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Титов учинак још траје, данас у облику 
активног утицаја његове прерађене 
слике.
Тодор Куљић

Јосип Броз никад није био чуо за Макса 
Вебера. Или можда јесте. Можда је чак и 
знао, можда познавао теорију о друштву 
овог “буржоаског Маркса”?
Обе могућности – и да је знао и да 
није – подједнако су и вероватне и 
невероватне. И подједнако су неважне, 
данас. Али говоре речито о томе да ми 
о Јосипу Брозу не знамо готово ништа, а 
чини нам се да знамо све – до најситнијих 

детаља. Или – да се не кријем иза 
имагинарног колективитета – ја о Брозу 
не знам ништа, а чини ми се да знам све. 
За Макса Вебера, пак, може се са 
сигурношћу рећи да није знао за 
Јосипа Броза. Постоји, додуше, мала 
вероватноћа да су се њих двојица 
случајно мимоишла у некој од улица 
Минхена или Манхајма пред Велики рат 
– у време кад је Броз лутао Немачком 
тражећи посла, али могућности за то су 
тек литерарне.
Вебер ће од 1918. бити консултант 
Немачке делегације на Версајској 
мировној конференцији – оној истој 
на којој се Краљевина Срба, Хрвата 
и Словенаца, тј. будућа Југославија, 
третира као “држава у настајању”, а 
потом је био ангажован и на писању 
Устава “вајмарске” Немачке. Умро је од 
последица шпанске грознице, 14. јуна 
1920, у Минхену. Имао је 56 година.



У мају 1920. , Јосип Броз пуни 28 година. 
И има поприлично синдикалног, 
политичког, војничког, ратног, 
револуционарног и – дакако – животног 
искуства. “Црно одело” још није био 
стекао (фотографија говори супротно), а 
оно је већ постало мало: симбол наивне 
жеље из ране младости. Неостварена, 
анегдотална прошлост. Може се 
претпоставити да би било исто и да је 
Броз ту своју жељу на време остварио, 
али никад нећемо сазнати како би 
изгледала историја међународног 
радничког покрета, историја 
комунистичког покрета, историја 
II светског рата и историја “друге” 
Југославије да је Броз 1922. прочитао
 
Друг Тито у селу Велико Тројство испред млина 
Самуела Полака, 1922. или 1923. године. Друг Тито 
има сељачки шешир на глави (фотографија и потпис 
из књиге Владимира Дедијера, Јосип Броз Тито – 
прилози за биографију, Београд, 1955).



Веберову постхумно објављену књигу 
Wirtschaft und Geselschaft. Бар трећу 
главу – о типовима власти. Можда би и 
тада све било исто, а можда и не би. Обе 
могућности подједнако су и вероватне и 
невероватне. И подједнако су неважне, 
данас. Осим... ако нису неважне.
Београдска Просвета је 1976. објавила 
Веберову књигу, у преводу Олге и 
Тихомира Кострешевића, под насловом 
Привреда и друштво. Тито је тада имао 
84 године. Књига је штампана у два 
тома, у тиражу од 5.000 примерака, 
у библиотеци Каријатиде. У трећој 
глави, Типови власти, између осталог 
пише: Постоје три чиста типа 
легитимне власти. Пуноважност 
њихове легитимности може имати 
првенствено:
1. рационалан карактер: може се 
заснивати на вери у легалност законски 
заснованих поредака и права особа које 

су на основу њих позване да врше власт 
(легална власт) – или
2. традиционалан карактер: може се 
заснивати на уобичајеном веровању 
у светост традиција које постоје 
одвајкада и на веровању у легитимност 
особа које су на основу њих позване да 
уживају ауторитет (традиционална 
власт) – или најзад
3. харизматски карактер: може се 
заснивати на изузетној преданости 
светости или хероизму, или узорним 
особинама неке особе у поретку који је 
ова открила или створила (харизматска 
власт).
(...) У случају харизматске власти 
постоји покоравање харизматски 
квалификованом вођи као таквом, на 
основу личне вере у његово откривење, 
јунаштво или његове узорне особине у 
границама вере у ту његову харизму...
Свеједно је... данас је свеједно како би 



било – јер било је како јесте било, али 
мислим... у ствари верујем да би било 
другачије да је Јосип Броз прочитао 
Веберову књигу. Да ју је прочитао 
“на време”, негде одмах по првом 
објављивању – двадесетих година 
прошлог века. После је већ било касно, 
после: кад је механизам историје ухватио 
Тита, кад је кренула борба, кад је почео 
рат, кад је “дошла” власт...
Верујем да би све било другачије, јер 
верујем у просветитељство. И поред 
свега... И верујем да је Јосип Броз био 
озбиљан човек. А не могу да замислим 
озбиљног човека који би “пристао” на 
неки други облик легитимне власти 
осим оног заснованог на рационалном 
карактеру... И ту сам ухваћен у замку, 
јер oчигледно је да је Тито своју власт 
умногоме заснивао на харизматском 
карактеру. То и ова изложба добро 
показује... Па како сад изаћи на крај с том 

