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ПРОБЛЕМ МЕЂУОДНОСА КУЛТУРНЕ 
ДИПЛОМАТИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ 

КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ПОЉУ МУЗИКЕ: 
ИСКУСТВА ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО МОГУЋИ ОРИЈЕНТИР1

Сажетак: У раду ћемо детаљно размотрити дискрепанцу између две појаве: опада-
ња развоја хорског аматеризма започетог половином педесетих година протеклог 
столећа и истовременог успона ове праксе у културној дипломатији социјалисти-
чке Југославије. На основу, с једне стране, увида у различите фазе кроз које је хорски 
аматеризам пролазио у првим деценијама након Другог светског рата, заједно са 
интервенцијама креатора југословенске културне политике у правцу његове реви-
тализације и експанзије, као и с друге стране, на јачање његове улоге и престижа у 
билатерним културним разменама у овом периоду, покушаћемо да укажемо на то: 
1. колико је важна повезаност културне дипломатије и националне културне поли-
тике и да одговоримо на питање: 2. да ли је фокусирање на развој различитих обла-
сти у музици у националним оквирима плодотворно и за културну дипломатију. 

Кључне речи: ФНР / СФР Југославија, хорски аматеризам, културна дипломатија, 
национална културна политика, културни развој

УВОД

Период широко постављене „обнове и изградње” земље, који је обележио 
прве године постојања ФНР Југославије довео је, између осталог, и до 
изузетног успона хорског аматеризма у већини југословенских крајева, 

1 Ова студија је резултат рада на међународном билатералном пројекту „Музика као средство 
културне дипломатије у малим земљама у транзицији: случај Словеније и Србије” / ”Music as an 
instrument of cultural diplomacy of small transition states: Тhe case of Slovenia and Serbia”, бр. 337-00-
21/2020 (руководиоци: др Весна Пено и др Боштјан Удович) који финансира Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја РС и словеначка АРРС.



ИВАНА ВЕСИЋ

156

не ограничавајући се само на простор већих републичких центара. Масовност и 
ентузијазам с којим се и у градовима и у селима приступало оснивању хорских 
ансамбала у првим послератним годинама био је изненађујући и за многе 
савременике, без обзира на дугу традицију хорског певања на југословенским 
просторима, као и на његову популарност међу различитим слојевима, укључујући 
и раднике и сељаке. Иако је ова појава углавном тумачена као део процеса 
„демократизације културе”, те, из угла марксистичке теорије, неопходног рушења 
баријера између припадника ширих слојева друштва и културне продукције 
високе вредности, разлози постепеног, а потом и све израженијег стагнирања и 
опадања хорског певаштва у наредној деценији препознати су у бројним, неретко 
неподударним факторима. Темељна анализа узрока наглог губљења интересовања 
Југословена за хорски аматеризам махом је изостајала, а чињеница да је ова пракса 
у ери свог слабљења постала важно средство у креирању југословенске културне 
дипломатије такође није подстакла савременике на брижљивији осврт. Премда 
доступни подаци показују да нема јасне корелације између ове две појаве – 
опадања хорског певаштва и јачања његове улоге у културној дипломатији – већ је 
реч искључиво о временском паралелизму, ипак се не може рећи да потоња појава 
није имала никаквог утицаја на ток развоја југословенског хорског аматеризма. 
Наиме, како је раније истраживање показало2, а и овим истраживањем је додатно 
потврђено, пораст значаја улоге аматерских хорова у југословенској културној 
дипломатији допринела је њиховом још израженијем отуђењу и изоловању у 
југословенској средини: 

1. учешће хорова у локалним и регионалним културним оквирима контину-
ирано се смањивало услед међународних обавеза и потребе за реализовањем за-
хтевних наступа и турнеја;

2. притисак да се остваре врхунски резултати у иностранству деловао је обес-
храбрујуће на хорске ансамбле из мањих средина, јер тамо није било могуће обез-
бедити довољно квалитетне певаче и диригенте, 

3. мања група елитних аматерских хорова, која се издвојила у првој послератној 
деценији, постала је окосница у међународним и националним културним актив-
ностима, док је креирање нових квалитетних ансамбала текло отежано и најчешће 
је било спој неколико фактора – појаве стручног и мотивисаног хоровође и једна-
ко мотивисаних и талентованих певача. 

Једном речју, врхунски хорски аматеризам постао је сам себи циљ, а његово пла-
сирање у иностранству није се темељило на некој врсти природне селекције, којом 
би се од активних аматерских хорова искристалисали они високих домета. Управо 
је оваква врста дискрепанце – одсуство широке базе ансамбала и постојање изу-
зетно квалитетних појединачних хорова ‒ важна за разумевање значаја међуодноса 

2 Vesić, I. and Peno, V. (2018) The Structural Transformation of the Sphere of Musical Amateurism: A Case 
Study of the Beogradski madrigalisti choir, New sound, Vol. 51, No. I, Belgrade: Faculty of Music of the 
University of Arts, pp. 43–63. 
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културне дипломатије и националне културне политике на пољу музике. Уколико 
је циљ културне дипломатије представљање различитих културних постигнућа зе-
мље, проистеклих из адекватно вођене националне културне политике и достиг-
нутог степена културног развоја, онда свакако није небитно да ли су постигнућа 
резултат затеченог стања у одређеној области културне продукције и спонтаног 
процеса одабирања или то пак није случај. Имајући у виду пример југословенских 
хорских ансамбала, како ће у наредним потпоглављима бити детаљно анализира-
но и образложено, кроз културну дипломатију није посредована слика реалног 
стања хорског аматеризма, већ је она пре осликавала артифицијелност услова у 
којима се ова пракса развијала од половине педесетих година.3 И премда су југо-
словенски хорови изазивали велику пажњу и одушевљење у концертним двора-
нама у иностранству, чињеница да нису имали никакве додирне тачке с општим 
стањем хорског аматеризма у земљи, да често нису били присутни на локалним и 
регионалним концертима, те да, самим тим, нису учествовали у процесу подизања 
културног нивоа ширих слојева (као једном од кључних прокламованих циљева 
југословенске политичке елите) поставља се питање оправданости и одрживости 
такве културне дипломатије. Као што ћемо видети у завршном одељку рада, уколи-
ко није праћена доследно вођеном националном културном политиком и на неки 
начин служи ширењу „искривљене представе” о општем културном развоју и до-
стигнућима земље, културна дипломатија можда може постићи упечатљив ефекат 
у међународним оквирима, али је из угла шире друштвене користи потенцијално 
проблематична. Наиме, у ситуацији недоступности врхунске културне продукције 
и извођаштва ширим друштвеним слојевима, не само услед недостатка културног 
капитала већ и централизације културе, поставља се питање оправданости тро-
шења ресурса на врло неизвестан, и не увек мерљив резултат, процеса стварања 
позитивне слике о земљи у иностранству кроз културну дипломатију. 

