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Сажетак: У првим послератним годинама у комунистичкој Ју
гославији почиње постепено укидање прославе црквених празни
качимеседомен„светог”свеонакућусаукућанимаицрквуса
портом.Југословенскимзаконимаодређенисуновисавезни,репу
бличкиидругипразници.Збогограниченостирада,начинпросла
вљањасветовнихпразникаукомунистичкојЈугославијиприказан
јенапримеруобележавањаДанборцакојијезасавезнипразник
проглашен26.априла1956.године.Обележавањедвадесетогоди
шњицеустанканародаЈугославијепосматрасекрозтринарати
ва(првинаратив–„погледспоља”)чинеподациопрослављању
наведеногпразниказабележениуархивскимизворимаиштампи,
докдругиитрећинаратив–„погледизнутра”)чинеподацизабе
лежениуразговоримакојејеауторкатекста2009.и2010.године
водиласаорганизаторомиучесницомпрославе),анаосновукојих
сеанализирајуформалноструктурнекарактеристикеифункција
посматраногпразника.
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Социјалистичкипразници1

Државнипразницисустваридентитетаједнедржаве,маданије
редакслучајдајетајидентитетвишеувезисвладајућомидео

логијом,негосистинскомтрадицијомиисторијом.2

УпрвимпослератнимгодинамаукомунистичкојЈугослави
јимногиверскипразницисупрослављенипод„благосло
вом” нове власти.3 Револуционарне комунистичке власти,
којесутекизашлеизратаиступаленадржавнупозорницу,
упочеткусуомогућавале,пачакиучествовалеупрослави
верскихпразникачимесухтеледапокажудасусанародом,
дапоштујуњеговуверу,традицијуиобичаје.4Међутим,већ
од1946.годинепочињепостепеноукидањепрославецркве
нихпразника.УставомФНРЈиз1946.годинецрквијезага
рантованаслободавршењаверскихобреда,алисамоувер
скимпросторијамаидвориштимаокоцркве,џамијеиоста
лиххрамова.ПрописомМинистарствапросветеНРСрбије
изистегодиненаподручјуСрбијеверскиобредодвојенје
одшколскепрославеСветогаСаве.Јавни,медијскидискурс
оБожићу1946.годинепоказујезнакепрелазногоблика:на
глашенајецивилизацијскадимензијапразника(имплицит
но супротстављена верској), док се сама божићна порука
актуализирауназнакама.5Током1946.годинеуштамписе
прославаСветогаСавепомињесамоуспутно,докоВаскр
су готово нико и не пише.Црквеност религијских обреда
укинута је 1947. године директивомЦентралног комитета
КомунистичкепартијеСрбијекојомсезабрањујепрослава
верскихпразникаванкругацркве.6Постојеодлукепартиј
скихорганаизистегодинепокојимачлановипартијенису
смелидаславеБожић,крснуславу,дасевенчавајууцркви,
крстедецунитидауписујувероисповестнадокументима.7

1 Текст је резултат рада на пројекту Културно наслеђе и идентитет
(МПНТРС177026)којиуцелинифинансираМинистарствопросвете,
наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Stanojević,Z.(9.novembar2000)GdećetezaDvadesetdeveti,Vreme.
3 Радић, Р. (2002)Држава и верске заједнице: 1945–1970 I–II,Београд:

ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.226–227.
4 Јањић,Ј.(2017)КултуролошкадимензијаделовањаСрпскеправослав
нецрквеудругојполовиниХХвека(1945‒2000),докторскадисертаци
ја,Факултет за културу и медије, УниверзитетЏонНезбит, Београд,
стр.33

5 Sklevicky,L.(1990)ThenewNewYear,Or,howatraditionwastempered,
EastEuropeanPoliticsandSocieties4,London:SagePublications,рр.4‒29.

6 Павловић, А. (2013) Литијски опход у Северној КосовскојМитрови
ци на дан прославе градске славеМитровдана, Баштина, свеска 34,
Приштина/Лепосавић:Институтзасрпскукултуру,стр.255.

7 Радић, Р. Српско друштво у ХХ веку између две вере: приватно и
црквено, у:Приватниживот код Срба у ХХ веку, ур. Ристовић, М.
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УИзвештајуЦККПСза1947.годинунаведеноједајеброј
верских празника смањен на најмању меру: један дан за
Божић,једанданзаВаскрс,докнаданСветогСавешколе
раде.8Путемповерљивограсписа1948.годинеПредседни
штво владеФНРЈ упутило је наређење да се католички и
православниБожићнепризнајувишезванично.9Изгодине
угодину,пооштраванјеодноспремаверскимпразницимаи
премаонимакојисуихпрослављали.Социјалистичкика
лендарнијеуважаваопразникецрквенегодине.10Већпочет
ком педесетих годинашколске власти кажњавале су децу
којасуприсуствовалапрославиСветогСаве,доксуучени
циосновнихшколауСрбијиморалиинаБожићдадолазе
ушколу.11