противречношћу? Нешто ту не штима.
С обзиром на то да се вере у 
просветитељство нити желим нити 
могу одрећи, остаје ми да се замислим 
над овим другим: над озбиљношћу 
Јосипа Броза. Збиља, зашто верујем 
да је реч о озбиљном човеку? Зато 
што мислим... што знам да је пројекат 
на чијем челу је био – који је као Тито 
симболизовао – (био) веома озбиљан 
пројекат економске, националне, 
класне, родне, индивидуалне и сваке 
друге еманципације. Ослободилачки, 
модернизаторски... једном речју 
просветитељски. И ту је, дакле, поново 
реч о вери: знам да је нешто добро и 
верујем да се за то залажу само озбиљни 
људи. Могућ је ту и дадаистички обрат 
– који ми је иначе у уметничкој пракси 
веома драг, али се овај пут кладим у 
двоструко веровање. Из паскаловских 
разлога – али после смрти Бога... У 



противном, могао бих вам одмах рећи 
збогом! Јер, ако не верујем у ту нажалост 
мало изгледну комбинацију – шта даље 
да тражим на кугли земаљској?
Верујем, дакле, у просветитељство и у 
то да је Јосип Броз био озбиљан човек. 
И не знам како да објасним очигледни – 
можда чак и доминантни – харизматски 
карактер Титове власти! Па ћу се 
онда још једном послужити управо 
просветитељством у које верујем и 
претпоставити да би све било другачије 
да је Јосип Броз на време прочитао 
књигу Макса Вебера. Онда би знао... и 
настојао би да своју будућу власт никако 
не заснива на харизматском карактеру. 
Верујем да би настојао, јер – пошто 
верујем у просветитељство – верујем у 
знање и озбиљност онога ко симболизује 
један важан пројекат.
Можда би – прочитавши Веберову књигу 
– Јосип Броз већ негде 1923. отишао у 

Америку и у Холивуду направио велику 
глумачку каријеру засновану на харизми. 
Можда, али то је опет само литерарна 
могућност. Право питање јесте: да ли је 
оно што је било овде било могуће без 
харизматског карактера Титове власти? 
А то је историјски немогуће питање, јер – 
знамо добро – све је међусобно увезано. 
Али теоријски: да ли је у друштву какво 
је било југословенско после II светског 
рата било могуће спроводити било који 
еманципаторски пројекат влашћу која 
не би била заснована на харизматском 
карактеру? То је тешко питање и 
мишљења су подељена.
У другом издању социолошко-
историјске студије ТИТО, објављене у 
Зрењанину 2005, Тодор Куљић изводи 
ову дефиницију: Претпоставка 
модернизације је рационализација, 
а у политици, као и осталим 
делатностима, то је одвајање 



од религије, а затим прихватање 
технолошких и економских новина, 
подстицање хоризонталне и вертикалне 
покретљивости, јачање законитости, 
стицање шире подршке становништва 
и мање коришћење принуде. Па, 
ако је претпоставка модернизације 
рационализација, кохерентно би било 
спроводити је влашћу заснованом на 
рационалном карактеру (легална власт). 
Но, већ у следећем пасусу, Куљић пише: 
С обзиром на то да модернизација 
не почива увек на мање или више 
добровољном прихватању нових 
искустава (услед отпора традиције 
или недостатка институционалних 
канала), она није увек ни скопчана са 
јачањем подељене власти (изузетак је 
европски либерализам 19. века). Чешћи 
су примери наметања модернизације 
ауторитарном праксом неподељене 
власти која се ослања на традиционалну 

политичку културу (једнопартијски 
социјалистички режими и ауторитарна 
власт у неразвијеним земљама) или 
сурово учвршћење капитализма уз 
помоћ класичног ропства као у САД 19. 
века.
Дакле, ствари се даље компликују. 
Без харизматског карактера Титове 
или нечије друге власти – тј. на основу 
рационалног карактера легитимности 
или легалном влашћу – у Југославији се 
после II светског рата пројекат убрзане 
модернизације могао спроводити тек 
уз мало вероватну претпоставку да 
ће се баш овде поновити историјски 
изузетак европског либерализма 19. 
века. Биће да Јосип Броз није веровао 
у такво чудо. Но Куљић даље пише: 
Премда ауторитарне мере могу 
подстицати модернизацију, ипак 
непревладана традиција ауторитарне 
политичке културе омогућава тек 