3 Треба напоменути да су истраживања улоге музичких ансамбала и уметника, као и институција 
у реализовању међународних културних односа на подручју Србије и бивше Југославије још увек у 
почетној фази, те да се неретко заснивају на представљању појединачних студија случаја, док се, тек 
спорадично, улази у обухватнија теоријско-методолошка преиспитивања, како функције музике у 
културној дипломатији тако и резултата постигнутих у том процесу. Покушај да се на овим просто-
рима тој теми приступи систематичније уз потцртавање њених многобројних и раније недовољно 
истакнутих димензија начињен је у зборнику из 2020. године: The Tunes of Diplomatic Notes. Music 
and Diplomacy in the Southeast Europe (18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. and Udovič, B. (2020), 
Belgrade−Ljubljana: Institute of Musicology SASA, University of Ljubljana – Faculty of Philosophy. Ипак, 
даља истраживања овог феномена, особито у различитим фазама у новијој историји, неопходна су 
не би ли се из фазе „реконструисања” ко су били музички актери у српској и југословенској култур-
ној дипломатији дошло до сагледавања њених: домета, доприноса, идејних основа и сл. 

ПРОБЛЕМ МЕЂУОДНОСА КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У 
ПОЉУ МУЗИКЕ: ИСКУСТВА ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО МОГУЋИ ОРИЈЕНТИР
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УСПОН И ПАД ХОРСКОГ АМАТЕРИЗМА 
НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Изузетно интересовање за учешће у хорским ансамблима на територији тада-
шње ФНР Југославије уочено је убрзо након окончања рата.4 Нагли и упечатљиви 
развој био је карактеристичан и за друге аматерске извођачке ансамбле, који су 
углавном били под окриљем културно-уметничких друштава – омладинских, рад-
ничких, синдикалних, универзитетских итд. Томе треба додати и масовне омла-
динске радне акције (изградња пруге Брчко‒Бановићи 1946. године, подизање фа-
брика, хидроцентрала, као и Новог Београда) у којима је важно место заузимало 
учешће младих у аматерским хорским и другим ансамблима, те њихово контину-
ирано културно просвећивање кроз богат уметнички програм сачињен од насту-
па професионалних солиста, оркестара, балетских и глумачких трупа.5 Масовно 
описмењавање и унапређење културних компетенција ширих слојева, које су југо-
словенски комунисти почели да спроводе још током трајања рата, настављено је 
интензивно у мирнодопским условима. Судећи према коментарима савременика, 
одзив Југословена био је импресиван. Према речима једног од најистакнутијих 
диригената социјалистичке Југославије, предратног комунисте и учесника НОР-а, 
Оскара Данона: 

„Послије побједе наше народне револуције интерес широких народних маса за 
умјетност порастао је у толикој мјери да су скоро све умјетничке приредбе пре-
трпане и све дворане премалене. Жеља народа да се поред напорног свакодневног 
посла подиже и политички и културно запажа се сваким даном на митинзима, 
предавањима, позоришним представама, концертима, на приредбама културно-
-умјетничких друштава. На приредбама културно-умјетничких група и ансамбала 
синдикалних организација, на концертима солистичким, коморним и симфониј-
ским, на представама драме и опере, сусрећемо нову публику – радни народ. Није 
само порастао број гледалаца и слушалаца, порастао је и број културних активиста 
у многобројним синдикалним умјетничким друштвима, у културним друштвима 
на селу, у културним организацијама наше трудбеничке и школске омладине. Онај 
исти елан који се осјећа код наших радних маса у остварењу првог Петогодишњег 
плана [...] осјећа се и у учешћу народа на културно-умјетничком пољу. Незапамће-
ни пораст пјевачких хорова, оркестара, умјетничких група и интерес свих слојева 
наших народа за музику тражи од наших композитора нова дјела, дјела која ће 

4 Pejović, R. (2006) Choirs in Belgrade Music Life in the First Years after World War II (1944–1950), New 
sound, No. 28, Belgrade: Faculty of Music of the University of Arts, pp. 33–47. 
5 Вукдраговић, М. (1949) Музика на Фестивалу Народне омладине Југославије, Музика, бр. 2, Београд: 
Удружење композитора Србије, стр. 81.; Уп. Baković, N. (2015) ՚No One Here is Afraid of Blister Work!’: 
Social Integration, Mobilizationand Cooperation in Yugoslav Youth Brigades. The Example of Čačak Region 
Brigades (1946–1952), The Hungarian Historical Review, Vol. 4, No. 1, Budapest: Institute of History, Rese-
arch Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, pp. 43–50; Mihailović, S. i Spasović, G. 
(1979) Tito, radne akcije. Stvaraoci neodoljivog poleta, Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSOS. 
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их надахњивати у раду, у изградњи социјализма и испунити им срца радошћу и 
одушевљењем”.6

Иако је објективност Данонових оцена упитна имајући у виду његову улогу 
у изградњи социјалистичког поретка, што делимично поткрепљују и први изве-
штаји Пословнице за културно-уметничке приредбе Министарства просвете НР 
Србије7 као и истраживања о културној дистрибуцији и потрошњи у првој после-
ратној деценији8, ипак је тешко у потпуности порећи постојање изразитог полета 
у пољу уметничког, а особито музичког аматеризма у то време у различитим кра-
јевима земље. У недостатку прецизних статистичких података о укупном броју 
аматерских хорова на територији ФНР Југославије и појединачних република пре 
1955. године, као потврда омасовљења овакве врста ансамбала могу послужити 
различити посредни подаци, укључујући и тврдње неких од водећих личности 
музике и музичког аматеризма из тог периода. На пример, на првој Републичкој 
смотри омладинских културно-уметничких друштава, у организацији главног од-
бора ЈС Србије, која је заокружена великим концертом у Народном позоришту 1. 
фебруара 1948, учествовала су укупно 102 друштва с преко 10.000 извођача: у хо-
ровима, оркестарским ансамблима, драмским секцијама и фолклорним групама.9 
Иако су детаљи о програму и врсти ансамбала наведени само за девет културно-
-уметничких друштава из Србије, Војводине, са Косова и Метохије и из Београда 
који су победили на тзв. зонским смотрама и који су сви имали мешовите или 
мушке хорове, претпоставка је да је и у већини осталих друштава био организо-
ван хорски одсек. Треба навести и пример првог Фестивала Народне омладине 
Југославије, одржаног 1948. у Београду. Учествовало је укупно двадесет хорова 
из целе земље, а након претходне селекције на републичком нивоу: по пет из НР 
Србије и НР Хрватске, три из НР Словеније и НР БиХ, и по два из НР Македоније 
и НР Црне Горе.10 То је двоструко више ансамбала у односу на једнако значајно 
такмичење хорова из читаве Југославије које је организовано као део прославе 
педестогодишњице смрти Стевана Ст. Мокрањца у Београду 1964. године, премда 
није познато какви су критеријуми тада примењени, нити да ли је процес елими-
нације био сличан оном из 1948.11 Нажалост, подаци о укупном броју хорова и 

