
              SOBOWTÓR  TITO

      Moskwa zdecydowała o losie Tito
23-letnia piękna działaczka podziemia Herta Haas, Słowenka austriackiego 
pochodzenia, pracowała w centrum wywiadu Międzynarodówki Komunistycznej
w Zagrzebiu i była jednym z najlepszych specjalistów w fałszowaniu 
dokumentów. 
Jej karierze w partii pomogły nie tylko komunistyczne poglądy i wiedza na temat ideologii 
marksistowskiej, ale również jej zdolność do pracy w podziemnych warunkach w całkowitej 
konspiracji. Jak ona sama mówiła w przeddzień swojej śmierci w 2010 roku: „Umiałam robić wiele 
rzeczy. W tej odpowiedzialnej i ważnej pracy trzeba było umiejętnie czarować nad wykonywaniem 
ważnych dla życia ludzi dokumentów. Przecież oni przewozili po kraju i za granicę nielegalne i 
niebezpieczne materiały”.
Pod koniec lat 30-tych ZSRR musiał wybierać pomiędzy Josipem Broz Tito i Petkiem Miletićem, 
wtedy najbardziej wpływową osobą jugosłowiańskich komunistów. Josip Kopinič zrobił wszystko 
co możliwe by zapewnić, aby Tito stanął na czele Komunistycznej Partii Jugosławii.
Herta pomagała Tito w 1938 roku, kiedy został wezwany do Moskwy, gdzie zdecydowano o jego 
losie. Haas ośmieliła się opowiedzieć o tym, jak Tito dostał się do Moskwy przez Istambuł w 1938 
roku:
Bez pieniędzy nie przepuszczano przez granicę. A co najważniejsze, trzeba było udowodnić 
legalność tych środków. Zasugerowałam, aby pieniądze przesłano zza granicy na fałszywy paszport 
Tito. Aby nie zdekonspirować naszej kryjówki postanowiliśmy zamieszkać na adriatyckim wybrzeżu 
Chorwacji niedaleko od miasteczka Crikvenica. Znalazłam kuriera i wysłałam go do Włoch. Ale nie
wiedzieliśmy, ile dni idzie przelew bankowy, myśleliśmy, że dzień lub dwa. Każdego dnia 
chodziliśmy do banku w miejscowości Seljce i pytaliśmy urzędników o nasze pieniądze. Trwało to 
dwa tygodnie. W tych dniach przydarzyło nam się coś, czego nigdy nie zapomnę. Z miejscami w 
hotelach było bardzo źle, więc zamieszkaliśmy w małym pokoju, który znajdował się obok kuchni.
Herta i Tito znaleźli się w pułapce, gdyż wszystkie opary i wstrętne zapachy z kuchni trafiały do ich
pokoju.                                                                                                                                               
Okna nie otwierały się, Tito bardzo się denerwował i w pewnym momencie stracił przytomność. Jak
wspominała Herta Haas,

Nie wiedziałam, co mam robić. Wtedy ważyłam zaledwie 50 kilogramów. Jak mogłam podnieść 
dorosłego mężczyznę? W naszym pokoju była tylko butelka z ciepłą wodą. Wylałam ją na Tito, a 
następnie zeszłam na dół i poprosiłam o więcej zimnej wody. Znów wylałam ją na niego i Tito 
otworzył oczy. Potem Josip Broz z trudem przeniósł się na łóżko. Przypadek ten pokazuje, w jakim 
stresie był wtedy Tito. Nie pamiętam, aby podczas walki z faszystami towarzysz Tito chociaż raz 
zemdlał. Zwłaszcza w czasie, kiedy pracowałam w sztabie. Wszyscy dokładnie wiedzieli, że tu 
jesteśmy my, a tam jest nasz wróg, z którym trzeba walczyć. W podziemiu była bardzo ciężka praca.
Herta Haas potwierdza, że Josip Broz był właśnie tym człowiekiem, który urodził się w 
chorwackiej miejscowości Kumrovec. Chodziło wiele legend o tym, że w Międzynarodówce 
Komunistycznej Tito zastąpiono przez polskiego szlachcica, że Tito zmarł w Moskwie i jego 
sobowtór został wysłany przez Międzynarodówkę Komunistyczną do Jugosławii. Herta Haas 
wspominała pod koniec swego długiego życia:



Tito bardzo dobrze mówił po rosyjsku i niemiecku. A angielskiego uczył się w więzieniu. Często 
pytano, jak Tito mógł rozmawiać w języku angielskim, gdzie on się go uczył. Nadal mam mały 
słownik języka angielskiego. Kupiłam go dawno temu, kiedy szukaliśmy z Tito jakichś słów.
Herta obaliła także mit o tym, że Tito walczył w Hiszpanii. Rzeczywiście w niektórych książkach 
przedstawiano, że Broz Tito brał udział w likwidacji trockistów, i to pomogło mu pozbyć się rywali 
w walce o przywództwo w Komunistycznej Partii Jugosławii.

http://polish.ruvr.ru/2014_05_09/Moskwa-zdecydowala-o-losie-Tito-5242/

SERBIA: Tito miał własnego sobowtóra
Opublikowano 17 lipca 2014, autor: Jerzy Wiśniewski 

W środowisku serbskich służb specjalnych o generale Jowo Popowiciu (Jovo Popović) stara kadra 
mówi, jako o twórcy jugosłowiańskich tajnych metod szpiegowskich, szkoleń i ekspertyz 
antydywersyjnych, systemu bezpieczeństwa na stadionach, a tylko niektórzy chcą rozmawiać na 
temat jego podstawowego zajęcia, ochroniarza i sobowtóra marszałka Josipa Broz Tito. 

Gen. Jowo Popowić zmarł w 2001 roku. Poza służbami specjalnymi nikt go już nie pamięta. Mimo
że  był  narodowym  bohaterem  i  posiadaczem  najcenniejszego  partyzanckiego  odznaczenia
„Spomenice  1941”.  W cywilnych  encyklopediach  wojennych  i  wojskowych  nie  ma  o  nim ani
słowa. Zwykli obywatele państw byłej Jugosławii wątpią nawet w jego istnienie.

Był zaufanym człowiekiem marszałka Tito do tajnych operacji, a także dowódcą sztabu ds. pomocy
internacjonalistycznej dla krajów nierozwiniętym i ruchów narodowowyzwoleńczych w Afryce i
Azji.  Mało kto wie, że ta pomoc rozpoczęła się już pod koniec II wojny światowej, kiedy Tito
zdecydował się pomóc greckim komunistom i partyzantom. Wówczas Jowo Popowić i Petar Luczić
przeszkolili  setki  Greków w posługiwaniu  się  różnymi rodzajami  broni.  Greckiemu generałowi
Markosowi  Wafiadisowi  tajne  służby  jugosłowiańskie  nadały  wtedy  nawet  pseudonim „Grecki
Tito“. 

Gen. Popowić był kluczową postacią w osobistej ochronie Josipa Broza Tito. Często w słynnym 
mercedesie o rejestracji 777 sprawdzał drogi, którymi miał przejechać jego mocodawca, a także 
obiekty, w których miał przebywać. Na jednej z nielicznych fotografii stoi wraz z Tito przed 
„niebieskim pociągiem“ i nie można dociec, który jest prawdziwym przywódcą Jugosławii, a który 
falsyfikatem, sobowtórem. Jowo Popowić był takiego samego wzrostu co Tito, miał jak Tito dużą 
głowę i karnację.                                                                                                                             

Jowo  Popowić  zastępował  często  marszałka  Tito  podczas  jego  oficjalnych  wizyt  w  krajach
„trzeciego  świata“.  Był  bardzo  popularny  zwłaszcza  wśród  Arabów  i  Palestyńczyków.  Szkolił
ochronę Muammara Kaddafiego i gwardię Jasira Arafata. Cenili go funkcjonariusze tajnych służb
Gamala Abdela Nasera, Saddama Husajna i Baszszara Hafiz al-Asada oraz wielu jeszcze innych
przywódców krajów arabskich.

W Jugosławii był tylko „szarą eminencją“.

http://balkanekspres.blog.pl/2014/07/17/serbia-tito-mial-wlasnego-sobowtora/

CIA: Tito był Polakiem lub Rosjaninem
Josif Broz Tito był Polakiem lub Rosjaninem - stwierdza odtajniona analiza CIA z czasów zimnej 
wojny



"Wtajemniczeni" użytkownicy internetu dobrze wiedzą, że Barack Obama jest muzułmaninem, 
Hitler był Żydem, Paul McCartney od lat nie żyje (zastąpiony przez sobowtóra) a Herman van 
Rompuy to przedstawiciel Reptilian, czyli sprawujących władzę nad nami kosmicznych jaszczurów.
Oczywiście, tego typu doniesienia już nas nie dziwią, w erze internetu,gdzie każdy tropiciel 
oszustw może łatwo podzielić się swymi odkryciami z innymi. Co tacy ludzie robili przed 
nastaniem World Wide Web? Okazuje się, że niektórzy z nich znajdowali dla siebie miejsce w 
agencjach wywiadu, nawet tak prestiżowych jak CIA. Pokazuje to ujawniony ostatnio dokument tej 
agencji pod wiele mówiącym tytułem:

Czy jugosłowiański prezydent Tito naprawdę jest 
Jugosłowianinem?"
Autor dokumentu (niestety nieznany) przystępuje w nim do analizy charakteru mowy urodzonego 
rzekomo w Chorwacji dyktatora i stwierdza, że mógł być on polskim lub rosyjskim podszywaczem.
Dlaczego?  Ponieważ miał "obcy akcent"

Jugosłowiański prezydent Josip Tito wydaje się mówić po serbsko-chorwacku, rzekomo
jego rodzimym języku, z obcym akcentem. Ten artykuł przeanalizuje fonologiczne i 
morfologiczne aspekty jego mowy, które wskazują na to, że nie mogą one być 
wyjaśnione przez jego zaawansowany wiek i utratę sprawności.

- zaczyna autor, po czym dokonuje niezwykle skomplikowanej i fachowej lingwistyczno-
fonologicznej analizy mowy Marszałka.Ten typ palatalizacji (którego używa Tito) jest zupełnie 
obcy dla serbsko-chorwackiego, lecz jest dość powszechny wśród ludzi posługujących się polskim i
rosyjskim, którzy nauczyli się serbsko-chorwackiego jako obcego języka. W związku z tym 
ciekawe jest to, że lider serbskiej partyzantki podczas II wojny światowej Draża Mihajlović, był 
przekonany, że Tito był Rosjaninem, po tym jak go spotkał 19 września 1941 roku.

