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ЈУГОСЛОВЕНСТВОНА 
ВУКОВИМСАБОРИМА

ВУКОВИСАБОРИ  
ОД1969.ДО1973.ГОДИНЕ

Сажетак:УТршићусеод1933.годинеодржава„Вуковсабор”ма
нифестацијапосвећенајезичкомреформаторуВукуСтефановићу
Караџићу.КрозпериодконтинуираногтрајањаСаборавеомалако
пратимосвекултурнеполитикекаоиидеологијекојесусесмењи
валенапросторуКраљевинеЈугославије,послератнихЈугославија
иСрбиједанас.Уовомрадузадржаћемосенапериодуформирања
првогРепубличкогодбора„Вуковихсабора”којијенастајаокра
јем60ихипочетком70ихуједномодонихпреломнихтренутака
запослератнуЈугославију.Утомпериоду„Вуковсабор”јестекао
свеодлике„годишњегдржавнопартијскогритуала”.

Кључне речи: „Вуков сабор”, социјалистичко југословенство,
национална разноликост, Републички одбор „Вукових сабора”,
ритуал

Поред растуће либерализације у културној сфери у Југо
славији,шездесетегодинеобележилајеипроменаунаци
оналнојполитиципредседникаТитаијугословенскогруко
водства.Политичкеосцилацијеодувексусевеомајасноса
гледавалeуправона„Вуковомсабору”,културнојманифе
стацијикојасеуродномместуВукаСт.Караџића,језичког
реформатораодржаваод1933.годинеусептембруунедељу
предМалуГоспојину.ОдВукаКараџићаињегове језичке
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реформестворенје јединственивеомаснажандруштвени
митнаовимпросторима.1

Наднационално „социјалистичко југословенство”, које је
југословенстводефинисалокаообликинтернационализма,
„представљао је покушај стварања новог осећаја заједни
штвакојићепревазићитрадиционалнеетнонационалистич
керазликеиратнимеђуетничкиконфликт”2,тајуједињују
ћипогледбићетоком60ихпрактичнонапуштенукорист
афирмацијенационалнеразлноликостиЈугославијеизахте
вазаекономскомдецентрализацијом.Економскадецентра
лизацијаусловилајеиполитичкудецентрализацијукојојсе
највишесупротстављаоАлександарРанковић,потпредсед
никЈугославијеишефслужбедржавнебезбедности.Њего
восмењивање1966.годинеизваничнаосудањеговогцен
трализмаиунитаризмаеуфоричнојепоздрављенауХрват
ској.Таосудадиректнојеобезбедилахомогенизацијухрват
скихнационалистаоко„Расправеојезику”каоиодговору
српскомкултурномкругу.

Утаквојатмосфери,током1969.године,међуорганизато
рима „Вуковог сабора” у Културнопросветној заједници
СрбијеиКПЗОпштинеЛозницапочињеразговороизмени
концепцијеовеманифестације.Упоређивањемзаписникаса
седницаОдбораодржаних10.10.1968.годинеионеодржа
неујунунареднегодинеишчитавасеуправоташизофрена
сликаукојојсенашалајугословенскаполитикакојајетежи
лацентрализованом југословенствуинационалнимразно
ликостима.Наседнициуоктобру1968.годиненаводиседа
„требазадржатијугословенскикарактерСабораидастиму
везитребаангажоватиодговарајућеорганесвихрепублика.”
Чакјеиделимичноусвојенпланипрограмактивностиуве
зисаунапреддефинисанимсадржајемСаборскихзбивања,
(од1969.годинепредсаборскесвечаноститребалесудатра
јуседамдана).Премаовомпредлогу„Вуковсабор”јеусеп
тембрутегодинетребалодаотворидрЈосипВидмарпред
седникСАЗУ,аутокуседмодневнихпрограмапредвиђено
је да учешће узму културни радници и уметници из свих
Република.Окупљенина седнициОдбора такође сунапо
менулидабибилодобро„ангажоватипрофесионалнолице,
менаџера”дасестараоприпремамаиорганизацијиСабора.
Билајетоодличнаидејаиодговаралајепериодузакојије
важилоуверењеда јевреме„проширенихинтелектуалних

1 Јовановић,М. (2002) Језик и друштвена историја, Београд: Стубови
културе.

2 Soso,J.(2004)‘Spasiocinacije’.IntelektualnaopozicijaSrbijeioživljavanje
nacionalizma,Beograd:Fabrikaknjiga,str.62.idalje.
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слобода.”3Међутим,ипакјестварокодефинитивногизгле
даманифестацијеОдборпрепустиоЖивануБерисављевићу
високом партијском функционеру, секретару Републичког
секретаријатазаобразовањеикултуру.

УдецентрализованојЈугославијиукојој јесвепогодовало
бујању националних идеологија међу интелектуалцима у
Србијислабилајеидејаомогућностипостојања„социјали
стичкогјугословенства”наметнутог„одозго”.Такосупри
сутнинапрвојседницапрвогРепубличкогодбора„Вуковог
сабора”ујуну1969.годинедонелирадикаланзаокреткада
јесадржајовеманифестацијеупитању.

НачелупрвогРепубличкогодбора„Вуковихсабора”били
су: председникМилан Ђоковић, тадашњи управник Југо
словенскогдрамскогпозоришта,односносекретарКПЗСр
бијеиДрагославГрбић,секретар,књижевник.

