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Прах праху:
Стаљинистички погребни ритуали
у социјалистичкој Југославији*
Апстракт: У чланку се разматра преузимања форме и друштвене функ
ције совјетских погребних ритуала од стране југословенских комуниста.
Непосредно после рата то је чињено да би се совјетски узор пренео и
укоренио у Југославији, а после сукоба који је избио 1948. године посмрт
ни ритуали су постали средство надметања са СССР-ом за водећу улогу
међу социјалистичким државама.
Кључне речи: погребни ритуали, „политичке религије“, „упросторава
ње“ идеологије, марксизам-лењинизам, Совјетски Савез, социјалистичка
Југославија.

Сложене и обимне доктрине, какве су модерне идеологије, на сазнајном
плану су недоступне не само најширим слојевима становништва, него и најве
ћем делу чланства, па и делу елите идеолошке организације. Постоје они који
владају „знањем“, то су идеолози и Вођа, и постоје масе којима се влада. Често
ни бројни припадници управљачке бирократије не морају да разумеју чему и
на који начин служе. Важно је да служе. Различите јавне манифестације, риту
алне радње и симболи, попут спортских слетова, ношења штафетних палица,
војних парада и др. имају сврху да се путем њих отвори комуникацијски канал
којим би се што шири круг људи могао укључити у идеолошку заједницу. То је
пут да се овлада њиховом психом, после чега се може стабилно владати на им
плицитни начин, који је Џон Галбрајт назвао кондиционирана моћ. Различити
Рад је написан у оквира пројекта (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизаци
ја: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991, (бр. 147039) који
финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.

По Галбрајту, �����������
структурe �����������������������������������������������������
власти кондиционирану моћ над друштвом остварују �������������
„[...] тако
да се мијењају вјеровања оних који се желе потчинити. Увјеравање, школовање, друштвено
опредељивање за оно што изгледа ‘природно’, пристојно или исправно такођер мотивира поје
*
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тоталитани системи су то на свој начин показали, стварајући бројне и бога
те ритуале и симболику, којима су покушавали да истисну традиционална
културна језгра, која су, у својој основи, била обликована традиционалним
религијама. Један од раних и посебно упечатљивих примера пропагандног
манипулисања сахрањивањем догодио се у време Француске револуције.
По наређењу Конвента Русоов ковчег је 1794. године пренет у Пантеон, и
том приликом је као реликвија ношен примерак његове књиге Друштвени
уговор, која је сматрана идеолошком основом револуције. Тиме је кулми
нирао развој новог култа Разума, којим је сузбијана хришћанска вера као
елемент „старог режима“. Владајућа структура која је израсла из наредне
успешно изведене револуције, Октобарске, на сличан начин је спроводила
своју власт.
Специфичности положаја културе и њене политичке и друштвене улоге
у комунистичком систему могу се анализирати на много различитих поља
и њихових нивоа. Иако, према закључцима новијих етнолошких истражива
ња, „[...] постојање политичких ритуала у модерним друштвима није спорно
[...]“, мора се приметити да у случају комунистичке идеологије та појава
није једнозначна и не исцрпљује се у политичкој сфери. Од свих области у
којима су се ти ритуали испољили посебно је занимљива зона у којој су, упр
кос прокламованог милитантног атеизма, комунистички политички ритуали
неразмрсиво били испреплетени са религиозним, које имитирају, настојећи
да их потисну и замене. Та девијација идеологије која претендује на крајњи
рационализам десила се на обали „реке без повратка“, тамо где се прекида
историјско искуство и где почиње „онај свет“ – пред вратима смрти. Изгледа
да тоталитарне идеологије, бар једним делом, управо из те тачке црпу оне

динца да се потчињава вољи другог или других. Чин потчињавања обично се поклапа с оним
што потчињени сам преферира: чин потчињавања остаје невидљив. [...]“ Galbraith,
������������� John
����� Kenneth,
����������
Anatomija moći, Zagreb б. г, стр. 10–12.

Repgen, Konrad, „Troškovi slobode. Francuska revolucija kao šansa i opasnost“, у: Politička
misao br. 3, vol. XXVI, 1989, стр. 50 (у даљем тексту: K. Repgen, Troškovi slobode...).

Током
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
јакобинске владавине развијали су се и култови хероја револуције, култ Републике,
култ Највишег бића и култ Природе. Цркве су претворене у храмове Разума, свештеници замењи
вани државним службеницима, а црквени обреди и процесије маскарадама и поворкама у славу
нове рационалистичке „квазивере“. Види: Soboul, Albert, Francuska revolucija, Zagreb 1989, стр.
249–252, 286–288.

Rihtman-Auguštin, Dunja, Ulice moga grada. Antropologija domaćeg terena, Beograd 2000,
стр. 9. (у даљем тексту: D. Rihtman-Auguštin, Ulice moga grada...)

Види: Rot, Klaus, „Praznici i rituali u socijalističkoj Bugarskoj“, у: Slike u glavama. Ogledi o
narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi, Beograd 2000, стр. 85–112 (коаутор тог текста је Јулијана
Рот).
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своје особине због којих их теоретичари називају „политичким религијама“
и „политичким месијанизмом“.
Неопходност постојања тог парарелигијског аспекта нове идеологије у
совјетској Русији се показала на драматичан и неочекиван, али ипак логичан
начин, већ у тренутку смрти вође револуције, В. И Лењина. Том приликом он
је промовисан у једног од „светих отаца“ идеологије, те придружен „пантеону“
и коме су се већ налазили „класици марксизма“ Маркс и Енгелс. Док је „нова
вера“ овладала и Југославијом, тој тројици се придружио и један живи херој
– Ј. В Стаљин (види слику бр. 1). Последица тога поступка је и то што је влада
јућа идеологија добила назив марксизам-лењинизам, чиме се истиче хибридни,
европски и руски карактер актуелне редакције „светих књига“, коначног знања
на чијем ауторитету је нови Вођа Стаљин градио своју моћ. Тај аспект догађа
ја везаних за Лењинову сахрану у старијој стручној литератури (Кар, Дојчер,
Аврич, Даниелс, Пајпс) није био сматран посебно значајним, а поготово није
био протумачен. Најчешће су, врло површно, парарелигијски елементи у кому
нистичкој идеологији тумачени с обзиром на познату богословску епизоду из
Стаљинове биографије, док се друштвени смисао ритуалних радњи превиђао.
С друге стране, у етнолошкој литератури, понекад је наглашеники политички
аспект модерних ритуала, док његова мистична димензија као да остаје у сен
ци.10 Ипак, она постоји.


