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Титова смрт и сахрана у 
британској штампи1

Апстракт: Чланак се бави анализом писања британске штампе о смр
ти Ј. Б. Тита. Тежиште интересовања извештача о том догађају, који 
је био дочекан спремно и означен као „епохалан“, било је, поред емотивне 
стране догађаја, на међународнополитичким контактима обављеним у 
Београду у време сахране и преспективи Југославије „после Тита“. 

Кључне речи: Титова смрт, југословенскобритански односи, Хладни 
рат.

У мало којој земљи парламентарне демократије је током Хладног рата 
утицај штампе и осталих медија на формирање јавног мњења, па донекле и на 
политику владе, толико пресудан као у Великој Британији. Њихов утицај се, ме
ђутим, простирао (као и данас) и далеко ван британских острва. С друге стране, 
смрт Јосипа Броза Тита, доживотног председника СФРЈ, свакако је била један 
од кључних догађаја у историји Југославије уопште, а његова сахрана вероватно 
највећи или бар дипломатски скуп (ма и неформалан) са најважнијим гостима 
који је икад одржан на тим просторима.

Због тих, између осталих, разлога, занимљиво је видети на који начин 
су о тим догађајима извештавали најважнији апмаркет британски штампани 
медији.2 То ће бити тема овог чланка. Чињеница да је долазак у Београд Марга
рет Тачер била прва посета једног британског премијера Југославији чини ово 
извештавање још занимљивијим. 

Велика Британија, у потпуном контрасту са Југославијом тога времена, кра
јем седамдесетих година прошлог века проживљавала је, у економском смислу, 
своје најтеже дане још од Другог светског рата. Било је то време непосредно 

1 Овај текст се заснива на ауторовом дипломском раду, Британски медији о Титовој смрти 
и сахрани, одбрањеном 4. јула 2005. године на катедри за Општу савремену историју на Фило
зофском факултету у Београду. 

2 Upm���k�� – горњи, квалитетнији део тржишта – у овом случају тржишта новина (штам
пе). Овај чланак се односи на оно што су тих дана писали Тајмс (T��� Ti���s), Сандеј тајмс (T��� 
S�����a� Ti���s) Фајненшел тајмс (Fi�a��ia� Ti���s), Дејли телеграф (�ai�� T���������ap�), Сандеј теле
граф (S�����a� T���������ap�), Гардијан (T��� ���a����ia�), Гардијан викли (���a����ia� W�������), Обзервер 
(Obs����v����) и Економист (T��� ��������is��). 
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пред Тачер револуцију.3 Лабуристичка влада премијера Џејмса Калахана, која је 
до 1979. године била на власти показала се неспособном да се с тим проблеми
ма носи и она је коначно изгубила поверење британских гласача на изборима 
одржаним те године. За нашу тему занимљив је заокрет у спољној политици 
коју је извршила нова британска конзервативна влада Маргарет Тачер. Основно 
обележје било је заузимање знатно тврђег става према Совјетском Савезу.4 Ово 
је посебно био случај после победе британским Конзервативцима идеолошки 
блиске Републиканске странке и Роналда Регана у САД, на изборима 19�0. го
дине. �Атлантицизам“ је био кључни фактор британске спољне политике током 
осамдесетих година двадесетог века.5 Иако без наговештаја великих промена у 
британској политици према ЕЕЗ, и у овој организацији је Маргарет Тачер виде
ла, пре свега, �начин за консолидовање Западне Европе против комунизма“.�

Велика Британија је међу државама Западне Европе и Северне Америке 
карактеристична по томе што �7% апмаркет или квалитетних дневних новина 
чита средња класа, али је, за разлику од осталих наведених земаља, читају ипак 
и сиромашнији слојеви. Међутим и број оних који се свакодневно информишу из 
дневних новина процентуално је већи.7 Тиме је њихов утицај на јавност такође 
сразмерно већи. Требало би напоменути и да је број дописника из иностранства 
�квалитетних“ новина био у то време вероватно 10 пута већи од истог броја 
код �масовних“ новина.� Дакле, јасно је да су на извештавање о догађајима у 
иностранству оне имале далеко већи утицај.

Утицај тих (и осталих) новина не односи се само на формирање јавног 
мњења. Бар донекле, он се проширује и на креирање унутрашње и спољне по
литике владе, макар то некад било и у малим размерама.9 Он је почео и да се 
појачава током седамдесетих година прошлог века, када долази до концентраци
је власништва над више дневних листова у само неколико �медијских група“. 
Начин управљања новинама је током седамдесетих постао централизованији 
и са више утицаја власника.10 Резултат је био следећи: иако су новине постале 
мање партијски предвидиве, сад су политичари све више постајали клијенти 

3 Термин који неки историчари и политички теоретичари користе како би означили свеу
купност политичких, економских, друштвених, па и моралних промена које су се догодиле за 
време док је дужност премијера В. Британије обављала Маргарет Тачер.

4 Ma����a������ T�a��������, Th� D�wning S������ Y������, ��������� 1993, стр. 9.
5 ���i� �. �va�s, Th���h��� �n� Th���h���i��m, ��������� 2004, стр. 91.
� ����� W. Y�������, B��i��in �n� E�����p��n Uni�� �9�5�999, ��������� 2000, стр. 127; ������� Y�������, 

On� �f U��, ��������� 1990, стр. 1�4–1�5. 
7 ��������� T���s��a��, N�w��p�p����� p�w���: �h� n�w n��i�n�� p������� in B��i��in, Oxf������ 199� (�� ��a�j��� 

�����s����: T���s��a��, N�w��p�p��� p�w���), стр. �–9.
� T���s��a��, N�w��p�p����� p�w���, стр. 340.
9 T���s��a��, N�w��p�p��� p�w���, стр. 230.
10 �a���s C������a� a��� ���a� S��a�����, P�w��� wi�h���� �����p�n��i�i�i��, ��������� 1991, стр. 123–124. 
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новина (то јест, њихових крајњих власника) уместо да су, као раније, оне пла
сиране преко спонзора партија.11

Даље, да би се боље схватила повезаност политичког и новинарског естабли
шмента у Великој Британији, потребно је поменути и неформалну институцију 
лобија (L����), тада стару око стотину година. Њу су сачињавали новинари који 
су били у свакодневном контакту са владом.12

Такође, иако је утицај В. Британије у међународној политици после Другог 
светског рата опадао, статус Лондона као светског новинског центра опстаје 
и чак се повећава.13 Продаја у иностранству расте, па се зато може говорити и 
о утицају који британска штампа има и на формирање светског јавног мњења, 
мада, наравно, у ограниченом обиму.

�Квалитетне“ новине су међу собом биле подељене и идеолошки, а та поде
ла стајала је у одређеној вези са променом типа власништва и начина управљања 
над новинама тих година.14 Упрошћено говорећи, осим Гардијана, Обзервера и 
Гардијан виклија, све остале новине су 19�0. године стајале много више на стра
ни Конзервативне (Тори) партије и владе Маргарет Тачер. За нас је занимљиво 
и да уочимо да ли се и, ако јесте, како та подела очитавала на извештавање тих 
листова о Титовој смрти и церемонији погреба. Између 5. и 11. маја скоро све 
апмаркет дневне новине су свакодневно објављивале бар по два текста који су 
се на неки начин тицале СФРЈ или смрти Јосипа Броза.

Поред важности за саму Југославију, догађаји везани за смрт Јосипа Бро
за су у извештајима, фељтонима и коментарима острвске штампе оцењени као 
битни и са дипломатског, дакле ширег, међународног становишта. То и због 
предвиђаних последица Брозове смрти, а и због разумевања његове сахране 
као својеврсног дипломатског састанка на највишем нивоу, што је она свакако 
и била.