Узаписнику,сапрвеседниценовоформираногОдбора,чи
тамодасуприсутнизакључили„да’Вуковсабор’требапо
дићинаодговарајућикултурнопросветнииполитичкини
во.”КаооценудотадашњихСаборачлановисузакључили
дасуСабори„билипретежнофолколорногкарактера”теда
биодсадатребало„показатидаизмеђуправеуметностии
народанепостојиникаквапрепрекаибаријера”.СврхаСа
бораидаљеостаје„дасепрекоњегаваспитавајунајшири
слојеви становништва”.Од сада, рекли суприсутни „’Ву
ковомсабору’морамопоклонитинајвећупажњу”–какоби
постаоједнаодтрајних„крупнихкултурнихманифестација
српскогнарода”иједнаоднајзначајнијихманифестацијау
Републици.”УместофолклорногансамблаизЉубљане,ко
јијенајављеннаседнициуоктобру1968.године,уТршићу
је на завршној свечаности изведена позоришна представа
НародногпозориштаизБеограда.Драму„Вожд”осудби
ниКарађорђанаписаојеИванСтуден.Од„југословенског
карактера”„Вуковогсабора”прокламованогпретходнихго
динанијеосталоништа.ТВБеоградјепрвипуттегодине
снималаиодложеноемитовалазбивањаизТршића.Одте
годинепасведопрведеценијеXXIвекадржавнателеви
зијаједиректно,сапонекимоправданимизузецима,прено
силасвезавршнесвечаности„Вуковихсабора”.Судећипо
овојчињеницимодернасредствакомуникације,увиделису
ипартијскируководиоцикрајем60ихгодинапрошлогвека,
одпредсуднесуважностизаширењеидеологија.

Према Извештају са 34. „Вуковог сабора” „тог дана кроз
Тршић је прошло 100.000 људи”. Било је позвано преко

3 Исто.
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„600гостијуизсвихнашихрепублика”,драму„Вожд”по
сматралојепреко30.000људи,„нетремицеисаодушевље
њем” што су организатори истакли као чињеницу да Са
боростварујесвојциљ„демократизацијекултуре,културе
занарод,безпрепрека”.Свисубили једнодушниуоцени
дајеСабортегодине„биопрекретницауњеговојистори
ји”.УтомправцутеклесуидаљеприпремедаСабор1970.
годинедобијејошјаснијуфизиономијуидапостане„израз
нашихстремљењанапољукултуре[...]јединственуфронту
борбезапрогрес”.4НаглашеноједаћеРепубличкиодбор
сарађиватиса:Српскомакадемијомнаукаиуметности,Уни
верзитетом уБеограду,Удружењем књижевника,Вуковим
и Доситејевим музејом, Републичком заједницом културе,
Републичкимсекретаријатомзаобразовањеикултуру,Са
везом омладине Србије, Друштвом фолклориста  Србије,
ТуристичкоморганизацијомСрбијеидругиморганизација
ма и установама.Са концепцијом, програмоми организа
цијом„неопходно јеупознатиПредседништвоРепубличке
конференције Савеза социјалистичког радног народа, Из
вршни одбор Републичке заједнице културе, Секретаријат
културнопросветнезаједницеСрбије.”5

ОчигледноједасузбивањаококонституисањапрвогРепу
бличког одбора „Вуковог сабора” били само одјеци тада
шње концепције титоистичког система који је потенцирао
савезне јединицеи специфичненационалне културенасу
протјугословенскојдржавикаоцелинииконцептујугосло
венског јединства. Политиколози и социолози ће из овог
концептасистема60ихгодинаизвлачитидалекосежнепо
следице које су кулминирале распадом Југославије крајем
80их.

РадпрвогРепубличкогодбора„Вуковихсабора”

АкосеанализирасаставпрвогРепубличкогодбора„Вуко
вихсабора”видиседасуутомсаставупредставницидру
штвенополитичких организација и углавном директори
значајних српских институција културе. Одбор „Вукових
сабора”имаојеОрганизациониодборијошшестпододбора
чијичлановисубиранипоистомпринципу,чланствоуСКЈ
ифункција.ИстасликајебилаиунареднимОдборима„Ву
ковихсабора”такодасеможерећидајетокомXXвека„Ву
ковсабор”биоподстрогимпатронатомСавезакомуниста
ињеговеидеологије.ПрвиОдбор„Вуковихсабора”сходно
процесудецентрализацијеусмислупотенцирањасавезних

4 Извештајса34.„Вуковогсабора”.
5 ЗаписниксаседницеОдбора„Вуковихсабора”,јун1969.године.
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јединицаиспецифичненационалнекултуре,насупротЈуго
словенскојфедерацији,биојесачињенискључивоодчлано
ваизСрбије.6ВећдругиОдбор(формиран1974)бићејуго
словенскогкарактера, веомабројан, самноштвомчланова
изсвихРепубликаиПокрајинадабисезадовољилизахтеви
присутностипокључу.Премазаписницимаспочетка70их
видиседасеурадпрвогОдбораукључујуготовосвичла
новиидасеводевеомасадржајнедискусијео„каракатеру,
физиономијииорганизацији’Вуковихсабора’”.7Оношто
првопадауочито јечињеницадау записницимасасед
ницаупериоду1970–1972.годинезапажаможивоучешеће
ДобрицеЋосићаураспаравамао„Вуковомсабору”.Његово
имејеиуспискучлановаОдбора,алигаузваничнимдо
кументима који касније прате историјатСабора нема.До
брицаЋосићјеуОдбор„Вуковихсабора”ушаокаопред
седникСрпске књижевне задруге на чијем челу је био од
1969.годинекадајеиформиранпрвиОдбор.8Његовоиме
нијевишемеђучлановимаодбораодоктобра1972.године
кадајеприморандаодесаместапредседникаСКЗа.Њего
ведискусијепопитању„Вуковогсабора”садржалесуоце
нуда„Вуковсабор”требадабудеискључивостварСрбије.
Насастанцимаутомпериодуједнаодкључнихдилемаје
стеуправотоинсистирањенатомедасетребајасноодлу
чити„далијеСаборсрпскиилијугословенскибилодаје
речосадржајупрограма,организацијиилифинансирању”.