непотпуну модернизацију. Што сад, 
ретроспективно, указује на дилему пред 
којом грађани Југославије политички 
никад нису били: спора модернизација са 
традиционалном влашћу, или непотпуна 
модернизација са харизматским вођом? 
Нажалост, историјских и културолошких 
услова за трећу варијанту – за ону 
рационалну – није било. С брзом или 
спором модернизацијом, свеједно. 
А дилема: спора или непотпуна 
модернизација јесте у бити лажна – у 
Југославији се на целом простору никад 
без велике силе није могла успоставити 
само једна традиционална власт. Па се 
чини да никаквог избора заправо није

Фотографија Друга Тита из децембра 1937, док 
је илегално боравио у Аустрији. Курирка која је 
пратила Друга Тита учинила је овај снимак у месту 
Бишофсхафен (фотографија и потпис из књиге 
Владимира Дедијера, Јосип Броз Тито – прилози за
биографију, Београд 1955).

 



било: Јосип Броз је из рата изашао као 
победник, као херој, имао је све услове 
да постане харизматски вођа Југославије, 
па је то – као Тито – и постао.
За близу четрдесет година Титове 
власти, Југославија је била постала 
респектабилна земља. И на економском, 
и на војном, и на међународном плану. 
Није се тако чинило изнутра – слобòда, 
хлеба и игара никада доста – али се чини 
данас, кад те земље одавно више нема.
Па како су онда били могући крвави 
ратови деведесетих? И сви ти 
национализми, популизми... после 35 
година убрзане – макар и непотпуне – 
модернизације?
Да ли вас предмети изложени у Музеју 
“25. мај” забављају или плаше? Те хиљаде 
везова, макета, чарапа, штафета? И шта 
мислите: колико “аутора” би се данас 
одрекло тих својих рукотворина, колико 
их се накнадно стиди? Колико њих би 

да сакрије да су они ти који су то слали 
Титу, поклањали, трчали са штафетама, 
писали писма и песме? Колико нас је 
учествовало, подржавало и одржавало 
харизматски карактер Титове власти?
У књизи Привреда и друштво, Макс 
Вебер пише: По својој суштини, 
харизматски ауторитет је специфично 
лабилан: носилац може да изгуби 
харизму, да осећа као да га је “његов 
бог напустио”, да се осећа као Исус 
на распећу, његове присталице могу 
мислити да је “лишен своје моћи”: тада је 
његова мисија завршена, и нада очекује и 
тражи новог носиоца. А њега напуштају 
његови следбеници, јер чиста харизма 
не познаје никакву другу “легитимност” 
до оне која произлази из личне стално 
изнова осведочене моћи. Харизматски 
јунак не изводи свој ауторитет из 
поредака и прописа, као неку службену 
“компетенцију”, нити из старих обичаја 



или феудалног обећања оданости, 
као што то чини патримонијална 
власт, него он тај ауторитет стиче 
и задржава само потврђивањем својих 
моћи у животу.
Штета што Јосип Броз ово није био 
прочитао, тамо негде двадесетих 
година прошлог века – пре него што 
се покренуо историјски механизам с 
Титом. После је било касно, али је и 
после морао да допусти – чак да иницира 
расправу о харизматском карактеру 
сопствене власти. Морао је сам да ради 
на деконструкцији сопствене харизме 
– то би се дало очекивати од озбиљног 
човека на челу озбиљног пројекта. Али 
не – Тито је био љут кад год би се та 
питања отварала.
Реч харизма је грчког порекла 
(χάρισμα) и означава дар – божанску 
милост. У једном досад необјављеном 
интервјуу о Титу, из 2007, Небојша 

Попов каже: Харизматска личност 
се обично појављује – како је то Вебер 
писао – у време неке дубоке кризе, 
чак катастрофе. Тада се, у таквим 
околностима, та особа појављује 
као спасилац, јер поседује изузетне 
дарове – посебне способности. Тако 
се и овде, у ситуацији каква је била 
– у недвосмислено драматичним 
историјским околностима, трагичним, 
у условима не само дубоке кризе већ и 
стравичног светског и грађанског рата 
– појавила личност која је добила улогу 
спасиоца. И, како је време одмицало, та 
улога се све више учвршћивала.
Светозар Стојановић је 1971. на 
Корчуланској летњој школи имао једно 
врло озбиљно излагање, реферат – ја сам 
стицајем околности баш председавао 
тоj сесији – којим је указао не само на 
већ познату димензију појма Макса 
Вебера, него и на једну релацију којом се 