Jak wyjaśnia autor, palatalizacja spółgłosek nie była jedynym językowym dziwactwem Tity. Robił 
on bowiem częste błędy w infleksji rzeczowników, odmianie czasowników oraz derywacji słów. 
Wniosek jest jeden

W obliczu powyższego, logicznym wyjaśnieniem dla specyficznej mowy Tity byłoby przyjęcie, że 
niejugosłowianin, być może Rosjanin lub Polak, przejął tożsamość Josipa Broza. Zamiana ta 
miałaby miejsce przed II wojną światową, bo już w 1941 roku Mihajlović zauważył dziwną 
wymowę Tity. Najbardziej prawdopodobny czas tej zmiany to późne lata trzydzieste, kiedy Tito 
prowadził konspiracyjny i ukryty tryb życia i był wciąż dość nieznany. 

                                                                                                                                                        



Co ciekawe, w ocenie analityka CIA rewelacje te nic nie zmieniają w sytuacji jugosłowiańskiego 
przywódcy.Nawet jeśli obecny Tito nie jest oryginalnym Josipem Brozem, nie ma to wielkiego 
znaczenia, bowiem wszystkie jego największe osiągnięcia (...) miały miejsce po 1941 roku.

- tłumaczy autor, lecz dodaje:

Z drugiej strony, ten prosty fakt, że Tito prawdopodobnie nie jest Josipem Brozem urodzonym
w 1892 roku ma jakieś rzeczywiste znaczenie. Po pierwsze, Tito może być młodszym 
człowiekiem. Po drugie (...) jego niejugosłowiańskie pochodzenie może wyjaśniać jego 
bezstronność i sukces w rządzeniu i godzeniu wielu grup etnicznych w Jugosławii.

To, co się stało z Jugosławią po tym jak władzę po Ticie przejęli "prawdziwi" Serbowie, zdaje się 
tylko potwierdzać tę odważną (i niezwykle zabawną) tezę ambitnego analityka. Należałoby się 
zastanowić, jaka byłaby jego konkluzja dotycząca mowy naszych polityków. Biorąc pod uwagę 
problemy językowe, z jakimi zmaga się wielu z nich, można by przypuszczać, że nasz Sejm 
oblegany jest pełen oszustów z innych krajów, próbujących podszyć się pod Polaków. Ale to 
zadanie dla kolejnych pokoleń wywiadowców.

Źródło: NSA   http://wsieci.rp.pl/artykul/1040750.html

                                                                                                                                                       

http://wsieci.rp.pl/galeria/891373,1,1040750.html


Wyliczając 10 najczęściej powtarzanych teorii spiskowych świata, horwacki dziennikarz 
Matija VeliÃ¨an „ujawnia” na witrynie javno.com, że Josip Broz Tito, śp. prezydent też już 
zeszłej z tego świata Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, był Polakiem, 
pracującym w dodatku dla sowieckiego wywiadu. Niektórzy opowiadają, że Tito został zabity,
zaś sowieci wstawili na jego miejsce sobowtóra, który był ich szpiegiem – podaje autor 
artykułu pt. „Deset najvećih svjetskih teorija zavjere”.

Z kawałka opublikowanego z nadtytułem ISTINA ILI FIKCIJA dowiadujemy się, że teoria ta 
rozdziela się na kilka „podteorii”. Jedni twierdzą, że Tito został zabity w Rosji w latach 20. 
minionego stulecia, inni utrzymują natomiast, że zginął w bitwie nad rzeką Sutjeska, podczas 
niemieckiej ofensywy przeciw jugosłowiańskim partyzantom w maju i czerwcu 1943 roku. Obie 
teorie są zgodne co do tego, że miejsce „oryginalnego” Tito zajął tajny sowiecki agent.
Według niektórych opowieści, sobowtórem jugosłowiańskiego przywódcy był zubożały polski 
arystokrata – czytamy. Przemawia za tym fakt, że po wojnie mieszkańcy rodzinnej wsi Kumrovec 
nie poznawali swego ziomka. Podobno „prawdziwy” Tito nie miał trzech palców u prawej ręki, 
podczas gdy jego polski następca nie tylko nie miał jakichkolwiek ubytków dłoni, lecz potrafił 
nawet grać na fortepianie.

Wyliczankę red. VeliÃ¨ana, kierującego uwagę czytelników m.in. na takie kwestie jak domniemany 
udział CIA w zamachu na prezydenta Kennedy’ego, sfingowane jakoby lądowanie astronautów 
USA na księżycu czy celowe wywołanie przez elity globalnego obecnego kryzysu finansowego i 
ekonomicznego w celu wprowadzenia „nowego prządku świata”, poddał szczegółowej analizie i 
krytyce odbiorca najwyraźniej doskonale zorientowany w poruszanej tematyce.

W odpowiedzi na punkt 4. („Josip Broz Tito je bio sovjetski Â¹pijun”) stwierdził on jednak: „Nic 
mi o tym nie jest wiadomo. Nie łączy się to z czymkolwiek, co ja przebadałem”. 
Darek Jakubowski
Źródła: javno.com.

http://dziennikzwiazkowy.com/polonia-na-swiecie/czy-polak-rzadzil-jugoslawia-polonica-w-
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Josip Broz Tito zmarł 4 maja 1980 roku w Lublanie. W pogrzebie uczestniczyło około 
700 000 osób, wśród nich 4 monarchów, 31 prezydentów, 22 premierów, 6 książąt oraz 
11 przewodniczących parlamentów. Tito jest pochowany w Domu Kwiatów 
w Belgradzie, który jest częścią Muzeum Historii Jugosławii. Do tej pory grób Tito 
odwiedziło około 17 milionów ludzi. 

                                                               



                                                                                                                                                       
 

            Prawdziwy                                                                    Fałszywy ?



               TITO  ?

Dali je bandit na levoj strani ista osoba kao bandit na desnoj?

                                                                                                      



Hrvati: Tito nije Broz 

May 9, 2010 
Geni Broza iz Kumrovca i geni onog koji je vladao u Beogradu su različiti, kaze Zagrebačaki 
istoričar Darko Belušić.

Marko Lopušina | Zagrebačaki istoričar Darko Belušić odlučio da uporedi gene roditelja, potomaka 
i samog Josipa Broza da bi dokazao njihovo poreklo.

– Josip Broz koji je rođen u Kumrovcu krajem 19. veka nije isti čovek, koji je pred rat došao u 
Beograd i preuzeo vođstvo KPJ, a potom i države Jugoslavije. Radi se o dvojicu ljudi, čiji je 
identitet namerno zamenjen.

Ovako glasi naučna teza koju je postavio zagrebački istoričar Darko Belušić, a koju želi da dokaže 
svojim istraživanjima. Naime, magistar Belušić tvrdi da Josipa Broza iz Kumrovca njegova najbliža
rodbina nije prepoznala kada je došao iz SSSR-a i Španije pred Drugi svetski rat. A njegova braća i 
sestre iz Kumrovca nikada se sa njim kasnije, kada je postao predsednik Jugoslavije, nisu družili i 
nisu ga posećivali. 

– Tito, koji je vladao Jugoslavijom od 1943. do 1980. godine je poljski Jevrejin iz Moskve, koji je u
SSSR-u uzeo identitet mašinbravara iz Kumrovca. To je učinila Kominterna i takav prosec davanje 
novog i lažnog identiteta se u svetu tajnih službi zove „stvaranje legende“. Mašinbravar Josip Broz 
je najverovatnije nestao u vihoru sovjetske revolucije, dok je Tito kao projekt Kominterne došao u 
Jugoslaviju da ujedini komuniste i preuzme vlast – kaže Belušić.

I kao argumente za svoju tezu o lažnom Josipu Brozu nudi činjenicu da predsednik Jugoslavije nije 
govorio zagorski hrvatski jezik. Ali je govorio tri strana jezika i svirao klavir, što jedan mašinbravar
iz Kumrovca nije mogao da nauči u Hrvatskoj ili u Rusiji. 

– Josip Broz mašinbravar iz Kumrovca nije komunista Tito iz Moskve. Da bih dokazao ovu tezu o 
dva Josipa Broza i o lažnom Titu izvršiću analizu DNK, odnosno gena roditelja, potomaka i samog 
Broza. Posedujem DNK materijal od pokojnog Tita, njegove majke i njegovih sinova, koji sam dao 
na analizu da bih dokazao njihovo poreklo. Smatram da je došlo vreme da se otkrije prava istina o 
Josipu Brozu, i onom rođenom u Kumrovcu, i onom iz Rusije, koji je nosio ime Tito – kaže Darko 
Belušić, koji ne veruje da će njegovo naučno otkriće bitno promeniti sliku o Titu, koja već postoji u 
bivšim jugoslovenskim republikama, jer su „svi i danas ludo zaljubljeni u Josipa Broza“.

http://serbianna.com/srpski/archives/291

 ŻYCIORYS  TITY

Josip Broz Tito (serb. Јосип Броз Тито; ur. 7 maja 1892 w Kumrovcu, Austro-Węgry – 25 maja 
według oficjalnego aktu urodzenia, zm. 4 maja 1980 w Lublanie) – przywódca Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Jugosławii od 1945 aż do swojej śmierci. Podczas II wojny światowej Tito 
zorganizował antyfaszystowski ruch oporu znany jako Partyzanci Jugosławii. Później był 
założycielskim członkiem Kominformu, ale opierając się radzieckim wpływom, stał się jednym z 
założycieli i promotorów Ruchu Państw Niezaangażowanych. Zmarł 4 maja 1980 roku w Lublanie, 
pochowany został w Belgradzie. Najmłodszy sierżant major w historii armii austro-węgierskiej. 
Poważnie ranny i pojmany przez wojska Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej, został 
zesłany do obozu pracy na Uralu.  Brał udział w rewolucji październikowej, dołączył do jednostki 
Czerwonej Gwardii w Omsku. Następnie powrócił do Jugosławii, gdzie przyłączył się do 
Komunistycznej Partii Jugosławii.                                                                                                