Последицаантирелигијскепропаганде(којајезациљимала
заменурелигијеновомсветовномрелигијом–комунизмом
саатеистичкимпогледомнасвет),упраксијерезултирала
потискивањемверскихпразникаизјавнеуприватнусферу
(чимеседомен„светог”свеонакућусаукућанимаицркву
сапортом)иувођењемновихсветовнихпразника.Државна
властјепочеладамонополизујецрквенусферупроизводећи
значењавезаназановесоцијалистичкедржавнепразнике.12
Југословенскимзаконимаодређенисусавезни,републички
идругипразници.Савезнипразницибилису:Новагодина
(1.јануар),Празникрада(1.мај),Данборца(4.јули)иДан
Републике(29.новембар).Даниустанкабилисурепублички
празницикојимасеобележавалооснивањепрвихпартизан
скихформација1941.године(ДанустанканародаСрбије(7.
јул),ДанустанканародаЦрнеГоре(13.јул),Данустанкана
родаСловеније(22.јул),ДанустанканародаХрватскеиДан
устанканародаБоснеиХерцеговине(27.јул)иДанустанка
народаМакедоније(11.октобар)).Пореднаведенихпразни
ка,уЈугославијисусеславилиизначајнијидатуми(почев
одМеђународногданажена (8.март)падоДанаЈугосло
венске народне армије (22. децембар)), затим општински
и градски празници (најчешће на дан ослобођења града у
Другомсветскомрату),каоипразнициразнихдруштвених

(2007),Београд:Clio,стр.669.
8 Радић,Р.(2002)нав.дело,стр.228.
9 Radulović,L.(2014)Bogkaoprivatnastvar:kulturasećanjaireligijskiživot

udobasocijalizma,Етноантрополошкипроблемигод.9св.1,Београд:
ФилозофскифакултетуБеограду,стр.38

10RihtmanAuguštin, D. (1990) Metamorfoza socijalističkih praznika, Na
rodnaumjetnostVol.27No.1,Zagreb:Institutzaetnologijuifolkloristiku,
str.29.

11Јањић,Ј.нав.дело,стр.35.
12RadulovićL.нав.дело,стр.38.
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ипривреднихорганизација.Савезнимирепубличкимзако
нимакаошколскипразнициинерадниданиуведенису1.и
2.јануар(Новагодина),1.и2.мај(Празникрада)и29.и30.
новембар(Данрепублике).Осимовихдана,ученициримок
толичкевероисповестимоглисудаизостануизшколе25.
децембраи1.новембра,аученициправославневере7.јану
ара(Божић)инаданкрснеславе.Међународниданжена(8.
март),Данборца(4.јул)иДаниослобођењабилису„радни
даниалисетадаодржавајусвечанимитинзисговоримаи
заправомалокоради”.13

ПрославaјубилејаДанаборца4.јула1961.
годинеуТитовомУжицу14

На седнициЦКСКЈиСУБНОР1958. године одлучено је
дасецентралнапрославадвадесетогодишњицеДанаборца
одржиуТитовомУжицузбогзначајаиулогекоју јенаве
дениградимаоуНароднојреволуцији.Обележавањедва
десетогодишњице Дана борца биће посматрано крозтри
наратива: први наратив („поглед споља”) чине подаци о
прослављањунаведеногпразниказабележениуархивским
изворимаиштампи;другинаратив(„погледизнутра”)чи
не подаци забележени у разговору који је ауторка текста
водила2009.годинесапредседникомНародногодбораоп
штине ТитовоУжице у периоду од 1959. године до 1962.
године (организатор прославе), доктрећи наратив („по
гледизнутра”)чинеподацизабележениуразговорукојије
ауторкатекставодила2010.годинесаучесницомпрославе:

• Наратив„А”
Градјевећпрвогјулабиоукрашен.Науласцимапоставље
нисуславолуциикапије,транспарентинаулицама,више
композицијанаТргупартизана,наКараули,Доварју,Малом
Забучју,металнијарболинаБиоктошуинаСтаромграду...
Уградујеотворено14чесамаса23отвора...Отвореноје
75привременихпродајнихместаподсунцобранимагдесу
сепродаваливоћнисокови,пиво,цигаретеишибице,доксу
сена22продајнаместаподшаторимапродавалихлеб,пе
циво,конзервиранахрана,сокови,сувенириидр.На39ме
стапостављенесутезгенакојимасемоглокупитивоће

13Детаљно о социјалистичкој празничној години погледати у: Rihtman
Auguštin,D.nav.delo,str.21‒32

14ДанборцаобележаваојегодишњицуседницеПолитбироаЦентралног
комитетаКомунистичкепартијеЈугославије,одржане4.јула1941.годи
неуБеограду,накојојједонетаодлукаоподизањуоружаногустанка
народаЈугославијепротивокупатора.Засавезнипразникпроглашенје
26.априла1956.године.УСрбијијеукинут2001.године.



