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УТИЦАЈЈАВНИХПОЛИТИКА
НАКУЛТУРАЛНЕИЗВЕДБЕ

ЈУГОСЛОВЕНСТВА
Сажетак: Увидом у политички, социолошки и културни дискурс
југословенскепраксе,истраживањеимазациљдапокаженако
јиначинуправљањекултуралномизведбомуфункцијиидеолошког
апаратазависиодактуелнихјавнихикулутрнихполитика.Анали
замеђусобнеспрегеи„преливања”јавнихполитика,њенихорга
низационихносилацаисимболичкогеквивалентатранспоновања
политичкестварностикрозформукултуралнихизведби/слетова
показаћесличностииразликеуконцептууправљањаидеолошким
пројектомуразличитимисторијскимпериодимаЈугославије.За
датакистраживачкогпроцеса(којиобухватаемпиријскуметоду
студијеслучајанапримерукултуралнихизведби/слетоваупериоду
КраљевинеЈугославије)јестеописивањепостојећихобликаиме
тодаорганизовањадржавногсценскогспектакла,односноопште
разумевање појаве и нивоа управљања културалнимизведбама у
функцијијавнихполитика.

Кључне речи: јавне политике, културалне изведбе, имплицитне
културнeполитике,слет,југословенство

Увод

Акоузмемоуобзирдасвакојпромениујавнојполитици,пре
негоштосеодиграууреалномпросторуивремену,претхо
диконцептуализацијананивоуидеја1ондајеобјављивање

1 Ђукић,В.(2010)Државаикултура,студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Факултетдрамскихуметности,Институтзапозориште,
филм,радиоителевизију.
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радоваЉудевита Гаја у „Илирским народним новинама”,
тридесетихгодина19.века,каоинештокаснијеоснивање
Југословенскеакадемије знаностииумјетностиуЗагребу,
значило формални почетак конструисања идеје културног
уједињавањадотадапотпуноодвојенихтериторијабудуће
КраљевинеЈугославије.СуштинаИлирскогпокретаподра
зумевалајеборбузастварањемкултурнезаједницеЈужних
Словена,тејепредстављалаидеолошкуидруштвенуплат
формузабудућекреирањеЈугославије2.

Ипак, за јавну политику није довољна само (политичка)
идејакојајеутемељује,неопходнојеиокружењекојеомо
гућавауспешнупримену„одабранелиниједеловања”,ито
крозразличитемоделејавногуправљањаобликованеусет
активностиформалнихактерајавнеуправеиинституцијау
обављањуколективнесврхе3.Овдејеважнопитањеконтек
стуализацијејавнеполитике,јерјењенаприменаувекпове
занасаспецифичнимполитикама,којепредстављајуодго
ворнаконкретанпроблемудруштву4.Дефинисањеначина
накојићевласткориститииуправљатисвојимресурсима
уостваривањуполитичкиустановљенихдруштвенихинте
реса(publicgovernance),биојеједанодосновнихзадатака
владајућегрупе,наконнастанкапрве(азатимидруге)Југо
славије.Потврдаиреализацијаидејејугословенствазаак
терејавнихполитика(натемељуформалнихнадлежности)
значилајеупотребуразличитихинструменатауобликовању
идеолошких вредности у конструисању (над)националног
идентитета.

Начини изградње југословенског (над)националног иден
титета, којимогубитипосматраникао„природни”и „ор
гански”алии„наметнути”и„вештачки”,упућујунаразми
шљањеоупотребисадржајаисимболакојисуодражавали
овакосложенопитањеидентитетанације.Тежњазаподуда
рањеметничкихиполитичкихграница,састановиштајав
нихполитикаморалајепостатимасовноприхваћенаидеја,
итотакоштоћеисамичлановизаједницепостатиактери
новоуспостављенеидеологије.Циљевииинструментиуим
плементацијијавнихполтика,допринелисууизналажењу
одговоранапитањедржаве–накојиначинјемогућеути
цати на процес изградње идентитета до тада непостојеће
нације. Без раније успостављеног јединственог простора,

2 Đokić, D. (2003) Yugoslavism, Histories of a Failed Idea 1918–1992,
London:HurtsandCo.