Od 1939 do 1980 sekretarz generalny, a następnie przewodniczący Prezydium Ligi Komunistów 
Jugosławii. Od 1941 do 1945 roku przywódca partyzantki jugosłowiańskiej. Od 1943 do 1980 
marszałek Jugosławii, naczelny dowódca armii jugosłowiańskiej. Dzięki bardzo korzystnej 
reputacji za granicą – zarówno w krajach bloku zachodniego, jak i wschodniego, otrzymał aż 98 
zagranicznych orderów, w tym Legię Honorową i Order Łaźni. Obok Jawaharlara Nehru, Gamala 
Abdel Nasera i Sukarno jeden z przywódców Ruchu Państw Niezaangażowanych.
Tito był głównym architektem drugiej Jugosławii, federacji socjalistycznej istniejącej w okresie od 
1943 do 1992 roku (trzy z sześciu republik oderwały się w 1991 roku). Był jednym z założycieli 
Kominformu, choć wkrótce jako jedyny członek sojuszu sprzeciwił się hegemonii ZSRR. 
Zwolennik niezależnej drogi do socjalizmu (czasami nieprawidłowo określane jako narodowy 
komunizm lub bardziej prawidłowo jako titoizm). Racjonalna polityka niezaangażowania i 
współpracy z obydwoma blokami okresu zimnej wojny zaowocowała boomem gospodarczym lat 
60. i 70. Jego śmierć doprowadziła do wzrostu napięć między republikami Jugosławii, co 
ostatecznie doprowadziło do rozpadu kraju w 1991 roku.   

CZY  TO JEGO  PRAWDZIWY  ŻYCIORYS  ?

W 1934 roku wszedł w skład Biura Politycznego Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii 
Jugosławii, a w 1934 roku wyjechał pod fałszywymi dokumentami do Wiednia. Od tego czasu nosił
pseudonim „Tito”, który wziął się od TT. W czasie podróży do Wiednia często przebierał się, 
zapuścił wąsy i przefarbował włosy, a nawet zmieniał sposoby mowy i chodu, najczęściej 
przemieszczał się dzięki pomocy przemytników kursujących między Jugosławią a Austrią. We 
wrześniu tego roku uczestniczył w konferencji Komunistycznej Partii Słowenii. Wiedeń nie był 
przypadkowym miejscem wyjazdu Tito – to tam ukrywali się wszyscy członkowie Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Jugosławii.

W listopadzie Broz udał się na plenarne zebranie KC KP Jugosławii w czechosłowackim mieście 
Brno. W czasie spotkania powołany został do pracy w Kominternie (Sekretariat Wykonawczy na 
Bałkany), gdzie nawiązał kontakt z działaczami jugosłowiańskimi takimi jak Edvard Kardelj, 
Milovan Đilas, Aleksandar Ranković i Boris Kidrič. W 1935 Tito wyemigrował do Związku 
Radzieckiego, gdzie pracował przez rok w bałkańskiej sekcji Kominternu. Był członkiem 
Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) i radzieckiej tajnej policji (NKWD). Tito 
prowadził nabór do Batalionu im. Georgi Dymitrowa wchodzącego w skład Brygad 
Międzynarodowych walczących w hiszpańskiej wojnie domowej.

Do ZSRR dotarł przez Polskę w lutym 1935 roku podając się za fryzjera Juraćeka. Zamieszkał w 
hotelu „Lux” na ulicy Gorkiego. Komitet Wykonawczy dążył do zjednoczenia lewicy 
jugosłowiańskiej pod sztandarem KPJ. Grupa w Jugosławii utworzyła Zjednoczoną Partię 
Robotniczą jednak partia została rozbita a 950 jej działaczy i zwolenników trafiło do więzienia. Tito
w ZSRR spotkał się z Vladimirem Ćopicią Senjką, którego wkrótce stał się bliskim przyjacielem. 
Senjka był oficjalnym reprezentantem KP Jugosławii przy Międzynarodówce. W liście polecającym
Tito napisanym przez Milana Gorkića znalazły się informacje o tym, że Tito jest wykształconym 
intelektualistą[...] reprezentuje najlepszą część robotniczą aktywu.

Przełożonym Broza (działającego w Moskwie pod pseudonimem Walter) był Niemiec Wilhelm 
Pieck, a sekretariatowi Bałkanów podlegały partie z Rumunii, Jugosławii, Grecji oraz Bułgarii. Tito
w czasie pobytu w ZSRR poznał komunistów takich jak Georgi Dymitrow, Palmiro Togliatti, 
Maurice Thorez, Klement Gottwald.

Broza przeraziła sytuacja w stalinowskim ZSRR, dowiedział się o tym, że wielu ludzi jest 
aresztowanych, a następnie ginie bez żadnego śladu. Zachowywał ostrożność i wstrzymywał się z 
rozmów z przypadkowo spotkanymi osobami. Przetłumaczył na język chorwacki „Krótki kurs 
historii WKP(b)”. Książka ukazała się w 1938. Wykładał oprócz tego w Szkole Leninowskiej i na 
Uniwersytecie Komunistycznym. W czasie wykładów spotkał Rodoljuba Ćolakovicia i Edwarda 
Kardelja a drugiemu z działaczy załatwił pracę w Międzynarodówce.                                        



W październiku 1935 roku Broz spotkał Luciję Bauer, żonę lidera młodzieżówki komunistycznej w 
Niemczech, skazanego przez nazistów na 15-letni wyrok więzienia. Do Josipa dołączyła Pelagija i 
ich synek Źarka. W 1936 roku Broz rozwiódł się z Pelagiją, a na jesieni tego roku ożenił się z 
Luciją Bauer. Pelagija opuściła ZSRR w 1938 i dostałą dziesięcioletni zakaz przebywania w 
Moskwie.

W lecie 1936 roku w ZSRR doszło do narady kierownictwa KP Jugosławii. KC ustalił, że z Wiednia
powróci na teren Jugosławii. W Wiedniu pozostać miał sekretarz polityczny, na którego wybrano 
Broza. Na jesieni wyjechał on ZSRR i przyjechał do Wiednia.

Po wojnie pojawiła się plotka, według której Tito miał przebywać i walczyć na terenie Meksyku 
jako „companiero Vives”. Został on o to zapytany w 1963 roku w czasie swojej wizyty w Meksyku.
Odpowiedział on Słyszałem już o tym, ale to nieprawda. Wcześniej nigdy nie byłem ani w Meksyku, 
ani w żadnym z południowo-amerykańskich państw. Ani w ogóle w Ameryce.

Po przyjeździe do Wiednia, nielegalnie udał się do Zagrzebia, Splitu, Bjeolvaru i Lublany, gdzie 
spotykał się ze starymi przyjaciółmi i budował struktury komunistyczne. W kraju przebywał w 
okresie siedmiu miesięcy, a od czasu do czasu wyjeżdżał do stolicy Austrii i Francji (w Paryżu 
znajdowała się inna siedziba KC). Wraz z Gorkićem przygotowali wyprawę ochotników z 
Jugosławii do Hiszpanii. Wyprawa nie powiodła się z powodu działań wywiadu faszystowskich 
Włoch i trudnych warunków pogodowych.

W 1937 na rozkaz Józefa Stalina radzieckiego służby specjalne zamordowały w Moskwie, 
Sekretarza Generalnego KPJ Milana Gorkića, którego oskarżono o trockizm i zdradę[66][67][68], a 
stanowisko po nim objął Tito. W 1936 roku, Komintern wysłał Tito jako „Towarzysza Waltera” do 
Jugosławii. Jako sekretarz generalny krytykował faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy. W 
maju 1938 roku, Tito utworzył Tymczasowe Kierownictwo KP Jugosławii (już na terenie kraju).

W latach 1936-1941 posługiwał się w Jugosławii dokumentami na nazwisko Ivan Kostanjśek oraz 
inżynier Babić. Równocześnie otrzymał pseudonim „Stary”.

Przed wojną, KPJ o mało nie podzieliła losu rozbitej przez stalinistów Komunistycznej Partii 
Polski. Także tej partii groziła czystka wśród liderów i rozwiązanie. Także sam Tito na samym 
początku wojny został oskarżony o trockizm, współpracę z Gestapo i jugosłowiańskimi służbami 
bezpieczeństwa. Prawdopodobnie uratował go fakt wpadki funkcjonariusza radzieckich służb 
specjalnych, który sformułował oskarżenia względem Tity, funkcjonariusz dostał się w ręce 
hitlerowskiego wywiadu Gestapo w Belgradzie. W obliczu możliwego rozwiązania partii, KPJ 
przyjęła stalinowski kurs ideologiczny.

Postać Tito owiana była tajemnicą a sam lider partyzantów nie podawał swojego prawdziwego 
nazwiska. Publicysta New York Times, C. Leo Sulzberger, 5 grudnia 1943 roku pisał, że istnieje 
wiele sporów dotyczących tego czy Tito jest prawdziwą czy fikcyjną postacią. Według relacji 
Sulzbegera, jego rywale rozgłaszali plotki według których miał on być Lebiediewem, 
przedwojennym radcą ambasady ZSRR w Belgradzie. Plotka ta okazała się fałszywa po tym, gdy 
okazało się, że Lebiediew opuścił Jugosławię wraz z rządem królewskim, po ucieczce z kraju 
zamieszkał on w Moskwie. Według innej wersji Tito miał być Kostą Nadją, jak się jednak okazało 
Nadja był jedynie generałem wojsk Tity. Sulzberger podał, że być może Tito to Mośa Pijade, 
serbski komunista i malarz pochodzenia żydowskiego, Pijade przed wojną był więziony przez 
władze królewskie. Według jeszcze innej teorii Tito miał być kobietą Teza według której Tito miał 
w ogóle nie istnieć zakładała, że to skrót organizacji – Tajna Internacjonalistyczna Terrorystyczna 
Organizacja. Niemcy, aby zdyskredytować Tito wśród Jugosłowian, twierdzili, że Tito jest 
Rosjaninem, a tezę tę chwycili nawet Amerykanie. Dowódca czetników, a zarazem konkurent Tity, 
Dragoljub Mihailović dostarczył policji czetnickiej fotografię Tity i fotografię radcy Lebiediewa z 
pytaniem czy są to dwie te same postaci. Odpowiedź belgradzkiej policji była negatywna. Agenci 
Gestapo, Abwehry i służb specjalnych Włoch, ale też czetnicy i ustasze torturowali schwytanych 
członków ruchu oporu aby wydobyć z nich informacje na temat prawdziwej tożsamości Tity.     