93

БОЈАНА БОГДАНОВИЋ

иповрће;под41тезгомсусепродавалисладоледи,сокови,
пиво...Прославијетихданаприсуствовалопреко2стоти
нехиљадаљуди.Свечаност је званичнопочела3. јулаоко
11часова,кадајенаТргупартизана,поутврђеномпрогра
мупрославе,АлександарРанковићоткриоспоменикЈосипу
БрозуТиту.У17часова,уприсуствуАлександраРанкови
ћа,отворенјеМузејустанка1941.МузејјеотвориоОтмар
Крајачић,генералпуковник.Увечерњимчасовима,наТргу
партизана,приређен јеватромет...Стотинеразнобојних
ракетазапаралесунебоиосветлиленесамоновиТргнего
иготовочитавград...ГотовосасвихзграданановомТргу
партизана потекле су светлеће реке, док је на највишој
зградипламсалошестбуктињакојесусимболизовалешест
нашихрепублика.Послетога,око21часа,отпочелајеве
ликаприредбанакојојјенајпресапартизанскимпесмама
наступилагрупапевачаузпратњусекстетаДушкаРаде
тића.ЗатимјеизведенаприредбаПоемаоборцу,адапта
цијаДавичовепоемеЗрењанин.Позавршеткуофицијелног
делапрограма,оркестрисунаставилидасвирају,тејена
сталовеликонародновесељекојејетрајалододугоуноћ...
4.јулау11часовапочеоје,поутврђеномпрограму,митинг
уКрчагову,напросторуизмеђупекаре„СретенГудурић”и
предузећа„Првипартизан”.Биојетокључнидогађајко
јим се обележаваотадашњи празник.На отворену пругу
уКрчагову, кодмостапрекоЂетиње, председникТитои
његовасупругаЈованкастиглисунештопре11часова.Пи
онириСлавицаВуковићиБожидарКокорапредалисудругу
ТитуињеговојсупрузиЈованкибукетецвећа,амалиБожи
дарпоздравиојезатимвисокоггостасанеколикотоплих
речи.Крозшпалирпионираиомладинаца,којисуихзаси
палицвећем,председникТитоигостиупутилисусепрема
трибинаманападинибрежуљкауКрчагову, где јевелики
митингодржан.Војнамузикаинтониралајехимнупајеза
тимпредседникТитоизвршиосмотрупочасногбатаљона.
ПојавапредседникаТитауподножјутрибинеизазвала је
експлозијуодушевљења.Тачноу12.20часоваБрозседове
заопредМузејустанка1941.Групајепотом,нештопосле
12.30часовастигладоТргапартизана,успутпраћенабур
нимапалузимаиобасипанацвећем.ДокједругТитоприла
зиоспоменику,мноштвосветагајепоздрављалонаулиции
сабалконаоколнихзграда.Очигледноимпресиониранизгле
домТрга,другТитојеуразговорурекаодамусенеобично
допадајуархитектонскарешењакаоичитавамбијентоко
Трга.Око13часова,уВеликомпарку,натерасиизнадЂе
тињеиухладуисподбрда,Републичкиодборзапрославује
приредиоручаксапредседником,узприсуствоокохиљаду
званица.Оникојинисубилинатомручкуу један,ухладу
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бороваВеликогпаркаибукупланинскереке,јелисуимахом
севеселилиподотворенимнебом.Уседамкафанауграду
4. јула наступали су познати певачи забавних и народних
мелодијаизцелетадашњедржаве.15

• Наратив„Б”
Засамупрославу,поредУжичкогодбора,формиранјеиРе
публичкиодборзапрославу4.јула.ПредседникјебиоДраго
славДражаМарковић,којијебиосекретарСоцијалистич
когсавеза.Онјеуствариконтролисаоштамирадимо,он
јевишеформалноформиран.Постојалисувишезбогнеког
нивоа...Тојебиловеликооптерећење,алииперфектнаор
ганизација...ОдборзаизградњуТргајеуистовремеруко
водиоорганизацијомпрославе,стимштојеорганизоваои
комисије,мобилисаомањевишецеоградууређењуипри
премама.Свераднеорганизацијебиле сумобилисане.Све
је биломобилисаношто јемогло да семоблилише.И сви
суукључени.Накрајукрајеванекојерадионаовоме,неко
наономе,штајазнам...Цеоградјебиоједанмеханизам.
Тонијемогаодарадиодређенибројљуди...ПриУжичком
одборузаорганизацијујубилејаформираноједеветкомиси
ја:замитинг,уређењеграда,саобраћај,смештај,исхрану,
везу,пропаганду,публикације,забавуиспорт.Истварноје
организацијабилаодлична,фантастична.Преко100хиља
даљуди скоро да ниси осетио да је притегао град. То је
билоперфектно.Нијебилоникаквихпроблема,алијебило
многопосла...Тојебиловеликооптерећење,алииперфект
наорганизацијакојајерезултиралатимедаТитобудедо
чеканонакокакоизаслужуједржавниктаквогкалибра–са
одушевљењем,сарадошћу,садостојанством...16