6 Данон, О. (1948) Улога савремене музике у друштву, Музика, бр. 1, Београд: Удружење композитора 
Србије, стр. 12.
7 М. (1949) Годину дана рада Пословнице за културно-уметничке приредбе Министарства просвете 
НР Србије, Музика, бр. 2, Београд: Удружење композитора Србије, стр. 115–123.
8 Добривојевић, И. (2012) Под будним оком партије. Културни и забавни живот у српским градо-
вима 1945–1955, Токови историје, бр. 3, Београд: Институт за новију историју Србије, стр. 134–158.
9 Музиколошки институт САНУ – Архивска колекција (МИ САНУ – АК), Завршна смотра најбољих 
синдикалних културно-уметничких друштава Народне Републике Србије, зграда Народног позори-
шта 1. фебруара 1948. Београд, програмска књижица бр. 7. 
10 Вукдраговић, М. (1949) нав. дело, стр. 83. 
11 Трбојевић, Д. (1964) Прослава 50-годишњице смрти Ст. Мокрањца, Pro musica, бр. 2, Београд: 
Удружење музичких уметника Србије, стр. 5–6. 
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певача који су суделовали у предтакмичењима за Фестивал није обелодањен, што 
би знатно олакшало стварање прецизне процене раширености и популарности 
хорског певаштва у годинама након завршетка рата. Индикативан је квантитати-
ван и квалитативан успон који се тих година догодио у срединама у којима тра-
диција хорског аматеризма није била дуга нити једнако респектабилна као што 
је била у водећим градовима југословенских народних република (Београд, Нови 
Сад, Загреб, Љубљана, Марибор, Скопље). Тако је, примера ради, у Нишу од 1948. 
до 1956. деловало пет аматерских хорова који су након тога престали са радом.12 
У Чачку су као део општег процвата музичког аматеризма „у скромним услови-
ма једне мале сале и сцене [...] даване премијере оперета и зингшпила”, а дечји 
хор локалне ниже музичке школе приређивао је самосталне концерте и гостовао у 
Београду, добијајући похвале и награде.13 

Да је замах у области хорског аматеризма од 1945. до 1955. био изразит и да није 
био типичан само за веће културне центре већ и за провинцијске градове, сведо-
чили су увиди појединих утицајних савременика. Радомир Петровић, дугогоди-
шњи диригент хора КУД „Бранко Цветковић” и својевремено председник Савеза 
музичких друштава Србије, тврдио је да је у првим поратним годинама хорски 
аматеризам „показивао изузетну виталност и масовност”.14 Сличну опсервацију 
изнели су и композитори Миховил Логар и Александар Обрадовић сумирајући 
успехе на музичком пољу у првој деценији постојања ФНР Југославије. Они су 
истакли како је хорско певање „одмах постало једно од најважнијих чинилаца у 
омасовљењу музичке културе”.15 Иако готово идентичних запажања као и његове 
колеге и савременици, диригент Милан Бајшански тумачио је омасовљење хорова 
на југословенском тлу у не тако афирмативном виду. Наиме, за овог искусног по-
знаваоца хорског дириговања и хорског аматеризма, „непосредно по ослобођењу” 
та пракса се „разбуктала у масовни покрет, који је довео до оснивања по сваку 
цену културно-уметничких друштава с најмасовнијом хорском секцијом, претво-
ривши се у хороманију и неминовно је, иако извршавајући постављене задатке 
обнове и изградње, спустио уметнички ниво”.16 

Перспектива коју је заузео Бајшански изгледа да није била страна неким од 
кључних личности у обликовању музичког и хорског аматеризма управо у првим 
поратним годинама. Наиме, дајући општу оцену раније поменутог Фестивала На-
родне омладине Југославије, Михаило Вукдграговић сматрао је да је неопходно 

12 Ивановић, М (1966) Затишје у музичком животу Ниша, Pro musica, бр. 13, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 9.
13 Јовашевић, Д. Д. (1976) Пикова дама чачанског музичког живота, Pro musica, бр. 13, бр. 85–86, 
Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 19. 
14 Петровић, Р. (1968) Хорски аматеризам у савременом друштву, Pro musica, бр. 32–33, Београд: 
Удружење музичких уметника Србије, стр. 14. 
15 Logar, М., Obradović, А. (1957) Srbija, Zvuk, br. 11–12, Beograd: Savez kompozitora Jugoslavije, str. 7.
16 Аноним (1968) Изјаве о ЈХС, Pro musica, бр. 32–33, Београд: Удружење музичких уметника Србије, 
стр. 24.
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да се озбиљније приступи питању одабира диригентских кадрова који воде омла-
динске хорове и да се омогући њихово стално усавршавање, особито када је реч о 
местима „у унутрашњости”. Начин рада у провинцијским хоровима није по њему 
био адекватан, а њихове хоровође, иако „добронамерне и вредне”, нису довољ-
но стручне нити имају додатну обуку. „Дилетантизам и недоученост” диригената 
истицани су као главни узрок лошијег квалитета извођења појединих хорова па, 
самим тим, и као проблем на којем је било потребно посебно радити.17

Намера да се у хорски аматеризам уведу строжи уметнички критеријуми које 
је наговестио Вукдраговић, у годинама након 1948. манифестована је кроз орга-
низовање такмичења на окружном, републичком и савезном нивоу и водила је ка 
постепеном издвајању квалитетних ансамбала, стицању друштвеног признања и 
престижа, а убрзо и ка међународној афирмацији. Милан Бајшански је веровао у 
позитивно дејство такмичења на хорски аматеризам, јер су се на тај начин одваја-
ли уметнички и извођачки вешти ансамбли од оних слабијег квалитета. Ипак, ма 
колико да је развој хорског аматеризма у првим послератним годинама из угла му-
зичких стручњака и функционера деловао превише спонтан и недовољно „усме-
рен”, несумњиво је да се управо таква његова карактеристика у потпуности покла-
пала с прокламованим културним програмом владајуће елите. Масовно учешће 
ширих слојева у неким облицима уметничких активности, попут хорског певања, 
давало је подстрек социјалном зближавању, усвајању идеја југословенских кому-
ниста, тј. некој врсти политичке индоктринације и стварало је подлогу за музичко 
описмењавање и непосредно упознавање с музиком као уметничком дисципли-
ном. Вишеструкост улоге хорског аматеризма у југословенском друштву у том пе-
риоду чини се да није довољно схватана, па су врло брзо превладали критерију-
ми и вредности које су наметали професионални музичари. То је подразумевало 
стављање акцента на уметничко-извођачке уместо на шире друштвене димензије 
аматерских хорова, као и инсистирање на квалитетној интерпретацији, а не на 
уживању у чину колективног певања, ентузијазму да се упознају неки сегменти 
музичке литературе, да се регрутују нови љубитељи уметничке музике итд. 