Према Пакстону тај концепт у својим радовима заступају Филип Барин (Philip Burrin),
Емилио Ђентиле (Emilio Gentile) и Мајкл Барлеј (Michael Burleigh). Види: Paxton, Robert, The
anatomy of fascism, London 2004, стр. 213–214 и 304. Види, такође, и: Gray, John, Black Mass.
Apocaliptic Religion and the Death of Utopia, London 2007. Ту би се могло сврстати и Фиреово
виђење, који „револуционарну страст“ одређује као „политичку акцију“ која „долази од прови
ђења“. Види: Fire, Fransoa, Prošlost jedne iluzije. Komunizam u dvadesetom veku, Beograd 1996,
стр. 14–15.

K. Repgen, Troškovi slobode..., стр. 48–54.

Најважнија „света књига“ била је Историја СКП(б). Кратки
�������������������������������������
курс у редакцији ЦК СКП(б).
Та редакција партијске историје одобрена је 1938. године, а њено прво издање у Југославији
штампано је већ 1945. Југословенски пандан совјетској „светој књизи“ је Историја Савеза кому
ниста �����������
J����������
угославије, Београд 1985.

На то указује: Брдар, Милан, Праксис одисеја. Студија
���������������������������������������������
настанка бољшевичког тотали
тарног система 1917–1929, II, Београд 2001, стр. 73–74.
10
D. Rihtman-Auguštin, Ulice moga grada..., стр. 9–14.
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Слика бр. 1. Првомајска парада 1949. године у Београду.11

Атеистичке идеологије на религију гледају потцењивачки и презриво, као
на празноверје примитивног и необразованог света. Међутим, једно од темељ
них и најдуготрајнијих човекових искустава, које је старије и од саме историје,
јесте чињеница смртности.12 Послу стварања „новог човека“, коме теже модерне
„политичке религије“, приступало се крајње темељно и свеобухватно. Религије
никада нису само ствар веровања, већ се, како каже Емил Диркем, церемонија
ма потврђује и јача солидарност групе која се тако приближава вишим силама,
које нису друго него „[...] израз утицаја који колектив врши над појединцем.
[...]“13 Из тога следи да су церемоније и ритуали увек били важна компонента
и инструмент власти, чак и када нису везани за смрт и погреб.
Музеј историје Југославије, Фотозбирка, 3/51 (у даљем тексту: МИЈ, Фотозбирка)
Сматра се да се о погребима и погребним обредима поуздано може говорити током по
следњих педесет хиљада година. �������������������
Elijade����������
, M�������
ir����
č���
a��, Istorija� ������������������������������������
verovanja������������������������
i����������������������
�����������������������
religijskih�������
���������������������
ideja
������ I, ����������
Beograd�������
������
1991,
стр. 14 (у даљем тексту: M. Elijade��
�����������, Istorija� ������������
verovanja...).
13
Према: Gidens, Entoni, Sociologija, Podgorica 1998, стр. 279 (у даљем тексту: E. Gidens,
Sociologija...). Постоје оспоравања Диркемовог тумачења религије као искључиво социјалног
феномена, али космолошка функција религије на којој ти аутори инсистирају не елиминише по
стојање и њене друштвене функције. Види: Џејмс, Е. О, Упоредна религија. Увод и историјско
проучавање религије, Нови Сад 1990, стр. 53–59.
11

12
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За време Другог светског рата промена одеће (облачење униформе) или
узимање „партизанског“ (тј. конспиративног имена), а тиме и новог иденти
тета, код југословенских партизана су имали снагу иницијације. Мењала се
личност појединца, почињали би од тог тренутка да се заиста понашају као да
су неко други: „нови људи“. Јован Поповић је забележио неке такве примере.
У његовој причи Нага Асја муслиманска девојка Асја се, обукавши униформу,
појавила са „новим изразом на лицу“, осећајући партизане, раније стране и
туђе људе, од тог тренутка као своју „браћу и сестре“.14 Не мањи преображај
доживео је сеоски момак који је узео ново, „партизанско име“ Брале: „[...] Под
новим именом искрсао је уствари нов човек, преображен народним устанком
и израстао у њему. [...]“15 Осим што је појединац на ритуалан начин приман у
групу, једна од најважнијих функција ритуала при сахранама је то што „[...]
показују да вредности које поштује група надживљавају нестанак конкретног
појединца [...]“.16 Припадност групи не само да траје и после смрти, она се тим
догађајем овековечује.
У том смислу би требало схватити и начин на који се поводом Лењинове
смрти ванредни пленум ЦК РКП(б) обратио Партији и „свим трудбеницима“ :
„[...] Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живет в душе ка
ждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина.
Вся наша коммунистическая семья есть коллективное вплощение Ленина. [...]“
„[...] Али његова физичка смрт није и смрт његовог дела. Лењин живи у души
сваког члана наше партије. Сваки члан наше партије јесте делић Лењина. Сва
наша комунистичка породица јесте колективно оваплоћење Лењина.[...]“17 На
корицама првог броја и свечаног двоброја 28–29 часописа Југославија–СССР18,
који је издавало Друштво за културну сарадњу Југославије са СССР, види се
слика Лењиновог маузолеја, што је визуелни одјек старе пароле: „Лењинова
гробница – колевка слободе целог човечанства“ „Могила Ленина колыбель
свободы всего человечества“19 (види слике бр. 2 и бр. 3).

14
Popović, Jovan, Istinite legende, Sarajevo 1957, стр. 291 (у даљем тексту: J. Popović, Istinite
legende...).
15
J. Popović, Istinite legende..., стр. 324.
16
E. Gidens, Sociologija..., стр. 279.
17
„Обраћање“ је штампано 23. јануара 1924. у Правди. Према: Здесенко, Вячеслав Иоси
фович, Горки Ленинские, Москва 1984, стр. 121.
18
Југославија–СССР 1, новембар 1945; Југославија–СССР 28–29, фебруар–март 1948.
19
Насловна страна часописа Красная нива. No. 5, 3-его февраля 1924. Преузето из: Курен
ная, Наталия Михайловна, Социалистический реализм. Историко-культурны аспект. (Из опыта
восточноевропейских литератур. 1930–1970-е годы), Москва 2004, стр. 41.
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Слика бр. 2. Насловна страна	
Слика бр. 3. Насловна страна
совјетског часописа	�������������������������
првог броја часописа
	����������������������������������������������
Красная нива, бр. 5, 3.
Југославија-СССР,
фебруара 1924.	новембар 1945.

