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Wstęp
Republika Serbii jako odrębny byt polityczny funkcjonuje od 2006 r. Wcześniej,
w latach 1992–2003 Serbia wraz z Czarnogórą wchodziły w skład Federalnej Republiki Jugosławii (FRJ), a w latach 2003–2006 tworzyły federację pod nazwą Serbia i Czarnogóra. W 2016 r. mija dziesięć lat od podziału na Czarnogórę i Serbię,
uchwalenia nowej Konstytucji Republiki Serbii oraz śmierci Slobodana Miloševicia,
byłego Prezydenta FRJ i Serbii. Od rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Jugosławii państwo to przechodziło burzliwe przemiany ustrojowe, społeczno-gospodarcze i polityczne. W latach 90. Serbia brała udział w konfliktach etnicznych
w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie, co spowodowało, że jej wizerunek znacznie ucierpiał na arenie międzynarodowej. Dodatkowo przyczynił się
do tego reżim S. Miloševicia, wraz dominującą rolą Socjalistycznej Partii Serbii,
który odwoływał się do nacjonalizmu, Kosowa jako „świętej ziemi”, oraz podkreślanie ciągłego zagrożenia dla narodu serbskiego zamieszkującego obszar byłej Jugosławii. W okresie tym państwo pogrążone było w stagnacji gospodarczej, na Serbię nałożono sankcje ekonomiczne, co skutkowało odseparowaniem od wspólnoty
międzynarodowej. Przełomem w demokratyzacji, przechodzeniu na gospodarkę
wolnorynkową, obraniem kursu w stronę Unii Europejskiej miały okazać się lata
2000–2003. Jednak Serbia nie była gotowa na tak radykalne zmiany polityczne,
o czym świadczy zabójstwo prozachodniego premiera Zorana Đinđicia. Mimo to
Serbia wykonała ważny krok w stronę struktur euroatlantyckich, a w 2014 r. rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Ponadto, analizując aspekty polityczne, społeczno-ekonomiczne, kulturowe, a także tożsamości narodowej czy polityki
bezpieczeństwa, nakreślić można obraz Serbii usytuowanej między „Wschodem”
i „Zachodem”. Państwo znajduje się na skrzyżowaniu kultur/cywilizacji (cywilizacja
zachodnia a prawosławna, cyrylica a łacinka), rozdrożu politycznym (UE, NATO,
USA a Rosja, Chiny, Turcja) i społeczno-gospodarczym (gospodarka wolnorynkowa a pozostałości systemu socjalistycznego). W ręce czytelników oddaję publikację,
celem której jest przybliżenie Serbii jako podmiotu stosunków międzynarodowych
z uwzględnieniem pewnych zmian, jakie zaszły wewnątrz państwa oraz w polityce
międzynarodowej, w szczególności w wybranych relacjach bilateralnych.
Ramy czasowe książki mają charakter symboliczny i dotyczą głównie wydarzeń mających miejsce po 2000 r. Niemniej jednak niezbędne było odwołanie się
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do okresu, kiedy Serbia była częścią Jugosławii oraz do prezydentury Slobodana
Miloševicia (lata 1992–2000).
Dlatego też wśród głównych problemów badawczych należy wymienić:
1. wpływ konfliktu, jaki rozegrał się w latach 90. na terenie byłej Jugosławii, na wzajemne relacje w regionie, na przemiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze w funkcjonowaniu Serbii, na znaczenie międzynarodowe i regionalne Serbii w Europie
Południowo-Wschodniej oraz strukturach euroatlantyckich; 2. wpływ konfliktów
na kwestie kształtowania polityk wobec mniejszości narodowych, bezpieczeństwa
kulturowego, polityki społecznej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 3. Kosowo jako czynnik determinujący życie społeczne, kulturowe i polityczne w Serbii,
regionie oraz na forum organizacji międzynarodowych.
W Polsce, wśród literatury naukowej dotyczącej bezpośrednio Serbii jako podmiotu istniejącego w ramach FRJ, federacji Serbii i Czarnogóry czy Republiki Serbii,
ukazało się dotychczas niewiele publikacji. Wśród prac dotyczących przemian politycznych, ustrojowych, społecznych należy wymienić książki pt. Serbia pod rządami
Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2008 autorstwa Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej; monografię Jacka Wojnickiego – System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry
(Warszawa 2005), Jerzego Targalskiego – Kres jugokomunizmu. Mechanizmy demontażu komunizmu w Jugosławii na przykładzie Słowenii i Serbii (1986–1991) (Poznań
2011), Ewy Bujwid-Kurek – Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej: dzieje, ustrój,
konstytucja (Kraków 2012) oraz Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz – Demokratyczna
transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010, (Kraków 2014). Kwestie
narodu, religii i historii porusza Dorota Gil w monografii pt. Prawosławie, historia,
naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności (Kraków 2005).
Z kolei tematykę Kosowa1 analizują Konrad Pawłowski w Kosowo – konflikt i interwencja (Lublin 2008), Danuta Gibas-Krzak w książce Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje (Toruń 2009) oraz
Miloš D. Luković w Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie przyczyny, korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje (Belgrad 2000). W Polsce w 2001 r. wydana
została także książka Ivana Čolovicia pt. Polityka symboli odnosząca się w głównej
mierze do antropologii politycznej Serbii i Czarnogóry. Mimo istniejącej na rynku
polskim literatury dotyczącej Serbii, nie pojawiła się jeszcze publikacja poruszająca
aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej Serbii odnoszące się do najaktualniejszych problemów polityki, kultury, bezpieczeństwa, kwestii społeczno-ekonomicznych, międzynarodowych i regionalnych.
Niniejsza praca zbiorowa posiada charakter interdyscyplinarny. Badacze zaangażowani w jej realizację reprezentują obszary nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce), nauk humanistycznych (literaturoznawstwo). Wśród
metod badawczych, jakie zostały zastosowane przez badaczy, dominują: metoda
historyczna (wykorzystana przy badaniu genezy zjawisk i wydarzeń historycznych
1|

Kosowo według Konstytucji Serbii z 2006 r. jest częścią jej terytorium, mimo że w 2008 r. ogłosiło
niepodległość.
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wpływających na kształtowanie się FRJ, SiCz i Republiki Serbii w stosunkach międzynarodowych, wewnętrznej transformacji i aspektów dotyczących bezpieczeństwa); instytucjonalna (analiza dokumentów i aktów prawnych zwłaszcza przy
analizie polityki wobec mniejszości narodowych, polityki społecznej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, relacji bilateralnych, bezpieczeństwa kulturowego); systemowa (zastosowana przy opisie działań państwa w aspekcie polityki wewnętrznej i międzynarodowej).
Monografia składa się z dwóch części: I. Aspekty wewnętrzne oraz II. Aspekty międzynarodowe. W części pierwszej zawarte zostały rozdziały poświęcone polityce wewnętrznej Republiki Serbii – aspekty dotyczące zagadnień politycznych,
społeczno-ekonomicznych, kulturowych, tożsamości narodowej. Poruszone w tej
części kwestie Kosowa i Czarnogóry mieszczą się pomiędzy zagadnieniami polityki
wewnętrznej jak i regionalnej oraz międzynarodowej. Pierwszy rozdział autorstwa
Jacka Wojnickiego pt. Przemiany polityczno-ustrojowe w Serbii po 1990 r. Główne
procesy wskazuje na najważniejsze przemiany demokratyczne oraz wydarzenia
kształtujące ustrój w Serbii. Następnie wybrane partie polityczne i cechy systemu
politycznego Serbii charakteryzuje Marzena Cichosz w rozdziale pt. Partie i system
partyjny w Republice Serbii. Z kolei Anna Jagiełło-Szostak w artykule Uwarunkowania polityki etnicznej Republiki Serbii – wybrane zagadnienia analizuje zarówno strukturę
etniczną Serbii, jak i jej sytuację społeczno-polityczną. Kolejny rozdział autorstwa
Nataliji Perišić pt. Reformy opieki społecznej między państwem a rynkiem: przypadek Serbii wskazuje na znaczne problemy w transformacji społeczno-ekonomicznej
państwa oraz ścierania się państwa opiekuńczego z wymogami rynku w kontekście
reform opieki społecznej. Aspektom polityki kulturalnej i jej zagrożeń poświęcony
jest rozdział Anny Jagiełło-Szostak i Elżbiety Szyszlak pt. Bezpieczeństwo kulturowe
Republiki Serbii. Z kolei do literatury serbskiej i do postrzegania obozu Goli otok
nawiązuje tekst Katarzyny Taczyńskiej Obóz Goli otok w twórczości i działalności
Dragoslava Mihailovicia. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są Kosowu i Czarnogórze. Bobi Bobev w Serbs in Kosovo as an Argument in the Process of Euro-Integration
of the Two Balkan Countries wskazuje na Kosowo jako główny czynnik warunkujący
zbliżenie Serbii ze strukturami UE. Następnie o procesie pokojowego i ewolucyjnego odłączania Czarnogóry oraz burzliwej secesji Kosowa pisze Paulina Czapiewska
w Dwie drogi do niepodległości. Secesja Czarnogóry i Kosowa od Serbii.
Część drugą książki otwiera rozdział poświęcony aspektom instytucjonalno-prawnym, kierunkom w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz relacjom międzynarodowym, regionalnym i bilateralnym Serbii autorstwa Anny Jagiełło-Szostak
pt. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Serbii. Kolejne rozdziały szerzej
opisują wybrane relacje bilateralne Serbii. Współczesne stosunki serbsko-rosyjskie
na niwie politycznej, kulturalnej i ekonomicznej między małym państwem a jednym z dominujących graczy w polityce światowej analizuje Larysa Leszczenko.
Kolejna autorka, Katarzyna Gelles, przybliża niełatwe i zmienne relacje niemiecko-serbskie w artykule pt. Stosunki niemiecko-serbskie między historią a współczesnością. Następnie Wiktor Hebda porusza najważniejsze problemy relacji serbsko-
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-chorwackich obarczonych niełatwą historią w artykule zatytułowanym Miejsce
Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii po 2000 r. Także tekst
pt. Wstęp do analizy relacji serbsko-albańskich (2001–2016) Agaty Domachowskiej
ukazuje skomplikowane wzajemne relacje i wskazuje na czynniki zbliżające i oddalające oba narody. Ostatni rozdział opracowany przez Mirosława Habowskiego
odnosi się do marnych relacji serbsko-polskich i wskazuje na zmarginalizowanie
obszaru Bałkanów, w tym Serbii, w polskiej polityce zagranicznej. Rozdział nosi
tytuł Stosunki polsko-serbskie po upadku Federalnej Republiki Jugosławii.
Projekt oparty jest na współpracy naukowców z Polski z ośrodków akademickich, takich jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie i Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii.
Niniejsza publikacja jest także nawiązaniem do wydanych w latach 2002–2014
przez Instytut Studiów Międzynarodowych (UWr) prac opisujących transformacje w Europie Środkowo-Wschodniej. Publikacje pod redakcją Bernarda J. Albina
i Walentego Baluka: Europa Wschodnia – dekada transformacji. Ukraina (Wrocław
2002), Europa Wschodnia – dekada transformacji. Rosja (Wrocław 2003), Europa
Wschodnia – dekada transformacji. Białoruś (Wrocław 2004), Europa Środkowa –
dekada transformacji. Republika Czeska (Wrocław 2005), Współczesna Słowacja: sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa (Wrocław 2010), pod redakcją Elżbiety Pałki oraz Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzne i międzynarodowa z 2014 r.
pod redakcją Anny Jagiełło-Szostak.
Książka adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów
kierunków, takich jak: politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, ekonomia, historia, kulturoznawstwo oraz filologia. Książka będzie
mogła spełniać rolę podręcznika akademickiego. Kierowana jest także do członków
stowarzyszeń przyjaźni polsko-serbskiej, urzędników polsko-serbskich miast partnerskich, dziennikarzy, biznesmenów i wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat Republiki Serbii.
Na koniec chciałabym podziękować trzynastu Badaczom, dzięki którym powstała monografia omawiająca aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej
Republiki Serbii.
Niniejsza monografia opublikowana została dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanych w ramach Konkursu Wewnętrznych
Projektów Badawczych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wewnętrzny projekt badawczy nr: 0420/1778/16.
Wrocław, 2 listopad 2016 r.
Anna Jagiełło-Szostak
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JACEK WOJNICKI
INSTYTUT EUROPEISTYKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Przemiany polityczno-ustrojowe
w Serbii po 1990 r. Główne procesy
Abstrakt: Demokracja wielopartyjna w Serbii została ustanowiona w 1990 r., oficjalnie zastępując system partii hegemonicznej. Krytycy Miloševicia oskarżali,
że władze kontynuują porządki autorytarne, mimo zmian konstytucyjnych, poprzez silne wpływy w mediach państwowych oraz aparacie bezpieczeństwa. Kiedy rządząca SPS odmówiła zaakceptowania porażki wyborczej w elekcji lokalnej
w 1996 r., Serbowie wywołali długotrwałe protesty uliczne. Po wyborach prezydenckich we wrześniu 2000 r. partie opozycyjne oskarżyły Miloševicia o wyborcze
oszustwa. Upadek reżimu zakończył międzynarodową izolację Jugosławii. Koalicja demokratyczna DOS deklarowała wolę akcesji do Unii Europejskiej. W 2003 r.
doszło do przekształcenia FRJ w Serbię i Czarnogórę, instytucje unijne rozpoczęły
negocjacje z państwem w ramach Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
(SAA). Polityczny klimat w Serbii ponownie uległ pogorszeniu w 2003 r., gdy zastrzelono premiera Zorana Djindjiia w rezultacie powiązań organizacji przestępczych i dawnych służb specjalnych. 21 maja 2006 r. w Czarnogórze odbyło się referendum niepodległościowe w celu zerwania więzów z Serbią. Wedle oficjalnych
wyników ponad 55,4% głosujących opowiedziało się za niezależnością (przy 55%
frekwencji). Zgromadzenie Narodowe na posiedzeniu 5 czerwca 2006 r. ogłosiło
Serbię jako oficjalnego sukcesora unii państwowej.
Abstract: Transformation of the Political System in Serbia after 1990.
Main aspects
Multiparty democracy was introduced in Serbia in 1990, officially dismantling the
one-party system. Critics of Milošević claimed that the government continued to
be authoritarian despite constitutional changes, as Milošević maintained a strong
political influence over the state media and security apparatus. When the ruling
Socialist Party of Serbia refused to accept its defeat in the municipal elections in
1996, Serbians engaged in large protests against the government.
After the presidential elections in September 2000, opposition parties accused
Milošević of electoral fraud. The fall of Milošević ended Yugoslavia‘s international
isolation. The DOS announced that FR Yugoslavia would seek to join the Euro-
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pean Union. In 2003, the Federal Republic of Yugoslavia was renamed Serbia and
Montenegro; the EU opened negotiations with the country for the Stabilization
and Association Agreement. Serbia‘s political climate remained tense and in 2003,
prime minister Zoran Đinđić was assassinated as result of a plot originating from
circles of organized crime and former security officials.
On 21 May 2006, Montenegro held a referendum to determine whether to end its
union with Serbia. The results showed 55.4% of voters in favor of independence,
which was just above the 55% required by the referendum. On 5 June 2006, the
National Assembly of Serbia declared Serbia to be the legal successor to the former
state union.
Keywords: transformation, democratization, collapse of Yugoslavia, political pluralism, free and democratic election.
Przedmiotem analizy będą węzłowe zagadnienia składające się na przeobrażenia
polityczno-ustrojowe w Republice Serbii. Cezury czasowe stanowi z jednej strony
rok 1990 rozumiany jako początek przemian, a z drugiej rok 2008 jako definitywne
określenie granic państwowych po secesji i ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo. Główne pytanie badawcze brzmi: czy przemiany w Serbii przebiegały wedle podobnych scenariuszy jak w pozostałych republikach jugosłowiańskich? A po wtóre:
czy można dostrzec podobieństwo do procesów zachodzących w innych państwach
socjalistycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej?
Przemiany polityczno-ustrojowe w Republice Serbii po 1990 r. można podzielić na kilka etapów. Pierwsze obejmują okres demokratury przypadającej na lata
prezydentury Slobodana Miloševicia. Drugi etap wyznacza próba – mniej lub bardziej udana – kształtowania ustroju demokratycznego. Z kolei każdy z wymienionych okresów można podzielić na etapy wewnętrzne. Pierwszy przypada na lata
od uchwalenia Konstytucji republikańskiej w 1990 r. do utworzenia nowej federacji jugosłowiańskiej. Drugi to okres od 1992 r. do tzw. „buldożerowej rewolucji” z października 2000 r., która zmusiła dotychczasowego lidera do opuszczenia
Pałacu Prezydenckiego. Trzeci podokres wyznacza okres od ustąpienia „Slobo”
do przekształceń nowej formuły państwa Serbów i Czarnogórców (marzec 2003 r.)
poprzez referendum niepodległościowe w Czarnogórze w maju 2006 r. oraz jednostronną deklarację niepodległości Kosowa w lutym 2008 r. W międzyczasie istotnym wydarzeniem ustrojowym było uchwalenie nowej Konstytucji Serbii (wrzesień
2006 r.). Miała ona stanowić – w zamyśle projektodawców – zwieńczenie budowy
ładu instytucjonalnego niezależnego organizmu państwowego – Republiki Serbii1.
Pisząc o przemianach polityczno-ustrojowych Serbii, należy na wstępie nadmienić o ich odmiennym charakterze – w porównaniu z państwami Europy Środkowej.
W omawianym przypadku hasła demokratyzacji czy rynkowych zmian w systemie
1|

Zob. E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej: dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków
2012; J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii, Warszawa 2013; D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010, Kraków 2014.
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społeczno-gospodarczym nie odgrywały kluczowej roli w procesie zmian. Na czoło
wysunęło się natomiast żądanie (od)budowy nowego państwa2. Mieczysław Tanty
słuszne podkreśla, że „rozpad Jugosławii dowodzi najpełniej, iż procesy tworzenia
państw narodowych na Bałkanach nie zostały do końca zakończone, że narody wolą
żyć odrębnie, we własnych, a nie sfederowanych państwach. Zrodzona w XIX w.
idea jugosłowianizmu nie spełniła oczekiwań narodów”3. Jak zauważał Michał Jerzy
Zacharias: „Przyczyny rozkładu i rozpadu ZKJ, a za tym i całego systemu władzy,
były bardzo specyficzne. W Jugosławii głównym czynnikiem podziałów w partii,
a następnie jej rozpadu, było nie tyle stanowisko różnych grup społecznych i członków Związku Komunistów Jugosławii (ZKJ) wobec ideologii i praktyki systemu
komunistycznego, co skłócenie, skonfliktowanie przedstawicieli różnych narodów
i narodowości w ramach ZKJ. Powstało ono w ramach swoistego powiązania osobistych ambicji i aspiracji działaczy partyjnych z wyraźnym zróżnicowaniem interesów narodowych w poszczególnych republikach jugosłowiańskich”4.
Proces powyższy nałożył się na wieloaspektowy kryzys federacji jugosłowiańskiej, który ze szczególnym natężeniem objawiał się na przełomie lat 80. i 90.5 Serbia
była największą republiką związkową Jugosławii, stolice republikańskie i federalne
pokrywały się (Belgrad), wiele istotnych stanowisk politycznych i wojskowych zajmowali Serbowie. Przywódca Serbii, Slobodan Milošević (po najwyższe urzędy partyjne sięgnął w 1987 r., po państwowe w 1989), jak się wydaje, nie był przywiązany
dogmatycznie do idei jugosłowiańskich. Warto odwołać się w tym miejscu do opinii
polskiego badacza kwestii bałkańskich, Adama Koseskiego: „Nie sadzę, żeby bezwzględnie dążył do ocalenia jedności Jugosławii, ponieważ w wielu przypadkach
musiał się pogodzić z realną sytuacją, z układem sił, powiązaniami międzynarodowymi i sojuszami, tak jak zgodził się na niepodległość Słowenii. Zachodni politycy,
jak sądzę zbyt nachalnie demonizują postać Miloszevicia, ponieważ za dezintegrację i agonię Jugosławii także i oni ponoszą odpowiedzialność. Ich celem było, co
do tego nie ma wątpliwości, ostateczne rozbicie starych struktur komunistycznych
w Jugosławii”6.
2|

3|
4|

5|

6|

Zob. szerzej: A. Ágh, The Politics of Central Europe, London 1998; Yugoslavia and After. A Study in
Fragmentation, Despair and Rebirth, ed. D.A. Dyker, I. Vejvoda, London–New York 1996; L. Holmes, Post-Communism. An Introduction, Durham 1997; A. Biagini, F. Guida, Pół wieku realnego
socjalizmu. Europa Środkowowschodnia od II wojny światowej do upadku rządów komunistycznych,
Rzeszów 1998.
M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 368.
M.J. Zacharias, Rozpad systemu władzy w SFRJ. Specyfika jugosłowiańska, w: Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1989–2002, red. T. Godlewski, A. Koseski,
K.A. Wojtaszczyk, Bydgoszcz–Pułtusk 2003, s. 168.
Zob. S.P. Ramet, Balkan Babel. The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to Ethnic War,
Boulder–Colorado 1996; P. Garde, Vie et mort de la Yougoslavie, Paris 1992; M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003; S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002; W. Czapliński, Zmiany
terytorialne w Europie Środkowej i Wschodniej i ich skutki międzynarodowoprawne (1990–1992),
Warszawa 1998.
A. Koseski, W bałkańskim tyglu, Pułtusk 2002, s. 180.
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Jako pragmatyk, a nie nacjonalista, zauważył siłę nacjonalistycznej fali na Bałkanach i postanowił wykorzystać ją do zdobycia, ugruntowania i utrzymania władzy
politycznej i gospodarczej. Jak zauważa słusznie serbski politolog i socjolog, Nebojša Popov: „Analiza przemówień Miloševicia nie pozwala na wniosek, że stanął on
«na czele narodu» z jakimiś szczególnymi ideami, a tym bardziej z pełną doktryną.
Doktrynę tworzyli przede wszystkim główni ideolodzy, rozpowszechniały potężne
instytucje narodowe, a Milošević przetwarzał ją w bojowy program polityczny. Najbardziej rzucają się w oczy dwie idee S. Miloševicia: potrzeba uwolnienia się od kompleksu unitaryzmu, którą pierwszy raz rozsławił publicznie w 1984 roku i zapowiedź
zbrojnego rozwiązywania konfliktów, kiedy osiągnął szczyty władzy”7. Kolejne jego
kroki polityczne wskazywały, że dosyć wcześnie porzucił ideę utrzymania federacji „za wszelką siłę”, a skupiał swoją uwagę na budowie silnego państwa serbskiego,
często w literaturze przedmiotu określano ją historycznym mianem – Wielka Serbia
(a więc miała objąć wszystkie obszary, na których zamieszkiwała ludność serbska). Sam
S. Milošević w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział, iż państwo serbskie sięga tam,
gdzie znajdują się groby serbskich żołnierzy8. W tym kontekście należy odwołać się
do opinii polskiego bałkanisty, Wiesława Walkiewicza: „Jako jeśli nie decydujące, to
bardzo ważne wśród wydarzeń gorącej wiosny badacze sytuują tajne spotkanie odbyte
25 kwietnia 1991 roku Miloševicia z Tuđmanem w Karađorđevie, na którym zgodzono się co do faktu, iż Jugosławia już nie istnieje, zaś na jej miejsce utworzone trzy (lub
więcej państwa) sukcesyjne. Ów gentelmans agreement zasadzał się w istocie na zdefiniowaniu kwestii fundamentalnej: wyspecyfikowanie ziem spoza obszaru republiki,
na których inkorporację Zagrzeb otrzymać może przyzwolenie”9.
Za początek przemian polityczno-ustrojowych w Serbii należy uznać rok
1990. Przemawia za taką periodyzacją kilka argumentów – po pierwsze w styczniu 1990 r. nastąpił rozłam i powolny paraliż kluczowej struktury politycznej państwa jugosłowiańskiego – Związku Komunistów Jugosławii. Za sprawą sprzeciwu
delegatów Serbii, Czarnogóry, Macedonii uniemożliwiono zmiany w strukturze
(większa decentralizacja) i deklaracji programowej (zmiany w kierunku socjaldemokratycznym) Związku zaproponowane przez delegatów z Chorwacji i Słowenii10.
W konsekwencji w poszczególnych republikach struktury Związku przekształcały się w samodzielne podmioty polityczne o zróżnicowanym obliczu ideowym11.
N. Popov, Serbski dramat. Od faszystowskiego populizmu do Miloševicia, Warszawa 1994, s. 52.
Zob. szerzej: M.J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii
1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004, s. 439 i nast.; M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2008, s. 62 i nast.; P. Garde, dz. cyt., s. 252 i nast.;
J. Targalski, Kres jugokomunizmu. Mechanizmy demontażu komunizmu w Jugosławii na przykładzie
Słowenii i Serbii (1986–1991), Poznań 2011, s. 137 i nast. oraz A. Jagiełło-Szostak, Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od Jugoslawizmu do Jugonostalgii, Wrocław 2013, s. 187 i nast.
9|
W. Walkiewicz, Bałkany Słowiańskie. Aspiracje – Uwikłania – Sprzeczności, Warszawa–Białystok
2015, s. 308.
10|
M.J. Zacharias, Rozpad Związku Komunistów Jugosławii w 1990 r., „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 3.
11|
M.M. Rusiecka, Drogi transformacji partii postkomunistycznych w państwach byłej Jugosławii: zmiana oblicza programowego, modelu przywództwa, struktury organizacyjnej i roli partii w systemie po7|
8|
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16 lipca 1990 r. w omawianej Serbii na bazie organizacyjnej Związku Komunistów
Serbii oraz organizacji masowej – Socjalistycznego Związku Ludu Pracującego Serbii – powstała Socjalistyczna Partia Serbii kierowana przez Slobodana Miloševicia
(aż do jego zgonu w haskim więzieniu)12. Odwołajmy się do opinii rumuńskiego
politologa, Vladimira Tismaneanu: „Rozdarte między pokajaniem a podaniem
za kogoś innego, formacje będące spadkobiercami partii leninowskich muszą sobie
poradzić z szeroko rozpowszechnioną niechęcią do socjalistycznej retoryki. Przypadek rosyjskich komunistów pod wodzą Giennadija Ziuganowa i Serbskiej Partii
Socjalistycznej S. Miloševicia to symptom tendencji do nawiązywania współpracy
radykalnych sił nacjonalistycznych i tych, którzy tęsknią za biurokratycznym kolektywizmem. Trend ten wyłonił się z ideologicznej próżni powstałej po załamaniu się
państwowego socjalizmu”13.
Po drugie, dostrzegając malejącą funkcjonalność instytucji politycznych zaprojektowanych na bazie ostatniej Konstytucji titowskiej z 1974 r., parlament republikański w lipcu 1990 r. uchwalił (a następnie przekazał do zatwierdzenia w ogólnonarodowym referendum) nową konstytucję. Warto w tym miejscu nadmienić,
że była to pierwsza nowa, a nie znowelizowana ustawa zasadnicza w republikach
jugosłowiańskich14.
Po trzecie w grudniu 1990 r. w Serbii (a równolegle w bliskiej geograficznie i politycznie Czarnogórze) odbyły się pierwsze rywalizacyjne wybory do parlamentów
republikańskich. Znamiennym znakiem przemian w Jugosławii było to, że nie zdołano
przeprowadzić wyborów do parlamentu federalnego w 1990 r., a odbywały się one –
niejako kaskadowo – w poszczególnych republikach związkowych15. Jako pierwsze
na wiosnę 1990 r. odbyły się w krajach najbardziej zaawansowanych w zmianach polityczno-ustrojowych – Słowenii i Chorwacji. Wybory w Serbii zamykały serię elekcji
parlamentarnych. Fakt zwycięstwa w powyższych wyborach różnych ugrupowań (nie
tylko w zakresie własnego programu ideowo-politycznego, lecz także poglądu na dalsze losy Jugosławii) stanowił wyraźny obraz „państwa nad przepaścią”.16 Wybuch konfliktu zbrojnego wydawał się w takiej sytuacji tylko kwestią czasu. W powietrzu czuć
było proch… Jak konkludował wybitny bałkanista, Henryk Batowski: „Aby lepiej zrozumieć, jak i dlaczego do tego wszystkiego doszło w roku 1991, niezbędne jest bliższe
litycznym, w: Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Toruń 2008,
s. 286 i nast.
12|
J.B. Allcock, Yugoslavia, w: New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union, ed. B. Szajkowski, Harlow–Essex 1991, s. 353.
13|
V. Tismaneanu, Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie,
Warszawa 2000, s. 111.
14|
Zob. B. Zawadzka, Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowej
i Wschodniej, Warszawa 1992; D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna transformacja w Serbii
i Chorwacji w latach 1990–2010, Kraków 2014, s. 77 i nast.
15|
Zob. L. Podhorodecki, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 204;
P. Wandycz, Wiek XX, w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000,
s. 526; M. Tanty, dz. cyt., s. 346 i nast.; P. Garde, dz. cyt., s. 269 i nast.
16|
Zob. Ch. Bennett, Yugoslavia’s Bloody Collapse. Causes, Course and Consequences, New York 1995,
s. 112 i nast.; W. Walkiewicz, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 251 i nast.
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przyjrzenie się realiom, poznanie problematyki etnicznej i rozwoju historycznego od
lat więcej niż stu. Poznanie i rozważenie tych wszystkich danych pozwoli nam przestać
się dziwić, choć nie możemy przestać ubolewać. Ale stwierdzimy, że do tego właściwie
dojść mogło w wyniku naturalnego procesu rozwojowego”17.
Wybory grudniowe w 1990 r. zakończyły się znaczącym sukcesem ugrupowań
dotychczas sprawujących władzę w republice. W elekcji prezydenckiej S. Milošević
(dotychczasowy przewodniczący kolegialnego Prezydium Republiki) uzyskał 3 285
799 głosów (63,34%). Na drugiego w kolejności – kandydata Serbskiego Ruchu Odnowy – Vuka Draškovicia oddano 824 674 głosy (16,4%). Z kolei w elekcji parlamentarnej na listy zgłoszone przez Socjalistyczną Partię Serbii oddano 2 320 507 głosów
(46,08%), druga partia – Serbski Ruch Odnowy – uzyskała poparcie 794 786 osób
(15,78%). Na listy kandydatów niezależnych oddano 456 318 głosów (9,06%), a na restytuowaną – po ponad 43 latach – Partię Demokratyczną – 374 887 głosów (7,44%).
Układ sił w pierwszym pluralistycznym Zgromadzeniu Narodowym rozkładał się
w sposób następujący: SPS – 194 mandaty, SPO – 19, niezależni – 8, demokraci – 718.
Warto, analizując przemiany polityczno-ustrojowe w Serbii, wskazać, że odbywały
się one generalnie wedle scenariuszy rządzących elit komunistycznych, które dostosowywały się do oczekiwań społecznych (hasła socjalne połączone z narodowymi)19.
Elity opozycyjne były osłabione, podzielone wewnętrznie i nie liczyły się – jako równoważny partner – w bieżących rozgrywkach politycznych. Siłom rządzącym dość
długo udało się utrzymać pod kontrolą przebieg wydarzeń w republice. Dowodzą tego
rezultaty kolejnych elekcji do parlamentów i prezydenckich w Serbii i w nowej Jugosławii20. Warto odwołać się do gorzkich konkluzji Nebojšy Popova wypowiedzianych
wiosną 1999 r.: „Serbska opozycja jest dziś słaba, podzielona. Szkoda, że nie potrafiła
wykorzystać sukcesu w wyborach lokalnych w 1996 roku, kiedy zdobyła władzę w ponad trzydziestu miastach. Szybko jednak utraciła swoje zdobycze. Teraz z wyborami
nie ma co się spieszyć, trzeba je poprzedzić rzetelną analizą, stworzeniem programu
politycznego i gospodarczego”21.
Nowa konstytucja republikańska (z września 1990 roku) została zbudowana na zasadach demokracji parlamentarnej22. Stanowiła odejście od zasad konstytucjonaliOdczyt wygłoszony na zebraniu publicznym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 16 listopada 1991. H. Batowski, Podstawy kryzysu jugosłowiańskiego (Konflikt chorwacko-serbski), Kraków
1993, s. 4.
18|
N.J. Miller, A failed transition: the case of Serbia, w: Politics, power, and the struggle for democracy
in South-East Europe, ed. K. Dawisha, B. Parrott, Cambridge, New York 1997, s. 161.
19|
Zob. R. Thomas, The Politics of Serbia in the 1990s, New York 1999, s. 69 i nast.; M. Korzeniewska-Wiszniewska, dz. cyt., s. 78 i nast. oraz 164 i nast.
20|
Zob. V. Goati, Partije i partijski system u Srbiju, Niš 2004; D. Mikucka-Wójtowicz, dz. cyt., s. 412
i nast.; K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Warszawa–Pułtusk 2009; J. Wojnicki, Kształtowanie się systemów partyjnych w Serbii i Czarnogórze, w: Historia
i polityka. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. Rocznicę urodzin,
red. J.R. Szaflik, Pułtusk 2004, s. 731 i nast.
21|
Bomby pożywką dla reżimu. Rozmowa z Nebojšą Popovem, serbskim socjologiem i politologiem,
w: R. Bilski, Kocioł bałkański, Warszawa 2000, s. 389.
22|
Zob. Slovenien – Kroatien – Serbien: die neuen Verfassungen, hrgs. J. Marko, T. Borić, Wien 1991.
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zmu socjalistycznego i przejście do wzorców państw Europy Zachodniej. Konstytucja
liczyła 136 artykułów pomieszczonych w dziewięciu rozdziałach. Należy odnotować,
iż dokonano zmiany nazwy republiki – z Socjalistycznej Republiki Serbii na Republikę Serbii, przeprowadzono zatem typowy dla państw postkomunistycznych proces
dezideologizacji aktu konstytucyjnego. Państwo zostało zdefiniowane jako „demokratyczne państwo wszystkich zamieszkujących je obywateli, zbudowane na wolnościach
i prawach człowieka i obywatela, rządach prawa i sprawiedliwości społecznej”. Wyżej
przytoczona charakterystyka organizacji państwowej dobitnie świadczyła o zmianie
typu państwa, choć powyższa wola w znacznym stopniu posiadała niejako charakter
czysto „blankietowy”, tzn. nieprzystający do praktyki dnia codziennego.
Należy również zwrócić uwagę na zmianę w organizacji struktur najwyższych organów państwowych23. Parlament republikański uzyskał nazwę Zgromadzenie Narodowe i liczył 250 deputowanych. Byli oni wybierani w wyborach równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Tym samym nastąpiło odstąpienie od tzw. systemu
delegackiego ustanowionego w 1974 r. Oznaczało to odejście od bezpośredniej elekcji
na rzecz delegowania swoich przedstawicieli przez kolektywy społeczno-gospodarcze,
lokalne wspólnoty oraz ówczesne legalne organizacje społeczno-polityczne (Związek Komunistów Serbii, Socjalistyczny Związek Ludu Pracującego Serbii, organizacje
kobiece oraz młodzieżowe). Ustalono czteroletnią kadencję parlamentu, która mogła zostać wydłużona w przypadku zaistnienia stanu wyjątkowego lub stanu wojny
– na mocy uchwały parlamentu. Prawo do zarządzania wyborów parlamentarnych
ustrojodawca przyznał przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego, a nie głowie
państwa, co charakteryzuje zazwyczaj system parlamentarno-gabinetowy rządów.
Kluczową funkcją parlamentu serbskiego uczyniono stanowienie prawa. Zasadniczo
Zgromadzenie Narodowe korzystało z funkcji ustrojodawczej oraz ustawodawczej
na zasadzie wyłączności. Przewidziano jednakże możliwość przekazania przez parlament określonych spraw znajdujących się w jego kompetencjach do rozpatrzenia
w trybie ogólnonarodowego referendum. Z powyższą inicjatywą mogła wystąpić
również grupa co najmniej 100 tys. wyborców. Przyjęto sesyjny tryb obrad parlamentu – dwie sesje zwyczajne w ciągu roku. Pierwsza zaczynała się w pierwszym dniu
roboczym marca, a druga w pierwszym dniu roboczym października. Jednocześnie
ustrojodawca przewidział możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej. Było to możliwe
na wniosek co najmniej 1/3 ustawowej liczby deputowanych lub rządu.
Konstytucja z 1990 roku ustanawiała nową instytucję polityczną – prezydenta
republiki24. Było to nawiązanie do rozwiązań z Konstytucji jugosłowiańskich (z lat
1953–1980), ustaw zasadniczych innych państw postkomunistycznych (np. Polski,
Węgier, Bułgarii oraz do regulacji w konstytucjonalizmie Europy Zachodniej. Ustrojodawca stanowił, iż prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich, w głosoZob. E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008; J. Wojnicki,
System konstytucyjny Serbii, Warszawa 2013; Tenże, Skupsztina. Zgromadzenie Narodowe Republiki
Serbii, Warszawa 2012.
24|
Zob. C. Castano, La construction del’institution présidentielle dans les pays de l’est, „Revue du Droit Public” 1993, no 6; P. Nikolić, L’institution du chef de l’État en Serbie et en Yougoslavie, „Revue
d’Etudes Comparatives Est-Ouest” 1994, no 4.
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waniu tajnym na kadencję określoną na lat 5. Po raz pierwszy w konstytucjonalizmie
jugosłowiańskim (wówczas Serbia była jeszcze republiką związkową federacji jugosłowiańskiej) określono długość sprawowania mandatu – dwie kadencje. Było to
wyraźnym i dobitnym zerwaniem z bezterminowym sprawowaniem funkcji przez
prezydenta jugosłowiańskiego – Josipa Broza-Tito, oraz ważną deklaracją zmian demokratycznych. Prezydentura zastąpiła kolegialne Prezydium Republiki ustanowione
na mocy wcześniejszych konstytucji republikańskich (1963, 1974). Powyższa tendencja również wpisuje się w proces zmian konstytucyjnych w pozostałych państwach
postkomunistycznych (oraz innych republik związkowych).
Regulacje konstytucyjne przywracały instytucję rządu republikańskiego – od 1953 r.
była ona zastąpiona przez organ zwany Republikańską Radą Wykonawczą, definiowany jako polityczno-wykonawczy organ parlamentu republikańskiego. Ustrojodawca
stanowił, że kandydat na szefa rządu Serbii ma przedstawić Zgromadzeniu Narodowemu program przyszłego rządu oraz listę kandydatów na ministrów. Rząd zatwierdzano, gdy uzyskał większość głosów ogólnej liczby deputowanych (czyli co najmniej
126 głosów z 250 ogółem). Zgodnie z regułami systemu parlamentarno-gabinetowego
przewidziano możliwość odwołania rządu przez parlament. Stosowny wniosek (zarówno w stosunku do całego rządu, jak i poszczególnych ministrów) musiała przedłożyć grupa co najmniej 20 deputowanych. Głosowanie nad wnioskiem przeprowadzano najwcześniejszej na trzy dni od daty złożenia wniosku.
Po secesji kolejnych republik związkowych – Słowenii, Chorwacji, Macedonii oraz,
nie bez poważnych konsekwencji wewnętrznych, Bośni i Hercegowiny – dwie pozostałe republiki – Serbia i Czarnogóra – podtrzymały wolę utworzenia wspólnego
państwa związkowego25. Powstało ono 27 kwietnia 1992 r. i otrzymało nazwę Federacyjnej Republiki Jugosławii. Tego dnia parlament federalny uchwalił Konstytucję
Trzeciej Jugosławii. Liczyła ona 144 artykuły porozmieszczane w dziesięciu rozdziałach26. Ustrojodawca definiował nowe państwo związkowe jako „suwerenne państwo
federacyjne, zbudowane na równości obywateli oraz równości republik” . Powyższa
deklaracja została wzmocniona twierdzeniem, że Federacyjna Republika Jugosławii
będzie uformowana na rządach prawa. Ustanowiono dwuizbową legislatywę, która
uzyskała nazwę Zgromadzenie Federalne. W jej skład wchodziły: Izba Obywatelska oraz Izba Republik. Pierwsza liczyła 138 deputowanych, natomiast druga 40 (po
20 wybieranych przez republikańskie parlamenty Serbii oraz Czarnogóry). W przypadku pierwszej omawianej liczby został ustalony wybór jednego deputowanego
na ok. 65 tys. obywateli (tzw. norma przedstawicielska). Kadencję parlamentu federalnego ustalono na cztery lata. W prawo inicjatywy ustawodawczej zostali wyposażeni: rząd federalny, deputowani oraz grupa licząca co najmniej 30 tys. wyborców.
Również Narodowy Bank Jugosławii posiadał prawo przedkładania ustaw, ale tylko
odnoszących się do systemu walutowego lub kredytowego. Projekt ustawy federalnej
uchwalonej w obu izbach legislatywy podlegał promulgacji przez prezydenta w formie

