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Сажетак:Циљовоградајеанализаполитикерепрезентацијелика
Председника ЈосипаБроза Тита у најзначајнијимтелевизијским
серијама у периоду после 2000. године.Након кратког прегледа
улогекојујеаудиовизуелнаслика(филмска,азатимтелевизијска)
игралауизградњиТитовогкулталичностиупериодуСФРЈ,глав
нидеорадасеанализомтематскогинаративногсадржајареле
вантнихТВсеријабавиначиномнакојисунаслеђенидискурсииз
периодасоцијализмапрошликрозполитичкуидруштвенутранзи
цију.КритичкисумирајућипроменљивозначењеприказаТитовог
ликауконтекстуконструкцијеиреконструцкијекултуресећања
углавномделурадаседиференцирајупостојећинационалистичко
патриотскииконзумеристичкиприступи.

Кључне речи: култура сећања, документарнифилм, ТВ серија,
ЈосипБрозТито,култличности,(пост)југословенскинаративи
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Нацијакаокултурнаконструкција

У радовима политиколога и социолога који су се бавили
идентификацијом друштвених процеса формирања осећа
њанационалнеприпадности,улогакојујеигралафилмска
слика је (за сада) недовољно анализирана. Традиционал
не теорије формирања нације (у смислу изградње државе
на националним основама) и националног идентитета су
окренутекаисторијскомпореклунације,аређекакритич
којанализиначинанакојесепојамилиосећајприпадања
нацијиформулишеидоживљавакрозпопуларнукултуруи
свакодневниживот.Овопитањејеодпосебногзначајауси
туацијаматранзицијеидруштвенетрансформације,каошто
сураспадинастајањеновихнационалнихдржава.Управо
збогтаквогуглапосматрања,утеоријикултуре јеуочљив
недостатакистраживањаотомекакосуодређененационал
некултуреконструисанеусферијавнекомуникације,икако
секрозидентификацијупроменетемаинаративакултурних
производа,уовомслучајудокументарнихиигранихфилмо
ваителевизијскихсерија,могууочитиглавнитоковипост
социјалистичкетранзиције.

Уанализиначинанакојифилмдоприносистварањувизуел
нихсликаинаративакојиомогућавајуједнојзаједницидасе
осетиприпадницима(имагинарне)нације,ТимКенеди(Tim
Kennedy)тврдида„националносећањележиусамомсрцу
националногидентитета1”,анационалносећањепакдефи
нишекаофондпричакрозкојесеартикулишенација,којесе
могуописатииодредницом–колективносећање.Развија
јућиконцептколективногсећања,социологМорисАлбваш
(MauriceHalbwachs)јемеђупрвимауказаоначињеницуда
сећањеувекфункционишеуконтекстуданашњице,тврде
ћидасеколективнерепрезентацијепрошлости„стварајуи
прекрајајуусадашњостизапотребесадашњости”.2Албваш
истиче инструменталност у причању заједничке прошло
сти,тојест,датинаративинастајудабислужилиодређеној
сврси, и у одређеном историјском контексту3. Француски
историчарПјерНора(PierreNora),којијепроучаваоначин
накојијефранцускаисторијаартикулисанакрозстварање

1 Kennedy, T. (2007)Cinema Regarding Nations: Reimagining Armenian,
Kurdish,andPalestiniannationalidentityinfilm,doctoraldissertation,De
partmentofFilm,Theater&Television,UniversityofReading,p.38.

2 Olick,J.K.(2007)FromUsablePaststotheReturnoftheRepressed,The
HedgehogReview:CriticalReflectionsonContemporaryCulture,Summer
07,Virginia:InstituteforAdvancedStudiesinCulture,p.19.Заоригинални
текствидети:Halbwachs,M.OnCollectiveMemory,trans.anded.Coser,
L.(1992)Chicago:UniversityofChicagoPress.

3 Исто,стр.20.
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званичне комеморативне културе, користи термин ‘места
сећања’ (lieux demémoire) да опише институције каошто
сушколе,универзитети,музејииархиве,алиифизичкиен
титетипопутспоменикаиименаулица,крозкојеколектив
ноили јавносећањебива‘упрегнуто’устварањумодерне
нације.4Сви они заједно заправо конструишу национални
наратив који сељудимаприча кроз књижевност,медије и
визуелнууметност,афилмскинаративису једанодкључ
нихносилацатогрепертоарапричаимитова.

Пишући о националним кинематографијама, Сјузан Хеј
вард(SusanHayward)пружатеоријскостановиштесакогби
секинематографијамоглаанализиратинекао„чисти јед
ноставан одраз историје5” већ управо као трансформација
историје,управостогаштофилмфункционишекаокулту
ролошкаартикулацијанације.Акосеприхватитезакојује
поставиоНора, а то је дафилмовинису само ‘складиште
сећања’,већидоказињегове‘фабрикације6’ондасеотвара
просторзаанализуштаикакосемењауфилмскимнарати
вимаутренуцимакадаколективносећањебиваизбрисано,
каоштојетослучајупостсоцијалистичкимдруштвима.

Устудијисовјетскогфилмаиулогекојуонданасиграупост
совјетском друштву, Евгениј Добренко (EvgenyDobrenko)
предлажедванивоапосматрањафилмова,каоинструменте
производњеисторије,тојесткаополитичкоестетичкипро
јекаткојимјеконструисаннаративисторије,чимесусесли
ке прошлости трансформисале у кохерентна значења чији
јециљбиомобилизацијасовјетскепублике,алиуистовре
меикао‘музејреволуције’,односноизвористихтихслика
прошлостизаданашњупостсовјетскупублику.„Збогтога
ми не причамо толико о ‘пропаганди’ кроз уметност, већ
офункцијистварањакултурекојусутиартефактиимали.
Филм, као најконститутивнија и најразвијенија уметничка
праксаустаљинистичкојкултури,сеовдепосматраусво
јојулозикаоинституцијазапроизводњуисторије7”.Упра
во овај теоријски оквир, који постављафилмске наративе
уоквирстварањанацијеиколективногсећања,представља
полазнутачкуанализеуовомраду.

4 Nora,P.(1984)EntreMémoireetHistoireLaproblématiquedeslieux,dans
Leslieuxdemémoire(Vol.1),Paris:Gallimard.

5 Hayward,S.FramingNationalCinemas,in:CinemaandNation,eds.Hjort,
M.andMacKenzie,S.(2005)London:Routledge,р.84.

6 Nora,P.,нав.дело.
7 Dobrenko,E.(2008)StalinistCinemaandtheProductionofHistory:Muse
umoftheRevolution,Edinburgh:EdinburghUniversityPress,р.1.
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ПолитичкаулогафилмскесликеуЈугославији

ПредседникЈосипБрозТито(18951980)дошаојенавласт
уЈугославијикаовођаНОБапротивнемачкеокупацијето
комДругогсветскограта.Одуспостављањасоцијалистичке
Југославије (ФНРЈ, од 1963. годинеСФРЈ), све доњегове
смрти1980.године,Титојепредстављаоцентралнуфигуру
југословенскогпројекта, чији јециљбиодаизгради Југо
славијукаодржавукојапочиванадваосновнапринципа,а
тосусоцијалистичкиполитичкииекономскисистемспојен
сафедерацијомкојауједињујешестрепубликаококонцеп
та‘братстваијединства’(уместоконцептанаднационалног
идентитета).