6 ПремаподацимаизнетимукњизиСлободанаРистановића„Вуковиса
бори”првиРепубличкиодбор„Вуковогсабора”чинилису:председник
МиланЂоковић, књижевник и председникКултурнопросветне зајед
ницеСрбије; чланови:Живан Берисављевић, републички секретар за
образовање, науку и културу, ДесанкаМаксимовић, књижевник,Ми
лојкоДруловић,директорновинскоиздавачкогпредузећа„Политика”,
дрМихаилоСтевановић,професорФилолошкогфакултетауБеограду,
дрВојиславЂурић,професорФилолошкогфакултетауБеограду,Ђу
роГавела,управникВуковогиДоситејевогмузеја,ВерољубПавловић,
директорЗаједницекултурнихустановауШапцу,МилорадГајић,позо
ришниредитељизВаљева,дрДимитријеВученов,професорФилоло
шкогфакултетауБеограду,СтојанЋелић,председникСкупштинеРе
публичкезеједницекултуре,МиладинВилотић,председникСкупштине
општинеЛозница,НиколаКандић,Управникрадничкогуниверзитета
уЛозници,ЖиворадГајић,председникКултурнопросветнезаједнице
Лозница.

7 Записник са седнице Републичког одбора „Вуковог сабора”, јануар,
1970.године.

8 МиладинВилотићпредседникОпштинеЛозницаод1969.до1974.го
динеуразговорувођеномавгуста2004.годинекажедајеон„издигао
’Вуковсабор’нарепубличкиниво.”ИтотакоштојесаГовозденомЈо
ванићембиодругизскојевскихдана, „аон јебиоглавниукултури.”
ВилотићтврдидајеонпредлагаоЋосићазачланаОдборајерсубили
друговијошизратногвремена,алијетај„предлогодбијенјерјеЋосић
биодисидент.”НатврдњудајеЋосићипакбиочланОдбораВилотић
одговара:„Да,аликратко”(Интервјуаутору,августа2004).
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СтавовесличнеДобрициЋосићуимаојеипрофесорФило
лошкогфакултетаВојиславЂурићкојијебиочланОдбора
уистомпериодукадаиДобрицаЋосић.СтојанЋелићсеу
одбору„Вуковисабора”задржаотекнештодуже.Иначесви
закључцикојејеОдбордоносиоувезиорганизовањаСабо
радаванисунаувидСекретаријатуОпштинскогкомитета
Савезакомуниста,ОпштинскојконференцијиССРН,Већу
синдиката,Савезубораца,Савезуомладинекојисуоцењи
валирадОдбора.ИстеструктуресуинаРепубличкомни
воудавалесвојуоцену.ДобрицаЋосићјеутомпериодупо
кренуоипитањеговорникана„Вуковимсаборима”.Наиме
Саборјеодсвогпостанкакаобитанелементсвогсадржаја
имаоиступодабраногговорника.ДобрицаЋосићјеприме
тиокакосугодинаматобивалиљудиизполитичкихструк
тура.Онсезалагаодатоипакбуду„личностикојенешто
значеунашојкултури,односно,туличносттребабиратис
обзиромкаквојењеноделовањеукултурииштаизањесто
јикаодело.”9ОнјетакођеинсистираоинатомедасеОдбор
„Вукових сабора”обратиЗаводу запроучавањекултурног
развиткакакобиседоговорили:

 о спровођењу анкете међу уметницима, научницима,
културним радницима, удружењима и установама ра
ди добијања мишљења, предлога, сугестија у погледу
програмаиорганизације’Вуковихсабора’;

оприпремипрограмаразвојакултуреуЛознициуобла
стибиблиотекарства,заштитеспоменикакултуре,раз
вијањаипрограмирањамузичке,позоришне,филмске,ли
ковнеуметностиикултуре,изградњеобјекатазауста
нове у области културе, развијања културних делатно
сти на селу и стварања услова за бржи и свестранији
развојкултуреуОпштиниЛозницаураздобљудо1980.10

ВојиславЂурићиДобрицаЋосићзалагалисуседаназа
вршнојсвечаностиједанодпрограмабудепосвећенприка
зивањународнихумотворина.Тобирадилистуденати,про
фесорииасистентиАкадемијезапозориште,филм,радиои
телевизију.Овојеједанодреткихњиховихпредлогакојије
на„Вуковимсаборима”имаосвојурелизацијуитоудужем
временскоминтервалу.Њихдвојицасусезалагалаизатода
Сабор„мораиматиштовишекултурнесадржине,аштома
њепригодног”–овареч„пригодног”звучикаоеуфемизам
заполитичко.

9 Записник са седнице Републичког одбора „Вукових сабора” од 11. 1.
1972.године.