25|
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L. Benson, Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011, s. 231; R. Thomas, dz. cyt., s. 120.
Zob. Ustav Savezne Republike Jugoslavije, „Službeni list SRJ” 1992, br. 1.
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dekretu. Należy nadmienić, iż głowa państwa nie posiadała prawa veta (ani zawieszającego, ani absolutnego)27.
Głową państwa w Federacyjnej Republice Jugosławii był prezydent wybierany
w głosowaniu pośrednim – przez Zgromadzenie Federalne. Ustrojodawca nie przewidział możliwości reelekcji, należy to odczytywać jako niedopuszczenie do dominacji
jednej republiki nad drugą (obok 8-milionowej Serbii w skład państwa federalnego
wchodziła 600-tysięczna Czarnogóra). Konstytucja przewidywała wybór głowy państwa bezwzględną większością głosów ogólnej liczby deputowanych. W przypadku
gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, następowała druga tura. Mieli w niej prawo uczestniczyć dwaj kandydaci, którzy zebrali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.28
Ustrojodawca stanowił, że rząd federalny jest formowany po elekcji do Zgromadzenia Federalnego. Kandydat na premiera był obowiązany do przedstawienia przed
obiema izbami programu oraz listy członków nowego rządu. Jednocześnie parlament
federalny miał prawo udzielać zaufania rządowi większością głosów ustawowej liczby
deputowanych. Warto nadmienić, iż była ona liczona oddzielnie w każdej z izb parlamentu federalnego.
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na sprofilowanie sceny politycznej ówczesnej Republiki Serbii29. Ukształtował się na niej trzyczłonowy układ sił: dominującym
ugrupowaniem była prezydencka Socjalistyczna Partia Serbii, drugim elementem były
ugrupowania nacjonalistyczne – w tym Serbska Partia Radykalna, a dopiero trzecim
ugrupowania liberalno-demokratyczne. Taki układ sceny partyjnej pozwalał na trwałą dominację socjalistów w parlamencie i rządzie zarówno republikańskim, jak i federalnym. Opozycja demokratyczna podejmowała (począwszy od grudnia 1990 r.)
kolejne próby znacznego zaznaczenia swojej obecności w życiu społeczno-politycznym. Doprowadziła do masowych demonstracji w Belgradzie 9 marca 1991 r.,
które zostały brutalnie stłumione przez siły policyjne. Jak komentował brytyjski historyk: „Wydarzenia z 9 marca zwróciły powszechną uwagę na samą Serbię, gdzie
partie opozycyjne pod przewodnictwem Vuka Draškovicia wyprowadziły na ulice
stolicy 40 000 protestujących, którzy domagali się uwolnienia kontrolowanych przez
państwo mediów oraz położenia kresu systemowi określanemu przez nich szyderczo
jako pseudodemokraci”30. Stosowano zróżnicowane strategie działania, obejmowały
one połączenia sił – casus koalicji DEPOS w 1992 r., Zajedno w 1996 r. czy DOS
w 2000 r. Stosowano również bojkot wyborów jak w 1997 r. Pierwszym znaczącym
sukcesem opozycyjnej wobec Slobodana Miloševicia strategii było zmuszenie obozu
prezydenckiego do uznania porażki wyborczej w elekcji samorządowej w trzynastu

Tamże; Por. J. Karp, Parlamentaryzm byłej Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, w: Parlamenty
państw europejskich, red. J. Czajowski, M. Grzybowski, Kraków 2005, s. 194.
28|
Tamże.
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Zob. E. Bujwid-Kurek, System partyjny Serbii, w: Współczesne systemy partyjne wybranych państw
europejskich, red. M. Grzybowski, A. Zięba, Kraków 1996; K. Krysieniel, J. Wojnicki, dz. cyt.
30|
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największych serbskich miastach w listopadzie 1996 r.31. Sukces ten – choć należy go
uznać za połowiczny – był możliwy dzięki trwającym ponad 78 dni manifestacjom
na ulicach większych miast oraz po misji polityków europejskich z byłym Premierem
Hiszpanii, Felippem Gonzalesem. Warto o nim wspomnieć, bo dzięki niemu w kilkunastu miastach wybrano pierwszych po 1945 r. niekomunistycznych burmistrzów
miast, w tym w Belgradzie Zorana Đinđicia.
Warto w tym kontekście odwołać się do opinii brytyjskiego historyka i politologa
Timothy’ego Gartona Asha: „Serbscy socjologowie usiłują scharakteryzować reżim
Miloševicia. To nie jest tylko dyktatura, mówi jeden. Jest «na wpół legalny», powiada
drugi. Trzeci przyswaja ukuty w Ameryce Południowej termin «demokratura»: nowe
połączenie demokracji z dyktaturą. Tak, Milošević nadal ma czynnie działającą tajną
policję, chociaż głównie zbierającą informacje niż stosującą bezpośrednie represje.
Tak, armia jest nadal bardzo istotna, chociaż podczas demonstracji jest dowódca zasygnalizował, iż nie będzie strzelał do studentów. Jednakże coraz ważniejsze staje się
z dnia na dzień systematyczne manipulowanie opinią publiczną poprzez media i poprzez zdobyte w podejrzanych okolicznościach fortuny biznesmenów”32.
Za przełomową datę należy uznać październik 2000 r.33. Wówczas dokonała się
pierwsza realna alternacja władzy w państwie. Jest to kluczowy element w politologicznych badaniach procesów transformacyjnych i demokratyzacyjnych. Okoliczności zmiany władzy były dosyć interesujące. W 2001 r. kończyła się kadencja dotychczasowego prezydenta jugosłowiańskiego, S. Miloševicia. Jako że polityk ten deklarował
wolę pozostania w Pałacu Prezydenckim, narodziła się koncepcja zmiany trybu wyborów głowy państwa, aby można było kolejną kadencję liczyć jako pierwszą. Jednocześnie, licząc się ze słabnącą popularnością, dyktator zamierzał przyśpieszyć o rok wybory.
W lipcu 2000 r. Związkowa Skupština uchwaliła zmianę polegającą na bezpośrednim wyborze prezydenta34. Wybory zostały zarządzone na dzień 24 września 2000 r.
Za faworyta elekcji w dość powszechnej opinii uchodził dotychczasowy prezydent i lider dominującego ugrupowania politycznego. Zjednoczona opozycja wysunęła kandydata – umiarkowanego nacjonalistę, Vojislava Koštunicę, z Demokratycznej Partii
Serbii. 5 października 2000 r. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła – pod naporem
licznych demonstrantów – iż w pierwszym głosowaniu kandydat opozycji uzyskał
ponad 51% głosów, dystansując tym samym S. Miloševicia35.
Nowy okres w życiu społeczno-politycznym Serbii oznaczał nie tylko zmiany
demokratyzacyjne, lecz także w gospodarce państwa. Jak podkreślał „bilans otwarcia” nowej demokratycznej władzy nowy prezydent V. Koštunica: „Pewnych rzeczy
mamy aż za dużo, zaś pewnych o wiele za mało. Nie brakuje nam, niestety problemów,
Zob. Obywatelski protest i karnawał uliczny. Serbia 17 listopada 1996–20 marca 1997, red. J. Tyszka,
Poznań 1998; M. Korzeniewska-Wiszniewska, dz. cyt., s. 195 i nast.
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po 1989 r., red. S.P. Ramet, Warszawa 2012, s. 318; M. Korzeniewska-Wiszniewska, dz. cyt., s. 240
i nast.; W. Walkiewicz, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, s. 286.
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które narastały od lat, a jakby tego było jeszcze mało, to niespodziewanie pojawiły
się nowe. Na przykład kwestia stosunków pomiędzy Serbia a Czarnogórą. Sądziliśmy, że powodem napięcia pomiędzy obu republikami był Milošević, jego polityka…
Tymczasem on odszedł, a problem pozostał. Dodajmy do tego bardzo trudną sytuację
gospodarczą”36.
Kluczową kwestią była relacja z Czarnogórą, która od końca lat 90. deklarowała
wyraźnie tendencje emancypacyjne, co było związane z polityką Milo Đukanovicia.
Pierwotnie władze Czarnogóry deklarowały wolę ułożenia stosunków z demokratyczną Serbią, ale w ramach dotychczasowego wspólnego państwa. Po przełomie demokratycznym okazało się, iż odsunięcie od władzy S. Miloševicia nie załatwia kwestii
pozostania Czarnogóry w Federacyjnej Republice Jugosławii. W wyniku kilkunastomiesięcznych negocjacji udało się doprowadzić do porozumienia w marcu 2002 r.37
Zostało ono podpisane przez najważniejszych decydentów: Premiera Serbii – Zorana
Đinđicia, Prezydenta Czarnogóry – Milo Đukanovicia oraz Prezydenta Jugosławii –
Vojislava Koštunicę, w obecności szefa unijnej dyplomacji, Javiera Solany. Politykom
europejskim zależało na kompromisowym załatwieniu sporu serbsko-czarnogórskiego, aby nie prowokować kolejnego konfliktu na Bałkanach.
Porozumienie zakładało utworzenie – w miejsce Federacyjnej Republiki Jugosławii
– unii państwowej Serbii i Czarnogóry. Posiadała ona trzy wspólne władze – Zgromadzenie, Radę Ministrów na czele z Prezydentem oraz Sąd. Pozostałe organy państwowe miały być przekazane z poziomu federacji na poziom republikański38.
Zgromadzenie było organem przedstawicielskim i ustawodawczym w zakresie
kompetencji wspólnego organizmu państwowego. Liczyło 126 deputowanych, przy
czym 91 z nich miało reprezentować Serbię, a 35 Czarnogórę. Kadencja parlamentu
została określona na cztery lata. Pierwsza miała trwać tylko dwa lata, a parlament miał
być wyłoniony – jednorazowo – w sposób pośredni, w drodze wyborów przez parlamenty republikańskie. Parlament wybierał szefa rządu (w randze Prezydenta Serbii
i Czarnogóry) oraz pozostałych członków rządu39.
Rząd unii państwowej został sformowany na zasadzie parytetu – w 6-osobowej Radzie Ministrów obie republiki miały zapewnione po trzy teki. Ustrojodawca zadeklarował jednocześnie, iż szefowie resortów obrony oraz spraw zagranicznych w połowie
czteroletniej kadencji będą się zamieniać ze swoimi zastępcami, którzy mieli reprezentować inną republikę niż ich przełożony. Parlament posiadał kompetencje udzielenia
dymisji ministrom poprzez uchwalenie w stosunku do nich wotum nieufności. Szef
Dukat dla gospodarza. Rozmowa z prezydentem Jugosławii Vojislavem Koštunicą, w: R. Bilski, Wielki
post w osiemnastym batalionie, Warszawa 2001, s. 280.
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rządu, jak już wspomniano, nosił tytuł prezydenta i pełnił jednocześnie obowiązki
głowy państwa. Wzorując się na rozwiązaniach rodem z systemu parlamentarno-gabinetowego, prezydent mógł zostać odwołany z urzędu w przypadku naruszenia
porządku konstytucyjnego. Druga możliwość była natomiast związana z uchwaleniem
w stosunku do Rady Ministrów wotum nieufności. Naruszenie porządku konstytucyjnego Serbii i Czarnogóry miał badać Sąd Serbii i Czarnogóry pełniący obowiązki
sądu konstytucyjnego40.
Ważną deklaracją zawartego w marcu 2002 r. porozumienia była zapowiedź zarządzenia referendum po trzech latach funkcjonowania unii państwowej. Zgodnie
odbierano to jako gest w stronę Czarnogóry, która deklarowała tendencje emancypacyjne. Wspomniane referendum odbyło się 21 maja 2006 r. na wniosek władz republikańskich Czarnogóry. Jak podała Republikańska Komisja Referendalna, frekwencja
wyniosła 86%, a z głosujących 55, czyli 4% opowiedziało się za secesją republiki.41
Jak komentował zaistniałą sytuację geopolityczną znawca problematyki bałkańskiej:
„Po trzech latach nastąpiła renegocjacja dwustronnego porozumienia. Utworzone
zostało niezawisłe państwo czarnogórskie – czemu przeciwne były początkowo państwa członkowskie NATO i UE – obawiając się zarówno rozpadu ostatniej struktury
postjugosłowiańskiej, jak też «efektu domina» na Bałkanach”42.
5 czerwca 2006 r. parlament republikański uchwalił Deklarację suwerenności.
Oznaczało to, iż po 88 latach na mapę Europy wracało państwo serbskie. Ugruntowaniem tego faktu było uchwalenie nowej Konstytucji Serbii na posiedzeniu Skupsztiny w dniu 30 września 2006 r., a następnie zatwierdzenie jej w ogólnonarodowym
referendum. Akt konstytucyjny z 2006 r. należy uznać za bardziej szczegółowy od
swojej poprzedniczki, liczy bowiem 206 artykułów pomieszczonych w dziesięciu rozdziałach43. Obecna Konstytucja Serbii podkreśla, iż Republika Serbii jest państwem
Serbów oraz wszystkich obywateli w niej zamieszkujących, opartym na rządach prawa
i sprawiedliwości społecznej, podstawach demokracji obywatelskiej, respektującym
prawa i wolności dla poszczególnych mniejszości oraz zasady związane z europejskim
systemem wartości. Zasada trójpodziału władzy została explicite wyrażona w art. 4
ustawy zasadniczej. W kontekście organu przedstawicielskiego – Zgromadzenia Narodowego – należy odnotować dwie zmiany w regulacjach konstytucyjnych. Pierwsza
dotyczyła zmiany organu uprawnionego do zarządzania elekcji parlamentarnej. Prawo
powyższe pierwotnie przysługujące przewodniczącemu Zgromadzenia przekazano
na mocy aktualnych regulacji prezydentowi. Wydaje się to bardziej zgodne z modelem
parlamentarno-gabinetowym. Po drugie ustrojodawca nie określa obecnie długości
trwania kadencji legislatywy, odsyłając w tym zakresie do uregulowań ustawowych44.
Tamże.
M. Dymarski, Odbudowa państwowości Czarnogóry – uwarunkowania historyczne i współczesne,
w: Bałkany Zachodnie…, s. 407; W. Walkiewicz, Czarnogórców droga do niepodległości, w: Bałkany
Zachodnie…, s. 453.
42|
A. Koseski, W bałkańskim kręgu, Pułtusk–Warszawa 2013, s. 26.
43|
Zob. E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej: dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków
2012; J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii, Warszawa 2013.
44|
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Nowe regulacje konstytucyjne z 2006 r. precyzowały kwestie referendum ogólnonarodowego. Wyłączono spod głosowania ludowego następujące zagadnienia: regulacje wynikające z umów międzynarodowych, odnoszące się do praw człowieka
i mniejszości oraz wolności obywatelskich, kwestie finansowe i budżetowe, wprowadzanie stanu wyjątkowego oraz amnestii. Nowa ustawa zasadnicza zwiększa uprawnienia kreacyjne parlamentu – Zgromadzenie Narodowe uzyskało uprawnienie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rady Zarządzającej Banku Narodowego.
Zaostrzone zostały wymogi obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej – z 15 tys. do
30 tys. obywateli45.
Nowa konstytucja z 2006 r. precyzuje kwestie kwalifikowanej większości głosów
wymaganej do uchwalenia niektórych ustaw. Uznano, że większość głosów liczona od
ustawowej liczby deputowanych jest wymagana przy uchwalaniu referendum, ustaw
regulujących prawa mniejszości etnicznych, planu rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego, zadłużenia publicznego, granic prowincji autonomicznych
oraz jednostek samorządu lokalnego, ratyfikacji umów międzynarodowych46.
Nowe regulacje z 2006 r. uszczegóławiają moment wygaśnięcia kadencji głowy
państwa w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego. Kadencja prezydenta ulega zakończeniu trzy miesiące po zakończeniu stanów nadzwyczajnych. Pierwotnie
powyższa materia nie była doprecyzowana, a kilkakrotnie stany nadzwyczajne były
wprowadzane po 1990 r. W kontekście relacji prezydenta z władzą sądowniczą należy
zwrócić uwagę na nowe regulacje odnoszące się do organizacji judykatury. Obecnie
głowa państwa ma prawo do mianowania pięciu sędziów Sądu Konstytucyjnego spośród kandydatów zgłoszonych przez parlament. Również dokonuje wskazania kandydatów, spośród których wyboru pięciu sędziów dokonuje Zgromadzenie Narodowe.
Natomiast wyboru przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego dokonują sędziowie,
wybierając kogoś ze swojego grona, na okres trzech lat47.
Doprecyzowaniu uległy regulacje odnoszące się do wprowadzenia w Republice
Serbii stanów nadzwyczajnych. W obecnych regulacjach konstytucyjnych stan wyjątkowy oraz stan wojenny mogą wprowadzić, działając wspólnie: prezydent, przewodniczący parlamentu oraz szef rządu. Może to nastąpić w sytuacji, gdy na posiedzeniu
nie może się zebrać Zgromadzenie Narodowe. Uszczegółowieniu uległy również regulacje odnoszące się do weta prezydenckiego. Głowa państwa może odesłać ustawę
do jej ponownego rozpatrzenia przez parlament w terminie 15 dni od jej otrzymania
od przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Bardziej rygorystyczne przepisy
odnoszą się do procedury wotum nieufności w stosunku do całego rządu i poszczególnych ministrów. Obecna ustawa zasadnicza przyznaje powyższe prawo grupie liczącej
co najmniej 60 deputowanych (24% ustawowego składu Zgromadzenia Narodowego).
Wniosek powyższy jest przedmiotem debaty i głosowania na najbliższym posiedzeniu
parlamentu, jednak nie później niż pięć dni po jego zgłoszeniu przez deputowanych.
Doprecyzowaniu uległa również procedura zgłoszenia interpelacji w Zgromadzeniu
45|
46|
47|

Tamże.
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Narodowym. Obecnie prawo jej wniesienia przysługuje grupie co najmniej 50 deputowanych, a Rząd Republiki jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30
dni48.
Ustawa konstytucyjna z 2006 r. wprowadziła niepołączalność funkcji rządowych
oraz parlamentarnych. Członek Rządu Republiki nie może zasiadać również w Zgromadzeniu Prowincji Autonomicznej (Wojwodiny) ani w radzie samorządowej. Doprecyzowaniu uległy zadania i kompetencje rządu. Wedle obowiązujących regulacji Rząd
Republiki ustanawia i prowadzi politykę wewnętrzną, wykonuje ustawy i inne akty
prawne Zgromadzenia Narodowego. Do kompetencji egzekutywy zaliczono również
przygotowywanie projektów ustaw i innych aktów prawnych oraz uchwalanie rozporządzeń wykonawczych do obowiązujących ustaw. Rząd jest uprawniony do wydawania opinii odnośnie projektów ustaw zgłoszonych do Zgromadzenia Narodowego.
Do jego kompetencji należy również kierowanie i regulowanie pracy administracji
publicznej oraz sprawowanie nad nią kontroli49.
Ustawa konstytucyjna z 2006 r. ustanawiała nowy organ – Wysoką Radę Sądowniczą, której zadaniem miało być stanie na straży niezależności i autonomii sądów
oraz sędziów. Do jej zadań należało orzekanie w sprawach pozbawiania sędziów urzędu, od powyższej decyzji przysługuje sędziemu prawo do odwołania skierowanego
do Sądu Konstytucyjnego. Regulacje konstytucyjne określały skład Wysokiej Rady
Sądowniczej – prezes Najwyższego Sądu Kasacyjnego, minister sprawiedliwości, przewodniczący merytorycznej komisji Zgromadzenia Narodowego oraz ośmiu członków
wybranych przez legislatywę na pięcioletnią kadencję. Ustanawiano wymogi formalne
dla członków omawianego organu. Spośród wybranych członków sześciu powinno
wykonywać zawód sędziego (w tym jeden musi pochodzić z terenu prowincji autonomicznej; pozostałych dwóch członków powinno zaliczać się do uznanych autorytetów
prawniczych z co najmniej 15-letnią praktyką zawodową, w tym jeden profesor szkoły
wyższej)50.
Nowa konstytucja z 2006 r. stanowić miała zwieńczenie procesów demokratyzujących, które rozpoczęły się w 2000 r. Była także ważnym wydarzeniem polityczno-ustrojowym po secesji Czarnogóry i w obliczu określenia międzynarodowego statusu Kosowa. Stąd w tekście konstytucji znalazł się zapis o tym, iż Kosowo stanowi
nierozłączną część składową Serbii. Nowe regulacje konstytucyjne należy postrzegać
również w kontekście praktyki konstytucyjnej (w tym kontekście należy widzieć kwestie trybu wotum nieufności czy wnoszenia interpelacji w Zgromadzeniu Narodowym, zakończenia mandatu prezydenckiego w okresie stanów wyjątkowych, procedury zarządzania elekcji do parlamentu). Należy zwrócić uwagę na nowe instytucje
polityczno-ustrojowe, które pojawiły się w porządku państwowym Serbii: Rzecznika
Praw Obywatelskich oraz Najwyższej Rady Sądowniczej. Odnosiły się one do kluczowych sfer życia społeczno-politycznego: niezależnego sądownictwa oraz praw
i wolności obywatelskich. Jak słusznie konkluduje badaczka ustrojowych zagadnień
48|
49|
50|
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Serbii: „Konstytucja Republiki Serbii w sposób jak najbardziej poprawny, zgodnie
z ogólnie przyjętymi standardami, legalizuje ustalony «nowy», demokratyczny system
polityczny, który obecnie poddany jest w tym kraju niełatwemu procesowi transformacji ustrojowej”51.
Ostatnim – jak dotychczas – przełomowym momentem dla Republiki Serbii było
proklamowanie niepodległości przez zbuntowany okręg autonomiczny – Kosowo,
co nastąpiło oficjalnie w lutym 2008 r. Stanowiło to poważny problem dla elit politycznych oraz dla całego społeczeństwa serbskiego z dwóch zasadniczych powodów. Z jednej strony Kosowo symbolizuje kolebkę serbskiej państwowości, z drugiej
– zdecydowana przewaga ludności albańskiej oraz wydarzenia po 1999 r. powodują,
iż dotychczasowe scenariusze, zakładające rozszerzoną autonomię w ramach serbskiej
państwowości, stają się nieaktualne52. Ale należy również uwzględnić zróżnicowane
i – bynajmniej – niejednoznaczne podejście do kwestii niezależności Kosowa w państwach Starego Kontynentu. Problem Kosowa stał się ponownie ważnym elementem
polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, Republiki Serbii w nowym stuleciu.
Reasumując powyższe – z konieczności skrótowe – analizy odnoszące się do procesu przeobrażeń polityczno-ustrojowych w Republice Serbii, należy dostrzec elementy wspólne z innymi republikami jugosłowiańskimi. Kłopoty ekonomiczne oraz
niewydolność struktur federacji (szczególnie wedle ostatniej Konstytucji titowskiej
z 1974 r.) powodowały wzrost nastrojów nacjonalistycznych. W Serbii najlepszym
ich wyrazem była deklaracja Serbskiej Akademii Nauk z września 1986 r. Wzrastającą tendencję szybko dostrzegł ówczesny polityk komunistyczny, Slobodan Milošević,
który postanowił, posiłkując się nacjonalistycznymi hasłami, zdobyć i umocnić swoją
władzę. Jeśli chodzi o odmienności od scenariuszy innych republik, należy zwrócić
uwagę na zróżnicowaną sytuację ekonomiczną wynikającą z poziomu rozwoju oraz
zdywersyfikowane kwestie odnoszące się do mozaiki etnicznej. Dla ludności serbskiej
szczególnie istotna była sytuacja Serbów w Kosowie oraz Chorwacji i Bośni. Dlatego
często traktowano państwo jugosłowiańskie jako takie, które zapewnia życie Serbom
w jednym organizmie państwowym. Jego rozpad oznaczał konieczność zdefiniowania polityki Belgradu względem nowych państw z mniejszością serbską oraz opowiedzenie się za scenariuszem zmian w dotychczasowej federacji jugosłowiańskiej. Stąd
zabiegi polityków serbskich o kontynuowanie polityki wspólnego państwa z Czarnogórą, co udawało się do maja 2006 r.
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E. Bujwid-Kurek, Serbia…, s. 103.
K. Manczew, Kwestia albańska w polityce Serbii i Jugosławii, w: Historia i polityka…, s. 579 i nast.
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Partie i system partyjny w Republice
Serbii
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest prezentacja wybranych, relewantnych partii
funkcjonujących na scenie politycznej Serbii po 1990 r. oraz charakterystyka specyficznych cech serbskiego systemu partyjnego. Aktywność partii politycznych jest
analizowana począwszy od 1990 aż po 2016 r., w podziale na trzy etapy ewolucji
serbskiego systemu politycznego: etap I to lata 1990–2000 i dominacja SPS S. Miloševicia, etap II obejmuje rok 2000 i tzw. buldożerową rewolucję oraz etap III –
po 2000 r., w którym dochodzi do restrukturyzacji sceny partyjnej, pojawiają się
nowe podmioty i nowe konflikty polityczne. Przy charakterystyce partii politycznych uwaga została zwrócona przede wszystkim na wybrane elementy oferty programowej ugrupowań oraz na realizowane przez nie wzorce rywalizacji na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej. Analizę rozpoczyna wprowadzenie
poświęcone ramom prawnym określającym funkcjonowanie serbskich partii politycznych.
Słowa kluczowe: partie polityczne, system partyjny, wybory parlamentarne.
Abstract: Political Parties and the Party System in the Republic of Serbia
The main goal of the article is to present selected, relevant political parties which
have been functioning on the political scene in Serbia since 1990, and to characterize the specific features of Serbian party system. The analysis opens with a brief
introduction to the legal framework which determines the activity of the Serbian
political parties. Then, the activities of the political parties between 1990 and 2016
are divided into three stages related to the evolution of the Serbian political system.
The first stage spans the period from 1990 to 2000 and refers to the domination
of S. Milošević’s Socialist Party of Serbia; the second one concerns the “bulldozer
revolution” in 2000 and the third stage covers 2000–2016 and the restructuring of
the party scene – appearance of new political actors and new political conflicts.
While characterizing the political parties, special focus is put on the key elements
of party platforms and the patterns of competition implemented by the parties on
the electoral, parliamentary and cabinet scene.
Keywords: political parties, party system, parliamentary election.
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Wprowadzenie
W Serbii działa ponad 100 zarejestrowanych partii politycznych, a członkostwo
w partiach deklaruje ok. 2 mln obywateli (czyli co trzeci obywatel 1, jeśli wierzyć
szacunkom samych partii politycznych). Ta mnogość partii politycznych nie jest
wprawdzie niczym zaskakującym w Europie Środkowej i Wschodniej, ale wyjątkowy jest fakt uzyskiwania przez wiele małych podmiotów partyjnych reprezentacji
na poziomie parlamentarnym i pozycji istotnych graczy na poziomie gabinetowym.
Kolejną istotną i wyróżniającą cechą serbskiego systemu politycznego jest jego stosunkowo późna demokratyzacja, którą można datować na okres od 2000 r. Wprawdzie na początku lat 90. XX w. w Serbii, podobnie jak w innych państwach regionu,
przywrócono swobody polityczne, w tym wolność zrzeszania się (co skutkowało
m.in. wejściem na rynek wyborczy nowych podmiotów), ale przez ponad 10 lat
proces transformacji był faktycznie hamowany, co miało także związek z sytuacją
polityczną w regionie i kolejnymi konfliktami zbrojnymi, w które włączona była
także Serbia. I w końcu – Serbia do 2006 r. wchodziła w struktury państwa federacyjnego2, co dla serbskich partii politycznych oznaczało m.in. zwielokrotnienie
aren rywalizacji międzypartyjnej.
Celem artykułu jest prezentacja serbskich partii politycznych3 oraz analiza wybranych cech systemu partyjnego. W analizie uwzględnione zostaną przede wszystkim te
podmioty polityczne, które cechuje relewancja na poziomie wyborczym, parlamentarnym i gabinetowym, czyli partie, które uzyskiwały reprezentację parlamentarną
i były reprezentowane w tworzonych gabinetach oraz – jako dodatkowe kryterium
– partie polityczne, które były podmiotami inicjującymi koalicje wyborcze i gabinetowe. Analiza obejmie lata 1990–2016. Uwzględnienie dekady poprzedzającej, tzw.
„buldożerowej rewolucji” w 2000 r., ma związek z faktem, iż część istotnych partyjnych graczy swą aktywność na scenie politycznej rozpoczynała w tamtym okresie,
a ponadto niektóre konflikty polityczne, także współcześnie wpływające na strukturę
sceny partyjnej, mają swoją genezę właśnie w latach 90. XX w. Prezentacja partii politycznych, ich profilu programowego i potencjału politycznego zostanie ograniczona
jedynie do analizy pozycji partii w rywalizacji o miejsca do parlamentu Republiki Ser1|

2|

3|

Dla przykładu: serbskie partie polityczne deklarowały następujące liczby członków: Serbska Partia
Radykalna (SRS) – ok. 500 tys., Serbska Partia Postępu (SNS) – 300 tys., Zjednoczone Regiony Serbii – 220 tys., Partia Zjednoczonych Emerytów – 150 tys. członków, Partia Demokratyczna (DS) –
178 tys., Partia Socjalistyczna Serbii (SPS) podaje liczbę 120 tys. działaczy, a Demokratyczna Partia
Serbii (DSS) – 100 tys. członków; cyt. za: I. Żołnowska-Ivanowska, Serbia: ponad milion obywateli
posiada legitymacje partyjne, balkanistyka.org (data dostępu: 30.12.2011), http://balkanistyka.org/
serbia-ponad-milion-obywateli-posiada-legitymacje-partyjne-2/ (data dostępu: 12.07.2016).
Serbia po 1990 r. wchodziła w skład: Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (do 1992 r.),
Federacyjnej Republiki Jugosławii jako jedna z republik związkowych (lata 1992–2003), Federacji
Serbii i Czarnogóry (lata 2003–2003), a od 2006 r. jest samodzielną republiką.
Partie polityczne są traktowane przede wszystkim jako racjonalni aktorzy działający na rynku politycznym w celu osiągnięcia zysku i/lub minimalizacji strat, co oznacza w tym przypadku wykorzystanie teorii racjonalnego wyboru. Por. szerzej np. R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania
partii politycznych, Wrocław 2002, s. 31 i nast.
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bii, z pominięciem rywalizacji o miejsca w parlamencie federacji, co ma związek z koniecznością ograniczenia rozmiarów tego artykułu, a uzasadnione jest między innymi
faktem, że serbski system partyjny rozwijał się od początku lat 90. XX w. (podobnie
jak np. czarnogórski) zupełnie odrębnie. Ponadto, ze względu na ostateczny rozpad
struktur państwa federacyjnego, ewentualną ewolucję wzorców rywalizacji międzypartyjnej można obserwować wyłącznie na serbskiej scenie politycznej. Rozważania
poprzedzi krótka prezentacja poświęcona ramom prawnym związanym z funkcjonowaniem partii politycznych w Serbii.