Вебер није бавио. А то је да харизматска 
личност – која легитимише одређени 
поредак – истовремено може бити и 
један од чинилаца стварања нове кризне 
ситуације, чак катастрофе...
Не треба даље да образлажем, ми смо то 
управо доживели.
И сад, вероватно због нове дубоке кризе 
– драматичне и трагичне ситуације 
на рубу катастрофе – обнавља се култ 
човека с посебним даром који спасава 
народ и земљу. То се јавља као носталгија 
– не узима се у обзир затворени 
круг харизматских легитимација и 
катастрофа – и расправља се о томе 
је ли неко симпатичан или није, да ли 
је ова катастрофа већа од оне, јесу ли 
ове личности мањег формата од оних 
других...
А Светозар Стојановић, такође у досад 
необјављеном интервјуу о Титу, 2007, 
каже: 1971, у Тузли, бранио сам неког 

несрећника, борца, који је био оптужен 
да је псовао Тита. Нека љубавница га је 
била пријавила. Тамо сам одржао један 
говор, пред судијом, и тај човек је у првом 
степену био ослобођен... Касније је тај 
случај дошао и на виши суд...
Тада је Тито дао ону своју чувену изјаву 
да се “неке судије држе права ко пијан 
плота”.
Потом сам на Корчули одржао реферат 
о харизми и харизмархији... Чуо сам 
касније од Љубе Димића, историчара – он 
је био дошао до копије тог мог текста из 
Праксиса, да су на маргинама забележене 
Титове личне опаске и коментари...

Хајде и ја полако да затварам круг, да се 
некако извучем из ове бескрајне приче. 
Закључио бих да је Јосип Броз-Тито 
био озбиљан човек на челу озбиљног 
пројекта – али да није био довољно 
озбиљан. Морао је – док је још био само 



Јосип Броз – знати више. Чак и када су – 
или: баш када су – та недостајућа знања 
долазила из “буржоаских” извора. Морао 
је, рецимо, на време сазнати за Макса 
Вебера и његова знања узети у обзир...
А после, кад је постао Тито – па чак и 
ако се није могла у социјалистичкој 
Југославији другачије спроводити 
модернизација него харизматском 
влашћу – морао је (бар) показати да 
је свестан доминантног карактера 
легитимности сопствене власти. Да 
је показао ту свест, показао би и да 
је свестан принуђености на тај облик 
владања као на нужно зло. И тада би, 
верујем, све било другачије. Можда 
не одмах, можда не у пракси, али би 
последице биле другачије. Или: могле 
би – могле су да буду другачије. Јер сâм 
Тито би – схватајући да је харизматски 
облик власти зло и кад је нужно – радио 
на деконструкцији сопствене харизме. 

Па био је он озбиљан човек. Не би тад 
спречавао, не би забрањивао – већ би 
чак подстицао разговоре о томе. А наша 
интелектуална јавност би, заједно са 
светском, за 35 година Титове владавине 
пронашла ваљда “лека” његовој 
харизми. Уз помоћ Тита самог. Односно: 
смислило би се ваљда како да се Титова 
харизматска власт претвори у легалну 
те како и у шта да се трансформише 
енергија харизме у најширој јавности.
Међутим, Тито је био – што би рекао 
Тодор Куљић – “вешт државник који је и 
грешио”. Па се љутио кад су се отварале 
дискусије о карактеру легитимности 
његове власти и није дозвољавао 
расправе о томе. И његова харизма је 
остала неокрњена, до смрти. Политички 
наследници су покушали да је одрже – “И 
после Тита Тито” – али није ишло. Смрт 
је показала да је он – као што је Вебер 
писао – “лишен своје моћи”: тада је 



његова мисија завршена, и нада очекује и 
тражи новог носиоца.
Даљу причу знамо. Са новим носиоцем, 
са новим носиоцима... До крика жалим 
што Јосип Броз није на време прочитао 
књигу Макса Вебера. 