10Исто.
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ПрвиОдбор„Вуковогсабора”расписаојеконкурсзадело
којебибилоизведеноназавршнојсвечаностинасаборишту.
Такоје1971.годиненасабориштуизведенакантатаДушана
Радића ,,ВуковаСрбија’’.Конкурсчестониједаваоочеки
ванерезултате.Јединиузрокслабомодзивууметникаило
шемквалитетупонуђенихделачлановиодборасуналазили
украткомрокукојијеуметницимабионарасполагању.Ме
ђутимразлозисубили,чинисе,сасвимдругеприроде.Иако
је конкурс веома демократско решење, у условима строге
цензуре коју је сваки текст и уметникпролазио, а коју су
спроводиличлановиконкурснихкомисијакојисусвојеод
ликеморалипружитинаувидразнимполитичкимструкту
рамакаоштосуКомитети,ОпштинскеконференцијеССРН,
Већусиндикатаислично,правиствараоцисуималивеома
малоразлогадаучествујунаконкурсусанекимзаиставе
ћимамбицијама.Уједнотоделојеималонезавиднусудбину
давишеникада,иливеомаретко,будеизвођено.Такодасу
инаредниОдбори„Вуковихсабора”честобилиприморани
даузимајунеко готоводелоинабрзину гаприлагођавају
потребамазавршнесвечаности.Или,пак,дамеђучланови
маОдборабирајуоногакојићенаписатиилирежиратидело
премадиктатуполитичкогтренутка.Сведоцисмочињенице
дасенаСаборутешкоизлазилоиззачараногкруга:члано
виодбора–организатори–извођачипрограма.Изгодинеу
годинусвеистиљуди.

Почетком 1972. године посебним залагањемДобрицеЋо
сићаиВојиславаЂурићанасастанцимаОдбора„Вукових
сабора”покренутајеиницијативаооснивањуВуковезаду
жбине.Таиницијативабилаје,,свесрдноприхваћена’’јерби
помогла,,финансирањуиорганизовањуисамогСабора’’.11
МеђутимтокомтегодинеиницијативаипричаокоВукове
задужбинесеразводњава.Иницијаторисаврхаполитичког
естаблишментадобијајузамеркенатекстОсновногплана.
УтимпримедбамасекажедасеЗадужбинаограђујеодСа
бораи,,добијаширедимензије’’!ГојкоМилетићрепублич
кисекретарзакултурујеизнеопримедбуданетребажури
тисаоснивањемЗадужбинекаоида,,појамзадужбинаније
башнајсрећније решење [...] исфорсиран је стари стил”.12
ВојиславЂурићјенатојседнициодговориоГојкуМилети
ћудаоннезна,,ниједнусрпскузадужбинукојајеодиграла
регресивнуулогу,пада,отпадаијединиразлогзбогкогаби
сеодоверечимоглозазирати”.Међутимпослеовогсастан
какадасеиговориоВуковојзадужбиниговорисе„Фонду

11ЗаписниксаседницеРепубличкогодбора„Вуковихсабора”од13.јуна
1972.године.

12Исто.
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ВукаКараџића”13чијибиоснивачибилеустановекојеносе
име,,ВукКараџић”илисе,пак,неговориуопште.Оношто
јеприметнокадајерадОдбораупитањуупрведвегодине
његовогпостојањатоједасудискусијевођенеудосталибе
ралнојатмосфериидасучлановиОдбора,мањеиливише,
имали јаснувизијуштабитребалорадитиикудаусмера
ватиСабор како би он постао културнаманифестација са
намеромда буде окренута више савременим збивањима у
уметности.Међутим1973.годинесаувођењемкритерију
маморалнополитичкеподобностивишеникаквогговорао
сукобумишљењанијемоглобити.УОдбору„Вуковихса
бора”,одтегодине,немавишенионихљудикојисуоди
стинскижелелиданештоучинеутрајнојизменисадржаја
програмаилиначинаорганизацијеифинансирања.

ДобрицаЋосић,ВојиславЂурићкаоиСтојанЋелићсудећи
ипремањиховимкаснијимиступимазалагалисусезатода
Саборпостанеместопредстављањасрпскекултуре,каоида
Вукнебудетретиранкао„интернационалнапојава”безне
когбитногодјекаусвимсегментимадруштва.Њиховаидеја
о оснивањуВукове задужбинеи огранаканије наишлана
разумевањетакодаједругипутунашојдруштвенојисто
ријипропадалаидејаокооснивањаВуковезадужбине.Прва
јебилапокренута1937.годинеизавршиланасличанначин
каои ова коју је покренуоОдбор „Вукових сабора” 1972.
године.

ОноштојезадавалонајвишебригечлановимапрвогОдбо
ра,штосеможевидетиизИзвештајаиЗаписника,јеследе
ће:а)далије„Вуковсабор”пригоднаманифестација,кул
турнасвечаност,народнисаборб)штаусадржајупрограма
нудимо–савременакултурнадостигнућаусрпскојкултури
или,шире,најугословенскојуметничкојикултурнојсцени,
ц)далиокосницучинеделаинспирисанаВуковимживотом
ирадомилисамоделаоВуку,д)далијеконцепцијатаква
данасзанимасамоприказивањенародногстваралаштване
кадаисада.Наовомместуморамоприметитида,кадајереч
оманифестацији„Вуковсабор”ниданаснаовапитањане
постојеодговори.Недоумицаокоизгледаиконцепцијеове
значајнеманифестацијележиучињеницидакултурнаполи
тиканеподржавапостојањеразличитихкултурнихпотреба
и испољавања, сходно унифицирајућој идеологији Савеза
комуниста.Култура,апоготовуовакултурнаманифестаци
ја,нијебилаустањудасеизвучеизснажногупливаполи
тикеитозбогтогаштосениједнаидеологијанитиполитика

13ЗаписниксаседницеРепубличкогодбораод4.5.1973.године.



