
„Tito po raz drugi wśród Chorwatów”

Zdaje się, że Chorwatom zostało ostatecznie odebrane pewne niezwykle ważne spotkanie 
z własną przeszłością.
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Latem  bowiem,  w  tygodniku  „Globus”  reżyser  Zvonimir  Berković  mówił  o  pomyśle 
nakręcenia w Chorwacji  filmu nawiązującego do dokumentalnego obrazu Žilnika „ Tito po 
raz drugi wśród Serbów”. Nieżyjący Marszałek, jak to podobno wymyślił pewien chorwacki 
producent,  miałby  wrócić  między  Chorwatów  w  postaci  któregoś  z  naszych  aktorów  i 
podobno  w reżyserii  Zvonimira  Berkovicia.  Tito  nie  pojawił  się  jednak  na  zagrzebskich 
ulicach, nie wyszedł między mieszczan jak jego belgradzki odpowiednik. Chorwacka kamera 
jak dotąd nie zarejestrowała tego spotkania. Szkoda. W Belgradzie, jak już wiemy, spotkanie 
mieszkańców z aktorem w marszałkowskim mundurze wywołało wiele niekonwencjonalnych 
sytuacji, w których ludzie znaleźli ujście dla potrzeby mówienia wielu interesujących rzeczy, 
nie  tylko  o  przeszłości,  którą  Tito  jednogłośnie  opanował,  lecz  również  o  dzisiejszych 
czasach, o nowej władzy, o wojnie i pokoju. Tito w Belgradzie nie został źle przyjęty. Można 
by  powiedzieć,  że  nadal  był  w stanie  zaskarbić  sobie  sympatii  ludzi  i  w pewien  sposób 
potwierdzić swoją wyższość nad dzisiejszymi czasami i nad swoimi politycznymi następcami. 
I  to  właśnie  w Belgradzie,  gdzie  nawet  jeszcze  nie  tak  dawno na  jego  grób  na  Dedinju 
chodziło się z cierniami głogu w ręku. Ogólnie mówi się, że Serbowie ze wszystkich narodów 
byłej Jugosławii najmniej kochali Tito. Nie można mu wybaczyć tego, że - jak pisał m.in. 
Dragan Velikić - „… zimą 1944/45 stworzył sztuczny front w Sremie, na który zgodnie z 
planem  posłać  miał  na  śmierć  niemal  40 000  belgradzkiej   młodzieży,  i  w  ten  sposób 
uniemożliwić organizację powojennej opozycji.”. Mimo tak silnej  urazy lud na ulicach w 
pewien  sposób  zrehabilitował  Tito,  chociażby  jako  partnera  do  rozmów  o  przeszłości  i 
teraźniejszości.

Jak przebiegałoby kręcenie takiego filmu w Zagrzebiu, nigdy się nie dowiemy. Z filmu
 „ Tito po raz drugi wśród Chorwatów” została tylko historia Berkovicia, obraz jego osobistej 
konfrontacji z tajemniczym aktorem, który już wzorowo przygotował się  do roli. No i ta, 
może całkiem hipotetyczna osobista spowiedź jest jednak pewnym świadectwem spotkania 
Chorwatów  z  Tito.  Krąży  ona  od  traumy  do  traumy,  odkrywając,  które  historyczne 
wydarzenie było inspiracją dla inscenizacji Żilnikova.

Jakob Levy Moreno, wiedeński psychiatra, w latach dwudziestych naszego stulecia stworzył 
podstawy pewnej  techniki  leczenia  pacjentów chorych  „na  duszy”,  którą  dziś  nazywamy 
psychodramą. Mowa tu o leczeniu terapią,  która  opiera się  na koncepcji  teatru  totalnego. 
Pacjentom  przydzielane  są  role,  które  sami  dalej  spontanicznie  rozwijają  na  scenie  w 
rekonstrukcje  swoich  życiowych  sytuacji,  podstawowych,  indywidualnych,  rodzinnych  i 
społecznych konfliktów,  które  przeżyli  oraz  przełomowych decyzji,  które  w swoim życiu 
musieli podjąć. Celem terapii jest na wolnej od strachu płaszczyźnie zabawy doprowadzić u 
pacjenta do katharsis, aby przełamać tkwiące w nim głęboko warstwy frustracji  i sprawić, by 
znów swobodnie rozmawiał  o  tym, co od zawsze z  tego czy innego powodu,  ale  przede 
wszystkim ze strachu, było w nim tłumione.
Przy tym, jak już powiedzieliśmy, te sytuacje  imitują podstawowe życiowe konflikty. Jednym 
z  nich  jest  również  konflikt  z  autorytetem,  szczególnie  ojcowskim.  Podwaliną  pod 
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inscenizację Žilnika, pod wyjście wykreowanego Tito na belgradzkie ulice jest właśnie idea 
takiej psychodramy, spotkania nieszczęśliwych dzieci ze zmarłym ojcem, który cieszył się ich 
bezspornym zaufaniem, którego nie tylko ślepo uwielbiali, lecz równie ślepo się  bali.  
Jeśli  więc  w  jedynym  spotkaniu  Chorwatów  ze  zmarłym Brozem,  w  spotkaniu  reżysera 
Berkovicia z aktorem gotowym, by odegrać rolę Tito widzimy taką psychodramę, możemy z 
tego  wywieść  wiele  pouczających  wniosków.  To  spotkanie,  zaznaczmy  jeszcze  raz,  jest 
całkowicie  zdeterminowane  przez  psychiczne  obciążenia  z  przeszłości.   Są  nimi  tutaj 
chorwackie traumy jako najbardziej bolesne punkty tego, co się ogólnie tyczy  doświadczeń 
narodu chorwackiego. Pierwszą taką traumą jest Jugosławia. Berković pyta aktora/Tito czy 
przybył  ponownie  wśród  Chorwatów po to,  by   nakłonić  ich  do  powrotu  do  Jugosławii. 
Odpowiedzią są znane słowa Tito: „ Nie ma powrotu do tego, co było”. W podobny sposób, 
Tito wybrnął z pytań Berokovicia o demokrację i z aluzji dotyczących obecnej rzeczywistości 
politycznej w Chorwacji. Po tym przyszła kolej na drugą chorwacką traumę- „siedemdziesiąty 
pierwszy”. I z tym Tito sprytnie sobie poradził, ale jednak można było wyczuć, że wspomina 
tamten  masowy mord młodzieży w czasie czystek politycznych. Jak pisze Berković: „ Po 
twarzy tego niezwykle mocnego człowieka przeszedł jakiś cień”. Na końcu dochodzimy do 
największej traumy, Bleiburga. Odpowiedzialność za tę zbrodnię Tito zrzucił na rozszalałych 
żołnierzy. Berković tymczasem wspomina przykład Aleksandra Macedońskiego, który po tym 
jak  zniszczył  Teby i  bez  powodu wymordował  niemal  wszystkich  mieszkańców, na  znak 
skruchy dla każdego, który przeżył, czynił wszystko, co tylko było w jego mocy. „ Panie 
Broz, czy każdemu, kto przeżył tamten dzień, również okazywał pan życzliwość? Czy i pan 
zapewnił, że niczego już im nie odbierze?”-zapytał reżyser Berković. I „aktor rozpłakał się. 
Gorzko.  Z  głębi”.  Opowieść  o  powrocie  Tito  między  Chorwatów tutaj  mniej  więcej  się 
kończy.