3 O’TooleLaurence,J.andKenneth,J.M.(2011)Publicmanagement:Orga
nizations,governance,andperformance,CambridgeUniversityPress.

4 Hill, M. (2010)Proces stvaranja javnih politika, Zagreb: FPZ biblioteka
Političkamisao.
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писмаи религије, јужнословенскапаннационалнаидеоло
гијанијесемоглаослонитинапосебноетничкосвојствоиз
раженоумитовимаипредањима.Применајавнихполитика
ималаје(неопходан)утицајнасвесекторејавнеуправе,те
јеупроцесформулисањаиреализацијециљеванаразличи
тимнивоимаукљученвеликиброј актера,измеђуосталог
иорганизацијекојесмештамоупољенадлежностиимпли
цитних културних политика. У испуњавању задатака кон
струкцијеидентитетанације,управљањекултуромуширем
смислу(culturegovernance),моралојебитиоријентисанока
концептуалном, стратешком остварењу конкретних дуго
рочнихциљевау„производњисмислаизначења”заједни
це5,анекакраткорочнимактивностима.Тоједаљезначило
оснивањеили„подржављење”и јавноуправљањеоргани
зацијама (public governance of culture) које су имале своју
програмску,идеолошку,алииорганизационуинфраструк
туру за остварење установљеног политичкоидеолошког и
културног друштвеног интереса. Кроз деловање ових ор
ганизација дошло се до промишљaња слике о заједничкој
припадностикрозстварањекултурне,идејне,симболичкеи
знаковнеконструкције.Симболичкавредностурепрезента
цијијугословенскихнационалнихидеја(наслонившисена
чешкутрадицију)упориштејепроналазилауслетскојфор
ми,масовнимкултуралнимизведбамакојесуималезациљ
промовисањедуховноздравеиморалнојакенације,акоје
суспроводилезатоустановљенеорганизације.

Културалнеизведбејугословенства

Разумевањетеоријскогупориштапојмакултуралнеизведбе
уовомраду,каоинструментаексплицитногиимплицитног
идеолошког апарта, везује се за симболичко конструиса
ње репрезентације националног, односно наднационалног
идентитета.Упитању једаклеспецифичантипизведбене
праксе,којујеутеоријскомсмислуиницијалноуспоставио
антрополгМилтонСингер(MiltonBorahSinger),крозпојам
културалнихизведби.ПодовајкровниназивСингерсмешта
свеизведбенеобликекојечешћекласификујемокрозпоље
ритуала и религије него кутлуре и уметности, а ту убраја
специфичне кутуралне и организационе формате као што
су:венчања,црквенифестивали,рецитације,концерти6.По
јамкултуралнихизведби тумачииАлександра Јовићевић,

5 Scmitt, T. (2011) Cultural Governance as a conceptual framework,
Gotingen:MMG.

6 Singer,M.(1972)WhenaGreatTraditionModernizes:AnAnthropological
ApproachtoModernCivilization,NewYork,Washington,London:Praeger
Publishers.
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усвојојстудијиУводустудијеперформанса,гденаводида
је у питању „било које извођење које се састоји одфоку
сираних, јасноозначенихидруштвеноограниченихобли
капонашањакојасупосебнонаправљена/припремљеназа
показивање”7.