131

ДАЈАНА ЂЕДОВИЋ

нијежелелаодрећиснажногсимболичкогпотенцијалакоји
собомносиимеиделоВукаСт.Караџића.14

ЛакојеувидетичињеницудауОдборима„Вуковихсабора”
одсамогњеговогнастанка,мислисепресвеганаактивне
учеснике у радуОдбора, има веомамалоистинских ства
ралацаукултурииуметника,вишејељудиизполитичких
структураивласти.Тојеоноштоје„Вуковесаборе”одувек
чинилоотворенополитичким.

ПрвиОдбор „Вукових сабора” остаће упамћен и по томе
штојепокренуолист„Вуковсабор”санамеромдапопула
ришеовуманифестацијуидајошједан„доприносдемокра
тизацијикултуре”.ЛистјеиздаваоВуковиДоситејевмузеј
изБеоградачијиједиректорЂуроГавелабиоглавнииод
говорни уредника, док су члановиОдбора чинилињегово
уредништво.

„Вуковсабор”каоритуалевокације

„Вуковсабор”је1970.годинезадобиосвојутрајнуфизио
номијуувидугодишњегритуаласаосновномтенденцијом
дабуде„узорнаизаначајнасмотрасрпскекултуре”.15

СобзиромдасеМиодрагДемић,сценограф,„истакаоинај
вишедопринеодајеизвођењедраме„Вожд”уживописним
лепотамаиприродномдекоруТршићаделоваовеомасна
жноиубедљиво”16,добиојезадатакдаосмислицеремонију
завршногдана„Вуковихсабора”.Његоваосновнаиполазна
идејабилајесадржанауреченици:„УчастслављењаВукаи
његовогделаСаборбимораопружитидалекоосмишљени
ји,садржајнијиисимболичнијидоживљајодвашарскогша
ренила.”17Креаторизбивањаосмислилисуследећипрото
кол:присутниуприродномамфитеатрупрвочујузвукфан
фаракојидолазииздубинаразгранатешумекојаокружује
простор,потомизцентразбивања–„зеленогкотлаТрши
ћа”18одјекујеМокрањчева„ХимнаВуку”,док,уистомтре
нутку,младићидевојкаподижузаставу„Вуковихсабора”.
Стихови,дрВладимираЈовичића„Сељаче/гољо/каурине/
докторе/чобанине”,којесуглумциувекпунихплућаизго
варали,враћајусекаоехосаоближњихпропланака.Након

14Ђедовић,Д.(2007)Утицајидеологијенаобликовањеманифестацијаи
фестивала–Вуковсабор,магистарскирад,Београд:РекторатУнивер
зитетауметностиуБеограду.

15Ђоковић,М.(септембар1970)ОВуковомсабору,Вуковсабор,стр.11.
16Исто.
17Исто.
18Архитекта Михаило Митровић у НИНу, септембар, 1973. Наведено

премаИзвештајуса37.„Вуковогсабора”.
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тогаизлазиглавниговорник(санаступомМатијеБећкови
ћа1990.на „Вуковомсабору” говорникпостајебеседник)
даокупљеномнародусаопштинекескривенеистине.Сле
дио јепотомпрограмувидурецитала,позоришнихпред
става,опера,концерата,наступахорова.Мањезваничнидео
одвијаосеподназивом„Поподневносаборскопосело”.

Природниамфитеатар,гдеје1964.годинеизграђенапозор
ница,пружиојеидеалнеусловередитељимаовогцеремони
јала,19којисевећготовочетиридеценијеодигравапоистом
протоколу, да створе један од несвакидашњих годишњих
масовнихокупљањаљуди.

Уродномместујезичкогреформатора,првиОдбор„Вуко
вихсабора”,осмислиојеритуалевокацијесциљемданас
подсетинанекестереотипекојилежеуосновинашегколек
тивногидентитета.УзбројнесимболеприсутнеуТршићу
нијебиопроблемпробудитиемотивнаколективнасвојства
једнезаједнице.Емоцијекојимаритуалдајемахајесуемо
цијезаједнице,асвакиприпадникзаједницеутокутрајања
тогритуалаинтегришесеудруштвенипоредак.20Натаквом
местукаоштојезавршнасвечаност„Вуковогсабора”вешто
се величају доминантне вредности заједнице, постављају
моделемишљењаипонашањакојепојединцизатимусвако
дневномживотуимитирају.ЦеремонијалмајсториуТрши
ћумоглисусе,измеђуосталог,ослонитииначињеницуда
занародекојиживенаовомпросторуречогњиштеимаспе
цифичнутежину:огњиштејецентралноместоукући„збор
номестопородицеипородичнезадруге[...]Поредогњишта
освемуседоговараииздвајапречеодпречега.”21Ослања
јућисенасимболикуогњиштаизборногместанасталаје
читаваидејаообновиВуковекућезакојустручњацикажу
даниблизунијемогладаизгледатакокакосујеобновите
љинаправили1933.године.Типкућезакојимитврдимода
јеВукованасталајеуСрбијитектридесетакгодинапосле
ВуковогрођењакадајеонвећувеликобиоуБечу.

19Данебидошлодатерминолошкезабуневажнојенапоменутидасепо
јамритуалаалтернативноилиупоредокористисапојмовимацеремони
ја,светковина,спектакл,штозависиодтогакојисеаспектпојавеистиче
упрвиплан.

20Јелена Ђорђевић (1986) о делотворности политичких ритуала пише:
„Појединцисеосећајусаставнимделом’јединственогбићазаједнице’
чијасеегзистенцијапројектујеунекувишутрансцендентнураван.Као
такав, ритуал обезбеђује стање communitas, што значи посебно егзи
стенцијалностање,’парадоксално’инесводивонауобичајенаисвако
дневна друштвена искуства”;Мноштво лица светковина,Културабр.
7375,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.930.