БазирајућисенатерминологијикојујепоставиоБенедикт
Андерсон (BenedictAnderson), Југославија се може тума
читикао‘имагинарназаједница’чијасеинтеграцијаоства
ривала стварањем заједничких политичких митова. Ендру
Вахтел(AndrewWachtel),којиједетаљнопроучаваокључну
улогукултуреустварањунационалногидентитетау Југо
славији, допуњује Андерсонов аргумент сматрајући да је
национална култура средство којим се изражавају „јасно
артикулисаненационалневизије”8,односноидеологијасо
цијалистичкогдруштвауспрезисазаједничкомпрошлошћу
којанадилазиразличитеетницитетекрозбратствоиједин
ство.Сличнотоме,ЗалаВолчићуказујенатодајекултур
нипросторзаузимаоцентралноместоуЈугославији:„Кон
кретно, панјугословенскифилмови (и касније ТВ серије)
били су од кључног значаја у мобилизацији осећаја југо
словенскогидентитета9”.Инсистирајућинатомедајеовај
пројекат југословенска политичка елита свесно развијала,
Вахтелскрећепажњуда јеуправосоцијалистичкипериод
био„јединипериодујугословенскојисторијикадајевласт
билацентралноангажованауразвијањуиспровођењукул
турнеполитике10”.Кључнуулогуутојновојкултурнојпо
литициигралајејугословенскакинематографија,којајеод
махпозавршеткудругогсветскогратауздигнутасастатуса
робенамењенетржиштумасовнезабавеидобилаположај
културноуметничкогдобра.

У студији коју је објавио 1985. године, Данијел Гулдинг
(DanielGoulding) анализираидеолошкеи естетичкеприн
ципекојисуобликовалијугословенскукинематографијуи

8 Wachtel,A.B.(1998)MakingaNation,BreakingaNation:Literatureand
CulturalPoliticsinYugoslavia,Stanford:StanfordUniversityPress,р.3.

9 Volčić,Z.(2007)YugoNostalgia:CulturalMemoryandMedia,intheFor
merYugoslavia,CriticalStudiesinMediaCommunication,24:1,p.23.

10Wachtel,A.B.,нав.дело,p.9.
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поставља тезуда је запослератне југословенскеполитич
кевође,филмиспуњаваозадаткесоцијалистичкеизградње
тимештоје„неговаоприкладнеставове11”.Гулдингдефи
нишеосновнетематскеправцетаквекинематографијекао
глорификацију револуционарне прошлости, реификацију
Титакаоврховногвође Југославије,и „јачањереволуцио
нарног елана у изградњи нове социјалистичке државе”12,
чиме заправо идентификује темељне политичке митове
СФРЈ.Уписујућиоваквефилмовеузваничнукомеморатив
нукултуру,историчарфилмаНевенаДаковићописујенеке
одовихгенеричкихмодела,каоштојесеријапартизанских
филмова, а пре свега ратни спектаклиБитка наНеретви
(ВељкоБулајић,1969)иСутјеска(СтипеДелић,1973),као
„целулоиднеспоменике”13ратуиреволуцији.

ВизуелникултТита

Личност ЈосипаБрозаТитаињој придружен култ лично
стибилисуосновниунификујућиелементустварањуосе
ћањазаједницемеђуграђанимаЈугославије.Проучавајући
иконографију ЈосипаБрозаТитауконтекстузваничневи
зуелнекултуресоцијалистичкогпериода,БојанаПејићис
тиченачиннакојијевизуелниприказТита–његоваслика–
активно учествовала у стварањуидеје и колективне пред
ставепознатекао‘Тито’.Утомконтексту,Титовликпостаје
носилацјугословенскогмита,ањеговаприсутностносилац
континуитета југословенске заједнице. Тиме развој фонда
прича,ритуалаисимболакојисевезујузаТита,апресвега
учесталоприказивањењеговогликаслужеполитичкојсвр
си,јерјеононосилацдруштвеногустројства.Другимречи
ма,МајаБркљачић тврдида „друштвено тело југословен
скогдруштванастајеутренуткукадаонопосматраТитов
лик”14–тимепреклапајућионошто јеТитоваисторијаса
историјомЈугославије,чимеТитопостајесимболзаједнич
кеисторије.

Уисторијијугословенскогфилма,упериодуод1945.годи
недоњеговесмрти,Титојепредметвеликогбројадокумен
тарних филмова, ванредних бројева филмских журнала и

11Goulding, D. J. (2002, 2nd)Liberated Cinema. The Yugoslav Experience
19452001,Bloomington:IndianaUniversityPress,p.7.

12Исто,стр.XIV
13Daković,N.OutofthePast:MemoriesandNostalgiain(Post)YugoslavCi

nema,in:PastfortheEyes:EastEuropeanRepresentationsofCommunism
inCinemaandMuseumsafter1989,eds.Sarkisova,O.andApor,P.(2008)
Budapest:CEUPress,p.14.

14Brkljačić,M.(2002)Tito’sBodiesinWordandImage,NarodnaUmjetnost,
br.40(1),p.115.
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прилогауредовнимфилмскимжурналима.Одукупно2.311
бројеважурналаФилмскихновости,Титујепосвећенови
шеодполовине(1.282сторије),алисеудомаћем15играном
филмуњеговликпојављујесамотрипута.ПрвоТитово‘по
јављивање’нафилмскомплатнујеуфилмуредитељаФади
лаХаџићаДесантнаДрвар(1963).Уовомиграномфилму
архивскидокументарниснимциТитаиспредпећинеизнад
Дрварасуумонтираниуигранупричу,анаметафилмском
нивоу, тај први приказ Титовог лика у домаћем играном
филму се дешава користећи прве постојеће документар
неснимкеТитакојејенаправилаБританскавојнамисијау
Дрвару.ДругопојављивањеТитовогликаје1972.годинеу
филмуСутјеска,урежијиСтипеДелића,којитретирапету
офанзиву наСутјесциприликом које јеТито рањен, а где
његов лик тумачи велшки глумац Ричард Бартон (Richard
Burton).Последње појављивањењеговог лика (зањеговог
живота16)је1974.годинеујошједномратномфилму,Ужич
каРепублика(ЖикаМитровић),гдењеговликтумачиглу
мацМаркоТодоровић,алиуовомфилмунаративнитоку
комсепојављујеТитовликрађенјеудокументарномстилу,
ињеговопојављивањејебезречи.Занимљивојенагласити
да је у игранимфилмовима заТитовогживотањегов лик
третиранискључивоупериодуНОБа,незалазећиниуте
меТитовемладости,нитиуњеговудржавничкуулогупосле
рата.Утомсмислусудокументарнипројектиотишлизнат
нодаље,попутТВсеријеВељкаБулајићаТитовимемоари,
којејеисцрпнообрадилаТитовасећањанаранодетињство
(чијеснимањејепочело1972.анијезавршено),илидоку
ментарногфилмасаинтимистичкимприступомпопутТи
тоКрстеШканате (1980), који је свечаноотвориопулски
фестивалпармесецинаконТитовесмрти.

УсвојојстудијиоТиту,ТодорКуљићупозоравада„свака
анализаовогарежимамораиматинаумудапоред(а)објек
тивнетитоистичкепрошлостипостојии(б)симболичкире
конструисана и (ц) идеологизована прошлост титоизма17”.
Титоввизуелникулт,израженуфилму,пружаувидуулогу
којуфилмскесликеиграјууконструкцијиидеконструкцији
политичкихмитоваусоцијализмуипостсоцијализму.

15Титов лик појављује се и у совјетском играном филмуУ планинама
Југославије (В горахЮгославии,АбрахмРохом, 1946),што је и први
игранифилмснимљеннапросторуЈугославијепослеДругогсветског
рата,гдегајетумачиорускиглумацИванБерсењев(ИванНиколаевич
Берсенев).

16За Титовог живота почеле су припреме и за играни филмИгмански
марш (ЗдравкоШотра,1983)укомгаиграЛазарРистовски.Филм је
имаопремијерутек1983.године.