Анализукултуралнихизведбикојајеприхваћенауовомра
дудаљеспроводитеоретичаркаЕрикаФишерЛихте(Erika
FischerLichte),којапокушавадаразграничидосташироко
тумачењеовогпојмакојејеуспоставиоСингер.Усвојојсту
дијиTheRoutledge Introduction toTheatreandPerformance
Studies,ФишерЛихтеизведбудефинишекао „свакидога
ђај у ком актери, на истомместу у исто време, учествују
уунапредпредвиђеномнизуактивности”тепостављапи
тањежанровакултуралнихизведбиињиховихразличито
сти, каоимогућегпостојањаизведбе сауметничкими са
друге стране неуметничким интересима8. Културалне из
ведбесутако,премадефиницијиФишерЛихте,друштвени
догађајикојикористеуметничке/сценскеалатеуспровође
њунеестетскихинтереса:поделунаучесникеигледаоце,
ограниченивременскиоквир,контекстизвођењакаоиуна
предпостављенсценариодешавања.Заовајрадјепосебно
важнаспецифичностместаизвођењакултуралнихизведби
„јерсеобичнонедешавајуупозоришнимисроднимпро
фесионалним/институционалним просторима и околно
стима (циркускашатра, концертна сала, кабаретска сцена,
стадион...)иштоимглавнициљниједа,целовитоминсце
нацијом,забавепубликуиствореестетскозадовољство,већ
дакористећинекеелементесценскогобликовањапостигну
ванестетскирезултат–оствареправду,постигнуполитич
ки циљ, потврде заједништво у вери, институционализују
љубавниоднос..Другимречима,културалнеизведбесудру
штвенидогађаји(политичкискупови,верскиритуали,суђе
ња,спортскеутакмице...)илиприватни(венчања,сахране,
крштења, прославе рођендана, одбране докторскихдисер
тација,...)укојимасе,зарадпостизањапоменутихванестет
скихциљева,користемеханизмиинсценације…”9.Усвојој
студијиФишерЛихтедаљеправиважнуразликуутумаче
њимаизведбеиинсценације,којасеодносиинатеоријску
поставкуовограда, те сматрадаинсценације „претпоста
вљајупасивностпубликеипотпунуконтролуорганизатора

7 Јовићевић, А. и Вујановић, А. (2006) Увод у студије перформанса,
Београд:Фабрикакњига,стр.58.

8 FischerLichte, E. (2014) The Routledge Introduction to Theatre and
PerformanceStudies,London:Routledge.

9 Меденица, И. (2014)Видовдан и његове изведбе 1989–2014, Зборник
ФДУ,Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.8.



17

ЈОВАНА КАРАУЛИЋ

над развојем изведбе – другим речима, стратегије инсце
нације надвладавају, у потпуно предвидљивим видовима,
’пасивну’ и зато ’невину’ публику да биизазвалежељени
ефекат”10,докподпојмомизведбеподразумева„…целовито
ијединственоискуствопроизашлоизтелесногкоприсуства
извођачаипублике,њиховеенергетске,емоционалнеиду
ховнеразмене”11.

Државнекултуралнеизведбе–слетовиуобапериодапосто
јањаЈугославијеималесузадатакдакрозкореографисану
масовнудисциплинуприкажу,аливажнијепромовишупо
литичкииидеолошкиинтересвладајућегрупе.Крајем19.
века„гимнастикајебилаинструментполитичкеборбе,док
суприредбебилецентралноместо спровођењаполитичке
мисли12.Термин „слет”изабран је јерна различитим сло
венскимјезицимазначигруписањептицаулету,штосим
болички указује на стадионске корегорафије – политичке
церемонијалесмештененаотворенипросторстадиона(сле
тишта) са великим бројем учесника13. Усвојивши тврдњу
социлогаЖанаДивињoа(JeanDuvignaud)дадруштвопри
бегаваспектаклусвакипуткадажелидапотврдисвојепо
стојање,јошважнијемоћ,тј.да„помоћуспектакладруштво
формализује, односно кристализује симболичке елементе
којиозначавајутрансценденталнустварност”14нијенеобич
нопостојањестадионскихкултуралнихизведбиукаленда
рунајважнијих југословенскихдржавнихдогађаја.Припа
дајућиредусемиотичкихсистемакултуралнаизведба(слет)
представљаинструменткомуникацијеидеолошкогапарата
којиусимболичкопосредованојформипреносипорукукоја
усусретусапубликомпостајезначење.

Нанашимпросторимапрвидизајнираниприказдржавних
масовнихдешавањавезујесезаформатсоколскихслетова,
којимасепотврђивалаидеја„интегралногјугословенства”,
доксвојпотпуниизраздржавнакултуралнаизведбадобија
крозформуслетакаоцентралнепрославе„Данамладости”
уСФРЈ.Репрезентацијомхегемонијеона јеуобапериода
истицала два различита идеолошка оквира, али са истим
циљем: стварање перцепције о дисцпилинованој и послу
шнојзаједниципремадржавномапарату.Доксуупериоду

10FischerLichte,E.нав.дело,стр.172.
11Меденица,И.нав.дело,стр.6.
12Тимотијевић,М. (2005)НароднопозориштеуБеограду:хрампатри
отскерелигије,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБео
града,стр.17.