21Влаховић,П.(2002)Србија,Београд:Стручнакњига,стр.189190.
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Овдејеважнонапоменути,аковећговоримооСаборукао
„годишњем државнопартијском ритуалу”22, да политички
ритуали имају различите формалне могућности којима се
изражавасадржајиутиченанормирањеставова.„Неколико
формалнихпринципаиграјукарактеристичнуулогууобли
ковањуритуалногматеријала.Првиосновнипринципзајед
ничкиготовосвимполитичкимсветковинама,уразличитим
политичкокултурнимокружењима јетрадиционализаци
ја.”23Напримеру„Вуковогсабора”татрадиционализација
језначилапостављањеконкретногполитичкогсадржајаили
идеологијенаширетрадицијскеосновекултуреукојојна
стаје.Ипотенцирањетихтрадицијскихелеменатакрозпри
змуименаиделаВукаСт.Караџића.Тајформалнипринцип
ињеговоусаглашавањекрозразличитеидеологијеможеда
сепратитокомчитавогтрајања„Вуковогсабора”.

Други принцип у обликовању ритуалног материјала, који
семожетакођепратититокомтрајањаинастајања„Вуко
вогсабора”,јеформализација.24Онасеогледакакоујасном
дефинисањутокацеремонијеодхимне,заставе,протокола,
беседе и беседника до стриктно прописаних могућности
у избору садржаја „културноуметничког програма”.При
метноједасупринципиформализацијеритуаларигиднији
уколикосудруштвениодносимањедемократични.

Напоменули смовећда је саставнидеоцеремонијалабио
подизањезаставесаВуковимликом.Врлодобросезнада
заставауочимаокупљеногнародадајеауторитетонимако
јијеподижуитоауторитетчуваранационалногисторијског
памћења.Поредове заставе „Вукових сабора”деценијама
севиорилаидржавназаставадругеЈугославије.Веомазна
чајнатачкацеремонијалабиојеговор,односномноговише
говорниксамнегооноштоонимадакаже.Говорникјена
Саборуодувекбиочовекизврхапартијскеолигархијеили
културнирадникделегиранодстраневласти.Саборкојисе
из године у годинупонављао окупљенима је давао осећај
ауторитарногкомфораисигурностијерјепружаоуверење
датумачењаимишљењакојадобијајупутемговораделеса
њимаутицајниимоћниљуди.Уједновеликибројпублике
насаборишту,ТВпреносисабројнимаудиторијумомства
ралисуутисакдастановиштакојаизражавајуговорницикао
ипорукекојеширисадржајкултурноуметничкихпрограма,
делиогромнавећинаприпадниказаједнице.Утомсмислу,

22Čolović.I,(2000)Politikasimbola,Beograd:BibliotekaXXvek,str.237.
23Љукс, С. (1986) Политички ритуал и друштвена интеграција,
Културабр. 7375,Београд: Завод запроучавањекултурног развитка,
стр.140162.

24Исто.
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Сабор јепостаоформулапомоћукојесуобликованаодре
ђенастановништвакојабинекаособатребалодаприхвати
какоби„пришла”ипомоћукојихсусепојединциослобађа
лиобавезедатражеиобликујусопственовиђење.Саборје
пружаосамоуправљачимаосећајдакултурањимаприпада.
Уједнонегованајеилузијадапостојиповратанаспрегаиз
међувластиинарода,односноПартијетј.њенеидеологије
иидеолошкихставоварадничкекласетј.народа.

Саборсе,од1970.до1981.године,увекзавршаваоБранко
вимколом,симболомбратстваијединстваутумачењуфол
клорнихансамбалакултурноуметничкихдруштава.Утоку
70их,приметнојенафотографијама,уБранковоколосусе
хваталинаизменичноиграчиобучениурадничкеуниформе
иуношњесвихнародаинародности.Колосеигралоиспод
Вуковихијугословенскихзастава.

Тајритуалпроистекаоизпотребе једнопартијскогрежима
остваривао је својумонолитностмасовнимучешћемброј
ниххорова,драмскихуметника,оркестара.Великибројпу
бликекојасетискалаокопозорницеодаваојеутисакснажне
везевластиинарода.

ХоровикојисуучествовалиназавршнојсвечаностиСабора
спочетка70ихгодинабројалисуипо400учесника,мно
гобројни субилииоркестрикоји сунајчешће свиралина
сабориштуутимпрвимгодинамаосмедеценије–Оркестар
ДомаЈНАиОркестармилиције.Онисусвојимуниформа
маибројношћудавалиутисакмонолитностипоготовоуре
жимимакојисупотенциралиратничкетрадицијенародана
чијемсучелу.

Идеологијакао„цементкоји
повезуједруштво”25

Како је већ речено, економска децентрализација је током
60ихусловилаиполитичкудецентрализацијукаоичитав
низУставнихпроменаштоједовелодабујањанационалних
идеала.УХрватскојсепрвипутоднастанкадругеЈугосла
вије одвијао процес „националне хомогенизације” који је
окупиопартијскоруководство,интелектуалцеиширисег
ментдруштваокоистогциља–стварањанационалнедржа
ве.УХрватскојјетајпериодпознатподназивом„хрватско
прољеће”.