17Kuljić,T.(2011)Sećanjenatitoizam,Beograd:Čigoja.,str.3.
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ИпослеТита,Тито18

УразличитимтеоријскиманализамаораспадуЈугославије,
Титовасмрт(4.маја1980.године)представљаосновтезео
„улози личности” као основног разлога за дезинтеграцију
земље.КаоштотоДејанЈовићсумира19,премаовојтеорији
кризулегитимитетаиауторитетакојајепретходилараспаду
земљепокренуојенестанакјединеистинскијугословенске
институције –Тита.Последицекоје јенестанаковогцен
тралногсимболаизазваоикризакојајенасталаутренутку
кадаонуфизичкомобликувишенијебиотукаогаранткон
тинуитета земљемогусе сагледатиианализомпроменау
наративимадокументарнихТВсеријаоТитукојесунастале
удеценијиизмеђуњеговесмртиипочеткарата1991.године

ИакосуФилмскеНовостиприказиванеубиоскопимасведо
1988.године,већтоком70тихгодинателевизијајепреузе
лаприматујавнојкомуникацији,апоготовукомеморацији
историјскихдогађаја.Угодиникоја јеуследилапослеТи
товесмртисвијугословенскиТВцентриујединилисусеу
стварањудокументарнесеријеод20епизодакојасезвала
СтварањеТитове Југославије, тимешто је централно те
лозваноЈугословенскаРадиоТелевизија(ЈРТ)успоставило
специјалнизаједничкикомитетчијијезадатакбиоданад
гледа производњу ове серије. У овом периоду телевизија
ћепроизвестии4игранесерије(понекадукомбинацијиса
истоименим дугометражним играним филмом, а понекад
као вишеделне ТВ драме20) у којима је Тито главни лик:
Бомбашкипроцес(БранкоИванда,ТВЗ,1979)гдеТитовлик
тумачиРадеШербеџија,Игманскимарш (ЗдравкоШотра,
1984), гдеТитаиграЛазаРистовски,ДаниАВНОЈА (Сава
Мрмак,ТВСА,1983)гдеТитаиграМаркоТодоровић,који
такођеиграТитаиуОдлазакратникаповратакмаршала
(СавоМрмак,ТВБ,1985).

KaoштоБркљачићдоказујеуширојанализиТитовоглика
ууметничкимделима,такосеиpепрезентацијаТитауовим
серијамаможеанализиратикористећиконцепткојијераз
виоисторичарСтивенГринблат(StephenGreenblatt)којије

18Овајсегментрадасебазиранаистраживањуспроведеномуоквирупро
јектаScreeningSocialism:PopularTelevisionandEverydayLife in Soci
alistEasternEurope,УниверзитетаЛофбороу(UniversityofLoughboro
ugh)уВеликојБританији,чијијеносилацпрофесордр.СабинаМихељ.
Ауторкајезахвалнанањиховојподршци.

19Jović,D. (2001)TheDisintegrationofYugoslavia–ACriticalReviewof
ExplanatoryApproaches,EuropeanJournalofSocialTheory,4(1),London:
SAGE,p.112.

20СнимљенајеиједноделнаТВдрамаСусретТитоЧерчил(ДејанЋорко
вић,1983)гдеТитаиграМишаЈанкетић.
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направиодистинкцијуизмеђудоктринарногформализмаи
историјскогнаративакаообликарепрезентације21.Следећи
Гринблата, доктринарниформализам служи томедапред
ставиИстину,анеИсторију,чимесенаративсводинаиде
ологију,јерсеприсуствоприченакојусеалудиранамерно
брише,асањомиситуирањепричеувременскомконтексту.
Супротнотоме,историјскинаративкаообликпрезентаци
јеакценатпребацујесаинституцијенаразвојисторијских
догађаја кроз време, напроцесуместона структуру, тиме
заправо разоткривајући доктринарни оквир. Доктрирарно
формализовањеИсторије уИстину види се и уЗакону о
употребиименаиликаЈосипаБрозаТита,22којијеизгласан
1984.годинеикојимсепрописујуначининакојисеТитово
имеиликмогукориститинесамоујавномпросторима,већ
итретиратиукреативнимпродукцијама.

Акојенапочетку80тихТитовосимболичкотелопредста
вљаловладајућисистемИстине,докрајадеценијетемељи
те ‘Истине’ почели су да пуцају. Као контраст међурепу
бличкој сарадњи оствареној на серији 1981. године, 1988.
годинерепубличкиТВцентрисерасправљајуокопроизвод
њекомеморативнедокументарнесеријеподнасловом70го
динаЈугославије(каснијепреименованауЈугославијапово
љинарода).Замишљенкаосеријаодосамепизода,пројекат
јетребаодапокријејугословенскуисторијуод1918.године.
ПроблемисунасталикадасеТВЉубљанауспротивилада
ће тиме бити дат превелики значај догађајима везаним за
стварање Југославије, а завршиосе тимештосенеколико
републичких ТВ центара оглушило о налог Програмског
одбораЈРТдасеријусимултаноемитују.

Неслоганије била очигледна самоу расправамао значају
одређенихисторијскихдогађајаиуразилажењурепублич
ких ТВ центара око заједничке политике производње и
емитовањакомеморативнихдокументарнихсерија.Онасе
ускоропроширилаинаоспоравањеТитовесимболичкепо
зицијеуцентрудруштвеногуређења.ТакојеизменаЗакона
оупотребиименаиликаЈосипаБрозаТита1990.године
изазвалавеликанегодовањаујавности,којајекритиковала
Закон.Проблемјебиоштобипотомзаконусвакастудија
илиемисијаоТитовомликуиделумоглабитипроглаше
назакривичнодело,акосеонанебидопалавласти.Закон

21Brkljačić,M.нав.дело.Заоригиналнитекствидети:Greenblatt,S.The
Woundin theWall, in:PracticingNewHistoricism,eds.GallagherC.and
Greenblatt,S.(2000),ChicagoLondon:TheUniversityofChicagoPress,
p.75109.

22Већ у Закону из 1977. године који је прописивао употребу државних
симбола,постојалајеовакваодредба.ВидиПејић,Б.нав.дело.
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јенападанпоосновуњеговепротивуставностијерсењиме
стваракултпокојника,аТитонеможебитиравноправнији
оддругихграђанаЈугославије.

90те:Титоу‘етнонационалистичком’периоду

Титова Југославија нестала је у деценији након избијања
крвавогграђанскограта1991.године,асараспадомдржаве
настаојеипериодбрисањајугословенскогсећањаипонов
ногписањајугословенскогнаративауслужбидржавотвор
нихинтересаземаљакојесунасталеизраспадафедераци
је.КаоштојеДејанЈовићописао,упериодутранзицијеи
консолидације„спрегаизмеђу‘стварнемоћи’имоћидасе
доминиранадсимболима,сећањимаизаборавомостајеја
ка23”иновеполитичкеелитекојесудошленавластстога
контролишунаративеопрошлости.

Упериоду од 1991. до 2000. године, који се често опису
јекао‘етнонационалистички’периодобележенграђанским
ратоминационалистичкимдискурсом,културнаполитика
ипродукција била је обележена темама за које се сматра
ло‘дасуоднационалногзначаја’новонасталимдржавама,
којесупосеглеупрекомунистичкеисторијскемитоведаби
легитимисалeсвојенационалноустројство.Заједничкаод
редницановихполитичкихнаративабилаједискредитова
њејугословенскогпериода,којијеописанкао‘тамницана
рода’укојојсуполитичкеиверскеслободнебилеподређене
социјалистичкомсистемуи савезној држави. Јавнаиконо
графијаполитичкекултурекојасеувеликојмериослањала
накомеморацију јеуклоњена–споменициТитуидругим
народнимхеројимасусклоњени,именашкола,улицаидру
гихјавнихпросторакојисуносилиименапартизанскихбо
раца су промењена, социјалистички државни празници су
укинути.Телевизијајеигралаизразитопропаганднуулогуу
периодуграђанскограта,апроменеупродукцијисупратиле
политичкепромене,док јефилмскапроизводњадоживела
системскиколапс,ипренетајеуоквирприватнепродукци
јенезависнихпродуцентскихкућаакаоновиизворфинан
сирања (пре свега у документарној сфери) појавиле су се
асоцијацијенезависнихновинараиневладинеорганизације
(каоштосуПродукцијаБ92уСрбијииFactumуХрватској).

Титовликјеупродукцијамаизовогпериодареткоевоци
ран,алипостоједвафилмагдењеговликносидраматуршки
токприче.УпитањусуигранифилмМаршал(ВинкоБре
шан,1999,Хрватска)идокументарнифилмТитоподруги

23Jović,D.(2004)OfficialMemoriesinPostAuthoritarianism:AnAnalytical
FrameworkJournalofSouthernEuropeandtheBalkans,6(2),p.98.