Postać Tity stopniowo zaczęła osnuwać się legendami z których wiele trafiło do konspiracyjnych 
gazetek a już po wyzwoleniu kraju do literatury wspomnieniowej

Jako pierwsi kim jest Tito dowiedzieli się hitlerowcy. Stało się to gdy ustasze porwali działacza 
komunistów, który na skutek tortur wyjawił faszystom prawdziwe imię lidera ruchu oporu. Obecnie
trudno stwierdzić czy Tito dowiedział się o tym wydarzeniu, choć 22 grudnia 1942 roku, Tito 
publicznie przedstawił się na wiecu w wyzwolonym mieście Cazin na obszarze Bośni. W maju i 
czerwcu 1943 roku w czasie bitwy w rejonie Zalengory i dolinie rzeki Sutjeski, Niemcy w swojej 
propagandzie przedstawiali Tito jako bolszewickiego agenta. Heinrich Himmler wydał za Titą listy 
gończe umieszczane w okupacyjnej prasie: Nagrodę 100000 reichsmarek w złocie otrzyma ten, kto 
dostarczy żywego lub martwego komunistycznego przywódcę Tito. Przestępca ten wtrącił kraj w 
największe nieszczęścia. Jako bolszewicki agent, ten bezcześciciel kościołów, złodziej i przydrożny
zbój chciał zorganizować w kraju sowiecką republikę. W tym celu głosi, że jest powołany do 
„wyzwolenia” narodu. Do zrealizowania tego zamiaru przygotowywał się w czasie hiszpańskiej 
wojny domowej i w Związku Sowieckim, gdzie poznał wszystkie terrorystyczne metody GPU, 
metody bezczeszczenia kultury i bestialskiego niszczenia ludzkiego życia. Ta jego „wyzwoleńcza 
akcja”, która miała utorować drogę bolszewizmowi, temu najgroźniejszemu politycznemu reżimowi
na świecie – odebrała mienie, dobro i życie tysiącom ludzi. To ona zniweczyła spokój chłopów i 
mieszczan, wtrąciła kraj w niepojętą nędzę i nieszczęście. Zniszczone kościoły i spalone wsie – to 
ślady jego pochodu. Z tych to powodów ten niebezpieczny dla kraju bandyta oceniany jest na 
100000 reichsmarek w złocie. Ten, kto udowodni, że unieszkodliwił tego przestępcę lub przekaże 
go najbliższym, niemieckim władzom, dostanie nie tylko nagrodę w wysokości 100000 reichsmarek
w złocie, lecz dokona także patriotycznego czynu – ponieważ wyzwoli naród i ojczyznę od 
krwawego terrorysty.

Po wydaniu listów gończych, po raz pierwszy publicznie ukazał się wizerunek Tity. Posunięcie to 
nie okazało się dla hitlerowców najbardziej trafne, społeczeństwo po raz pierwszy zobaczyło 
bowiem twarz Tity i rozwiało to plotki negujące istnienie komunistycznego partyzanta. Znana jest 
wypowiedź pisarza i poety Ivo Andrića, który w rozmowie z profesorem Vasą Ćubrilovicią 
stwierddził: „Jak szlachetną twarz rewolucjonisty ma ten człowiek! Niemcy uczynili mu wielką 
przysługę, publikując jego wizerunek”,

Na początku czerwca partyzanci wysłali do Międzynarodówki Komunistycznej telegram, w którym 
zażądali, aby ZSRR wycofał swoje poparcie dla czetników. Partyzanci otrzymali odmowę – ZSRR 
nie mogło bowiem poddać krytyce lub zaprzestać wspierania sił lojalnych wobec rządu, z którym 
utrzymywali sojusz (królewski rząd jugosłowiański na uchodźstwie). Kolejny telegram Tito wysłał 
21 czerwca, partyzanci czarnogórscy poinformowali w nim o zdradzie i kolaboracji prowadzonej 
przez czetników. 6-7 lipca treść telegramu została przedstawiona w radiu „Slobodna Jugoslavija”. 
21 lipca przedruk telegramu umieszczony został w piśmie szwedzkich komunistów, „Ny Dag”. Po 
publikacji w szwedzkiej gazecie, przedruki ukazały się w gazetach obu Ameryk, Australii i w 
Nowej Zelandii (były to główne skupiska emigrantów z Jugosławii). Czetników skrytykował nawet 
biuletyn ambasady ZSRR w Londynie.

3 sierpnia ZSRR przekazał posłowi reprezentującemu Jugosławię notę, w której poinformował, że 
czetnicy to niemieccy kolaboranci. 5/6 sierpnia jugosłowiański rząd królewski Jugosławii na 
uchodźstwie złożył noty protestacyjne skierowane przeciwko USA i Kanadzie – stwierdził w nich, 
że tamtejsze gazety ciągle atakują ministra i generała Draźę Mihailovicia. W ostatnich dniach 
grudnia, przedstawiciel ZSRR w rozmowie z Anthonym Edenem poruszył kwestię kolaboracji 
czetników z siłami faszystów. 11 stycznia 1943 roku Anthony Eden zażądał od jugosłowiańskiego 
rządu królewskiego na emigracji, aby wymusił na czetnikach wstrzymanie walk przeciwko 
partyzantom i aby czetnicy rozpoczęli walkę przeciwko wojskom niemieckim.

                                                                                                                                                     



Alianccy przywódcy zaprzestali popierać Czetników, Brytyjczycy cofnęli poparcie dla nich nawet 
przed tym, gdy Sowieci oficjalnie uznali komunistów jugosłowiańskich za jedynego alianta w tym 
kraju, powodem decyzji Brytyjczyków była prowadzona przez czetników polityka kolaboracji. Król
Jugosławii Piotr II i prezydent Franklin Roosevelt dołączyli do radzieckiego dyktatora Józefa 
Stalina w oficjalnym uznaniu Tity i jego partyzantów na konferencji w Teheranie. W wyniku tej 
reorientacji politycznej zachodnich aliantów partyzanci Tity zaczęli otrzymywać wsparcie także od 
nich. 17 czerwca 1944 roku na dalmatyńskiej wyspie Vis, podpisano traktat z Vis (viski sporazum, 
znany też jako Porozumieniem Tito-Šubašić), który scalił rząd Tity z rządem na wygnaniu króla 
Piotra II. Partyzanci byli wspierani bezpośrednio przez alianckich spadochroniarzy przydzielonych 
do ich sztabu dowodzenia z brygadierem Fitzroyem Macleanem na czele, jednak współpraca 
między nimi a Titą była bardzo trudna. W czerwcu 1944 roku alianci powołali także Bałkańskie 
Siły Powietrzne, które startując z Włoch, udzielały wsparcia jugosłowiańskim bojownikom.

Jeszcze w czasie wojny doszło do pierwszych starć na linii Tito-Stalin. Jugosłowianie, wbrew 
zaleceniom ZSRR, odmówili nawiązania sojuszu z czetnikami, a nawet dochodziło do bitew 
pomiędzy obydwoma ugrupowaniami. Pod koniec 1943 roku, wbrew postulatom Stalina, 
zorganizowany przez komunistyczny ruch oporu parlament w praktyce proklamował republikę i 
utworzył rząd tymczasowy. Sekretarz KW Międzynarodówki Komunistycznej, Dmytro Manujilski, 
informował o tym, że „Gospodarz [Stalin] jest niebywale wściekły. Uważa, że to cios w plecy 
ZSRR i decyzji podjętych w Teheranie”. Biurokracja stalinowska ZSRR nie chciała, aby w 
Jugosławii czy w innym kraju doszło do rewolucji, według strategii Moskwy najpierw do danego 
kraju musiały wkroczyć oddziały Armii Czerwonej a dopiero później miała tam powstać władza 
komunistyczna – miał to być gwarant utrzymywania w tym kraju kontroli ze strony ZSRR

12 września 1944 roku, król Piotr II wezwał wszystkich Jugosłowian do uznania rządu Tity i 
stwierdził, że ci, którzy są przeciwnikami partyzantów są „zdrajcami”. W krótkim czasie Tito jako 
premier Jugosławii, został uznany przez wszystkie rządy alianckie (w tym rząd na wygnaniu). 28 
września 1944 roku, radziecka agencja TAAS poinformowała, że Tito podpisał umowę zezwalającą 
wojskom radzieckim na wkroczenie na terytorium Jugosławii w celu pokonania sił Osi na 
północno-wschodnich obszarach Jugosławii. Pod koniec wojny partyzanci utworzyli regularną, 
liczącą 800 tysięcy żołnierzy armię. Wspomagani przez Armię Czerwoną partyzanci wyzwolili 
swój kraj w 1945 roku.Komunistyczni partyzanci Jugosławii nawiązali też stosunki z partyzantami 
albańskimi. Na terenie Kosowa podzielonego na Albańczyków i Serbów działały bowiem 
nieprzychylnie wojskom Titoy oddziały partyzanckie proalbańskie i wielkoserbskie (wzajemnie się 
zwalczały). Doradcą wojskowym albańskich komunistów został Blaźo Jovanović.

Sukcesy ruchu oporu

W maju 1942 roku pojawiły się pierwsze samoloty partyzantów – piloci Rudi Ćajavec i Franjo Kluz
oraz mechanik Milutin Jazbec porwali z lotniska wojskowego hitlerowski samolot Potez-25. Dzień, 
w którym porwano samolot (15 maja) po wojnie uznany został za święto lotnictwa Jugosławii. W 
lecie utworzono marynarkę wojenną partyzantów, pierwszą bazą marynarki ustanowiono w 
Podgorze, a obok niej powstał też jej sztab. Flota partyzantów liczyła początkowo kilka łodzi i 
czółen uzbrojonych w karabiny maszynowe. Łodzie zostały wykorzystane podczas wyzwalania 
wysp adriatyckich. Łodzie wykorzystano w czasie głośnej akcji ratowania cywilnych mieszkańców 
wybrzeża dalmatyńskiego zagrożonego po włoskiej kapitulacji ofensywą niemiecką. Tysiące cywili 
z wybrzeża ewakuowanych zostało na wyspy, a następnie do Brindisi, skąd do Egiptu 
przetransportował ich polski okręt „Batory”.