Нема сумње да су управо амбиције за „подизањем уметничког нивоа” у овој 
области заједно с још неколико фактора које су издвојили њени познаваоци, по-
пут измена у начину финансирања културно-уметничких друштава, као и оних 
које нису помињали, нпр. развијање гушће мреже места за забаву у градским сре-
динама (кафане и биоскопи), те новине у навикама и културној потрошњи ширих 
слојева, имале веома погубно дејство на област хорског аматеризма. Тако се од 
„помаме” за оснивањем хорских ансамбала већ до половине педесетих дошло до 
изразите кризе хорског аматеризма до те мере да су се многи музички критичари 
и хроничари питали да ли је ова пракса уопште преживела. Да је њен суноврат био 
упадљив и нагао указивали су подаци о броју хорова на територији Југославије 

17 Вукдраговић, М. (1949) Музика на Фестивалу Народне омладине Југославије, Музика, бр. 2, Бео-
град: Удружење музичких уметника Србије, стр. 83. 
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од 1955. до 1961. Наиме, за само шест година угасило се шездесет један посто ан-
самбала, тј. од 478 остало је свега њих 183.18 Негативан тренд је, чини се, додатно 
био поспешен ширењем могућности за наступање хорова на међународној сце-
ни током педесетих година и касније. Како ћемо детаљније анализирати у наред-
ном потпоглављу, све је то појачавало притисак на постојеће ансамбле у погледу 
креирања разноврсног репертоара, реализовања компликованих уметничко-из-
вођачких захтева, одржавања високог нивоа дисциплинованости певача, њихове 
увежбаности и припремљењости за велики број наступа у низу и сл. Таквим окол-
ностима најбоље су се прилагођавали ансамбли из великих републичких центара, 
ослоњени на талентоване, музички писмене и неретко музички образоване пева-
че, али и оне који су имали довољно слободног времена (студенти), као и искусне 
и изузетно стручне диригенте. Провинцијски хорови значајно су заостајали што 
је, врло вероватно, обесхрабривало њихове чланове и хоровође и водило ка гаше-
њу ансамбала. Доминантне вредности које су наметнуте у овом периоду довеле су 
до тога да је „у данашњим условима опстанак хорског аматеризма везан искључи-
во за квалитет, [па се] велики број хорова угасио и из тог разлога што није могао 
задовољити данашње критеријуме и захтеве који су све строжи и већи”.19 Колико 
је поље хорског аматеризма било дубоко трансформисано и како се све више при-
ближавало професионалном у бројним аспектима на посредан начин потврђују 
и сведочења неких од чланова тада најпрестижнијих југословенских хорова. Вла-
димир Холовка, дугогодишњи члан чувеног београдског ансамбла AКУД „Бранко 
Крсмановић”, пренео је своја искуства о припремама хора за наступ на Дубровач-
ким летњим играма и методама рада његовог диригента Богдана Бабића: 

„Рад са њим [...] је увек био пре забава него обавеза, пре уживање него напор. 
Чак и када је своје певаче терао да усред Дубровника, у златно доба југословенске 
музике почетком шездесетих година овог века, дневно диринче на осмосатним 
пробама, док поред њих у Интернационалном студентском кампу промичу жи-
вахне Францускиње и још живахнији Италијани, у костимима који су, за то вре-
ме непојмљиво, много више откривали него што скривају. А ми смо имали само 
двадесетак година и певали и певали, понекад чак до грла у води, зурећи у мокрог 
диригента који из нас даноноћно „истерује” петочасовни репертоар. Јер, знало се, 
кад се ради – ради се, све остало је споредно.”20 

Да је процес професионализације аматерских хорова узео маха и да је претио 
да ову праксу затвори у уске просторне (велики градови) и друштвене оквире (до-
минација економски и културно богатијих средина; наступи пред музички компе-
тентном публиком на престижним манифестацијама у земљи; високоуметнички 
репертоар недоступан ширим слојевима) примећивали су музички стручњаци још 

18 Петровић, Р. (1968) нав. дело, стр. 14. 
19 Исто. 
20 Холовка, В. Заувек у нама, у: Богдан Бабић. Уметност дириговања, ур. Олга Марковић (2004), Бео-
град: Музеј позоришне уметности, стр. 147. 
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половином педесетих година, с тим да су у другој половини шездесетих пробали 
да нешто предузму не би ли се тај проблем решио. Надајући се да ће хорски ама-
теризам поново заживети и да ће тиме омогућити „здрав развитак музичке кул-
туре”, стручњаци и руководиоци надлежних организација и савеза покренули су 
неколико важних иницијатива, међу којима посебно треба издвојити оснивање 
бијеналних Југословенских хорских свечаности у Нишу (1966), као јединствених 
сусрета најуспешнијих хорова из појединачних република, те Фестивала дечјих хо-
рова у Шапцу (1969) на коме су се такмичили хорови из српских основних школа. 
Као део тих настојања битно је било и формирање Савеза аматера Србије (1972), 
јединствене организације свих аматерских друштава, и музичких и позоришних, а 
један од његових главних приоритета представљало је управо развијање поменуте 
две манифестације, као и ревитализовање и усавршавање хорског аматеризма.21 
Сумирајући резултате који су постигнути током седамдесетих и осамдесетих годи-
на, чини се да је шабачки фестивал унео нову енергију у живот аматерских хорова 
у Србији, јер је успевао да из године у годину мобилише велики број наставника 
и ученика основних школа и подстакне их на континуирани рад.22 Насупрот томе, 
нишке Југословенске хорске свечаности, упркос сталном унапређењу садржаја и 
концепције, нису успевале да постигну ону врсту утицаја на југословенски хорски 
аматеризам који су његови креатори прижељкивали: омасовљење ова праксе и ње-
ног поновног продора у мање средине и међу мање образоване слојеве. Уместо тога, 
афирмирмисале су већ препознате и признате југословенске хорове.23 

Упркос бројним подухватима, узрок генерално слабом напретку у оживљава-
њу хорског певаштва у овом периоду, лежао је у великој мери и у све израженијој 
комерцијализацији културе на југословенском тлу од краја шездесетих, а особито 
од краја седамдесетих година. Осим пасивизације културних конзумената захва-
љујући масовној доступности музички пријемчивог садржаја путем грамофон-
ских плоча, радијских и телевизијских програма, не треба заборавити ни успон 
аматерског извођења рок музике и касније новог таласа.24 На тај начин је и иначе 
сужен круг поклоника хорског аматеризма додатно губио потенцијал за обухват-
нију експанзију.