После скретања на конзервативнији начин владавине, посебно у политич
ком смислу, Броз је током седамдесетих изгубио неке од симпатија на Западу. 
Ипак, након совјетске инвазије на Авганистан, поново је, као у доба почетка 
хладног рата, дошло до актуелизације спољнополитичког положаја Југославије. 
То се уједно хронолошки поклопило са одласком Јосипа Броза са политичке 
сцене.  

11 C���i� S����������U����, B��i�i��h p������� �n� �����������ing ��in�� �9�5, Oxf������ 1991 (у даљем тексту 
S����������U����, B��i�i��h p������� �n� �����������ing), стр. 194–195.

12 S����������U����, B��i�i��h p������� �n� �����������ing, стр. 1��–1�9.
13 T���s��a��, N�w��p�p��� p�w���, стр. 340.
14 S����������U����, B��i�i��h p������� �n� �����������ing, стр. 19�–7, ��ab���a �.2; T���s��a��, N�w��p�p��� 

p�w���, s����.240; �a���s C������a�, a��� ���a� S��a�����, P�w��� wi�h���� �����p�n��i�i�i��, стр. 124.
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Прве реакције и најаве долазака 

Вест о смрти Јосипа Броза све три главне дневнополитичке новине, Гарди
јан, Тајмс и Дејли телеграф, објавиле су на првим странама својих издања за 5. 
мај. За Тајмс је из Београда извештавала Деса Тревисан (D������ T����i���n).15 На 
првој страни издања од 5. маја, у тексту под насловом Југославија у жалости 
пошто је Тито изгубио своју последњу битку (Y��g������i� in m�����ning ��� Ti�� 
������� hi�� ����� ������) она прво цитира југословенски државни радио и телевизију, 
описујући како је �тежак глас“ спикера објавио да је �друг Тито умро“. Али она 
каже и да је јавност већ месецима била на то спремана, па је вест �примила мир
но“. Из саопштења Централног комитета СКЈ издваја део који позива земљу на 
јединство. Деса Тревисан пише да су Брозову смрт људи примили као �лични 
губитак“, а за неке од �његових сабораца“ каже да су �плакали на улици“. 

На првој страни Тајмса од 5. маја 19�0. су и наслови Свет шаље поруку 
саосећања (W����� ���n��� ���mp��h� m������g���) и Русија одаје пошту изузетном ли
деру (R������i� p���� ���i����� �� ‘��������n�ing �������’) Тајмсовог дописника из Москве 
Мајкла Бињона (�i�h��� Bin��n). У првом од њих се најпре наводи порука кра
љице Елизабете, у којој она �у име британског народа и у своје лично име, шаље 
поруку дубоког саосећања шефу државе“, а потом и премијера Маргарет Тачер, 
у којој изражава �дубоко жаљење“, а за преминулог председника Југославије 
каже да је био �чврст савезник у рату, а наше земље су постале присни (w���m) 
пријатељи у миру“. Даље се цитирају поруке председника Картера, канцелара 
Западне Немачке Хелмута Шмита и италијанског председника владе Франческа 
Косиге. Истиче се да је краљица наредила да све заставе на владиним зградама 
у В. Британији буду на пола копља. Тајмс пише и да је застава испред седишта 
Комунистичке партије Италије у Риму такође на пола копља, а да је у Египту 
проглашена седмодневна жалост. За дописника из Москве реакција совјетских 
медија на Титову смрт је била �изненађујуће топла“.

Гардијан од 5. маја је на насловној страни имао текст Хеле Пик (H���� Pi�k), 
извештача из Београда током целог тог раздобља, Титова смрт затвара једну 
југословенску еру (Ti��’�� ����h �������� � Y��g������ ����) са наднасловом Граница 
ојачана док колективно председништво преузима дужност (B������� ������ngh��
n�� ��� ������i�� ��k��� p�w���). Пренете су реакције домаћих медија, и званично 
саопштење о Брозовој смрти. За њу аутор извештаја процењује да ће имати 
одјек широм света, те да ће је Југословени дубоко жалити, пошто је �Тито по
стао инкарнација јединства и независности њихове земље“. Предвиђа се скоро 

15 Иначе, овај дописник би могао бити посебно занимљив. Рођена је у Југославији, али је 
постала британски држављанин 1949. године. Дописник Тајмса из Источне Европе је од 195�. 
године. У нападу из пиштоља рањена је 1992. године у Београду. Извор: Th� En�����p��i� �f �h� 
B��i�i��h P������� �������99��, ��������� 1992, стр. 55�. 
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известан долазак тадашњег премијера Велике Британије, и то у друштву неког 
од представника краљевске породице, и долазак тадашњег председавајућег по
крета несврстаних Фидела Кастра. Ту су и изјаве саучешћа краљице Елизабете 
и М. Тачер, али и саучешћа из Москве. Пик изражава наду да би предстојећи 
неформални скуп (на церемонији сахране) представника најважнијих земаља 
могао да буде искоришћен и за попуштање хладноратовских тензија. Иако се 
у тексту говори о превентивним мерама које ново�старо југословенско вођство 
предузима за случај спољне агресије, оцењује се да оне не означавају и његову 
озбиљну забринутост да ће до те агресије доћи. Према редакцијском комента
ру Гардијана, необично дугачког наслова, од истог дана, смрт југословенског 
председника �оставља празнину на међународној сцени“.1� 

За конзервативни дневник Дејли телеграф од 5. маја 19�0. године, о смрти 
Јосипа Броза извештава на првој страници дописник листа за источну Европу 
Џон Милер (J�hn �i�����). Уз велику фотографију преминулог председника СФРЈ 
из јануара 19�0. (непосредно после ампутације леве ноге) стоји крупан наслов 
Тито је умро после четири месеца – пренос власти већ завршен (Ti�� �i��� �f���� 
� m�n�h�� – P�w��� ����n��f��� �������� ��mp����). Извештај, поред начина на који је 
југословенској јавности саопштена вест и навођења датума сахране, описује и 
настали механизам управљања државом и партијом, наводећи да је он раније 
ступио на снагу и да је колективни и ротирајући, пошто Тито није могао да 
�гледа друге како стичу моћ и популарност“. На последњој страни Дејли теле
графа од 5. маја се у оквиру чланка Порука саучешћа од Краљице (�������gе �f 
��imp��h� f���m Q����n) цитирају изјаве саучешћа највиших званичника Уједиње
ног Краљевства, вођа опозиције, и неке из иностранства. 

Дан касније Дејли телеграф објављује чланак свог дописника из Минхена 
– Емигранти планирају демонстрације против Тита (Emig������ p��nning �n�i
Ti�� ��m�n�������i�n��).17 Према његовом мишљењу, емигрантске организације 
�националиста“ планирају демонстрације које би се дешавале истовремено са 
Титовом сахраном, али се оцењује да ће их власти СР Немачке забранити. Онда 
се наводе претходна крвопролића приликом сукоба ривалских емигрантских 
група (углавном Срба и Хрвата), али и убиства �од стране службе државне без
бедности Југославије“. 

Мало поред је и текст Аустрија остаје мирна (A�������i� ������� ���m), у коме 
Блејк Бејкер (B��k� B�k���) из Беча јавља како Аустријанци реагују �са типичном 
мирноћом на вест о смрти маршала Тита“ и да ће њихову делегацију на сахрани 

1� T��� ���a����ia�, 5. мај 19�0, стр. 4, Тито: Бастион југословенске независности (визионар 
који је имао храбрости да преузме комунистичка убеђења и уобличи их према потребама своје 
земље) – (Ti��: B����i�n �f Y��g������ in��p�n��n���i��i�n���� wh� h�� �������g� �� ��k� ��mm��ni��� ��n
�i��i�n�� �n� ��h�p� �h�m �� hi�� ����n����’�� n�����).