70

МИЛА ТУРАЈЛИЋ

путмеђуСрбима (ЖелимирЖилник, 1994,Србија).Маја
Бркљачићуказујенатодасеобафилмапоигравајусаиде
јомТитовогповратка‘саоногасвета’,исадруштвенимре
акцијаманањеговопојављивање24.

После2000.године–праксесећања

Година 2000. представља међицу у политичкој клими на
просторубивше Југославије.Саполитичкимпроменамау
Хрватскоји„демократскомреволуцијом”уСрбијикојомје
СлободанМилошевићотишаосавласти,политичкаклима
јепосталапроевропска,ипроцесиевропскеинтеграцијесу
сепочелиодвијатипаралелносатранзицијскимпроцесима.
Овајпериодобележилојеиреструктуирањекинематограф
скеделатности (скоро све бивше југословенске републике
суусвојиленовиЗаконоКинематографијиупериоду2005
2008) и комерцијализација телевизијског тржишта,што је
резултовало порастом аудиовизуелне продукције. Тран
сформација система финансирања и подршке културе је
значиластварањефилмскихцентараикомисија,штојеста
билизовалонивоепродукције.Уовомконтекстунезависна
продукцијадокументарнихфилмовасеизместилаодневла
динихорганизацијаканезависнимпродуцентскимкућамаи
великимтелевизијскимстаницама.

Акојепериод19912000.годинебиообележеннационали
стичкимпројектимадистанцирањаодјугословенскогполи
тичкогнаслеђа,периодпосле2000.годинеможесеописати
каопериодпотрагезановомпозицијомЈугославијеујавном
икултурномсећању.КаоштојеДубравкаСтојановићпока
зала,антикомунизамиревизијапрошлостисууСрбијико
ришћеникаоинструментинационализматокомипослеМи
лошевића,кадасусететенденцијемождачакипојачале.У
смислуизмењеногполитичкогдискурса,Милошевићевре
жимсесматракомунистичким,тесе„демократскепромене”
после2000.годинемогупредставитикаопобеда„демократ
скеопозиције”надкомунизмом.Тимеопозицијапостајеле
гитиманносилацнационалнеидеје.Стојановићпишедасу
„на овај начинполитичкепартије које суформираленову
властуСрбији2000.године,могледасепредставекао‘пра
виборцизанационалнуствар’,штопредстављановуиде
олошкузамкузаљудеуСрбији”.Оваквиревизионистички
дискурсисеманифестујукрозоспоренекомеморативнери
туале,одсликавајућипроменеукултурииукултурисећања,

24Brkljačić,M.(2002)Tito’sBodiesinWordandImage,NarodnaUmjetnost,
br.40(1),str.116.
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као„повратаксећању”којиобележавакогнитивнеиемотив
недимензиједруштвенетранзицијеитрансформације.

Теоретичарикојипроучавајупитањемобилизацијекултур
нихпраксиубившимјугословенскимзаједницама,каошто
су Зала Волчић, Драган Клаић, Митја Великоња и Тодор
Куљић,супоставилитеоријскепретпоставкедасесећање
о овом периоду смешта између два пола – национализма
у облику националистичких апропријација и потрошачке
(конзументске)праксе.Клаићсматрадајекултурнонаслед
ство„инструментализованокаоизворнационалногиденти
тетаикаоресурсзакултурнитуризам”25,оценакојудајеи
ЗалаВолчићкојадодаједасепраксесећањамогуситуирати
између „пракси конзумеризма и национализма/патриоти
зма26”.Овадватрендасууочљиваупродукцијидокументар
нихсеријаубившојЈугославији,пресвегајавнихсервисау
СрбијииХрватској.

Историјанамалимекранима

Анализапродукциједокументарнихсеријаодстранејавних
сервисапружаувидуначиннакојисе јавно (колективно)
сећање третира и комеморијализује путем малих екрана.
Списак кључних документарних серија о историји Југо
славије које су произвели јавни сервиси бивших југосло
венскихрепубликаупоследњихдесетакгодинаосветљава
приступкојимсетематикапрошлостизаједничкеземљеоб
рађује,поготовукадасеузмеуобзирдајеуједномтренутку
упродукцијибилочакпетсеријакојесусебавилепредсед
никомРепублике.

• Тито: црвено и црно (19431980), производња РТС и
Нира,режијаМићаМилошевић,15епизода(утрајању
од56минута),емитованоумају2006.године(4.маја,
на26годишњицуТитовесмрти),репризираноуаприлу
2010.године;

• Тито,производњаХрватскаРадиоТелевизија(HRT)и
МедитеранФилм, режијаАнтунВрдољак, 12 епизода
документарноигранеструктуре(утрајањуод45мину
та),емитованоумарту2010.године;

• Тито, последњи сведоци тестамента, производња
Кинодокумент,режијаЛорданЗафрановић,13епизода

25Klaić,D.RememberingandforgettingCommunistculturalproduction, in:
Heritage,memory,identity,eds.Anheier,H.andIsar,Y.R.(2011)London:
SAGE,p.185.

26Volčić, Z. PostSocialist Recollections: Identity and Memory in Former
Yugoslavia,in:Heritage,memory,identity,eds.Anheier,H.andIsar,Y.R.
(2011)London:SAGE,p.188.
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(утрајањуод56минута),емитованонаHRTујануару
2012.године;

• Југословенскетајне службе, производњаHRT, режија
МиљенкоМањкас,емитованоу јуну2012.године(од
махнаконзавршеткаемитовањасеријеТито,последњи
сведоцитестамента,уистомтермину);

• Југославија – држава за једно стољеће, производња
HRT,режијаЛукаМитровић,20епизода(утрајањуод
30минута),снимљено2007.године,емитованоулето
2012.године

Чак и сам попис наслова главних документарних серија
омогућава увид у приступ којим се југословенска соција
листичкапрошлостобрађује.Једнаоддоминантнихтемау
документарним(илидокументарноиграним)серијамакоје
суемитованеод2000.годинедоданасјестефокусирањена
ЈосипаБрозаТитакаоцентралнеличностикојајеодредила
овајисторијскипериод,икојасепостављакаокључразу
мевањаприродетогполитичкогсистемаидруштвеногуре
ђења.Удвесерије,заједносадокументарнимматеријалима
протканисуиграниделови, ауобеликТитаигра глумац
БорисСвртан.Значајнојеистаћида,иакосенеколикопо
менутихсеријаиздашнокористилосировимматеријалима
сниманимпочетком 70тих за документарну серијуТито
ви мемоари (у режији Вељка Булајића, снимана од 1972.
године), према постојећој евиденцији, ниједна историјска
документарнасеријапроизведенаупериодуСФРЈнијере
емитовананајавнимсервисиманаконраспадаЈугославије.

Важностовихсеријазањиховеемитересевидиутомешто
јевећинаемитованау‘прајмтајму’(напримерЗафранови
ћев Тито, последњи сведоци тестамента емитован је на
HRTпонедељкому20:30),иштосуимчестонарасполага
њестављенизначајниресурси–услучајуВрдољаковесе
ријеТито,HRTјеуложиламилионевраупројекат(држава
иградЗагребсууложили јошполамилионаевра),штога
чининајскупљимпројектомуисторијиxрватскетелевизи
је27. Други заједнички чинилац за ове серије јесте велика
медијскапромоцијакојајепретходилањиховомемитовању.
Окосницапромоцијеовихсеријабилајетодаонепредста
вљају„коначносуочавањесправомисторијскомистином28.”