О поклонима и поклањању
Олга Манојловић Пинтар

Да ли је поклањање симболичка размена 
вредности, кроз коју се успоставља 
специфичан однос између онога који 
поклања и онога који прима, или 
напротив поклањање подразумева управо 
непостојање реципрочности, размене, 
контрапоклона? Да ли сви учесници 
у процесу поклањања знају да дар 
никада не може бити бесплатан (Marcel 
Mauss), или феномен поклањања почива 
на претпоставци да онај који узврати 
поклон заправо поништава чин као такав 
(Jacques Derrida)? Да ли поклон мора, 
или не сме да буде узвраћен? Закључак, 
који је понудио Derrida подразумева да 
свако узвраћање поклона претпоставља 
размену а не даривање, те стога да би 
нешто било схваћено као поклон, мора да 

испуни два предуслова: да га онај који га 
прима не означи као поклон, како не би 
осетио обавезу узвратног даривања, или 
захвалности, али и да га онај који поклања 
тренутно заборави како не би развио 
осећај ишчекивања и, консеквентно, 
фрустрације уколико изостане симболичко 
признање, слављење, одобравање, 
честитање. Поклон губи карактер поклона 
чим је препознат као такав од било које 
од две стране у процесу поклањања, јер 
је његова суштина управо у изостанку 
надокнаде. Из свега наведеног могуће је 
претпоставити да су поклон и поклањање 
заправо немогући и неоствариви. Поклон 
остаје поклон само чином тренутног 
заборављања. 
Но, без обзира на то који одговор 
на постављена питања свако од нас 
изабере, односно, без обзира на то коју 
од понуђених експликација прихвати, а 
коју одбаци, један закључак остаје увек 
исти: размишљати о поклањању значи 



размишљати о обе стране које у процесу 
учествују. То значи да размишљати о 
поклањању Јосипу Брозу Титу које је 
готово ритуално обављано свакога маја, 
не значи размишљати само о Титу – дакле 
ономе ко је поклоне примао – већ пре 
свега о људима и друштву који су пуне 
три и по деценије одржавали праксу 
даривања председника и који су се кроз 
њу изграђивали. 

* * * * *

Даривање владара као устаљени ритуал 
одувек је представљало битан елемент 
симболичке праксе сваке државне 
заједнице. Приношењем дара заправо 
је иницирана размена, чији је циљ био 
умилостивити и придобити суверена. 
Чином поклањања упросторавана је 
моћ владара као субјекта пред којим 
су легитимисане, али и нивелисане 
различитости и конституисана заједница. 

У Југославији је пракса даривања Јосипа 
Броза Тита представљала један од 
основа на којима је јачана друштвена 
кохезија. Појединац, или колектив су 
кроз поклањање Титу позиционирани 
и афирмисани унутар социјалистичке 
заједнице. Предавање поклона је за оне 
који поклањају подразумевало могућност 
боравка у простору Белог двора и 
директног контакта с председником, али 
пре свега претпоставку Титове захвалности 
као ултимативног задовољења дародавца. 
Током месеца који је носио архетипски 
симболизам пролећа и младости – 
симболизам “обнове, раста, наде и 
радости” (Eric J. Hobsbawm), инвентован 
је празник којим је прослављан 
рођендан Јосипа Броза Тита. Више од 
свих осталих државних празника 25. 
мај, касније проглашен за Дан младости, 
карактерисао је привид директног 
контакта председника с грађанима и 
постојања посебне емотивне везе међу 



њима. Установљена пракса поклањања 
Титу, која је трајала током читаве године 
управо је у време прослављања његовог 
рођендана доживљавала врхунац.
Прецизна сатница која је данима пред 25. 
мај одређивала распоред и врсту пријема 
стотина и стотина дародаваца сведочила 
је о поклањању као о политички и 
друштвено пожељном моделу понашања. 
У текстовима који су пратили предају 
поклона садржане су поруке о вечној 
љубави, оданости, повeрењу и поносу.  
Истицањем онога због чега су љубав и 
понос задобијени, дародавци су заправо 
у слику председника уписивали атрибуте 
с којима су се грађани социјалистичке 
Југославије идентификовали.  
У егалитарном друштву социјализма, 
прокламованом завршетком Другог 
светског рата, у симбол маршала и 
председника Јосипа Броза Тита учитавана 
су значења која су градила друштво. Кроз 
бројне церемоније и споменике, у јавном 

простору су легитимисане вредности које 
су почивале на представи јасно издвојеног 
владара као доживотног председника, 
танке друштвене елите и масе једнаких 
појединаца. Препознат кроз луксуз који 
га је окруживао и који се јасно истицао у 
његовој појавности, кроз начин живота у 
краљевским резиденцијама, на издвојеним 
јадранским острвима и јахтама, Јосип Броз 
Тито је постао материјализација обећане 
будућности сваког члана социјалистичке 
заједнице. Реченица “Тито - то смо сви 
ми” свакако је, између осталих значења, 
одражавала и потребу субституције 
фрустрација које је наметао свакодневни 
живот. 
Тито је постао метафора идеализованог 
живота у будућности, али много више, он 
је био икона садашњости. Представљен 
као један од најистакнутијих политичара 
хладноратовске епохе и централна 
личност покрета несврстаних, он је за 
грађане Југославије отворио процес 