17 �ai�� �����������ap�, �. мај 19�0. стр. 12.
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предводити председник Рудолф Кирхшлегер. Поред тога су још два написа у 
вези са сахраном Ј. Б. Тита. Први, Мондејл ће предводити делегацију Сједи
њених Држава (��n���� �� ���� US ����g��i�n), дописника из Вашингтона А. 
X. Мекилроја (�. �. M�I�����i). Иако се претпоставља да је Картер одлуку донео 
не знајући намеру председника СССР Леонида Брежњева, преносе се и виђе
ња виших дипломата да би за председника Картера било немогуће (пре свега 
због протеста према догађањима у Авганистану) да се нађе на истом месту 
са Брежњевом. Један од најочитијих доказа да су британски медији видели 
сахрану Јосипа Броза као дипломатски састанак јесте и последњи чланак на 
тој страни Тачер на београдским разговорима (Th���h��� in B��g����� ���k��) дипло
матског сарадника Дејвида Адамсона (D��i� A��m���n). Владало је мишљење 
да ће се Маргарет Тачер састати и са више вођа несврстаних земаља, од којих 
ће затражити да јаче осуде совјетску интервенцију у Авганистану, формално 
још несврстану државу. Тајмс од 7. маја износи да �сусрет са Брежњевом и 
Косигином неће бити тражен“.1� Тога дана и дописник Дејли телеграфа из 
Београда Дејвид Ширс на првој страни пише да је на питање да ли ће до нека
квих дипломатских разговора ипак доћи, било немогуће дати одговор, јер су 
совјетски дипломати одбијали да коментаришу, а англоамерички су одговара
ли да ако их и буде, они неће бити уговарани на нивоу амбасада у Београду.19 
Он прогнозира један од највећих међународних политичких скупова икада, 
уз подсећање да ни сахрана Џона Кенедија није била привукла толико држав
ника на једно место. Уреднички коментар истог листа неколико дана касније 
закључује да нису сви дошли само да одају пошту Титу већ и због политичких 
калкулација. Као најјаснији пример за то наводи понешто закаснелу одлуку 
Леонида Брежњева да допутује, тек после исте такве одлуке председавајућег 
кинеске државе (и после одлуке САД да их у Београду представља потпред
седник Мондејл). Међутим, нагласак се ставља на совјетску жељу да претек
ну Кинезе, и то пре свега због положаја у Трећем свету и код несврстаних. 
За Фидела Кастра, председника Кубе и председавајућег земаља несврстаних, 
Дејли телеграф не зна да ли ће присуствовати због неслагања која су између 
њега и Тита избила око опште оријентације покрета несврстаних. На истој 
страни се налазе још два мала чланка: први – Штрајкачи допуштају краљу 
да лети (S���ik����� ����w king �� fl�), у коме дописник из Стокхолма јавља да ће 
особље цивилног летења у Шведској и поред штрајка који је у току, допустити 
краљу Карлу Густаву да авионом оде у Београд; други – Кадар одаје пошту 
(K����� ���i�����) јавља о одласку мађарског комунистичког вође на Брозову са
храну у Београд. 

1� T��� Ti���s, 7. мај 19�0. стр 1, Британска делегација.
19 �ai�� �����������ap�, 7. мај 19�0. стр 1, Велики скуп светских лидера да одају почаст Титу.
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Гардијан је први међу гостима из Уједињеног Краљевства поменуо и вођу 
лабуристичке опозиције Џејмса Калахана. 20 Тајмс то чини дан касније.21 Тада пр
ви пут обавештава и о доласку Брежњева.22 Гардијанов дописник из Њу Делхија 
јавља о тродневној жалости у Индији и о доласку Индире Ганди у Београд.23 Ту 
читаоци сазнају (исто се и у тексту Хеле Пик од истог датума каже за Кину) да 
су у Индији новине изашле са Брозовим фотографијама и са црним ивицама. 
Гардијан пише и о реакцијама у другим земљама, као што су Француска, обе 
Немачке, Италија, Канада, Румунија, итд.24 Лист је, такође, известио и о доласку 
шефова комунистичких партија Италије и Шпаније на Титов погреб.25

Фајненшел тајмс је писао да ће сахрана бити један од највећих икада виђе
них окупљања светских лидера. Извештач Антони Робинсон (An�h�n� R��in���n) 
се пита да ли ће, нпр. Албанија послати делегацију и наводи да је то једина 
амбасада која претходног дана није истакла заставу, а за значајно проглашава 
првенство Кине у објави доласка своје делегације на сахрану �и поред тога 
што је означила Југославију као јеретика у комунистичком покрету пре више 
од деценије“.

О припремама и одавању поште

Делови чланака или цели чланци о припремама за сахрану и одавању по
следње поште у Југославији такође су били заступљени у свим новинама. Гар
дијан, извештавајући о преносу ковчега са телом преминулог југословенског 
председника, �плавим возом“ из Љубљане у Београд приметио да се дочек југо
словенског председника �одвијао у тоталној тишини“.2� Дописник Добс ставља 
нагласак на емоционалност испраћаја воза из Љубљане и дочека у Београду, али 
и на �посебно дирљиве сцене“ полагања венца Јованке Броз на ковчег изложен 
у Савезној скупштини, чије је приказивање �изненадило телевизијске гледао
це“. Најбољу илустрацију �психолошког шока“ који је смрт Броза произвела, 
Добс налази у догађајима пред почетак фудбалске утакмице у Сплиту (Хајдук 
– Црвена звезда, прим. М. П.), где су на вест о смрти председника �и играчи 

20 T��� ���a����ia�, �. мај 19�0. стр. 4, Титова достигнућа хваљена.
21 T��� Ti���s, 7. мај 19�0. стр. 1 Британска Делегација. Поменути су још и министар спољ

них послова Лорд Карингтон, вођа Лабуриста Џејмс Калахан, вођа Либералне партије Дејвид 
Стил, Фицрој Меклин са супругом и други.

22 T��� Ti���s, 7. мај 19�0. стр. 1, Совјетско одавање поште. Одлука је, пише Тајмс, дошла 
после одлуке кинеског шефа државе Хуа Куо Фенга да буде лично присутан у Београду.

23 Исто, Ганди поздравља „великана нашег времена“.
24 Исто, Светски лидери одају последњу пошту.
25 T��� ���a����ia�, 7. мај 19�0. стр 7, Картер ће пропустити окупљање многих светских ли

дера (C������� wi�� mi���� g��h���ing �f m�n� w����� ���������).
2� T��� ���a����ia�, �. мај 19�0. стр. 1, Титово последње путовање (Ti��’�� fin�� j�����n��).
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и судије бризнули у плач“. И иначе, расположење обичног становништва се 
описује као �да је умро члан породице“. Једини од дневних листова, Гардијан 
помиње и �кратку церемонију на киши“ у Загребу, током проласка плавог воза 
кроз главни град тадашње СР Хрватске, на којој се окупило �око сто хиљада 
људи“. Само место на коме ће бити сахрањен Јосип Броз (Кућа цвећа) Гардија
нов новинар дочарава читаоцима као �тачку одакле је могуће видети и стари и 
савремени Београд како се пружају према ушћу Дунава и Саве“. Нешто касније 
у истом издању стоји да су чак и цркве у Југославији биле пуне људи који су се 
молили (�целог живота комунисти“).27 