Podstawy prawne funkcjonowania partii politycznych w Serbii
Aktywność partii politycznych w Serbii regulują przede wszystkim: Konstytucja
Republiki Serbii z 30 września 2006 r. oraz Ustawa o partiach politycznych z 2009 r.
i Ustawa o finansowaniu partii politycznych z 2011 r. W konstytucji w art. 44 poświęconym wolności zakładania partii politycznych określone są jednocześnie ograniczenia
tej swobody. Zgodnie z treścią artykułu zabronione jest m.in. zakładanie partii, których celem jest zmiana porządku konstytucyjnego, naruszenie jedności terytorialnej
Serbii oraz ograniczanie praw i wolności obywateli, podżeganie do nienawiści rasowej,
narodowej czy religijnej4.
Szczegółowe zasady rejestrowania partii politycznych reguluje ustawa z 2009 r.
Zgodnie z jej zapisami do utworzenia partii potrzebne jest zebranie 10 tys. podpisów.
W przypadku partii mniejszości narodowych liczba ta jest zredukowana do jednego
tysiąca5.
Istotne, gdyż wpływające na zasoby partii politycznej i jej szanse na rynku politycznym, znaczenie ma również system wyborczy. System wyborczy w Serbii od 2000
r. pozostaje niemalże niezmieniony w obszarze swoich głównych zasad, choć także
sukcesywnie wprowadzane są do niego dodatkowe elementy, np. prawa mniejszości
narodowych czy też system kwotowy.
Zgodnie z ordynacją prawo rejestrowania list wyborczych mają partie polityczne,
koalicje partii oraz grupy wyborców (min. 10 osób), które pod wnioskiem o rejestrację zbiorą 10 tys. podpisów obywateli posiadających prawa wyborcze. Obywatel może
poprzeć w ten sposób jedynie jeden komitet wyborczy6.
W Serbii przyjęto system proporcjonalny, z formułą d’Hondta i 5% progiem wyborczym. W przypadku list mniejszości narodowych przekroczenie 5% progu nie jest
wymagane od 2004 r., zgodnie z decyzją sądu konstytucyjnego. Istotnym elementem
jest brak rozwiązania tak często stosowanego w Europie Środkowej i Wschodniej,
4|
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Por. Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/2006, http://www.ustavni.sud.rs/page/
view/139-100028/ustav-republike-srbije#d2 (data dostępu: 5.12.2016).
Art. 8 i 9, Zakon o političkim strankama, „Službeni glasnik RS”, br. 36/2009 oraz w wersji w j. ang.
Law on PoliticalParties, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/ekspertske%20misije/civil_and_
political_rights/the_law_on_political_parties.pdf (data dostępu: 5.12.2016).
Por. art. 40, 40a i 43, Zakon o izboru narodnik poslanika, „Službeni glasnik RS”, br. 35/00 oraz wersji
w j. ang. Law on the Election of Members of Parliament, http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/dokumenta/zakoni/eng/1.%20Zakon%20o%20izboru%20narodnih%20poslanika%20nezvanicno%20
preciscen%20ENG.pdf (data dostępu: 7.12.2016).
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czyli zróżnicowanych progów wyborczych dla poszczególnych typów komitetów: jednopodmiotowych lub wielopodmiotowych. Ta zasada stanowi z pewnością zachętę
do tworzenia wielopodmiotowych komitetów wyborczych.
Obywatele wybierają deputowanych w jednym 250-mandatowym okręgu wyborczym wśród zamkniętych list wyborczych przedstawionych przez komitety wyborcze.
Stosowanie zamkniętych list wyborczych przez lata sprzyjało wzmocnieniu pozycji
liderów, gdyż to lider partii politycznej ostatecznie decydował, którzy z kandydatów
uzyskają mandaty. Pozycję lidera dodatkowo wzmacniały praktyki wewnątrzpartyjne,
w tym tzw. blanko ostavke, czyli „puste rezygnacje” – niedatowane deklaracje o zrzeczeniu się mandatu parlamentarnego podpisywane przez kandydatów w wyborach
i przechowywane przez kierownictwo partii. Z pewnością było to narzędzie kontroli
kierownictwa partii nad parlamentarzystami7. Część z tych praktyk została jednak zakazana w 2011 r., kiedy przeprowadzono nowelizację prawa wyborczego. Zabroniono
przyjmowania „pustych rezygnacji”, a także przyjęto, że mandaty będą przydzielane
kandydatom zgodnie z kolejnością ich nazwisk na liście wyborczej8.
Od 2004 r. w ordynacji wyborczej zostały uwzględnione kwoty związane z reprezentacją obydwu płci. W 2011 r. wprowadzono zasadę, że wśród każdej kolejnej
trójki kandydatów muszą być reprezentanci obydwu płci. Ustawodawca zadbał też
o reprezentację na tzw. biorących miejscach, co oznacza, że np. na miejscach od 1 od
3 (i w każdej kolejnej trójce miejsc) muszą znaleźć się zarówno nazwiska kobiet, jak
i mężczyzn.

Etapy kształtowania się serbskiego systemu partyjnego
Współczesna serbska scena partyjna zaczęła kształtować się końcem lat 80. XX w.
Na zdominowaną przez serbski Związek Komunistów Jugosławii (Savez komunista
Jugoslavije, SKS), na czele ze Slobodanem Miloševicem (lider SKS od 1987 r.), scenę
polityczną zaczęły wkraczać także inne formacje reaktywowane i nowotworzone.
W okresie od 1990 r. do 2016 r. można wyodrębnić trzy etapy, w których odmiennie kształtowała się struktura partyjnej rywalizacji. Pierwszy etap obejmuje lata
1990–2000, drugi to tzw. „buldożerowa rewolucja” i lata 2000–2003, a trzeci obejmuje lata po 2003 r. Charakterystyka partii politycznych aktywnych w każdym
z tych etapów będzie przedmiotem kolejnej części artykułu.

Od 1990 r. do 2000 r. – dominacja postkomunistycznej Socjalistycznej
Partii Serbii
Lata 90. XX w. to okres stopniowego rozpadu państwa federacyjnego – Jugosławii, powstawania państw narodowych w warunkach konfliktów wojennych (wojny
w Słowenii w 1991 r., Chorwacji 1991–1995, Bośni i Hercegowinie 1992–1995, Ko7|

8|

V. Goati, Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju, Beograd 2006, s. 109. Cyt. za:
D. Bochsler, Political Parties in Serbia, w: Party Politics in Western Balkans, ed. V. Stojarová, P. Emerson, www.bochsler.eu/publi/bochsler_serbiacountry.pdf (data dostępu: 12.08.2016).
A. Konitzer, The Parliamentary Elections in Serbia, May 2012, w: „Electoral Studies” 2013, vol. 32,
s. 381.

Partie i system partyjny w Republice Serbii

35

sowie). Konfliktów, w które zaangażowały się aktywnie elity polityczne Belgradu.
W tym okresie głównymi kwestiami określającymi pozycję partii na scenie politycznej były stosunek do podziału Jugosławii, a następnie relacje z nowopowstałymi
republikami: Słowenią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, oraz ochrona praw ludności serbskiej zamieszkującej sąsiednie republiki.
Jednocześnie był to okres dominacji na serbskiej scenie politycznej Socjalistycznej Partii Serbii (Socijalistička partija Srbije, SPS)9. SPS powstała w czerwcu 1990 r.
w wyniku połączenia serbskiego oddziału Związku Komunistów Jugosławii (SKS)
oraz oddziału Socjalistycznego Związku Ludu Pracującego Jugosławii (Socijalistički
savez radnog naroda Srbije, SSRNS). Inicjatorem jej powstania, a następnie liderem
formacji został S. Milošević, który od 1989 r. pełnił funkcję Prezydenta Republiki Serbii. Postkomunistyczna SPS wygrała wybory do parlamentu Serbii (Narodna skupština) w 1990 r., zdobywając 46,1% poparcia, co dało jej w sumie 194 mandaty (77,6%)
i pozwoliło samodzielnie rządzić.
W 1992 r. poparcie wyborcze dla partii zdecydowanie spadło, do czego przyczyniło się m.in. brutalne rozprawianie się z protestami opozycji, i wyniosło 28,8%, co
oznaczało uzyskanie 101 mandatów parlamentarnych (40%). W 1993 r. partia uzyskała 36,7% głosów i 123 mandaty (49,2%). W 1997 r. – już w koalicji z mniejszymi
podmiotami, jak Jugosłowiańska Zjednoczona Lewica (JUL) oraz Nowa Demokracja
(ND) – 34,2% oraz 110 mandatów (44%, por. tabela 1).
Od początku swojego funkcjonowania na serbskiej, ale także jugosłowiańskiej,
scenie politycznej SPS przedstawiała się jako obrończyni status quo, co w ówczesnych
warunkach oznaczało przede wszystkim sprzeciw wobec rozpadowi federacji. Natomiast po zmianie sytuacji w najbliższym otoczeniu, referendach suwerennościowych
i niepodległościowych oraz decyzjach opuszczenia federacji przez władze Słowenii
i Chorwacji SPS jako cel polityczny zadeklarowała przyłączenie do Serbii terenów
zamieszkiwanych przez ludność serbską, a znajdujących się na terenach innych republik10. W polityce wewnętrznej, podporządkowanej celom międzynarodowym,
pomimo deklaracji o stopniowej demokratyzacji państwa, ograniczane były prawa
polityczne obywateli, wolność słowa i wolność mediów.
Skomplikowana sytuacja w państwach byłej Jugosławii sprzyjała radykalizacji nastrojów społecznych, a tym samym aktywności formacji o profilu nacjonalistycznym11.
Na serbskiej scenie politycznej powstało kilka takich ugrupowań, które można sytuować po prawej stronie politycznego spektrum. Największe z nich to Serbski Ruch
Odnowy oraz – przede wszystkim – Serbska Partia Radykalna.
Serbski Ruch Odnowy (Srpski pokret obnove, SPO) powstał w 1990 r. jako ugrupowanie ekstremalnie nacjonalistyczne, rewizjonistyczne, antykomunistyczne,
Szerzej na temat organizacji i funkcjonowania Socjalistycznej Partii Serbii: I. Vuković, The Socialist Party of Serbia 1990–2000: Political Impotence of the Organizational Omnipotence, https://www.
researchgate.net/publication/283720063_The_Socialist_Party_of_Serbia_1990-2000_Political_Impotence_of_the_Organizational_Omnipotence (data dostępu: 5.11.2016).
10|
Szerzej np. M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii, Warszawa 2005, s. 82.
11|
K. Krysieniel, J. Wójtowicz, Serbia i Czarnogóra, w: Systemy polityczne państw Europy Środkowej
i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 2005, s. 343.
9|
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przedstawiające się jako „partia wszystkich Serbów”12. Formację założyli Vuk Drašković, który został jej liderem, oraz Vojislav Šešelj, który rychło odszedł i powołał własne
ugrupowanie – Serbską Partię Radykalną. W 1996 r. partia wchodziła w skład kilku
koalicji formowanych przez opozycję. Serbska Partia Radykalna (Srpska radikalna
stranka, SRS) Vojislava Šešelja utworzona w 1991 r. to również partia nacjonalistyczna
uznająca się za spadkobierczynię partii Nikoli Pašicia (aktywna przed I wojną światową) i tradycji czetników z okresu II wojny światowej. W okresie wojny w Chorwacji
oraz Bośni i Hercegowinie partia dysponowała własnymi bojówkami, które zresztą
oskarżane są o dokonanie zbrodni wojennych. SRS w latach 1992–2000 stanowiła
drugą pod względem poparcia wyborczego siłę polityczną w Serbii, osiągając od kilkunastu do kilkudziesięciu procent poparcia w kolejnych elekcjach (por. tabela 1).
Serbska opozycja w tym okresie była osłabiona13 i – przeważnie – rozbita, choć
kilka partii osiągnęło pewien poziom relewancji. Wśród najbardziej liczących się
partii opozycyjnych należy wymienić: Partię Demokratyczną (DS), Demokratyczną
Partię Serbii (DSS) czy Obywatelski Związek Serbii (GSS).
Najdłuższą historię z wymienionych formacji ma Partia Demokratyczna (Demokratska stranka, DS), która została zdelegalizowana po II wojnie światowej, a wznowiła działalność w 1989 r. pod przywództwem Zorana Ðinđicia. Partia uznawana była
za prodemokratyczną i antynacjonalistyczną, chociaż także w okresie wojny w Bośni
i Hercegowinie opowiadała się np. za jej podziałem oraz utworzeniem niepodległej
Republiki Serbskiej14.
W 1992 r. w wyniku secesji części działaczy z DS powstała Demokratyczna Partia
Serbii (Demokratska stranka Srbije, DSS) z „umiarkowanym nacjonalistą” Vojislavem
Koštunicą na czele15. DSS wsparła ideę Wielkiej Serbii, czyli idei głoszącej, że Serbia
jest wszędzie tam, gdzie żyją Serbowie16. W latach 90. XX w. DSS reprezentowała „nacjonalistyczną intelektualną i ekonomiczną elitę”17, co oznaczało także zajęcie raczej
liberalnych pod względem ekonomicznym pozycji.
W okresie dominacji postkomunistycznej SPS podejmowane były inicjatywy
mające na celu jednoczenie opozycji. Jedną z pierwszych było utworzenie w 1992 r.
koalicyjnego Demokratycznego Ruchu Serbii (Demokratski pokret Srbije, DEPOS),
do którego weszły m.in. Ruch Odnowy Serbii (SPO), Demokratyczna Partia Serbii (DSS) i mniejsze podmioty, np. Nowa Demokracja (Nova demokratija, ND).
W samej koalicji, połączonej jedynie sprzeciwem wobec polityki S. Miloševicia,
M. Djurkovic, Political Parties in Serbia: Source of Political Instability, „Conflict Studies Research
Centre” 2006, 6/10, s. 2.
13|
O przyczynach słabości opozycji na początku lat 90. XX w. Por. m.in.: K. Krysieniel, Jugosławia
na rozdrożu: wybory do władz republikańskich w 1990 r., s. 175–178, http://bazhum.muzhp.pl/
media//files/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2011-t7/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2011-t7-s158-181/Studia_Politicae_Universitatis_Silesiensis-r2011-t7-s158-181.pdf (data dostępu: 8.08.2016).
14|
D. Bochsler, dz. cyt.
15|
Por. K. Krysieniel, J. Wójtowicz, dz. cyt., s. 343.
16|
D. Bochsler, dz. cyt., s. 11.
17|
Tamże, s. 11.
12|
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dochodziło do rozłamów. Tym niemniej współpraca międzypartyjna była w niej
kontynuowana w trakcie dwóch elekcji w 1992 i 1993 r. Po 1993 r. koalicja się rozpadła, gdy jedna z partii (ND) ją współtworzących weszła w skład koalicji rządzącej
wspólnie z SPS.
W 1996 r. doszło do kolejnych prób zjednoczenia opozycji przed wyborami samorządowymi. Powstała koalicja „Razem” („Zajedno”), do której przystąpiły: SPO,
DS oraz liberalny i prodemokratyczny Obywatelski Związek Serbii (Građanski savez Srbije, GSS). Ponieważ wyniki wyborów municypalnych, korzystne dla opozycji zwłaszcza w większych miastach18, zostały unieważnione, opozycja zorganizowała masowe protesty. Pomimo sukcesów mobilizacyjnych, uzyskania wsparcia
ze strony środowiska międzynarodowego19 oraz ostatecznego uznania przez reżim
S. Miloševicia wyników wyborów w niektórych miastach (Z. Ðinđić ostatecznie
został merem Belgradu), „Razem” rozpadła się w 1997 r. Przyczyną rozpadu były
prawdopodobnie konflikty między liderami poszczególnych partii politycznych20.
Dodatkowe podziały zarysowały się przed wyborami parlamentarnymi w 1997 r.,
w których część opozycji (m.in. DS, DSS, GSS) nie brała udziału i ogłosiła bojkot,
a część – na czele z SPO – zdecydowała się uczestniczyć.
Tabela 1. Wyniki wyborów do parlamentu narodowego Serbii w latach 1990–1997
Partia polityczna / blok
wyborczy
SPS
(w 1997: SPS–
JUL–ND)
SPO
DS
SRS
DEPOS
Inne
Frekwencja

1990

1992

1993

1997

% gł.

% m.

% gł.

% m.

% gł.

% m.

% gł.

46,1

77,6

28,8

40,4

36,7

49,2

38,7

15,8
7,5

7,6
2,8

DEPOS
4,2
2,4
22,6
29,2
16,9
20
27,5
8
69,7

DEPOS
11,6
11,6
13,9
15,6
16,6
18,0
21,2
5,6
61,3

21,7

30,6

––
––
71,5

12

31,7
7,9

% m.

––
––
57,4

44,0
18,0
32,8
5,2

Źródło: Z. Stojiljković, Sva lica opozicije, Beograd 2015, s. 270–274.

Np. W Belgradzie koalicja „Razem” zdobyła 60 miejsc na 110 w Belgradzkim Zgromadzeniu Municypalnym, a Z. Đinđić miał szansę zostać burmistrzem Belgradu; szerzej na ten temat: A. Orzelska, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), „Europa Środkowo-Wschodnia 1996” 1999, Rocznik VI,
s. 106–108.
19|
Takie wskazówki były m.in. zawarte w Raporcie F. Gonzaleza z 27 grudnia 1996 r. Por. też np.
OSCE, Republic of Serbia Parliamentary Election September 21, 1997 and Presidential Election September 21 and October 5, http://www.osce.org/odihr/elections/serbia/15057?download=true (data
dostępu: 10.08.2016).
20|
J. Stańczyk, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), „Europa Środkowo-Wschodnia 1997–1998” 2000,
Rocznik VII–VIII, s. 98.
18|
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Wybory 2000 r. – „rewolucja buldożerów”
„Rewolucja buldożerów” otworzyła nowy etap w formowaniu się systemu partyjnego Serbii. W 2000 r. do rywalizacji z Serbską Partią Socjalistyczną stanęła zjednoczona opozycja, która utworzyła komitet wyborczy pod nazwą Demokratyczna Opozycja Serbii (Demokratska opozicija Srbije, DOS). W skład DOS weszło
18 partii, m.in.: DS, DSS, NS, partie mniejszości narodowych. Partie zjednoczyły się wokół programu politycznego przygotowanego przez grupę ekonomistów
G17 pt. Program na rzecz demokratycznej Serbii, w którym deklarowano: ubieganie się o członkostwo Serbii w międzynarodowych organizacjach, budowanie państwa prawa, decentralizację państwa, zniesienie ograniczeń nałożonych na media
masowe, inwestycje w infrastrukturę21. Koalicja wystawiła wspólne listy w wyborach do parlamentu federacji oraz własnego kandydata na Prezydenta Jugosławii –
V. Koštunicę (DSS). Wybory do parlamentu Jugosławii zakończyły się wygraną
opozycji, która zdobyła 43,9% głosów i 42% mandatów w izbie niższej. Pierwszą
turę wyborów prezydenckich wygrał także kandydat DOS, jednak pojawiły się rozbieżności w podawanych wynikach. Według obliczeń opozycji V. Koštunica już
w pierwszej turze osiągnął ponad 50% poparcia, zaś według danych podanych przez
federalną komisję wyborczą uzyskane poparcie wynosiło ok. 49%. Komisja wyborcza została oskarżona przez DOS o fałszowanie wyborów. Rozpoczęły się masowe
protesty obywateli w całym kraju22. Wydarzenia te, określane mianem „buldożerowej rewolucji” albo „rewolucji buldożerów”, przyspieszyły proces demokratyzacji
systemu i zmianę struktury rywalizacji na serbskiej scenie partyjnej. Ostatecznie
V. Koštunica objął urząd, a koalicja DOS wygrała wybory do parlamentu republiki
przeprowadzone kilka miesięcy później (por. tabela 2). Po wyborach DOS utworzyła gabinet, na czele którego stanął Z. Ðinđić.
Tabela 2. Wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii w 2000 r.
Partia polityczna / koalicja
DOS
SPS
SRS
Inne
Frekwencja

% głosów
64,1
13,8
8,6
13,5
58,5

% mandatów
70,4
14,8
9,2
5,6
––

Źródło: Z. Stojiljković, Sva lica opozicije, Beograd 2015, s. 275.

S. Birch, The 2000 Elections in Yugoslavia: the „Bulldozer Revolution”, „Electoral Studies” 2002, vol.
21, s. 501.
22|
Szerzej: Tamże, s. 505–507.
21|
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Elekcja w 2000 r. miała cechy charakterystyczne dla tzw. wyborów tranzycyjnych
(inaczej założycielskich)23. Przede wszystkim charakteryzował je plebiscytarny charakter, co przejawiało się np. w redukcji liczby podziałów politycznych do jednego:
ocena old regime’u, w przypadku Serbii – ocena okresu epoki S. Miloševicia. W rywalizacji uczestniczył podmiot typu forum (umbrella organization), który tworzyły partie
opozycyjne o odmiennych profilach ideowych, ale wygaszające konflikty ideologiczne
i programowe w celu odsunięcia od władzy partii dominującej. Zjednoczenie opozycji
oznaczało także zmianę struktury rywalizacji i nadanie jej charakteru dwubiegunowego: zjednoczona opozycja (DOS) versus partia postkomunistyczna (SPS).

Partie polityczne po 2000 r. – nowi aktorzy, nowe podziały?
Po zwycięskich dla opozycji wyborach, które zapoczątkowały proces demokratyzacji systemu politycznego i reformy systemu gospodarczego, na scenie partyjnej
doszło do fragmentaryzacji opozycji, a także do wejścia na scenę partyjną nowych
ugrupowań. Strukturę serbskiej sceny partyjnej określają podziały społeczne i polityczne nieco odmienne od tych, które dominowały w latach 90. XX w. Zachodzące
procesy społeczne, ekonomiczne i polityczne sprzyjały wyraźniejszemu określeniu
pozycji ideologicznych i programowych poszczególnych podmiotów, niż miało to
miejsce w poprzedniej dekadzie. Z tych powodów w tej części opracowania przy
prezentacji poszczególnych partii politycznych i ich oferty zostanie zastosowany
porządek związany z miejscem partii na osi lewica – prawica. Należy jednak dodać, że w wielu przypadkach programy partii politycznych zawierają postulaty, które uniemożliwiają ich jednoznaczną klasyfikację. W związku z tym miejsce partii
w przestrzeni rywalizacji przytaczane jest głównie na podstawie jej autoidentyfikacji, która przeważnie dokonywana jest przy zastosowaniu tylko jednego kryterium,
np. wyboru opcji na osi konserwatyzm – liberalizm lub autorytaryzm – demokracja.
Lewicę na serbskiej scenie politycznej reprezentuje postkomunistyczna Socjalistyczna Partia Serbii (SPS), której od 2006 r. przewodzi Ivica Dačić. Programowo
partia opowiada się za społeczną gospodarką rynkową, obroną praw najgorzej sytuowanych. W kwestiach polityki międzynarodowej balansuje pomiędzy akcentowaniem
potrzeby integracji ze strukturami UE (na „serbskich warunkach”24) a współpracą
z Rosją. Z pozycji „obrony integralności Serbii”, która była głównym elementem programu partii w latach 90. XX w., partia jednak nie zrezygnowała, co np. widoczne jest
w stosunku SPS do niepodległości Kosowa (której partia nie uznaje) oraz w sprzeciwie
wobec separatystycznych tendencji w Wojwodinie25.

Szerzej na temat charakterystyki wyborów tranzycyjnych np.: A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji
na arenie wyborczej, w: Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wrocław 2006, s. 77–88. Warto także dodać, że serbską elekcję w 1990 r.
A. Antoszewski charakteryzuje jako jednobiegunową.
24|
A. Konitzer, dz. cyt., s. 381.
25|
Por.: informacje zawarte na oficjalnej stronie partii SPS, www.sps.org.rs/istorija (data dostępu:
8.08.2016).
23|
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W latach 2003–2008 poparcie dla partii wynosiło od 5% do 7,6%. Dopiero kolejne elekcje przyniosły zmianę koniunktury i podwojenie poparcia do kilkunastu
procent (por. tabela 3). Partia zwiększenie wpływów zawdzięcza również sojuszom
koalicyjnym, w latach 2008–2014 do wyborów stawała w bloku razem z mniejszymi podmiotami – Partią Zjednoczonych Emerytów Serbii (Partija ujedinienih
penzionera Srbije, PUPS) i Zjednoczoną Serbią (Jedinstvena Srbija, JS). W 2016 r.
nieco zmieniła sojuszników – PUPS zastąpili Zieloni Serbii (Zeleni Srbije, ZS).
SPS po okresie dekoniunktury w latach 2000–2007 w 2008 r. odzyskała relewancję
na poziomie gabinetowym i przystąpiła do koalicyjnego rządu tworzonego przez
Partię Demokratyczną. Pozycję tę podtrzymała po elekcjach w latach 2012–2016,
wchodząc w koalicję z Serbską Partią Postępową inicjującą tworzenie kolejnych gabinetów.
Jako centrolewicowa pozycjonuje się Partia Demokratyczna (DS), która była
główną twórczynią opozycyjnego DOS. Po zabójstwie w 2003 r. lidera partii i premiera rządu tworzonego przez opozycję demokratyczną, Z. Ðinđicia, przywództwo
w partii objął Boris Tadić. DS to formacja proeuropejska, zwolenniczka wstąpienia Serbii do Unii Europejskiej. Lider partii, B. Tadić, raczej prezentował się jako
zwolennik kompromisu z partiami narodowo-konserwatywnymi, co było związane z pragmatycznymi względami – w 2004 r. B. Tadić został prezydentem i musiał
kooperować z gabinetem konserwatystów z DSS. Jednym z przejawów dryfowania
formacji na prawo w szczególnych okolicznościach było np. poparcie DS dla konstytucji z 2006 r.26 W kwestiach gospodarczych DS opowiada się za liberalizacją
gospodarki, choć jednocześnie podkreśla znaczenie polityki społecznej adresowanej do słabszych27. DS należy do Międzynarodówki Socjalistycznej i od 2006 r. jest
obserwatorem Partii Europejskich Socjalistów. Na scenie wyborczej DS rywalizuje
ze zmiennym szczęściem. W latach 2003–2012 osiągała poparcie od ok. 12%
(2003 r.) do niemalże 40% (2008 r., por. tabela 3). Należy jednak dodać, że od
2008 r. partia startowała wspólnie z innymi podmiotami (m.in. z G17+, partiami
liberalnymi i ugrupowaniami mniejszości chorwackiej). Od 2014 r. poparcie dla
niej wynosi jedynie 6%, na co prawdopodobnie ma wpływ opuszczenie ugrupowania przez najbardziej znanych liderów (m.in. B. Tadicia) i przejęcie przywództwa
przez Dragana Ðilasa (lata 2012–2014), a następnie przez Bojana Pajticia (od 2014).
DS współrządziła w latach 2000–2003 oraz 2007–2012, a w latach 2008–2012 była
partią inicjującą powstanie gabinetu. Lider partii B. Tadić w latach 2004–2012 pełnił
funkcję Prezydenta Serbii.
Prezentację partii zajmujących centrowe pozycje warto rozpocząć od Partii
Liberalno-Demokratycznej (Liberalno-demokratska partija, LDP), która powstała
w 2005 r. jako formacja integralnie liberalna w wymiarze gospodarczym i światopoglądowym. Jej utworzenie związane było ze zmianą pozycji programowych DS
w latach 2004–2008 w okresie pierwszej prezydentury B. Tadicia, który nawiązał
pragmatyczną współpracę z narodowo-konserwatywną DSS. Partię utworzyli se26|
27|

W konstytucji z 2006 r. zawarty jest zapis o serbskim Kosowie.
Por. informacje zawarte na oficjalnej stronie DS, www.ds.org.sr/program (data dostępu: 8.08.2016).
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cesjoniści z DS, na czele z Čedovarem Jovanoviciem, niezadowoleni ze zmiany oblicza programowego macierzystej formacji28. Partia jest zdecydowanie proeuropejska, jest także zwolenniczką rozliczenia się ze zbrodniami z okresu wojny w Bośni
i Hercegowinie oraz w Kosowie. Opowiada się za lustracją, prawami człowieka,
autonomią zróżnicowanych pod względem kulturowym regionów, integracją z UE
i NATO, ale także uporządkowaniem relacji z państwami w najbliższym sąsiedztwie, np. akceptuje niepodległość Kosowa. Od 2008 r. partia należy do Grupy Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów. W wyborach w latach 2007–2012
osiągała poparcie ok. 5–6%, w 2014 r. jej udział w rynku wyborczym spadł poniżej 5%, co oznaczało brak mandatów. Na arenę parlamentarną partia powróciła
w 2016 r., współpracując w bloku wyborczym z mniejszymi podmiotami o profilu
socjaldemokratycznym i partią regionalną.
Na pozycjach liberalnych sytuuje się także nowy podmiot na serbskiej scenie partyjnej – Wystarczy (Dosta je bilo, DJB), który powstał na początku 2014 r.
z inicjatywy Sašy Radulovicia (wcześniej związanego z Serbską Partią Postępową).
W programie partii akcentowane są przede wszystkim kwestie gospodarcze, transparentność w życiu publicznym, „realistyczna polityka Serbii wobec Kosowa”, co
oznacza postulat ochrony praw serbskiej ludności zamieszkującej w Kosowie, ale
także rozwijanie współpracy, m.in. gospodarczej, Serbii z Kosowem29. Ugrupowanie
brało udział w elekcji w 2014 r. – bez powodzenia (poparcie ok. 2%, bez mandatów,
por. tabela 3), i w 2016 r. – z pewnymi sukcesami, co w tym przypadku oznaczało
poparcie ok. 6% i uzyskanie 16 mandatów.
Kolejnym podmiotem o zbliżonym profilu jest G17+ (G17 plus), partia która
została utworzona w 2002 r. na bazie ekonomicznego think tanku pod tą samą
nazwą, kojarzonego z ugrupowaniami tworzącymi w 2000 r. koalicję DOS. Liderem ugrupowania został Miroljub Labus (od 2006 r. – Mlađan Dinkić). Partia
prezentowała się jako konserwatywno-liberalna. Oznaczało to zajęcie pozycji liberalnych w kwestiach ekonomicznych, światopoglądowych – akcentowanie praw
człowieka, sprawach relacji z sąsiadami – poparcie dla niepodległości Czarnogóry, i wybór opcji proeuropejskiej30. Partia współpracowała z Europejską Partią Ludową. W 2003 i 2007 r. ugrupowanie samodzielnie startowało w wyborach, uzyskując kilkanaście (2003 r.) oraz kilka (2007 r.) procent poparcia. W 2008 r. weszła
do koalicji wyborczej budowanej przez DS. W elekcji parlamentarnej w 2012 r.
partia współtworzyła blok Zjednoczone Regiony Serbii (Ujedinjeni regioni Srbije,
URS), który w 2013 r. przekształcił się w jednolitą formację polityczną. W elekcji
w 2014 r. partia nie przekroczyła progu wyborczego i krótko po tym została rozwiązana. Ugrupowanie współtworzyło niemal wszystkie koalicje rządowe w latach 2003–2013 dzięki współpracy z Demokratyczną Partią Serbii (lata 2003–
2008), z Partią Demokratyczną (lata 2008–2011) i z Serbską Partią Postępową
(lata 2012–2014).
28|
29|
30|

Por. informacje na oficjalnej stronie LDP, http://istina.ldp.rs (data dostępu: 8.08.2016).
Szerzej na temat programu: http://dostajebili.rs (data dostępu: 8.12.2016).
D. Bochsler, dz. cyt., s. 12.
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Demokratyczna Partia Serbii (DSS) V. Koštunicy swoje największe sukcesy odnosiła w latach 2003–2012. Wówczas poszerzyła elektorat do kilkunastu procent,
a jej program gospodarczy nieco ewoluował w kierunku socjalnym. Po 2012 r.
poparcie dla partii spadło do ok. 5% (w 2014 r. DSS nie uzyskało mandatów parlamentarnych). Pomimo pewnych zmian programowych i inaczej rozkładanych
akcentów, DSS pozostaje partią konserwatywną, „umiarkowanie” nacjonalistyczną, jest zadeklarowaną orędowniczką silnej pozycji Kościoła prawosławnego
w państwie31. Ugrupowanie od 2005 r. współpracuje z Europejską Partią Ludową
(EPP). Na scenie wewnętrznej od 2007 r. współpracowało m.in. z Nową Serbią
(Nova Srbija, NS) Velimira Ilicia, której program polityczny jest bardzo zbliżony do programu DSS, ale używa retoryki nieco bardziej radykalnej. Na potrzeby
elekcji w 2016 r. z kolei związało się z nacjonalistycznym, związanym z Kościołem
prawosławnym i wywodzącym się z organizacji młodzieżowej Ruchem Dveri (Pokret Dveri, Dveri). DSS współtworzyła gabinety w latach 2003–2007 i 2007–2008,
kooperując zarówno z partiami prawicy (lata 2003–2007), jak i centrolewicy (lata
2007–2008).
W 2008 r. powstała Serbska Partia Postępowa (Srpska napredna stranka, SNS),
której liderem został Tomislav Nikolić. Partia miała genezę parlamentarną, inicjatorami jej powstania byli parlamentarzyści z Serbskiej Partii Radykalnej (SRS), którzy
deklarowali potrzebę tworzenia „nowoczesnej” centroprawicowej formacji. Partia
określa swój profil jako konserwatywny, od początku swojego istnienia zajmuje pozycje proeuropejskie, opowiadając się za członkostwem Serbii w UE, jednocześnie
jednak podkreślając potrzebę rozwijania współpracy z Rosją i Chinami32. Ważny
element apelu SNS stanowią hasła walki z korupcją, przebudowy instytucjonalnej
Serbii, transparentności w życiu publicznym („prawo i porządek”), poprawa sytuacji gospodarczej (m.in. dzięki nowym inwestycjom z Rosji, Chin, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich).
SNS udało się nie tylko przejąć po dokonaniu rozłamu w SRS znaczną część bazy
członkowskiej macierzystej formacji, lecz także – jak pokazał pierwszy test wyborczy w 2012 r. – znaczną część elektoratu. W 2012 r. ugrupowanie zdobyło 24% głosów, a w kolejnych elekcjach w 2014 i 2016 r., wspólnie z innymi, mniejszymi podmiotami, ponad 48% głosów. SNS relewancję na poziomie gabinetowym uzyskała
już w 2012 r., kiedy weszła jako partia dopełniająca do gabinetu współtworzonego
m.in. przez SPS i URS. W zdobyciu takiego potencjału pomogło partii zwycięstwo
w wyborach prezydenckich jej lidera – T. Nikolicia. W 2014 i 2016 r. to SNS przejęła
funkcję inicjatora koalicji rządzącej i utworzyła rząd na czele z Aleksandarem Vučiciem (objął funkcję przewodniczącego partii w 2012 r.). SNS od 2014 r. utrzymuje
wysokie poparcie społeczne pomimo braku reform gospodarczych. Analitycy ten
fakt tłumaczą po pierwsze – podporządkowaniem partiom rządzącej mediów pubPor. informacje zawarte na oficjalnej stronie DSS: http://www.dss.rs/fact-about-dss/ (data dostępu:
8.12.2016).
32|
Por. oficjalna strona SNS: https://www.sns.org.rs/lat/o-nama/program-sns (data dostępu:
8.12.2016).
31|
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licznych33, po drugie – słabością skonfliktowanej opozycji, po trzecie – zgrabnym
lawirowaniem pomiędzy Rosją a Unią Europejską34.
Skrajnie prawicowe pozycje zajmuje od lat 90. XX w. nacjonalistyczna Serbska Partia Radykalna (SRS). Jej liderem pozostaje V. Šešelj. SRS uznawana jest także za głównego reprezentanta sił „starego reżimu”, zastąpiła na tej pozycji partię socjalistyczną
po „rewolucji buldożerów”35. Poparcie dla partii w latach 2003–2012 wynosiło blisko
30%, SRS wygrała wybory w 2003 i 2007 r. (por. tabela 3), ale nie zdołała utworzyć
rządu i znalazła się w opozycji. W latach 2012–2014 rywalizowała na scenie wyborczej bez powodzenia, osiągając poparcie poniżej 5%, co miało związek z secesją części
działaczy dokonaną w 2008 r. Jednakże już w 2016 r. SRS ponownie znalazła się w parlamencie, osiągając poparcie ok. 8%.
Na zakończenie warto także wspomnieć o partiach reprezentujących mniejszości narodowe. Na serbskiej scenie politycznej takich podmiotów zarejestrowano aż
64, co stanowi ponad połowę wszystkich zarejestrowanych partii politycznych (106) 36.
Zachętą do tworzenia tego typu formacji, a zwłaszcza do udziału w wyborach pod
szyldem partii mniejszości, są przyjęte rozwiązania prawne, m.in. zwolnienie z obowiązku przekroczenia 5% progu wyborczego w skali kraju. Dla przykładu w 2016 r.
na 29 zarejestrowanych list wyborczych 17 ubiegało się o status komitetów reprezentujących mniejszości narodowe, ale tylko 8 otrzymało taki status, co oznacza, że wnioskodawcy byli w stanie udowodnić wcześniejszą aktywność na rzecz reprezentacji
i promocji interesów mniejszości narodowych. Jak wynika np. z raportów Komisji
Weneckiej, prawo do rejestracji list mniejszości narodowych jest ewidentnie nadużywane, ale przyczyną jest także brak jasnych kryteriów aplikowania o status uprzywilejowanego komitetu37.
Funkcjonują jednak na serbskim rynku politycznym relatywnie stabilne podmioty
reprezentujące mniejszości narodowe, a wśród nich m.in. Związek Węgrów Wojwodiny (Savez vojvođanskih Mađara, SVM) i boszniacka Partia Akcji Demokratycznej
z Sandżaku (Stranka demokratske akcije, SDA)38. Partie mniejszości uzyskują w sumie
przeważnie od 3% do 4% poparcia, co przekłada się na ok. 6–8 mandatów w parlamencie. Na scenie politycznej współpracują zazwyczaj z partiami centrolewicy.