Naczelny Sztab i Tito przenieśli się do Glamoć w Bosanskiej Kraijnie. Na miejscu wyzwolono 
kolejne obszary. Po dotarciu do wybrzeży Adriatyku, bazę przeniesiono do Bihać. Na wyzwolonych
przez partyzantów obszarach przeprowadzono wybory lokalne (wyzwolone tereny liczyły już 1/5 
terenów całej Jugosławii). 

                                                                                                                                                        



Na początku 1942 roku utworzono pierwsze dywizje oraz korpusy. W czerwcu z rozkazu Broza 
powołano III, IV oraz V Brygady Proletariackie operujące w Czarnogórze i Sandźaku.

Ruch partyzancki rozszerzył się na tereny całego kraju. Partyzanci toczyli z Niemcami regularne 
bitwy oraz zabijano kolaborantów. Wyzwolono coraz większe obszary Bośni i Hercegowiny. Na 
wolnych terytoriach wieszano flagi jugosłowiańskie z czerwonymi gwiazdami, a w urzędach 
portrety przywódców bloku alianckiego – Winstona Churchilla, Franklina Delano Roosevelta i 
Józefa Stalina.

1 listopada 1942 roku Tito utworzył Narodowo-Wyzwoleńcze Wojska Jugosławii – od tamtego 
czasu wojska Tity nie były już postrzegane jako ruch partyzancki, lecz armia. Na zjeździe 26-27 
listopada delegaci partyzanccy zebrali się w miejscowości Bihać, na spotkaniu zapadła decyzja o 
utworzeniu quasi-rządu Antyaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii. Przeciwko 
utworzeniu rządu zaprotestowało ZSRR które poprzez Międzynarodówkę Komunistyczną wysłało 
notkę „nie tworzyć niczego, co byłoby przeciwstawne emigracyjnemu rządowi w Londynie”.

W armii Tity po raz pierwszy w historii krajów Jugosławii znalazły się kobiety, dołączały one do 
oddziałów bojowych, ale też pracowały jako kurierki i w tajnych drukarniach. Z bezpośredniej 
inicjatywy Tity utworzono Antyfaszystowski Front Kobiet.

W grudniu 1942 roku Tito opublikował artykuł przedstawiający wizję przyszłej Jugosławii. Artykuł 
ukazał się w gazecie „Proleter” stanowiącej organ komunistów Jugosławii. Tito odrzucił Jugosławię
pełną antagonizmów nacjonalistyczncy i obiecał utworzenie Jugosławii wolnej od nacjonalizmu i 
zjednoczonej. Hasłem przewodnim tej wizji były zawołania „Smrt faśizmu – Sloboda narodu!” oraz
„Bratstvo i Jedinstvo”.W grudniu 1942 wojska komunistyczne liczyły 150 tysięcy żołnierzy. 
Walczyli oni przeciwko 930 tysiącom żołnierzy okupantów

Jugosławia jako jedyny kraj w Europie zdołała wyzwolić się samodzielnie. Na początku zimnej 
wojny Jugosławia znalazła się w bloku wschodnim, lecz jako jedyna z ówczesnych państw nie była 
państwem uzależnionym od ZSRR. Po wyzwoleniu kraju Tito cieszył się masowym poparciem 
społeczeństwa i traktowany był jako wyzwoliciel Jugosławii.

Na początku roku marszałek utworzył trzy armie które zasiliły Wojska Narodowo-Wyzwoleńcze. 
Na tamtą chwilę wyzwolone zostały tereny południowej Jugosławii – Macedonii i Czarnogóry. 
Choć niemal cały kraj znajdował się w rękach titoistów, Piotr II nie zaakceptował porozumienia 
między Tito a rządem na emigracji. Widząc nieugiętość króla, a przy tym skierowane przeciwko 
niemu protesty organizowane w Jugosławii z inicjatywy KPJ (na polecenie marszałka), Brytyjczycy
zaprzestali popierania go obawiając się, że jego postawa doprowadzi do zerwania wcześniejszych 
porozumień. W rezultacie monarcha zgodził się na oddanie swojej władzy w ręce Rady 
Regencyjnej. Marszałek wezwał rząd na emigracji do powrotu do kraju, tym samym usunięto 
ostatnie przeszkody w utworzeniu wspólnego rządu.

Pod koniec lutego Titę odwiedził Harold Alexander, dowódca aliantów w regionie Morza 
Śródziemnego. Rozmowy poświęcono współdziałaniu wojsk jugosłowiańskich i zachodnich.

7 marca 1945 roku, Tito proklamował w Belgradzie, Tymczasowy Rząd Demokratycznej Federacji 
Jugosławii (Demokratska Federativna Jugoslavija, DFY). Nazwa rządu celowo nie zawierała 
określenia republika bądź królestwo; rząd miał bowiem grupować zarówno republikański ruch 
oporu, jak i rojalistyczny rząd na emigracji. Tymczasowym premierem został Tito, a ministrem 
spraw zagranicznych Šubašić. Rząd wygłosił swój program który zawierał postulaty odbudowy 
kraju, zdobycia Istrii, Triestu, Karyntii i Przymorza Słoweńskiego. Rząd zagwarantował równe  
prawa wszystkim obywatelom kraju niezależnie od ich pochodzenia.

Przeorganizował armię partyzancką w Jugosłowiańską Armię Ludową (Jugoslavenska Narodnej 
armija, JNA), była ona wówczas czwartą najsilniejszą armią Europy. Większość stanowisk 
państwowych zajęli weterani partyzantki. Oprócz zwykłego wojska, powołano służby UDBA i 
wywiad oraz Departament Bezpieczeństwa Ludowego.                                                               



UDBA i Departament Bezpieczeństwa Ludowego zajmowały się między innymi wyszukiwaniem, 
ściganiem, więzieniem oraz likwidacją nazistowskich kolaborantów i zbrodniarzy wojennych. 
Wywiad Jugosławii aresztował dużą liczbę kolaborantów nazistowskich oraz co wzbudziło duże 
kontrowersje, wielu chorwackich księży katolickich – związane to było z powszechną kolaboracją 
duchownych z reżimem ustaszy. Lider czetników został aresztowany 13 marca 1946 roku, Draža 
Mihailović został uznany winnym kolaboracji, zdrady i zbrodni wojennych, w rezultacie 
rozstrzelany został w lipcu 1946 roku. W tym czasie trwały także deportacje „etnicznych Niemców”
(Volksdeutsche) z Jugosławii. Wielu z nich walczyło w 7 Ochotniczej Dywizji Górskiej SS Prinz 
Eugen.

W sierpniu zorganizowano III posiedzenie Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego, na 
którym Tito określił swój stosunek do Polski i potwierdził uznanie dla tamtejszego rządu. Ponownie
zażądał od aliantów aby ci uznali rewizję granic Jugosławii na korzyść tego kraju. Trzy dni po 
posiedzeniu Rada przekształcona została w Tymczasowe Zgromadzenie Ludowego do którego 
wstąpili przedstawiciele wszystkich legalnych partii i organizacji politycznych w tym 
parlamentarzyści przedwojenni i politycy prawicy. Tymczasowe Zgromadzenie Ludowe podjęło się 
szeregu reform m.in. rolnej i o konfiskacie majątków kolaborantów. Uchwalono formalne włączenie
do Jugosławii spornych obszarów przygranicznych Austrii i Włoch.

Wojna w Europie skończyła się w dniu 9 maja, lecz w Jugosławii dalej trwały walki. Broz ogłosił 
dzień 9 maja dniem święta narodowego i wysłał telegramy z gratulacjami do państw Aliantów. 
Podsumowując, w wojnie Jugosławia odniosła trzecie największe w Europie straty (po Polsce i 
ZSRR), w wojnie zginęło 304 540 żołnierzy partyzantki. Ogólnie zginęło 1706 tysięcy 
Jugosłowian, domy utraciło 330 tysięcy ludzi, a w ruinę popadł przemysł, porty czy linie kolejowe.

12 maja Broz uczestniczył w kongresie, na którym powołano Komunistyczną Partią Serbii. Na 
kongresie przedstawił zadania z którymi boryka się kraj – odbudowę kraju, umocnienie braterstwa i
równouprawnienia wszystkich narodów Jugosławii. Skrytykował również aliantów zachodnich, 
przypomniał, że ani Wlk. Brytania, ani USA nie udzieliły odpowiedź na wniosek Broza, aby 
włączyć do Jugosławii fragment Austrii zamieszkiwany przez Słoweńców, a ponadto kraje te żądają
od Jugosławii opuszczenia Karyntii i negują prawo do posiadania przez tenże kraj obszaru Istrii, 
Przymorza Słoweńskiego i Triestu. Tito opowiedział się za sojuszem z ZSRR. Jeszcze tego samego 
dnia ambasador Wielkiej Brytanii ponownie zażądał od Tito aby ten wycofał swoje wojska z Austrii
Włoch i cofnął się do granic z roku 1937.

15 maja Niemcy ponieśli ostateczną katastrofę, w Słowenii tuż przy samej granicy z Austrią, 
Jugosłowianom poddało się aż 250 tysięcy żołnierzy niemieckich oraz ich kolaborantów. Do 
niewoli Jugosłowian trafił Alexander Löhr, dowódca sił niemieckich na Bałkanach odpowiedzialny 
za liczne zbrodnie wojenne, stanął on przed sądem i został skazany na wyrok śmierci poprzez 
rozstrzelanie. W chwili zwycięstwa nad Niemcami armia Jugosławii liczyła aż 800 tysięcy 
żołnierzy.

9 czerwca Broz podpisał z USA i Wielką Brytanią umowę, na skutek której sporne tereny 
podzielono na strefę A – okupowaną przez armie Wielkiej Brytanii i USA oraz B – należącą do 
Jugosławii. Miało być to rozwiązaniem do czasu, gdy podpisany zostanie aliancki traktat pokojowy 
z Włochami. Alianci zachodni nie kwestionowali żądań ponownego włączenia do Jugosławii 
terenów zajętych przez faszystowskie Włochy, przy czym pożyteczne okazały się starania Stalina, 
który wysłał depeszę do Alexandra, w której poparł żądania strony jugosłowiańskiej. Wojska 
jugosłowiańskie ewakuowały się ze spornych obszarów 16 czerwca.