Деса Тревисан у извештају на насловној страни Тајмса од �. маја јавља о 
Јованки Броз, која је, стојећи поред Титовог ковчега, прекинула скоро три годи
не одсуства из јавног живота.2� У Београду су, пише даље, већ почеле да се оку
пљају стотине хиљада људи како би одали пошту човеку који је одатле владао 
више од 35 година (�...Београд никад није био сведок дужег периода мира“). У 
тој новини, два дана касније, на насловној страни је текст између две повеће 
фотографије. На једној су хиљаде људи док пролазе поред Брозовог ковчега, а 
на другој старац са шајкачом који салутира док су му на грудима одликовања 
из Првог и Другог светског рата. Деса Тревисан говори о томе како су различи
тости накратко склоњене у страну од првих људи око стотину земаља који су 
дошли на церемонију сахране.29

Такође, истог дана, на првој страни Дејли телеграфа извештач Дејвид Ширс 
(D��i� Sh������) тренутак када Јованка Броз стоји поред ковчега проглашава за 
најдирљивији на почетку вишедневног јавног одавања поште Јосипу Брозу.30 За 
њену појаву, иако је до тада била одстрањена из Брозовог окружења, Ширс каже 
да је додала �додир људскости у овој сасвим политичкој и државној прилици“. 
Описано је до детаља њено полагање венца, али и њена гардероба (�одело са 
персијским огртачем од јагњеће коже и одговарајућим шеширом“). Извештач 
Дејли телеграфа напомиње и да је Јованку Броз државна телевизија (за коју 
она није постојала од 1977) ословила са �Титова супруга“ (Ширс је именује као 
�Јованка Тито“). А наводи и да она �никако није била једина која је плакала“. 
За сцене јавне жалости приликом проласка ковчега Дејли телеграф пише да су 
биле свуда сличне. 

И Фајненшел тајмс Антони Робинсона (An�h�n� R��in���n) помиње људе 
који стоје поред пруге како би �одали последњу пошту“ Титу �док плави пред

27 Исто, стр. 4, Титова достигнућа хваљена (Ti��’�� ��hi���m�n� �pp�������). 
2� T��� Ti���s, �. мај 19�0. стр. 1, Титова удовица се враћа из сенке (Ti���� wi��w ��������n�� f���m 

���������i��). 
29 T��� Ti���s, �. мај 19�0. стр 1, Државници се окупљају за Титову сахрану (S������m�n g��

h��� f��� Ti�� f��n�����).
30 �ai�� �����������ap�, �. мај 19�0, стр 1, Титова супруга у сузама поред ковчега (Wif� �f Ti�� in 

������� �� ��ffin).
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седнички воз, који носи његово тело на свом последњем путовању из Љубљане, 
пролази кроз Загреб, главни град Хрватске, на путу за Београд“.31 И Робинсон 
обраћа посебну пажњу дозволи Јованки Броз да јавно изрази своју жалост, али 
са нешто мање детаља него друге новине. 

Дејли телеграф се бави детаљима уређења просторије у Савезној скуп
штини, где је био изложен ковчег са телом Ј. Броза, почасном стражом која га 
чува, дугим редовима грађана за одавање поште у Београду, али и признањем 
југословенских власти да та милионска поворка и није сасвим спонтана.32 Уз 
чланак иде и велика слика ковчега прекривеног државном заставом, окруженог 
почасном стражом и грађанима који поред њега пролазе. Од комеморативних 
скупова, за које јавља да се одржавају широм Југославије, Ширс издваја главну 
комеморацију у Београду, на којој је �Владимир Бакарић, Хрват за кога се сматра 
да ће се појавити као један од најеминентнијих вођа посттитовске Југославије, 
поново потврдио... да ће нација одлучно наставити политику маршала Тита 
сопственог пута у социјализам и несврстаност“.

На првој страни Дејли телеграфа од �. маја је релативно велика фотографија 
Маргарет Тачер како полаже венац на ковчег Јосипа Броза (слична се налази и 
у Тајмсу од тога дана). Новинар Дејли телеграфа пише о одвојеном полагању 
венаца принца Филипа и Маргарет Тачер. Запажа и да је, у тренутку када је тре
бало да председник Брежњев положи венац, укључен остао само Други програм 
државне телевизије, док је Први прекинуо емитовање. Дејли телеграф поручу
је својим читаоцима да �забораве Вимблдон и распродаје у Оксфорд стриту“, 
јер �Лондон никада није видео овако нешто“. Процењује да је укупно више од 
милион људи прошло поред Титовог одра (�изненађујуће много тинејџера“).33 
Иначе, поред тог чланка је фотографија замбијског председника Каунде, који 
брише сузе док стоји над ковчегом. 

Овде би се могао споменути и текст Обзервера од 10. маја о �хиљадама љу
ди“ који су �ћутке“ пролазили кроз имање Јосипа Броза сахрањеног претходног 
дана у Београду, чинећи прве јавне посете његовој гробници.34

31 Fi�a��ia� Ti���s, �. мај 19�0. стр 1, Југословени стоје у реду док Титов ковчег пролази.
32 �ai�� �����������ap�, 7. мај 19�0. стр. 1, Велики скуп светских лидера да одају почаст Титу 

(Big ������m��� �f w����� ��������� �� h�n����� Ti��).
33 �ai�� �����������ap�, �. мај 19�0. стр 4, Целоноћни редови док Југословени одају пошту Титу 

(A�� nigh� q�������� ��� Y��g�������� p�� h�m�g� �� Ti��).
34 Obs����v����, 10. мај 19�0. стр. 1, Пошта Титу, (Ti�� h�m�g�).
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Погреб, медијски догађај 
првога реда

Тајмс од �. маја извештава о доласку британске делегације, наводећи њене 
чланове (заједно са вођама британских мисија код партизанске команде у Дру
гом светском рату Фицројем Меклином и Вилијемом Дикином), а нешто мало 
затим и чланове совјетске делегације.35 За њеног вођу Брежњева Тревисан каже 
да је привукао највећу пажњу Југословена. Фокус интересовања је, јавља Тајмс 
из Београда, на разговорима лидера током наредног дана. 

Дејвид Ширс (Дејли телеграф) јавља из главног града Југославије да је 
Маргарет Тачер, са британском делегацијом, стигла у Београд само десет мину
та пре совјетског председника Брежњева, те да су задужени за протокол били 
стављени на пробу.3� Ширс преноси и Танјугов назив за церемонију сахране 
– �Самит човечанства“. Он препричава редослед излазака из авиона британске 
делегације: прво принц Филип, па на одређеној удаљености Маргарет Тачер, 
па затим вође опозиције и вође британских мисија за време Другог светског 
рата. Дејли телеграф прави занимљиво поређење трке домаћина да све високе 
госте приме са једнаком пажњом са сценом из филма Чарлија Чаплина �Велики 
диктатор“, са �шеткањем Мусолинијевог воза горе и доле по станици на којој 
га је Хитлер чекао“. Даље извештава да је цео авион совјетских службеника 
безбедности стигао два сата раније пре званичне делегације. Онда се дочарава 
силазак Брежњева из авиона и пролазак (�близу врха се затетурао, а посматра
чима је застао дах”). Његово лице док пролази поред почасне страже – �безиз
ражајна маска“. 