Por. szerzej: OSCE, Republic of Serbia: Early Parliamentary Elections, OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, s. 13–15, www.osce.org/odihr/elections/serbia/
256926?download=true (data dostępu: 2.08.2016).
34|
Por. M. Szpala, Przedterminowe wybory w Serbii: utrzymanie dominacji rządzącej prawicy, https://
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-%E2%80%9304-%E2%80%9327/przedterminowe-wybory-w-serbii-utrwalenie-dominacji-rzadzacej-prawicy (data dostępu: 25.05.2016).
35|
D. Bochsler, dz. cyt.
36|
OSCE, Republic of Serbia: Early Parliamentary Elections 24 April 2016…, s. 16.
37|
Tamże, s. 16.
38|
Szerzej na temat partii mniejszości narodowych: D. Mikucka-Wójtowicz, Działalność partii mniejszości narodowych w Republice Serbii w latach 1990-2008, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 11/2013, s. 87–112.
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Podsumowanie: cechy partii politycznych i systemu partyjnego w Serbii
Na współczesnej serbskiej scenie politycznej aktywne są zarówno partie, które ze
względu na genezę stanowią przykład partii postkomunistycznych (SPS), reaktywowanych (DS), jak i nowotworzonych (np. SNS, DSS, SRS), których jest zdecydowanie
najwięcej. Szczególną cechą partii politycznych w Serbii jest stosunkowo silna pozycja lidera formacji wzmacniana dodatkowo przyjętymi rozwiązaniami prawnymi
(m.in. stosowaniem zamkniętych list wyborczych). Na scenie wyborczej znajduje to
wyraz na przykład w bardzo rozpowszechnionej praktyce umieszczania nazwiska lidera w nazwie komitetu wyborczego. Ta praktyka zresztą zdaje się ułatwiać wyborcom orientację w dynamicznie zmieniającym się układzie rywalizacji, który każdą
swą nową kompozycję zawdzięcza nie tyle niestabilności struktur poszczególnych
partii politycznych, ile zmienności strategii koalicyjnych poszczególnych podmiotów.
Na arenie wyborczej przyjął się model tworzenia koalicji dużego podmiotu i wokół
niego kilku mniejszych partii, dla których wejście do parlamentu to szansa na uzyskanie finansowania z budżetu państwa. Dla większych podmiotów takie alianse też są
nie bez znaczenia, gdyż każda z tych małych partii politycznych ma swoją bazę członkowską i – mniej lub bardziej – lojalny elektorat. Wspomniane we wprowadzeniu
do niniejszego artykułu wyjątkowe upartyjnienie społeczeństwa serbskiego tłumaczone jest z kolei silną pozycją państwa w sferze gospodarki, brakiem rozwiniętej sfery
publicznej. Oznacza to, że partie polityczne stają się ogniwami klientelistycznymi, ułatwiającymi swoim członkom dostęp do podstawowych dóbr (np. praca, mieszkanie)39.
Na strukturę rywalizacji na serbskiej scenie politycznej wpływają podziały polityczne, także te o charakterze już obecnie historycznym, czyli mające źródło w latach 90. XX w. Nadal trwa dyskusja wśród badaczy dotycząca ich liczby, poziomu
istotności oraz charakteru. Pojawiają się różnice w sposobie identyfikacji tych najbardziej znaczących podziałów, jednakże można zauważyć pewne wspólne ustalenia. Dla przykładu Z. Stojiljković jako kluczowe wymienia podziały: tradycjonalizm
– modernizm, konserwatyzm – liberalizm, autorytaryzm – demokracja. Przyznaje
ponadto, że podział ekonomiczny ma mniejsze znaczenie40. D. Bochsler w swojej
publikacji z 2009 r. wymienia:
– konflikt o kształt reżimu politycznego pozwalający wyróżnić pozycje partii
wspierających w latach 90. XX w. reżim S. Miloševicia, czyli: SPS i SRS, oraz
partii prodemokratycznych, które w 2000 r. współtworzyły DOS (m.in. DS,
DSS, SPO, partie mniejszości narodowych);
– konflikt o podłożu etniczno-kulturowym, który D. Bochsler określa jako podział: wartości narodowo-autorytarne a prodemokratyczne – ta oś podziału
Por. A. Kasprzak, W serbskim parlamencie 45 partii, a w kraju prawie co 3 obywatel z legitymacją partyjną, balkanistyka.org (data dostępu: 26.06.2012), http://balkanistyka.org/w-serbskim-parlamencie-45-partii-a-w-kraju-prawie-co-trzeci-obywatel-z-legitymacja-partyjna/ (data dostępu: 25.05.
2016) oraz I. Żołnowska-Ivanowska, dz. cyt.
40|
Z. Stojiljković, Političke partije i politička participacija, s. 203, http://www.fpn.bg.ac.rs/sites/default/
files/wp-content/uploads/2010/05/10-Doc.-dr-Zoran-Stojiljkovi%C4%87-Politi%C4%8Dke-partije-i-politi%C4%8Dka-participacija-slu%C4%8Daj-Srbija.pdf (data dostępu: 8.08.2016).
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miała zasadnicze znaczenie w latach 90. XX w., ponieważ pozwalała odróżnić pozycje zwolenników promowania narodu serbskiego jako dominującej
etnicznie grupy (SPS, a zwłaszcza SRS), pozycje partii demokratycznych, ale
w szczególnych okolicznościach skłaniających się ku nacjonalizmowi (SPO,
DSS, a nawet DS w latach 1994–1995) oraz partii konsekwentnie prodemokratycznych (Obywatelski Związek Serbii, GSS). W XXI w. ten konflikt
zmienił nieco swój kierunek – główną kwestią stało się rozstrzygnięcie tego,
w jakim zakresie współpracować z Międzynarodowym Trybunałem w Hadze, jak unormować stosunki z sąsiadami (w tym zwłaszcza – jak reagować
na powstanie państwa Kosowo), jaki powinien być zakres praw mniejszości
narodowych. Większość partii należących do DOS przyjęła pozycje raczej
prodemokratyczne (z wyjątkiem DSS i NS), choć np. jedynie LDS opowiada
się za uznaniem niepodległości Kosowa:
– konflikt pomiędzy zwolennikami integracji Serbii z UE a zwolennikami współpracy z Rosją – w przypadku tej osi konfliktu pozycje partii politycznych także
zdają się ewoluować; wyraźnie proeuropejskie były i są partie centrowe: DS
oraz G17+ i SPO; SRS, DSS oraz NS opowiadają się raczej za współpracą z Rosją; pomiędzy tymi biegunami sytuuje się SNS i SPS – za współpracą z UE, ale
także rozwijaniem relacji z Rosją;
– konflikt ekonomiczny – mniej istotny zdaniem D. Bochslera, ale także występujący; przy jego pomocy można wyodrębnić np. pozycję SPS, która opowiada się za silną rolą państwa w gospodarce; za wolnym rynkiem i liberalizacją
gospodarki optuje zdecydowanie G17+ oraz LDS; w przypadku innych podmiotów stanowiska nie są już tak wyraźne41.
Wskazane osie konfliktów politycznych obowiązują na arenie wyborczej, były
jednak czasami przełamywane na arenie parlamentarnej i gabinetowej (np. współpraca DS, DSS i G17+ w latach 2007–2008)42. Ponadto niektóre z podmiotów politycznych zajęły dość wygodne pozycje partii piwotalnych pozwalające im współpracować
z ugrupowaniami reprezentującymi odmienne bieguny partyjnego spektrum. Taką
rolę odgrywała G17+/URS do 2014 r. i – co interesujące – postkomunistyczna SPS,
która po 2008 r. uczestniczy w każdym powoływanym serbskim gabinecie.
Warto także zauważyć, że po ostatnich dwóch elekcjach wyraźnie zmniejszyły się
wartości indeksu efektywnej liczby partii (ELP, por. tabela 3) obliczane na poziomie
wyborczym i parlamentarnym. Spowodowane jest to jednak nie tyle zmniejszeniem
się liczby podmiotów uczestniczących w rywalizacji wyborczej i reprezentowanych
w parlamencie, ile wyraźną koncentracją poparcia i wpływów parlamentarnych dla
jednego podmiotu, gdyż tak zostały potraktowane koalicje formowane przez SNS.
Czy jednak wielopartyjny, spolaryzowany system partyjny Serbii ewoluuje w kierunku systemu partii predominującej? Kolejne elekcje i ich wyniki przyniosą odpowiedź na tak postawione pytanie.
41|
42|

D. Bochsler, dz. cyt.
Por. także: J. Wojnicki, Instytucja Rządu Republiki Serbskiej w systemie organów władzy, „Przegląd
prawa konstytucyjnego” 2010, vol. 2–3, s. 126–129.

––––

11,6
13,6
17,7
21,2
––––
––––
27,6
32,8
4,0
––––
18,9
8,8
6,4
4,8
58,8

DJB

G17+/URS
DSS
SNS
SRS
Partie mniejszości
Inne
Efektywna liczba partii (ELP)
Frekwencja

––––

6,9
7,6
16,8
18,8
––––– ––––
29,1
32,4
3,7
3,2
9,4
–––
5,6
4,6
60,6

––––

2007
% gł.
% m.
5,7
6,4
–––
–––
23,1
25,6
5,4
6,0
––––
––––
DS/
ZES
––––
11,6
12
––––
––––
29,4
31,2
3,1
2,8
2,4
–––
3,7
3,5
60,7

2008
% gł.
% m.
7,6
8,0
–––
–––
38,4
40,8
5,2
5,2

5,5
7,0
24,0
4,6
4,0
11,9
6,3

–––––

6,4
8,4
29,2
––––
4,0
––––
4,9
57,8

––––

2012
% gł.
% m.
14,5
17,6
–––
22,1
26,8
6,5
7,6

3,0
4,2
48,4
2,0
3,8
7,9
3,1

2,1

––––
––––
63,2
––––
4,4
–––
2,3
53,1

––––

2014
% gł.
% m.
13,5
17,6
5,7
7,2
6,0
7,6
3,4
–––

–––
5,0
48,3
8,1
3,2
7,4
3,7

6,0

––––
5,2
52,4
8,8
4,0
–––
3,2
56,1

6,4

2016
% gł.
% m.
11,0
11,6
LDP
––––
6,0
6,4
5,0
5,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Republička izborna komisija, http://rik.parlament.gov.rs (data dostępu: 28.11.2016).

Dodatkowe informacje
SPS – w 2008 r. w koalicji z PUPS i JS; w 2014 i 2016 r. w koalicji z JS;
DS – w 2008 r. w koalicji ZES z G17+;
LDP – w 2007 r. w koalicji z GSS, SDU, LSV; w 2012 r. z SPO; w 2014 r. w koalicji z mniejszymi partiami; w 2016 r. w koalicji z Partią Socjaldemokratyczną (SDS);
G17+ – w 2012 r. powołało koalicję URS wspólnie z mniejszymi partiami regionalnymi;
DSS – w 2007 i 2008 r. w koalicji z NS; w 2016 r. w koalicji z partią Ruch DVERI (nacjonaliści);
SNS – w 2014 i 2016 r. w koalicji m.in. z SPO i innymi mniejszymi partiami.

–––––

2003
% gł.
% m.
7,6
8,8
––––
–––
12,6
14,8
–––
––––

Partie / bloki wyborcze
SPS
SDS
DS/ZES
LDP

Tabela 3. Wyniki wyborów do parlamentu Serbii w latach 2003–2016
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Uwarunkowania polityki etnicznej
Republiki Serbii –
wybrane zagadnienia
Abstrakt: Celem niniejszego rozdziału jest analiza wybranych aspektów polityki etnicznej, takich jak: analiza ram prawnych (konstytucja, ustawy), struktury etnicznej państwa (główne skupiska grup etnicznych, ich liczba według spisu ludności
z 2011 r.), sytuacji społeczno-politycznej wybranych mniejszości narodowych, takich jak: Węgrzy, Romowie, Albańczycy, Rumuni, Wołosi, Boszniacy, Chorwaci,
Rusini, Słowacy, Bułgarzy. Wskazane zostały także punkty zapalne dotyczące sytuacji mniejszości albańskiej, gdzie podstawą jest wciąż tlący się konflikt między
Albańczykami i Serbami o Kosowo, dążeń autonomicznych Węgrów z Wojwodiny
oraz statusu regionu, nieporozumienia dotyczące odrębnych tożsamości odnośnie do mniejszości rumuńskiej i wołoskiej, trudna sytuacja Romów, kontrowersje dotyczące Sandżaku/Raszki i mniejszości boszniackiej. Ponadto zaznaczono,
że wpływ na analizę problemu badawczego mają dwie tendencje: budowa serbskiego państwa narodowego po rozpadzie byłej Jugosławii oraz kryzys państwa
wieloetnicznego (wielokulturowego) potęgowany przez wzmożone migracje i sytuację społeczno-polityczną w państwie serbskim.
Słowa kluczowe: Republika Serbii, polityka etniczna, mniejszości narodowe.
Abstract: Determinants of Ethnic Policy of the Republic of Serbia – Selected Issues
The main aim of this chapter is to analyse selected aspects of ethnic politics such
as: analysis of the legal framework (Constitutions, Acts), ethnic structure of the
country (main clusters of ethnic groups, their number according to the census of
2011), and the socio-political situation of selected ethnic minorities such as: Hungarians, Roma, Albanians, Romanians, Vlachs, Bosniaks, Croats, Rusyns, Slovacs
and Bulgarians. The situation of the Albanian minority is also shown, where the
root is a continuing conflict between the Albanians and Serbs in Kosovo. Other issues are: autonomous aspirations of Vojvodina Hungarians and the status of the
region, misunderstandings regarding the separate identity of the Romanian and
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Vlachs minority, the difficult situation of the Roma people and controversy concerning the Sanjak/Raszka region and the Bosniaks minority. In addition, it was
indicated that the following two tendencies have a strong impact on the research
problem: the construction of the Serbian national state after the disintegration of
the former Yugoslavia and the crisis of a multi-ethnic (multicutural) state magnified by increased migration.
Keywords: Republik of Serbia, Ethnic Policy, National Minorities.

Wprowadzenie
Republika Serbii swoją różnorodność zawdzięcza czynnikom historycznym, politycznym i demograficznym, które przyczyniły się do uformowania Serbii jako
wielokulturowego, wieloetnicznego i wieloreligijnego państwa znajdującego się
na styku cywilizacji islamskiej, prawosławnej, zachodniej oraz specyficznej kultury
śródziemnomorskiej. Zamieszkuje ją ponad dwadzieścia mniejszości narodowych
i grup regionalnych. Celem niniejszego rozdziału jest analiza struktury etnicznej,
ram prawnych i sytuacji społeczno-politycznej mniejszości w Republice Serbii
jako elementów polityki etnicznej. W tym miejscu zdefiniowania wymaga pojęcie
polityki etnicznej, które posiada złożony charakter. Jak zauważają Radosław Zenderowski i Jakub Pieńkowski: „W literaturze przedmiotu wyraźnie widać napięcie
między polityką etniczną rozumianą w kategoriach/perspektywie konfliktu etnicznego […] a polityką etniczną pojmowaną w kategoriach/perspektywie współpracy
międzyetnicznej”1. W Serbii widoczna jest zarówno perspektywa konfliktów/sporów etnicznych (np. rumuńsko-wołoski, serbsko-albański), jak i współpraca międzyetniczna (np. w Wojwodinie). Wspomniani autorzy, biorąc pod uwagę zakres
podmiotowy i przedmiotowy, wyróżnili trzy definicje polityki etnicznej: polityka
sensu stricto – odnosi się do działań państwa wobec mniejszości etnicznych i odwrotnie; polityka etniczna w ujęciu pośrednim – relacje między władzami publicznymi a mniejszościami narodowymi oraz relacje między grupami narodowościowymi; polityka etniczna sensu largo – bierze pod uwagę szeroki zakres uczestników:
organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, media, członków narodu
terytorialnego, imigrantów, rodaków mieszkających poza granicami kraju czy osoby innego pochodzenia etnicznego mieszkające za granicą i związane z danym krajem2. Autorzy R. Zenderowski i J. Pieńkowski wyróżnili także wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania polityki etnicznej. Do wewnątrzkrajowych zaliczyli:
strukturę etniczną, genezę mniejszości etnicznych/narodowych i imigrantów, stratyfikację socjoekonomiczną społeczeństwa, konflikty etniczne, tradycje wobec wielokulturowości, status narodu tytularnego, większościowego, stopień wyspecjalizowania podmiotów kreujących politykę narodowościową, stereotypy i uprzedzenia,
1|

2|

R. Zenderowski, J. Pieńkowski, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Zagadnienia teoretyczne, Warszawa 2014, t. 1, s. 194.
Tamże, s. 196. Por. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Polityka etniczna współczesnych
państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2015, s. 93–94.
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dystans etniczny do mniejszości, imigrantów, ustrój polityczny państwa oraz formę
państwa. Wśród determinantów międzynarodowych wyróżnili: prawno-międzynarodowe zobowiązania państw (multilateralne), stosunki bilateralne z innymi
państwami, politykę państw narodowych wspierających diasporę poza granicami
państwa, odległość od kraju osiedlania głównych skupisk danej grupy etnicznej/
narodowej, problemy transgraniczne mniejszości etnicznych/narodowych i koordynację polityki etnicznej z państwami sąsiednimi, doświadczenia historyczne
z mniejszościami i kin-states w skali polityki międzynarodowej, umiędzynarodowienie kwestii etnicznych w danym państwie jako instrument wywierania wpływu
na rząd, położenie geopolityczne i zmiany granic (oraz ich niestabilność)3. W opracowaniu skupiono się na takich aspektach, jak: analiza ram prawnych, struktury
etnicznej, sytuacji społeczno-politycznej wybranych mniejszości narodowych,
wskazanie punktów zapalnych i konfliktów dotyczących wybranych grup narodowościowych, które mogą wpływać na stabilność państwa. Wpływ na analizę problemu badawczego mają dwie tendencje, jakimi były i są: budowa serbskiego państwa
narodowego (nation-state) po rozpadzie SFRJ i kryzys państwa wieloetnicznego
(wielokulturowego) w państwach Europy Zachodniej po 2010 r.4 potęgowany przez
wzmożone migracje.

***
Utworzona po II wojnie światowej Jugosławia5 przetrwała do 1992 r. Wówczas
najliczniejszą grupą narodową byli Serbowie, którzy także dominowali w administracji i wojsku jugosłowiańskim. Jednak już z tego okresu wywodzi się praktyka
i tradycja prowadzenia polityki wobec grup narodowych, m.in. Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii z 21 lutego 1974 r. umożliwiła ochronę
mniejszości narodowych i ich udział w życiu politycznym i kulturalnym, a Kosowo
i Wojwodina otrzymały szeroką jurysdykcję6. Następnie konflikty etniczne na obszarze Jugosławii (konflikt serbsko-chorwacki, serbsko-chorwacko-muzułmański w BiH), tworzenie nowych państw narodowych, napływ uchodźców w latach
90. XX w. oraz nacjonalistyczna polityka S. Miloševicia do 2000 r. sprawiły, że sytuacja mniejszości narodowych dynamicznie się pogorszała. Po 2000 r. rozpoczął się
proces regulacji instytucjonalno-prawnych dotyczących mniejszości narodowych,
uchodźców i imigrantów. W tym okresie pojawiły się tzw. nowe mniejszości (pochodzące z byłej SFRJ: macedońska, słoweńska, chorwacka, czarnogórska), które
były narodami konstytutywnymi w SFRJ i uzyskały status mniejszości w Republice
3|
4|

5|

6|

R. Zenderowski, J. Pieńkowski, dz. cyt., s. 197–203.
Zob. M. Różycki, J. Sadłocha, Multikulturalizm i bezpieczeństwo. Dla kogo różnorodność stanowi
zagrożenie?, w: Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
Wybrane aspekty, red. J. Jarząbek, T. Szyszlak, Kraków 2014, s. 11–25.
Pierwsza Jugosławia funkcjonowała w latach 1918–1941, druga w latach 1945–1992, a trzecia w latach 1992–2003.
E. Kerenji, Vojvodina Since 1988, w: Serbia since 1989. Politics and Society under Milošević and After,
red. S.P. Ramet, V. Pavlaković, Seattle 2007, s. 365.
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Serbii. Inną kategorią są mniejszości autochtoniczne (np. Bułgarzy, Wołosi, Rusini).
Z kolei osoby wewnętrznie przesiedlone po rozpadzie Jugosławii to typ migrantów przyjmowanych przez Serbię od początku lat 90. XX w. Należą do nich Serbowie pochodzący z byłych republik jugosłowiańskich i Kosowa. Według szacunków
Komisariatu ds. Uchodźców i Migracji RS w czerwcu 2015 r. ich liczba wynosiła
203 140 tys.7 Ponadto, jak zauważają autorzy raportu pt. The Impact of Demografic
and Migration Flows on Serbia, w spisie z 2002 r. osoby wewnętrznie przesiedlone składają się z 32 grup etnicznych m.in: 75% Serbowie, 10,87% Romowie, 3,9%
Czarnogórcy, 2,5% Muzułmanie – Boszniacy, 1,5% Goranie, a także Albańczycy,
Aškalije, Egipcjanie, Węgrzy, Macedończycy, Turcy, Chorwaci8.

Struktura etniczna Serbii
Struktura etniczna Serbii (bez Kosowa) jest złożona i wśród ponad 7 milionów obywateli9 wyróżnić możemy ponad dwadzieścia mniejszości narodowych. Według
spisu ludności z 2011 r. mniejszości narodowe w Serbii stanowią 16,68% jej mieszkańców10, co pokazuje wzrost liczby mniejszości w porównaniu ze spisem ludności
z 2002 r., w którym 13,47%11 mieszkańców Serbii wskazywało na inną niż serbska
przynależność narodową. Według spisu z 2011 r. do najliczniejszych grup narodowościowych należą: Węgrzy – 253 899, Romowie – 147 604 i Bośniacy – 145 27812.
Kolejne grupy to: Chorwaci –57 900, Słowacy – 52 750, Czarnogórcy – 38 527, Wołosi – 35 330, Rumuni – 29 332, Jugosłowianie – 23 303, Macedończycy – 22 755,
Muzułmanie – 22 301, Bułgarzy – 18 543, Buniewcy – 16 706, Rusini – 14 246,
Goranie – 7767, Albańczycy – 580913. Niewielką reprezentację stanowią mniejszości, takie jak Słoweńcy, Ukraińcy, Niemcy, Rosjanie, Czesi, Żydzi, Egipcjanie, Šokci,
Aškalije, Grecy, Turcy i Cincari. Wśród ankietowanych, którzy nie podali przynależności narodowej, znalazło się 160,3 tys. osób (2,2%), a 30,7 tyś (0,4%) podało
regionalną przynależność, jak np. Vojvođanin, Šumadinac, Valjevac, Beograđanin14.

O Комесаријату, http://www.kirs.gov.rs (data dostępu: 18.11.2016).
M. Kupiszewski, D. Kupiszewska, V. Nikitović, The Impact of Demografic and Migration Flows on
Serbia, s. 37, http://www.kirs.gov.rs (data dostępu: 18.11.2016).
9|
Według danych Urzędu Statystycznego Serbii z 2016 r. mieszkańcy stanowią 7 076 372 mln. Republički zavod za statistiku, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 (data
dostępu: 6.09.2016).
10|
Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији, Национална припадност. Подаци по општинама и градовима, http://pod2.stat.gov.rs (data dostępu: 25.02.2015).
11|
Zob. Републички завод за статистику Србије, Попис становништва, домаћинства и станова у 2002, Београд 2003, s. 14–15. Републички завод за статистику. Национална припадност, Подаци по општинама и градовима, Београд 2012, s. 14.
12|
W 2002 r. do najliczniejszych mniejszości należeli Węgrzy, Boszniacy i Romowie.
13|
Републички завод за статистику. Национална припадност…
14|
N. Raduški, Etnički procesi i nacionalne manjine u Srbiji po popisu 2011 godine, http://www.
nspm.rs/kuda-ide-srbija/etnicki-procesi-i-nacionalne-manjine-u-srbiji-po-popisu-2011.-godine.
html?alphabet=l (data dostępu: 14.11.2016).
7|
8|
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Pod względem rozmieszczenia grup narodowych Serbia Północna jest bardziej heterogeniczna niż Serbia Południowa. W pierwszej 77,8%, a w drugiej
88,8% stanowią Serbowie. Podobnie region belgradzki zamieszkiwany jest przez
90,7% ludności serbskiej, a dwie największe grupy to Romowie – 1,7 % i Czarnogórcy – 0,6%15. Wśród 1,9 mln ludności z obszaru Wojwodiny 66,8% stanowią
Serbowie, a następnie: Węgrzy – 13%, Słowacy – 2,6%, Chorwaci – 2,4% Romowie
– 2,2%, Rumuni – 1,3%, Czarnogórcy – 1,2% oraz inne mniejszości, jak Rusini,
Ukraińcy, Muzułmanie, Buniewcy, Šokci, Niemcy, Macedończycy, Albańczycy,
Słoweńcy, Czesi, Bułgarzy, Wołosi, Aškalije, Żydzi, Grecy i Polacy. Interesujące
jest także to, że w Wojwodinie najwięcej osób, bo aż 4,2%, nie zadeklarowało swojej przynależności narodowej. Z kolei Serbia Południowa jest bardziej jednolita
pod względem narodowościowym. W regionie Šumadii i Serbii Zachodniej 88,6%
to ludność serbska, a 7,7% boszniacka. Z kolei w Serbii Południowej i Wschodniej
89,1% stanowią Serbowie, 3,7% Romowie, 2,1% Wołosi, 1% Bułgarzy, 0,2% Macedończycy oraz inni16. Dodać należy, że pod względem przestrzennym mniejszości
narodowe w Serbii są różnie rozlokowane. Węgrzy, Boszniacy, Bułgarzy i Słowacy
skoncentrowani są na jednym obszarze i dominują przynajmniej w jednej gminie.
Węgrzy przeważają w ośmiu gminach, Boszniacy w trzech, a Bułgarzy i Słowacy
w dwóch. Albańczycy z trzech gmin (Bujanovac, Medveđe, Preševo) zbojkotowali
spis ludności z 2011 r.17
Pod względem wyznania Serbowie, Bułgarzy, Macedończycy, Rosjanie, Ukraińcy są prawosławni. Z kolei Romowie, Aškalije, Egipcjanie, Boszniacy to muzułmanie. Do katolików należą np. Węgrzy, Chorwaci, Buniewcy, Polacy, Słowacy, a także
Niemcy. Następnie judaizm wyznają Żydzi, a protestantyzm Niemcy i Węgrzy.

Aspekty prawne ochrony mniejszość narodowych w Serbii
Do 2006 r. ochrona prawna mniejszości narodowych opierała się w zasadzie na aktach, takich jak: Konstytucja FRJ z 1992 r., Konstytucja Republiki Serbii z 1990 r.
i Statut Autonomicznego Regionu Wojwodiny z 1991 r. Jednak od 2000 r. w Serbii
rozpoczęto wprowadzanie dokumentów chroniących prawa mniejszości narodowych, do których należą: Konstytucja Republiki Serbii z 2006 r., Ustawa o ochronie
praw i wolności mniejszości narodowych z 2002, Ustawa o urzędowym zastosowaniu języka i pisma z 1991, Ustawa o podstawach systemu edukacji i wykształcenia
z 2004, Ustawa o samorządzie lokalnym z 2002, Ustawa o umocnieniu kompetencji
okręgu autonomicznego (tzw. Omnibus zakon – Ustawa Omnibus), Ustawa o informacji publicznej z 2003, Ustawa o kościołach i wspólnotach religijnych z 2006,
ustawy z 2009 r.: Ustawa o Krajowych Radach Mniejszości Narodowych, Ustawa
przeciwko dyskryminacji, Ustawa o kulturze oraz Statut Autonomicznego Okręgu
Wojwodiny z 2014 r. Ponadto rząd serbski podpisał bilateralne umowy z Chorwa15|
16|
17|

Tamże.
Tamże.
Tamże.
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cją, Macedonią, Rumunią i Węgrami, które chronią prawa tych mniejszości w Serbii. Dokumenty wewnętrzne zawierają zarówno prawa indywidualne, jak i kolektywne i włączają postanowienia umów i konwencji międzynarodowych, takich jak:
Ramowa Konwencja o Ochronie Mniejszości z 1998 r.18 oraz Europejska Konwencja
o Językach Regionalnych i Mniejszościowych19 przyjęta przez Serbię w 2005 roku.
Konstytucja z 2006 r.20 w artykule pierwszym określa Republikę Serbii jako
państwo wszystkich obywateli. Tym samym odnosi się ona do ochrony kolektywnych i indywidualnych praw człowieka i mniejszości narodowych oraz mówi o tym,
że obywatele są równi pod względem rasy, płci, urodzenia, języka, przynależności
narodowej, religii i przekonań politycznych. Artykuły od 75–81 dotyczą mniejszości
narodowych i obejmują zakaz dyskryminacji, przedsięwzięcie akcji afirmatywnej21,
prawo do zachowania odrębności narodowej, prawo do zrzeszania się i rozwijania
ducha tolerancji (art. 81). Ponadto konstytucja reguluje prawa dotyczące swobody
wyrażania tożsamości narodowej, prawa do różnorodności, prawa do informacji,
kultury, edukacji oraz użycia własnego języka22. Ustawa o ochronie prawa mniejszości narodowych z 2002 r. definiuje w art. 2 mniejszość narodową jako „grupę
społeczną, posiadającą długą i silną więź z terytorium SRJ (obecnie RS – Republika
Serbii) oraz posiada cechy, takie jak: język, kultura, przynależność narodowa lub
etniczna, pochodzenie oraz wyznanie, które wyróżniają ją od większości obywateli”. W dokumencie podkreślono zasady, takie jak zakaz dyskryminacji, równość,
wolność słowa, obowiązek poszanowania porządku konstytucyjnego, zasad prawa
międzynarodowego i moralności publicznej oraz ochrona nabytych praw23. Kolektywne prawa mniejszości narodowych realizowane są poprzez prawo do ochrony
tożsamości narodowej, używania języka i pisma mniejszości, uznanie języka mniejszości za urzędowy tam, gdzie ich liczba w gminie wynosi 15% populacji, prawo
do pielęgnowania kultury i tradycji (co przejawia się w prawach do rozwoju języka
i religii), prawo do nauki we własnym języku, prawo do używania symboli narodowych, które nie mogą być identyczne z symbolami państwa, na terenie którego żyją.
Ustawa o Krajowych Radach Mniejszości Narodowych24 reguluje pozycje samorządów mniejszości, ich wybór, sposób finansowania przedsięwzięć. Rady mniejszości
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br.
6/1998.
19|
Zakon o reatifikaciji evropske povelje o regionalni mili manjinskim jezicima, „Službeni list SCG –
Međunarodni ugovori”, br. 18/2008.
20|
Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/2006. Zob. E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej
przestrzeni ustrojowej: dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012, s. 140–143.
21|
Akcja afirmatywna – polityka państwa polegająca na stworzeniu ułatwień dla członków grup, które
wcześniej byty dyskryminowane.
22|
Zob. A. Jagiełło-Szostak, Położenie mniejszości narodowych w Serbii – ochrona prawna i konflikty,
„Sprawy narodowościowe” 2010, z. 36, s. 203–213.
23|
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, „Službeni list SRJ”, br. 11/2002.
24|
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, „Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014,
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_savetima_nacionalnih_manjina.html (data
dostępu: 29.10.2016).
18|
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są przedstawicielami mniejszości, które rozpatrują aspekty dotyczące użycia języka
mniejszości, edukacji, prawa do informacji i pielęgnowania własnej kultury oraz
wpływania na regulacje prawne dotyczące mniejszości. Z kolei Ustawa przeciwko
dyskryminacji25 określa system ochrony mniejszości przed dyskryminacją.
Autorzy analizy pt. Manjinska politika i integracja u Srbiji. Analize i preporuke
za unapređenje manjinske politike i procesa integracije u Republici Srbije wskazują, że w praktyce polityka wobec mniejszości narodowych w Serbii jest obciążona wieloma problemami, takimi jak: nieprzestrzeganie procedur, niejasny podział
kompetencji między instytucjami, silne tendencje etnonacjonalistyczne zamykania
się wspólnot narodowych i związane z tym narastanie wewnętrznych konfliktów.
Członkowie wspólnot uzależnieni są od zewnętrznego arbitrażu, władz centralnych,
ojczyzny pochodzenia lub organizacji międzynarodowych. Doprowadza to do konfliktów między większością a mniejszością oraz do życia w równoległych społecznościach. Silna jest także polityzacja społeczeństwa i mniejszości narodowych, co
przejawia się w tworzeniu monopolu partii politycznych w reprezentowaniu wspólnoty, jak i przekształcaniu Krajowych Rad Mniejszości Narodowych w organy parapaństwowe. Wśród innych zarzutów wskazano instrumentalizację polityki mniejszościowej w ramach samych mniejszości narodowych, co prowadzi do osłabienia
więzi wewnątrz danej grupy mniejszościowej oraz słabej międzyetnicznej współpracy i komunikacji26.
Ponadto w kontekście integracji mniejszości narodowych (także imigrantów)
wskazać można na różne koncepcje rozwoju społeczeństwa wielonarodowego. Goran Bašić sądzi, że „pomimo wyraźnej różnorodności etnicznej i długotrwałego
przebywania w wielokulturowym środowisku, we współczesnej Serbii nie udaje się
włączyć w swoją tożsamość elementów, które integrują zróżnicowaną zbiorowość”.
Pisze także, że dystans etniczny, nietolerancja, stereotypy, ksenofobia, które wyrażane są przez wspólnoty etniczne, pokazują, iż problemy etniczności w dalszym ciągu
są czynnikami spowalniającymi proces budowy tożsamości społecznej i państwowej, który powinien być oparty na walorach integracyjnych wielokulturowości27.
W pracy pt. Iskušenja demokratije u multietničkom društvu zwraca uwagę na możliwość rozwoju społeczeństwa wielokulturowego w Serbii w ramach trzech koncepcji. Pierwsza dotyczy segregacji multikulturowej (segregativne multikulturalnosti)
i dopuszcza rozwój tzw. równoległych światów, w których różne grupy narodowe
współistnieją obok siebie, integracja mniejszości nie jest w przyspieszana i odbywa
się na podstawie zasad instytucjonalno-prawnych, które regulują i kontrolują prawa
mniejszości. Model ten pokazuje, że dostęp do życia publicznego posiadają te elity
polityczne reprezentujące mniejszości, które są dobrze zorganizowane. Druga kon-

Zakon o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009, http://www.paragraf.rs/propisi/
zakon_o_zabrani_diskriminacije.html (data dostępu: 29.10.2016).
26|
Manjinska politika i integracja u Srbiji. Analize i preporuke za unapređenje manjinske politike i procesa integracije u Republici Srbije, red. N. Đurđević, Beograd 2014, s. 8.
27|
G. Bašić, Iskušenja demokratije u multietničkom drustvu, Beograd 2006, s. 61.
25|
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cepcja to tzw. tygiel narodów (melting pot)28. Nie dochodzi tutaj do ochrony tożsamości etnokulturowych, chociaż uznaje się ich istnienie. W tym wypadku różnorodność etnokulturowa jest domeną życia prywatnego, a władze państwowe niechętnie
uznają prawa mniejszości narodowych. W Serbii, jak zauważa, od koncepcji tej
odstąpiono i częściowo przyznano różnice etnokulturowe. Trzeci koncept dotyczy
strategii integralnej wielokulturowości (strategija integrativnog multikulturalizma),
który mówi o instytucjonalnym uznaniu różnic. W tym przypadku uznane wartości
kolektywne i tożsamość wspólnot etnokulturowych przenoszone są na poziom powszechnie akceptowanych zasad organizacji społecznej. Przykładem może być tworzona odgórnie i autorytarnie tożsamość Jugosłowian. Jak zauważa G. Bašić, mimo
że byłe republiki jugosłowiańskie nie są dobrym przykładem ostatniego wymienionego typu, to jednak koncepcja ta może stanowić jeden z filarów polityki integracji
różnych grup etnicznych29. W jego ocenie Konstytucja Serbii z 2006 r. nie spełnia
oczekiwań integracyjnej wielokulturowości oraz państwo nie posiada strategii integrującej tak zróżnicowanej pod względem etnicznym, jaką jest Serbia30. Uznaje
on, że tworzenie społeczeństwa wielokulturowego nie powiodło się, gdyż zabrakło
patrzenia w przyszłość, zabrakło miejsca na strategiczne planowanie, wiele rozwiązań ustalanych zostało ad hoc, pochopnie wprowadzano akty prawne, pojawiające
się problemy były uwzględnianie częściowo, bezmyślnie wprowadzano standardy
międzynarodowe dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych oraz osiągnięte kompromisy z przedstawicielami mniejszości narodowych są niewystarczające.
Powyższe problemy rzutują na zachowanie regionalnego, narodowego i ludzkiego
bezpieczeństwa” 31. Biorąc pod uwagę historię regionu bałkańskiego, zauważyć należy, że wieloetniczność (wielokulturowość) Serbii jest nieodłącznym komponentem
jej życia społeczno-politycznego, a co za tym idzie – tworzenia dialogu międzyetnicznego. Jednak przytoczone niedociągnięcia w polityce Serbii wobec mniejszości
powodują ciągłe dążenia grup narodowych do poprawy ich położenia.
Z kolei Ilija Vujačić32 uważa, że standardy integralnej wielokulturowości w Serbii zostały ustalone przy tworzeniu projektu Ustawy o ochronie praw mniejszości narodowych z 2002 r. oraz wraz z przyjęciem Deklaracja o prawach człowieka i mniejszości narodowych oraz wolności obywatelskich wspólnoty państwowej
Serbii i Czarnogóry z 2003 r.33, jednak dokumenty i standardy nie doprowadziły
do rzeczywistej integracji społecznej mniejszości i stworzenia stabilnej, wielokulturowej wspólnoty. Jak pisze I. Vujačić: „Kwestie mniejszości narodowych rozwiązywane były poprzez negocjacje polityczne i mechaniczne włączanie partii mniejszoPolityka wprowadzona w Stanach Zjednoczony Ameryki po II wojnie światowej.
G. Bašić, dz. cyt., s. 68–72.
30|
Tamże, s. 63.
31|
Tamże, s. 66–67.
32|
I. Vujačić, Deset godina nove manjinske politike, „Politička misao” 2012, god. 49, br. 2, s. 157 za:
M. Milosavljević, Političko predstavljanje nacionalnih manjina u Srbiji, ed. S. Orlović, Beograd 2013.
33|
Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, „Službeni list SCG”, br. 6/2003,
http://tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/povelja_o_ljud_i_manj_
pravima_i_gradj_slobodama_lat.pdf (data dostępu: 29.10.2016).
28|
29|
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ści narodowych do władzy, przez co mniejszości, które miały swoich przedstawicieli
we władzy, otrzymywały uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z pozostałymi.
Tym samym rozerwane zostały, i tak już słabe, więzi integracji międzyetnicznej”34.