21 Д. В. (1973) Прва годишњица рада Савеза аматера Србије, Pro musica, бр. 65, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 28‒29. 
22 Уп. М. В. (1972) Шабац. Поводом фестивала дечјих хорова, Pro musica, бр. 58, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 43; Аноним (1973) „Пети фестивал дечјих хорова”, Pro musica, бр. 70, 
Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 5‒6.
23 Уп. Аноним (1968) Изјаве о ЈХС, Pro musica, бр. 32‒33, Београд: Удружење музичких уметника Ср-
бије, стр. 24‒25; Савић, Д. (1972) Југословенске хорске свечаности. Ниш, 3‒7. јул, Pro musica, бр. 61‒62, 
Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 34‒35; Савић, Д. (1974) Југословенским хорским 
свечаностима у сусрет, Pro musica, бр. 72, Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 16‒17. 
24 Janjetović, Z. (2011) Od Internacionale do komercijale. Popularna kultura u Јugoslaviji 1945–1991, Beo-
grad: INIS; Уп. и: Arnautović, J. (2012) Između politike i tržišta: popularna muzika na Radio Beogradu u 
SFRJ, Beograd: RTS. 
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МЕЂУНАРОДНИ УСПЕСИ И ЛОКАЛНА ОТУЂЕНОСТ

Убрзо након интензивирања културне размене ФНР Југославије са земљама 
западне Европе током педесетих година, што ће, поред осталог, довести до зна-
чајног пораста броја гостовања и турнеја југословенских уметника и ансамбала,25 
у овај процес почињу да се укључују и неки од најеминентнијих хорова са ових 
простора.26 Нешто мање од двадесет хорова, од којих је већина настала у предве-
черје Другог светског рата или непосредно по његовом окончању, постаје важно 
средство југословенске културне дипломатије још у првој половини педесетих. 
Хорови су били неизоставни учесници бројних међународних смотри, такмичења 
и фестивала у: Италији, СР Немачкој, Белгији, Француској, Швајцарској и Великој 
Британији, а касније и земљама Источног блока.27 Број хорова који су партици-
пирали у југословенској међународној културној размени растао је из године у 
годину. Упркос томе, никада није успевао да парира броју ангажованих фолклор-
них група и ансамбала. Судећи према подацима које је сакупило Културно-про-
светно веће Југославије, од 1953. до 1961. у иностранству је гостовало 57 култур-
но-уметничких друштава и то 312 пута, при чему је била евидентна доминација 
фолклорних група.28 Примера ради, током 1957. било је 22 гостовања фолклорних 
ансамбала у поређењу с 14 хорских, три оркестарска и једним позоришним. Три 
године касније (1960) разлика је била још израженија у корист фоклорних трупа 
(31 фолклорна и 11 хорова). Када је о земљама реч, апсолутну превласт имале су 
Италија (71 гостовање), Француска (57), СР Немачка (47) и Аустрија (36).29 И док 
се степен размене с различитим земљама мењао у наредним деценијама, захва-
љујући значајнијој улози земаља из Источног блока, скандинавских земаља, али 

25 Перишић, М. (2013) Дипломатија и култура. Југославија: преломна 1950, Београд: ИНИС, Народ-
на библиотека Србије, стр. 31–82; Milanović, B. Sounding the Turn to the West: Music and Diplomacy of 
Yugoslavia After the Split with the USSR and the countires of people’s democracy (1949–1952), in: The Tunes 
of Diplomatic Notes. Music and Diplomacy in the Southeast Europe (18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. 
and Udovič, B. (2020) Belgrade–Ljubljana: Institute of Musicology SASA, University of Ljubljana – Faculty 
of Social Sciences, pp. 185–202; Hofman, I. Folklore diplomacy— the role of musical folklore in Yugoslavia’s 
foreign policy 1949–1971, in: The Tunes of Diplomatic Notes. Music and Diplomacy in the Southeast Europe 
(18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. and Udovič, B. (2020) Belgrade–Ljubljana: Institute of Musicology 
SASA, University of Ljubljana – Faculty of Social Sciences, pp. 203–227; Kolaković, A. Music and Cultural 
Diplomacy: Presentation of the New Yugoslavia in France After 1945, in: The Tunes of Diplomatic Notes. Mu-
sic and Diplomacy in the Southeast Europe (18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. and Udovič, B. (2020) 
Belgrade–Ljubljana: Institute of Musicology SASA, University of Ljubljana – Faculty of Social Sciences, pp. 
167–184. 
26 Уп. Vesić, I., Peno, V. (2018) ”The Structural Transformation of the Sphere of Musical Amateurism: A 
Case Study of the Beogradski madrigalisti choir”, New sound, Vol. 51, No. I, Belgrade: Faculty of Music of 
the University of Arts, pp. 54–55.
27 Списак хорова видети у Прилогу, Табела 1. 
28 Према МИ САНУ ‒ АК, Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958‒1964; Вучковић, М. (6. 
децембар 1961) Мало наступа пред домаћом публиком, Борба.
29 Исто.
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и оних које су припадале покрету несврстаних, њена структура, када је о уделу 
различитих врста ансамбала реч, остајала је готово идентична.30 

Аматерски хорови су веома брзо стекли углед у спровођењу југословенске 
културне дипломатије, првенствено захваљујући запаженим наступима на разли-
читим иностраним такмичењима, те многобројним освојеним првим наградама. 
Тријумфално ступање југословенских хорова на међународну сцену започео је по 
много чему јединствен и посебан ансамбл АКУД „Бранко Крсмановић”, предвођен 
амбициозним, смелим и свестраним диригентом Богданом Бабићем, победом у 
свим категоријама на Фестивалу полифоне музике у Арецу 1955. године.31 Заједно 
с Фестивалом аматерских хорова у шкотском Ланголену (1946) који је обухватао 
надметање у чак 18 категорија, манифестација у Арецу, започета 1953, постала 
је омиљено место где су гостовали југословенски хорови. Поред изузетног „Кр-
сманца”, нема сумње да су и други хорови, који су из Ареца и Ланголена доносили 
награде у ФНР / СФР Југославију, представљали специфичне ансамбле у односу 
на фестивалску конкуренцију. Наиме, у већини случајева, њима су руководили 
изузетно искусни диригенти, који су иза себе имали озбиљан оперски и вокално-
-инструментални репертоар, те музички веома образовани појединци с дугогоди-
шњим или чак вишедеценијским искуством рада с вокалним ансамблима.32 Тако-
ђе, не мање важно је што су међу најуспешнијим југословенским хоровима били 
бројни тзв. академски хорови,33 сачињени од универзитетских студената, међу ко-
јима је било пуно музички писмених појединаца. На тај део популације ослањала 
се већина ансамбала из републичких центара. Оно што је, међутим, било каракте-
ристично за аматерске хорове који су наступали у Арецу, посебно за већину ита-
лијанских ансамбала у току првих десет година, јесу далеко скромнији извођачки 
капацитети и генерално знатно мање амбициозни уметнички циљеви.34 О томе се, 