27Zebić,E.BulajićtužiHrvatskutelevizijuzbogserijeoTitu,RadioSlobodna
Evropa,21.april2010.,13.jun2013.,www.slobodnaevropa.org/articleprin
tview/2020482.html

28Pavlić, Z. Je li MiljenkoManjkas prevario gledatelje HTVa?, TV Kriti
ka Zrinke Pavlić, 3. april 2012., 13. jun 2013., www.tportal.hr/showtime/
tv/185874/JeliMiljenkoManjkasprevariogledateljeHTVa.html
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Запотребеовеанализејезначајнооноштосубилекључне
тачкетепромоције,атојевеликиакценаткојијестављан
начињенице,документацијуиархивскидокументарнима
теријалкојимауторирасполажу,каоинаобимноархивско
истраживање које је спроведено. Тако на пример Антун
Врдољак у једноминтервјуу каже: „Да бихнаправио овај
филм,мораосампрочитатистодвадесеткњига,прегледати
београдскиархивиархивКоминтерне29”.Умедијскимна
јавамапрепочеткаемитовања,редовносунавођенаимена
историчаракојисунањимасарађивали:историчарПредраг
Марковић,сарадникнасеријиТито:Црвеноицрно,исто
ричарИвоБанацбиојесарадникнасеријиТито,историчар
ПредрагЈурчевићбиојестручнисарадникнасеријиЈуго
словенскетајнеслужбе,анаТито,последњисведоците
стаментакаосарадницисенаводечактриисторичара:Иво
ГолдстеиниТврткоЈаковинаизХрватскеиДејанЈовић,што
јеистицанокаовалидацијањиховеисториографскеозбиљ
ности30.

СеријуТито:црвеноицрно,РТСјенајавиокао„капитални
лексиконепопејеиаристократијеЈосипаБроза,одбољше
визмадоуставногнационализмадругеЈугославије”,исти
чућида„послегодинуиподанаистраживањаиразговора
са стотинак важних сведокаисторије и антиисторије, гра
ђана целе некадашње Југославије, стиже прича о комуни
стичкомверникуијеретичкомкомунисти,највећембренду
земље које вишенема”, и да је намера аутора да „дашто
вернијеприкажулицеиналичјепедесетогодишњегисториј
скогтрилера…Сведоци–поклоници,противнициидистан
цирани посматрачи – објасниће како је један човекмогао
дабудетерориста,ослободилац,просвећенимонарх,велики
светскилидерибалансеризмеђублокова,бонвиваниловац,
идеолошкивођа,гарантмираијединствамногонационалне
државе,борацпротивСтаљина,последњиХабзбург,рођени
макијавелист,обожаванидиктатор31”.

Врдољакова документарноиграна серија о Титу снимана
јетригодине,итематскипокривацеоТитовживот,одде
тињствадоњеговесмрти1980.године.Кадајенајављивана
требалаједасадржиексклузивнеинтервјуесабившимаме
ричкимпредседникомКартером(JimmyCarter),каоибри
танском премијеркомМаргарет Тачер (Margaret Thatcher),

29Jović,J.(21.novembar2009)AntunVrdoljak:Mojćefilmbitiporazanza
zločincaTita,SlobodnaDalmacija.

30Mamić,Z.(04.mart2006)Titokaobrendifenomen,NoviList.
31Anonim,Tito,Crvenoicrno(19431980),najavaprograma,RTS,12.april,

2010,13.Jun2013,www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/620921/Tito:+Cr
veno+i+crno+(19431980).html
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алисукључникоментаториусеријизаправохрватскиисто
ричарИвоБанацисрпскипублицистаПероСимић32.Серија
садржибројигранихсеквенцикојепредстављајуисторијске
сценезакојенепостоједокументарниснимци,алипотврд
њамаглумцакојитумачиликТита,БорисаСвртана:„важно
јенагласитидасусветесценеснимљенепремадокументар
нимматеријалима,редатељјеинсистираонатомедапошту
јемосвакизарез,свакослово33.”

ИстоименасеријаоТитуаутораЛорданаЗафрановићарађе
наје,премаизјавамааутора,петгодина,иутринаестепизо
дапокривапериододготовоседамдеценија.„Уњојсусвоје
исказеиисповестивезанезаовуепохудалеоко60лично
сти,међукојимасуипрваТитовасупругаХертаХас,којаје
првипутјавнопроговорила,МишаБроз,ОскарДанон,Олга
Хумо34”,акакопишеупродуцентскомсаопштењузамеди
је:„најближичлановиобитељи,жене,пријатељиисурадни
ци,алииполитичкипротивници,испричалисусвојеприче
искреноиотворено,свременскомдистанцом,безвелатај
ни,идеологијеимита,посредно–изговаралисувластите
судбине,апосебнодоживљаје,догађајеиискустваизживо
таирадасТитом35.”Главнаауторскаодредницаовесерије
јештосузањенепротагонистеодабраниљудикојисубили
блискиТиту,ињихова сећањасу тематски груписана,без
повезанихтекстоваилиспикерског ‘офа’којибиописане
догађајеконтекстуализовали.Емитовањесеријеобележиоје
имедијскивеомапропраћенсудскипроцесизмеђуновинар
кеМиреШувар(удовиценекадашњегхрватскогполитичара
издобаСФРЈ,СтипеШувара)којајеобавилавеликидеоин
тервјузасерију,итужилааутораипродуцентаЗафрановића
збогтогаштосеодлучио„вишебавитиТитовиминтимним
животом,анеидеологијом36”.

Југославија–државазаједностољећејесеријакојајесни
манаупродукцијиHRTизмеђу2001.и2006.године,алије
наконзавршетка„бункерисана”пунихпетгодина,пренего
штојеконачноемитована2012.године,такођеуконтексту
судскогспора,овогпутаизмеђуаутораЛукеМитровићаи

32Zebić,E.nav.delo.
33Anonim,VrdoljakovaosvetaTitu,BL!NMagazin:Kultura,16.januar2010.,

13.jun2013.,www.banjalukain.com/kultura/vrdoljakovaosvetatitu
34Anonim, Zafranović: Svi ćemo biti kolonija, Filmske radosti, 3.decembar

2012.,13. jun2013.,http://www.filmskeradosti.com/Vesti/ZafranovicSvi
cemobitikolonija

35Jasprica,O.DokumentarnaTVserijaTITOPosljednjisvjedocitestamenta,
13.jun2013.,www.lordanzafranovic.com/hrv_tito.html

36Romić, T. (30. decembar 2011) Unatoč zabrani, HRT će prikazati
ZafranovićevdokumentaracoTitu,Večernjilist.
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ТВ куће због неуважавања његових ауторских примедби
наконачнуверзијусерије37.Одликаовесеријејеимпреси
вансписакмеђународнихсаговорникаукључујућиМихаи
лаГорбачова, америчког геостратегаЗбињеваБжежинског
(Zbigniew Brzezinski), и бившег талијанског шефа дипло
матије Ђанија деМикелиса (Gianni deMichelis), и док је
једнаепизодацелокупнопосвећенаТиту, серија једобила
комплименте због тога што аутор „није опсједнут једном
личношћупопутВрдољакаиЗафрановићавећседоистадо
кументаристичкибавидржавомкојајеодређиваласудбине
нашихживотатијекомцијелога20.стољећа,чакиондакада
вишенијепостојала38”.

Ауторикојипотписују„часовеисторије”на јавнимсерви
симамогусегенерацијскигруписати.РедитељсеријеТито:
црвеноилицрноМићаМилошевић,рођен је1931. године,
истокаоиредитељАнтунВрдољак,докјередитељЛордан
Зафрановићрођен1944.године.Каоауторидаклеприпадају
директнимсведоцимаземљечијомсеисторијомбаве,али
чињеницадасууправоониприступилиобрадиоветемеуз
подршкујавногсервисауказујенатодајезваничнинаратив
прошлостиурукамастаријегенерације.

АнтунВрдољакјесвојприступтемиописаоуједноминтер
вјуу:„Нисампослупришаоспредрасудама,негосамтра
жиоискључивочињеницеиистинуутемељенуначињени
цама…ТонијефилмпротивТитанитимијетобиланакана.
Тојефилмзаповијеснуистину,аонаје,морампризнати,за
Титакрајњепоразна. Једноставно,ријеч јеозлочинцука
квихјесвијетмаловидио”.39ЗанимљивоједајеВрдољак,
каопотписникдвафилмаизпартизанскогжанра снимље
нихузподршкувластиупериодуСРФЈ,којијепотомизја
виодајенавестоТитовојсмртиславиошампањцем,данас
инсистиранаобјективностисвогприступа:„Јанемамправо
некогавољетиилине,патакоиТита.Уовомсефилмунеће
изговоритиниједнареченицакојанијепоткријепљенанај
поузданијимдокументима.ОТитућеговоритиповјеснича
ри,ионикојисугаватренољубилиионикојиимајурезер
ве.Оњемућеговоритиљудикојисугапознавали,којису
билиуњеговојблизини,којисусесњимдружили40.”