Sytuacja społeczno-polityczna mniejszości narodowych.
Punkty sporne i konflikty
W Serbii wyróżnić można wiele nierozwiązanych kwestii i problemów etnicznych
będących skutkiem wydarzeń i konfliktów z lat 90. XX w. na obszarze byłej Jugosławii, które znamionowały relacje między państwami Bałkanów Zachodnich. Na stosunki bilateralne Serbii z państwami w regionie, jak np.: z Chorwacją, Kosowem,
Bośnią i Hercegowiną, istotnie wpływa nieprzestrzeganie praw mniejszości narodowych. Innym ważnym aspektem jest odległość od kraju osiedlania głównych skupisk danej grupy etnicznej, jak mniejszość albańska w Serbii, oraz problemy transgraniczne mniejszości narodowych i koordynacja polityki etnicznej z państwami
sąsiednimi (Albańczycy w Kosowie, Węgrzy w Wojwodinie, Rumuni w Serbii). Kolejnym aspektem jest umiędzynarodowienie kwestii etnicznych w relacjach serbsko-kosowskich, chorwacko-serbskich, które są instrumentem wywierania wpływu na rząd. W ostatnich latach ważną rolę odgrywało też położenie geopolityczne
(wpływ Rosji i UE na Serbię), jak i wzmożone migracje, które częściowo zachwiały
polityką etniczną i imigracyjną w Serbii. Ponadto narosły problemy wśród nowych
mniejszości narodowych, jak np. Chorwatów i Boszniaków/Muzułmanów, którzy
w byłej Jugosławii posiadali status narodów konstytutywnych, a po jej rozpadzie
stali się mniejszością narodową w Serbii. Ich prawa jako mniejszości narodowej
długo nie były uregulowane i po dzień dzisiejszy występują kwestie problematyczne.
Wśród „punktów zapalnych” wymienić należy: 1. położenie i dążenia mniejszości albańskiej na południu Serbii; 2. kwestię mniejszości węgierskiej w Wojwodinie;
3. sytuację społeczno-polityczną Romów; 4. sytuację społeczno-polityczną Boszniaków w Sandżaku oraz 5. relacje mniejszości rumuńskiej i wołoskiej. Na położenie
wymienionych grup mniejszościowych wpływają rozmieszczenie geograficzne, liczba populacji, sytuacja społeczno-ekonomiczna, polityczna (istnienie partii politycznych, reprezentacja w parlamencie) i kulturalna (istnienie instytucji kulturalnych),
posiadanie wsparcia ze strony państwa macierzystego oraz relacje bilateralne z państwami z liczną mniejszością na obszarze Serbii.

Mniejszość albańska w Serbii
Albańczycy w granice dzisiejszej Serbii migrowali w XVII w., co było skutkiem podboju Bałkanów przez Imperiom Osmańskie, i osiedlali się zarówno w Kosowie, jak
i w Serbii Południowej. Obecnie Albańczycy zamieszkują głównie region Bujanovačko-Preševski35, gdzie stanowią większość. Pomimo że od 2002 r. tworzone były
Krajowe Rady Mniejszości Narodowych, to Krajowa Rada Albańczyków utworzo34|
35|

I. Vujačić, dz. cyt., s. 156.
Nazywany także Doliną Prešewa lub Wschodnim Kosowem.
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na została dopiero w 2010 r., co negatywnie wpływało na przestrzeganie praw tej
mniejszości w Serbii w obszarach edukacji, kultury, języka i mediów36. Język albański jest uznany za oficjalny w trzech gminach: Bujanovcu, Medveđe i Prešewie.
Edukacja w języku albańskim możliwa jest na poziomie podstawowym i średnim.
Według raportu OBWE pt. Ethnic Minorities in Serbia. An Overview mniejszość ta
słabo włada językiem serbskim. Ponadto w Prešewie i Bujanowcu istnieją stowarzyszenia kulturalne, takie jak „Veliki Trnovac” i „Centrum Kulturalne Bujanovac”.
W telewizji – RTV Spektri, Bujanovac RTV, RTV Presevo, TV Aldi w Preševie –
i radiu Medveđa37 nadawane są programy w języku albańskim. W 2016 r. Partia Akcji Demokratycznej (Partia per Veprim Demokratik) Ardita Sinani zdobyła jedno
miejsce w parlamencie Serbii38. W opinii Dušana Prorokovicia wzmacnianie Republiki Kosowa jest istotnym problemem w kontekście obrony serbskiego interesu
narodowego w regionie Bujanovačko-Preševskim, a także Raszki i Toplicach39.

Mniejszość węgierska w Wojwodinie
Kwestia mniejszości węgierskiej w Wojwodinie, jak i samej Wojwodiny, może być
rozpatrywana w trzech aspektach: sytuacji mniejszości węgierskiej w Wojwodinie,
dążeń Węgrów do autonomii opartej na zasadzie etnicznej oraz posiadania przez
Wojwodinę statusu regionu autonomicznego proponowanego przez ruchy autonomiczne niezwiązane z konkretną grupą etniczną. Dążenia autonomistów (np. Liga
Socjaldemokratow Wojwodiny Nenada Čanaka) oparte były na redefinicji relacji
z Serbią i powrocie Wojwodiny do statusu z 1974 r.40 Wojwodina jest wielokulturowym regionem autonomicznym, której istnienie reguluje Konstytucja RS z 2006 r.
oraz Statut Autonomicznego Okręgu Wojwodiny (SAOW) z 2014 r. Artykuł
6 SAOW gwarantuje równość praw dla Węgrów, Słowaków, Chorwatów, Czarnogórców, Rumunów, Romów, Buniewców, Rusinów, Macedończyków oraz innych
mniejszości narodowych wobec członków narodu serbskiego. Artykuł 7 definiuje
Wojwodinę jako wielojęzyczny, wielokulturowy, wieloreligijny region. Natomiast
artykuł 24 określa języki oficjalne okręgu, do których należą: serbski, chorwacki,

Report of Albanian National minority Council in Monitoring the Implementation of European Charter for Regional or Minority Languages, Bujanovac, s. 2. http://www.knsh.org/Portals/0/Plani/Report%20of%20the%20National%20Council%20of%20Albanian%20National%20Minority%20
in%20Monitoring%20of%20the%20Implementation%20of%20European%20Charter%20for%20
Regional%20or%20Minority%20Languages.pdf; Ethnic Minorities in Serbia. An Overview., February 2008, http://www.osce.org/serbia/30908?download=true (data dostępu: 14.11.2016)
37|
Ethnic Minorities in Serbia. An Overview, http://www.osce.org/serbia/30908?download=true (data
dostępu: 14.11.2016)
38|
National Assembly of the Republic of Serbia, http://www.parlament.gov.rs/national-assembly/national-assembly-in-numbers.1743.html (data dostępu: 13.11.216).
39|
Д. Пророковић, Геополитика Србије.Положај и перспективе на почетку ХХI века, Београд
2015, s. 385.Region Toplički – położony w Serbii Południowej, w jego skład wchodzą 4 gminy: Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa. Graniczy z Kosowem.
40|
E. Kerenji, dz. cyt., s. 367–368; A. Jagiełło-Szostak, Dążenia Wojwodiny do autonomii…, s. 92–93.
36|
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węgierski, słowacki, rumuński i rusiński41, oraz reguluje prawa mniejszości narodowych42.Warte zaznaczenia jest, że regulacje prawne, instytucje oraz historia regionu
sprawiają, iż Wojwodina stanowi przykład regionu w Serbii, w którym dochodzi
do dialogu międzykulturowego.
Największą grupą mniejszościową w Serbii są Węgrzy, którzy w 2002 r. stanowili
14,28%, tj. 293,3 tyś., a w 2011 r. ich liczba zmniejszyła się do 13,4%, tj. 253,9 tyś.43.
Wynika to głównie z niskiego przyrostu naturalnego oraz migracji. Węgrzy skoncentrowani są w Baczce, Banacie i Sremie. W pięciu gminach Wojwodiny stanowią
większość: Kanjiža – 85,1%, Senta – 79,1%, Ada –75%, Bačka Topola – 57,9%, Mali
Iđoš – 53,9%, a w gminach, takich jak Čoka, Bečej i Subotica, stanowią pomiędzy
35 a 49%44. Ponadto od początku lat 90. Węgrzy wysuwają postulaty własnej autonomii w Wojwodinie. Po rozpadzie Jugosławii partie węgierskie kilkukrotnie podejmowały działania mające na celu wskazanie na potrzebę autonomii. Ostatni projekt
pochodzi z 2008 r. – Wspólna koncepcja autonomii partii węgierskich z Wojwodiny.
Należy zauważyć, że prawa Węgrów w kontekście edukacji, języka, dostępu do mediów są przestrzegane45. W 2016 r. w wyborach do parlamentu zdobyli cztery miejsca
ze Związku Węgrów Wojwodiny Istvána Pásztora (Vajdásagi Magyar Szövetség)46.

Romowie w Serbii
Serbię zamieszkuje kilka grup romskich, takich jak serbscy, rumuńscy, tureccy,
wołoscy Romowie oraz Aškalije i Egipcjanie, którzy związani są z Romami. Aškali
uważani są za potomków zalbanizowanych Romów z Kosowa, za Turków lub grupy
Egipcjan. Główną instytucją ich reprezentującą jest pozarządowa „Matica Aškalia”.
Podobnie Egipcjanie spokrewnieni są z Romami, jednak podkreślają swoja odrębną
tożsamość. Nawiązują do Romów wywodzących się z Egiptu lub egipskich żołnierzy,
którzy przybyli na Bałkany w IV w. Ich rada zarejestrowana została w 2006 r., a jej
głównym celem jest walka z ubóstwem wśród Egipcjan47. Generalnie Romowie stanowią jedną z najmłodszych grup mniejszościowych (średni wiek to 28,3 lata). Jak
pisze Nada Raduški, często zmieniają przynależność narodową ze względu na dyskryminację wobec tej grupy, zacieranie przynależności i powolną integrację48. Według raportu Human Rights Watch (HRW) społeczności Romów, Aškali i Egipcjan
Статут Аутономне Покрајине Војводине, „Службени лист” 1991, бр. 17/91.
Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine, „Službeni list AP Vojvodine”, br. 20/2014, http://www.
skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut&j=SRL (data dostepu: 11.11.2016). Zob. A. Jagiełło-Szostak, Dążenia Wojwodiny do autonomii…, s. 89–102.
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spotykają się z wieloma problemami, takimi jak utrudniony dostęp do dokumentów
osobistych, opieki medycznej, społecznej i edukacji. W ocenie HRW strategia integracji Romów, Aškali i Egipcjan z 2010 r. jest niezadowalająca ze względu na brak
politycznej woli, funduszy i współpracy władz szczebla centralnego i lokalnego49.
Ponadto wśród kwestii problematycznych należy zanotować wysokie ubóstwo, bezrobocie, 80% stopę analfabetyzmu. Znaczna liczba Romów korzysta z pomocy organizacji pozarządowych. Edukacja jest utrudniona, gdyż Romowie posługują się
kilkoma dialektami. W szkołach w Wojwodinie możliwy jest przedmiot do wyboru:
„Język romski z elementami kultury”50. Romowie ustanowili także Krajową Radę
Romską w 2004 r. W wyborach parlamentarnych w Serbii w 2007 r. po jednym
mandacie zdobyli przedstawiciele Unii Romow Serbii (Unija Roma Srbije) i Partii
Romskiej (Romska Partija)51.

Boszniacy w Sandżaku
Sandżak, którego nazwa wywodzi się od jednostki administracyjno-politycznej Imperium Osmańskiego, podzielony jest obecnie między Serbię (6 gmin: Novi Pazar,
Sjenica, Tutin , Prijepolje, Nova Varoš, Priboj) i Czarnogórę (5 gmin: Pljevlja, Bijelo
Polje, Berane, Mojkovac, Rožaje). Na jego obszarze najliczniejszą mniejszość stanowią Boszniacy, wśród których dochodzi do sporów polityczno-religijnych. Ponadto częściowo w ramach Sandżaku mieści się region Raszki obejmujący gminy:
Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar i Tutin. Nazwa reaktywowana na początku lat 90. XX w. posiada wydźwięk polityczny i nawiązuje do Raszki – średniowiecznego państwa serbskiego. Obecnie, jak podaje Dušan Proroković, region ten
zajmuje 52% terytorium Sandżaku52.
Boszniacy zaczęli migrować do Sandżaku w XVII w. z obszaru Czarnogóry, Slawonii oraz Bośni i Hercegowiny. W oparciu o spis ludności z 2011 r. stanowią oni
143,5 tys. (2%), a na obszarze Raszki 105,5 tys. (w gminach Tutin – 90%, Novi Pazar
– 77,1%, Sjenica – 73,9%). We wspomnianych gminach część osób zadeklarowała
się jako muzułmanie. Jednak, jak zauważa Nada Raduški, narodowa idea Boszniaków jest dominująca w regionie53. W 2003 r. utworzona została Krajowa Rada Boszniaków z Sulejmanem Ugljaninem jako jej przewodniczącym. Jednym z jej celów
było wprowadzanie do edukacji od 2005 r .w klasach 1–4 języka bośniackiego z alfabetem łacińskim. Ponadto język bośniacki jest urzędowym językiem w gminach:
Novi Pazar, Sjenica, Tutin. Według cytowanego już raportu OSCE pt. Ethnic Minorities in Serbia. An Overview w Sandżaku istnieje wiele stowarzyszeń kulturalnych
oraz organizacji pozarządowych (np. Impuls in Titin, Urban IN w Novi Pazar) oraz
gazet i programów telewizyjne, które wprawdzie nie są skierowane bezpośrednio
World Report 2015: Serbia, Events of 2014, https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/serbia/kosovo#814a01_0 (data dostępu: 14.11.2016).
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do Boszniaków, ale zapewniony jest ich wystarczający dostęp do mediów54. Zauważyć należy, że wśród Boszniaków w 2007 r. doszło do sporu polityczno-religijnego, w ramach którego społeczność podzielona została na zwolenników Muftiego
Muamera Zukorlicia i Reis – Islamskiej Wspólnoty Adema Zilkicia. Po wyborach
w 2016 r. w serbskim parlamencie znalazły się dwie partie reprezentujące Boszniaków: Demokratyczna Partia Sandżaku (SDA Sandżak) – Dr. Sulejman Ugljanina,
i Demokratyczna Boszniacka Wspólnota Sandżaku (Bosniak Demokratic Community of Sandzak) – Muamer Zukorlicia. Te dwie partie zdobyły po dwa miejsca55.

Mniejszość rumuńska i wołoska
Mniejszość rumuńska jest jedną z najstarszych grup w Serbii. Banat, którego część
znajduje się w Wojwodinie, wszedł w skład Jugosławii w 1918 r. Po II wojnie światowej język rumuński był uznany za jeden z oficjalnych w Wojwodinie. W 2002 r.
ustanowiona została Krajowa Rada Rumuńska, a dwa lata później rządy Serbii
i Rumunii ratyfikowały bilateralny Traktat o ochronie mniejszości narodowych56.
Język rumuński jest oficjalnym w 9 gminach, a mniejszość ta ma możliwość kształcenia w języku rumuńskim na poziomie szkoły podstawowej, średniej i poziomie
uniwersyteckim (Uniwersytet w Nowym Sadzie). Z kolei Wołosi, jako grupa autochtoniczna, zamieszkują głównie Serbię Wschodnią w regionie tzw. Timočkiej
Krajiny obejmującej gminy: Zaječar, Bor, Negotin, Knjaževac, Sokobanja, Kladovo,
Boljevac, Majdanpek. Jak podaje N. Raduški, w latach 1991–2002 liczba osób z tej
mniejszości wzrosła z 15 tys. do 40 tys., co było związane z możliwością deklaracji swojej lub innej przynależności etnicznej. Z kolei w latach 2002–2011 wpływ
na liczbę tej mniejszości miały takie czynniki, jak starzenie się społeczeństwa (średnia wieku Wołochów to ponad 50 lat) oraz ruchy ludności. W 2011 r. ich liczba
wynosiła 35,3 tys. (0,49%)57. Zamieszkują głównie Serbię Centralną i Wojwodinę
w regionach Barskim, Braničevskim i Zaječarskim oraz w gminach Bor, Petrovac
na Mlavi, Kučevo, Negotin, Boljevac, Žagubici, Majdanpek58. Krajowa Rada Wołochów została zarejestrowana w 2007 r.59
Mniejszość rumuńska i wołoska uznawane są w Serbii za dwie odrębne mniejszości narodowe i obie posiadają swoje stowarzyszenia kulturalne, rady; istnieje
również możliwość posługiwania się językami tych mniejszości. Jednak występuje
kilka kwestii spornych dotyczących tożsamości narodowej Wołochów. Wśród teorii
pojawiają się takie, że obie grupy posiadają wspólne korzenie i są jednym narodem; druga koncepcja mówi o częściowym pokrewieństwie obu grup, a jeszcze inna
o odrębnej tożsamości kulturowej i tworzeniu odrębnego narodu przez Wołochów.
Wskazywana jest też teoria, że Wołosi to zromanizowani Serbowie. Inną kwestią są
54|
55|
56|
57|
58|
59|
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języki wołoski i rumuński, które uznawane są za tożsame. Pojawiają się także kwestie, które wskazują, że we wschodniej Serbii mieszkają tylko Rumuni, a nie Wołosi.
Przeważający pogląd mówi o tym, że większość populacji określająca się jako Wołosi pochodzi od grup z Banatu, Transylwanii i Olteniiz z XVIII i XIX w.60 Pojawił się
także problem, czy do Rady Rumuńskiej powinni być włączeni Wołosi61.
Wołosi jeszcze w połowie XIX w. traktowani byli jak grupa etniczna i zaliczani
do Rumunów. Dopiero po II wojnie światowej Rumuni zamieszkujący Banat i Wołosi z Serbii Wschodniej uwzględniani byli w spisach ludności jako oddzielne grupy. Jak uważają autorzy opracowania pt. Serbian-Romanian Relations and the Status
of the Vlach Minority in Serbia, w czasie SFRJ Wołosi traktowani byli wyłącznie jako
grupa etniczna i nie było woli politycznej, by utrzymywać ich tożsamość; prawdopodobnie grupa ta została częściowo zasymilowana62.

Kilka uwag o wybranych mniejszościach narodowych (Chorwaci,
Buniewcy, Rusini, Słowacy, Bułgarzy, Jugosłowianie) i osobach
wewnętrznie przesiedlonych (Serbowie z Chorwacji) w Serbii
W 1996 r. rządy Serbii (dokładniej SR Jugoslavija, później Serbia i Czarnogóra)
i Chorwacji zawarły pierwszą umowę bilateralną: Porozumienie o normalizacji stosunków między SR Jugosławią a Republiką Chorwacji63, która określała także prawa mniejszości chorwackiej w SRJ oraz czarnogórskiej i serbskiej w Chorwacji.
Chorwaci w latach 2002–2011 także odnotowali zmniejszenie liczebności o 18%
– z 70,6 tys. na 57,9 tys. Jest to wynik migracji oraz procesu starzenia się społeczeństwa64. Od 2002 r. istnieją Krajowa Rada Chorwacka oraz liczne stowarzyszenia społeczno-kulturalne, głównie na obszarze Wojwodiny (np. „Bunjevačko
kolo”, „Srijem” Hrvatsko kulturno društvo). W obszarze mediów Chorwaci wydają gazetę „Hrvatska Riječ” oraz programy nadawane w języku chorwackim
przez Radio Subotica oraz przez telewizje RTV Vojvodina65. Chorwaci w Serbii
nie stanowią większości w żadnej z gmin. Pomimo uznania za urzędowy języka
chorwackiego w Wojwodinie (np. w Suboticy i w niektórych wioskach w gminach
Sombor, Sonta, Bački Monastor, Bački Breg) oraz umożliwienie nauczania języka

Tamże.
I. Novaković, N. Đurđević, Serbian – Romanian Relations and the Status of the Vlach Minority in Serbia, s. 23–24, http://www.isac-fund.org/download/SR-RU-Relations.pdf (data dostępu: 16.11.2016)
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chorwackiego na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych od 200266/200467 r.,
to wskazać można kilka spornych kwestii. Na sytuacje mniejszości Chorwackiej
w Serbii rzutują relacje bilateralne i związane z tym aspekty, takie jak uchodźcy,
którzy nie powrócili do swoich domów w Serbii po wojnie, przestrzeganie praw
mniejszości i różnice w teorii i praktyce, problem osób zaginionych, wzajemne oskarżenia o ludobójstwo oraz inne postrzeganie konfliktu serbsko-chorwackiego,
a zwłaszcza ofensywy „Burza”. Strona chorwacka zarzuca także Serbii, że jest zbyt
mało podręczników do kształcenia w języku chorwackim oraz programów telewizyjnych. W Serbii występuje też grupa etniczna Buniewców pochodząca z obszaru
gór Dynarskich na pograniczu Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Część Buniewców opowiada się za tożsamością chorwacką lub uważa siebie za grupę posiadającą odrębną tożsamość narodową68. Rząd Serbski niejednokrotnie wyrażał chęć
pomocy w rozwoju tożsamości tejże mniejszości np. poprzez wsparcie finansowe
na wydawanie książek w języku Buniewców69.
Inną mniejszością są Rusini, którzy zamieszkują głównie Wojwodinę. Do 1971 r.
Rusini i Ukraińcy byli traktowani jako jedna grupa. Miało to związek z pochodzeniem Rusinów. Jedni uważają, że są z Ukrainy, a drudzy, że wywodzą się z obszaru Zakarpacia (inna nazwa to np. Karpato-Rutenia). Posiadają od 2003 r. Krajową
Radę Rusinów. Język rusiński uznany jest za oficjalny w pięciu gminach; mają możliwość nauki w języku rusińskim od okresu szkoły podstawowej do czasu edukacji
na poziomie wyższym (Uniwersytet w Nowym Sadzie). W Wojwodinie centrum
kulturalnym Rusinów jest miejscowość Ruski Krstur70. Z kolei liczba Słowaków to
obecnie 52,8 tys. (0,7%). Ponad 90% Słowaków zamieszkuje Wojwodinę w gminach:
Petrovac – 65,4% i Kovačici – 41,8%, a także w Bač – 19,8%71. Mniejszość bułgarska
– 18,5 tys. (0,3%) – rozmieszczona jest głównie w Serbii Południowej i Wschodniej.
W gminie Bosilegrad stanowią 71,8%, a w Dimitrovgrad 53,5%. Mniejszość ta posiada niski przyrost naturalny; widoczna jest w jej obrębie również zmiana tożsamości tzw. etniczny transfer do innej narodowości (najczęściej do jugosłowiańskiej)72.
Bułgarzy znaleźli się w Serbii po traktacie z Neuilly z 1919 r. W dwóch najliczniej
zamieszkiwanych gminach język bułgarski jest urzędowym. Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć z języka bułgarskiego oraz języka bułgarskiego z elementami
kultury bułgarskiej. W ramach Krajowej Rady Bułgarskiej wydawane są gazety
„Bratstvo”, „Most” i „Drugarce”73. Z kolei wśród Jugosłowian w latach 2002–2011
Rok podany za: Hrvatska manjina u Srbiji, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/hmiu/hrvatska-manjina-u-srbiji/14 (data dostępu: 12.12.2013).
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zanotowano trzykrotne zmniejszenie się ich liczby – z 80,7 tys. (1,1%) na 23,3 tys.
(0,3%), co jest związane z brakiem etnicznej i państwowej przynależności; głównie
dotyczy to osób z małżeństw mieszanych, przynależności serbskiej lub innych grup
narodowościowych74.
Polityka etniczna obejmuje także imigrantów/uchodźców, stąd ciekawy casus
stanowią chorwaccy Serbowie w Wojwodinie. Viktor Koska opisuje integrację
uchodźców serbskich z Chorwacji, którzy w latach 90. XX w. szukali ochrony
ze strony państwa serbskiego. Autor zwraca przy tym uwagę na koncepcję nierównego obywatelstwa (uneven citizenship). Wśród politycznych przyczyn przymusowej migracji Serbów z Chorwacji wskazuje na tworzenie etnicznie homogenicznych państw. Zakłada on, że manipulacje w polityce nadawania obywatelstwa
odegrały istotną rolę w osiąganiu tych celów oraz utrudniły powrót uchodźców
do swoich domów, tamowały integrację „niechcianej mniejszości” lub wydłużały
legalną integrację w państwach goszczących75. Z jednej strony, jak zauważa, Serbowie, którzy wyjechali, byli dalej obywatelami chorwackimi, ale dyskryminacyjne
procedury biurokratyczne spowalniały otrzymanie dowodu obywatelstwa. Z drugiej strony przyjazd do Serbii nie upłynnił integracji z państwem spokrewnionym.
Wiązało się to z polityką rządu, która uzasadniała ochronę żywiołu serbskiego
poza granicami kraju. Serbia nie wykazywała chęci długoterminowej ochrony
Serbów, którzy do niej przybyli. W latach 90. XX w. otrzymali oni status uchodźcy
bądź osoby wypędzonej (expelled person), a prawodawstwo związane z obywatelstwem utrudniało ich naturalizację. Zatem serbska polityka związana z obywatelstwem nie była zorientowana na włączenie serbskich uchodźców do serbskiej
społeczności. W związku z powyższym niniejszą tezę można także odnieść do Serbów pochodzących z Kosowa i BiH, choć aspekt ten wymaga dalszych badań.
Jak zauważa Koska, szansa na szybką naturalizację pojawiła się po 2001 r. oraz
w 2004 r. wraz z Ustawą o obywatelstwie w Republice Serbii. Wiele osób posiada
też obywatelstwo dwóch państw, ponieważ niektórzy nie chcą bądź nie mogą być
znaturalizowani w obu państwach76. Z badań Koski wynika, że Serbowie, którzy
podjęli decyzję o pozostaniu w Serbii, w dalszym ciągu przyznają, że wiążą ich
relacje prawne i symboliczne z Chorwacją. Jak pisze autor: „Paradoksalnie, dostęp
do chorwackiego obywatelstwa był ważnym środkiem integracji w Serbii. Status
uchodźcy nieznacznie umożliwił im złagodzenie ekonomicznej niedoli, która narosła w nowym środowisku. Z jednej strony naturalizacja i serbskie obywatelstwo
stały się uzasadnieniem ich statusu de facto zintegrowanych i trwale osiedlonych
jednostek w społeczeństwie serbskim”77.
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Podsumowanie
Serbia bez wątpienia jest państwem wieloetnicznym i wielokulturowym, do czego przyczyniły się dzieje historyczne oraz współistnienie Serbii w ramach wielonarodowego państwa jugosłowiańskiego. Republika Serbii, wciąż znajdująca się
w okresie przemian społeczno-politycznych, od 2000 r. zaangażowała się w zmianę
ustawodawstwa wewnętrznego, przyjęcie standardów międzynarodowych (np. konwencji europejskich) oraz polepszanie relacji z państwami macierzystymi niektórych mniejszości, np. węgierskiej, chorwackiej, rumuńskiej. Aspekty te istotne są
także w kontekście pojawienia się nowych mniejszości narodowych w odniesieniu
do BiH, Czarnogóry, Chorwacji, Macedonii, Słowenii oraz relacji z państwami sąsiednimi, m.in. tymi należącymi do UE: Węgrami, Rumunią, Bułgarią. Jak podano
na stronie Ombudsmana Republiki Serbii, pomimo wielu programów rządowych,
w 2012 r. najbardziej ubogą i dyskryminowaną mniejszością byli Romowie78. Z kolei
najbardziej problematyczną pozostaje kwestia Albańczyków i Kosowa. Ostateczne
rozwiązanie tego problemu może przyczynić się do polepszenia relacji z sąsiednimi
państwami i problemami mniejszości w całym regionie.
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Reformy opieki społecznej
między państwem a rynkiem:
przypadek Serbii
Abstrakt: Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza trajektorii reform w państwie opiekuńczym. Realizując niniejszy cel, w pierwszej kolejności Autorka przestawiła teoretyczne wnioski na temat roli państwa i rynku w świadczeniu
opieki społecznej. Następnie dokonała kontekstowej interpretacji reform – ekonomicznych, politycznych oraz społecznych uwarunkowań społeczeństwa serbskiego
po rozpadzie socjalizmu, którego odzwierciedlenie w reformach było znaczące. Podział okresu przejściowego na dwie fazy jest następstwem analizy państwa opiekuńczego z określonymi podstawowymi wnioskami na temat socjalistycznego państwa
opiekuńczego będącym punktem wyjścia do późniejszych reform. Centralną część
rozdziału stanowi przedstawienie współczesnego państwa opiekuńczego w Serbii.
Autorka skupia tu swoją uwagę na elementarnych programach oraz na analizie
obecnej i potencjalnej w nich roli sektora publicznego i sektora prywatnego. Ostatnia
część odnosi się do zasadności reform w dyskursie publicznym.
Słowa kluczowe: rynek, reformy, państwo, opieka społeczna, Serbia.
Abstract: Welfare Reforms between the State and the Market – the Case
of Serbia
The paper focuses on the reforms of Serbia‘s welfare system. Once dominantly
a state welfare system, it started its transition at the beginning of the 1990s, with
a vision to introduce private market elements. The theoretical framework of the
paper starts from the characteristics of the state and the market in their roles of
welfare providers. It is followed by a brief description and analysis of the economic,
political and social contexts of welfare changes to continue to the analysis of the
state and market elements in the provision of welfare. The main conclusion of the
paper is that the market elements will be increasingly more present in the welfare
reforms, as a result of deficient state funds, however without an evaluation of their
actual effects and clear state strategy.
Keywords: market, reforms, state, welfare, Serbia.
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Wprowadzenie
Serbskie państwo opiekuńcze przeszło długą drogę przyjęcia pewnych wartości
ukierunkowanych na gospodarkę rynkową. Dominująca (i niemal wyłączna) rola
jednostek administracji publicznej w świadczeniu opieki społecznej w okresie socjalizmu została zastąpiona świadczeniem quasi-państwowej opieki społecznej. Od
okresu przejściowego, czyli lat 90., a następnie od 2000 r. wprowadzanych było coraz
więcej elementów rynkowych. Niewykluczone, że dorobek socjalistycznego modelu
opiekuńczego był w tej mierze znaczący. Jednak z chwilą, gdy socjalistyczna droga
rozwoju i kontroli wzrostu gospodarczego okazała się nierealistyczna, jego zasadność uległa wyczerpaniu, zaś obywatelom nie zaproponowano żadnej alternatywy.
Postsocjalistyczny model państwa opiekuńczego cechowała ogromna rozbieżność
między prawami deklaracyjnymi a ich faktyczną realizacją. Przemiany lat 90. charakteryzowały się głębokim konceptualistycznym i finansowym kryzysem państwa
opiekuńczego, co dodatkowo pogarszało sytuację ówczesnych reform socjalnych.
Reformy społeczne, na ogół ocenianie jako nade wszystko niesprawiedliwe, w połączeniu z kryzysem politycznym i gospodarczym doprowadziły do powstania tzw.
ofiar transformacji, tj. licznych i bezradnych grup społecznych. Po 2000 r., aby dopasować programy państwa opiekuńczego do obowiązujących uwarunkowań gospodarczych, zostały przeprowadzone reformy w ramach neoliberalnego programu.
W konsekwencji wpłynęły na redukcję świadczeń oraz zaostrzenie kryteriów kwalifikowalności. Kluczowe cele reform zostały osiągnięte jedynie częściowo, a wiele
ważnych problemów nie zostało rozwiązanych (np. nadal utrzymujące się wysokie
wskaźniki ubóstwa i bezrobocia).
Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza trajektorii reform
w państwie opiekuńczym. Realizując niniejszy cel, w pierwszej kolejności przestawiono teoretyczne wnioski na temat roli państwa i rynku w świadczeniu opieki społecznej. Następnie dokonano kontekstowej interpretacji reform – ekonomicznych,
politycznych oraz społecznych uwarunkowań społeczeństwa serbskiego po rozpadzie socjalizmu, którego odzwierciedlenie w reformach było znaczące. Podział
okresu przejściowego na dwie fazy jest następstwem analizy państwa opiekuńczego
z określonymi podstawowymi wnioskami na temat socjalistycznego państwa opiekuńczego, stanowiącym punkt wyjścia do późniejszych reform. Centralną część
rozdziału stanowi przedstawienie współczesnego państwa opiekuńczego w Serbii.
W pracy podjęto temat elementarnych programów oraz analizy obecnej i potencjalnej w nich roli sektora publicznego i sektora prywatnego. Ostatnia część odnosi się
do zasadności reform w dyskursie publicznym.