13Ђорђевић,Ј.(1997)Политичкесветковинеиритуали,Београд:Досије,
стр.251.

14Дивињо,Ж.(1978)Социлогијапозоришта,Београд:БИГЗ.
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Краљевинеслетовизначилидемонстрацијулојалностипре
маодређенојидеологији,упериодусоцијализмаонидоби
јајуидодатнозначењеисказанокрозсимболвође.

Утицајјавнихполитиканасоколскипокрет

Сајачањемнационалнесвестиирадисвесловенскогуједи
њењауПрагусе1862.осниваСоколскипокретподидејним
вођствомдр.МирославаТирша(MiroslavTyrš)15којијеса
ставиотерминологијуиосноваосамосталнителовежбачки
систем.УовомпериодууЧешкојнастајеактиваннационал
ниисоцијалнипрепороднарода,аможданајважнијаполуга
тогпроцесабиојеСоколскипокрет.Основнизадатакпокре
тајебиоусмереннаподизањетелеснеиморалнеснагемеђу
свимсловенскимнародима,ауњеговасредстваубрајалосе
спајањесоколскихудружења,узајамнисастанци,слетовии
јавневежбе,течајевизаобразовањеисл.16Самназивпокре
тавезујесезаутицајкојијеизвршиоблискиТиршовсарад
никТонер,одушевњенсимболичкомупотребомтептицеу
традицијисрпскихнароднихпесама,тејенаједномодса
станакастарешинства1864.годинепредложиодасеимену
њиховеорганизациједодаимеСокол.17

Будући Југословени, највећим својим делом под Аустро
Угарском монархијом и Отоманском империјом, живели
суподразнимкултурнимутицајима,асвестоприлициза
стварањем„духареалнеконцепцијеословеснкиметничким
јединицама”крознезависнуорганизацијукојаћеделовати
упољуимплицитнихкултурнихполитика,првисупрепо
зналиСловенцикојиоснивајуорганизацију „ЈужниСоко”
1863.годинесајугословенскимгрбомнасвојојзастави,да
бизањимаоснивањуприступилисоколиизХрватске1874.
годинеподназивом„Хрватскисокол”.Иакосесматрадасе
наконорганизовањапопојединачнимдруштвимауСрбији
1904.године,подвођствомЛазеПоповићауСремскимКар
ловцима осниваПрво Српско Соколско друштво, познати
судетаљисличногобликаделовањауСрбијииизранијег
периода.ЧланАкадемијенаука, сликарСтеванТодоровић
1857.године,јеусвојствупрофесораЛицејаокупиогрупу
ученикакојејепоредсликарстваподучаваоидругимдисци
плинамамеђукојимајебилоифизичковежбањекакобиути
цаонаскладанразвојдухаитела,пајесапреко80вежбача

15Жутић, Н. (1991) Соколи: идеологија у физичкој култури Краљевине
Југославије1929−1941,Београд:Ангротраде.

16Кастратовић,В.(2012)Континуитетидисконтинуитет,Оквирикон
струисања југословенског културног наслеђа, Београд: Етнолошка
библиотека.

17Цветковић,Д.(1998)СоколииСоколскислетови,Београд:Књигопром.
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приказивао„приредбе”увидујавнихчасова.Београђанису
оведогађајепратилисавеликиминтересовањем,тејетако
иКнезМихајлоприсуствујућиједномјавномчасуутицаода
сенаместусадашњезградеСАНУуКнезМихајловојулици
припремитерензавежбањеинаправегимнастичкесправе,
а1861.годинефинансираојеизградњудворанезавежбање
ублизиниКалемегдана18.РаддруштавауСрбији,Хрватској
иСловенијибиојепрожетидејомослобођењаиуједињења
свихЈугословена,пајезбогтаквихидеолошкихтенденција
токомПрвогсветскогратасоколствораспуштено,аСоколи
сузаједносасвојомидејомсмештенинаоптуженичкуклу
пу.Наконрата,оснивањемКраљевине,створенисууслови
за обнову соколства па у прогласу из 1919. године стоји:
„Вишенеможеинесмедабуденисрпско,нихрватскони
словеначкоСоколство,одтројепостајемоједно,одтриста
ресвестистварамоновусвест”.Истегодине,26.јануарасе
уЗагребунапозивдр.ЛазеПоповићаорганизујесастанак
првака националнихСоколстава, где је донета деклараци
јасоколскемислиподначелом„једнадржава,једаннарод,
једноСоколство”теусаглашаваодлукаоСоколскомСабору
уБеоградунаВидовданистегодине.КакојеБеоградпрет
преовеликастрадањатокомрата,састанакнијебиломогуће
техничкиорганизоватипозамишљеномплану,тејеСабор
премештенуНовиСадукомесе28.јуна1919.годинеупри
суствупреко706делегатаосниваСоколскиСавезСХСса
наглашеномидејом„народности,слободеидемократизма”.
УбрзоједонетиУставкојипредвиђа„јединствена,непле
менска,заједничкасоколскадруштва,организованауЖупе,
аовеуСоколскиСавезСХС.”19