37Ćustić,M. (05. april2001)Serijalo Jugoslavijivećpetgodinaubunkeru
HRTa,Nacional,br.803.

38Ribarić,Z.DokumentiranaJugoslavija,Online,11.jun2012.,13.jun2013.,
www.online.hr/gledaj/dokumentiranajugoslavija/

39Jović,J.(21.novembar2009)AntunVrdoljak:Mojćefilmbitiporazanza
zločincaTita,SlobodnaDalmacija.

40Anonim,VrdoljakovaosvetaTitu,нав.дело.
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Аутор серијеТито: црвенои црно,МићаМилошевић, из
јавиоједајесерија„рађенабезидеолошкогдописивањаи
отписивања,засновананастриктноаутентичнимчињеница
маимотивисанахаризмомЈосипаБрозаТита41”идајециљ
серије „да дâ објективне одговоре нанекапитања која до
саданиисторичаринисупостављали42”.Занимљивајеауто
роваизјавакојаоткривањеговпоглед,иприступупотреби
архивскогматеријала:„какојесавдокументарниматеријал
изовогпериодаапологетски,постојалајеопасностдасене
упаднеутуматрицу43.”Сличнонеповерењеспрамсликеис
казујеиисторичарПредрагМарковић,сарадникнаовојсе
ријикојидодаједаона„имановприступсамојисторији…
Апологетски,свечарски,идолатријскидискурсТитовихго
дина,какавјеуосталомисаввизуелниматеријализтогвре
мена,којијеукаснијимгодинамазамењенпотпуномнега
цијомтогвременаиликаиделаЈосипаБроза,уовојсерији
дајеуравнотеженусликуиисторијскихдогађајаиглавног
актераЈосипаБрозаТита44”.

Сасвојестране,ЛорданЗафрановићјеуизјавамазамеди
јетврдиодапокушавадапокажеТитакаоједног„обичног
необичногчовјека’’,безцензуреибезидеолошкогопредје
љења45:„ПокушаосамдапоставимТитазаобитељскисто
идагапроматрамокаодиоједневеликефамилије,сасвим
његовимврлинамаисвимманама46”описујућисвојприступ
као„једанпоетскипогледнаТита,непјеснички,негопо
етскииндивидуалнипоглед који оставља гледаоцу да сам
доживиитуепохуитогвладара47”.

Коментаришућифеномендасеуједномтренуткуупродук
цијиналазилочакпетдокументарнихсеријаоТиту,исто
ричариакадемикДушанБиланџићизјавиоје:„Иакомије
мало необичношто се одједном снима толико филмова о
Титу,дијеломмијеиразумљивојерсестрастикојесувла
далеовимпросторимаполакосмирују.Међутим,безобзира

41Anonim,Tito,Crvenoicrno(19431980),najavaprograma,RTS,12.april,
2010,13.Jun2013,www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/620921/Tito:+Cr
veno+i+crno+(19431980).html

42Ast.S.(4.maj2006)Televizija:Crvenoicrno,Vremebr.800.
43Исто.
44Исто.
45Jasprica,O.нав.дело.
46AlbijanićDuraković,A.LordanZafranović:DanasuZagrebuzamenekažu
dasamizdajnik,ajamislimdasamhrvatskomnaroduspašavaobarmalidio
obraza!, 26 novembar 2011, 22. jul 2013.,www.neznase.ba/intervju/inter
vju/9969lordanzafranovidanasuzagrebuzamenekaudasamizdajnik
ajamislimdasamhrvatskomnaroduspasaaobraz.html

47Исто.
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натоткорадиофилмове, сумњамдаћеуспјетидатипра
вуизаокруженусликуоТиту.Немислимтакозбогнеких
идеолошкихразлога,негозбогчињеницедатонијемогу
ћебездавањацјеловитеанатомиједруштва,аљуди,закоје
знамдараденафилмовима,једноставнонисуустањуући
у суштину проблема. Уосталом, то још није успјела нити
хисториографија48.”

Ако је продукцију и најаву неких од ових серија пратила
контроверза и судски спорови, занимљиво је анализирати
реакције јавностинаконемитовањапрвихепизода.Стати
стикагледаностипоказуједајеприликомпочеткаемитова
ња владало велико интересовање за ове серије. Гледаност
првеепизодеВрдољаковесеријебилаје22.6посто,докјена
крајуемитовањапалана8посто,штојетуепизодуучинило
најслабијегледанимпрограмомодсвихемитованихтенеде
љенапрвомпрограмуHRTаутерминуу8увече49.Зафра
новићевТитојетакођепостигаогледаностод10.3постона
почекуемитовања,алинијеуспеодаодржиинтересовање
публике.Делимичнообјашњењесеможеприписатикрити
цикоју је серијадоживела а то једа середитељпревише
интересоваозатаблоидноинтимнеаспектеТитовогживота:
„прваепизодамогласекомотнозватиЗаводникТитоиње
гов‘lifestyle’,аакојецијеласеријатакватребалобијупре
именоватиуТито,подвученожутим50.

Званичнипротестстизаојеисалевеидеснестранеполи
тичког спектра. Тако јеСавез антифашистичких бораца и
антифашистаХрватске (САБА) у писму највишим држав
ним званичницима затражио престанак емитовања игра
нодокументарне серије Тито редитеља Антуна Врдоља
ка51,јерсматра„датоводициљаномраспиривањумржње,
аемисијасрамотиХрватскуиВрдољакакаоредитељакоји
нијеустањудазатомимржњупремаТиту”.Њиховојосу
дипридружио се бившихрватскипредсједник (ипочасни
предсједникСавезаантифашистичкихборацаиантифаши
стаХрватске)СтипеМесић52.

48Mamić,Z.(04.mart2006)Titokaobrendifenomen,NoviList.
49Polimac, N. (12. jun 2010) ‘Tito’ Antuna Vrdoljaka – konačna presuda,
Jutarnjilist.

50Ponoš,T.HTVpočeoemitiranjedokumentarca:Tito–podvučenožutim(Za
franovićnadmašioVrdoljaka),4.januar2012.,13.jun2013.,http://novilist.
hr/Scena/TV/HTVpoceoemitiranjedokumentarcaTitopodvucenozutim

51Anonim,UHrvatskojtražeprestanakemitovanjaserijeTito,Politikaonline,
5.maj 2010., 13. Jun 2013., http://www.politika.rs/vesti/najnovijevesti/u
HrvatskojtrazeprestanakemitovanjaserijeTitoi133638.lt.html

52Anonim,BulajićtužiHrvatskutelevizijuzbogserijeoTitu,RadioSlobodna
Evropa,21.april2010,13. jun2013.,http://www.slobodnaevropa.org/con
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На Зафрановићеву серију реакције су дошле са супротне
стране.ТакојеОбрадКосовац(једанодсарадниканадоку
ментарноигранојсеријиЈугославенскетајнеслужбекојује
једанбројТВкритичарапакоптужиоза„хорор”приказ“о
свимстрахотамакомунизмазбогкојихсеморамосрамити
што сможивјели у том режиму53”) изјавио да у Зафрано
вићевојсерији„галеријаличностиизјурскогпаркауфил
муговорипозитивнооТиту54”.Наовусеријуреаговалајеи
Удруга бранитеља, инвалида и удовицаДомовинског рата
Подравке (УБИУДР) која је затражила прекид емитовања
збогтогаштосматрајудасетимепериодуТитовеЈугосла
вијепосвећујесувишепажње:„Несхватљивојеитодајеза
овусеријуодобреночак13епизода(свакаутрајањуодсат
времена!),доксдругепакстранеохрватскомДомовинско
мерату,првомхрватскомпредсједникудр.ФрањиТуђману
иљудикојисуукрвистворилислободну,самосталнуинео
виснухрватскудржавутаистателевизијадајеприлоге“на
капаљке”,иувременукадјенајмањагледаност.Чудинасод
хрватскихредатеља,попутЗафрановића,даих„незанима
ју”темепопутВуковара,Шкабрње,Книна,рушењаДубров
ника,српскихконцентрацијскихлогора,протјеривањапола
милијунаХрватаизсвојихдомоваислично55.”

