји, планови и задаци у културно-масовном раду у појединим републикама; затим различити документи о развоју и идеолошком садржају музеја, књижевности и издавачке делатности, штампе, ликовне
уметности, позоришта, музичке уметности, радија и филма; и на крају педесетак докумената о страној помоћи за обнову просвете и културе у земљи,
страној пропаганди и културним и просветним везама са иностранством
(Албанијом, Аустријом, Бугарском, Канадом, Мађарском, Пољском, Румунијом, СССР, Француском, Чехословачком).
Трећа група је названа Либерализација културне политике 1949/50–52
(стр. II, 301–500, документа 449–520) и сачињена је од докумената који су
настали почетком 50-их година и који говоре о организационим и садржајним променама и просвети, култури и уметности после Трећег пленума ЦК
КПЈ 1949. Неколико докумената говори о променама у просвети и спровођењу Резолуције Трећег пленума ЦК КПЈ о задацима у школству, раду и политичком стању на универзитетима и развоју научноистраживачког рада
после пленума, а знатно више о променама у култури и уметности, како
уопште, тако и у појединим делатностима – књижевности и издавачкој делатности, ликовној уметности, позоришту, музичкој уметности, кинематографији и култури живљења. И на крају, објављено је неколико докумената
који сведоче о отварању Југославије према свету у области културе и функцији културе и уметности у спољној политици земље (планови културног
рада у иностранству, извештаји одељења за везе са иностранством и насту-
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пима југословенских уметника у иностранству, али и информације о деловању стране пропаганде на југословенске грађане). На самом крају се налази забелешка са Шестог конгреса КПЈ/СКЈ, којом се заокружава представљени период југословенске културне политике.
После докумената, приређивачи су при крају зборника приложили и
одабрани илустративни материјал (стр. II, 501–527). Пре свега, објављено је
30 фотографија на којима су, уз кратка објашњења, приказани државни и
партијски функционери и уметници, креатори и спроводиоци агитпроповске културне политике (Милован Ђилас, Радован Зоговић, Вељко Влаховић,
Владимир Дедијер, Владислав Рибникар, Родољуб Чолаковић, Борис Зихерл, Ђорђе Андрејевић Кун, Оскар Данон), неколико уметничких дела соцреализма (Божа Илић, Сондирање терена на Новом Београду, 1948, Петар
Лубарда, Бомбаши, 1945, итд.) и неколико сцена са послератних аналфабетских течајева, читалачких група, парада, уличних радова, пријема, итд. Затим су дати факсимили неколико објављених докумената, факсимили меморандума и печата државних просветних органа и установа који се појављују
у грађи (савезних и републичких министарстава просвете, Комитета за културу и уметност, Комитета за школе у науку, Комитета за кинематографију,
Српске академије наука, Ректората Универзитета у Београду, Југословенског драмског позоришта, Друштва за културну сарадњу Југославије са
СССР, Државне архиве, Савеза ликовних уметника, итд.). Дати су и факсимили потписа државних и партијских руководилаца, уметника, научника и
руководилаца научних и културних установа (М. Ђилас, В. Влаховић, В.
Рибникар, Р. Чолаковић, Митра Митровић, Меша Селимовић, Ерих Кош,
Александар Белић, Андрија Штампар, Велибор Глигорић, Мило Милуновић, итд.). На крају зборника, штампан је избор из литературе која је коришћена за писање уводних студија и приређивање грађе (стр. II, 528–529) и
превод уводних напомена на енглески језик (стр. II, 530–538). На крају првог (стр. I 592–613) и другог тома (стр. II 539–558) дати су регистри личних
и географских имена, који су уз регеста од изузетне користи за лакше и
ефикасније коришћење овако обимне, комплексне и по садржају разноврсне
публикације.
Са задовољством желимо да похвалимо приређиваче зборника и Архив Југославије и истакнемо значај њиховог подухвата (који је, иначе, реализован уз подршку УНЕСКО-а) за истраживање културне политике и историје културе, просвете и науке у Југославији, као и у појединим републикама. Неоспорно је да ће истраживачи културне историје и појединих тема,
установа, појава и личности и даље морати да детаљно и пажљиво истражују и ишчитавају документа из фондова Архива Југославије (као и из фондова других архива), али ће у овом зборнику имати користан приручник, прегледни водич кроз грађу, поуздани избор корисних архивских извора првог
реда. Као такав, зборник ће сасвим сигурно одржати пажњу на темама и
проблемима развоја културе, просвете и науке на југословенским просторима у периоду социјализма и дати допринос и подстрек делу српске и југо-
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словенске историографије која се тим темама бави. Тај допринос се већ може видети и мерити, како у садржају објављених докумената, тако и у уводним студијама које су приређивачи написали. Зборник је веома користан и
значајан и за ширу културну јавност, читаоце који ће кроз овај избор докумената добити поуздану и детаљну представу о приликама и кретањима у
тешком и значајном периоду југословенске и српске културне прошлости,
као важног и нераскидивог дела историје нације, државе и друштва.