Остале делегације описује Фајненшел тајмс: �Најмалобројније су биле 
оне које су пратиле краљеве Норвешке и Шведске, а најбројније председника 
Гвинеје, Секу Туреа и ирачког председника Садама Хусеина.“37 

У свим британским новинама од 9. маја на првој страни били су извештаји, 
са фотографијама, сахране Јосипа Броза одржане дан раније у Београду. Тајмсо
ва новинарка Деса Тревисан, испод фотографије америчког потпредседника 
Мондејла како пролази поред Леонида Брежњева и наслова Светски лидери 
одају последњу пошту Титу (W����� ��������� p�� fin�� h�m�g� �� Ti��) говори о 
белој гробници �усред цвећа које је сам засадио“. За церемонију каже да ју је 
одликовала једноставност, да је трајала четири сата и да је била �највећи скуп 
иностраних дипломата икад“. У наставку на �. страни, под посебним насловом 
Титов прекид са Москвом призван на сахрани (Ti�� �����k wi�h ������w ��������� 

35 T��� Ti���s, �. мај 19�0, стр. 1, Државници се окупљају за Титову сахрану (S������m�n g��
h��� f��� Ti�� f��n�����). 

3� �ai�� �����������ap�, �. мај 19�0, стр 1, Шефови држава света се окупљају за Титову сахрану 
(W����� h����� g���h��� f��� Ti�� f��n�����).

37 Fi�a��ia� Ti���s, 9. мај 19�0, стр.1, Титова сахрана (Ti��’�� f��n�����).
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�� f��n�����) препричавају се речи Стевана Дороњског на самом испраћају ковче
га ка �Кући цвећа“ како ће се остати при идејама за које се Тито залагао, па су 
издвојени: равноправност југословенских народа, несврстана политика земље 
и, нарочито, заокрет из 194�. године. 

Дејли телеграф од дана после Брозове сахране на првој страни има чак че
тири фотографије. Једну већу, насловљену Југословенске жене оплакују Тита, 
и још три мање, на којима је совјетски председник Брежњев. Главни извештај 
носи наслов Светски лидери на последњој пошти Титу (W����� ��������� in fin�� 
h�m�g� �� Ti��), и у поднаслову каже да �Јосип Броз Тито, син хрватског сеља
ка, кога би и Хитлер и Стаљин волели да су сахранили, коначно почива у миру, 
док цео свет одаје пошту“. Сахрану означава као �невероватан спектакл“ који 
је по свему одговарао �животу председника“. За представнике 115 земаља се 
каже да су дошли да одају пошту �Титану нашег времена“, за церемонију да је 
једноставна, а за гробно место да је слично оном где је 19�3. године сахрањен 
Џон Кенеди. Дејли телеграфов новинар Дејвид Ширс не пропушта да примети 
ни �пет рудара и пет металских радника“ који су ходали поред ковчега једног 
�некадашњег металског радника“ иако посмртне говоре описује као лишене 
антизападне пропаганде у стилу Москве. Прилику, �упркос једноставности“, 
проглашава за �узвишену и дирљиву“.

Гардијаново издање од 9. маја на насловној страни доноси сличну фотогра
фију као и Дејли телеграф – насловљену Југословенске жене у Београду јуче 
док је пролазио Титов ковчег. У оквиру главног извештаја, који носи назив Тито 
сахрањен са једноставном достојанственошћу (Ti�� �����i�� wi�h ��imp�� �igni��), 
налази се још једна фотографија са сахране, и то Јованке Броз. Сам текст Хеле 
Пик почиње више него упечатљиво: �Паунови председника Тита су гласно за
крештали, док је јуче погребна поворка стизала до гробног места.“3� Нешто је 
другачији избор речи из погребног говора у односу на онај направљен у Тајмсу 
и Дејли телеграфу: наглашава се �Брозово симболизовање“, не само у Југосла
вији већ и у целом свету, слободе мисли и креативности, борбе за правду, итд. 
Међутим, ни овде није превиђено помињање раскида из 194�, али ни заклињање 
у будућност међу несврстаним земљама. Поред тога, извештај преноси да је на 
интонирање Интернационале и југословенске химне устао и Леонид Брежњев 
и да је први поздравио �умрлог лидера испод мермерне плоче“. 

Фајненшел тајмс од 9. маја објављује три текста у вези са погребном це
ремонијом у Југославији од претходног дана, а њихов извештач из Београда је 
Антони Робинсон. На првој страни је текст Титова сахрана (Ti�о’�� f��n�����). На 
трећој страни наслов Велики број људи одаје тиху пошту, Тито је сахрањен 
(C���w��� p�� ��i��n� ���i����� ��� Ti�� B����i��). Пренесен је и посмртни говор Стевана 
Дороњског – потврда водећој улози комунистичке партије и �реафирмација прин

3� Идентичан текст је изашао и у Гардијан виклију (���a����ia� W�������) од 1�. маја. 
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ципа јединства, самоуправљања несврстаности и јединства државе и партије“. 
Помињање 194�. године у посмртном говору извештач лондонског листа види 
као �јасну поруку“ Леониду Брежњеву. 

У Обзерверу од 10. маја, на 12. страни, Марк Франкланд (����k F���nk��n�) 
констатује у тексту Југословени сада уче да живе без хероја (N�w Y��g�������� 
�����n �� �i�� wi�h���� � h����), да је церемонија била онаква какву би свака земља 
пожелела за �незамењивог хероја“. Онда пише о једноставности Брозовог гроб
ног места и даје врло занимљив естетскополитички опис држања појединих 
гостију.39 Међутим, они који су изгледали најдирнутији Титовом смрћу су, по 
Франкланду, били ирачки председник Садам Хусеин и председник Замбије Ке
нет Каунда. �Иначе, као сви велики погреби“, примећује новинар Обзервера, 
�и ово је био погреб ратника“. 

Пуна пажња посвећена је и међусобним сусретима државника. Тајмс на
јављује и разговоре Маргарет Тачер са премијером Индије Индиром Ганди и 
председником Замбије, Кенетом Каундом.40 Сви пишу о сусретима М. Тачер са 
премијерима СР Немачке и Италије и о њеном случајном сусрету са Јасером 
Арафатом. За њен сусрет са румунским председником Чаушескуом сви оцењу
ју да није уродио плодом, углавном зато што он �није успео да је убеди да има 
било шта да понуди“ у вези са тадашњом кризом у Авганистану.41 Дејли теле
граф пише да је госпођу Тачер неслагање са �руском“ инвазијом у Авганистану 
спречило да тражи сусрет са совјетским лидером, �али ни он није тражио сусрет 
с њом“.42 Такође, скоро сви проглашавају сусрет шефова две немачке државе 
као најважнији дипломатски састанак. У Тајмсу су и агенцијске вести, прво 
Асошијетед преса о једночасовном састанку потпредседника САД Мондејла са 
румунски председником Чаушескуом, па онда и Ројтерсова о састанку Леонида 
Брежњева и Ким Ил Сунга, председника Северне Кореје. 

Гардијан од �. маја обавештава о разговорима лабуристичког вође Калахана 
са лидерима западноевропских комунистичких и социјалдемократских партија 
тада присутних у Београду.43 Потом читамо о сусретима канцелара Хелмута 
Шмита и потпредседника Мондејла (одвојено) са лидерима Источне Немачке и 

39 �T��� S�a���i�avia� �i���s i� �����i�� �i�i��a��� ���if�����s, ���i���� ��i�ip i� ����� p�ai� ��a��� s��i��, w������ ����� 
�as�� w������ ��f �������a���� wi��������� p��w����. �i� I� S�����, ����� ��s������i����s ��������� ��f N������� �������a, s�������� wi��� f������ 
apa���� as ���������� p��si��� f���� a� ��pi� p��������ai��, b���� �i�����i��� ��� ������ ���� ����� ������ ��� �as ��v���� �is p����p���. T��� 
R��ssia�s w������ �����i�� �����s��a�, ���s�a�ab��� s���v��s, ������ s���f����s�i����s�� s��������� ���� �a���� ab������ s�������Wa������� 
M�����a��� was a ��assi� vi���p����si��������“