Учланкуобјављеном2009.годиненовинарТимЏуда(Tim
Judah) износи тезу да је након распада Југославије наста
виладапостојигеографскаикултуролошкаобласткојуон
описујекаоЈугосфера,укојојсусеобновилеекономскеи
политичке везе некадашње земље, пре свега захваљујући
чињеницида„највећибројљудиунутарЈугосфереговори
истијезик”.Џуданаводибројнепримереоногштојезајед
ничкољудимакојиживеуЈугосфери,каоштосуистиукус
ухрани,музици,културиибизнису,алии„одбијањедасе
препозна ово заједништво.”Сложеност ових односаможе
сеприметитииуреакцијаманаемитовањедокументарних
серијаизмеђуразличитихрепублика.Југосферасеодлику
јеиутомештосетелевизијскипрограмширомбившеЈу
гославијеможепратитипутемкабловскетелевизије,алии
разменомизмеђуТВстаница.ТакојесеријаТито:црвенои
црноприказанауБиХ,аЗафрановићевасеријаоткупљеназа
емитовањеуСловенији,алиимимотога,путемкабловске
телевизије, великиброј гледалаца уХрватској је погледао

tent/serija_tito_bulajic_vrdoljak/2020482.html
53Pavlić,Z.нав.дело.
54Ponoš,T.нав.дело.
55Anonim,NakonTita:OZNAiUDBA,HocemocenzuruBlog,04.april2012.,

13 jun 2013., blog.dnevnik.hr/print/id/1630522870/nakontitaoznaiudba.
html
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серијуТито: црвено и црно, која није била откупљена од
странеHRTa56.Посебнојезанимљиводакле,пратитиреак
цијејавностикојепрелазеграницебившихјугословенских
република.

УСловенијијеповодомемитовањасеријеТито,последњи
сведоци тестамента Лордана Зафрановића у прајмтајм
термину(недељому20:00)избилареакцијаодстранестра
накадесногцентра.Носилацовекампањебио јенедељни
листРепортеркојисепослеемитовањапрвеепизодеогла
сиосатврдњомдаје„скандалознотоштосеусеријиТито
ибившикомунистичкирежимпредстављајунекритички,те
штоумјестоЗафрановићевасеријаланијеоткупљенаобјек
тивнијасерија‘Тито’редатељаАнтунаВрдољака,укојојна
ступајуисловенскиповјесничарикојискритичкомдистан
цомговореоТиту,поратнимликвидацијамаиобрачунима
сидеолошкимпротивницимаТитаи тадашњегрежима57”.
Међутим,премаподацимасловеначкетелевизије,интересо
вањезаЗафрановићевусеријууСловенијијебилодостави
соко,јерјепрвуепизодугледалоје178.000људи–9,7одсто
популацијестаријеод10година,односно21проценатоних
којисуутомтерминубилипредТВекранима,штојебило
на нивоу гледаности уХрватској. Руководство словеначке
телевизијејенападаноизбогтогаштојепретплатиловред
ностсерије,алиизбогтогаштосупотписалиуговорспро
дуцентимаспорнесерије28.јуна,односно„наВидовдан–
српскиистаројугославенскидржавнипразник58”.

СеријаТито:црвеноицрноприказанајескоропаралелнона
РТСинаЦентралнојфедералнојтелевизији(ФТВ)уБосни
иХерцеговини.ВећпослепрвеепизодеуБиХуследилису
нападинесамонаауторенегоиуредникетелевизијекоји
суовусеријуоткупилизаемитовање.ТакојеУправниод
борСавезадруштава„ЈосипБрозТито”упутилоотворено
писмодиректоруФТВукоме је стајало: „Наконемитира
њапрвогнаставкаовогсеријала,увеликомбројусредина
широмБиХ,уредовимаборацаНОРа,грађана,апосебно
младих, серија је оцијењена као грубонегирањеистине о
народноослободилачкој борби и доприносу народноосло
бодилачке војске, побједи антифашистичке коалиције и
неистина о читавој епохи под вођствоммаршалаТита, те

56Polimac,N.нав.дело.
57Kršinar,I.(22.oktobar2012),Zgodovinarjisezgražajonaddokumentarcem

oTitu,Reporter.
58Kršinar,I.(11.decembar2012)PreplačanaideološkaserijaoTitu,Reporter.

iAnonim,ZafranovićevTito posvađaoSlovence, 11. decembar 2012., 13.
jun 2013., www.tportal.hr/vijesti/svijet/231226/ZafranovicevTitoposva
daoSlovence.html
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посебно о улозиТита, врховног команданта партизанских
одредаНОРаипредсједникаЈугославије59.”

НовинарСенадПечанинкоментарисаоједа„јејаснодасе
радиосеријалукоји,скривајућисеизапретенциозненаја
веобјашњавањастварнеулогеидјелаЈосипаБроза,зациљ
имателевизијску„научноновинарску,документаристичку”
ревалоризацију хисторијске улоге Драже Михаиловића и
четничког покрета уДругом свјетском рату60.Некадашњи
председникСРБоснеиХерцеговинеРаифДиздаревићна
писаоје:„Тврдњаауторадајетопокушајдасенасликаједна
уравнотеженасликатогвременаињеговогглавногактера
ЈосипаБрозаТитајеподвала.Нескривенајеиогољенана
мјерадасеуштовећојмјериприкажецрнимитовријеме
иТито.Честосапозицијамилошевићевскеипрочетничке
политикеипропаганде61”.

РеакцијаЈасминаДураковића,генералногдиректораФТВа,
била је интересантна по томешто он није бранио одлуку
о емитовању серије позивањем на њену истинитост или
објективност, већ тиме да је: „документарна серија Тито:
црвеноицрноузетазаемитирањеуправоизразлогапоку
шајаотварањарасправеоулозиЈосипаБрозау20.стољећу.
Билисмосвјеснидаћесеријаизазватиреакцијејеризража
вавриједноснесудовекојипроизилазеизактуелногсрпског
(илибеоградског)погледаналичност ЈосипаБроза,ника
конеставовеиопредјељењаФТВа…ФТВјеујавностии
препозната каомедиј којиимапрогресиван ставкада је у
питањунаша садашњост, алиипрошлостибудућност, те
каомедијкојиимадовољноширинедабудеидемократска
трибинаразличитихмишљења62.”Међуонимакојисусма
тралидајеприказивањебилооправдано,нашаосеиХамза
Кашићкојијескренуопажњунатодасениједнателевизија
јошнијепоказаласпремномдаемитуједокументарнесерије
ифилмовеоТитукојисунасталиупериодуСФРЈ63.

ВодичикрозYu

Друга уочљива група документарних серија које су еми
товали јавни сервиси или телевизије са националном

59Anonim,Prekinuti emitiranje serije Tito  crveno i crno, FENA, 11.maj
2006,13.Jun2013.,http://www.klix.ba/vijesti/bih/prekinutiemitiranjeseri
jetitocrvenoicrno/060511037

60Pećanin, S. (13.maj 2006) Četničkom protiv komunističke propagande o
Titu,Dani.