30 Уп. Vesić, I., Golubović, M. and Spasić, V. (2020) Jeunesses Musicales of Yugoslavia (1954–1991), Activ-
ities in the Countries of Eastern Bloc Through the Prism of Socialist Yugoslavia Cultural Diplomacy, New 
sound, Vol. 55, No. I, Belgrade: Faculty of Music of the University of Arts, pp. 70–90.
31 Stefanović, D. (1955) Polifona muzika u Arecu, Zvuk, br. 4‒5, Beograd: Savez kompozitora Jugoslavije, 
str. 199‒202.
32 Видети: Прилог, Табела 1.
33 Исто.
34 Како је музиколог Димитрије Стефановић приметио, за италијанске хорове, којих је било при-
лично, конкурс није претстављао више од учествовања на једном, можда чак локалном, фестивалу. 
Поред тога, пуно је било хорова предвођених диригентима аматерима којима, дакле, дириговање 
није главни позив (Stefanović, D. (1955) Polifona muzika u Arecu, Zvuk, br. 4‒5, str. 201). Занимљиви су 
и подаци које је о овом фестивалу изнео италијански стручњак др Бруно Бочја. Наводећи да је он 
продукт приватне иницијативе коју је јавност изузетно добро прихватила, Бочја је, између осталог, 
констатовао како нпр. из северне Италије углавном долазе раднички хорови и како „у певању тих 
радника као да се ослобађала људска судбина горког терета” па самим тим строги критеријуми који 
важе „за неке дружине” које су достигле висок извођачки ниво на њих не треба да се примењују. 
Бочја, Б. (1968) Ренесанса хорске цивилизације у Арецу, Pro musica, бр. 32‒33, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 18. 
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нажалост, није толико често говорило у југословенској штампи, а тек понеки ко-
ментар (најчешће у стручним музичким гласилима) откривао је врло значајне ра-
злике у приступу хорском аматеризму у домаћим и иностраним оквирима. Ипак, 
уместо да укажу на постојање таквих дистинкција, дописници и извештачи тру-
дили су се да што сликовитије пренесу одушевљењост иностране публике квали-
тетом и дометима југословенских ансамбала и да, уколико су били награђени, то 
посебно потцртају.35 Неретко су извештаји о наступу хорова садржали и изводе из 
критика у иностраним листовима с похвалама упућеним диригенту и певачима. 
Након великог успеха АКУД „Бранко Крсмановић” на оба такмичења и каснијих 
успеха: Београдских мадригалиста, КУД „Бранко Цветковић”, Хора словеначких 
учитеља, „Пролетера”, академских хорова „Винко Водопивец” и „Мирче Ацев”, те 
Камерног мушког хора из Цеља у јавности је створена нека врста очекивања висо-
ких пласмана и награда, што је представљало додатни притисак на певаче и хоро-
вође, посебно у културно и економски мање развијеним републичким центрима у 
ФНР Југославији. 

Паралелно с оценама извођења југословенских ансамбала, у штампи је пуно 
пажње придавано реаговању публике на дела домаћих аутора, укључујући и ком-
позиције духовне музике које су биле саставни део иностраног репертоара, a са-
свим супротно концертној пракси у земљи.36 Осим тога, бележено је и како је ло-
кално становништво прихватало Југословене, како је изгледала њихова интерак-
ција изван концертних сала и какав су генерални утисак остављали. С обзиром на 
дугу традицију учешћа југословенских хорова у Арецу и Ланголену, с времена на 
време су се појављивали општији осврти на њихове резултате, на специфичност 
југословенског вокалног израза у односу на друге земље, те значаја учешћа на ова-
квим и сличним манифестацијама. На сличан начин су праћени наступи југосло-
венских ансамбала на другим музичким догађајима, укључујући масовну смотру 
аматерских хорова Еuropa Cantat (1963), као и бројне фестивале аматерских хоро-
ва, фестивале духовне музике и сл. Изузетак у том погледу представљале су ви-
шемесечне турнеје хора „Бранко Крсмановић” по САД и Канади 1960, 1961, 1965, 
1968, 1971, 1976. године, о којима је писано с нескривеним одушљевљењем, осо-
бито током шездесетих, и с потребом да се истакне какво је откриће представљао 
за тамошње љубитеље музике, критичаре и штампу. Између осталог, овај ансамбл 

35 Увид у извештавање југословенске дневне, недељне и стручне штампе о наступима југословен-
ских хорова у иностранству стекли смо на основу прегледа часописа: Музика (1948−1951), Savremeni 
akordi (1954‒1959, 1961), Zvuk (1955‒1990), Pro musica (1964‒2001), као и збирки исечака из штампе 
„Ланголен и Арецо” и „Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958‒1964” из Архивске колекци-
је Музиколошког института САНУ. Реч је о преко пет стотина чланака и извештаја. 
36 Већина хорова из НР / СР Србије која је гостовала у иностранству имала је на програму духов-
не композиције неких од најзначајнијих српских и руских аутора: Стевана Мокрањца, Јосифа Ма-
ринковића, Стевана Христића, Марка Тајчевића, Дмитрија Бортњанског (Дмитрий Бортнянский), 
Александра Архангелског (Алекса́ндр Арха́нгельский) и других која су изузетно ретко извођена на 
концертима у земљи. Уп. Vesić, I., Peno, V. (2018) нав. дело, стр. 58–59.
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је у насловима чланака проглашаван „најбољим амбасадором културе”, а његови 
наступи означавани су као „тријумфални”.37 Као својеврсну необичност за југо-
словенске прилике представљао је извештај једног од чланова хора, Александра 
Фотирића, с турнеје по САД и Канади 1961. године, објављен у листу Спорт и 
свет и сликовито насловљен – „Хор на точковима”.38

Детаљније истраживање утицаја оваквих и сличних гостовања на јавност у зе-
мљама домаћинима је очекивано изостајалo у масовној штампи. Међутим, освр-
ти те врсте нису се појављивали ни у стручним часописима, нити су пажљивије 
разматрани у званичним извештајима. Оно што је такође изостајало, особито у 
стручним и официјелним круговима, била је анализа дугорочног утицаја парти-
ципирања југословенских аматерских хорова у међународној културној разме-
ни на њихово функционисање, репертоар, уметничко-извођачке критеријуме, 
укљученост у музички живот на локалном, републичком и савезном нивоу итд. 
Интересантно, неке од ових тема заинтригирале су у много већој мери новинаре 
појединих дневних листова, а међу њима су посебно предњачили извештачи из 
Македоније. Управо су познаваоци македонских музичких прилика и концертних 
догађаја у Скопљу међу првима уочили извесну диспропорцију у суделовању до-
маћих хорова у земљи и иностранству. 

Када су се 1962. године вратили Академски хор „Мирче Ацев” из Скопља, као 
и фолклорна група КУД „Орце Николов” из истог града, освојивши прва места 
на фестивалима у Ланголену и Букурешту, то је подстакло дописнике из ове југо-
словенске републике да проговоре о извесним аномалијама када је реч о делању 
аматерских друштава у овој средини. Указујући читаоцима на веома оскудан кон-
цертни живот у Скопљу, нарочито током летњих месеци, затим на недостатак аде-
кватног простора, као и средстава потребних за довођење иностраних уметника и 
ансамбала, новинари су скренули пажњу на парадоксалност ситуације с локалним 
аматерским друштвима. С једне стране, та друштва добијају признања у међуна-
родним оквирима, наступају у бројним европским градовима и на престижним 
југословенским манифестацијама, међутим, с друге стране, Скопљанцима је њи-
хов рад скоро непознат. Наводећи пример универзитетског хора као парадигма-
тичан, констатовано је како се о њему први пут у Скопљу чуло „када је објављена 
вест да је на фестивалу освојио прво место, а први пут су га чули, са још већим 
пријатним изненађењем, преко Радио Скопља, десетак дана после фестивала, до-
душе, с магнетофонске траке!”39 Слична ситуација била је и с фоклорном групом, 
често награђиваном и присутном на подијумима широм Европе, коју су грађани 