Konflikt między opozycją i byłymi kolaborantami a rządem

Byli partyzanci skupili się wokół Frontu Narodowego natomiast opozycja wokół monarchistycznej 
Partii Demokratycznej grupującej działaczy z kraju i z emigracji. Celem Partii Demokratycznej 
było zawiązanie z komunistami rządu koalicyjnego i powrót do systemu przedwojennego. Partia 
Demokratyczna popierana była przez wyższą hierarchię kościelną i część rolników.                  



 Najsilniejszą partią Frontu Narodowego byli komuniści, partia ta liczyła w 1941 roku zaledwie 12 
tysięcy członków, z czego 9 tysięcy zginęło w czasie walk z okupantami. W chwili wyzwolenia 
kraju partia liczyła już 141 066 członków.

4 czerwca 1945 roku, spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Jugosławii, Alojzym 
Stepinacem. Obie strony nie mogły wypracować porozumienia na temat stanu Kościoła 
katolickiego. Pod przewodnictwem Stepinaca, we wrześniu 1945 roku, Konferencja Episkopatu 
potępiła domniemane zbrodnie wojenne antyfaszystowskich partyzantów z września 1945 roku. 
Stepinac został aresztowany i postawiony przed wymiarem sprawiedliwości pod zarzutem 
wspierania przymusowych konwersji Serbów na katolicyzm i wspierania terroru ustaszy. 
Aresztowani zostali również pozostali przywódcy NDH: Slavko Kvaternik, gen. Leo Rupnik i 
biskup Roźman.Na zachodzie aresztowania i wyroki uznane zostało za dowód na zaprowadzenie w 
Jugosławii komunistycznego terroru. Wkrótce Stepinacowi złagodzono wyrok, a wkrótce mu go 
skrócone i zredukowano do aresztu domowego, z możliwością wyjazdu do dowolnego 
arcybiskupstwa.W kraju istniały zbrojne grupy podziemne składające się z byłych żołnierzy 
oddziałów kolaboracyjnych. Ich liczebność ocenia się na około 12 tysięcy partyzantów. Jedną z 
takich grup byli tzw. Krzyżowcy (Križari), czyli byli ustasze, na czele tejże grupy stał były 
zbrodniarz wojenny Vjekoslav Luburić. Trzysta tysięcy osób uciekło z państwa, natomiast dwieście 
tysięcy pozbawiono prawa wyborczego ze względu na kolaborację z okresu wojny. Dziesiątki 
tysięcy byłych kolaborantów stanęło przed trybunałami wojskowymi często wobec byłych 
kolaborantów zapadały surowe wyroki.

Wybory powszechne

Zgodnie z umową między liderami ruchu oporu a rządem na uchodźstwie, powojenne wybory miały
określić przyszłe formy ustroju Jugosławii. Wybory zaplanowane zostały przez Zgromadzenie 
Ludowe na 11 listopada.

Wybory poprzedzone zostały przez ostrą walkę polityczną. Prawa do głosu pozbawiono wszystkich 
dawnych kolaborantów co wzbudziło protesty działaczy opozycji, która zbojkotowała wybory 
oskarżając organizatorów o niedemokratyczne procedury. Jednocześnie do dymisji poddał się 
minister spraw zagranicznych Śubaśić

W listopadzie 1945 roku, republikański Front Ludowy, na czele z Komunistyczną Partią Jugosławii,
wygrał wybory z przytłaczającą większością głosów, wybory zostały jednak zbojkotowane przez 
monarchistów. Kandydaci Frontu Narodowego uzyskali 90% głosów. Po zdecydowanej wygranej, 
Tito został zatwierdzony jako premier i minister spraw zagranicznych FLRJ, oprócz tego uzyskał 
stanowisko komendanta naczelnego armii. Wicepremierem mianowano Edvarda Kardelija.

Wkrótce zmieniono nazwę kraju na Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii (od 1961, 
Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii). W krótkim okresie po zakończeniu wojny, 
administracji jugosłowiańskiej udało się stłumić nastroje nacjonalistyczne poszczególnych narodów
federacji. 29 listopada 1945 roku, Jugosłowiańskie Zgromadzenie Ustawodawcze, formalnie 
zdetronizowało króla Piotra II. Ten sam zespół wkrótce przygotował nową, republikańską 
konstytucję kraju. Rząd Tymczasowy formalnie istniał do końca następnego roku i zyskał sobie 
poparcie ZSRR i państw demokracji ludowej, mocarstwa zachodnie państwowość Jugosławii 
uznały już 25 grudnia po konsultacjach z ZSRR.

Nowa konstytucja ogłoszona została w styczniu 1946 roku, wzorowana była na konstytucji 
Związku Radzieckiego z 1936 roku. Nowy gabinet powołano w lutym.

Przed marszałkiem stanęło kilka najważniejszych problemów – odbudowa gospodarki zniszczonej 
w wyniku działań wojennych oraz nawiązanie współpracy z innymi państwami. Po wojnie 
wdrożono plan pięcioletni, który zakładał przyśpieszony proces uprzemysłowienia kraju.

                                                                                                                                                       



Tito starał się równocześnie nawiązać bliższe relacje z ZSRR i innymi państwami bloku 
wschodniego, głównie z Polską. Tito jeszcze jako prezes rady ministrów Komitetu Narodowego 
uznał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a po zakończeniu działań wojennych między 
Polską a Jugosławią doszło do wymiany delegacji i wspólnych misji handlowo-gospodarczych. 
Polska wysłała Jugosławii prezent w postaci stu wagonów węgla. Broz wielokrotnie wypowiadał 
się o słuszności żądań Polski i przyznania jej granic na Odrze i Nysie (jugosłowiański przywódca 
domagał się też, aby Polska uznała jego roszczenia terytorialne). W zamian za to 7 września 1945 
roku marszałek odznaczony został Krzyżem Grunwaldu I klasy. Na skutek polepszenia relacji 
między krajami do Polski powróciła duża grupa emigrantów, która jeszcze w okresie istnienia 
Austro-Węgier przeprowadziła się do Bośni. Prasa jugosłowiańska często podkreślała zasługi 
Polaków w walce z Niemcami na terenie Jugosławii – Polacy utworzyli bowiem batalion który stał 
się częścią XIV Brygady partyzantów titoistowskich.

14 maca 1946 roku Broz odwiedził Warszawę, a przy Placu Na Rozdrożu odbyła się na jego cześć 
defilada. W Belwederze otrzymał on najwyższe odznaczenie – Order Virtuti Militari I klasy. Cztery 
dni później podpisał on Układ o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 
a FLRJ. Porozumienie miało charakter obronny „w przypadku powtórzenia agresji niemieckiej lub 
też ze strony państwa, które było sojusznikiem III Rzeszy” obydwa kraje zobowiązywały się do 
wzajemnej pomocy militarnej. W czasie wizyty podpisano również konwencję o współpracy 
kulturalnej a marszałek odwiedził Łódź i Wrocław.

Po wizycie w stolicy Polski, marszałek udał się do stolicy Czechosłowacji. Choć Tito próbował 
nawiązać porozumienie z tamtejszymi władzami, prezydent Edvard Beneš odmówił jednak 
podpisania układu o przyjaźni i współpracy obawiając się, że Tito wciągnie go do swojej walki o 
zachodnią granicę. Porozumienie podpisano 9 maja w Belgradzie po tym, gdy komuniści umocnili 
swoje rządy w Czechosłowacji.

                             

                                                          TITO  rok  1978

W 1977 roku po raz trzeci odznaczony został Orderem Bohatera Narodowego i orderem Rewolucji 
Październikowej, którą Tito odebrał w czasie letniej wizyty w ZSRR. W tym roku złożył też wizytę 
w Niemczech Zachodnich. W 1977 roku złożył wizytę w Pekinie, zaś w 1979 roku Jugosławię 
odwiedził Hua Guofeng. Wizyty te stały się początkiem poprawy stosunków jugosłowiańsko-
chińskich – wcześniej Chińczycy zarzucali Tito rewizjonizm.

                                                                                                                                                          



W kolejnym roku zachorował na ischias i wyjechał na urlop do rezydencji w Igalo. Po krótkim 
urlopie odwiedził USA i Wielką Brytanię oraz organizował XI Kongres partii, po czym ponownie 
wyjechał na krótko urlop, tym razem do Brioni. Na Brioni przebywał przez dłuższy czas, właśnie 
tam przyjął delegację polską z Gierkiem na czele, część rozmów odbyła się na okręcie wojennym 
„Galeb” stacjonującym w pobliżu wybrzeży Brioni. Broz przeniósł też Prezydium Federacji z 
Belgradu do Brioni ponieważ nie był w stanie udać się w dłuższą podróż[

W 1979 roku ciężko zachorował. W styczniu 1980 roku Tito trafił do kliniki w Lublanie (Klinični 
Center) z problemami krążenia w nogach. Wkrótce potem amputowano mu lewą nogę. Zmarł 4 
maja 1980 roku.

                                          ROK  1944   TITO  PO  PRAWEJ  

                                                           



Josip Broz urodził się 7 maja 1892 roku w Kumrovcu w Chorwacji, wtedy części Austro-Węgier, 
na terenie zwanym Zagorje. Pewne kontrowersje budzi data urodzin prezydenta Jugosławii. W 
księdze parafialnej i na świadectwie ukończenia szkoły powszechnej widnieje data urodzin 7 
maja. Na dokumentach wojskowych występuje data 25 maja......