Ослањајућисенаидејеитрадицијуразвојаидеологијеин
тегралног југословенства, након увођења „шестојануарске
диктатуре”1929.године,сасвојих82.000чланова,ЈССме
њаназиву„СокоКраљевинеЈугославије”20.Државнојјавној
политициињенојпримени јебилапотребнаорганизација
којаћеидејуинтегралногјугословенстваучврститиунаро
дутесеЗакономооснивању„СоколаКраљевинеЈугослави
је”од5.децембра1929.годиневршипотпуноподржављење
организације,анаместостарешинејеименованнаследник
престолаПетарКарађорђевић.Овајзаконјеуређивао„дасе
дотадапостојећадруштвазафизичкоиморалноваспитање
укидају”,теједефинисаообликфинансирања,организова
њаиповластице за чланове.На тај начин соколскиСавез

18Исто.
19Брозовић, А. (1930)Свеславенско соколство: Свесоколски слет 1930,

Београд:СавезСоколаКраљевинеЈугославије.
20Исто.
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добијазначајноместоудржавнојјавнојполитициињеној
применикојаочекуједаћепокретсвојимрадомутицатина
трајнодуховноуједињењецелокупногнарода.

Тако,покретпостајеинструментвладајућегрупе,гдесефи
зичкакултурапојављујекаопосебносредствозаполитичко
организовањеиокупљањезаједницеуциљујачања једин
ственог идентитета нације. Прихватањем своје наглашене
улогеустварањуконструкције(над)националногјединства,
напрвој седнициСавезаСоколаКраљевине Југославије у
њиховимпросторијаманаТеразијама,крајемјануара1930.
годинедонетајеодлукадаслетскиданибудуодржанипод
називом” Први свесоколски слет краљевине Југославије”,
премапрограмувежбидрВиктораМурникаиподпокрови
тељствомкраљаАлександра,саразгранатимфинансијским,
организационим,аликонцептуалнимкапацитетомупогле
дупромовисањаполитикеинтегралногјугословенста.

Студијаслучаја–
Свесоколскислет1930.годинеуБеограду

Уновинскомиздању„Време”,годинуиподанапререали
зацијеСвесоколскогслетауБеограду,председникслетског
одбораподстарешинаЂураПаунковићистичепроблемпо
зиције будућег слетишта и финансијски аспект догађаја.
ПремаМеморандумуод19.3.1929.којејекраљуАлексан
друупутиловођствоСКЈ,наводесемолбазаодобрењепла
ниранепозицијебудућегслетишта„раванДоњегграда, за
5.000вежбачаи100.000гледалаца”,каоимолбаза„широ
компотпоромдржавнеуправеутехничкимифинансијским
припремама”.Акосеузмеуобзирдајечланствозапотре
беслетаприкупило800.000динара,адајесамослетиште
кошталопреко8.000.000динараможесепрепознати јасна
намера Краља и владајуће групе да манифестација буде
успешноизведена.Такоје,премањеговојзамислиодабра
на„палилулскачетврт”,наземљиштуТехничкогфакултета,
„надобромположајутакорећиусредграда,јеродТеразија
дослетиштаима10минуталаганогходановомишироком
улицомКраљаАлександра.”21