Teoretyczne podłoże roli państwa i rynku w opiece społecznej
Rozwój państwa opiekuńczego, tak historycznie, jak i obecnie, wraz z rozwojem
ryzyka społecznego wskazuje na nieobecność dylematu: państwo czy rynek – jedynym realistycznym rozwiązaniem jest połączenie mechanizmów państwa i rynku
w zakresie organizacji i pomocy społecznej. Właściwości państwa opiekuńczego
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zależą od dominacji jednego czynnika nad drugim, tzn. od granic pomiędzy kompetencjami państwa i rynku, jak również ich „połączenia”. Obie opcje posiadają
swoich zwolenników oraz dystrybutorów opieki społecznej (publicznych oraz prywatnych), którzy niekoniecznie są dla siebie konkurencją, ale są gotowi do współpracy1. Ponadto żaden z tych dwóch sektorów nie posiada wyłącznie jednej, a wiele „form”, na podstawie których istnieją2. Od początku lat 80. państwo serbskie
przenosi niektóre ze swych funkcji na rynek. W rezultacie w celu zmiany oblicza
państwa opiekuńczego został podjęty szereg działań związanych z urynkowieniem
pewnych obszarów, które uległy też zróżnicowaniu. Jak twierdzi M. Cousins, czasami obszary ryzyka (np. starość) ulegają sprywatyzowaniu; czasami administracja
jest sprywatyzowana (np. prywatne firmy świadczące usługi w zakresie administracji); a czasami sprywatyzowane jest finansowanie ochrony (np. dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne)3.
Sam termin „państwo opiekuńcze” oznacza opiekę publiczną, lecz jest dalekie
temu zmaczaniu, że to ma być ono wyłącznym lub nawet dominującym dostawcą opieki społecznej. Klasyczni ekonomiści (Adam Smith, David Ricardo, Thomas
Robert Malthus, John Stuart Mill) na podstawie swoich badań nad sposobami realizacji różnych aspektów świadczenia pomocy w obliczu zagrożeń społecznych,
w okresie poprzedzającym pojawienie się systemów publicznych, doszli do wniosku, że „kształtowanie się rynkowej dystrybucji dochodów powinno być normą”4.
Wbrew temu antropologiczne i historyczne odkrycia wskazują na rolę innych
podmiotów, to znaczy „obawy «wyłącznie» o nagrody za działalność gospodarczą
i odpowiednie poziomy zasobów umożliwiające jednostkom sprostać «potrzebom»
i «zobowiązaniom» poprzedzających rynki”5. Uwzględniono tu znaczenie społeczności w początkowych procesach redystrybucji dochodów przejętych przez państwo w późniejszych fazach rozwoju. Co do zasady w każdym okresie rodzina stanowiła pierwszą instytucję dystrybucji dochodów.
W wielu przypadkach badacze przedstawiają argumenty za i przeciw świadczeniu opieki zarówno przez państwo, jak i rynek. Na temat zalet i wad roli państwa
i rynku ukształtowały się odmienne teoretyczne kierunki działania. Społeczne ideologie mające największe oddziaływanie na rozwój nowoczesnych systemów opieki

1|

2|

3|
4|
5|

Publiczna opieka społeczna zapewniana jest przez państwo i jego agencje; prywatna opieka społeczna zapewniana jest przez rynek; nieformalna opieka społeczna przez rodzinę; obywatelska opieka
społeczna przez organizacje pozarządowe.
Przede wszystkim rynek ma znaczenie ekonomiczne, niemniej stanowi również „szereg niezależnych podmiotów […] takich jak organizacje charytatywne, organizacje wzajemnej pomocy czy organizacje non-profit, czy nawet organizacje nastawione na zysk […] które mogą pielęgnować określone aspiracje czy orientację/ukierunkowanie sektora wolontariatu” – P. Spicker, The Welfare State
– a general theory, London 2000, s. 97.
Zob. M. Cousins, European Welfare States – Comparative Perspectives, London 2005.
M. Hill, Social Policy – A Comparative Analysis, Essex 1996, s. 7.
Tamże.
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społecznej obejmują: komunistyczny kolektywizm, społeczny reformizm, oporny
indywidualizm, oporny kolektywizm i nową prawicę6.
Jedne z najczęściej wymienianych przyczyn wzrostu zależności od rynku
wspólnotowego to: możliwość wyboru konsumentów i edukacja osób w zakresie następstw swoich wyborów, bardziej efektywne usługi po niższych kosztach,
reagowanie na potrzeby7. Dla rządów, a także dla tych, którzy zostali zmuszeni
do przeprowadzenia zmian strukturalnych i zmian motywujących do zmniejszania
wydatków publicznych, „korzystny jest fakt, że prywatyzacja przyczynia się do wyeliminowania wydatków z zestawienia bilansu publicznego”8.
Argumenty przeciwko rynkowi jako dystrybutorowi opieki społecznej można
określić jako: „Niedoskonałą konkurencję, efekty zewnętrzne, dobra publiczne, niepełne informacje, które są źródłem tych niepowodzeń”9. Odnoszą się do sytuacji,
w której ludzie nie mają wyboru, a gdzie istnieją monopole i ludzie nie ponoszą
konsekwencji działań przez nich samych podejmowanych10. Rynki posiadają naturę wykluczającą – w niektórych obszarach nie realizują interesów11 i nie uwzględniają skrajnych potrzeb ludzkich. Istnieją rzeczy, które „z przyczyn technicznych
prywatne rynki mogłyby wykonać nieskutecznie, czy też w ogóle nie robić nic”12.
Preferencje rynkowe mogą różnić się od preferencji społecznych, co oznacza,
że z punktu widzenia opieki rezydualnej nie wszystkie preferencje społeczne mogą
być realizowane lub że sektor publiczny w odniesieniu do opieki rezydualnej będzie
musiał sprostać niektórym z nich. To stawia sektor publiczny w centrum uwagi.
Sektor publiczny stanowi swoistą siatkę bezpieczeństwa i jest pochłonięty likwidacją luk pozostawionych przez wszystkie inne sektory. Ponadto w związku z powszechnym dostępem do niego, aby ustanowić minimalne standardy, państwo jest
jedynym podmiotem w społeczeństwie będącym w stanie dotrzeć do wszystkich
jego obywateli. Równie ważna jest kwestia kontroli społecznej – „kontrolę stosuje
się tam, gdzie ludzie potrzebują ochrony (np. znęcanie się nad dziećmi), w postaci
kary (jak więźniowie) i gdzie w wyniku stosowania kontroli wzrasta swoboda (np.
kształcenie obowiązkowe)”13.
Z drugiej strony sektor publiczny nie jest wyraźnie zmotywowany do obniżenia
kosztów jednostkowych, co znaczy, że może być ekonomicznie nieefektywny. Ponadto „nie ma pewności, że [państwo] jest w stanie realizować swoje dwa umowne
cele: ubezpieczenia i wsparcie. W przeszłości taka dwoistość celów nie wzbudzała
The Marketization of Social Security, ed. J. Dixon, M. Hyde, Westport 2001, s. 4–5.
Zob. N. Barr, Economic theory and the welfare state: a survey and interpretation, London 1992;
M. Hill, dz. cyt.; M. Cousins, European Welfare States…; P. Pestieau, The Welfare State in the European Union – Economic and Social Perspectives, Oxford 2006; P. Spiker, Socijalna politika – teorija
i praks, Beograd 2013.
8|
M. Cousins, dz. cyt., s. 219.
9|
Zob. P. Pestieau, dz. cyt., s. 6.
10|
Zob. P. Spicker, dz. cyt.
11|
Zob. M. Cousions, dz. cyt.
12|
N. Barr, dz. cyt., s. 19.
13|
P. Spiker, dz. cyt., s. 231.
6|
7|
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jakichkolwiek trudności. Obecnie w wielu państwach zapewnienie ubezpieczenia
i jednocześnie objęcie opieką osób potrzebujących jest nieopłacalne. Co więcej, oba
cele mogą nieskutecznie na siebie oddziaływać”14. Opieka publiczna nierzadko stoi
w obliczu biurokracji i paternalizmu. Wyzwanie stanową również programy partii
politycznych. Mianowicie „najwięcej transferów od bogatych przejmowanych jest
przez klasę średnią, poprzez ich wyborczą moc, jako mediana wyborcy lub działając
jako grupy interesu”15. Ma to związek z poświęceniem się państwa dla dobra klasy
średniej w społeczeństwie, a także z niskim poziomem zauważalności (jeśli w ogóle) tych pozostających na marginesie społeczeństwa. Ich grupy interesu są trudne
do zorganizowania i niekoniecznie cechują się mobilnością w życiu politycznym.
W przeciwieństwie do tych pozostających bez pracy ich niewidoczność spowodowana jest znacznym wpływem ich codziennej walki o przetrwanie. Ci pierwsi pozostawieni są bez praw do świadczeń z tytułu ubezpieczenia w czasie bezrobocia
i/lub pieniężnej odprawy, zaś państwo, w celu zagwarantowania sobie poparcia z ich
strony, kieruje do nich mechanizmy wsparcia socjalnego.

Podłoże ekonomiczne, polityczne i społeczne narodowych reform opieki
społecznej. „Zablokowana” transformacja lat 90.
Dla większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej lata 90. stanowiły rozłam
z socjalizmem i początek radykalnych reform politycznych, gospodarczych i społecznych. „Zakończenie Zimnej Wojny otworzyło nowe możliwości i wyeliminowało dawne ograniczenia. Dostrzeżono znaczenie gospodarki rynkowej, a śmierć
komunizmu oznaczała, że rządy mogą teraz odwrócić się od walk ideologicznych
i skierować się w stronę naprawy problemów związanych z kapitalizmem”16. Jednakże Serbia stanowiła wyjątek: z powodu specyficznej kombinacji problemów gospodarczych i społecznych spowodowanych konfliktami na arenie politycznej lata 90.
charakteryzowały się całkowitym załamaniem społeczeństwa. Stopniowo pogłębiające się podczas całej dekady lat 90. polityczne, gospodarcze i społeczne problemy
wymagały licznych zabiegów politycznej interwencji. Jednak zabiegi te przetrwały
na długo po ich wprowadzeniu i tym samym, pomimo początkowych założeń i de
facto niedostosowania ich do sytuacji długoterminowej, stały się częścią systemu.
W związku z tym pierwsze dziesięć lat transformacji w Serbii często oznaczało
„zablokowanie”, a nie prawdziwą transformację, której początek zazwyczaj określa się
na okres po roku 2000. Do tego momentu, kiedy rozpoczęła się transformacja „odblokowania” w Serbii, kraje postsocjalistyczne przechodziły przez długą drogę reform
i były dotknięte licznymi poważnymi transformacyjnymi chorobami, które Serbia
jeszcze miała do pokonania. Paradoksalnie u schyłku lat 80., mimo licznych problemów zakorzenionych w socjalistycznej praktyce (system jednopartyjny, nieefektywna
i boleśnie zadłużona gospodarka, olbrzymie nadwyżki w zatrudnieniu itp.) w porów14|
15|
16|

P. Pestieau, dz. cyt., s. 100.
N. Barr, dz. cyt., s. 21.
J. Stiglitz, Making Globalization Work, London 2006, s. xi–xii.
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naniu z innymi krajami socjalistycznymi, Serbia posiadała wiele zalet17. Ich wachlarz
zaczynał się od jej politycznej otwartości i swobodnego przepływu obywateli, a kończył na przywilejach ekonomicznych na podstawie szczególnego statusu Jugosławii
w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej18 i Wspólnoty Europejskiej.
Jednakże „pierwsza generacja” reform w Serbii została wdrożona w ramach bardzo niekorzystnych tendencji:
– W sferze politycznej: dezintegracja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (w 1991 r.), konflikty etniczne i wojny domowe (trwające do układu
z Dayton w 1995 r.), sankcje Organizacji Narodów Zjednoczonych (już w 1991
i 1992 r. i dalej, również 1998 r.) bombardowania NATO (w 1999 r.); w sferze
polityki zagranicznej Federalna Republika Jugosławii, z czego Serbia stanowi
jedną z dwóch integralnych części, pozostała jedynym europejskim krajem
bez członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Funduszu Walutowego
i wielu innych międzynarodowych organizacji; była również jednym z nielicznych krajów w Europie, które nie należały do Rady Europy i jedyną bez jakichkolwiek relacji z Unią Europejską.
– W sferze ekonomicznej: brak makroekonomicznej stabilności i efektywności,
ostre spadki PKB, dochodu per capita oraz całości działalności gospodarczej,
wysoki deficyt handlu zagranicznego i całkowitego długu publicznego, skrajnie niski poziom rzeczywistych działań siły roboczej, wysoli poziom (ukrytego i jawnego) bezrobocia, masowe zatrudnianie ludności w szarej strefie
gospodarki, hiperinflacja19.
– W sferze socjalnej: zintensyfikowane przejawy nierówności społecznej, gwałtowny spadek poziomu życia i rozszerzające się ubóstwo, ogromy napływ
uchodźców i przesiedleńców.
W Serbii, w której Socjalistyczna Partia Serbii pełniła rolę wiodącą i zdominowała wszystkie aspekty życia społecznego, najbardziej katastrofalne skutki nastąpiły
w gospodarce. W porównaniu z okresem socjalistycznym ideologiczne założenie
związane z ogólną obecnością kontroli państwowej w gospodarce praktycznie pozostało niezmienione. Przybrało za to zamaskowaną postać, wraz z ignorowaniem potrzeb wyeliminowania niepotrzebnego interwencjonizmu państwowego. Złudzenie
„Pod koniec lat osiemdziesiątych gospodarka Jugosławii znacznie wyprzedzała gospodarki sąsiadów Europy Wschodniej. Jugosławia była państwem «zamożnych komunistów», i wbrew innym
socjalistycznym krajom otwartych na współprace z resztą świata. W pewnym okresie Jugosławia
była pierwszym kandydatem na bezbolesną transformację gospodarki rynkowej i obywatelskiego
społeczeństwa” – P. Popović, Siva ekonomija i razvoj demokratije, w: Lavirinti krize – preduslovi
demokratske transformacije SR Jugoslavije, ed. S. Samardžić, R. Nakarada, Đ. Kovačević, Beograd
1998, s. 277–278.
18|
W języku rosyjskim: Совет экономической взаимопомощи, СЭВ.
19|
W 1993 r. inflacja osiągnęła swój szczyt, zaś w styczniu 1994 r. nieoczekiwanie została zredukowana. Jednakże w następnych latach znacznie wzrosła (w 1997, 1998 i 1999 r. stanowiła odpowiednio
18%, 30% i 42%). Ostatecznie w 2000 r. stanowiła poziom 106,7%. Zob. D. Šuković, Privreda Srbije –
stanje i prve ekonomske Promne, w: Ekonomske teme – ekonomska stvarnost SR Jugoslavije (Republike
Srbije), ed. B. Raičević, D. Šuković, Beograd 2002, s. 57–70.
17|
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transformacji zostało wprowadzone na podstawie kontrolowanego wdrożenia określonych elementów rynkowych, zaś system w istocie został poddany dekonstrukcji
w kierunku gospodarki kontrolowanej przez partię w sposób półlegalny.
Proces transformacji mienia państwowego i/lub własności społecznej w prywatną
był następstwem licznych debat na temat zalet i wad różnych form zmian wprowadzonych w innych postsocjalistycznych krajach. Jednak wraz z niemożnością uzyskania
porozumienia w kwestii optymalnego modelu prywatyzacji podejście do samej prywatyzacji było bardzo niezdecydowane i w 1994 r. ostatecznie porzucono ten temat.
Co istotne, nawet prywatyzacja o bardzo ograniczonym zakresie była pełna kontrowersji. Ponadto nieobecne było tworzenie warunków koniecznych dla sprawiedliwej
gry rynkowej i konkurencji, jak również budowa silnych i stabilnych ram prawnych
i instytucjonalnych. Wspomniane ramy doprowadziły do powstania wąskiego kręgu
uprzywilejowanych posiadających kapitał z niejasnych źródeł i powstania ogromnej
rzeszy ofiar transformacji. Samo państwo z pomocą dyskryminacyjnej polityki gospodarczej w dalszym ciągu uczestniczyło w rynku i dotowaniu określonych podmiotów.
W konsekwencji w latach 90. powstały silne powiązania między gospodarką i kolejnymi rządami, co wkrótce miało doprowadzić do monopolu i korupcji.
W latach 90. szara strefa gospodarki okazała się niezwykle trudna. Powodem
tego była znacząca rola zarówno państwowych, jak i prywatnych instytucji, które
w ramach funkcjonowania (szarej) strefy miały w niej częściowy udział. Na przykład
firmy nierzadko korzystały z waluty zagranicznej jako formy płatności (najczęściej
marki niemieckie), które nie były ani rejestrowane jako oficjalne operacje płatnicze.
Nie odprowadzano też podatków za tego typu transakcje. Takie działania uznane
za powszechne, w tym uchylanie się od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników, w celu uniknięcia niepokojów społecznych były
tolerowane przez państwo20. Jeśli chodzi o zapobieganie rozruchom, szczególną rolę
odegrał zakaz zwalniania pracowników na okres sankcji. To jednak nie zapobiegło
osiągnięciu niebywale wysokiego poziomu bezrobocia, co powodowało dodatkową
redukcję i tak już niskich płac oraz długoterminowe opóźnienia w ich wypłacaniu.
To w konsekwencji sprzyjało rozkwitowi szarej strefy.
Najwyższy poziom szarej strefy został odnotowany w 1993 r. i wyniósł 54,4%
PKB (por. wykres 1). Po tym, mimo że poziom jej zmalał, nadal pozostaje na bardzo
wysokim poziomie, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Szarą gospodarkę
owych czasów cechował wysoki odsetek osób oficjalnie zatrudnionych. „Kategoria
ta obejmowało 60,5% uczestników znajdujących się w szarej strefie […] Prawie jedna czwarta osób zatrudnionych w gospodarce oficjalnie zatrudniona była na nieformalnym rynku pracy. Ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych
ze stałych miejsc pracy (zwłaszcza osoby zatrudnione w sektorze państwowym) jak
20|

Powodem nieformalnej struktury transakcji płatniczych w walucie obcej na obszarze/terytorium
państwa była ogólna dewaluacja narodowej waluty na skutek hiperinflacji. W związku z dużymi
kwotami składek na ubezpieczenie społeczne uchylano się od ich opłacania, np. na początku 2000 r.
składki na ubezpieczenie emerytalne oraz z tytułu niezdolności do pracy sięgnęły wysokość aż 32%
wynagrodzenia.
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również potrzebę zachowania miejsc pracy i jednocześnie ubezpieczeń społecznych,
żeby przetrwać ludzie zmuszeni byli/są do wykonywania dodatkowych czynności21” .
Dla bezrobotnych i emerytów zatrudnienie w szarej strefie stanowi i/lub stanowiło
istotne źródło (dodatkowych) dochodów.
Wykres 1 – Wskaźnik pomiędzy szarą strefą a PKB, lata 1991–1995

Źródło: P. Popović, dz. cyt.

Ponadto szereg administracyjnych decyzji zostało uchwalonych nie tylko pod
kątem zachowania wszystkich „pracowników”, lecz także w wielu innych dziedzinach. Pozwoliło to na zabezpieczenie i/lub wprowadzenie sztywnych biurokratycznych struktur i zachowań sprzecznych z duchem wolnego rynku. „Aby realnie zatrzymać rozpoczętą transformację dotyczącą własności oraz uniemożliwić proces
tworzenia podstawowych/fundamentalnych instytucji niezbędnych do całkowitej
reformy społecznej zostały podjęte liczne środki prawne […] System bankowy został przygnieciony regulacjami, pozostawiając niewielkie pole manewru dla wolnych transakcji handlowych […]. Banki z kolei nałożyły wiele ograniczeń na spółkami w zakresie udzielania kredytów otrzymywanych wyłącznie pod warunkiem
zwalniania przez firmy nadwyżki pracowników, w praktyce firmom uniemożliwiono realizację zwolnień pracowników. Związane było to z polityczną decyzją,
iż w czasie trwania sankcji ekonomicznych ONZ, pracownicy nie będą zwalniani
[…] Z drugiej strony ożyły koncepcje o aktywnym udziale pracowników w procesie
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach (lub dokładniej «samorządności»). To
przecież «one stanowią dla nich kwestię egzystencjalną»”22.
B. Stojanović, Jugoslovenska privreda – dirigovana nestabilost i neefikasnost, w: Lavirinti krize – preduslovi demokratske transformacije SR Jugoslavije, ed. S. Samardžić, R. Nakarada, Đ. Kovačević, Beograd 1998, s. 53.
22|
B. Stojanović, Tranzicija u Srbiji – privredno lutanje, Beograd 2005, s. 50.
21|

Reformy opieki społecznej między państwem a rynkiem: przypadek Serbii

73

Na skutek wszystkich wyżej wymienionych trendów w obrębie życia politycznego i gospodarczego kraju powszechne ubóstwo ludności stało się społecznym czynnikiem warunkującym lata 90. Według raportu Human Development Index z 1997 r.
już w 1991 i 1992 r. nastąpiła obniżka zarobków rzeczywistych, zaś w 1993 r. średnie
rzeczywiste uposażenie stanowiło zaledwie 15% wynagrodzenia z roku 1989. Pod
koniec 1993 r. wynosiło około 10 marek niemieckich na miesiąc23. Już w pierwszej
połowie następnego roku, tj. w 1994 r., około jedna trzecia ludności (35,6%) nie
była w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb, zaś kolejna jedna trzecia populacji
była bliska progu ubóstwa24. Podziały społeczne w tym okresie były bardzo brutalne,
pomimo bardzo niskiego początkowego współczynnika Giniego odziedziczonego
po socjalizmie. „Według badań 37% PKB przypadała na 10% kwintylu najbogatszego społeczeństwa, zaś 10% kwintylu najbiedniejszych stanowił tylko 1,6% PKB. Kiedy nastąpiło zatrzymanie hiperinflacji, a sytuacja gospodarcza stała się stosunkowo
stabilna, w 1994 r. nastąpił nieco korzystniejszy podział PKB, tj. łagodna redukcja
różnic społecznych. W 1994 r. 10% kwintylu najbogatszych i najbiedniejszych stanowił odpowiednio 27,3% i 2,6% PKB. Pomimo niewielkich zmian w następnych
latach struktura podziału bogactwa nadal utrzymuje się w społeczeństwie”25.

„Odblokowana” transformacja po roku 2000
„Demokratyczna transformacja w społeczeństwie, które doświadczyło narodowej,
społecznej, gospodarczej i międzynarodowej klęski najwyższego szczebla, a wynikającej z kumulacji wielu negatywnych skutków, nie wydaje się być realna”26. Porażka Partii Socjalistycznej w wyborach we wrześniu 2000 r., która została uznana
przez Partię Rządzącą dopiero po masowych protestach obywatelskich, zapoczątkowała proces demokratyzacji lub „demokratyzacji” (w zależności od interpretatorów zmian) społeczeństwa serbskiego27. Wiązało się to z szeregiem działań i programami, które pod względem charakteru reform, jak również ich intensywności
(a czasem nawet kierunku) nie sposób podważyć. Procesy prowadzone były dwutorowo: torem kryzysowym (ukierunkowanym na rozwiązywanie pilnych problemów) i torem długoterminowym (ukierunkowanym na wprowadzenie rozwiązań
systemowych)28. W zależności od obszaru zmiany były spójne i planowane lub przeZob. J. Teokarević, Sankcije, ekonomski razvoj i demokratizacija, w: Lavirinti krize – preduslovi demokratske transformacije SR Jugoslavije, ed. S. Samardžić, R. Nakarada, Đ. Kovačević, Beograd 1998,
s. 325–346.
24|
Zob. A. Pošarac, Pauperizacija stanovništva u Srbiji – jedan od osnovnih uzroka potisnutog civilnog
društva, w: Potisnuto civilno društvo, ed. V. Pavlović, Beograd 1995, s. 329–368.
25|
J. Teokarević, dz. cyt., s. 337.
26|
R. Nakarada, Globalni okvir demokratske transformacije, w: Lavirinti krize – preduslovi demokratske
transformacije SR Jugoslavije, ed. S. Samardžić, R. Nakarada, Đ. Kovačević, Beograd 1998, s. 51.
27|
5 października 2000 r. Partia Socjalistyczna oficjalnie wyszła z gabinetu/cienia. Powyższa data ma
znaczenie symboliczne i oznacza początek nowego okresu w dyskursie publicznym.
28|
Zob. M. Arandarenko, P. Golicin, Međunarodni akteri i razvoj socijalne politike u Srbiji (od 2000
do 2006 godine), w: Socijalna politika u procesu evropskih integracija, ed. D. Vuković, A. Čekerevac,
Beograd 2006, s. 255–275.
23|
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ciwnie – charakteryzowały się określonymi dylematami i zaburzeniami. Ich efekty
były często niejednoznaczne i niezamierzone. Wraz z tymi wspierającymi rozwiązywanie problemów wiele stanowiło powód tworzenia się nowych trudności lub
wzmożenia tych, które w latach 90. istniały w formie otwartej lub ukrytej.
Powaga decyzji podjętych w pierwszym okresie zaraz po zmianie rządu nie
może pozostać niezauważona. Podczas początkowego i środkowego okresu wątłej transformacji, w czasie której miały być budowane lub wprowadzone w życie
rozmaite instytucje i mechanizmy, ewolucja w społeczeństwie była uwarunkowana zmianami popaździernikowych rządów, a w szczególności ich przywódców.
Co do zasady przywódcy partii, jak również pracownicy nieco niższego szczebla
(na poziomie ministerstw) odgrywali dominującą rolę w obszarze podejmowania
wielu wysiłków we wszystkich dziedzinach społecznych.
Nie biorąc pod uwagę okresu po kryzysie gospodarczym w 2008 r., okres odblokowania transformacji ogólnie można podzielić na trzy fazy: w pierwszej fazie,
trwającej od 2000 do 2002 r., reformy były bardzo intensywne; od 2003 do 2004 r.
były częściowo zatrzymane, a od 2005 do 2008 r. nastąpiło ponowne ożywienie (por.
tabela 1).
Tabela 1. Ocena efektów transformacji w Serbii, lata 2001–2009
Wskaźniki
Wzrost ekonomiczny1
Bezrobocie2
Standard życia3
Wzrost przemysłu4
Inwestycje5
Znaczna prywatyzacja
i restrukturyzacja6
Konkurencyjność7
Koszty pracy / siły roboczej8
Inflacja9
Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne10
Dług zewnętrzny/zagraniczny11
Deficyt bilansu obrotów
bieżących12
Deficyt fiskalny / nadwyżka13
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Wzrost PKB: + poniżej 5%, ++ 5–7%, +++ powyżej 7% – spadek
Wskaźnik bezrobocia: --- powyżej 20%, -- 15–20%
3
Wypłaty, wzrost realny: +++ powyżej 20%, ++ 10–20%, + do 10% – bez wzrostu
4
Wzrost przemysłowy: - negatywny, + pozytywny do 3%, ++ 3–5%, +++ powyżej 5%
1

2
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Inwestycje w aktywa (% PKB): - poniżej 15%, + 15–20%, ++ 20–25%
Szeroka prywatyzacja i restrukturyzacja (EBOR wskaźnik): - bez zmian, + wzrost, ++
wzrost powyżej 1
7
Polityka konkurencyjności (EBRD wskaźnik): - bez zmian, + wzrost, ++ wzrost powyżej 1
8
Koszty pracy: --- dwucyfrowy wzrost, -- wzrost od 5–10%, - wzrost do 5%, + wzrost negatywny (spadek)
9
Inflacja: -- powyżej 15%, - 10–15%, + poniżej 10%
10 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, netto: - ponizej 1 mld USD, + 1–2 mld USD, ++ 2–3
mld USD, +++ powyżej 3 mld USD
11
Dług zagraniczny (% PKB): - do 60% PKB, -- 60–80% PKB, --- powyżej 80% PKB
12
Deficyt obrotów bieżących: --- powyżej 15% PKB, -- 10–15% PKB, - poniżej 10% PKB
13
Deficyt fiskalny / sur plus / nadwyżka: - deficyt, + sur plus / nadwyżka
5
6

Źródło: Republic Development Institute, Izveštaj o razvoju Srbije 2009, Beograd 2010.

Na samym początku, w ramach projektu „Koalicja na rzecz zmian” pomiędzy
18 składającymi się na nią partiami politycznymi nastąpiła pewna polaryzacja. Tymczasem powstały dwa bloki o coraz wyraźniejszych różnicach. Sytuacja gospodarcza
stanowiła ramy, wewnątrz których program jednego bloku niezawodnie przełożył
się na zrelatywizowaną liberalną koncepcję, zaś drugi na quasi-paternalistyczną.
W rezultacie jedna opcja opowiadała się na rzecz szybkich i głębokich (gospodarczych i innych) reform, wraz ze zniesieniem przywilejów i stworzeniem minimalistycznego państwa opiekuńczego, zaś druga opcja opowiadała się za powolnymi i stopniowymi zmianami, w tym za redukcją określonych świadczeń i usług.
Działalność pierwszej opcji została zawieszona w latach 2004 i 2005, jednak bez
istotnego wpływu na zainicjowane już reformy: „W wyniku silnej inercji lub czynników o charakterze instytucjonalnej zależności, Rządy Demokratycznej Partii Serbii
wciąż stawały w obliczu ciągłości i spójności impulsów w postaci wcześniej przygotowanych ustaw, przyjętych strategii reform oraz podjętych międzynarodowych
zobowiązań”29.
Zniesienie wszystkich sankcji oraz powrót do Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również innych organizacji i instytucji międzynarodowych (między
innymi do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego) były
jednymi z pierwszych następstw przebiegu reform nowego ustroju. W cieniu tych
osiągnięć na arenie międzynarodowej już na samym początku dokonano zaniedbań
w obszarze określonych starych/nowych problemów, co było powodem jeszcze
większych obciążeń: regulacja stosunków z Czarnogórą, status Kosowa oraz aresztowanie przestępców wojennych oskarżonych o ludobójstwo w czasie wojen w latach 90. W międzyczasie stosunki pomiędzy Serbią a Unią Europejską były nacechowane zarówno niekonwencjonalnymi sukcesami, jak i upadkami oraz licznymi
cięciami, zwłaszcza w obszarze państwa opiekuńczego, co było alibi dla niepopularnych rozwiązań30. Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych w sferze
29|
30|

M. Arandarenko, P. Golicin, dz. cyt., s. 258.
D. Vuković, Socijalna sigurnost, Beograd 2009, s. 77.
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państwa opiekuńczego ponownie okazał się przytłaczający – z powodu ogromnego
długu. Serbia nieprzerwanie podpisuje wiele umów kredytowych wymagających
od państwa podporządkowania się bardzo surowym wymaganiom, które prowadzą
między innymi do zaostrzania zasad kwalifikowalności w wielu obszarach opieki
społecznej. Wreszcie wpływ światowego kryzysu gospodarczego i finansowego niekorzystnie wpłynął na sytuację w Serbii.

Omówienie państwowych reform w zakresie opieki społecznej
Rozwój społeczeństwa socjalistycznego (lata 1945–1989) w byłej Jugosławii wymagał istotnych zmian w już istniejących strukturach politycznych, gospodarczych
i społecznych. Ideologiczne podstawy reform, zawarte w marksizmie, oraz dalsze
modyfikacje określonej samorządowej koncepcji socjalistycznej zaowocowały tzw.
miękkim socjalizmem, szczególnie w porównaniu z koncepcją prawdziwego socjorealizmu wprowadzanego w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
W trakcie trwania socjalizmu programy państwa opiekuńczego były szeroko definiowane z punktu widzenia ich (przynajmniej deklaratywnie) orientacji w kierunku
„całokształtu warunków życia i pracy ludności” 31. Choć państwo opiekuńcze było
oparte na zasadach ubezpieczenia społecznego Bismarcka, zdecydowanie zostało
na nowo zdefiniowane przez elementy redystrybucji podziału i równości, z dominującą rolą rządu w zakresie świadczenia opieki socjalnej i pozycji monopolistycznych agencji publicznych. Począwszy od 1980 r., kiedy nie było już możliwości
dłużej ukrywać nadwyżki fikcyjnie zatrudnionych jak również niskiej wydajności,
w socjalistycznym społeczeństwie zaczęły wychodzić na jaw liczne kryzysy.
Z początkiem lat 90. proces reform państwa opiekuńczego był nieuniknioną konsekwencją (i częścią) złożonej przemiany całego społeczeństwa. Jak wspomniano w poprzedniej części artykułu, wprowadzenie systemu wielopartyjnego
i gospodarki rynkowej, które przekształciły systemy polityczne i gospodarcze,
stanowiło podstawę ogólnych zmian w następnym okresie. Dominacja mechanizmów rynkowych stała się bezdyskusyjna w społeczeństwie. „Pierwsze lata transformacji przebiegały w formie wzmożonej reakcji i odrzucenia przeszłości, w tym
jej wartości i instytucji. Dotyczy to również przeszłości polityki społecznej, stanowiącej jej najmniej nienaturalny i najmniej szkodliwy podsystem. Ten rodzaj
polityki cieszył się dużym poparciem społeczeństwa i odgrywał istotną rolę w redukcji przedwojennego ubóstwa przede wszystkim przez osiągniecie pełnego zatrudnienia i obecności powszechnych świadczeń socjalnych”32. Jednak dwie idee
(absolutny rynek a absolutne państwo) przez cały czas nie stanowiły dla siebie
konkurencji, zaś ich uproszczenia wynikały z ich równoległego istnienia w latach
90. Miało to swoje przełożenie w istotnych kontrowersjach dotyczących teoretycz31|
32|

D. Lakićević, Socijalna politika, Beograd 1991, s. 12.
E. Vajs, Tranzicija socijalne politike u zemljama Istočne Evrope, w: Socijalni rad i socijalna politika –
dvadeset godina univerzitetskog obrazovanja socijalnih radnika – zbornik radova i dokumenata, ed.
I. Vidanović, Beograd 1994, s. 168.
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nych podstaw obywatelskiego państwa opiekuńczego, a w konsekwencji stworzenia polityki socjalnej ad hoc.
Lata 90. stanowiły rzeczywisty paradoks kontrowersyjnych trendów i wymusiły zmiany w sferze państwa opiekuńczego. Socjalistyczne państwo opiekuńcze
było zdezintegrowane, powstał w nim groteskowy model: „nadzwyczajny przykład
«zbiorowości o różnych dyskursach politycznych», tworzący w tym czasie «hybrydy, paradoksy, napięcia i niezgodności»”33, jako następstwo reform systemu przeprowadzanych ad hoc. Brak zmian prawnych, faktyczna niezdolność wprowadzania uprawnień oraz długotrwałe opóźnienia w wypłatach świadczeń spowodowały
utworzenie alternatywnych i uzupełniających się (jednakże nieformalnych) form
opieki społecznej. Nastąpiło ożywienie roli rodzin, lecz w wyniku długotrwałego
kryzysu lat 90. ich potencjał i zasoby uległy zniszczeniu. Rząd deklaratywnie motywowany dobrem swoich obywateli wprowadzał środki wykonawcze, lecz ich długotrwałe skutki w rzeczywistości pogarszały sytuację społeczną34. Dlatego też okres
lat 90. może wskazywać na okres quasi-państwowy w organizacji systemu opieki
społecznej.
Począwszy od 2000 r. dyskurs publiczny został zdominowany przez zwolenników neoliberalnej koncepcji, których stanowiska zostały wzmocnione przez
nieustanne restrykcje finansowe w kraju, ograniczając kluczowe znaczenie alternatywnych ścieżek reform. Zakres prywatyzacji w sektorze opieki socjalnej jest redukowany do tej pory, co autor będzie próbował wykazać w następnym rozdziale.
Jednakże klucz do rozważań będzie stanowić to, czy zmiany rynkowe zagrażają państwu opiekuńczemu.