Погребне церемоније приликом сахране Лењина организовао је Политби
ро, са Стаљином на месту генералног секретара.20 На Црвеном тргу подигнут је
дрвени маузолеј у који је положено балсамовано Лењиново тело у стакленом ков
чегу. Сматра се да је по страховитој хладноћи, за четири дана мимохода његову
мумију видело око 900.000 људи.21 Лењинов мозак био је предат на проучавање
немачком професору Фогту, који је у њему открио особености, којима је обја
шњавана (или доказивана?) његова „генијалност“.22 ������������������������������
Посебно су важни садржај
и начин излагања Стаљиновог говора 26. јануара 1924. године, на комеморатив
ном конгресу Совјета, којим је, практично, рекапитулирао и утврдио најважније
елементе догме који су се испољили у вези Иљичеве сахране: „Другови! Ми
комунисти, људи смо посебног кова. Ми смо сачињени од посебног материја
Гелер, Михаил; Некрич, Александар, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза,
Подгорица 2000, стр. 148 (у даљем тексту: М. Гелер; А. Некрич, Утопија на власти...).
21
��������. �������������
Boffa��
Giuseppe��, Povijest�����������������������
Sovjetskog����������
����������������������
��������� �I, �������������������������
Saveza�
Opatija����������������
1985, стр. 186.
22
Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), Ф89, Оп. 72. У колекцији
се налази 12 документа из периода 1925–1936. године о проучавању ткива мозга В. И. Лењина.
Види и: М. Гелер; А. Некрич, Утопија на власти..., стр. 148–149.
20
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ла. Ми смо они који чине армију великог пролетерског стратега, армију друга
Лењина. Нема ничег вишег од части припадања тој армији. Нема ничег вишег
од звања члана партије, коју је основао и којом је руководио друг Лењин. Није
сваком дато да буде члан такве партије. [...]“23 Тиме је припадник бољшевичке
партије, која ће се ускоро, и све брже, кроз велики прилив нових чланова мења
ти (тзв. „лењински упис“), поистовећен са „натчовеком“ или „новим човеком“.
Партијац је припадник „секте одабраних“, који наслеђују моћи умрлог Вође,
на темељу чијег „мистичног тела“ се секта институционализује, прерастајући
у „квазицркву“ (тј. Партију). Маузолеј
����������������������������������������������������������
подигнут изнад Лењинове мумије, која
је тиме претворена у „мошти“, физички је израз тог новог стања.24
У наставку свог говора Стаљин се, у име свих бољшевика, на литургијски
начин заклео на шест завета: „[...] Одлазећи од нас, друг Лењин нас је заветовао
да одржавамо висок и чувамо чист велики позив члана партије. Заклињемо ти
се друже Лењине, да ћемо часно испунити ту твоју заповест. [...]“Потом се, на
идентичан начин, заклео и да ће „[...] одржавати јединство наше партије као зе
ницу ока [...] очувати и ојачати диктатуру пролетаријата [...]свим силама ојачати
савез радника и сељака [...] ојачати и проширити савез република [...] бити верни
принципима комунистичке Интернационале. [...]“25 Касније снимљен је и играни
филм Заклетва (Клятва, Михаил Чиаурели, 1946) којим се учвршћује представа
о мистичном преносу Лењинових моћи на Партију и новог Вођу Стаљина. Васе
љена овако фундиране „квазицркве“ ширила се средствима партијске државе,
тако да су, поред осталог, сви ђаци у совјетским школама деценијама напамет
учили наведени говор.26 Стаљин и други руководиоци су у свечаним приликама
масу поздрављали управо са крова маузолеја, потврђујући тиме да је „Лењинов
дух“ оваплоћен у Партији коју они оличавају. Лењинове „мошти“ обасјале су
својом мистичном моћи у једном тренутку и Јосипа Броза, када је, заједно са
Стаљином, са тог „светог места“ поздрављао побеничку параду Црвене Армије
9. септембра 1945. године27 (види слику бр. 4). У неким својим аспектима сукоб
КПЈ и СКП(б) одражаваће управо борбу за првенство у наслеђивању Лењина,
стварајући слику борбе старијег и млађег брата за „очев трон“.
23
Сталин, И. В, „По поводу смерти Ленина. Речь на II Всесоюзном съезде Советов“, 26
января 1924 г. Правда бр. 23, 30 января 1924 г. Библиотека. Электронные издания произведений
и биографических и критических материалов, http://www.magister.msk.ru/library/stalin/6-19.htm�
(08. 08. 2008). (У даљем тексту:����������������
И. В. Сталин, По поводу смерти Ленина...).
24
Троцки је, међутим, подозревао да је мумификација извршена да би се уклонили трагови
отрова из Лењинових унутрашњих органа. За наводно тровање и уклањање трагова сумњичио је,
наравно – Стаљина. Види: Троцкий, Лав, „Иосиф Сталин. Опыт характеристики“, у: Осмыслить
культ Сталина, (редактор-составитель Х. Кобо), Москва 1989, стр. 646–647.
25
И. В. Сталин, По поводу смерти Ленина...
26

М. Гелер; А. Некрич, Утопија на власти..., стр. 148.

Том приликом, указом Президијума Врховног совјета СССР, Титу је додељен орден „По
беда“. Односи Југославије и Русије (СССР). Документи и материјали, Београд 1996, стр. 764.
27
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Слика бр. 4. Тито и Стаљин на Лењиновом маузолеју
9. септембра 1945. године, током параде поводом Дана победе.28

Слика бр. 5. Ј. Б. Тито полаже венац на Лењинов и
Стаљинов маузолеј 4.
���������
јуна ���������������
1956. године.29