измештања с маргине у центар. Као 
највећи путник, равноправан саговорник 
светских лидера у времену Хладног 
рата, најдражи гост широм света, Јосип 
Броз Тито је био остварење жеље за 
афирмацијом ван граница Југославије 
и својеврсним препознавањем. 
Фотографија с Бриона из јула 1956. 
године, на којој се види Тито између 
Нехруа и Насера како у белом оделу 
посматра њихово руковање, центрирала 
је слику првог међу једнакима. У систему 
постколонијалних држава које су чиниле 
покрет несврстаних, југословенска 
позиција и улога Јосипа Броза Тита биле 
су јасно издвојене и као такве снажно 
градиле југословенски идентитет.
Сталним путовањима по земљи и 
пријемима који су приређивани поводом 
прослављања 25. маја стваран је утисак 
Титове непрестане комуникације с 
грађанима који су, верујући у идеје 
политичке јачине и војничке моћи 

Југославије, имали потребу што чвршћег 
везивања за њега. Предајом поклона 
Јосипу Брозу Титу јачана је социјална 
кохезија, па је тако поклањање иако у 
почетку спонтано, временом постало 
веома важан елемент политичке праксе. 
Практиковали су га појединци који су 
својим поклоном – својом скромном 
марамицом, оделцетом свога детета, 
извезеном јастучницом, изрезбареном 
кутијом, или лампом – желели да уђу 
у интерактивни однос са субјектом с 
којим су се идентификовали. Међутим, 
далеко бројнији дародавци Тита биле 
су институције: школе, болнице, радне 
организације, спортска удружења, 
фабрике, рудници, сеоске задруге… 
Радни колективи и удружења грађана 
чином предавања поклона требало је 
да афирмишу аутентичност идеологије 
социјалистичког самоуправљања која 
је почивала на мрежи радничких савета 
као активних субјеката друштва. На тај 



начин је успостављан однос у коме је 
заменом артефаката за изразе захвалности 
изграђиван систем вредности на коме је 
функционисала Југославија. 
Кроз избор поклона и форму његове 
предаје дародавци су веровали да 
креирају слику о себи и истичу сопствену 
посебност у Титовим очима. Али, процес 
поклањања је учитавањем жељених 
атрибута готово неприметно мењао 
његове учеснике – како онога ко је поклоне 
примао, тако и оне који су их давали. 
Јосип Броз Тито је од металског радника и 
активисте комунистичке партије прерастао 
у симбол државника међународног угледа, 
а грађани Југославије – некада погранични 
војници најнеразвијенијих европских 
царстава и сељаци периферне балканске 
државице, перципирани су као носиоци 
политике мира у свету. 
Смрћу Јосипа Броза Тита успостављена 
пракса даривања није одмах престала. Она 
је настављена извесно време ходочашћима 

и полагањем цвећа и венаца на његов гроб 
у Кући цвећа. Све што је транспоновано у 
личност Јосипа Броза Тита, а кроз њега и 
на југословенску заједницу, с временом 
је, међутим, потпуно распршено. Остала 
је само фрустрација услед губитка осећаја 
супериорности који су грађани добијали о 
себи гледајући у Тита као у неко витоперно 
огледало. Све што је било неупитно 
постојањем центра, његовим нестанком 
је проблематизовано. Фрустрација је 
тражила задовољење, а оно није уследило 
ни после крвавог расплета који се догодио 
само деценију после смрти Јосипа Броза 
Тита. 

























О штафетама
Олга Манојловић Пинтар

Свакога пролећа – од завршетка Другог 
светског рата до 1987. године – у 
Југославији су организована масовна 
штафетна трчања. Током 42 године 
постојања, манифестација ношења 
штафете директно је укључила преко 
десет милиона грађана, који су претрчали 
готово 900.000 километара. Више од 
22. 000 маштовито израђених палица у 
које су смештане честитке и поздрави 
упућени Јосипу Брозу Титу за његов 
рођендан преношено је из руке у руку 
милиона младих радника, сељака, 
ученика, студената, војника, спортиста. 
Носили су их планинари, рониоци, 
падобранци, чак и голубови писмоноше. 
Проносећи штафету кроз градове и села, 