Уставни амандманикоји су значилиновоустројство Југо
славијепотаклисуиуСрбијичитавнизрасправао„култури

25Malešević, S. (2004) Ideologija, legitimnost i nova država – Jugoslavija,
SrbijaiHrvatska,Beograd:Fabrikaknjiga,str.30.idalje.
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српског народа као целине”, о аутономнимпокрајинама и
угроженостиСрбије,оправуна„самоoпредељењеукључу
јућииотцепљење”.ПрофесорМихаилоЂурићје1971.го
динеусвом,садавећчувеномговорунаПравномфакултету
изјавио:„ТребабитиначистостимдајеЈугославијавећда
насготовосамогеографскипојам.”

УСрбијијеутокутихгодиназабрањенчитавнизфилмова
„црног таласa”, књига слободнихинтелектуалаца, пракси
соваца, чланова Српске књижевнe задруге. Јула 1972. го
динепрофесорМ.Ђурићосуђен јенадвегодинезатвора,
ЋосићјеприморандаодесаместапредседникаСКЗ,Лазар
Стојановићредитељфилма„ПластичниИсус”отишаојена
издржавањезатворскеказне.СаБеоградскогУниверзитета
отеранисупраксисовцииглавнипокретачистудентскогпо
крета.26Критеријумморалнополитичкеподобностиуведен
је1973.године,иосимтога,предвиђенојеформирањено
вихкомунистичких„актива”усвимкултурниморганизаци
јама.„ТемалегрупечлановаПартијетребалоједаконтро
лишуактивностсвојихорганизацијаиспроводенекуврсту
’интернецензуре’”27.

Говорећи о првом Републичком одбору „Вукових сабора”
делимичносмонапоменулиштасетузбивалоусветлудру
штвенихкретањакаоикаквајебиласудбинапојединихчла
новаОдбора.Међутимиусамомпрограмунапозорнициу
Тршићукоји јебиопод строгимпатронатомСавеза кому
ниста, који је остао, поред Тита и Југословенске народне
армије,као јединигарантЈугославије,примећујусевеома
занимљивествари.ДабидоказалидаЈугославијанијеса
мо „географски појам” идеолози са својим апаратчицима
у Тршићу демонстрирају „интернационализам”, братство
и јединство. Ситуација у периоду 1973–1974. године вео
маподсећанаонукадајенастао„Вуковсабор”1933.годи
неикадајебилонеопходносвимсредствимапротежирати
идеологијуинтегралногјугословенства.

НаСабору1971.годинејошувекимамоприметнодејство
онихкојиширеелитнимоделкултуреиинсистирајунасрп
скојнационалнојкултури.ЗатопосетиоциуТршићупрате
кантату„ВуковаСрбија”ДушанаРадићакојиизводиОрке
старЈНА,апотому„зеленомкотлу”Вуковогродногсела
балетски играчи Народног позоришта из Београда изводе
„Охридску легенду” Стевана Христића. Већ 1972. године
сузбијањемМаспокаваљалојеутокутрајања„годишњег

26Soso,J.(2004)‘Spasiocinacije’.IntelektualnaopozicijaSrbijeioživljavanje
nacionalizma,Beograd:Fabrikaknjiga,str.62.idalje.

27Исто.
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партијског ритуала”минимизирати проблеме са којима се
државасусрећеикоји јеподривајутесепочињеотворено
клицатиТитуиПартији.БраниславЈеринићглумацНарод
ног позоришта из Београда „убедљиво”28 рецитује песму
БранкаМиљковића„Тито”докхорскукомпозицијуМило
ја Милојевића „Младост” (која следи Титов пут) „певају
стотине чланова хорова изЛознице,Шапца иВаљева.”У
извештајусатогСаборапишедасу„[...]најзначајнијипри
логсаборскојприредбидаличлановиансамблаЗагребачке
опере.ГостиизХрватскеприказалисуоперуЈаковаГотовца
„Еросоногасвијета”.Њиховоизвођење,пишеуизвештају,
билоје„ведроинадахнуто.Духовитоиспричануводнарод
неприче,покојојјеурађенлибрето,јошвишејеприближио
оперухиљадамапосетилаца”.29

Те године, сведоче извештаји са састанакаОдбора „Вуко
вих сабора”, свечаност „[...] пада у време наглашеног од
страњивањасвегаштоукултурииуметностинијеокренуто
потребамарадногчовекаштоометањеговсоцијалистички
развојиштопокушавадаунесезабунууреволуционарно
демократскоопредељењеовогдруштва”.30Дабиспречили
свакузабунууваспитањуиобразовањурадногчовекаСКЈ
јетегодине,какојевишепутанаглашено,увеокритеријум
моралнополитичке подобности. Строго се водило рачуна
дапрограмипредсаборскихданабуду„идејнопозитивни”,
учеснициитворципрограмабиранисуовимречима:„Ло
гарјереволуционарнипесник,рођенуРијеци,значијуго
словенскаличност”.31Изгледадасусвиучесници„Вукових
сабора”испољаваливисокстепенаутоцензуре.Например:
„Иакоучесницикњижевневечеринисуупућиванинабило
какваограничењаприизборутекстова”читамоуИзвешта
јуса„Вуковогсабора”1971.године,књижевнициАнтоније
Исаковић,Б.Петровић,В.Попа,Д.Ћосић,Д.КостићиС.
Раичковићсусе„определилизаонерадовекојиговорео
борбинашихнародаиносехуманупоруку”.32

Имајући у виду програм Сабора 1973. године изгледа да
ниједануметникизСрбијенијепрошаокритеријумморал
но  политичке подобности јер нису уопште присутни на
завршној свечаности. Те године ФабијанШоваговић глу
мацЗагребачкогтеатраговористиховеМирославаКрлеже

28Извештајо„Вуковомсабору”1972.године.
29Исто.
30Исто.
31ЈеданаестаседницаРепубличкогодбора„Вуковихсабора”од4.5.1973.