28
29

Слика преузета из: Станојевић Тихомир, Тито – реч и дело, Београд 1971, стр. 61
МИЈ, фотозбирка, 58/12.
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Како се ширио утицај совјетске државе, тако су се ширили и њени ритуали,
који су хомогенизовали поборнике њене идеологије, чиме је, уједно, обележаван
простор који је она заузела. Наредна значајна прилика после Лењинове сахране
да се ода почаст неком од комунистичких ауторитета јавила се 2. јула 1949. го
дине, смрћу Георги Димитрова, некадашњег генералног секретара Коминтерне
и једног од спроводилаца Стаљинове политике на међународној сцени. Његово
балсамовано тело је положено у маузолеј у Софији, где се налазило све до 1999.
године, када је здање разрушено, а посмртни остаци поново сахрањени.30 Када
је градњом маузолеја намена Црвеног трга, централног градског простора у
Москви, била промењена, и други заслужни руководиоци совјетске партије и
државе сахрањивани су у непосредној близини тог „светог места“, на уском по
јасу уз саме зидине Кремља. Деветог марта 1953. године ковчег са Стаљиновом
мумијом најпре је био положен у исти маузолеј са Лењиновим, али је касније,
у време „дестаљинизације“, премештено у поменуту алеју гробова крај зидина
тврђаве, где се и данас налази.31 Комеморативни митинг на Стаљиновој сахра
ни отворио је Хрушчов, а говоре су држали Маљенков, Берија и Молотов, који
су од тог иницијацијског тренутка чинила владајући „тријумвират“.32 Када је
1956. године посетио Москву, Тито је положио венац на маузолеј у коме су се
налазиле мумије Лењина и Стаљина (види слику бр. 5).
У ред описаних погребних ритуала свакако спада и сахрана Ј. Б. Тита 8.
маја 1980. године, након што је његово тело, по угледу на сахране Лењина и
Стаљина, било изложено у Скупштини Југославије, где му је око пола милиона
грађана мимоходом одало последњу почаст. Титови посмртни остаци нису бал
самовани, али је и он сахрањен на месту које примарно није имало ту намену,
у дворишту председничке резиденције.33 Објекат у коме се налази његов гроб
изграђен је 1975. године као зимска башта и зато је назван Кућа цвећа. Његову
раку покрива неколико тона тешка плоча обложена белим мермером, која је била
положена великим грађевинским краном и другачије се не може ни уклонити.
Технолошки захват достојан фараона. Уосталом, као и фараони, Тито је дуго
планирао своју сахрану и размишљао о изгледу гроба и пратећих објеката. На
Залесский, Константин, Империя Сталина. Биографический энциклопедический слоарь,
Москва 2000, стр. 147; България 20. век. Алманах (група аутора), София 1999, стр. 178. Ђилас је
сматрао да Димитров није умро „природном смрћу“ током лечења у СССР-у. Види: Đilas, Milo
van, Vlast, London 1983, стр. 151 (у даљем тексту: M. Đilas, Vlast...).
31
Берија и Молотов су својим изјавама наговештавали да је Стаљин био отрован. Види:
Данилов, Александр Анатольевич; Пыжиков, Але���������������������������
ксандр Владимирович, Рождение сверхдржа
вы. СССР в первые послевоенные годы, Москва 2001, стр. 266 (у даљем тексту: А. А. Данилов;
А. В. Пыжиков, Рождение сверхдржавы...).
32
М. Гелер; А. Некрич, Утопија на власти..., стр. 474–475.
33
У ствари, пре Тита у том дворишту су, по његовој жељи, били сахрањени његов омиље
ни вучјак и његова секретарица и љубавница Даворјанка Пауновић Зденка. Њихови гробови и
данас су на истом месту.
30
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те припреме односи се његов став изнет октобра 1976. године на састанку са
тадашњим руководством СР Србије (Дража Марковић, Тихомир Влашкалић, Жи
ворад Ковачевић и Александар Глигоријевић), коме је присуствовала и Јованка
Броз, да све у вези његовог деловања као шефа партије и државе треба да остане
у Београду у форми једне историјско-споменичке целине. Нешто касније шеф
протокола у Кабинету председника републике, Мирко Милутиновић, обавестио
је руководство Србије да је током посете САД 1960. године председник Тито
био импресиониран меморијалним центром Френклина Рузвелта у дворишту
породичне палате. Нарочити утисак на Тита је оставио Рузвелтов гроб у башти,
који је покривао бели мермерни правоугаони монолит на коме се налазе име
и презиме покојника, те године рођења и смрти. Врло слично изгледа и Титов
гроб34 (види слике бр. 6. и бр. 7).
Међутим, можда и не знајући за Титов став, војни врх ЈНА је током 1979.
године наредио да се приступи градњи нове монументалне резиденције за врхов
ног команданта – виле „МиР“. Њен назив је, према тврдњи главног пројектанта,
инжењера Никодина Јовановића, скраћеница од „Музеј и Резиденција“.35 Тај
двоспратни кружни објекат, који је требало да има свој репрезентативно-радни
и музејски део, Тито никада није видео довршен.36 Смрт је била бржа од гради
теља. Према необичној кружној и зракастој структури унутрашњих просторија
рекло би се да је објекат био замишљен за неке друге намене, а не првенствено
за живот остарелог председника. С обзиром да је касније та зграда преуређена
у изложбени простор и названа Спомен збирка, вероватно је првобитна идеја
војног врха била да изгради маузолеј у коме би, осим тела Вође, били изложени
и бројни експонати везани за њега и његов рад. Када је коначно решавано где
сахранити Тита, ипак је била поштована његова жеља да почива у гробу налик
Рузвелтовом, с том разликом што Титов гроб није под отвореним небом, већ
под стакленим кровом Куће цвећа. Дакле – ипак маузолеј. Може се закључити,
са или без чуђења, да је изглед Титовог вечног почивалишта својеврсна резул
танта утицаја двеју различитих традиција: совјетске и америчке, као што је и
функција државе којом је он владао била резултанта њихових потреба, тежњи
и односа снага.

34
Erceg Sarajčić, Gordana, Memorijalni centar „Josip Broz Tito“. Nastanak i perspektive, стр.
9. (Рукопис магистарског рада одбрањеног 1991. године на Факултету организације и информа
тике у Вараждину, Свеучилиште у Загребу. Ментор проф. др Томислав Шола). (У даљем тексту:
G. Erceg Sarajčić, Memorijalni centar...).
35
Јовановић, Никодин, „Вила ‘Мир’ била је предвиђена и за музеј“, у: Политика, бр. 34035,
9. VIII 2008, стр. 11.
36
G. Erceg Sarajčić, Memorijalni centar..., стр. 28–30.
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Слика бр. 6. Титова посета гробу и меморијалном
центру Ф. Д. Рузвелта 1. октобра 1960. године.37