• Наратив„В”
Добросесећампрославе...Мајкајепребацилаћилимручне
израде,какосетокаже,прелепихшара,садоминантном
црвеномбојом,прекопрозоракојијебиоокренуткаГлавној
улици,тусможивели.НаћилимјеокачилаТитовусликуу
маршалској униформи, не знам како ли јето урадила.На
терасиимушкатлецрвене...Мисмосерадовалигостима,
јерјеувекбиладобраклопа.ДолазиланамјететкаизЛа
повасапородицом...Онисубилиучитељи,тоимјеверо
ватноподиглорејтингштосуишлиуУжиценапрославу...
Укујникревет,успаваћојсобибрачникревет,укомбинова
нојсобидвакауча.Назнамкакосмосвитуспавали...Мајка

15Марковић,Ж.(2008)Цариградскимементо,Ужице:Историјскиархив
Ужице,стр.157–180.

16ИзинтервјуасаР.Ј.,вођеног29.јула2009.године.
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каже:„ДајдазовнемоионуРеакцијусасела,давидикаква
јетовелелепнаствар,мождапроменимишљење”.АРеак
цијајебиомојујаккојијеславиославу,биопротиврежима
имрзеоТитакаоНемце.Билајенесноснаврућинатогда
на...Каодасадавидиммладеилеперодитеље.Отацувој
нојуниформи,амајкаутиркизномкомплетуодгабардена,
ускасукњасапреклопом,уструченгорњидеобезрукаваи
штикле...Билисмопоноснинадотеранеродитеље...Мајка
сеонесвестиланапрослави,одврућинеигужве,тојеби
локаоусардини,морељуди,улицеиспуњене...Вратиласе
свамокра,ваљдасу јељудиполиваливодом...Ми,децаиз
зграде,сишлисмодоглавнеулице,наонајћошакгдејесада
Апотека,ету,малопреТрга.Тонамсеучинилокаодобро
место.Ималасамутисакдавреместоји,мождазбогже
ђикојусамускоропочеладаосећам.Људисусемањевише
нормалнопонашали...Прошла је вечностпренегошто је
почеладасеправигужва,амисмосетрудилидаостанемо
упрвомреду.Итакосмостајалиумаси.Истајали...Онје
долазиоонимплавимвозом.Некојеизмасерекаодајечуо
звук локомотиве, мада се после испоставило да ће проћи
јошсатвремена,такодатонијебиозвуктогвоза...Неко
цвећејевећбилопобацанопоулици,алисудевојкеоконаси
даљеурукамадржалебукете.Свакапонајлепшикојијемо
гладапонесе.Уједномтренуткунекојерекао:„Евогадруг
Тито!”.Инекакосмосвизанемели,однекетреме,маглуп
народ,штадатикажем,мисмобарбилидеца.Ијасамга
састрахомишчекивала...Појавиласусецрнакола,онање
гова.Насталајееуфорија!Народјеускликиваоњеговоиме.
Имисмосенештодрали,цвећејелетело...Манестварно.
Каодоброрежиранапредстава,верујми.Онјесамоста
јаоимахао.Натренутаксампомислиладаћусемождаи
руковатисањим,самоакобудеишаодовољноспоро.На
равнодајесамопрошаоипрелетеопогледомпрекомасе.
Свесезавршилоутренутку.Осталасамразочарана,алии
поноснаштосамбилаупрвомреду...17

Антропологијасоцијалистичкихпразника:
Данборца

Уанализиформалноструктурних карактеристикаифунк
цијеДанаборцасвакакобитребалопоћиодчињеницеда
је, у антрополошкој концептуализацији, празнично време
супротностсвакодневном.Празникјеистакнутовременско
раздобље,чијисепочетакикрајунапредзнају,авезујесе

17ИзинтервјуасаМ.Б.,вођеног15.јула2010.године.
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занекидобропознатидогађај.18Kаоелементкултуре,пра
зникимасталнизадатакдаорганизујеиестетскиформира
слободно време, допринесе учвршћењу заједништва и со
цијализацијичовека.Празникјеслободновреме,обред,ва
жнаакција,прихваћенначинобављањасвечанихчинова.19
Празникјенештонеуобичајено,нештоштосеразликујеод
profanum,свакодневног,устаљеног,рутинског,штојесфера
човекових обавеза.20 Празници супротстављају повремену
експлозијубезбојнојколотечини,слављеничколудилобри
зизаегзистенцију,моћнидахзаједничкеузаврелостимир
нимпословимагдесвакогледасвојапослаиконцентрацију
друштвањеговојсопственојраскошности.21

• Формалноструктурнекарактеристике
ПрославaјубилејаДанаборца4.јула1961.годинеуТито
вомУжицубићеанализиранапремаосновнимелементима
прославекоје,проучавајућиформалноструктурнекаракте
ристикепрославеБожићауБокиКоторској,предлажеВесна
ВучинићНешковић.22