године.
32Извештајо„Вуковомсабору”1971.године.
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„Пламени вјетар”, Вера Црвенчанин рецитује „Стојанку
мајкуКнежопољку”СкендераКуленовића,акаоцентрално
збивањепубликапратипетусликуопереТрајкаПрокопиева
„Разделба”којуизводесолисти,хор,оркестарибалетМа
кедонскогнародногтеатраизСкопља.Свејезавршенове
ликимБранковимколомкојичинеиграчиобучениуношње
свихнародаинародностикаоираднициутегеткомбине
зонима.БилајетосликараспеванеиразигранеЈугославије
која се радује заједништву, братству и јединству.Наравно
да,акозанајвишикритеријумваљаностиурадуодаберемо
моралнополитичкуподобностдатомрежимуи власти,не
можемоочекиватиразноликостукомуникацијинитиразно
ликоступонуди.Партијатимејасношаљепорукудажели
да„поравнасавјавнипростор[...]цементирајућисвепро
страније сиве зоне ритуалног општењамеђуљудима – на
масовнимокупљањима,свечаностима,манифестацијама”.33
„Вуков сабор” постаје управо један од најексплицитнијих
примерате„сивезоне”унификације.

У новонасталој ситуацији са увођењем критеријума
моралнополитичке подобности 1973. године и усвајањем
Устава 1974. годинеформиран је и нови други Републич
киодбор„Вуковихсабора”.ВећиначлановадругогОдбора
„Вуковихсабора”,који јебионаглашено југословенскиза
разликуодпретходног,никадасенијепојавиланина јед
номсастанку,нитисуонито,очигледно, сматралисвојом
обавезом.Наспискујебило77именаполитичара,уметника
икултурнихрадникаиз свихРепублика.ДругиРепублич
киодбор,односноњеговСекретаријат,остаћеупамћенипо
томештојевеомаснажносаотворенепозорницеуТршићу
клицао Титу.34 Наиме, новиУстав је могао подразумевати

33Popov,N.Retorika, komunikacija i zajednica, u:Ka jezikumira,priredio
Jakšić,B.(1996),Beograd:Forumzaetničkeodnose,str.110.

34На централној свечаности „Вуковог сабора” 1975. године слушамо
хорске композиције: „Жута дуња помирише”, „Златиборе”, потом „Уз
МаршалаТита”.ЗатимсенаСабору,каои1971.године,рецитујепесма
„Тито”БранкаМиљковића,измеђуслушамо„Везиљуслободе”Миха
илаВукдраговићаипесмуДесанкеМаксимовић„Споменнаустанак”.
„Титовнапријед”ВладимираНазорасаставниједеозавршнесвечано
сти„Вуковогсабора”1976.узораторијумЗоранаХристића„Свијетуна
видику”истиховеСлободанаМарковића„Одлазакупартизане”и„По
вратак”.УизвештајусаВуковогсабора1977.читамодаје„цеоСабор
припреманпремаконцепцијиинапринципимакојејеутокупрошлих
годинаОдбор ’Вукових сабора’прихватио.Такода јепосебнапажња
посвећенакултурној,васпитној,идејнојисадржинскојвредностипро
грамакојијебиоузнакуобележавањајубилејапредседникаТита.Ово
годишњипредсаборскиданисуконципиранитакодасенањимаобеле
жавајујубилејидругаТитаиДанмладости,алидасенапригоданначин
презентирајууметничкаделанасталанаВуковимидејама.”Утомдуху
прво вече предсаборских свечаности 1977. године почело је поетско
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другачијиположајрепубликаиаутономнихпокрајина,мо
гаојезначитиновуекономскуситуацију,алионоштонико
нијесмеодовестиупитањетојеТитовавладавина.
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сценскимрециталом„Тито–знамењевека”,аназавршнојсвечаности
посетиоцислушају:„ПрегрштстиховаоТиту”избор јесачиниокњи
жевникБлагојеЈастребић,иначепредседникЦентралногкомитетаСа
везакомунистаСрбије,потом„СплетпесамаоТиту”Б.Гајићаи„Стег
Партије”.„Партизанскеигре”извеојеАнсамблнароднихпесамаиига
раСРСрбије„Коло”.Накрајусвогговорана„Вуковомсабору”1976.
годинеОскарДавичокаже:„[...]језикјебогатствокојеширибратство
свихраса,нација,људиимигаморамочувати [....]мизаљубљеници
свихслобода,мипотомциВука,друговиТита”.Оваквисадржајибили
сусаставнидеопрограмаВуковихсабораиу годинамапослеТитове
смрти.
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YUGOSLAVIAATVUK’SFAIRS

VUK’SFAIRSFROM1969TO1973

Abstract

Vuk’sFair,afestivaldedicatedtotheSerbianlanguagereformer,Vuk
StefanovićKaradžić,hasbeenheld inTršić since1933. It is easy to
follow,throughthehistoryofthesefairs,alloftheeverchangingcultural
policiesandideologiesthatexistedintheKingdomofYugoslavia,post
warYugoslavia,andmodernSerbia.Thispaper,however,willfocuson
theperiodduringwhich thefirstStateBoard for theOrganisationof
Vuk’sFairsoperated,fromthelate60stotheearly70s–asoneofthe
keyerasinthepostwarYugoslavia.ItwasduringthisperiodthatVuk’s
Fairgainedallthecharacteristicsofan“annualstatepartyritual”.

Keywords: Vuk’s Fair, socialist Yugoslavia, national diversity, The
StateBoardfortheOrganisationofVuk’sFairs,ritual
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