Слика бр. 7. Гроб Ј. Б. Тита у Кући цвећа.38

Посебно је занимљив говор који је на комеморативној седници поводом
Титове смрти одржао Владимир Бакарић, а који по структури и смислу пред
ставља имитацију Стаљинове Заклетве Лењину: „Још за живота легенда, Тито
сада прелази у легенду хисторије, међу њене врхове. Одлазећи од нас, оставља
����������������������������
МИЈ,
Фотозбирка, 3394/33.
Josip Broz Tito. Ilustrovana biografija, Beograd 1980, стр. 182 (у даљем тексту: J. B. Tito.
Ilustrovana biografija...).
37
38
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нам у насљеђе своје горостасно револуционарно дјело, с којим смо сви ми [...]
срасли у гранитно јединство које се више ничим не може уздрмати. У том вели
ком дјелу и лежи гарант наше будућности. [...]“39 И овде моћ умрлог Вође, као и
1924. године, „прелази“ на живе следбенике који су са њим „срасли“. У другом
делу говора Бакарић је навео равно десет извора снаге Југославије, сваки пут,
литургијски, понављајући исте речи: „[...] Снага Југославије је у херојству и чвр
стини њених народа и народности [...] Снага Југославије је у њиховом јединству
[...] у идејама које нас надахњују и циљевима за које се боримо [...] у радничкој
класи [...] у нашој младој генерацији [...] у социјалистичком самоуправном си
стему [...] у широком фронту организираних социјалистичких снага са СКЈ на
челу [...] у опћенародној одбрани [...] у независности и несврстаној политици
[...] у високом угледу Социјалистичке и несврстане Југославије [...]“40. Десет
пута поновивши у чему лежи „снага Југославије“, он је, с друге стране, изразио
већ раширени страх за будућност државе чији најјачи интегративни фактор је
нестао – сам харизматични Вођа.
Кућа цвећа и некадашња председничка резиденција, те музеј са пратећим
објектима, ушли су 1982. године у састав Меморијалног центра „Јосип Броз
Тито“. Титов маузолеј је последњи објекат таквог карактера који је подигнут у
време док је комунизам постојао као државна идеологија у Европи. Чињеница
да је то учињено 1980. године показује да структура и начин њеног деловања
идеологије марксизма-лењинизма, упркос козметичким захватима и повременим
површинским модификацијама, нису претрпели суштинску промену од времена
Лењиновог погреба. Данас се тај комплекс налази у саставу Музеја историје
Југославије, а Кућа цвећа је његова највећа туристичка атракција.
Обреди приликом сахрањивања, локације, изглед споменика и пратећи ри
туали, чак и када су мање значајне личности у питању, представљају поуздан
показатељ ширења идеолошког, политичког и културног утицаја. Југославија је
током прве поратне деценије претрпела два узастопна таласа таквог „маркира
ња“, који су у понечем били сродни, а у понечем опречни. Током јесени 1944.
године јужно крило Трећег украјинског фронта прошло је кроз североисточне
и источне крајеве Југославије, после чега је на местима борби остало 7.878
гробова црвеноармејаца, 711 само у Београду.41 У време још нерешеног питања
послератног уређења Југославије потреба за совјетском помоћи је условила да
и сви симболи проширења совјетског утицаја буду топло прихватани од Тита
и КПЈ, који су у борби за власт уживали подршку СССР-а.
Према: J. B. Tito. Ilustrovana biografija..., стр. 163–164.
Према: J. B. Tito. Ilustrovana biografija..., стр. 163–164.
41
Manojlović Pintar, Olga, „���������������������
’Širokaja strana ���������������������������������������������������������
moja rodnaja’. Spomenici sovjetskim vojnicima
podizani u Srbiji 1944–1954“, у:
��� Tokovi istorije, 1–2, 2005, стр. 143. (у даљем тексту: O. Manojlović
Pinatar, ’Širokaja strana moja rodnaja’...).
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Већ током новембра 1944. године Београђани су совјетским војницима би
ли подигли осамнаест великих и тридесет два мала споменика, а још педесет
два припремили за постављање.42 Јануара 1945. године, у строгом центру Новог
Сада, код споменика Светозару Милетићу, сахрањена су била четири совјетска
авијатичара, а један мајор, херој Совјетског Савеза, сахрањен је на главном
тргу у Петровграду (Зрењанин).43 Током 1945. године споменици совјетским
војницима су се појавили и у бројним местима око Београда: у Великом Селу,
Сланцима, Крњачи, Борчи, Омољици, Ритопеку (где су темељи споменика би
ли освештани по црквеном обреду), у Панчеву два (један на тргу Ослобођења,
други на Црепајском путу). У самом главном граду подигнути су споменици
у насељима Пашина Чесма и Зелено Брдо, у улици Адмирала Гепрата (где је
откривена спомен плоча), на Тргу Славија (где је подигнут споменик тенки
стима), на Топчидеру (у кругу некадашње касарне и данас стоји шест црвених
камених пирамида са металним петокракама) и на Новом Београду (види слике
бр. 8 и бр. 9).
Те године споменици су подигнути и у Суботици и Крушевцу. Наредне,
1946. године, у Побрежју код Марибора одржан је помен црвеноармејцима по
мрлим у немачком заробљеништву (укупно 1860 гробова), посмртни остаци
црвеноармејаца су свечано сахрањени у Младеновцу, подигнут је споменик у
селу Витанову код Краљева, откривени су споменици у Апатину и у Великој
Дренови код Трстеника, освећен је споменик у Новом Бечеју и откривена је
спомен плоча у Јасеновцу у Барањи. Током 1947. откривена је спомен чесма
палим совјетским војницима у Белом Потоку код Београда, а вајар Борис Калин
је израдио Споменик палим црвеноармејцима и партизанима у Мурској Собо
ти. 44 Највећи меморијални комплекс посвећен совјетским војницима палим у
Југославији, под називом Споменик борцима Црвене армије, подигнут је током
1945–1947. године крај Дунава, на месту где се одиграла Батинска битка.45

O. Manojlović Pintar, ’Širokaja strana moja rodnaja’..., стр. 137.
O. Manojlović Pintar, ’Širokaja strana moja rodnaja’..., стр. 139.
44
Подаци прикупљени из рубрике „Југословенско-совјетска хроника“ (уређује Живорад
Јовановић) у: Југославија–СССР, 1, новембар 1945, стр. 44–45; 2, децембар 1945, стр. 46–47; 5,
март 1946, стр. 43; 8, јуни 1946, стр. 46; 9, јули 1946, стр. 44; 10, август 1946, стр. 40; 13, новем
бар 1946, стр. 47; 14, децембар 1946, стр. 34; 20, јуни 1947, стр. 38; 21, јули 1947, стр. 39; као и
из текста: Рајнерова, Ленка, „Пролеће на совјетским гробовима“, у: Југославија–СССР, 6, април
1946, стр. 46–47 (у даљем тексту: Л. Рајнерова, Пролеће на совјетским гробовима...).
45
Revolucionarno kiparstvo (едиција: Umjetnost i revolucija), �������������������������������
Zagreb 1977, стр. 14, 102–103
(у даљем тексту: Revolucionarno kiparstvo...).
42
43
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Слика бр. 8. Споменици погинулим црвеноармејцима
на непознатом месту у Београду.46

Слика бр. 9. Споменици погинулим црвеноармејцима
у кругу касарне Гaрдијске бригаде на Топчидеру у Београду.47

Југославија–СССР, 16, фебруар 1947, стр. 12.
Фотографија из збирке Завода за заштиту споменика града Београда. Снимио Ненад
Жарковић 2007.
46
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Званични представници СССР-а и Југославије су првих година после ра
та често организовали откривања споменика изгинулим црвеноармејцима, на
којима су држали говоре праћене богатом закуском.48 У неколико наврата тела
црвеноармејаца погинулих под Будимпештом била су пренета и сахрањена у
Београду, у парку код споменика Вуку Караџићу, у складу са њиховом жељом
да почивају у братској словенској земљи.49 Посебан значај дат је свечаној са
храни црвеноармејаца на Тргу Републике, у строгом центру Београда. Са југо
словенске стране су учествовали генерал Пеко Дапчевић и помоћник министра
одбране Мијалко Тодоровић, а са совјетске генерал Жданов и други совјетски
официри, демонстрирајући тако братство по оружју и јединство у идеји50 (види
слику бр. 10. и бр. 11).