Współczesne narodowe państwo opiekuńcze. Ubezpieczenia emerytalne
Strategiczne cele reformy systemu emerytalnego zostały określone w Dokumencie
o Strategii Redukcji Ubóstwa w następujący sposób: „Parametryczna reforma systemu publicznego powinna skutkować finansową konsolidacją istniejących funduszy
emerytalnych, zaś wprowadzenie prywatnego ubezpieczenia emerytalnego powinno
zapewnić społeczności dodatkowe świadczenia emerytalne i oszczędności dla szybszego wzrostu gospodarczego, jak również długoterminowego zrównoważonego
rozwoju systemu emerytalnego w ramach niekorzystnej sytuacji demograficznej”35.
Niewątpliwie dokument miał swój początek w już istniejącym publicznym systemie
emerytalnym i wymagał innowacji na równi z wprowadzeniem prywatnego systemu emerytalnego.

M. Arandarenko, P. Golicin, dz. cyt., s. 255.
Na przykład problem wysokiego wskaźnika bezrobocia został „naprawiony” poprzez wprowadzenie programu wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. To wyłącznie odroczyło problem związany z bezrobociem, zaś publiczne fundusze emerytalne, z powodu rosnącej liczby nowych emerytów, nadal stwarzają jeszcze poważniejsze problemy.
35|
Government of the Republic of Serbia, Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, Beograd 2003,
s. 113.
33|
34|
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Określone w ten sposób cele reform ujawniły determinację decydentów
do stworzenia suplementu rynkowego systemu publicznego, jednakże o ograniczonym zakresie. Mianowicie wraz z parametrycznymi zmianami wprowadzonymi do publicznego systemu emerytalnego zakończenie reform nastąpiło łącznie
z wprowadzeniem dobrowolnego, a nie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Zachowując system repartycyjny (pay-as-you-go system) i wprowadzając
III filar (zgodnie z klasyfikacją Banku Światowego), decydenci zdecydowali o kontynuacji propagowania międzypokoleniowej solidarności i zapewnili o realizacji
zobowiązań państwa wobec emerytów. Niemniej ciągłe zaostrzanie od 2003 r. kryteriów kwalifikowalności w filarze publicznym pozostaje w bezpośrednim związku
ze wzrastającym zakresem odpowiedzialności beneficjentów i obniżeniem perspektyw polegania na mechanizmach państwowych. W związku z obawami względem
kwot świadczeń emerytalnych w przyszłości, a wynikających z zaburzenia równowagi w systemie publicznym, wprowadzenie rynku umożliwiły świadczeniobiorcom dostęp do dodatkowych opcji. Na chwilę obecną dobrowolne prywatne ubezpieczenia emerytalne stanowią istotną innowację w systemie emerytalnym. Jednak
mała liczba beneficjentów to nie konsekwencja braku świadomości co do potrzeby
oszczędzania na starość, a prawdopodobnie skutek niskiej siły nabywczej społeczeństwa.
Zadeklarowane zmiany w systemie emerytalnym w przyszłości odnoszą się
do wprowadzenia II filaru, czyli obowiązkowego ubezpieczenia prywatnego, zapewniającego znacznie wyższy poziom prywatyzacji. Obowiązkowe ubezpieczenie
prywatne skutkowałoby wprowadzeniem rzeczywistych elementów rynkowych
do systemu emerytalnego, uwzględniając fakt, że nie pozbawiłoby to beneficjentów
możliwości wyboru prywatnego filaru emerytalnego, lecz wyłącznie pomiędzy istniejącymi funduszami prywatnymi.

Ubezpieczenie zdrowotne
Znaczna część systemu opieki zdrowotnej w Serbii pozostaje pod kontrolą państwa. Jednakże struktura publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadal charakteryzuje się nieczytelnym podziałem w zakresie poziomów opieki, której proces
decentralizacji dopiero co się zakończył. W zestawieniu z okresem socjalizmu
najbardziej znaczące zmiany przeprowadzone zostały poprzez wprowadzenie
dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz powołanie do życia prywatnych
placówek opieki zdrowotnej. Pakiet świadczeń i prawo do opieki zdrowotnej w systemie publicznym zostały zredukowane na podstawie zmian prawnych z 2005 r.
w ramach projektu rozpoczętego już w 1992 r., kiedy dokonały się pierwsze zmiany w socjalistycznym ustawodawstwie o opiece zdrowotnej. Z punktu widzenia
tych, którzy opowiadali się za większą racjonalnością konsumpcji w systemie
ochrony zdrowia, poziom redukcji jest nadal niesatysfakcjonujący, zaś kryteria
kwalifikowalności powinny być jeszcze bardziej zaostrzone. Wprowadzona została częściowa racjonalizacja pod względem redukcji liczby łóżek i (niemedycznego) personelu.
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Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Serbii wprowadzono dopiero w 2008 r.
Jego wdrożenie, co istotne – zbiegające się z kryzysem gospodarczym, przypuszczalnie stanowi przyczynę umiarkowanej liczby świadczeniobiorców. Podobnie
w przypadku prywatnego ubezpieczenia emerytalnego rola państwa sprowadza
się do udzielania koncesji firmom ubezpieczeniowym. Dobrowolne ubezpieczenie
zdrowotne skierowane jest do osób, które nie są objęte systemem publicznym oraz
do tych, które opowiadają się za wyższymi standardami.
W tym samym czasie, wraz z dominującą rolą publicznego sektora opieki zdrowotnej, prywatne zakłady opieki zdrowotnej stale poszerzały zakres swojej działalności. Jakkolwiek żadna z wprowadzonych dotychczas reform nie zapobiegła
równoległej obecności sektora publicznego i prywatnego. Przepisy dotyczące sektora prywatnego były i są pozbawione przejrzystej koncepcji, co skutkuje brakiem
regulacji i korupcją36 oraz niezadowalającym położeniem beneficjentów. Pomimo
formalnego pokrycia z publicznego ubezpieczenia i opłaconych składek niektóre
ze skutków dotyczą wydawania znacznej części dochodów na zabiegi w prywatnych
placówkach służby zdrowia37. Stoi to w sprzeczności nie tylko z celami reform, lecz
także z częścią programu deklarowanego przez Ministerstwo Zdrowia na początku
2000 r.38. W porównaniu z latami 90. (i naturalnie socjalizmem) jedyne radykalne
zmiany nastąpiły w zakresie pielęgnacji zębów, głównie z powodu objęcia patronatu
państwa nad prewencyjną opieką dentystyczną. Prawdziwym osiągnięciem zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym jest przyznawanie uprawnień pracownikom, zaś akredytacja zakładów opieki zdrowotnej jest do tej pory wyłącznie dobrowolna.
Istotne zmiany w finansowaniu opieki zdrowotnej zostały dokonane stosunkowo niedawno lub mają dojść do skutku. Do podstawowej opieki zdrowotnej została
wprowadzona metoda podatku pogłównego, jednak bez oczekiwanych i pozytywnych rezultatów39. Zaś metoda grup dotyczących diagnozowania była i jest nadzorowana na poziomach drugiego i trzeciego stopnia opieki. Na początku lat 90.
został wprowadzony udział beneficjentów w kosztach opieki zdrowotnej. Wysokość
udziału jest niemal symboliczna i nie wydaje się być obciążeniem dla domowych
gospodarstw, jednakowoż nie przyczynia się do gromadzenia oszczędności. Z drugiej strony wydatki związane z prywatną opieką zdrowotną w gospodarstwach domowych w znacznym stopniu zagrażają standardowi życia ludności.
Jest raczej pewne, że dyskusje na temat przyszłego rozwoju opieki zdrowotnej odbywać się będą pod presją ograniczeń finansowych, redukcji siły nabywczej,
Zob. N. Perišić, Health Care System Between the State and the Market – the Case of Serbia, „Serbian
political thought” 2014, 6(10), s. 193–209.
37|
Zob. N. Perišić, Reforme zdravstva u Srbiji, w: Socijalne reforme – sadržaj i rezultati, ed. D. Vuković,
M. Arandarenko, Beograd 2011, s. 275–291.
38|
Ministry of Health 2003, Bolje zdravlje za sve u trećem milenijumu, http://www.mos.gov.rs/upload/
dl/OMLADINA/Strategije/zdravlje.pdf (data dostępu: 15.04.2010).
39|
Zob. Republic Health Insurance Fund 2013, Strategija razvoja zdravstvenog osiguranja, http://www.
rfzo.rs/download/Strategija%20razvoja%20zdravstenog%20osiguranja.pdf (data dostępu: 13.04.
2015).
36|
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wzmożenia oczekiwań ludności i zwiększenia niezadowolenia pracowników w tym
sektorze. Wygląda na to, że w chwili obecnej wymienione czynniki stoją w równowadze, a ewentualna poprawa sytuacji ekonomicznej może pociągnąć za sobą
zwiększenie odpowiedzialności beneficjentów.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Stosunek pracy oraz przepisy prawne dotyczące ochrony zatrudnionych zostały
przekształcone w kierunku rezydualizmu bardziej niż obszar ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Zostały wprowadzone szeroko pojęte zasady elastyczności w zakresie wydawania coraz większej liczby uprawnień dla pracodawców i/a coraz mniej
pozwoleń dla pracowników. Ta zmiana stanowi istotny brak ciągłości z socjalizmem,
w którym pracownicy byli upoważnieni do podejmowania decyzji, a co de facto
stanowiło o ich bardzo wysokim poziomie niezależności. Jednak przeciw-wydajność oraz ograniczenia nowych regulacji prawnych wynikały z faktycznego braku
wstępnych uwarunkowań społecznych niezbędnych do ich realizacji w zgodzie z intencjami decydentów. Choć socjalistyczny problem nadmiernie rygorystycznych
stosunków pracy oraz problem przemian wynikający z faktycznej niemożliwości
wyzwolenia nadwyżki pracowników przestały istnieć, nowe przepisy przyczyniły się
do powstania zbyt liberalnych stosunków pracy: ogromna podaż siły roboczej (wysoka stopa bezrobocia) w sytuacji bardzo niskiego popytu (słaba gospodarka) praktycznie pozbawiła pracowników praw nawet ustanowionych przez prawo. To z kolei
przyczyniło się do pogorszenia rozwoju dialogu społecznego, osłabienia uprawnień
związków zawodowych itp. Zamiast planowanych dodatkowych wariantów zatrudnienia pełen kontrowersji proces prywatyzacji przyczynił się również do wzrostu
stopy bezrobocia.
Zmiany w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia wyraźnie nie idą w kierunku
prywatyzacji. Zarówno w Serbii, jak i innych krajach z powodu braku ekonomicznej efektywności zainteresowanie problemem nie istnieje. Reformy zaś idą w kierunku zaostrzenia kryteriów kwalifikowalności w zakresie świadczeń pieniężnych: „Ich
wysokość została obniżona, zaś czas trwania wypłaty świadczeń został zredukowany
stosownie do wysiłków uczynienia bezrobotnych bardziej aktywnymi”40. Pomimo
przyjętej polityki empiryczne dane zaprzeczają zasadniczemu kierunkowi państwa
względem aktywnej polityki rynku pracy. Koszty dla aktywnej polityki rynku pracy
okazały się nadzwyczaj niskie, zaś wykorzystywane ograniczone fundusze nawet w sytuacji ich optymalnego ukierunkowania i oddziaływania nie byłyby w stanie w istotny sposób zmienić ogólnych wyników na rynku pracy41. Pomimo aktywnych programów badacze nieustannie wskazują na trwały charakter miejsc pracy narażonych
na likwidację. Z myślą o zwiększaniu konkurencyjności i bardziej efektywnym rynku
pracy, wraz z modernizacją Krajowego Urzędu Pracy, ustawa wprowadziła również
40|
41|

D. Vuković, Socijalna sigurnost, Beograd 2009, s. 195.
Zob. M. Arandarenko, Tržište rada u Srbiji – trendovi, institucije, politike, Beograd 2011.
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możliwość zakładania prywatnych urzędów pracy. Rola państwa w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie prywatnych agencji zatrudnienia jest ograniczona,
tymczasem wcześniejsze bardzo szerokie udzielanie zezwoleń na publiczne służby zatrudnienia zostały stopniowo zaostrzone.

Opieka socjalna i opieka nad dziećmi
Ramy prawne regulujące pomoc państwa na rzecz ubogich zawarte są w obszarze
systemów opieki społecznej i opieki nad dziećmi. Świadczenia socjalne oraz zasiłki rodzinne stanowią dwa najważniejsze zobowiązania pieniężne na rzecz ubogich. Oba przywileje zostały poddane istotnym zaostrzeniom kryteriów kwalifikacyjnych, powodując odcięcie dostępu pełnosprawnym beneficjentom do prawa
do świadczeń pieniężnych na okres trzech miesięcy w roku i odpowiednio rezygnacji z uniwersalnych świadczeń na dzieci.
Świadczenia socjalne zostały znacząco zreformowane. Główne cele reformy zostały skierowane na wyeliminowanie deficytu pod względem zawodowym
(wprowadzenie standardów pracy) i organizacyjnym (decentralizacja), z tendencją do poszerzenia zakresu zasobów opieki socjalnej. W tym wypadku państwo
wyraźnie zrezygnowało ze stanowiska głównego dostawcy opieki społecznej
i ustąpiło miejsca innych sektorom. Ponieważ w głównej mierze uwarunkowane
to było niedoborem funduszy, dokonano tego dość niechętnie. Choć rodzina zawsze odgrywała istotną rolę, była niedostrzegana przez państwo. Zaobserwować
można to również na przykładzie koncepcji aktywacji wprowadzonej do systemu opieki społecznej. Mianowicie gospodarka krajowa nie jest w stanie wchłonąć
ogromnej liczby beneficjentów tych wypłat na rynek pracy. Dlatego przekłada się
to na znaczne wykluczenie owych beneficjentów oraz silnej zależności, jednak
nieoficjalnie wpływa to na rodzinę. Co więcej, na scenę wkroczyły liczne organizacje pozarządowe, uzupełniając tym samym działania, których brakuje w sektorze publicznym, powodując większą złożoność obrazu, niemniej lepiej dostosowanych do potrzeb ludności. Fundusz Innowacji Społecznych stanowił dobry, choć
przejściowy, mechanizm wzmocnienia współpracy między państwem a sektorem
wolontariatu.
Procesy prywatyzacyjne zostały w głównej mierze wdrożone w obszarze świadczenia usług. Zakładanie prywatnych domów spokojnej starości jest jednym z przykładów wprowadzenia elementów rynkowych do opieki społecznej. Sieć domów dla
osób starszych nie została równomiernie rozłożona w kraju, a ograniczone możliwości skutkowały tworzeniem się długich list oczekujących. W konsekwencji zostało otwartych wiele prywatnych domów, jednak pomimo ich rzeczywistej roli jako
takie nie zostały zarejestrowane. Przyczyna leży w zbyt surowych przepisach prawnych, niemniej zwiększone zapotrzebowanie na domy opieki w tej kwestii okazało
się być korzystne. Jednym z problemów w prywatnych domach dla osób starszych
jest niedostateczna opieka. Ponadto zakwaterowanie finansowane jest przez samych
beneficjentów. Ceny regulowane są przez rynek, zatem jest to oferta skierowana wyłącznie dla osób w lepszej sytuacji materialnej.
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Zasadność reform w dyskursie publicznym
Studia nad istotą państwa opiekuńczego w Serbii w zasadzie nie istnieją. Krótkie
badania przedstawione w 201042 r. dowiodły, że respondenci są nieznacznie przekonani o konieczności przeniesienia programów i działań państwa opiekuńczego
na wolny rynek. Wydaje się, że respondenci postrzegają państwo jako podmiot, którego zadaniem jest pozostać głównym (re)dystrybutorem społecznej sprawiedliwości. Opinie niektórych respondentów polegających na mechanizmach rynkowych
i przyznających im niewielką przewagę można wyjaśnić z punktu widzenia kontekstu społecznego, w którym żyją (co de facto jest formą kapitalizmu).
Tabela 2. Reakcje obywateli na stanowisko: „Rząd powinien zaspokajać podstawowe potrzeby obywateli w przypadkach chorób, ubóstwa oraz bezrobocia”
Reakcje obywateli
Całkowicie się zgadzam
Przeważnie się zgadzam
Nie wiem
Przeważnie się nie zgadzam
Całkowicie się nie zgadzam
Razem

Frekwencja
1120
243
276
72
102
1813

Procent
62
13
15
4
6
100

Źródło: M. Ružica, dz. cyt.

Przytoczone badania potwierdzają, że „obywatele Serbii postrzegają państwo
jako głównego przedstawiciela, organizatora i dysponenta instrumentów motywacyjnych, wspierającego działania, programy oraz inne różnorodne świadczenia”43.
Wysiłki mające na celu wyjaśnić tę postawę dziedzictwa socjalistycznego wydają się
być autentyczne, lecz tylko w szerszym kontekście europejskich wartości społecznych i tradycji. Ponadto nawet w okresie przejściowym charakteryzującym się silnym neoliberalnym dyskursem (lata 2000–2010) niektóre kluczowe podmioty polityczne, nawet te reformatorskie, nie kwestionują roli państwa w najważniejszych
programach publicznych (ubezpieczenie emerytalne, opieka zdrowotna, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, opieka społeczna). Nie dziwi zatem fakt, że 75%
respondentów „całkowicie” lub „przeważnie” zgadza się ze stwierdzeniem, że zadaniem rządu jest zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich obywateli w przypadku choroby, ubóstwa i bezrobocia (por. tabela 2). Mając na uwadze ciągle utrzymuBadania Jak obywatele Serbii postrzegają przejście z socjalizmu w kapitalizm zostały przygotowane przez Fundację im. Friedricha Eberta, Ośrodek Wolnych Wyborów i Demokracji oraz Ośrodek
Centre for Free Elections and Democracy i Ośrodek Badań Socjaldemokratycznych. Zostały opublikowane w pracy How the citizens of Serbia see transition – research into public opinion of transition.
Badaniami objęto 1813 respondentów z terytorium Serbii.
43|
M. Ružica, Država i/ili tržište – Neoliberalizam i/ili socijaldemokratija, w: Kako građani Srbije vide
tranziciju iz socijalizma u kapitalizam – istraživanje javnog mnjenja tranzicije, Friedrich Ebert
Stiftung, Beograd 2011, s. 38.
42|
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jące się wysokie wskaźniki ubóstwa, niewątpliwie jest to pożądane przez większości
populacji.
Z punktu widzenia silniejszego zaufania jednostek samym sobie zasada aktywacji, wraz ze wzrostem większej odpowiedzialności w sytuacjach społecznego ryzyka,
również może być zakwestionowana, to znaczy, że dla respondentów jest całkowicie
nie do zaakceptowania. 51% z nich zgadza się ze stwierdzeniem: „Świadczenia opieki społecznej powinny być wypłacane wyłącznie w najpoważniejszych przypadkach,
w przeciwnym razie ludzie zmuszeni będą liczyć na samych siebie”. 29% nie zgadza
się z tym wcale, zaś równo 20% pozostaje niezdecydowana. Przyjęcie tej deklaracji
przez 51% respondentów można interpretować jako: napiętnowanie osób pobierających socjalne świadczenia pieniężne, które z reguły uzależnione są od rodzin.
Odrzucenie marginalnej roli państwa stanowi niezgodność z tym stwierdzeniem.
Wreszcie znaczna część niezdecydowanych respondentów prezentuje zmiany w postrzeganiu roli państwa i jednostek (por. tabela 3).
Tabela 3. Reakcje obywateli na stanowisko: „Świadczenia opieki społecznej powinny być wypłacane wyłącznie w najpoważniejszych przypadkach, w przeciwnym razie ludzie zmuszeni będą liczyć na samych siebie”
Reakcje obywateli
Całkowicie się zgadzam
Przeważnie się zgadzam
Nie wiem
Przeważnie się nie zgadzam
Całkowicie się nie zgadzam
Razem

Frekwencja
652
272
367
211
312
1813

Procent
36
15
20
12
17
100

Źródło: M. Ružica, dz. cyt.

Choć można byłoby przypuszczać, że reakcje na stanowisko w tabeli 4 będą ujęte odwrotnie (tj. podobna liczba respondentów zgodzi się z pierwszym stanowiskiem, a nie zgodzi się z drugim), to nie wydaje się, by respondenci uważali je jako
wzajemnie konkurujące (por. tabela 4). Jednak interpretację dodatkowo potęguje
pytanie obejmujące trzy nader rozproszone działania: otwarcie nowych miejsc pracy – co powinno być zrobione przez rynek, programy wstępnej kwalifikacji – co ma
stanowić część aktywnych programów rynku pracy oraz wsparcie dla bezrobotnych
stanowiące część systemu ubezpieczeń, jak również systemu opieki społecznej. Procentowy udział respondentów zgadzających się z pierwszym stanowiskiem, którzy
w sposób jednoznaczny popierają rynek i gospodarcze mechanizmy w tworzeniu
możliwości zatrudnienia, jest stosunkowo niski (38%). Taki sam odsetek respondentów nie ma pewności, zaś odsetek niezdecydowanych respondentów (w porównaniu z poprzednimi dwoma tabelami) jest najwyższy. Tylko 24% respondentów
zgadza się z dominującą rolą rynku w zatrudnianiu. Przyczyna tego może wynikać
z obiektywnych tendencji na rynku pracy, a nie tylko orientacji ideologicznej.
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Interesujące jest, że 73% respondentów uznało, że to „państwo powinno być
odpowiedzialne za otwieranie nowych miejsc pracy, programy wstępnych kwalifikacji i wsparcie dla bezrobotnych”. Tylko 9% nie zgadza się z tym stanowiskiem,
zaś pozostałe 18% nie ma pewności. Jedną z przyczyn jest prawdopodobnie wyższy poziom bezpieczeństwa pracy w sektorze publicznym i wyższe wynagrodzenia.
Wyniki wskazują na „bierny opór obywateli względem szeregu reform pod osłoną
neoliberalizmu i wpływ agencji zagranicznych”44.
Tabela 4. Reakcje obywateli na stanowisko: „Państwo powinno / rynek powinien
przejąć odpowiedzialność za otwieranie nowych miejsc pracy”

Reakcje obywateli
Całkowicie się zgadzam
Przeważnie się zgadzam
Nie wiem
Przeważnie się nie
zgadzam
Całkowicie się nie
zgadzam
Razem

„Rynek powinien przejąć odpowiedzialność za otwieranie
nowych miejsc pracy – należy
prowadzić jednocześnie politykę popytu i podaży”

„Państwo powinno przejąć
odpowiedzialność za otwieranie nowych miejsc pracy, programy wstępnych kwalifikacji
i wsparcie dla bezrobotnych”

24

62

14

11

38

18

11

4

13

5

100

100

Źródło: M. Ružica, dz. cyt.

Podsumowanie
Struktura opieki państwowej zbudowana została na konwencjonalnym ryzyku opieki socjalnej, dlatego obszary uwzględnione w niniejszej pracy stanowią ograniczenie
w dyskusji. Widoczna jest konieczność utworzenia szerszej przestrzeni do wdrożenia modernizacyjnych bodźców, a ich intensywność nadal pozostawia wiele do życzenia. Ogólnie rzecz biorąc, opowiadając się a priori za rynkowymi inicjatywami,
już pierwsze oznaki problemów konfrontacji z sektorem publicznym są tak samo
złe jak stwierdzenie o konieczności zdecydowanej roli państwa w reformach systemu opieki społecznej – zarówno rynek i państwo mogą okazać się skuteczne lub
nieskuteczne. Debata dotyczy tego. czy pomoc prywatnego lub publicznego sektora
ulega poprawie.
Wzięty pod uwagę w niniejszej pracy aspekt nawiązuje do socjalizmu i dwóch
okresów przejściowych. Wspomniane okresy charakteryzowały się znacznymi róż44|

M. Ružica, dz. cyt., s. 45.
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nicami między rolami państwa i rynku w świadczeniu opieki społecznej. Wyraźnym
jest fakt, że po upadku socjalizmu relacje między tymi dwoma sektorami stały się
jeszcze bardziej skomplikowane. Na początku lat 90., wobec euforii z odrzucenia
wszystkich socjalistycznych wartości a priori, socjalizm stawał się ponownie pozytywnym doświadczeniem. Strategię zmian (lub jej brak) charakteryzowały nadzwyczaj złe wyniki związane z funkcjonowaniem rynku. Wydaje się, że prawdziwy
wolny rynek w Serbii nigdy nie istniał, zaś jego próba adaptacji przez partie rządzące przyczyniła się do likwidacji państwa opiekuńczego i drastycznych oszczędności.
Reformy państwa opiekuńczego w ujęciu obywatelskim charakteryzowały się
wzrostem osobistej odpowiedzialności za własne ekonomiczne i społeczne bezpieczeństwo. Wycofywanie się państwa ze wszystkich obszarów bezpieczeństwa społecznego wraz z rozszerzeniem mechanizmów rynkowych zostało uwarunkowane
istotnymi trudnościami ekonomicznymi państwa w warunkach stałych niedoborów
wypłaty świadczeń wymaganych przez ludność na bazie opłacanych składek. Wydaje się, że rozwój obywatelskiego państwa opiekuńczego w przyszłości będzie opierał
się na trajektorii rynku.
Jednakże przyczyna, dla której państwo opiekuńcze skierowało się w stronę rezydualizmu, związana jest z deficytem funduszy państwowych. W takiej sytuacji
orientacja rynkowa zostaje wymuszona na obywatelach Serbii. Powodem tego jest
brak mechanizmów wsparcia i wzmacniania pozycji samodzielności jednostek i rodzin. Z powodu braku środków finansowych państwo nie jest w stanie zbudować
warunków koniecznych do egzystencji w nowej rzeczywistości. Niewątpliwie pobudzenie państwa opiekuńczego w Serbii stanowiłoby preferowany kierunek rozwoju
i oznaczałoby przekształcenie biernego państwa opiekuńczego, w głównej mierze
zorientowanego na zyski, w aktywne państwo opiekuńcze idące w kierunku świadczenia usług.
Tłumaczenie z języka angielskiego: Magdalena Anderson
Współpraca: Anna Jagiełło-Szostak
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Bezpieczeństwo kulturowe
Republiki Serbii
Abstrakt: Serbia, jako państwo leżące na styku nie tylko różnych kultur, lecz także różnych cywilizacji, przez wiele wieków znajdujące się pod władzą imperium
osmańskiego, w którym ważnym elementem tożsamości i kultury było i jest prawosławie, dziś aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to państwo, które
ze względu na strukturę etniczną i wyznaniową można określić jako wielokulturowe, a jednocześnie posiadające liczną diasporę poza granicami kraju.Głównym
celem artykułu jest analiza różnych aspektów bezpieczeństwa kulturowego Republiki Serbii. Przybliżone zostaną uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego,
wybrane podmioty sytemu bezpieczeństwa kulturowego oraz wyzwania dla tego
sektora bezpieczeństwa, z którymi boryka się współczesna Serbia. Uwaga skupiona zostanie na kwestii tożsamości, problemach ochrony dziedzictwa kulturowego,
problematyce demograficznej, w tym zagadnieniu wielokulturowości, oraz promocji kultury serbskiej poza granicami kraju.
Słowa kluczowe: Serbia, bezpieczeństwo kulturowe, tożsamość, ochrona dziedzictwa
kulturowego.
Abstract: Cultural Security of the Republic of Serbia
The main aim of the chapter is to analyse various aspects of the cultural security
of the Republic of Serbia. The presented state is at a crossroads of various cultures
and civilisations. For many years, Serbia remained under the domination of the
Ottoman Empire but also with visible impact of the Austro – Hungarian Empire.
Having said that, Serbia struggled against dominant cultures preserving the most
important element of the national identity and culture, which was orthodox confession. Serbia is not only a multinational state, but also multicultural because
of its ethnic and religious structure.
In the chapter, Authors take the most significant determinants of cultural security,
chosen subjects of the cultural security system and also challenges which have great
impact on Serbia into consideration. Attention will be focused on identity aspects,
protection of cultural heritage, socio-economic and demographic problems, multicultural issues and promotion of the Serbian culture abroad.
Keywords: Serbia, cultural security, identity, protection of cultural heritage.
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Bezpieczeństwo kulturowe – zagadnienia definicyjne
Wraz z rozwojem współczesnych badań nad bezpieczeństwem coraz większą uwagę
zwraca się na aspekty pozamilitarne. W rezultacie wyodrębnia się kolejne kategorie bezpieczeństwa, takie jak bezpieczeństwo społeczne, ekologiczne, informacyjne,
żywnościowe itd. Pojawia się również kategoria bezpieczeństwo kulturowe.
W klasycznej już dziś definicji Grażyny Michałowskiej bezpieczeństwo kulturowe w wymiarze narodowym to „warunki, w których społeczeństwo może utrwalać i pielęgnować wartości decydujące o jego tożsamości, a jednocześnie swobodnie czerpać z doświadczeń i osiągnięć innych narodów. Jest więc stanem pewnej
równowagi niezbędnym, lecz ani teoretycznie, ani empirycznie niemożliwym
do określenia”1. Z kolei Jan Czaja mianem bezpieczeństwa kulturowego określa
„zdolność państwa do ochrony tożsamości kulturowej, dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, w warunkach otwarcia na świat, umożliwiających rozwój kultury
przez internalizację wartości niesprzecznych z własną tożsamością”2. Waldemar
Kitler bezpieczeństwo kulturowe sytuuje w kategoriach procesu obejmującego
„różnorodne działania (środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których
zasadniczym celem jest utrwalanie i pielęgnowanie wartości decydujących o tożsamości narodowej oraz czerpanie z doświadczeń i osiągnięć innych narodów, a jednocześnie przeciwdziałanie obcym wpływom, osłabiającym spójność wewnętrzną”.
Zauważa on ścisły związek bezpieczeństwa kulturowego z innymi sektorami bezpieczeństwa, przede wszystkim politycznym, ideologicznym, społecznym i publicznym, oraz trudności w oszacowaniu zagrożeń w sferze kultury duchowej3. Z kolei zdaniem Agaty W. Ziętek: „Bezpieczeństwo kulturowe wymaga podejmowania
działań w celu zapewnienia i stworzenia warunków, w jakich kultura będzie się
mogła rozwijać i wzrastać. Kultura musi posiadać, z jednej strony, zdolność ochrony, z drugiej musi umiejętnie adaptować się do zmian, nie tracąc przy tym swojej
specyfiki, unikatowości. W tym rozumieniu ważne jest utrzymanie stabilnych warunków jako gwarancji niezakłóconej aktywności społecznej, która jest istotna dla
rozwoju i zachowania kultury”4.
Cytowany już Jan Czaja, określając merytoryczny zakres bezpieczeństwa kulturowego, stwierdza, że obejmuje ono: 1) ochronę wartości kultury symbolicznej
istotnych dla tożsamości narodowej; 2) ochronę materialnych dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; 3) poczucie bezpieczeństwa kulturowego dotyczące zarówno
społeczeństwa (narodu), jak i grup etnicznych i jednostek; 4) pojęcie otwartości
kultury oznaczające stan równowagi między wewnętrznym rozwojem a ochroną
1|

2|
3|
4|

G. Michałowska, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji, w: Bezpieczeństwo narodowe
i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997,
s. 132.
J. Czaja, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa, Kraków 2014, s. 36.
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP, Warszawa 2011, s. 53–54.
A.W. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2013, s. 78. Przegląd definicji bezpieczeństwa kulturowego – zob. m.in.: J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008,
s. 30–37; A.W. Ziętek, dz. cyt., s. 74–78.
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przed niepożądanymi wpływami; 5) prowadzenie zagranicznej polityki kulturowej5.
Realizacja działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa kulturowego możliwa jest dzięki stworzeniu ram prawno-instytucjonalnych, które można nazwać
systemem bezpieczeństwa kulturowego. Jego uzupełnieniem jest działalność podmiotów niepaństwowych – przede wszystkim organizacji pozarządowych, mediów,
organizacji religijnych itp.
Analizując kategorię bezpieczeństwa kulturowego, wskazuje się na szereg czynników stwarzających dlań rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie, takich jak m.in.
globalizacja, modernizacja, procesy migracyjne, procesy integracyjne, zachodzące
współcześnie także na płaszczyźnie kulturowej, wojny i konflikty, grabieże i niszczenie dóbr kultury, zmiany klimatyczne oraz katastrofy naturalne. Odnoszą się one
zarówno do dziedzictwa kulturowego, jak i do tożsamości6.
Przedmiot zainteresowania w niniejszym artykule stanowi bezpieczeństwo kulturowe Republiki Serbii. Państwa leżącego na styku nie tylko różnych kultur, lecz
także różnych cywilizacji, przez wiele wieków znajdującego się pod władzą imperium osmańskiego, w którym ważnym elementem tożsamości i kultury było i jest
prawosławie, dziś aspirującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Państwa, które
ze względu na strukturę etniczną i wyznaniową, można określić jako wielokulturowe, a jednocześnie posiadające liczną diasporę poza granicami kraju. W niniejszym rozdziale przybliżone zostaną uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego,
wybrane podmioty sytemu bezpieczeństwa kulturowego, jak również wyzwania dla
tego sektora bezpieczeństwa, z którymi boryka się współczesna Serbia. Uwaga skupiona zostanie na kwestii tożsamości, problemach ochrony dziedzictwa kulturowego, problematyce demograficznej, w tym na zagadnieniu wielokulturowości oraz
promocji kultury serbskiej poza granicami kraju.

System bezpieczeństwa kulturowego Serbii
Do podstawowych czynników wpływających na możliwość zachowania bezpieczeństwa kulturowego należy polityka kulturalna państwa. W raporcie pt. Compedium
of cultural Policies and Trends in Europe. Country Profile: Serbia z 2015 r. autorzy
wyróżnili kluczowe fazy serbskiej polityki kulturalnej: socrealizm i represyjny model kultury (lata 1945–1953), demokracja w kulturze (lata 1953–1974), decentralizacja i samorządność (lata 1974–1989), kultura nacjonalizmu (lata 1990–2000),
kultura w transformacji (lata 2001–2004), okres stagnacji (okres: 2004 – marzec
2007), próba zmian systemowych (okres: maj 2007 – lipiec 2008), zawirowania z powodu kryzysu ekonomicznego (okres: lipiec 2008 – 2011), zawirowania i niespójna
polityka (okres: marzec 2011 – listopad 2014)7. Dla niniejszej pracy najistotniejszy
jest okres po roku 2000. Lata 1990–2000 były dla Serbii czasem stagnacji, centrali5|
6|
7|

J. Czaja, dz. cyt., s. 36–37.
Zob. szerzej m.in.: A.W. Ziętek, dz. cyt., passim.
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Country Profile: Serbia, ed. M. Dragićević-Šešić, G. Tomka, H. Mikić, s. 3–5, http://www.culturalpolicies.net/down/serbia_022015.pdf (dostęp: 4.09.2016).
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zacji, podporządkowania całego systemu instytucji kulturalnych reżimowi Slobodana Miloševicia oraz poddania społeczeństwa nacjonalistycznej propagandzie. Jak
wskazuje Franciszek Gołembski, kultura w Serbii miała charakter etnocentryczny8.
Lata 2001–2004 oraz wybór na stanowisko premiera Zorana Đinđicia powoli zaczęły zmieniać obraz Serbii, do czego zresztą dążył wspomniany polityk. Wśród priorytetów zmian w polityce kulturalnej pojawiły się m.in.: decentralizacja, wprowadzenie nowych zasad prawnych w zakresie kultury (i harmonizacja ze standardami
europejskimi), multikulturalizm jako jeden z kluczowych wyróżników dla serbskiego i wówczas czarnogórskiego społeczeństwa, odnowa więzi i współpracy regionalnej9. W kolejnym okresie do kluczowych celów dodano ochronę kulturowego dziedzictwa Serbii, przede wszystkim sakralnego. Jak oceniają autorzy raportu, debata
na temat polityki kulturalnej została przerwana, a w kolejnych latach (2007–2008),
pomimo podejmowanych dyskusji, nie udało się ustalić strategii dotyczącej kultury.
W latach 2008–2011 polityka kulturalna oparta była na czterech zasadach: transformacji, racjonalizacji, koncentracji i innowacji. W tym przedziale czasowym udało
się przyjąć w 2009 r. Ustawę o kulturze, a rząd zaczął zwracać uwagę na rolę podmiotów prywatnych (np. fundacji i instytucji kulturalnych). Jednak kryzys z 2008 r.
spowodował cięcia budżetu przeznaczonego na kulturę. Ostatni okres, który można
także przedłużyć do 2016 r., charakteryzuje się brakiem koherentnej polityki i strategii kulturalnej. Ponadto nowa taktyka kulturalna oparta została na polityce pamięci zogniskowanej na wojnach bałkańskich i I wojnie światowej, w których Serbia
była po stronie zwycięzców10.