40 T��� Ti���s, �. мај 19�0, стр. 1, Државници се окупљају за Титову сахрану (S������m�n g��
h��� f��� Ti�� f��n�����).

41 T��� ���a����ia�, 9. мај 19�0, стр. �, Погреб као светски самит (F��n����� i�� w����� ����mmi�).
42 �ai�� �����������ap�, 10. мај 19�0. стр. �, Контакт са Русима одбијен (C�n���� wi�h R������i�n�� 

��p����n��).
43 T��� ���a����ia�, �. мај 19�0 стр. 1, Брежњев засенио Картера.
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Пољске и Леонида Брежњева са Индиром Ганди. Гардијанова новинарка Хели 
Пик истиче и да лидери Кине и СССР нису имали намеру да се сусрећу једни 
са другима. �Заједничке емоције“, жали у даљем току свог чланка Хели Пик, 
�нису биле довољне да премосте јаз између СССР и САД или између Кине и 
Москве“. Ипак, извештач Гардијана, у јаком контрасту у односу и на Тајмс и 
на Дејли телеграф, каже да је совјетски председник Брежњев направио три 
дипломатска пробоја: да се састао са премијерком Индије Индиром Ганди �са 
Авганистаном на дневном реду“, онда са председником Северне Кореје �који 
је близак Пекингу“ и, на крају, са источнонемачким лидером Хонекером, �који 
се јуче састао са канцеларом Шмитом“.

На 5. страни Дејли телеграфа од 9. маја, испод фотографије потпредседника 
САД Мондејла како пролази поред Брежњева и Громика, налази се чланак Тачер 
срела осам лидера у Београду (Th���h��� m����� �igh� ��������� in B��g�����), који говори 
о активностима британске премијерке у Београду. У тексту се даље каже да између 
Американаца и Совјета није било контакта. И Ширс, као и Тревисан, за Тајмс из
вештава о састанцима Хелмута Шмита са источнонемачким и пољским лидерима 
Хонекером и Гјереком, те са Мондејлом, а за контакте Л. Брежњева Дејли телеграф 
јавља да су били ограничени на индијску премијерку Ганди и председника Северне 
Кореје Ким Ил Сунга. Разговори М. Тачер су се, преноси лист, углавном тицали по
љопривредне политике у оквиру �заједничког тржишта“ и вођени су са европским 
или државницима земаља Комонвелта, осим са Хелмутом Шмитом и Индиром 
Ганди, у којима је расправљано о проблему дијалога Исток–Запад. 

Трећи и последњи текст у Фајненшел тајмсу за 9. мај је заједнички рад Ан
тонија Робинсона и Дејвида Тонга, и носи наслов Брежњев избегава разговоре у 
Београду. По њиховом мишљењу, најактивнији западни државник је био Хелмут 
Шмит. Одсуство Фидела Кастра представљено је да је од користи индијској пре
мијерки Индири Ганди у њеном посезању за моралним првенством у покрету 
несврстаних, будући да је имала сусрете и вест о неформалном и кратком сусрету 
Хелмута Шмита са совјетским и кинеским шефовима држава. 

У Тајмсу од 10. маја је чланак Десе Тревисан на 4. страни Разговори на 
Титовој сахрани помажу да се пробије лед (Ti�� f��n����� ���k�� h��p �� �����k �h� 
i��). Она оцењује да су бројни неформални разговори у Београду, иако нису 
решили проблеме, помогли �да се пробије лед“. Преноси и један мали детаљ, 
када амерички потпредседник Мондејл није узвратио на климање главе Лео
нида Брежњева у знак поздрава, док је пролазио поред њега. И Деса Тревисан 
говори о предузимљивости канцелара Шмита. Тајмс, као и Фајненшел тајмс 
од претходног дана, извештава о његовом кратком сусрету са совјетским пред
седником Брежњевом. 

У Гардијану од 10. маја, на 7. страни је текст Очекујуе се да Картер посе
ти Југославију (C������� �xp����� �� �i��i� Y��g������i�) са наднасловом Чаушеску 
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жестоко покушава да нађе решење за Авганистан (C������������ ���i��� h���� �� fin� 
�������i�n f��� Afghаni����n). Новинарка Гардијана пренела је и да се кинески и со
вјетски шефови држава уопште нису поздравили, да је Брежњев климнуо када 
је поред њега пролазио амерички потпредседник Мондејл, али не и одсуство 
Мондејлове реакције на то. После тога се набрајају сусрети самог Мондејла, 
потом кинеског председавајућег и Маргарет Тачер.

Последњег дана седмице у којој је Јосип Броз сахрањен, у недељу 11. 
маја, Сандеј тајмс је најопширнији. На петој страни је велики текст Мајкла 
Добса из Београда, са необично дугачким насловом: Иза сцене Титове сахра
не: Председник Брежњев „ће урадити све за мир“, али, тако му је жао, не 
може да прихвати позив Малте. Јако је заузет… (B��k����g� �m Ti��’�� f��n�����: 
P�����i��n� B����hn�� ‘w����� �� �n��hing f��� p����’, ����, ��� ��������, h� ������n’� ����p���� ��������, h� ������n’� ����p� 
�h� in�i���i�n �� �����. H� w��� ����h��� ������...). Ту су препричавања, говоркања из 
ресторана. Џејмс Калахан је говорио да је покушавао да поправи односе између 
лабуриста и југословенских комуниста �који су затегнути после пребегавања�који су затегнути после пребегавања 
Милована Ђиласа“. За лифтове у Интерконтиненталу Добс каже да су били 
�репортерски рај“. 

Занимљиво је једно запажање у Дејли телеграфу да су Тачер и други лидери 
расправљали о Европи, Блиском истоку и Африци �али не, можда изненађујуће, 
и о будућности Југославије без Тита“.44

Критике Картера

Тема која се провлачила кроз све чланке јесте одлука председника САД 
Џимија Картера да не присуствује церемонији сахране Ј. Б. Тита у Београду. 
Њега нису све британске новине подједнако нападале због тога, али је генерално 
њихов став о томе био негативан. То је било најприметније у Тајмсу и Економи
сту, па онда у Дејли телеграфу, док је у Гардијану те критике било најмање, 
уз велике жеље да се то одсуство оправда. Можда је најзанимљивија чињеница 
у вези с тим да је Картерово одсуство прихватано као најнормалнија ствар у 
свим поменутим новинама, све до 7. маја.45 Критике су почеле тек онда када се 
сазнало да ће совјетски шеф државе Брежњев доћи у Београд. Вероватно је у 
сржи критике поглед са становишта да су били присутни сви лидери Варшав
ског пакта и да �страх од поновног падања под утицај Совјетског Савеза никад 
није далеко од површине“.4�

44 �ai�� �����������ap�, 10. мај 19�0. стр. �, Контакт са Русима одбијен (C�n���� wi�h R������i�n�� 
��p����n��).

45 �ai�� �����������ap�, �. мај 19�0, стр. 12, Мондејл ће предводити делегацију Сједињених Држа
ва (��n���� �� ���� US ����g��i�n).