Слика бр. 10. Сахрањивање црвеноармејаца на тргу Републике
у Београду 1944. године.51

48
Дорошки, Нада, Отргнуто од заборава. Сећање на људе и догађаје од 1922. до 1996.
године, Београд 1997. стр. 128–129.
49
O. Manojlović Pintar, ’Širokaja strana moja rodnaja’..., стр. 138.
50
Види: Југославија–СССР, 24–25, октобар–новембар 1947, стр. 16; Ribnkar, Vladislav, „Na
dan oslobođenja Beograda“, у: Književne novine 36, год. I, 19. октобар 1948, стр. 1. У часописима су
објављене две различите фотографије групе официра који свечано сахрањују посмртне остатке
црвеноармејаца на Тргу Републике у Београду.
51
Југославија–СССР, 24–25, октобар –новембар 1947, стр. 16.
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Слика бр. 11. Споменик црвеноармејацима на
тргу Републике у Београду. Друга половина четрдесетих година52

Током првих поратних година југословенски песници су писали елегичне
песме карактеристичних наслова: Мајкама и сестама црвенармејаца који су
пали у Југославији (Радован Зоговић), Цвијеће на гробовима црвеноармејаца
(Марко Врањешевић), Сунцу над Лењиновим маузолејом (Душан Костић), Гроб
црвеноармејца на Тргу у Београду (Николај Тихонов, превела Десанка Максимо
вић)53, док су гробови совјетских војника постали за народ обредна места. Мо
гло се видети у Београду да на Дан Црвене Армије, 23. фебруара 1946. године,
дође жена пред споменик совјетским тенкистима на Тргу Славија, исплаче се
и каже: „Не знам где је гроб мог сина. Зато се, с времена на време овде испла
чем, за оне руске мајке које су исте судбине.“ Људима на тргу поделила је том
приликом колаче и јабуке, по српском обичају. Истог дана у центру Београда,
на Тргу Републике, група основаца донела је венац на споменик црвеноармеј
цима, извела кратак програм и отпевала песму Хеј Словени. Окупила се маса
света, неки су плакали.54
Фотографија из збирке Завода за заштиту споменика града Београда.
Југославија–СССР, 4, фебруар 1946, стр. 35; 16, фебруар 1947, стр. 14; 27, јануар 1948,
стр. 5; 32, јуни 1948, стр. 23.
54
На споменику који се налазио на Славији је уместо имена сахрањених био натпис: „Н71, Мишко“, а поред натписа цртеж медведа. То је била ознака совјетског тенка чија посада је ту
погинула. Види: Л. Рајнерова, Пролеће на совјетским гробовима..., стр. 46.
52
53
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А онда је дошло пролеће 1948. године и раскид са Совјетима. Нестале су
најпре Стаљинове слике из јавности, а потом је КПЈ приступила новом ритуал
ном обележавању простора. Двадесет седмог марта 1948. године крај зидина
београдске тврђаве Калемегдана пресахрањене су кости Иве Лоле Рибара и Ива
на Милутиновића, чланова ЦК КПЈ погинулих у рату. Била је то Ђиласова идеја
да се имитира сахрањивање уз зидине Кремља, чиме је, по његовом мишљењу,
уједно требало да се демонстрира самосвојност југословенских комуниста, ко
ји се тиме стављају „[...] на равну ногу с ‘Русима’ [...]“.55 Завршавајући текст
поводом тог догађаја, Јован Поповић је подвукао мистичну ноту у поступку
преноса „моћи“ мртвих на живе: „[...] Нека неумрли хероји живе у нама, чине
ћи нас јачим, већим, лепшим, потстичући нас да снаге меримо према најбољим
синовима наших народа. Нека мртви хероји живе у живим херојима, у онима
које је водио кроз борбу и победу, које води кроз рад у благостање и цватућу
културу наш велики друг Тито.“56 Био је то један, ако не и први у низу поступа
ка, којима је обележавано одвајање од старе и фундирање нове „квазицркве“.
За поновно сахрањивање остатака двојице истакнутих чланова Партије била је
одабрана годишњица масовних демонстрација против приступања Југославије
Тројном пакту, да би се хомогенизовало друштво и ојачао патриотизам у време
отварања кризе у односима са СССР-ом. Касније су на том месту сахрањена
још двојица југословенских комуниста, 25. априла 1949. Ђуро Ђаковић, органи
зациони секретар КПЈ кога је полиција убила 25. априла 1929, а 1957. године
ту је сахрањен и председник Народне скупштине Југославије, Моша Пијаде.
Сахрањивање „мошти хероја“ уз темеље старе тврђаве симболизовало је бор
беност покрета и ојачавање одбрамбених снага.
Са разменом најтежих оптужби између две Партије уследили су још драстич
нији поступци. Посмртни остаци совјетских тенкиста на Славији измештени су
на гробље ослободилаца Београда, а на Славији је 1949. године пресахрањен
српски социјалдемократа Димитрије Туцовић. Том приликом тргу је дато њего
во име и постављена је његова биста натприродних димензија.57 Тим ритуалом
je костима домаћег „идеолошког претка“ обележeн други по значају градски
трг. У то време су биле измештене и кости црвеноармејаца са Трга Републике,
а споменик је уклоњен, као што су и са других јавних места измештане њихове
кости и уклањани споменици.58 Од тог геста нема јачег доказа о дубини лома
55
56

стр. 1.

M. Đilas, Vlast..., стр. 144–145.
Popović, Jovan, „Večno živi primer i nadahnuće“, Književne novine, 7, год. I, 30. март 1948,