узносећи је на највише планинске врхове 
и спуштајући у дубине Јадранског мора, 
њени носиоци су национализовали 
југословенски географски простор 
утврђујући својеврсну менталну мапу у 
коју су уписивани бројни југословенски 
идентитети. Милиони тела у покрету 
представљали су метафору динамичног 
друштва у трку ка обећаној и жељеној 
будућности.
Као најпрепознатљивији симбол праксе 
даривања Јосипа Броза Тита, штафета 
је уобличавала системе вредности 
на чијим основама је изграђивана 
идеологија социјалистичког патриотизма. 
Рођенданске поруке које је преносила 
биле су инкорпориране у шири контекст 
обележавања одређених јубилеја из 
историје комунистичке партије, народно–
ослободилачке борбе и револуције, или 
из периода обнове и изградње “новог” 
друштва и државе. На симболичном 
нивоу штафета је давала легитимацију 



одлукама које је доносила политичка 
елита, упросторавајући централну паролу 
историјског наратива социјалистичке 
Југославије – паролу братства и јединства.
Идеја за ношење штафете потекла је 
1945. године из Крагујевца, града у коме 
је постојала дуга традиција штафетних 
трчања. Бакљом која је предавана из 
руке у руку, Крагујевчани су обележили 
долазак првог воза у свој град, отварање 
водовода, и масовно поздравили 
олимпијски пламен који је 1936. године 
ношен из Атине у Берлин. Крагујевац је 
представљао и последњу станицу зубље 
слободе, односно бакље слободе коју су 
у времену Краљевине Југославије носиле 
хиљаде сокола од Сарајева до Опленца, 
како би упалили кандило на гробу Петра 
I Карађорђевића. Полазак прве Титове 
штафете из града чији су представници 
запалили кандило у задужбини династије 
Карађорђевић на Опленцу могуће је 
читати и као симболичку легитимизацију 

новог режима. Предајом штафете и 
књиге са 15.000 потписа омладинаца 
Шумадије у руке Јосипа Броза Тита маја 
1945. године демонстриран је заправо 
континуитет власти. Истом симболичком 
праксом коју су успоставили управо они 
који су некада представљали темељ 
монархистичке Југославије изведен је 
трансфер државности. Првих година 
по завршетку рата, манифестација је 
обухватала ношење штафета које су Титу 
предаване у Белом двору. За дванаест 
година (1945–1956. године) постојања 
Титове штафете бројна предузећа, школе, 
војне јединице, друштва и удружења… 
упутили су хиљаде штафета оригиналног 
изгледа и садржине. Од 1957. године у 
оквиру прослављања новоустановљеног 
празника 25. маја – Дана младости, Тито 
је примао јединствену Штафету младости 
на великом омладинском слету који је 
одржаван на стадиону Југословенске 
народне армије. Непосредно по смрти 



Јосипа Висарионовича Стаљина, 
југословенски комунисти – као 
најгласнији критичари култа личности 
–  покушали су да унесу измене у начин 
прослављања Титовог рођендана. У том 
смислу је и преименовање 25. маја у 
Дан младости представљало покушај 
афирмације нових политичких реалности. 
Те 1957. године прву Штафету младости 
Титу је предао Мико Трипало, тада 
секретар Централног комитета Народне 
омладине Југославије, а последњу 
штафету је 1979. године Титу предала 
студенткиња из Приштине Саниа Хyсени. 
Путовање штафете кроз Југославију 
требало је да сједини милионе грађана у 
јединствени колектив. У времену снажне 
афирмације идеје јединства радничке 
класе штафета је, као и празновање Првог 
маја, “комбиновала јавно и приватно 
весеље и расположење са изразима 
оданости покрету” (Eric J. Hobsbawm). 
Редовним понављањем перформанса у 

коме је учествовало готово целокупно 
друштво у јавном простору је реализована 
замишљена заједница. 
После смрти Јосипа Броза Тита наредних 
седам година је програмом “И после Тита 
– Тито” организовано ношење штафете 
по Југославији. Управо у том периоду 
штафета је најјасније идентификована 
са петрификованом државом чији су 
темељни симболи обесмишљавани 
губећи суштински садржај. И као 
таква, она је била и остала метафора 
југословенства. Од ентузијазма и поноса 
до стида, негирања и демонизовања, 
штафета је затворила круг унутар 
кога је постојала и на крају уништена 
југословенска држава.  

