Са становишта управљања догађајем најпре је формиран
слетскиодбор,састављенод14секцијакојесубројалепре
ко500чланова.Грађевинскасекцијапредвођенаархитектом
Коруновићем, у изградњи слетишта је координисала рад
четиритесарскапредузећа,докјезапрерадудрвенеграђе
било одговорно једно од највећих државних предузећа у

21План привременог стадиона (слетишта) израдио је виши архитекта
МинистарстваграђевинеМомирКоруновић.
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земљи„Шипад”.Секцијазасмештајучесникајеобезбедила
да гостибудуприхваћени, оддочекана свимприступним
станицама,прекобеоградскихсредњихитрговачкихшко
ла,касарнама,илизатуприликуподигнутимхангаримаи
шаторима.Секција,готовоупотпуностисачињенаодсоко
лица,прикупљалајеподаткеорасположивимсобамаухо
телима и гостионицама, као и код приватних лица, али је
такођеиапеловаланаБеограђанеусмеругостопримстваи
уступањасмештајауприватнимстановима,понекадиизаб
цивањеммотивационихлетакаизавиона.ПремаапелуСек
цијезасмештајзградеуБеограду,јавнеиприватнеуцен
труинапериферији,билесуокићенедржавнимзаставама,
арадњеукрашенеразнимсоколскимамблемима,заставама
исликама.

Чланови Здравствене секције, Лекари Жупа дежурали су
са својимчлановима, док суна слетишту, са сваке стране
подигнутеамбулантезазбрињавањеповређених.Организо
ванајесанитетскаслужбанажелезничкојстаници,асваки
соколскивозпратиојесоколскилекарсаручномамбулан
том.Насвимуспутнимстаницамаиспитанајепијаћавода,
докјенавећимобезбеђеноместозапрањерукуиумивање.
Какосутоком јунабилапредвиђеневеликеврућине,Сек
цијајепрописаламерезапродајувоћаиконтролисаласве
станичкересторанеибифее.СвојрадСекцијајеобављала
узпомоћ амбуланте са великимбројемвиђенихлекараиз
цивилнихиздравственихинституција,атакођејеиздавала
упутствазаздравственуприремуприступањаслету.

Прехрамбена секција прикупљала је податке о организа
цијихране,посебновежбајућегчланстваублизинисамог
слетишта.Секција јебилау сталномконтактусаСавезом
гостионичара,аусарадњисаУдружењеммесараикобаси
чарареализовалајеконференцијусвојихчлановаусалиЗа
натскекоморенатему„пажњеупослу,великихврућинаи
скромностицене”.

У припреми слета посебно се издваја посвећеност пропа
ганднесекцијеначијемчелу јебиослепимајорЛујоЛо
врић.Овасекцијаразвијалајестартегијуоглашавањаузе
мљиииностранствуиуспостављалаодносесарадиоста
ницамаиновинарима.НатајначинјеСекцијауговориласа
Дирекцијомбеоградскерадиостаницедаузпомоћфирми
ТелефункениФилипсреализујерадиопреносузпомоћјаких
звучникана40јавнихместаширомземље,какобисеслу
шалевестисаСлетаиобезбедилаштобољаобавештеност
одогађају.Расписујеконкурсе за свакреативнарешењаи
филмове, алии ангажује дописникепоЖупама.У складу
са својом улогом у припреми државног догађаја Секција
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је поред акредитације новинара, вршила и преглед њихо
вих текстова те издавала одобрења приликом објаве или
емитовања.Крозпроцедуру јавнихконкурса, а запотребе
учесникаитуристаСекцијапроизводи:400.000разгледни
цаимаркицакојесусекуповале,22.000великихслетских
плакатааутораЗвонимираРакамарића,академскогсликара,
100.000комадаслетскихзначака(којесуомогућавалеразне
повластице),30.000значаказасоколскуомладину,100ми
лионакомадацигаретаСокосасоколскимамблемима,итд.