57
Pоpović, B, „Četvrta ’selidba’ Dimitrija Tucovića“ у: Вечерње новости, 26. XI 2003. http://
www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=14&status=jedna&vest=58161&datum=2007-12-28, (08.
08. 2008).
58
O. Manojlović Pintar, ’Širokaja strana moja rodnaja’..., стр. 142–143. Неки, мање видљиви,
као споменици у Топчидерској касарни, ипак су толерисани и касније.
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који се 1948. године догодио унутар КПЈ, али и у народу, јер су саосећање са
руским жртвама и заједништво у страдању управо тих година били најснажни
ји. Посебну димензију раскиду даје чињеница да су совјетске јединице прошле
углавном кроз крајеве настањене Србима, код којих постоји традицинално русо
филство. Процес „замене моштију“ коначно је завршен 1954. године, свечаним
отварањем Гробља ослободилаца Београда, на које су сабрани посмртни остаци
совјетских војника и обележени Скулптуром црвеноармејца, коју је израдио
Антун Аугустинчић.59
Сличну судбину је доживело и најзначајније обележје совјетских жртава у
Југославији, Споменик борцима Црвене армије који је подигнут током 1945–1947.
године на Батиној Скели, месту где је извршен јуриш преко Дунава. То је бели,
у основи петокраки обелиск висок 35 метара, украшен са пет стојећих фигура
совјетских војника, док се на врху налази женска фигура Победе. Импозантно
степениште којим се стиже до споменика украшено је фигурама бораца у ју
ришу и рељефима.60 Монументалност и реалистички стил дела потпуно следе
дух социјалистичког реализма у меморијалној архитектури, какав је негован у
Совјетском Савезу. Аутор тог споменика, Антун Аугустинчић, био је већ 1945.
године предложен за Стаљинску награду, али, упркос залагању југословенских
власти, није њоме овенчан.61 Од избијања сукоба 1948. године тај споменик је
доследно занемариван, чиме је изгубио свој дотадашњи ритуални значај, који је
пренет на новоизграђени Споменик палим борцима на Иришком Венцу. Тај рад
Сретена Стојановића из 1951. године лоциран је ближе Београду, чиме је био
доступнији за посете и организовање свечаности, а његовим идејним решењем
инсистира се на аутохтоности народног устанка и југословенске револуције.62
(види слику бр. 12. и бр. 13).

Revolucionarno kiparstvo..., стр. 14, 104.
Revolucionarno kiparstvo..., стр. 14, 102–103.
61
Дипломатски архив Савезног министарства иностраних послова, Политичка архива (ДА
СМИП, ПА), 1945, Ф30, пов. Бр. 3584; амабасадор у Москви В. Поповић је од МИП-а 24.VIII
1945. тражио биографију Аугустинчића за потребе комисије за додељивање Стаљинских награ
да. Види и: Архив Југославије, 507, IX, 119/I-6 (33); Карактеристика А. Аугустинчића, коју је
написао А. Ранковић и упутио В. Поповићу у Москву.
62
Види: Revolucionarno kiparstvo..., стр. 83, 91.
59
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Слика број 12.
Слика број 13.
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Споменик борцима	���������������������������������
Споменик палим борцима на 		
	��������������������������������������������������
Црвене Армије, Батина Скела	���������������
Иришком венцу
	�������������������������������
(рад Антуна Аугустинчића).63	��������������������������������
(рад Сретена Стојановића).64

Колико је политички била важна чињеница да су кости совјетских војника
закопане у Југославији говори и податак да у совјетском филму У планинама
Југославије (В горах Югославии, Абрахам Ром, 1946) постоји епизода у којој
учествују два црвеноармејца побегла из немачког заробљеништва. Током борбе
они помажу југословенским партизанима напавши Немце с бока, али том прили
ком један од њих гине. Сахрањен је на истом месту, на врху брда, обележивши
својим гробом ратно братство две словенске земље (види слику бр. 14). У тој
епизоди сублимисана је историјска чињеница да су бројни совјетски војници
пали ослобађајући Југославију од Немаца и њихових помагача. Међутим, када
је дошло до промене спољне политике Југославије и формирања Балканског
пакта 1954. године65, и филмско представљање чињеница из Другог светског
рата постављено је на нове основе.
Revolucionarno kiparstvo..., стр. 102.
Revolucionarno kiparstvo..., стр. 83.
65
Тиме је Југославија постала придружени члан НАТО пакта. Види: Анкарски споразум и
Тајну конвенцију између Грчке, Турске и Југославије из 1953; војне споразуме САД са Грчком и
Турском из 1953. и 1954. и Балкански пакт између Грчке, Турске и Југославије из 1954. Balkanski
ugovorni odnosi 1876–1996, t. III, (1946–1996), Beograd 1999, стр. 235–262.
63
64

Годишњак за друштвену историју 1–3, 2007.

102

Добар показатељ је филм Франце Штиглица Долина мира (1956), у коме је
у лирској форми, али са другачијим јунацима, поновљен ритуал обележавања
територије костима палих ратника. То је прича о двоје сирочића, Немици Лоти
и Словенцу Марку, које је на њиховом путу ка бајковитој „Долини мира“ пратио
и штитио амерички авијатичар Џим, кога су нацисти оборили изнад Словеније.
Његов копилот, који је погинуо на почетку филма, био је сахрањен у Југослави
ји, док се Џим придружио Титовим партизанима. Пред крај филма и он гине у
заједничкој борби против Немаца. Тиме је била поновљен клише из Ромовог
филма, али су совјетски војници замењени америчким авијатичарима, чиме је
послата снажна политичка порука. Диспропорција великог броја совјетских и
малобројних америчких жртава у Југославији тиме је, у политичком и идеоло
шком смислу, доведена у „баланс“ (види слику бр. 15). Будућа „несврстана“
Југославија тиме се, по други пут, јасно сврстала.

Слика бр. 14. Сахрана црвеноармејца у Босни.
Кадар из филма У планинама Југославије.66

Југославија–СССР, 6, април 1946, стр. 24. Илустрација уз текст Вјекослава Афрића „Са
радња совјетских и наших уметника на филму“, стр. 23–25.
66
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Слика 15. Сахрана америчког пилота у Словенији.
Кадар из филма Долина мира.67