Nie  miał  talentów do  języków  a  potem  został  poliglotą  i 
wieśniakiem  bardzo  wykształconym!                                             



Urodził się w w małym domku z glinianą podłogą. W późniejszym okresie dom rodzinny Broza był 
remontowany oraz dobudowano w nim piętro. Był siódmym dzieckiem Franjo i Mariji Brozów. 
Jego ojciec, Franjo Broz, był Chorwatem, podczas gdy jego matka Marija była słoweńską chłopką. 
Jego rodzice pobrali się 21 stycznia 1891 roku. W późniejszym czasie małżeństwo Brozów miało 
jeszcze ośmioro dzieci. Rodzina Brozów była uboga, matka trzymała chleb pod kluczem, a rodzina 
musiała pożyczać ziarna.Wczesne lata życia spędził z dziadkami od strony matki w Podsredie w 
Słowenii. Według Tity, jego babka opowiedziała mu historię pochodzenia rodziny Brozów, rodzina 
miała zbiec przed Turkami znad granicy dalmatyńsko-bośniackiej. Według babci Broza, według 
najstarszego zachowanego dokumentu, Brozowie osiedlili się w Zagorju około 1630 roku i przybyli
do Pazina z półwyspu Istria.Od siódmego roku życia pomagał rodzinie w polu. W 1900 roku 
rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Kumrovcu (została ona otwarta rok wcześniej), nie zdał i 
musiał powtarzać klasę drugi raz – jego problemy z nauką spowodowane były tym, że umiał mówić
jedynie po słoweńsku, a słówka z tego języka mieszały mu się z chorwackim.

W 1907 roku przeniósł się z rodzinnej wsi do miasta Sisak. Pracował jako kelner w kafanie 
Ignacego Śtrigla. Po kilku miesiącach pobytu w mieście zaczął pracować jako praktykant mechanik 
w Sisaku. Dwa razy w tygodniu uczęszczał na lekcje języka chorwackiego, geografii, historii i 
księgowości. W 1908 roku okazjonalnie występował jako statysta w przedstawieniach 
organizowanych przez teatr z Osijeku. Zaangażował się w ruch robotniczy i obchody święta 1 maja.
W 1910 dołączył do związku pracowników metalurgicznych oraz do Socjaldemokratycznej Partii 
Chorwacji i Słowenii. O istnieniu partii dowiedział się od czeladników Smita i Gaśparića, którzy 
rozprowadzali wśród robotników „bibułę” – „Slobodna Reć” („Wolne Słowo”) i „Naśa Snaga” 
(„Nasza Siła”). 2 listopada 1910 roku z rąk majstra Nikoli Karasa dostał dyplom 
wykwalifikowanego ślusarza i ukończenia dwóch klas szkoły zawodowej.

Pod koniec 1910 roku wyjechał do Zagrzebia. Na wiosnę 1911 roku wziął udział w pierwszych 
demonstracjach robotniczych i strajkach. Na skutek rad kolegów z pracy wyjechał na emigrację, 
początkowo przybył do słoweńskiej Lublany, a następnie Triestu, gdzie jednak pracy nie znalazł. 
Na krótko powrócił do rodzinnego Kumrovca. Wiosną 1912 roku wyjechał do Kamniku w 
Słowenii, gdzie pracował w fabryce wyrobów metalowych. Wraz z kolegami z pracy wstąpił do 
robotniczej Organizacji „Sokoła”, utworzyli własny zespół gimnastyczny i konkurowali z drużyną 
„Orłów”. Po tym, gdy fabryce groziła likwidacja, wyjechał do miasta Čenkov w Czechach, gdzie 
starał się zdobyć pracę w miejscowej fabryce, po przybyciu na miejscu okazało się, że w fabryce 
wybuchł strajk, a nowo przybyłych robotników uznano za łamistrajków. Szybko grupa Chorwatów 
dołączyła do strajku, aby uniknąć dalszych oskarżeń. Strajk okazał się sukcesem, a robotnicy dostali
podwyżki. Tito nie pracował w Čenkovie zbyt długo i wkrótce przeniósł się do Pilzna, gdzie 
pracował w motoryzacyjnych Zakładach Škoda.
Następnie udał się do Monachium i Zagłębia Ruhry w Niemczech. Znalazł pracę w fabryce 
samochodów Benz w Mannheim. Po miesiącu ponownie zmienił pracę – wyjechał do Wiednia, 
gdzie pracował w fabryce mostów „Griedl” Potem przeprowadził się do Wiener Neustadt, gdzie 
pełnił funkcję kierowcy testowego Daimlera. Po tym, gdy dostał wezwanie do wojska, musiał 
wrócić do rodzinnej miejscowości.  Jesienią 1913 powołano go do armii Austro-Węgier. 
Początkowo został skierowany do pułku cesarsko-królewskiego w Wiedniu, gdzie rozpoczął służbę 
w artylerii technicznej. Następnie został skierowany do zagrzebskiego 2. domobrańskiego pułku. 
Pod koniec roku dostał się do szkoły podoficerskiej i został najmłodszym plutonowym w pułku. 
Kapitan docenił jego talent szermierczy i zapewnił mu udział w wojskowych zawodach 
szermierczych w Budapeszcie w maju 1914, gdzie Broz zdobył drugie miejsce; umiejętności tych 
nauczył się w czasie działalności w Organizacji „Sokół”. Dyplom i srebrny medal wręczył mu    Po 
wybuchu I wojny światowej został wysłany do Sremu w Wojwodinie. Jako ordynans sztabu 42 
dywizji dostał rozkazy odebrania bagaży oficerskich w Nowym Sadzie. W czasie rozmowy między 
żołnierzami stwierdził – Ja nie strzelam do braci. 
                                                                                                                                                 



Jestem socjalistą, tego bym nie mógł robić... Poddam się, jak tylko dotrę na front. Rozmowę 
usłyszał austro-węgierski sierżant, który natychmiast aresztował i rozbroił Broza. Za antywojenną 
propagandę uwięziono go w twierdzy Pedrovaradinskiej. Przez cztery dni nie dostał jedzenia, a 
żywnością dzielił się z nim pilnujący go żołnierz niemiecki. Broz został uwolniony po tym, gdy na 
przesłuchanie wezwano świadków, którzy zeznali, że sierżant był pijany i próbował sprowokować 
bójkę, a Broz starał się go uspokoić.
W styczniu 1915 został wysłany na wschodni front w Galicji, gdzie wyróżnił się w walce z 
wojskami rosyjskimi. Wyróżnił się jako zdolny żołnierz, za co został mu dany tytuł sierżanta-
majora, tym samym stał się on najmłodszym żołnierzem o tym stopniu w armii Austro-Węgier. Ze 
względu na odwagę, jaką wykazał na polu bitwy, miał mu zostać wręczony Srebrny Medal Męstwa,
jednak został on pojmany i trafił do niewoli, zanim został mu on oficjalnie wręczony. 25 marca 
1915 roku został poważnie ranny i schwytany przez Rosjan na terenie Bukowiny, a cały jego 
batalion został rozbity. Broz zachowywał się wówczas inaczej niż żołnierze jego pułku (głównie 
Polacy, Czesi, Słoweńcy i Chorwaci), którzy często już po pierwszych starciach poddawali się 
Rosjanom

Po 13 miesiącach spędzonych w szpitalu, trafił do obozu pracy na Uralu, gdzie więźniowie wybrali 
go na swojego reprezentanta. Na miejscu Rosjanie tworzyli korpus ochotników słowiańskich. 
Większość żołnierzy zdecydowała się na przejście na stronę Rosjan. Całe dni jeńcy poświęcali na 
musztrę i ćwiczenia oraz szkolenia polityczne, z których wynikało, że korpus tworzony jest na 
rozkaz króla Serbii. Kilkudziesięciu jeńców ujawniło się ze swoimi socjalistycznymi poglądami – 
zadeklarowali oni, że nie chcą walczyć, ani za Wielką Serbię ani za Wielką Chorwację, a jeśli już 
mają walczyć, to za zjednoczony kraj Słowian południowych. Do buntu doszło, gdy jeńcy mieli 
złożyć śluby wierności królowi Serbii, żołnierze woleli bowiem walczyć pod rozkazami cara Rosji. 
70 jeńców, którzy zaprotestowali, stanęło do raportu, wśród nich znalazł się Broz. Oficerowie 
serbscy zagrozili protestującym rozstrzelaniem jednak najprawdopodobniej do egzekucji nie doszło 
na skutek protestu ze strony Rosjan.

Broz został odesłany do obozu w Ardatowie, a potem do pracy w Kalasjejewie, gdzie pracował jako
ślusarz. W sierpniu 1916 roku Broz przeniesiony został do obozu w Kungurze. Pracował przy 
budowie drogi żelaznej. Z pomocą więźniom obozu przyszedł Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża, który dostarczał im paczki z pożywieniem, odzieżą i lekami. W obozie Broz 
spotkał inżyniera polskiego pochodzenia, Katza, wraz z nim uczestniczył w spotkaniach grupy 
socjalistów. Za działalność socjalistyczną dwukrotnie trafił do więzienia jednak został uwolniony 
po apelach Katza. Po tym, gdy rozpoczęła się nagonka na sympatyków bolszewików, Broz dzięki 
pomocy syna Katza uciekł do Piotrogrodu i rozpoczął pracę w Zakładach Putiłowskich. 
Uczestniczył tam w demonstracjach 16–17 lipca 1917 roku, które poprzedzały rewolucję 
październikową. Po tym, gdy aresztowano syna Katza, Broz musiał uciekać z Rosji, trafił do 
Finlandii, jednak znowu został złapany i przewieziony do Twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie 
przebywał przez trzy tygodnie do czasu gdy wyjaśniono, że nie jest on bolszewikiem.

Wysłano go do Kunguru, ale podczas podróży uciekł z pociągu. Przybył do Omska, na miejscu 
dowiedział się, że w kraju wybuchła rewolucja październikowa. Po rewolucji październikowej 
wstąpił do Czerwonej Gwardii w Omsku. Broz dołączył do oddziału składającego się głównie z 
Niemców, Polaków, Węgrów, Rumunów i Czechów, ale też i Chorwatów. Żołnierze Gwardii dostali
broń i zajmowali się głównie patrolami i pełnieniem wart. Wtedy po raz pierwszy starał się o to, 
aby nadano mu obywatelstwo radzieckie i członkostwo w sekcji jugosłowiańskiej Rosyjskiej 
Komunistycznej Partii (bolszewików), w RKP(b) dostał legitymację kandydacką. W maju Omsk 
został zdobyty przez Korpus Czechosłowacki, który przeszedł na stronę sił „białych”.