37 МИ САНУ – АК, „Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958–1964”. Радојчић, М. (2. децем-
бар 1960) Тријумф хора „Бранко Крсмановић” у Њујорку, Политика; Радојчић, М. (26. децембар 
1961) Најбољи амбасадори културе, Политика.
38 МИ САНУ – АК, Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958–1964.
39 МИ САНУ – АК, „Ланголен и Арецо”. Николић, Д. (8. август 1962) Први концерт – у иностран-
ству, Борба. 
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Скопља пратили „из дневне штампе, с разних фестивала, турнеја по земљи и ино-
странству, једном речи: са свих страна али не и из Скопља”.40 

Оваква ситуација навела је дописнике да се питају јесу ли ти ансамбли ство-
рени само за тријумфе у иностранству и ван Скопља и да ли је примерено да се 
аматерска друштва не припремају за „наступ у своме граду, у својој фабрици, или 
на свом универзитету” нити да не доприносе „богаћењу културно-забавног жи-
вота у тим срединама које редовно нема ко да забавља, [или] да [не] пропагирају 
културу и уметност код најширег броја људи и да подижу њихов укус и знање”.41 
Феномен отуђења аматерских друштава у односу на средину у којој су настали, 
детаљно описан и адекватно документован у врло проницљивим извештајима 
дописника из Скопља, свакако није био ограничен на овај град нити на НР / СР 
Македонију, већ је био карактеристичан за већину југословенских крајева. Како 
се, наиме, током педесетих година и у наредној деценији ширио опсег културне 
размене ФНР / СФР Југославије са земљама Западног и Источног блока, тако је 
међу домаћим професионалним и аматерским уметничким ансамблима и њихо-
вим руководством расла амбиција да се укључе у тај процес који је пружао ви-
шеструку корист. У случају аматерских хорова, стицање међународног признања 
омогућавало је махом унапређење положаја у земљи кроз пораст позива за госто-
вања на значајним домаћим фестивалима и манифестацијама, стицање угледа у 
јавности, обезбеђивање материјалне подршке и сл. Осим тога, не треба занемари-
ти чињеницу да су наступи у културно изузетно развијеним земљама пружали ди-
ригентима и певачима прилику да стекну нова сазнања, да се упознају с музичким 
новитетима, да унапреде свој репертоар итд. Ипак, уз стално присутан императив 
освајања награда и признања у иностранству, али и уз све озбиљнију конкуренци-
ју мотивисаних и увежбаних хорова из земаља Источног блока и Западне Европе, 
вишемесечне и захтевне припреме постале су уобичајене. То је, последично, сма-
њивало могућност учесталијег концертирања у земљи и које је, опет, било огра-
ничено на утицајне фестивале и манифестације. Примера ради, само су турнеје 
АКУД „Бранко Крсмановић” по САД и Канади трајале по три месеца (и дуже), док 
је за њихову припрему било потребно око годину дана.42 Иако је реч о екстремном 
примеру, свакако и за друге хорове који су наступали у иностранству није било 
неуобичајено значајно улагање енергије и времена у увежбавање по неколико ра-
зличитих врста репертоара (дела барокних и ренесансних мајстора, световна дела 
домаћих аутора, духовна дела домаћих и иностраних аутора итд.).43 

40 Исто. Уп. МИ САНУ – АК, „Ланголен и Арецо”. Поповски, Ј. (24. август 1962) За добитнике ино-
страних медаља код куће нема места, Политика.
41 Исто.
42 Кнежевић, Б. Перпетум мобиле и дирижабл, у: Богдан Бабић. Уметност дириговања, ур. Олга 
Марковић (2004), Београд: Музеј позоришне уметности, стр. 157–168.
43 Уп. Vesić, I., Peno, V. (2018) ”The Structural Transformation of the Sphere of Musical Amateurism: A 
Case Study of the Beogradski madrigalisti choir”, New sound, Vol. 51, No. I, Belgrade: Faculty of Music of 
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С обзиром на то да је, с једне стране, професионализација аматерских хорова, 
започета још крајем четрдесетих година, уз друге факторе допринела опадању њи-
хове масовности, а да су малобројни, али изузетно квалитетни, ансамбли углав-
ном били усмерени на гостовања ван земље, као и на елитне уметничке догађаје 
у земљи, наметнуо се проблем њихове шире друштвене релевантности и сврси-
сходности. Или, како су грађани Скопља 1962. године сувисло коментарисали оту-
ђеност локалних културно-уметничких друштава, питајући се: „зар се та друштва 
не издржавају [нашим] сопственим дотацијама?”44 

ДА ЛИ ЈЕ ВАЖНА УСКЛАЂЕНОСТ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 
И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ?

Културна дипломатија ФНР / СФР Југославији ослањала се у значајној мери на 
различите врсте уметничког и фолклорног аматеризма, што је без сумње происти-
цало из потребе да се политички конкурентним земљама представи висок степен 
развијености и масовност једног вида културног стварања међу ширим слојевима 
или, једном речју, велики успех културне политике на нивоу република и на саве-
зном нивоу у погледу културне интеграције и еманципације тих слојева. Ако се то 
има у виду, како се из те перспективе могу тумачити различити изазови с којима 
се суочавао хорски аматеризам?

Нема сумње да су југословенски хорови који су наступали у иностранству с пуно 
успеха репродуковали представу о завидним резултатима југословенског модела со-
цијализма у укључивању ширих слојева у културне активности, о постојању значај-
них капацитета ових слојева за усвајање и креирање високих уметничких постигну-
ћа и могућности да своје способности негују и развију када су друштвене околности 
довољно подстицајне. Недвосмислено је и то да су својим високим уметничким до-
метима, озбиљним приступом извођењу и одабиру репертоара и преданошћу југо-
словенски хорски певачи и диригенти заиста изазивали одушевљење иностране пу-
блике, о којој се у штампи често говорило. Ипак, као што је у претходној дискусији 
наведено, та представа није се поклапала са околностима које су владале не само у 
области аматеризма већ и генерално у пољу културе у ФНР / СФР Југославији. Не 
само да је ширим слојевима партиципирање у неком од етаблираних хорских ан-
самбала било мање доступно у односу на образованије делове популације, већ је и 
упућеност у рад тих ансамбала и непосредан увид у њихово извођачко умеће било 
незнатно. Хорови који су у међународним оквирима требали да посведоче о изузет-
ном прогресу југословенске културе не може се рећи да нису били њен продукт, али 
је њихово обликовање пре било резултат тенденција које су југословенске власти 
одбацивале као погрешне (елитизација културе), него што су проистицале из прин-
ципа и циљева које су прокламовали као кључне у културној политици у земљи. 