Време:KакозакључујеЖофрДимаздје(JoffreDumazedier),
„празник се догађа у обредном времену и утврђеним да
тумима, који симболично повезују и упућују на природна
(годишњадоба)илидруштвена збивања (догађајиилиле
генде)”.23Празниксезбиваунекомтерминукојиимајасну
везусапредстављенимсимболом(наданрођењаилисмрти
одређенеособе,нагодишњицупобедничкебиткеилијеве
заноузнекидругиисторијскидогађај),докпредностимају

18HorvatFuto,H.(2016)RekvizitarijumpraznikaimitologijaBožićaudelu
Anđeosko veseljeNandoraGiona’’,ГодишњакФилозофскогфакултета
уНовомСаду,књигаXLI1,НовиСад:ФилозофскифакултетуНовом
Саду,стр.155.

19Đokić,R.(1986)Kaprazničnojkulturi,Kulturabr.73‒75,Beograd:Zavod
zaproučavanjekulturnograzvitka,str.224.

20Duković, Z. (2016)Svečanost kao strategija kulturne politike u kreiranju
kulturnog identiteta grada,doktorska disertacija, Fakultet dramskih umet
nosti(pozorišta,filma,radijaitelevizije),UniverzitetumetnostiuBeogradu,
Beograd,str.18.

21Kajoa,R. (1986)Teorija praznika,Kultura br. 73‒75,Beograd: Zavod za
proučavanjekulturnograzvitka,str.34.

22Весна ВучинићНешковић наводи да су основни елементи прославе:
време,простор,организатори,учесници,активностиипредметикоји
сетомприликомкористе;ВучинићНешковић,В.(2008)БожићуБоки
Которској,Београд:ФилозофскифакултетУниверзитетауБеоградуи
Чигојаштампа,стр.23.

23Dimazdje,Ž. (1986)Svakome svojmali praznik,Kultura br. 73‒75,Beo
grad:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.206.
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округлегодишњице.24РеактуелизацијаикомеморацијаДана
борцајасноасоциранаданкојиуреволуционарнојистори
јикомунистичкеЈугославијепредстављазначајанисториј
ски догађај (подизање оружаног устанка народа Југосла
вијепротивокупатора4. јула1941. године), доко значају
јубилејанаведеногпразникаговориподатакдајепрослава
двадесетогодишњицеустанканарода Југославијеназивана
„највећомманифестацијом која је до тада организована у
ондашњојЈугославији”.25

Простор:Критеријуми за одабирпросторног оквира у ко
мећесеобележитипрославадвадесетогодишњицеустанка
народаЈугославије1961.године(значајиулогакојујеТито
воУжицеималоуНароднојреволуцији),говориотомеда,
поредкатегоријевремена,икатегоријапростора(уоквиру
којихсеорганизујупразници)имајаснувезусапредставље
нимсимболом(месторођењаилисмртиодређенеособе,ме
стопобедничкебиткеилипросторниоквиринекихдругих
историјскихдогађаја).

Организатори: Говорећи о празницима који се односе на
специфичноисторијскидогађај (каошто је случај сапро
славомДанаборца),ДаМата(RobertoDaMatta)наводида
„прославеорганизујугрупекојеуправљајусредствимако
муникацијеирепресије(оружанеснаге)имајућитакоподр
шкусталногтелакојепредстављанационалнувласт”.26За
организацијупрославедвадесетогодишњицеустанканаро
даЈугославијеодговорнисуУжичкииРепубличкиодборза
организацијупрославе4.јула,односно„власти,званичници
чијајемоћпотврђенаправомизаконима”.27

Учесници:На прослави јубилејаДана борца 4. јула 1961.
године у Титовом Ужицу заступљене су обе полне и све
старосне категорије учесника; хетерогеност учесника по
сматраногпразникаосликавасеинадругимнивоима(на
ционалном,конфесионалном,струковномисл.):присутни
су државни и политички руководиоци, страни званични
ци, представници сакралних установа, радни колективи,
омладинскеорганизације,групеграђанаитд.

Активности:ЕмилДиркем(ÉmileDurkheim)јеуочиодасу
„усвимверскимилисветовнимпразницима,онимвеселим

24Azaryahu,M.(1999)Političkisimboliusvakidašnjici.Polisistemskipristup
istraživanju,Etnološkatribina:GodišnjakHrvatskogetnološkogdruštvaVol.
29No.22,Zagreb:Hrvatskoetnološkodruštvo,str.261.