Слетскиодборјепоредовихприредиоичитавнизпрограма
усарадњисанационалнимкултурниморганизацијамаме
ђукојимасу:изложбеупавиљонуЦвијетеЗузорић,концерт
Београдске филхармоније, трке Кола јахача, велика изло
жбанародногвезиваиткиваудомуКолаСрпскихСеста
ра,изложбасликаБорисаЛитвинова,изложбаисторијских
слика„ТрагедијаиСлаваСрбијеисвета”.Уистојоргани
зацијиприређен јеиПрвисајамкњигананашимпросто
римаусарадњисаудруженимбеоградскимкњижараимаи
издавачима.„Каоједнаоднајвећихкултрунихатракцијаза
времетрајањаслетабилајеприредбавеликогконцертана
самомслетишту.Војниоркестарбеоградскоггарнизонабио
је потпомогнут са најбољим капелницима и и војнимму
зичаримаизцелеземљесапреко400учесника,адиригент
јебиокапелникКраљевегардепуковникПокорни”.Укруг
слетскогпрограмаспадаиинтернационалнарадиоемиси
ја,југословенскогмузичкогпрограмаизвођенаизНародног
позоришта,којајетрајала90минута,азачијипреносјеу
Београдуинатериторијицелеземљебилопостављено80
гигантофона.

Крајеммајаистегодинедужностјепримионовипредсед
никБеоградскеопштине,градоначелникМиланНешићкоји
јеимаозадатакдасасвојимсекторимаанимирајавност,па
такозаједносаслетскимодборомиздајепроглас:„Некасе
свакиБеограђанинсматракаодомаћингостима,насвакоме
местууказујепуноисрдачногостопримство.Београђанисе
позивајудаучинетоплоиискреногостољубљезавремесо
колскогслета,итакоиспунеграђанскудужностпремачасти
престонице”.ПрвисвесоколскислетСоколаКраљевинеЈу
гославијеодржанјетокомцелогмесецајуна,пајетакопр
ванедељабилапосвећенасредњошколскојомладини,дру
гавојсци,трећанараштајима,ичетвртакојојсуприпадали
главнислетскиданикрајеммесеца(27,28,29)односиласе
насоколскочланство.Београд јетихданаугостиоСоколе
пристиглебродомиливозомизЛужице,Француске,Руму
није,Чешке,Пољске,Америке.
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Последњегслетскогданаорганизованаједвочасовнаповор
какрозредове200.000Београђана,којајекренулаодСла
вијеса20.000учесника,аиспредзграденовескупштинеје
изведендефилепредкраљевскомпородицомкојасенала
зилауспецијалноизграђеномпавиљону.Одогађајучијаје
основна замисао била промоција интегралног југословен
стваизвештавали су свирасположивидомаћимедији, као
и странаштампа из  Велика Британије,Италије,Пољске,
Чешке,Румуније,Немачке22.

Закључак

Конструкцију (над)националног индентитета није (било)
могуће спроводити изван оквира институционализованог
контекста,онсеодвијаоуамбијентуполитичкеилиеконом
скемоћиинституција.Упроцесјавногуправљањаубрајасе
институционалнопланирање,пајеујугословенскојпракси
изборорганизацијаиинституција(државнихипарадржав
нихактера),којећеучествоватиуспровођењуциљевајав
нихполитика,утицаонадефинисањемеханизамаодговор
ностиињиховихпојединачнихулогаутомпроцесу.Ураду
даље усвајамо да јавне политике, кроз идеолошки апарат
који је сачињенод различитихинституција и организаци
ја,помажууобликовањујавнесвести,водећипритомрачу
надаподређене групеприхвате успостављенидруштвени
поредак23.Појаваидеологијекаоконститутивногелемента
погледанасвет,чинисложенуструктурукојаукључујепо
дједнакоконцепте,веровања,мисли,каоисимболичкекон
струкције24.Концептидејејугословенствасетакозаснивао
назначењимаипредставамакојисуциљнопроизведени,а
којисудоживаљаваникаостањеполитичког,економскоги
културногпореткаукомељудиналазесмисао.

Настанак обе државе, које су у свомназиву носиле назив
Југославија(КраљевинаиСФРЈ),наметаојепотребузарас
кидомсазатеченимстањем,теуспостављањемновихсисте
макојићебитиспособнидаслужејединственимциљевима
државногапаратакојиукључујеиидеолошкукомпоненту25.
Новинационалноидеолошкиконцептнаконувођењадик
татуре краљаАлександраКарађорђевића, 6. јануара 1929.
године,мораојебитиосновналинијаделовањасвих(над)
националних/југословенскихорганизација,аједна,аконеи

22АЈ,фонд74
23Алтисер,Л.(2009)Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Београд:

Карпос.
24Исто.
25Димић, Љ. (1997) Културна политика Краљевине Југославије 1918–
1941,Београд:Стубовикултуре.