the University of Arts, pp. 48–50.
44 МИ САНУ – АК, „Ланголен и Арецо”. Поповски, Ј. нав. дело. 
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Посебан проблем свакако је био феномен изолованости хорских ансамбала у 
односу на локалну средину у којој су поникли и непостојање интеракције не само с 
локалном публиком већ и с различитим културним институцијама. То је нарочито 
било упадљиво у економски и културно слабије развијеним срединама у којима се, 
између осталог, оскудевало и у адекватној културној понуди. Не треба заборавити 
ни градове из унутрашњости, а посебно села, којима је, осим појединачних фе-
стивала и манифестација организованих једном годишње, недостајала учесталост 
концертних догађаја, те континуирана доступност пробраног музичког садржаја.45 
Ипак, не може се рећи да ова појава није регистрована као спорна међу креатори-
ма културне политике, имајући у виду измену начина рада у планирању култур-
них активности коју је усвојила Републичка заједница културе у Србији 1976. Као 
резултат, требало је да се током читаве године одржавају турнеје како професио-
налних тако и аматерских ансамбала, које би обухватиле велики број градова из 
„унутрашњости”.46 Тако су, између осталог, за 1977. годину планирани наступи хо-
рова: „Иво Лола Рибар”, „Бранко Крсмановић”, „Collegium musicum”, „Др Војислав 
Вучковић” и „Хор 66 девојака” у преко 30 градова широм Србије. 

Иако је обухватније укључивање аматерских ансамбала у културни и музички 
живот у локалним и регионалним оквирима стизало са значајним закашњењем у 
односу на то када су први пут почели да се обелодањују недостаци у том погледу, 
ипак је оно сведочило о спремности носилаца културне политике не само да спозна-
ју да проблеми постоје већ и да ту спознају обелодане, да о њој дискутују и покушају 
да пронађу одговарајуће решење. То исто важило је и за покушај ревитализације 
хорског аматеризма који је инициран у другој половини шездесетих година, а коме 
је, како смо раније истакли, претходило уочавање постојања кризе у тој области. 

Премда потреба да се неусклађеност између блиставог пута хорског аматери-
зма у међународним оквирима и његовог осипања и отуђивања у националним 
границама ублажи различитим интервенцијама у културној политици није имао 
онакав ефекaт какав је прижељкиван из бројних разлога, од којих је плодотвор-
ност примењених мера била само један мањи део, специфична позиција ове прак-
се у ФНР / СФР Југославије вишеструко је поучна. Свакако да се културна дипло-
матија може одвијати потпуно аутономно у односу на националну културну поли-
тику и да с њом нема додирних тачака јер то не умањује њен објективан допринос. 
Међутим, како се културна дипломатија базира на материјалним ресурсима који 
проистичу из улагања свих чланова друштва, јаз између две области може да про-
изведе незадовољство појединих друштвених група, као што је то био случај на 
примеру југословенског хорског аматеризма. Не само неусклађеност већ и неу-
темељност културне дипломатије на степену културног развоја одређене средине 

45 Ђ. Ј. (1970) Тема дана. Наша анкета, Pro musica, бр. 50, Београд: Удружење музичких уметника 
Србије, стр. 18–20. 
46 Аноним (1977) Тема дана. Музика у Србији у 1977. години, Pro musica, бр. 88–89, Београд: Удруже-
ње музичких уметника Србије, стр. 17–21. 



171

сигурно није препрека за њене успешне резултате, али се опет поставља питање 
релевантности такве праксе за друштво у целини. 

На крају, сматрамо да национална културна (и образовна) политика која по-
чива на јасним стратегијама и чији је циљ да обухвати што шире слојеве, као и да 
континуирано подстиче подизање културног нивоа читаве популације има потен-
цијал, бар у теорији, да створи основу за довољно убедљиву и утицајну културну 
дипломатију. Обрнута ситуација, међутим, чини се мање вероватна. О томе, рекли 
бисмо, довољно упечатљиво сведочи пример југословенског хорског аматеризма 
након Другог светског рата.
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THE PROBLEM OF INTERRELATIONS BETWEEN CULTURAL DIPLOMACY 
AND NATIONAL CULTURAL POLICIES IN THE FIELD OF MUSIC:  

EXPERIENCES FROM THE SOCIALIST YUGOSLAVIA AS A POSSIBLE 
YARDSTICK

Abstract: This paper will examine in detail the discepancy between the phenomenon of decline 
of popularity of the choral amateurism that started in the mid-1950s and its rising prestige in 
the cultural diplomacy of the socialist Yugoslavia. Taking into consideration, on the one hand, 
the different phases of development of this practice after WW2 followed with various measures 
of the creators of Yugoslav cultural policies meant at its revitalization and expansion, and, on 
the other hand, strenghtening of its role and standing in the bilateral cultural exchanges in 
this period, we will try to point out the following: 1) how important the congruence between 
cultural diplomacy and national cultural policies (and politics) is, and 2) whether the focus on 
the different parts of the field of music is also fruitful for the cultural diplomacy.

Key words: FPR / SFR Yugoslavia, choral amateurism, cultural diplomacy, national cultural 
policies, cultural development 
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Табела 1.  Листа хорских ансамбала активних у земљи и иностранству након 1945. 
године (избор)

Назив и врста ансамбла Седиште Година оснивања Најзначајнији диригенти 
Академско КУД 
„Бранко Крсмановић” Београд 1945 Богдан Бабић

Академско КУД 
„Иван Горан Ковачић” Загреб 1948 Владимир Крањчевић

Академско КУД 
„Мирче Ацев” Скопље 1949 Драган Шуплевски

Академски певски збор 
„Тоне Томшић” Љубљана 1946 Радован Гобец, Јанез Боле

Београдски мадригалисти Београд 1951

Милан Бајшански,  
Димитрије Стефановић, 
Војислав Илић, Душан 
Миладиновић

Камерни хор Бечеј 1964 Миленко Шустран
КУД београдских железни-
чара „Бранко Цветковић” Београд 1945 Радомир Петровић,  

Александар Краставчевић
КУД „Светозар Марковић” Нови Сад 1945 Лазар Бута

КУД „Станко Драгојевић” Титоград 
(Подгорица) 1945 Цветко Ивановић

Омладинско КУД  
„Иво Лола Рибар” Београд 1944–1961, 

1963– Душан Максимовић

Омладинско КУД  
„Јожа Влаховић” Загреб 1945 Емил Косето

Радничко КУД „Коло” Шибеник 1899 Никола Башић

Радничко КУД „Пролетер” Сарајево 1905 Тихомир Мирић, Јулио 
Марић

Синдикално КУД  
„Слава Клавора” Марибор 1948 Рајко Сикошек, Јоже  

Грегорц, Стане Јургец
Универзитетско КУД  
„Слободан Принцип Сељо” Сарајево 1949 Мирослав Хомен

Хор Јеврејске општине у 
Београду / „Браћа Барух”47 Београд 1952 [1879] Борислав Пашћан,  

Слободан Крстић
Хор „Моша Пијаде” Загреб 1954 Емил Косето
Хор „66 девојака” Шабац 1963 Бранко Ђурковић

47 Oвај хор се сматра настављачем Српско-јеврејског певачког друштва, основаног 1879. године у Бео-
граду. 
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