25МарковићЖ.нав.дело,стр.169.
26DaMata, R. (1986) Dva brazilska nacionalna rituala,Kultura br. 73‒75,

Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.263.
27Исто.
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или оним тужним, два својства стална: обредно својство
спојено са забавним”.28 Анализа протокола дели прославу
јубилејаДанаборцанадвевременскецелине.Типологију
дневнихивечерњихманифестацијапратиидвојнаструкту
раритуалакојасадржиофицијални(протоколомпредвиђен)
инеофицијални (неструктуриран)део.Структурадневних
манифестација подрзумева официјални део обележавања
ДанаборцауоквирукојегјесвечанооткривенспоменикЈо
сипуБрозуТиту,отворенМузејустанка1941.иодржанми
тингуКрчагову.Вечерњеманифестацијекарактеришеофи
цијалнидеообележавањаДанаборцачијаритуалнаструк
турасадржитриелемента:сценски,музичкиипозоришни.
Сценскидеоподразумеваватрометкоји јеорганизованна
Тргупартизана;музичкидеоподразумеваприредбукојаје
отпочелапартизанскимпесмама,послекојихсунаступили
солисти и ансамбли из Београда, Сарајева, Загреба, Ско
пљаиТитограда док позоришни део подразумева извође
њепредставеПоемеоборцу.Празниксередовнозавршава
френетичкииоргијашки,уноћнојразулареностибукеипо
крета.Празниксеувекодређујеигром,песмом,узбуђењем,
гутањемхране,пијанком.Увекдокраја,доисцрпљења,како
налажезаконпразника,29патакоинеофицијалнидеопро
славејубилејаДанаборцаподразумевавеликонародновесе
љекојејетрајалододугоуноћ(3.јул)ивесељеподотворе
нимнебомиуседамкафанауграду(4.јул).

Предмети:Наосновуфотографијакоједокументујупросла
ву јубилеја Дана борца издвајају се:мозаикПартизанска
споменица1941.(нафасадистамбенопословногобјектана
јужнојстраниградскогТрга),заставе(назградиНародног
позоришта),бакље(настамбенопословнојзградинаТргу),
споменик ЈосипуБрозуТиту (нацентралномделуТрга) и
портретЈосипаБрозаТита(настамбенопословнојзгради
наТргу).

• Функција
ОдДиркемаиФројда,падоБахтина,Елијадеа,КајоаиФро
ма,рекапитулацијапримордијалногдогађајасматрасејед
номоддинстикнивнихцртаифункцијасветковина.30Тоје
увекнекидогађајнапочеткустварањаилинапочеткуисто
рије неког друштва. Јелена Ђорђевић наглашава да обна
вљањепримордијалногдогађајанијесамоодликаархајског
ритуалаисветковине,већи„одредницамногих,каснијеу

28Dimazdje,Ž.нав.дело,стр.205.
29Кајоа,R.нав.дело,стр.33.
30Đorđević, J. (1986)Mnoštvo licasvetkovina,Kulturabr.73‒75,Beograd:

Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.11‒12.
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историјистворенихпразника”.31Немадруштвакојепочетак
свогстварањаилипочетаксвојеполитичкебиографијене
транпоспонујенамањевишемитскипланпримордијалног
догађаја.Митотворство из домена религије прелази у до
менполитикеипостајесредствоурукамановихсекуларних
идеологија.32 Наведено потврђује и пример успостављања
новогсоцијалистичкогпразничногкалендараупослератној
комунистичкој Југославији у коме је евидентирана смена
верских новим световнимпразницима.Владајућа комуни
стичкаидеологијасебејепроизвелаусвојеврснурелигију.
Држава јеималасвоје„свете”личности,своја„света”ме
ста,својепразнике(урангуцрвеногслова),своје„иконе“,
своју„јерархију”,своје„мученике”,догмеиритуале.33Све
товнипразници,успостављенинакон1946.годинекаосим
боли легитимитета и идентитета комунистичке власти, у
новом(социјалистичком)уређењуморалисупронаћинове
(световне)примордијалнедогађајеизнепосреднепрошло
сти, и то оне револуционарне која је, по свом завршетку,
довеладовеликихпроменаусветскомпоретку.Новипра
зници,билосавезни,билорепублички (изузевНовегодине
иПразникарадачији сепримордијалнидогађаји смешта
јууконтекстванјугословенског),каоивеликидеодругих
празникакојисууспостављениупериодунаконформира
њаФедеративнеНароднеРепубликеЈугославије,својепри
мордијалне догађаје проналазе у Народноослободилачкој
борби(НОБ)токомДругогсветскограта.Позивајућисена
специфичнеисторијскедогађаје,основнанамерајебилада
сенанивоуглобалнедруштвенезаједницеуспоставикон
тинуитет сминулим револуционарним преображајем како
би се у домену свести учврстило сазнање о револуцији у
њеномконтинуитету.34Двасавезнапразникасепозивајуна
два значајна догађаја: подизање оружаног устанка народа
Југославије против окупатора (Дан борца) и проглашење
федералногуређењаЈугославијеиуставотворнескупштине
ФНРЈ(ДанРепублике);републичкипразницисемахомпо
зивајунаданекадасууСрбији,ЦрнојГори,Словенији,Хр
ватској,БоснииХерцеговинииМакедонији1941.основане
првепартизанскеформације(Даниустанка),доксевелики
деодругихпразниканајчешћепозиванаданеослобођења
градовауДругомсветскомрату.