Ако се посматрају редослед и локације сахрањивања, опажа се да су нај
пре били покопани совјетски војници, између Трга Републике и Трга Славија,
у правцу север југ и дуж главне градске саобраћајнице, која је после рата но
сила име Маршала Тита. После сукоба са СССР-ом њихово место заузели су
домаћи комунистички „свеци“, по истој главној саобраћајној оси и дуж урба
нистичке „кичме“ старог дела града, која се пружа преко Теразијског гребена,
од Калемегдана до Славије. Свесно или не, тиме је, практично, више пута био
изведен ритуал поновног сахрањивања (тзв. elevatio и translatio моштију), који
једни аутори везују за подручје византијског утицаја68, док други то сматрају за
ексклузивно словенски обичај.69 Код Срба тај обред се посебно везује за култ
Светог Саве, заштитника српске земље, чије мошти су спадале у ред најцење
нијих – целих балсамованих тела.70 Тим имитирањем религиозних ритуала ју
Илустрација преузета из: Čolić, Milutin, Jugoslovenski ratni film I, Beograd/Titovo Užice
1984, стр. 21.
68
Поповић, Даница, „Мошти Светог Саве“, у: Свети Сава у српској историји и традицији,
Београд 1998, стр. 261 (у даљем тексту: Д. Поповић, Мошти Светог Саве...).
69
M. Elijade��, Istorija� ������������
verovanja..., III, стр. 35.
70
Д. Поповић, Мошти Светог Саве..., стр. 261–262.
67
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гословенски комунисти нису само костима својих хероја обележавали простор
и везивали своју идеологију за тло, потискујући старију веру, православље, и
старије „хероје цивилизаторе“ (или „свеца цивилизатора“, Светог Саву)71, него
су совјетску „нову квазиверу“ замењивали њеним југословенским супстратом,
„најновијом квазивером“, касније названом самоуправни социјализам. Посту
пак је могао бити делотворан само тамо где је био традиционално уврежен, а
то је међу православним и, можда, муслиманским живљем, који је дуго делио
и поштовање домаћег свеца и неке ритуале везане за њега.72
Ритуал „замене моштију“ је, поред тога, испуњавао још једну нарочиту
потребу – он је идеолошку осу моћи преносио на нову тачку у простору. Ако
се желело да се врх пирамиде моћи пренесе из московског Кремља у београд
ски Бели двор, а желело се, „свете жртве“ пале за идеју нису више могли бити
црвеноармејци, него су то морали бити југословенски комунисти (или бар
социјалдемократи, као Туцовић), центар идеологије убудуће је морао бити у
Југославији, а не у СССР-у, Вођа више није могао бити Стаљин, него Тито,
итд. Они заблудели појединци, који су остали верни Стаљину, били су изгнани
из нове „квазицркве“, тј. из Партије, изоловани су и подвргнути мукотрпном и
дуготрајном поступку „покајања и очишћења“ на пустим јадранским острвима.
Tај део ритуала остао је исти као и пре „шизме“.
Али, бурне четрдесете године су и пре идеолошких цепања биле донеле
необичне идеолошке спојеве. Чињеница да су, ако не сви, а оно бар неки совјет
ски гробови приликом сахране и споменици приликом откривања били опојани
по православном обреду посебно је интересантна.73 Најмаркантнији пример
представља споменик црвеноармејцима на Тргу Републике у Београду, који је
подигнут само „неколико дана по ослобођењу“.74 На степенастом постаменту
тог споменика налазила се бела мермерна плоча, на чијем врху је била петокрака
звезда, а унутар ње срп и чекић. С леве и десне стране, ниже од звезде, плочу
ограђују два полустубића, на чијим врховима су се налазили једнакокраки кр
стови окренути на све четири стране света. Између њих је текст: Вечная слава
героям павшим в боях за свободу и независимость нашей родины и братской
Югославии. Потом следе имена сахрањених. У подножју споменика налазила
се још једна, метална петокрака са укрштеним мачевима, ниже ње ловоров ве
нац са малом звездом у средини, а испред споменика чирак у коме су паљене
71
Зиројевић, Олга, „Свети Сава и наши муслимани“, у: Свети Сава у српској историји и
традицији, Београд 1998, стр. 436 (у даљем тексту: О. Зиројевић, Свети Сава и наши муслима
ни...).
72
О. Зиројевић, Свети Сава и наши муслимани..., стр. 433–438.
73
O. Manojlović Pintar, ’Širokaja strana moja rodnaja’..., стр. 136, 140.
74
ДА СМИП, ПА, 1945, Ф15, Пов. Бр. 1968. Childs, Marquis, „Visit to Belgrade“, у: Chicago
Daily Times, 7. march 1945. Чајлдс је био амерички дописник из Београда пред крај рата.
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свеће.75 Тај синкретизам православних и комунистичких симбола одражавао је
одређене промене у политичкој сфери.
Током Другог светског рата испољила се инфериорност нових „политичких
религија“ у односу на традиционалне вере. То се у драстичној форми показало
на окупираним територијама Совјетског Савеза, када су нацисти покушали да
верска осећања локалног становништва искористе као ратно средство против
Црвене Армије. Издато је наређење по коме „[...] Сва средства цркве, мисти
цизма, религије и пропаганде треба да буду [...] искоришћена под паролом:
‘Хитлер против Стаљина!’ – или ‘Бог против Ђавола’. [...]“76 Ситуација у којој
је тада Стаљин деловао била је питање живота или смрти и за њега самог, и за
идеологију коју је представљао, и за народ, и за државу. Током преломне 1943.
године, да би појачао мотивацију својих војника, он је рехабилитовао Руску
православну цркву: изабран је патријарх, формиран Свети синод и отворен
Богословски институт.77 Показало се да је „[...] Позив духовништва на заштиту
отаџбине имао пресудан утицај на милионе и милионе људи. [...]“78 Окретање
традиционалним вредностима и симболима православља и руског национали
зма, међутим, мењало је и владајућу идеологију, која у већој мери него пре ра
та постаје „руска ствар“. Стаљин је могао да буде задовољан јер су у црквама
читане молитве за његово здравље и јер је нашао нови резервоар снаге, али на
идеолошком плану то је био тежак пораз. Показало се да марксизам-лењинизам
у критичном тренутку није био у стању да испуни функцију друштвене хомоге
низације и мотивације, нити да распали патриотизам и борбени морал као што
су то могли православље и национализам.

75
Фотографију споменика без венаца види у: Родина, 2003/10, стр. 45, потпис: Памятник
советским воинам в Белграде 1946. г. РГАКФД.
76
М. Гелер; А. Некрич, Утопија на власти..., стр. 377.
77
М. Гелер; А. Некрич, Утопија на власти..., стр. 376–379.
78
А. А. Данилов; А. В. Пыжиков, Рождение сверхдржавы..., стр. 181. и даље.
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Summary
Goran Miloradović
Ashes to ashes:
Stalinist funerary rituals in socialist Yugoslavia
The article deals with social and political function of funerary rituals in socialist Yugo
slavia. It starts from the standpoint that the relation to death is one of the basic and the most
durable experiences of a human and therefore it has a special meaning as an indicator of the
relation between society, ideology and the ruling structure. The main topic of this paper is
process of implementing form and social function of soviet funerary rituals by Yugoslav com
munists. A basic model of the relations to the death and funerals of leaders and heroes were
the funerals of Lenin, Stalin and Dimitrov, to be compared with the funeral of Josip Broz
Tito. Special problem was a phenomenon of “making space” for the ideology by marking
the ground with the graves of the fallen heroes. Immediately after the World War II in Yugo
slavia it was done in order to bring and strengthen soviet example in Yugoslavia. After 1948
and the conflict of the Cominform it became an instrument of competition between socialist
Yugoslavia and the USSR for the leading role among socialist states and parties. A special
question arose from the research about disability of Marxism-Leninism to fulfill the function
of social homogenization and motivation for struggle at the turning point of the World War
II, during 1943, as it had been the case with Russian orthodoxy and nationalism.