4� Fi�a��ia� ��i���s, 9. мај 19�0, стр. 1, Титова сахрана (Ti��’�� f��n�����).
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У Тајмсу од 7. маја, дописник из Београда Деса Тревисан писала је да 
је �одлука председника Картера да не присуствује сахрани довела у питање 
кредибилитет његових понављаних уверавања да стоји уз Југославију“.47 У ре
дакцијском коментару од истог дана директно се каже да та Картерова одлука 
�није добра“ и чак се иде до процене да та одлука председника САД доприноси 
уверењу да је он �слеп за читава поља реалности“, која би, у овом случају, била: 
појава председника Тита, важност Југославије (за равнотежу између Истока и 
Запада) и расположења њеног народа, интерес Америке и �мудри савети“ ње
говог сопственог Стејт департмента.4�

У Дејли телеграфу од идућег дана стоји да су обични грађани разочарани 
недоласком Џимија Картера �иако је влада била тактично тиха“.49 Од западног 
дипломатског особља у Београду, дописник Ширс преноси њихово мишљење 
(�приватно“) да је Картер пропустио прилику, али да није направио озбиљну 
дипломатску глупост.50 Новинар Дејли телеграфа у Вашингтону Ричард Бистон 
(Ri�h���� B������n) даје и изјаве Беле куће да би за председника Картера било 
�неодговарајуће“ да се придружи Брежњеву у заклињању на немешање у Југо
славији док су совјетске снаге у Авганистану. Међутим, Бистон обавештава и 
да су предлози председникових саветника за спољну политику били другачији.51 
Ипак, уреднички коментар у Дејли телеграфу од �. маја, који носи назив По
част Титу (H�m�g� �� Ti��), оцењује да су британски коментари на Картерову 
одлуку да не присуствује церемонији у Београду нетактични, а да су сугестије 
да је Картер требало да иде у југословенску престоницу само да би разменио 
неколико речи са �геријатричним Брежњевом – апсурдне“. И Тајмс признаје 
резигнираности Беле куће сталним критикама које на њен рачун долазе из За
падне Европе, па и то да је председник изнервиран редакцијским коментаром 
Тајмса од претходног дана.52 Но Дејли телеграф 10. маја читаоцима преноси 
�извесно разочарање међу западним лидерима“ због одсуства Џ. Картера.53 
Исто тако дописник Тајмса из Београда резимира да �од кад се сазнало да је 
Стејт департмент саветовао Картера да присуствује... грешка изгледа призна

47 T��� Ti���s, 7. мај 19�0, стр. 1, Картерово одсуство са Титове сахране узнемирило Југо
словене (C������� �����n�� f���m Ti��’�� f��n����� ��p������ Y��g��������).

4� T��� Ti���s, 7. мај 19�0, стр. 19, Требало је да оде (H� ���gh� �� h��� g�n�).
49 �ai�� �����������ap�, �. мај 19�0, стр. 1, Шефови држава света се окупљају за Титову сахрану 

(W����� h����� g���h��� f��� Ti�� f��n�����).
50 Исто.
51 �ai�� �����������ap�, �. мај 19�0, стр. 1, Картерово одсуство брањено (C�������’�� �����n�� ��f�n

���). 
52 T��� Ti���s, �. мај 19�0, стр. �, Вашингтон изнервиран критиковањем (W���hing��n ��x�� 

�� ���i�i�i��m).
53 �ai�� �����������ap�, 10. мај 19�0. стр �, Контакт са Русима одбијен (C�n���� wi�h R������i�n�� 

��p����n��. 
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та“.54 Коментар Хенрија Брендона (H�n��� B���n��n) из Вашингтона у Сандеј 
тајмсу помиње Картеров �пропуст“ да оде у Београд, упркос, пише Брендон, 
саветима експерата за питања комунистичких земаља код куће да не пропусти 
ту �историјску прилику“.55 На крају, још једна од критика Џимија Картера и 
његове одлуке да не путује у Београд изашла је у Економисту од 10. маја. Текст 
носи назив Човек који није био тамо (Th� m�n wh� w���n’� �h����). Аутор мисли 
да би Картер у Београду водио политику, а не преговоре, која би �значила три 
ствари“: прво, да би био тамо и пружио својом присутношћу подршку, пошто 
је �посттитовска Југославија једна од најзамагљенијих сивих области у свету“; 
друго, да би стицао потенцијалне савезнике кад је реч о Авганистану; треће, да 
можда чује нешто што би му совјетски председник Брежњев изговорио, а што 
није потпредседнику Мондејлу. 

Гардијан (и Гардијан викли) свих тих дана углавном се држао по страни од 
оштре критике америчког председника. Све текстове који се тиме баве писала 
је новинарка Хела Пик. Читаоце информише да је одлука совјетског лидера да 
лично дође у Београд уследила тек после коначне информације да Џими Картер 
неће учинити то исто.5� Иако за Гардијан од �. маја на првој страни у тексту са 
насловом Брежњев засенио Картера, пише да је совјетски лидер одиграо адут 
и успео да надмудри Картера �који није овде“, неколико дана касније објашња
ва да је председник Картер одавно знао да ће совјетски председник бити тамо 
�ако буде здравствено довољно добро да поднесе путовање“.57 Пик ту наводи и 
да су неки Картерови саветници веровали да не би било мудро да се он нађе у 
истом граду са Брежњевом без потребних припрема за самит. 

Закључак 

Почевши од 5. маја, па све до издања од 10. маја 19�0. године скоро сви 
британски апмаркет листови су на првим странама објављивали чланке који 
су се бавили Југославијом, те бар још један или два на спољнополитичким или 
странама резервисаним за коментаре. 

Сама вест о смрти, видели смо, спремно је дочекана и означена као �крај 
једне ере“. Препричавањем реакција из великог броја земаља произлазило је да 
се десило нешто битно на нивоу целога света. Исто тако, оно што се дешавало 

54 T��� Ti���s, 10. мај 19�0, стр. 4, Разговори на Титовој сахрани помажу да се пробије лед 
(Ti�� f��n����� ���k�� h��p �� �����k �h� i��).

55 S�����a� Ti���s, 11. мај 19�0, стр. �, Мисија против Картерове кратковидости (An�im��pi� 
mi����i�n �� C�������).

5� T��� ���a����ia�, 7. мај 19�0, стр. 7, Брежњев одлучује да иде на Титову сахрану (B����hn�� 
���i���� �� g� �� Ti��’�� f��n�����).

57 T��� ���a����ia�, 10. мај 19�0, стр. 7, Очекује се да Картер посети Југославију (C������� �x
p����� �� �i��i� Y��g������i�).
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од смрти до сахране – пренос посмртних остатака и одавање поште – исцрпно 
је пренето и не без одређеног емотивног набоја, иако он варира од новине до 
новине: најприметнији је у Гардијану, а најмање га има у Фајненшел тајмсу и 
Економисту. Тај емотивни набој је резултат коришћења уобичајених, британ
ској публици познатих, општих места при описивању једне значајне личности, 
одређеног дела света или, генерално, самих по себи емотивних скупова као 
што је то један погреб. Ово је, уосталом, вероватно, особина сваке националне 
штампе.5� У том смислу би можда требало посматрати сразмерно велико ин
тересовање за статус који је приликом свих тих догађаја имала Јованка Броз, 
супруга преминулог председника. 