Обнављањесећањанадогађајнапочеткустварањасоција
листичкогдруштва(доношењеодлукеоподизањуоружаног

31Исто,стр.13.
32Исто.
33Јањић,Ј.нав.дело,стр.95.
34ĐokićR.нав.дело,стр.221.
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устанканародаЈугославијепротивокупатора)јетокомпро
славе јубилејаДанаборцареализованонадваначина: ви
зуелноивербално.Борбајугословенскихнарода(предвође
нихКомунистичкомПартијом Југославије) за ослобођење
одфашистичке окупације током II светског рата визуелно
јепредстављенанамозаикуПартизанскаспоменица1941.
која је постављена нафасади стамбенопословног објекта
најужнојстраниградскогТрга.Површинамозаикаизноси
36м2,асаставенајеод36плочаидентичнихповршина,чије
каменеплочице,набављенеизшестрепубликаФНРЈ,чине
спектар од 36 боја.У основи приказанеПартизанске спо
менице1941.налазеседвезвездепетокракечијисекраци
међусобноукршају.Централнафигуранамозаикујеборац
којиулевојруцидржизаставу,адесномрукомпозиванарод
наборбу.Удоњемделумозаикабројевимајеисписана1941.
година.Обнављањесећањанапочетакисторијејугословен
скогдруштвасадржанојеиууводномобраћањуАлексан
драРанковића(потпредседникаСавезногизвршногвећаи
председникаСавезаудружењаборацанародноослободилач
кограта)којисеприсутнимаобратиоречима:

Наданашњиданмиосећамокомунистеиреволуционареко
јисусеборилиипалиподтеророммонархијеибуржоазије
увременимастареЈугославије;наданашњиданмиосећа
мосвенашератнике,свеучесникеослободилачкеборбе;ми
препознајемогратитељесоцијализма,непоколебљивеборце
замиринапредакусвету...35

Реактуелизација и комеморација за Емила Диркема значе
обнављањесећањаостварањудруштваштоојачаваосећање
припадностизаједницииучвршћујењеневредности.36Уко
мунистичкојЈугославији,каовишеконфесионалнојдржави,
билајенеопходнакултурнаинтеграција‒јединственипра
зницикаозаједничкиимениоциразличитихкултурноисто
ријскихтрадиција.37ДајеДанборцасавезнипразникчија
јефункцијабила„хомогенизацијајугословенскедруштвене
заједнице”,38говориичињеницадајепосматранипразник
називан и празником устанка народа Југославије који се
прослављаосвакегодинеучитавојземљи.Уприлогнаведе
номговореисимболиупотребљенитокомпрославејубиле
јаДанаборца4.јула1961.годинеуТитовомУжицу,акоји
се посматрају као материјални и нематеријални елементи
(објектиипојаве)којисунасталикаопродуктзаједничких

35МарковићЖ.нав.дело,стр.144.
36Đorđević,J.нав.дело,стр.12.
37Sklevicky,L.нав.дело,стр.186.
38ĐokićR.нав.дело,стр.222.
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претпоставки, вредности и веровања чланова једне групе.
Наосновуфотографијакоједокументујупрославудвадесе
тогодишњицеДанаборцаукатегоријусимболакојиознача
вајуприпадностзаједницисврставајусе„типичниносиоци
државнихсимбола”39:заставе(шестзаставакојесимболи
зујујугословенскерепубликеидвезаставеФНРЈназгради
Народногпозоришта)ибакље (шестбакљикојесимболи
зујушестјугословенскихрепубликанастамбенопословној
зградинаТргу).Осећањеприпадностиучесникапрославе
јубилејаДанаборцаможесечитатииуприказанимнара
тивима: сва места су била попуњена до последњег броја,
асвечаностисуприсуствовалимногобројнигостиизсвих
крајеванашерепублике...(наратив„А”).Поред„хомогени
зацијејугословенскедруштвенезаједнице”приказанинара
тивипоказујудруштвенуинтеграцијуучесникаДанаборца
најошдванивоа.Наиме,наратив„Б”осликавадруштвену
интеграцијуучесникаДанаборцананивоуграда:цеоград
јебиоједанмеханизам...(организаторпрославе),докнара
тив„В”:намаједолазилатеткаизЛаповасапородицом;у
кујникревет,успаваћојсобибрачникревет,укомбинованој
собидвакауча;незнамкакосмосвитуспавали...(учесни
цапрославе)идеуприлогмишљењусоцијалногпсихолога
ВеснeТомићдаје„породицанаокупубилаиосталасушти
насвихпразника”.40Дакле,функцијапосматраногпразника
осликава друштвену интеграцију на три нивоа и то: саве
зном (кохезија становништва у вишеконфесионалној Југо
славији), локалном (социјални контакти на нивоу града) и
породичном(породицанаокупу).