О слетовима
Олга Манојловић Пинтар

“Неки људи можда мисле да је спорт 
разoнода, да је то луксуз. Међутим, то 
је застарјело схватање. Ја сматрам да су 
спорт и физичко васпитање наших грађана 
општенационално питање, сматрам да је то 
питање стварно нових генерација здравих 
људи који ће у своје младалачко доба бити 
очеличени спортом.” 
Јосип Броз Тито, 25. мај 1957. године, 
приликом примања прве Штафете 
младости

У почетку организоване у изолованом, 
готово приватном простору Титове 
резиденције, примопредаје штафета су 
од средине педесетих година пренете 
у јавни простор. Учешћем војника и 
спортиста, омладине, пионира, па чак и 
деце предшколског узраста из свих делова 
Југославије, реализоване су сложене 

кореографије које су биле део свечане 
церемоније предаје штафете Јосипу Брозу 
Титу. 
Слетовима који су приређивани сваког 
25. маја претходиле су велике војне 
параде организоване 9. маја у оквиру 
прослављања Дана победе над фашизмом 
и бројни уранци и поворке којима је 
обележаван Први мај, Међународни 
празник рада. Цео месец мај био је 
посвећен прослављању моћи и виталности 
заједнице. Поред централне прославе 
која је одржавана у Београду, у свим 
републичким центрима организоване 
су манифестације које су употпуњавале 
церемонијални програм. Телима деце, 
омладинаца и омладинки, гимнастичким 
спектаклима упросторавана је идеја 
снаге колектива, оптимистичка визија 
будућности и интерактивна веза грађана и 
председника Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије. 
На стадиону Југословенске народне армије 



хиљаде дисциплинованих тела  складним 
покретима је више од двадесет година 
пред Титом (од 1957. до 1979. године) 
исписивало пароле и исцртавало симболе 
заједништва. Млада тела су промовисала 
идеје социјалне једнакости, националне 
равноправности и пре свега послушности 
и оданости ауторитарном вођи, које су 
исказиване и после његове смрти 1980. 
године. Слике које су се током тридесет 
година смењивале на травнатом терену, 
нису биле само визуелизација идеолошких 
и политичких принципа колектива, већ и 
активан процес преобликовања учесника, 
али и посматрача на трибинама стадиона, 
као и свих оних који су га пратили пред 
радио и телевизијским апаратима. 
Анализирани из данашње перспективе, 
ти масовни перформанси били су 
јасно сведочанство о процесима (де)
конструкције југословенске заједнице. 
Слетови и масовна јавна гимнастицирања 
представљали су свакако један од 

најекспресивнијих видова политике 
дисциплиновања маса и стварања 
послушних тела (Мichel Foucault) 
карактеристичне за читав 20. век. Без 
обзира на разлике политичких система 
и њихових идеолошких основа у готово 
свим модерним државама (од либералних 
демократија запада, преко нацистичких 
и фашистичких режима централне и 
јужне Европе, до социјалистичких земаља 
Источног блока и Далеког истока), складна 
вежбања су градила представу колектива 
као снажног тела које одаје признање 
узвишеној фигури вође. На тај начин 
су утемељиване органицистичке идеје 
заједнице као природно и историјски 
детерминисане датости. Пригодна 
вежбања Сокола, подмлатка Црвеног 
крста и бројних омладинских удружења 
приређивана су и у Краљевини Југославији 
у оквиру државних свечаности и посебно 
су била карактеристична за обележавања 
рођендана Александра I Карађорђевића и 



малолетног Петра I Карађорђевића.
Пароле под којима су слетови 
организовани после Другог светског рата 
и симболи које су славили, недвосмислено 
су сведочили о ауторитарној политичкој 
култури, али је током три деценије 
њиховог организовања уочљиво колико 
је динамично било југословенско друштво 
у периоду социјализма. Време политичке 
либерализације карактерисале су 
слетовске приредбе чије су кореографије 
биле лишене строгих линија. Њима је 
стваран утисак спонтаности, коме су 
додатно доприносили и инвентивни 
костими који су пратили актуелне модне 
трендове. Трагања за што необичнијим 
чином предаје штафете коју су на стадион 
доносили падобранци, спортисти, 
уметници, била су трагања за афирмацијом 
нових оквира унутар којих је требало 
развијати социјалистичко друштво. 
Насупрот њима, у годинама политичког 
конзервативизма, ригидна режија и 

сценографија слетова сведочили су о 
некомуникативном политичком систему 
који је забранама покушавао да заустави 
промене у Југославији. То је постало 
посебно јасно у годинама после смрти 
Јосипа Броза Тита, када је политичка 
елита системом забрана и казни, које су 
кулминирале доношењем Закона о заштити 
имена и лика Јосипа Броза Тита 1984. 
године, покушала да петрификује друштво. 
Сценографија неких од последњих слетова 
представљала је покушај упросторавања 
политичке културе која је почивала на 
догматској глорификацији личности Јосипа 
Броза Тита. Колико је симболизам ових 
приредби одражавао политичке реалности 
сведочи и назив последњег слета одржаног 
на стадиону Југословенске народне армије. 
Гласио је “Упалите светло” и чини се као 
да је наговестио мрачне догађаје који су 
уследили само четири године касније.
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