61Исто.
62Исто.
63Исто.
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фреквенцијомод2000. године су серије које се баве југо
словенскомпопуларномкултуром,попутсерија:Какосмо
забављали Тита, производња Радио Телевизија Србије
(РТС)иФилмскеНовости,ауторМињаСубота,8епизода,
емитовано2003.године;Фудбал,ногометијошпонешто,
производњаAbsintheProduction,ауторИгорСтоименов(р.
1971.године),9епизода,емитованоуаприлу2007.године
наТВБ92;Робнакућа–занекогасве,засвакогапонешто,
производњаРТС,ауторИгорСтоименов,12епизода,еми
тованоумарту2009.године;СФРЈзапочетнике (DoYou
MissYu?),производњаVisionaryThinkingиТВБ92, аутор
РадованКупрес,16епизода, емитованоусептембру2011.
године.Упогледуњиховихдискурзивнихаспекатаовесе
ријеонесемогусупротставитипрвојгрупианализираних
серијакојенастоједаодредеобјективнеисторијскеистине
оправојприродиТитовеЈугославије.Каоконтраст,овагру
пасеријанудиуспоменеосвакодневномживотуукомуни
зму,честосахумористичкимпризвуком–представљајући
предметеизнекадашњепотрошачкекорпе,разнедруштвене
икултурнепраксе,идеолошкесимболе,херојеиартефакте
популарнекултуре,итимеспроводећиусуштининекувр
сту„ребрендирања”Југославијезанове(младе)генерације
потрошача.

НајавасеријалаСФРЈзапочетникедајеописовогпристу
па:„150обичнихинеобичнихљуди,познатихинепознатих,
радника,сељака,поштенеинтелигенцијеиуметникаоткри
вакако јебилокадсубилиЈугословени:штасу јели,шта
слушали,накогасусепалили,коликосуималиновца…”
Ауторисеријесу јаснонајавилидасеемисијебазирајуна
приватнимсећањима,идаихнезаниманислужбенаисто
риографија ни идеолошке анализе:СФРЈ за почетнике је
документарнозабавнисеријал,колажногтипаофеномени
мавезанимзакултурусвакодневицеуДругој Југославији.
Свих16епизодабазирасенаприватнимсећањимајавности
познатихинепознатихличностикојесуживелеилиодрасле
уСФРЈ.Кроз150интервјуасниманихусвимбившимРепу
бликамаивеликуколичинузанимљивогархивскогматери
јаладочаравасевишеодстотинупојмова(појава,личности,
производа, ритуала...) који су бојилиживот у некадашњој
Југославији”.Титујепосвећенацелаједнаепизодаусерији
Робнакућа,аливећсамназивдајеиндикацијуоприступу:
„Тито–попикона”.

У погледу успеха у „Југосфери”, добар пример је серијал
СФРЈ за почетнике, који је и у свом продукцијском кон
цепту захватио простор „југосфере” истичући у најави да
суинтервјуисасаговорницимасниманиу„усвимбившим
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Републикама”.Успехтогприступавидисеиудистрибуци
јијерјесеријал,којијепремијерноемитованнателевизији
Б92уСрбији,оствариоирегионалниуспехиприказанна
црногорској телевизијиВјести, бањалучкојАлтернативној
телевизијиихрватскојНезависнојтелевизији.

Одређујући како ове серије третирају питање културе се
ћањанапросторубившеЈугославије,можесерећидаоне
функционишукаоконзументскиоблициносталгије,којеје
ЗалаВолчићописалакао„туристички”односпремаистори
ји.ДубравкаУгрешићјепрваупотребилатермин„Југоно
сталгија”даопишеодређенепроцесесећањауЈугославији,
алиостајепитањедалисеованосталгијаможеописатикао
политичкистав.ПозивајућисенадистинкцијукојујеСве
тланаБојм(SvetlanaBoym)направилаизмеђуресторативне
ирефлективненосталгије,остајенејаснодалисесентимен
ту Југоносталгије може приписати управо „ресторативна”
функција,унајмањурукуусмислуочувањакултурногсе
ћања(culturalmemory)иисторијеЈугославије.Усвојојана
лизиразличитихприступајугословенскојпрошлостиТања
Петровић је описала овај приступ као „индустрију кому
нистичкогискуства”,називајућиредукцију југословенског
искуства на деполитизовану причу, племенску сентимен
талност,кичколекционарствопредметаизсоцијалистичког
временаибизарнекомеморативнепраксе„ефикаснимначи
номдасејугословенскоискуствоискључиизпреговарана
шесадашњостиибудућности64”.

Закључак

Можда најиндикативнија изјава аутора ТВ серија и доку
ментарних филмова анализираних у овом раду, она која
највишеоткриваугаоизкогониприступајуанализи југо
словенскепрошлости,јестеподозорењеоддокументарних
слика прошлости.Када аутор серијеТито: црвено и црно
истиче„опасностдасеупаднеуматрицуапологетскогма
теријала”којимсеилуструјенаратив,тоуказујенатодасе
аудиовизуелнојслиципрошлостиприлазикаоисторијском
сведочанству, који треба да верификује друге историјске
документе.

Међутимакосефилмскасликаприхватикао„местосећа
ња”,каоактеристорије,анењен(објективан)сведок,отва
рају се потенцијално нови начини приказивања и анализе
прошлости. Увођење појма сећања као теоријског оквира

64Petrović, T. (2012) Misliti Jugoslaviju u današnjoj Evropi, Beton br.123,
15.maj2012,20.avgust2014,http://www.elektrobeton.net/mikser/misliti
jugoslavijuudanasnjojevropi/
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подсећанатодасуархивскесликепрошлостиконструкци
јанасталауодређеномвремену,служећиконкретнимполи
тичкимпотребама.Реконтекстуализацијаисторијскихсли
ка,ињиховоситуирањеуновимаудиовизуелнимнаративи
маисторијетакођезахтеваисвест,паиистицање,чињенице
да сењихова реинтерпретација дешава унутар измењеног
савременогконтекстакојитакођепоседујесвојеполитичке
идруштвенепотребе.

Утомележиисуштинановихразвојаунутарсамедисци
плинеисторије,којисусеокренулипрепознавањуиприхва
тањупојмарепрезентације.Заједносадругимисторичари
ма,ПјерНорајепоставиотезудајекрајемXXвекадошло
дорасколаизмеђунацијеиколективногсећања,штоједове
лоупитањеидотадалегитимнепраксеисториографије.У
пољуисторијеовајтренутаксеназиваи‘културнизаокрет’
(culturalturn),укомкаоштојетосумираоисторичарВулф
Канстајнер(WolfKansteiner)концептсећањаомогућавада
покажемокакорепрезентацијепрошлостизаистафункцио
нишу,икакосемоћрепрезентацијаможеобјаснити,истра
живањеммеханизамањеногфункционисања.

Није случајност што се експлозија мултиплих наратива
прошлости и академско проучавање њихове конструкци
је десило у тренутку колапса идеолошких блокова Хлад
нограта, јерсуони,какотопишеТодорКуљић,стварали
општу културу сећања, пре свега у једнопартијским ауто
ритарнимсистемакојисупрошлостписалидекретом.Им
плозијаевропскогсоцијализмаотворилајеновубудућност,
алииновупрошлост,којасесветежеможепредвидети.Не
кадашњаместа конструкције сећања, данас постају места
деконструкцијенаративапрошлости.Сведоксекрозинтер
претацијуаудиовизуелнесликетражиконачнаИсторијаи
објективнаИстина,страходтесликејепотпунооправдан,
априликадасекрозмедијаудиовизуелнесликепоставепи
тањаомедијскимрепрезентацијамакултуресећањаделује
засадапропуштено.
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Abstract

Theaimof thispaperwas toanalyze thepolicyof representationof
the presidential figure of Josip Broz Tito in themost important TV
series after 2000. Following a short review of the role which the
audiovisualrepresentation(infilmandthentelevision)hasplayedin
building the cult ofhisperson in theSFRYperiod, themainpart of
thepaperexaminesthethematicandnarrativecontentofrelevantTV
seriesrelatedtothediscoursesinheritedfromthesocialistperiodwhich
haveundergonepoliticalandsocialtransition.Criticallysummingup
variablemeaningsofthepresentationsofJosipBrozTitointhecontext
ofconstructionandreconstructionofthecultureofremembrance,the
mainpartofthepaperexaminesdifferentexistingnationalist/patriotic

andconsumeristapproaches.
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