Po kontrofensywie wojsk białych uciekł do kirgiskiej wioski Mihajlowka. Pracował jako mechanik. 
Do Omska jeździł po smary i mazut, w mieście odnalazł robotników, z którymi niegdyś pracował. 
Na jesieni 1919 roku został aresztowany przez białe wojska generała Kołczaka. Uwolniony przez 
„czerwonych” wyjechał z Mihajlowki i osiadł w Omsku.                                                           



 Ukrywał się w rosyjskiej rodzinie, gdzie poznał Pelagię Biełousową,z którą w 1919 ożenił się w 
obrządku cerkiewnym, a w 1920 zawarli też ślub cywilny. W 1920 w Omsku spotkał się z 
członkiem komitetu KPR(b) Dmitrijem Georgijevićem przysłanym do miasta przez 
jugosłowiańskich komunistów. Broz przekazał Georgijevićowi swoją legitymację kandydacką. Broz
dowiedział się wówczas o tym, że od 1918 roku istnieje Królestwo Serbów, Chorwatów i 
Słoweńców. Gdy z prasy dowiedział się o powstaniu chorwackich chłopów, w styczniu 1920 roku 
wraz z rodziną wyruszył w podróż do stron ojczystych. Po przybyciu do Estonii spotkał komisarza 
Jarosława Haszkę, od którego dostał dokumenty i wraz z grupą mieszkańców Jugosławii ruszył do 
ojczyzny niemieckim statkiem „Lilly Fuermann”. Statek dopłynął do Szczecina, po czym 
Jugosłowianie udali się do Jugosławii poprzez Niemcy i Austrię. Rodzina Brozów dotarła na 
miejsce we wrześniu 1920 roku.

Powrót do Jugosławii

Po przybyciu do słoweńskiego Mariboru został przesłuchany przez policję królewską. Ze względu 
na udział w rewolucji został wpisany na listę osób podejrzanych politycznie. W listopadzie Josip i 
Pelagija przyjechali do Zagrzebia. Na miejscu został wezwany na komendę policji, nakazano mu 
osiedlenie się w rodzinnym Kumrovcu. Okazało się, że jego rodzinny dom stoi pusty, matka zmarła 
w 1918 roku a ojciec przeprowadził się do miejscowości Kupinec, gdzie pracował jako gajowy. 
Rodzeństwo Josipa wyjechało za pracą za granicę. Już w Kumrovcu Pelagija urodziła dziecko, 
które zmarło jednak po czterech godzinach od przyjścia na świat.

Broz za pracą wraz żoną wyjechał do Zagrzebia. Początkowo pracował w zakładzie ślusarskim 
należącym do Filipa Bauma. W 1921 roku pracował jako mechanik w młynie Samuela Polaka we 
Wsi Veliko Trojstovo. Zaradność małżeństwa Brozów i tragedia związana ze śmiercią ich dziecka 
spowodowała, że chłopi zamieszkujący wieś przyjęli ich przyjaźnie. Do wsi z frontu wrócił 
kombatant Armii Czerwonej, Stevo Sabić. Sabić i Broz zaprzyjaźnili się i wspólnie szukali innych 
jugosłowiańskich komunistów. W 1923 roku w Bjelovarze, Broz spotkał komunistę Djurę 
Segovicia, który słyszał o wcześniejszej działalności rewolucyjnej Broza i Sabića, z tego powodu 
zgodził się wprowadzić ich do komunistycznej konspiracji. Broz i Sabić rozrzucił w Bjelovarze i 
okolicznych wsiach ulotki komunistyczne, dzięki czemu Segović zgodził się wprowadzić ich do 
nowo powstałej partii komunistów.

Po powrocie w ojczyste strony Josip Broz wstąpił do Komunistycznej Partii Jugosławii. Wpływ 
KPJ na życie polityczne kraju bardzo szybko wzrastał. W 1920 roku w wyborach, komuniści 
uzyskali 59 miejsc w parlamencie i stali się trzecią siłą polityczną kraju. KPJ została 
zdelegalizowana przez reżim królewski w 1921 i utraciła wszystkie mandaty. Z początkiem 1921 
roku Broz przeprowadził się do Veliko Trojstva niedaleko Bjelovaru i znalazł pracę jako mechanik, 
kontynuował także działalność w podziemnej partii komunistycznej. W 1924 roku został wybrany 
do lokalnego biura partii komunistycznej. W tym samym roku Sabić, Broz i Śegović dostali zadanie
tworzenia magazynów broni i przeszkolenia militarnego chłopów w celu przygotowania ich do 
ewentualnego powstania. Gdy w marcu 1925 roku umarł lewicowy działacz polityczny, Vincek 
Valente, Broz zorganizował jego pogrzeb. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w miejscowości 
Markovac. Na pogrzeb przybyła grupa robotników z Bjelovaru, a w czasie pogrzebu rozwinęli oni 
sztandar z sierpem i młotem. Tego samego dnia królewskie służby bezpieczeństwa aresztowały 
Segovicia i Broza. Obaj działacze zostali zakuci w łańcuchy i prowadzeni przez miejscowość, w 
czasie trasy policjanci szydzili z nich i obrażali co miało skompromitować działaczy w oczach 
mieszkańców. Dwaj komuniści postawieni przed miejscowym sądem zostali dość szybko 
uwolnieni, gdyż jeden z sędziów po cichu popierał ideały komunistów. Mimo uwolnienia, działacze
cały czas obserwowani byli przez agentów. W czasie pobytu w miejscowości Veliko Trojstovo 
umarła dwójka ich kolejnych dzieci – dwuletnia Zlatica i Hinko, który umarł po ósmym dniu od 
urodzin. W 1925 roku Broz, dwuletni synek Zlatic i jego żona przeprowadzili się do Kraljevicy, 
gdzie Josip znalazł pracę w stoczni.                                                                                         



Został wybrany na przywódcę związku zawodowego i w 1926 stanął na czele strajku stoczniowców,
strajk okazał się sukcesem a pracownicy dostali podwyżki. 

W tym samym roku napisał swój pierwszy artykuł, który ukazał się w gazecie „Zorganizowany 
robotnik”. Pracodawcy chcąc się pozbyć niewygodnego pracownika i organizatora związkowego w 
październiku wyrzucili go z pracy.

Przeprowadził się do Belgradu, nie mógł tam jednak przed długi czas znaleźć pracy. Utrzymywał 
się z zasiłków, które dostawał z partii komunistycznej. W styczniu 1927 roku znalazł pracę w 
fabryce pociągów „Jasenica” w Smederevskiej Palance, ponownie nawiązał tam działalność 
agitacyjną. Wkrótce przeniósł się do Zagrzebia, pracował w zakładzie ślusarskim, gdzie mianowano
go sekretarzem Związku Pracowników Przemysłu Metalurgicznego Chorwacji, został zwolniony, 
gdy ujawniono jego działalność w partii komunistycznej. W kwietniu został członkiem tamtejszej 
partii komunistycznej, a w lipcu mianowany został sekretarzem Lokalnego Komitetu partii. W tym 
samym roku został on aresztowany i wysłany do więzienia, początkowo został osadzony w 
Ogulinie. 28 października skazano go na siedem miesięcy więzienia. Wyrok nie był prawomocny, a 
Broz szybko wyszedł z więzienia w oczekiwaniu na następną rozprawę. Na ten czas przyjechał do 
Zagrzebia, gdzie mianowano go sekretarzem Związku Robotników Przemysłu Skórzanego i 
sekretarzem politycznym Komitetu KPJ w mieście. 1 maja dostał się do więzienia na trzy tygodnie 
za organizowanie obchodów Święta Pracy. 2 sierpnia mianowano go sekretarzem Okręgowego 
Komitetu KP Chorwacji. Aresztowany 4 sierpnia, w jego kryjówce na ulicy Vinogradarskiej 46 
znaleziono broń, materiały wybuchowe, ulotki i gazetki. Broz został zdradzony przez 
współtowarzysza, oprócz Broza do więzienia trafiło piętnastu innych działaczy.

Komuniści znajdujący się na wolności zorganizowali akcję ucieczki przetrzymywanych działaczy. 
Akcją przewodził Djuro Djaković, którzy poprzez strażnika więziennego przemycił piłki do metalu.
Gdy Broz uporał się z większą częścią kraty niespodziewanie przeniesiono go do innej z cel. W 
listopadzie odbył się proces komunistów znany jako „bombaśki proces”. Proces ten był szeroko 
relacjonowany przez media a słowa Tity „Nie czuję się winnym, choć przyznaję się do tego, co mi 
zarzuca prokurator. Ale ja nie uznaję tego sądu za kompetentny, uznaję jedynie sąd partii” przeszły 
do legendy. 14 listopada zapadł wyrok, Broz trafił za kraty na pięć lat. Broz trafił do więzienia 
politycznego Lepoglava.

W czasie pobytu w więzieniu politycznym Lepoglava spotkał Moša Pijade, który stał się jego 
ideologicznym mentorem. Więzienie w Lepoglavie zaliczane było do jednych za najcięższych w 
Jugosławii, panowały tam złe warunki, sen był ciągle przerywany, podawano minimalne liczby 
żywności a cel nie ogrzewano. W czasie pobytu w więzieniu dowiedział się o tym, że król zniósł 
Zgromadzenie Narodowe, zdelegalizował wszystkie partie i wprowadził dyktaturę. W czasie gdy 
Tito przebywał w więzieniu komuniści organizowali antyreżimowe demonstracje często brutalnie 
tłumione przez siły bezpieczeństwa. W 1931 przeniesiono go do więzienia Maribor.

W Mariborze znalazł się w grupowej celi, mógł czytać, rozpoczął naukę języka angielskiego. 
Tylko   jakim cudem  oraz   po  co  skoro  nie  było tam więźniów  brytyjskich??!

A  MOŻE  BYŁ  TO  JAKIŚ  INNY   WYKSZTAŁCONY CZŁOWIEK  ZAMORDOWANY W  
CZASIE  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ  LUB ZARAZ  PO WOJNIE  ?   

Istnieją  pogłoski, że  właśnie tak  było, że  prawdziwy  TITO  był  narodowym  nacjonalistą  i 
patriotą ,  a nie agentem  Moskwy  !

wikipedia  , komentarze  własne  zdjęcia  google .

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                           




	Moskwa zdecydowała o losie Tito
	23-letnia piękna działaczka podziemia Herta Haas, Słowenka austriackiego pochodzenia, pracowała w centrum wywiadu Międzynarodówki Komunistycznej w Zagrzebiu i była jednym z najlepszych specjalistów w fałszowaniu dokumentów.
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