Међутим, сав публицитет који су смрт и сахрана Броза добили био је 
умногоме прожет спољнополитичким ставовима, гледано из југословенске (и 
британске) перспективе. С једне стране, као да се желела (делом, вероватно, и 
за потребе британског унутрашњополитичког новинарства) што више скренути 
пажња на питање односа СССР–СФРЈ непосредно после Титовог одласку са 
политичке сцене. То, пре свега, важи за штампу која је тада подржавала конзер
вативце. Током прва два дана после Брозове смрти, читаоци Тајмса или Дејли 
телеграфа могли су да стекну утисак како је војна интервенција Варшавског 
пакта у Југославији ако не извесна онда сасвим могућа. С друге стране, слич
но се може рећи и за огроман простор дат критици и (знатно мање) одбрани 
Џимија Картера и његовог одсуства са погребне церемоније у Београду. Узрок 
томе је вероватно и чињеница да је по правилу највећа пажња спољнополитич
ких редакција британских листова фокусирана на САД.59 Али карактеристично 
је да критика почиње тек са сазнањем да ће совјетски лидер Брежњев бити у 
Београду.�0 Картер је, међутим, Југославију посетио 24. јуна исте године, па 
је питање колико су на месту оцене британске штампе да је својим одсуством 
са Титове сахране послао јасну политичку поруку Југославији. Тим пре кад се 
има у виду његова неуобичајено срдачна изјава после слетања на Сурчински 
аеродром.�1 Међутим, можда треба узети у обзир и Картерову Председничку 
уредбу бр. 21, којом се даље дефинише будућа америчка политика у ширем ре
гиону, којом се не војнополитички већ више културноекономски (у најширем 

5� T���s��a��, N�w��p�p��� p�w���, стр. 342–343: �� �a��i���’s f������i��� ���ws – �i��� i��s ����fi�i��i��� ��f 
�is������� – ����fl�����s i��s p����j����i���s a��� s�����i������s; i�� i���������s ����� ��v�����s a��� p�a���s w�� wa��� ���� f���������� a��� 
���p�asi���s ����� ��v�����s, p�a���s a��� fa���s w�� p����f���� ���� a���i����“. 

59 T���s��a��, N�w��p�p��� p�w���, стр. 350.
�0 У мемоарима Џ. Картера (�. Ca��������, K��ping f�i�h : m�m�i���� �f � P�����i��n�, ��������� 19�2) 

Брозова сахрана се уопште не помиње. Међутим, вероватно је још занимљивије да се она нигде не 
помиње ни у мемоарима Маргарет Тачер (Ma����a������ Ta��������, D�wning S������ Y������, ��������� 1993).

�1 У њој је он рекао и да �Сједињене Државе подржавају и наставиће да подржавају не
зависност, територијални интегритет и јединство Југославије“; Am���i��n F����ign P��i��: B���i� 
D����m�n��� �977 – �980, ���pa���������� ��f S��a����, Was�i�������� 19�3, стр. 552.
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значењу) требало супротставити СССР.�2 Британско схватањем конфронтације 
са совјетским блоком било је другачије, традиционалније.�3 

Кад је о самој церемонији реч, очигледна је намера већине новинара да 
се догађај представи као епохалан. Погреб је по броју и значају гостију и по 
симболици то свакако био, али без директне међусобне комуникације делега
ција највећих и најважнијих земаља тешко је могао довести до неког важнијег 
дипломатског продора. Када је то схваћено, пажња британских извештача окре
нута је активностима као што је био дијалог шефова две немачке државе и, још 
једном, одсуство америчког председника. 

Када се извештавало о британској делегацији, иако је званични шеф деле
гације био принц Филип, осим на једном месту у Фајненшел тајмсу, свуда из 
контекста јасно произлази да је главну реч водила премијер Маргарет Тачер. 
Природно, активностима опозиционих британских лидера највише су пажње 
поклонили Обзервер и Гардијан. 

О преносу власти на ново руководство скоро једногласно је афирмативно 
писано, мада је ту и тамо изражавана уздржаност у оцењивању његових доме
та и способности, али и зебња да се економска криза не претвори у државну 
(највише у Економисту). У сваком случају, не може се довести у питање једин
ствена и отворена жеља уредништава мањевише свих британских, овде обра
ђених листова, да се у њиховим медијима пружи снажна подршка опстанку и 
просперитету југословенске државе у тренутку смрти Јосипа Броза Тита. Чак 
и најцрња предвиђања Економиста била су песимистична, а не катастрофична. 
Не може се рећи да је западна штампа, односно у овом случају британска, као 
један од њених водећих делова, предвиђала непосредан колапс Југославије или 
чак грађански рат у њој као директну последицу смрти Јосипа Броза.�4 

�2 �bi���i��w �������i�s�i, P�w��� �n� P��in�ip��, N��w Y����� 19�3, стр. 297: �����si�������ia� �i�������iv�� 
21, потписана 13. септембра 1977. године, а која је одређивала политику према источној Европи 
давањем подршке оним земљама са либералнијим режимом, а не више онима у затегнутијим 
односима са Совјетским Савезом. 

�3 Маргарет Тачер ју је, бар у почетку, схватила на класичан начин, који је подразумевао по
магање било кога ко је вољан да се супротстави британском непријатељу (�a��� S�a��p, Th���h���’�� 
Dip��m���, ��������� 1999, стр. 4�). 

�4 Упореди: Mis�a �������, Th� B��k�n��, �80��999 : n��i�n��i��m, w��� �n� �h� g����� p�w�����, 
��������� 1999, стр. �23.
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Summary

Mi���š �a�����vić

Tito’s death and funeral in the British press

T��� a����i���� a�a��s��s w��i��i���s ��f ����� ���i��is� p����ss ab������ ����� ����a��� ��f �. �. Ti����. T��� 
����p����������s f�����s���� ����� ����� ��� �������i���a� si���� ��f ����� ��v�����, b���� a�s�� ��� ����� i��������a��i���a� ��ip���
�a��i� ������a���s �a���� i� ��������a���� ������i��� ����� f�������a� a��� ab������ ����� p����sp�����iv�� ��f Y������s�avia 
“af������ Ti����”. T��� ������������ i��s���f was ����s���ib���� as ����� “�is������i�a� ��v�����” b� ���s�� j�������a�is��s. 
T��� ����b���� a��� ����� ��a�� ��f ����� ������s��s, as w���� as i��s s��b���i� s�������� �a���� i�� �is������i�a�, b����, 
si���� ��i������� ��������i�a��i��� ��f ����� ���������a��i���s ��f ����� ���s�� i�p������a��� a��� ���a��i��� ����������i��s 
was �issi���, ��������� was �a������ a�� ��ip����a��i� b����a�������������. W���� ���is was ���������s��������, ����� 
a���������i��� ��f ����� ���i��is� ����p����������s ����������� ���� ����� a���ivi��i��s s���� as ����� ��ia��������� ��f ����� ���a������s ��f 
����� ��w�� ������a�i��s, as w���� as ����� abs������ ��f U. S. p����si�������. W���� ����p������i��� ��� ����� ���i��is� 
���������a��i���, i�� is ����a�� ���a�� ����� ���i��� Mi�is������ Ma����a������ T�a�������� was ����� ���a������, a����������� ����� 
��ffi�ia� ��i��f ��f ���������a��i��� was ���i���� ��i��ip. T��a�s�issi��� ��f ����� p��w���� ���� ����� ���w ���a������s�ip 
was a����s�� ���a�i�����s�� affi���a��iv���� ����f���������� ����, a����������� ��������� w������ s����� ����s����va��i���s i� 
������a���� ���� i��s abi�i��i��s, as w���� as q��a��s ab������ ����� ���������i� ���isis �������i��� i����� p���i��i�a� �����. 
���w��v����, ��������� was ���a�i�����s a��� ��p��� wis� ��f ����� ����i������s�ips ��f a����s�� a�� ���a��i��� ���i��is� 
���wspap����s ���� �a��� s��������� �����ia s��pp������ f���� s����viva� a��� p����sp����i��� ��f ����� Y������s�av s��a���� a�� 
����� ��������� ��f ����� ����a��� ��f ���sip ������ Ti����. �v��� ����� w����s�� p������i���i���s w������ p��ssi�is��i�, b���� 
����� �a��as������p�i�a�. I�� �������� ����� b�� sai�� ���a�� ����� ���i��is� p����ss p������i������� i������ia���� �����aps�� ��f 
Y������s�avia ���� ��v��� �ivi� wa�� as a ��i������� ����s��q�������� ��f ���sip ������’s ����a���.