Поредрекапитулацијепримордијалногдогађајаидруштве
не интеграције учесника Дана борца на три нивоа (саве
зном,локалномипородичном),наосновуфотографијакоје
документују прославу јубилеја „празника устанка народа
Југославије” издваја се и група симбола која чини само
сталну целину: 4.75м висок споменик Јосипу БрозуТиту
споменик и 4.5 м дуг и широк портрет портрет Јосипа
БрозаТитаоивиченстилизованомпетокракомзвездом.Реч
је о групи симбола која стоји уместо политичких доктри
на,идеологија,ентитетаилипокрета,41акојипредстављају
типичне примере визуализације ауторитарног вође (дожи
вотног председника комунистичке Југославије). За Макса
Вебера(MaximilianCarlEmilWeber)властвођејекаракте
ристична захаризматскувласт коју, говорећиокласифи
кацијиполитичкихсистема,наводикаоједнуодкатегорија

39Azaryahu,M.нав.дело,стр.258.
40Томић,В.(16.фебруар2015)Kаквадржава,таквиипразници,Блиц.
41Azaryahu,M.нав.дело,стр.258.
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власти.42Уједнопартијском(социјалистичком)систему,ко
јипоседујесопственуидеологију,историјскумисијуиво
ђусаогромнимауторитетом,упорнојерађенонаграђењу
култаличностипредседникаФНРЈ.43Oњемусеписалокао
овојсковођи,политичару,класикумарксизма,интелектуал
цу, револуционару... Поред некритичности према искази
ма вође, пренаглашене покорности према вођи, претеране
присутности вође у приватном/јавном простору, једна од
главнихманифестацијакулталичности јестеимаркирање
објеката,улицаитрговаускладусакарактеристикамавође.
Поредупотребљенихсимбола(споменикипортретЈосипа
Броза Тита) и у приказаним наративима уочава се прена
глашена идеализација вође и доминацијањеног ауторите
та:појавапредседникаТитауподножјутрибинеизазвала
је експлозијуодушевљења; група јепотомстигладоТрга
партизана, успутпраћена бурнимапалузима и обасипана
цвећем;докједругТитоприлазиоспоменику,мноштвосве
тагајепоздрављалонаулициисабалконаоколнихзграда.
(наратив„А”)/„Титоједочеканонакокакоизаслужуједр
жавниктаквогкалибра–саодушевљењем,сарадошћу,са
достојанством...“(наратив„Б’’)/уједномтренуткунеко
јерекао:„ЕвогадругТито!”;инекакосмосвизанемели,од
некетреме;ијасамгасастрахомишчекивала;насталаје
еуфорија;народјеускликиваоњеговоиме,цвећејелетело...
(наратив„В”).Дакле,фотографијекоједокументујупросла
вујубилеја„празникаустанканародаЈугославије“иприка
занинаративипоказујудаје,каоособеностполитичкекул
туре једног друштва, посматрани социјалистички празник
биоједанодначинанакојисусепропагандистиодносили
премаформирањуиодржавањукулталичности(идолатри
ја)чијијепредметбиопрвичовекудржави.44

42Више о Веберовој концепцији моћи погледати у Pavlović, V. (2009)
Veberovаkoncepcijаmoći,Godišnjak2009|IDEO:Političkateorija,po
litička sociologija, politički sistem, Beograd: Fakultet političkih nauka,
str.19‒21.

43ТерминкултличностипрвипутјеупотребиоНикитаХрушчов1956.го
динеуизвештајусаXXконгресаКомунистичкепартијеСовјетскогСа
везакакобиописаоапологијуЈосифаВисарионовичаСтаљинаисастав
политичких,пропаганднихирепресивнихмера;Rabrenović,A. (2013)
Političkiplakatikultličnosti,Medianali,Vol.7,No.13,Dubrovnik:Sveuči
lišteuDubrovniku,str.74.

44Исто.
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SECULARHOLIDAYS
INCOMMUNISTYUGOSLAVIA

MARKINGTHEFIGHTER’SDAY
INTITOVOUŽICEIN1961

Abstract

In the first postWW2 years in the communist Yugoslavia, gradual
abolishment of religious holidays started, diminishing the religious
domain to the home and householdmembers, and the church to its
churchyard.Yugoslavlegislationestablishednew,federalrepublicand
other holidays. Due to paper limitations, the manner of celebrating
secularholidayswillbereviewedontheexampleoftheFighter’sDay,
whichwasannouncedfederalholidayonApril26,1956.Markingofthe
twentiethanniversaryoftheinsurrectionofthepeoplesofYugoslavia
willbeviewedthroughthreenarratives:thefirstnarrative(“aviewfrom
theoutside”)consistsofthedataoncelebrationsofthisholidayfrom
thearchivesandpress,whilethesecondandthethirdnarrative(“views
fromwithin”)consistsofthedatafrominterviewswhichthetextauthor
conductedin2009and2010withtheproducerandaparticipantofthe
celebration.Basedonthesedata,theprimordialeventanditsformal/
structural characteristics and function of the subject holidaywill be

analysed.

Keywords:Fighter’sDay,Yugoslavia,secularholidays,TitovoUžice