24

ЈОВАНА КАРАУЛИЋ

најважнијамеђуњима,билајеорганизацијаСоколскогса
везакраљевинеЈугославије.Различитимактимадатјеиде
олошки оквир Соколског савеза, те он постаје „сарадник
државе у решавању крупних националних задатака”, без
обзиранаистицањеда је„законодавствопроменилоорга
низационуструктуру,алинеиибитсоколскеидеје”.Подр
жављењедотаданезависнесоколскеорганизацијеогледало
сеиутомештосусадауправуСавезаименовалиминистар
просветеиминистарвојскеусагласностиспредседником
министарскогСавета.Настала с циљемподизања телесно
здравих, морално јаких и национално свесних државља
на, соколска организација с временомпостаје инструмент
јавнихполитикаидржавногидеолошкогапарата,којикао
основниалат/пројекаткористидржавнукултуралнуизвед
бу–слет,сасвимприпадајућимелементима(процесијама,
штафетамаисл).

Готово исти сценски оквир соколских слетова преузима
државниидеолошкиапарату социјализму, самопривидно
стварајући нове симболе који су указивали на особеност
ипотребузаиновацијомсциљемистицањарасцепановог
државног система са прошлошћу. У периоду социјализма
изсоколскетрадицијепрвојепреузетатрадицијаштафете,
пајетакопрвиполазакштафетеорганизованизКрагујевца
1945.године,докјеупериоду1945–1956.годинеупредава
њуштафетеучествовало10.291.500Југословена,апалице
супрешлепутдугачак877.000километара.Десетујубилар
нуштафетуТитојепримиопред50.000посетилацанаста
дионуЈНАитада јеусвомобраћањуизнеоставповодом
манифестације на основу које Организационополитички
секретаријатсавезногодбораССРЊ2.фебруара1957.годи
недоносидокументгдеизносизакључкеповодомкарактера
прославе25.маја,њенихидеолошкихиорганизационихпи
тања.Празниктададобијаиме„Данмладости”,аштафета
постаје „Штафетамладости”и, узпорукуомладинеина
рода,предајеседругуТитунастадионуЈНАуоквируцен
тралнеманифестације.Овомприликомдоносисеиодлукао
оснивањуСавезногодборазапрославу25.маја.

Анализа јепоказаланакојиначин јавноуправљањеутиче
на организационемеханизме приликом спровођења циље
вакоје јеутемељила јавнаполиткаупогледуметодологи
је репрезентације националног идентитета. Посматрањем
контекстанастајањаиформулисањациљева јавнеполити
ке у изградњи идеје југословенства, затим начина јавног
управљањакрозделовањеразличитих(институционалних)
актера, те спровођења државних слетова ствара се оквир
омеђусобнимзависностимаинивоимауправљањакада је
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речодржавној културалнојизведби.Истраживачкиоквир
је показао да са становишта примене јавне политке у по
љукултуреуширемсмислу,имплицитнакултурнаполити
какрознезависнеорганизационеформеутиченаконцепт
управљњакултуромутренуткудруштвенихиидеолошких
промена.
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Abstract

With its insight into thepolitical, sociological andculturaldiscourse
of theYugoslav praxis, this research has an objective to show how
managementoftheculturalproductionsinthefunctionofanideological
apparatus has depended on actual public and cultural policies. An
analysisoftheinterconnectionand“flowover”ofthepublicpolicy,its
organizational instigatorsand the symbolicequivalentof transposing
the political reality through cultural productions/rallieswill discover
thesimilaritiesanddifferencesintheconceptsofmanagingideological
projects in different historic periods in Yugoslavia. The purpose of
thisresearchprocess(involvinganempiricalmethodofcasestudyon
the example of cultural festivity/rallies in the period of existence of
bothYugoslaviastates)istodescribetheexistingformsandmethods
of organizing state scenic spectacles i.e. to describe the general
understanding of the phenomena and the levels of management of

culturalproductionsinthefunctionofpublicpolicies.

Key words: public policies, cultural productions, implicit cultural
policies,rally,Yugoslavism
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