W Republice Serbii funkcjonują podmioty i instytucje, które wraz z regulacjami prawnymi tworzą system bezpieczeństwa kulturowego. Do najistotniejszych należy zaliczyć przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Informacji11 (Ministarstvo kulture i informisanja), do kompetencji którego należą
m.in.: rozwój i promocja kultury oraz twórczości artystycznej, zapewnienie
środków materialnych dla działalności kulturalnej, rozwoju i promocji twórczości literackiej, muzycznej, teatralnej, filmowej, dzieł i rzemiosł artystycznych w mediach audiowizualnych, ochrona materialnego i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, działalności bibliotek, wydawnictw, kinematografii i muzyczno-scenicznej , monitorowanie działań informacyjnych instytucji
zagranicznych (mediów, biur i korespondentów zagranicznych w Republice
Serbii). Ponadto istotnymi zadaniami są: informowanie mniejszości narodowych, rejestracja instytucji zagranicznych, ustanowienie i rozwój centrów
kultury i informacji za granicą, stworzenie warunków dostępu i realizacji
F. Gołembski, Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001, s. 132.
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe…, s.3.
10|
Tamże, s. 4–5.
11|
Na jego czele od sierpnia 2016 r. stoi Vladan Vukosavljević (w latach 2013–216 pełnił funkcję sekretarza ds. kultury w Belgradzie). W 2012 r. Ministerstwo Kultury zmieniło nazwę na Ministerstwo
Kultury i Informacji.
8|
9|
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projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych UE, darowizn, i innych form pomocy rozwojowej wyłączonych spod jurysdykcji ministerstwa
oraz inne12. Wśród innych instytucji tworzących system bezpieczeństwa kulturowego są także: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Krajowa Rada Kultury,
Sekretariat ds. Kultury i Informacji Publicznej Wojwodiny, Krajowa Rada
Mniejszości Narodowych, rady miejskie13 oraz gminy14.

Kilka słów należy poświęcić Macierzy Serbskiej (Matica Srpska) jako najstarszej
instytucji kulturalnej, naukowej i literackiej w Serbii powstałej w 1826 r. w Peszcie.
Jej nadrzędnym celem było i jest utrzymywanie serbskiej tożsamości narodowej,
w tym kulturowej. W ramach Macierzy wydawana jest Kronika Macierzy Serbskiej
(Letopis Matice Srpske) oraz utworzona została jeszcze w XIX w. biblioteka z siedzibą w Nowym Sadzie. Macierz Serbska była też przykładem tworzenia podobnych instytucji, takich jak Macierz Czeska (1831 r.), Słowacka (1863 r.) czy Iliryjska
(1842 r., przemianowana na Macierz Chorwacką w 1874 r.)15. Kolejną instytucją
mającą olbrzymie znaczenie narodowe jest Filmoteka Jugosłowiańska16 (Kinoteka
Jugoslovenska)17. Sama nazwa, w której występuje określenie nieistniejącego już
państwa jugosłowiańskiego, świadczyć może o sentymencie do kultury jugosłowiańskiej, jak i do wskazania, iż Serbia jest dziedziczką kultury jugosłowiańskiej. Filmoteka powstała w 1949 r. i do 1972 r. finansowana była przez SFRJ, a następnie przez
Republikę Serbii i miasto Belgrad18. Od 1995 r. Jugosłowiańska Filmoteka przyznaje
nagrodę filmowa „Złotą Pieczęć” („Zlatni pečat”). Instytucja jest także członkiem
Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych19. Podobnie w Belgradzie swoje
siedziby mają Archiwum Serbii i Archiwum Jugosławii. Pierwsze powstało w 1898
r. i pielęgnuje dokumenty sprzed 1918 r., z czasów II wojny światowej oraz po niej.
Archiwum Jugosławii20 założone zostało w 1950 r. i przechowuje dokumenty, które
powstały w wyniku pracy instytucji jugosłowiańskich w latach 1918–2006.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Nadležnosti, http://www.kultura.gov.rs/lat/ministarstvo (data dostępu: 16.08.2016).
13|
Spośród 24 miast posiadających rady miejskie najpoważniejszą rolę spełniają cztery: Belgrad, Niš,
Kragujevac, Nowy Sad. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe…, s. 13.
14|
Gmin w Serbii jest obecnie 165. Kilka gmin z Kosowa, m.in: Velika Hoča, Gračanica, Kosovska
Mitrovica i Leposavić, otrzymuje fundusze z Serbii na działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa
kulturowego. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe…, s. 13.
15|
Матица Српска, http://www.maticasrpska.org.rs/en/matica-–srpska/ (data dostępu: 19.08.2016).
16|
W latach 1992–2016 dyrektorem był Radoslav Zelenović, a od 2016 r. jest Jugoslav Pantelić.
17|
Interesująca jest sama nazwa, jak i próba weryfikacji chociażby strony internetowej. Wpisując
w przeglądarce internetowej hasło „filmoteka serbska” (srpska kinoteka), pojawia się wspomniana
filmoteka jugosłowiańska.
18|
Warto podkreślić, że w czerwcu w 1896 r., czyli 120 lat temu, w Belgradzie zaprezentowany został
po raz pierwszy kinematograf.
19|
Portal za kulturu Jugoistočne Evrope, http://www.seecult.org/institucija/6/jugoslovenska-kinoteka-beograd (data dostępu: 24.08.2016).
20|
Архив Србије, http://www.archives.org.rs (data dostępu: 24.08.2016).
12|
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Konstytucja Republiki Serbii z 30 września 2006 r., jako zasadniczy dokument
państwowy, bardzo enigmatycznie odnosi się do aspektów kultury czy ochrony
dziedzictwa narodowego. W rozdziale drugim zatytułowanym Prawa człowieka
i mniejszości narodowych, w artykule 21 wspominano o zakazie dyskryminacji m.in.
także w kontekście kultury, zaś w artykule 48 o poszanowaniu różnic kulturowych,
językowych, etnicznych i religijnych w obszarze edukacji, kultury i informacji publicznej. W serbskiej ustawie zasadniczej zagwarantowano również wolność działalności naukowej i artystycznej (art. 73) oraz indywidualne i kolektywne prawa
w kontekście kultury, nauczania, użycia języka i pisma (art. 75, 76, 79 i 80). Z kolei
w artykule 81 konstytucji podkreślono znaczenie rozwoju ducha tolerancji i dialogu
międzykulturowego wśród wszystkich ludzi zamieszkujących Serbię. Mniej ogólnikowo brzmi artykuł 89, w którym zaznaczono, że każdy jest zobowiązany do ochrony unikatowego dziedzictwa naukowego, kulturowego, historycznego jako dobra
wspólnego. W artykule 97 wskazano, iż Republika Serbii reguluje i zapewnia istnienie systemu w obszarze kultury i ochrony dóbr kulturowych21.
Ważnym wydarzeniem z perspektywy bezpieczeństwa kulturowego Serbii było
przyjęcie Ustawy o kulturze z 2009 r. i Ustawy o dobrach kultury z 2011 r.22, które
biorąc pod uwagę datę ich wejścia w życie, powstały jednak niewspółmiernie późno, albowiem po 17 i 19 latach od utworzenia się nowego państwa po rozpadzie
Jugosławii (wówczas Federalna Republika Jugosławii). Artykuł 3 Ustawy o kulturze
określa zasady, na podstawie których realizowana ma być polityka kulturalna; są to:
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, wolność słowa w twórczości
kulturalnej i artystycznej, zachęcanie do twórczości kulturalnej i artystycznej, otwartość i dostępność treści kulturowych, szacunek dla wartości kulturowych i demokratycznych – lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich i światowych
oraz szacunek dla różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, integracja rozwoju kulturowego z rozwojem społeczno-ekonomicznym i politycznym
długoterminowym rozwojem społeczeństwa demokratycznego, demokratyczna
polityka kulturalna, równouprawnienie podmiotów w tworzeniu instytucji kulturalnych, w organizowaniu i finansowaniu działalności kulturalnej, która jest zgodna
z polityką kulturalną. Artykuły 4 i 5 wskazują, że jednostki autonomiczne (czyli
Kosowo i Metohija oraz Wojwodina) w Republice Serbii (RS), jak i Rady Mniejszości Narodowych realizują politykę kulturalną zgodnie z konstytucją i ustawami.
Na podstawie dokumentu utworzona została Krajowa Rada Kultury (Nacionalni
savet za kulturu), na której czele od 2015 r. stoi Milet Prodanović23. Ustawa interpretuje także zasady powstawania instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, ich finansowanie i nadzór.
Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 982006, http://paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html (data dostępu: 30.11.2016).
22|
Zakon o kulturi, „Službeni glasnik RS” 2016, 72/2009, 13/2016 i 30/2016; Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS” 2016, 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011.
23|
Национални савет за културу, http://www.nsk.gov.rs/latinica/index.php (data dostępu: 19.08.
2016).
21|

Bezpieczeństwo kulturowe Republiki Serbii

93

Następnie celem Ustawy o dobrach kultury z 2011 r. jest określenie ram systemu ochrony i korzystania z dóbr kultury. Artykuł 2 definiuje dobra kultury jako
przedmioty i wytwory kultury materialnej i duchowej ważne dla wspólnych interesów. Wśród rodzajów dóbr kulturowych ustawodawca wymienia nieruchome dobra kultury, czyli pomniki, miejsca ważne ze względów historyczno-kulturowych,
znaleziska archeologiczne i sławne miejsca, oraz ruchome dobra kultury, takie jak
dzieła artystyczno-historyczne, archiwa, materiały filmowe, stare i unikatowe książki. Centralny rejestr dóbr kulturowych, według artykułu 61, prowadzony jest przez:
Państwowy Instytut Ochrony Zabytków Kultury, Muzeum Narodowe w Belgradzie,
Archiwum Serbii, Narodową Bibliotekę Serbii i Filmotekę Jugosłowiańską. Wymienione instytucje według artykułu 79 są centralnymi instytucjami ochrony dóbr kulturowych w Serbii.
Pomimo istnienia ustaw dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, kultura w Serbii jest, zdaniem Zagorki Golubović, zmarginalizowana, a powinna stanowić fundament transformacji społeczno-polityczno-ustrojowej w tym kraju.
W mediach serbskich pojawiają się często zarzuty dotyczące m.in.: upolitycznienia
i zbiurokratyzowania kultury, braku strategii rozwoju kultury i włączenia jej w inne
sfery życia, złej sytuacji w twórczości filmowej i literackiej, małej liczby kin wynikającej z procesu prywatyzacji24. Również Muzea Narodowe w Belgradzie, Nowym
Sadzie i Jagodinie wymagają rewitalizacji. Wciąż brak jest zrozumienia przez społeczeństwo istoty uczestnictwa Muzeów Narodowych w życiu obywateli Serbii. Taka
sytuacja wynika z braku transparentności polityki kulturalnej i jej celów, złej polityki kadrowej, braku specjalistów i nieusystematyzowanego finansowania, głównie
przez państwo25. Autorzy raportu pt. Compendium of Cultural Policies and Trends
in Europe. Country Profile: Serbia podają, że Ministerstwo Kultury i Informacji rozdziela fundusze w trzech obszarach: sztuki, mediów i informacji publicznej oraz
dziedzictwa kulturowego. W 2014 r. przyznano na każdy obszar odpowiednio około
3 mln euro, 800 tys. euro i 2,4 mln euro26.
Kolejnym istotnym dokumentem jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Serbii z 2009 r., która de facto w żadnym punkcie nie odwołuje się bezpośrednio do aspektów kultury. Jednak pośrednio, w rozdziale poświeconym zagrożeniom
i wyzwaniom dla Republiki Serbii, wymienia zagrożenia, takie jak: aspiracje separatystyczne nacjonalistów i religijnych grup ekstremistycznych (np. separatystyczne
dążenia Albańczyków z Kosowa), narodowy i religijny ekstremizm, przestępczość
zorganizowana, korupcja, problemy rozwoju ekonomicznego, nierówny rozwój
ekonomiczny i demograficzny, nierozwiązany status i trudna sytuacja uchodźM. Lučić-Čavić, Kultura je u Srbiji veoma marginalizovana, http://www.slobodnaevropa.org/a/
press_klub_zagorka_golubovic/2077842.html (data dostępu: 31.08.2016); Bioskopi u Srbiji – sunovrat filmske bajke, http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=268&yyyy=2013&mm=
12&nav_id=793750 (data dostępu: 31.08.2016).
25|
D. Martinović, Kulturna politika Nacionalnih Muzeja u Srbiji, s. 45–56, http://zaprokurokl.org.rs/
wp-content/uploads/2015/01/kp_nacionalni_muzeji.pdf (data dostępu: 31.08.2016).
26|
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe…, s. 6–7.
24|
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ców, osób przesiedlonych i wewnętrznie przesiedlonych z obszaru Chorwacji, BiH
i Kosowa oraz destrukcyjny wpływ sekt religijnych27. Elementem polityki bezpieczeństwa państwa, wymienionym w Strategii, są: polityka ochrony praw człowieka
i mniejszości narodowych, polityka społeczna oraz polityki „w innych obszarach życia społecznego”. W podrozdziale poświęconym tym ostatnim akcentuje się dostęp
do praw indywidualnych i kolektywnych, międzyetniczną tolerancję oraz dialog
międzykulturowy. Autorzy Strategii zaznaczają, że RS „podejmuje wszelkie środki by polepszać wzajemny szacunek, zrozumienie i współpracę między wszystkimi
ludźmi żyjącymi na jej terenie bez względu na ich etniczną, kulturową, językową
i religijną tożsamość”28. W podrozdziale dotyczącym innych polityk, obok aspektów
edukacji, nauki, pracy naukowej, ochrony środowiska, rozwoju technologicznego,
opieki zdrowotnej, pojawia się zapis odnoszący się do bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego ludności Serbii i obywateli serbskich. Zaznaczono, że „ jako
część kulturowego dziedzictwa światowego, jest także podstawą dla ochrony narodowych i kulturowych wartości i przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa
narodowego”29. Ponadto autorzy Strategii zakładają promocję swobód religijnych,
współpracę Kościoła z państwem i zwracają uwagę na rozwój multireligijnego społeczeństwa na obszarze Serbii.

Uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego Serbii
W perspektywie europejskiej Serbia należy do krajów średniej wielkości, zarówno
pod względem obszaru, który wynosi 77 474 km²30, jak i ludności. Według Urzędu
Statystycznego Serbii z 2016 r. zamieszkuje ją 7 076 372 obywateli31. W perspektywie globalnej wskazane wielkości sytuują ją w gronie państw małych. Niemniej
jeśli spojrzeć na Republikę Serbii w kontekście Półwyspu Bałkańskiego, to sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie. Serbia jest bowiem największym i najludniejszym państwem Bałkanów Zachodnich, w swej historii aspirującym do odegrania
tu dominującej roli, co zresztą niejednokrotnie jej się udawało. Z racji wielkości
oraz potencjału demograficznego, jak również obecności mniejszości serbskich
w pozostałych państwach regionu jest to kraj, który może mieć wpływy kulturowe
w innych krajach bałkańskich. Promocji kultury serbskiej sprzyja także przynależność do szerszej bałkańskiej wspólnoty kulturowej wzmocniona dodatkowo istnieniem w przeszłości wspólnego państwa jugosłowiańskiego. O ile jednak wraz z jego
rozpadem sytuacja gospodarczo-polityczna Serbii i problemy, z którymi się boryNational Security Strategy of the Republic of Serbia, s. 13–19, http://www.voa.mod.gov.rs/
documents/national-security-strategy-of-the-republic-of-serbia.pdf
(data
dostępu:
24.08.
2016).
28|
Tamże, s .29
29|
Tamże, s. 31.
30|
Bez prowincji Kosowo i Metohija. V. Mihaylov, Geopolityczne położenie Serbii w warunkach postjugosłowiańskiej transformacji, „Przegląd Geopolityczny” 2011, t. 4, s. 59.
31|
Republika Srbija, Republički zavod za statistiku, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.
aspx?pKey=2 (data dostępu: 6.09.2016).
27|
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ka, ograniczają możliwości odgrywania przez nią dominującej roli, o tyle wpływy
kultury serbskiej na Bałkanach są wciąż zauważalne. W praktyce więc, co istotne
z perspektywy bezpieczeństwa kulturowego, Serbia nie tylko należy do szerszego,
bałkańskiego kręgu kulturowego, lecz także ma w nim silną pozycję, wyznaczaną przez podobieństwo językowe i religijne między częścią mieszkańców Bałkanów, wspólne doświadczenia historyczne oraz zauważalne współcześnie zjawisko
„jugonostalgii”32, które posiada wymiar głównie kulturalny. Zdefiniować ją można jako przykład pamięci zbiorowej i tęsknotę za utraconym domem, minionymi
lepszymi czasami, przestrzenią geograficzną i specyficzną kulturą łącząca elementy kultury rodzimej, folkloru, kultury zachodniej, wschodniej i śródziemnomorskiej. „Jugonostalgia” przyjęła rożne formy, takie jak: „titostalgia”33, „jugonostalgia”
w muzyce, Internecie (strony internetowe i stowarzyszenia) oraz występuje jako
„konsumpcyjna jugonostalgia”34 lub – jak nazywa ją Mitja Velikonja – retro marketing. Trzy ostatnie formy i ideologiczny dyskurs nad nimi Velikonja nazywa „nowym jugoslawizmem”35.
Należy jednak pamiętać, że wspomniana wspólna historia bywa różnie interpretowana przez poszczególne nacje zamieszkujące Bałkany, stanowiąc częstokroć
przeszkodę rozwoju poprawnych relacji między poszczególnymi państwami. W połączeniu z wciąż żywymi w pamięci społeczeństw wydarzeniami lat 90. ubiegłego
wieku oraz emancypacją narodową krajów bałkańskich skutkuje chęcią zdecydowanego odgrodzenia się od serbskiej kultury i wszystkiego, co jest z nią związane.
Symbolem takich działań są m.in. starania Chorwatów, Boszniaków i Czarnogórców o językową separację z Serbami, a tym samym wskazanie na ważny symbol tożsamości i niezależności narodowej. Są to czynniki mogące negatywnie wpływać nie
tylko na percepcję kultury serbskiej i samej Serbii na Bałkanach, lecz także na wizerunek Republiki na arenie międzynarodowej, pozabałkańskiej. Było to szczególnie
widoczne pod koniec ubiegłego wieku, choć dziś tendencja ta wydaje się ulegać
zmianie.
Taka sytuacja rodzi wiele paradoksów. Do tych najbardziej widocznych należy
fakt niemal zupełniej nierozpoznawalności kultury serbskiej w perspektywie międzynarodowej, w najlepszym razie „wrzucanie jej do jednego worka” określanego
mianem kultury bałkańskiej, przy jednoczesnej pozycji jednej z dominujących kultur w perspektywie Bałkanów Zachodnich.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo kulturowe Serbii jest
jej przynależność do grupy europejskich państw prawosławnych i związana z tym,
choć mająca nie tylko konfesyjne korzenie, podatność na wpływy rosyjskie poliZob. A. Jagiełło-Szostak, Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizm. Od jugoslawizmu do jugonostalgii, Wrocław 2013; M. Korzeniewska-Wiszniewska, Zjawisko Jugonostalgii w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Region Bałkański” 2009 (7),
cz. 2, s. 11–32.
33|
Zob. M. Velikonja, Titostalgija, Beograd 2010.
34|
A. Jagiełło-Szostak, dz. cyt., s. 296.
35|
V. Perica, M. Velikonja, Nebeska jugoslavija, Beograd 2012, s. 81–82.
32|
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tyczne, gospodarcze i kulturowe. Od paru lat w Serbii działają organizacje Rosyjski
Świat (np. Russkij Mir), przedstawicielstwo Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych, oddział Centrum Kulturalne Rosyjski Dom, Fundacja Wspierania Dyplomacji Publicznej im. Gorczakowa, Fundacja Kultury Strategicznej. Rosyjskie organizacje wspierają także działalność organizacji lokalnych takich jak Dveri czy partię
polityczną Treća Srbija. Rosja wspiera także diasporę Serbską w Czarnogórze, Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie, co wpływa na stabilność regionu36. Przynależność
do kultury prawosławnej przejawia się nie tylko w sferze stricte religijnej, lecz także
w jakiejś mierze mentalnej, mającej swą genezę w historii ziem serbskich. Cerkiew
pełniła tu bowiem rolę daleko wykraczającą poza nauczanie doktryny czy posługę
religijną. Ważnym elementem tożsamości Serbów jest ponadto, kojarzona wszak
ze wschodem, cyrylica. Jednakże rozwój sytuacji politycznej po upadku Slobodana
Miloševicia, jak również cele polityczne, jakie stawia sobie aktualnie urzędujący gabinet w Belgradzie, stanowią czynnik potencjalnie sprzyjający przesunięciu Serbii
i społeczeństwa serbskiego w krąg kultury zachodniej.
W kontekście uwarunkowań bezpieczeństwa kulturowego Republiki Serbii
warto również zwrócić uwagę na strukturę etniczną i wyznaniową tego kraju, który można określić jako wielokulturowy, choć nie wszystkie regiony zasługują na to
określenie. Do najbardziej zróżnicowanych pod względem etnicznym i religijnym
należą przede wszystkim Wojwodina i Sandżak, zaś w przeszłości Kosowo.
Do czynników w sposób bardzo istotny wpływających na bezpieczeństwo kulturowe Serbii zaliczyć można również czynnik demograficzny. Uwagę zwraca spadek
liczby ludności Republiki37 i trend ten – jak przewidują analitycy – w najbliższych
dekadach nie ulegnie zmianie38. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych Perspektywy urbanizacji na świecie, przegląd z 2015 r. Republika Serbska plasuje się w ścisłej czołówce państw, w których przewiduje się spadek ludności do 2050 r.
przynajmniej o 15%. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym temu zjawisku jest
bardzo niski przyrost naturalny obserwowany w Serbii już od dość długiego czasu39.
Warto jednak podkreślić, że w poszczególnych regionach Republiki sytuacja pod
tym względem przedstawia się zgoła odmiennie. Spadek ludności nie jest czynnikiem pożądanym z perspektywy rozwoju państwa, w tym również z perspektywy
jego bezpieczeństwa kulturowego.
Na spadek liczby mieszkańców Republiki Serbii wpływają również procesy
emigracyjne. Dla Serbów zjawisko emigracji stanowi nieodłączny element historii narodu serbskiego. Notowane praktycznie od czasów okupacji ziem serbskich
M. Szpala, Rosja w Serbii – miękka siła i twarde interesy, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-10-29/rosja-w-serbii-miekka-sila-i-twarde-interesy (data dostępu: 31.08.2016).
37|
Spis powszechny z 2011 r. wykazał spadek liczby ludności w porównaniu ze spisem z 2002 r. o kilkaset tysięcy. M. Jastrzębski, Redefinicja roli i znaczenia Serbskiej Cerkwi Prawosławnej po 1989 r.
(w polityce serbskiej), w: My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, red. R. Zenderowski, Warszawa 2012, s. 223.
38|
Serbia ósmym krajem na świecie o największym spadku ludności, http://balkanistyka.org/serbia-osmym-krajem-na-swiecie-o-najwiekszym-spadku-liczby-ludnosci/ (data dostępu: 22.03.2016).
39|
Tamże.
36|
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przez Imperium Osmańskie towarzyszyło Serbom także w kolejnych stuleciach,
a kierunkiem były zarówno kraje Półwyspu Bałkańskiego, jak i Europy Środkowej,
Zachodniej, Stany Zjednoczone, a nawet – głównie po II wojnie światowej – Związek Radziecki. Przyczyną kolejnych fal emigracji ludności serbskiej były ucieczka
przed represjami i prześladowaniami, w tym politycznymi, powody ideologiczne,
uchodźctwo wojenne oraz ekonomiczne. Niejednokrotnie, tak jak w przypadku fali
emigracji z pierwszej połowy lat 90. ubiegłego stulecia, motywy te nakładały się
na siebie oraz trudno jest je w sposób przejrzysty wyodrębnić40. Współczesne szacunki dotyczące łącznej liczby Serbów mówią o 12 mln, przy czym 6 mln żyje w Serbii, a pozostali poza jej granicami41. Pojawia się więc problem zachowania tożsamości i dziedzictwa kulturowego diaspory serbskiej, zwłaszcza tej żyjącej na terenach
związanych w jakiejś mierze z historią i kulturą serbską oraz kwestia jej udziału
we współczesnej kulturze Serbii.
Warto ponadto wspomnieć o problemach gospodarczych, z jakimi borykają
się Serbowie, bowiem Serbia jest wprawdzie najludniejszym i największym państwem postjugosłowiańskim, lecz jej gospodarka po okresie rozwoju na początku
XXI w. przeżywa obecnie kryzys gospodarczy (pierwsza faza w 2008 r., a druga od
2011 r.)42. Miał on negatywny wpływ na rozwój tego kraju i w sposób bezpośredni
na możliwości rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, zaś w perspektywie jednostkowej na możliwość konsumpcji dóbr kultury i oferty kulturalnej.
Warto również zwrócić uwagę na straty w substancji kulturowej poniesione
w wyniku konfliktów i wojen z lat 90. ubiegłego stulecia. Chodzi tutaj zarówno
o straty w dziedzictwie kulturowym Serbów zamieszkujących poza obszarem dzisiejszej Republiki, przede wszystkim w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie, jak
i te poniesione przez Serbię w wyniku nalotów NATO w 1999 r. W ten nurt wpisuje
się również konflikt albańsko-serbski w Kosowie, skutkując oderwaniem Republiki
tej prowincji, uważanej przez Serbów za kolebkę kultury serbskiej. Istotnym problemem pozostaje dziś kwestia ochrony serbskiego dziedzictwa kulturowego tam pozostawionego oraz mniejszości serbskiej w krajach Bałkanów Zachodnich.

Wybrane wyzwania bezpieczeństwa kulturowego Republiki Serbii
Tożsamość
Na kształtowanie tożsamości Serbów wpłynęły liczne zawirowania historyczne, polityczne i kulturowe. Podobnie jak pozostałe narody postjugosłowiańskie olbrzymi wpływ na generowanie nowych tożsamości narodowych miały dwie tendencje:
tworzenie wspólnej tożsamości jugosłowiańskiej oraz konstruowanie odrębnej tożsamości, czyli kształtowanie nacjonalizmu serbskiego. Próby utworzenia wspólnej
M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbska diaspora w XX wieku. Rzeczywistość a schematy i uogólnienia, w: Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. J. Paszkiewicz,
Z. Pentek, Poznań 2011, s. 240–248.
41|
Szczegółowe szacunki dotyczące poszczególnych krajów. Zob. Tamże, s. 240.
42|
Zob. P. Żukiewicz, Deficyt polityki społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego. Zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich, Poznań 2013, s. 46.
40|
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tożsamości ogniskowały się na podkreślaniu podobieństwa językowego, kulturowego i wyrażały chęć współpracy politycznej przeciw innym „wrogom”. Jak pisze Marko Babić: „Prymarną rolą jugoslawizmu było poszukiwanie serbsko–chorwackiej,
narodowej, kulturowej i politycznej jedności czy to w drodze stworzenia wspólnej
jugosłowiańskiej kultury, czy też wspólnego państwa jugosłowiańskiego”43, de facto bliskość obu narodów doprowadziła do ich poróżnienia i wytworzenia odrębnych tożsamości. Warto podkreślić, że prób tworzenia jednej idei łączącej Słowian
Południowych czy później Jugosłowian było wiele: począwszy od idei iliryzmu
i trializmu oraz idei jugosłowiańskiej w XIX w., następnie w pierwszej Jugosławii
(lata 1918–1941) istnienie koncepcji jednego narodu jugosłowiańskiego złożonego
z Serbów, Chorwatów i Słoweńców, poprzez socjalistyczny jugoslawizm opatrzony
hasłem „braterstwa i jedności” oraz próbę utworzenia tożsamości jugosłowiańskiej,
wykorzystanie religii obywatelskiej (nawiązującej do mitów, kultu przywódcy, symboli narodowych, sportu jugosłowiańskiego)44. Jugoslawizm nie wytrzymał próby
czasu i zmian politycznych, ekonomicznych, religijnych, językowych i kulturowych,
doprowadzając do odrodzenia i kontynuacji tworzenia serbskiej tożsamości narodowej.
Jak zauważa cytowany już M. Babić, serbska tożsamość narodowa ma charakter
dychotomiczny45. Z jednej strony jej tożsamość widziana jest jako państwo położone w Europie, ale niepodzielające wszystkich wartości europejskich, które wyżej
ceni wartości kolektywne niż indywidualne, co zbliża ją do Rosji. Akcentuje rolę
etniczności, prawosławia i dziedzictwa słowiańskiego. Z drugiej strony postrzegana
jest jako państwo europejskie pielęgnujące wartości liberalne, obywatelskie, indywidualne46. Z raportu 20 years after 1991. The Tale of Two Generations z 2012 r.,
przeprowadzonego przez European Found for the Balkans, wynika, że osoby urodzone w 1991 r. może nie darzą Unii Europejskiej dużym zaufaniem, ale wciąż traktują ją jako najlepszą wizję przyszłości47. Co gorsza, jak zauważa M. Babić, dwojaka
koncepcja nie pozwala ustalić wspólnej tożsamości48. Taki dualizm sytuuje Serbię, z geopolitycznego, ale i kulturowego punktu widzenia, jako państwo między
„Wschodem” i „Zachodem”.
Kolejnym kulturowym wyznacznikiem tożsamości jest język, który także sytuuje
Serbię pomiędzy wpływami wschodnimi i zachodnimi. Konstytucja Republiki Serbii
z 2006 r. określa, że oficjalnym językiem jest serbski, a alfabetem cyrylica (artykuł 10),
co niewątpliwie zbliża Serbię do państw używających cyrylicy. Podkreślić należy, że w
M. Babić, Aporie tożsamości. Serbowie, Chorwaci i Unia Europejska, w: Problemy aksjologiczne
w relacjach Unii Europejskiej z Bałkanami, red. M. Babić, F. Gołembski, s. 6, http://www.academia.
edu/3288705/Aporie_to%C5%BCsamo%C5%9Bci._Serbowie_Chorwaci_i_Unia_Europejska (data
dostępu: 31.08.2016).
44|
A. Jagiełło-Szostak, dz. cyt., s. 144, 304–305.
45|
M. Babić, dz. cyt., s. 13.
46|
Tamże.
47|
S. Kacarska, 20 years after 1991. The Tale of Two Generations, s. 5, http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2016/06/Tale_of_two_generations.pdf (data dostępu: 31.08.2016).
48|
M. Babić, dz. cyt., s. 16.
43|
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komunikacji biznesowej i w turystyce używana jest łacinka. Z kolei media używają
obu pism, i tak np. Politika i NIN używają cyrylicy, a Danas i Vreme oraz portal B92
łacinki. Podobnie tablice z nazwami miast – nie wszystkie zapisywane są w obu wersjach językowych. Także strony internetowe ministerstw dostępne są zarówno w cyrylicy, jak i łacince. Dodać należy, że w wielokulturowej Wojwodinie, wśród uznanych języków urzędowych, obok języka serbskiego występują: węgierski, słowacki,
rusiński, rumuński i chorwacki. Innym aspektem była walka o separację językową
po rozpadzie Jugosławii. Obecnie wciąż bowiem można mówić o jednym języku serbsko-chorwackim49, ale nie jako jednym języku standardowym, a zbiorze dialektów
i spokrewnionych ze sobą języków. Ranko Bugarski pisze, że „serbsko-chorwacki jest
symultanicznie jednym i wieloma językami – jest […] jednym językiem w obliczu
kilku języków politycznych”50. Mimo że oficjalnie przestał funkcjonować w 1992 r.,
to można go uznać za pomost w komunikacji między Serbami, Chorwatami, Czarnogórcami i Bośniakami. Warto przytoczyć koncept Jugosfery Tima Judah z 2009 r.
dotyczący społeczno-ekonomicznego procesu odnowy więzi po rozpadzie Jugosławii,
w którym to podobieństwa językowe mogłyby zacieśnić rozerwane więzi, zarówno
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, jak i w turystyce51.
Analizując kwestię tożsamości Serbii, warto podkreślić rolę prawosławia i Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w jej kształtowaniu. Religia odgrywała w przeszłości niezwykle istotne miejsce w życiu Serbów, a jej rola wykraczała, jak już wspomniano,
daleko poza funkcje czysto konfesyjne. Dorota Gil jako niezwykle istotne w przypadku serbskiego prawosławia określa zjawisko „etnizacji religii”52. Zdaniem wspomnianej autorki w kulturze Serbów „prawosławie uznać można za swoisty twórczy kod sensów ich rodzimej tradycji kulturowej”. To właśnie prawosławie jest dla
Serbów jednym „z podstawowych wyznaczników tożsamości narodowej”53. Pozycją
Cerkwi prawosławnej oraz prawosławia w społeczeństwie serbskim zachwiał okres
powojenny, kiedy to Belgrad prowadził politykę, najogólniej rzecz mówiąc, nieprzyjazną religii i Kościołom54. Począwszy od lat 90. ubiegłego stulecia można mówić
o swoistym renesansie Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Podejmowała wzmożoną
aktywność nie tylko na obszarach zarezerwowanych dla wspólnot religijnych, lecz
także, nawiązując niejako do serbskiej historii i tradycji, w obszarze polityki. Nie
pozostawała obojętną na wydarzenia w samej Serbii, ale również w jej otoczeniu,
związane z rozpadem Jugosławii. Poprzez związki z instytucjami władzy państwoInne określenia to: chorwacko-serbski, serbski lub chorwacki, rzadziej jugosłowiański.
R. Bugarski, Nova lica jezika, Beograd 2002, s. 137.
51|
Zob. T. Judah, Yugoslavia is Dead. Long Live the Yugosphere, LSEE-Research on South Eastern Europe, London 2009.
52|
D. Gil, Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności,
Kraków 2005, s. 208.
53|
Tamże, s. 7. O roli prawosławia i Cerkwi prawosławnej w kształtowaniu się tożsamości narodowej
Serbów zob. szerzej: R. Zenderowski, Rola i znaczenie prawosławia w kształtowaniu serbskiej świadomości narodowej, w: My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym
w Dolinie Preszewa, red. R. Zenderowski, Warszawa 2012, s. 125–168.
54|
Tamże, s. 169–214.
49|
50|
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wej, obecność w mediach, intensyfikację kontaktów z czołowymi politykami serbskimi, którzy między innymi pojawiali się na religijnych manifestacjach. Cerkiew
stała się zauważalna w życiu politycznym55.
Pozostaje przy tym instytucją cieszącą się dużym zaufaniem społeczeństwa serbskiego. W badaniach prowadzonych pod koniec ubiegłego stulecia oraz w pierwszej
dekadzie XXI w. właśnie Cerkiew znajdowała się w grupie instytucji wskazywanych
jako godne zaufania. W roku 1999 ufało jej ponad 50% respondentów przeprowadzonego wówczas badania opinii publicznej. Ustępowała jedynie instytucjom szkolnictwa i opieki zdrowotnej, wyprzedzając wojsko i daleko w tyle pozostawiając partie polityczne, parlament czy rząd56. Po przełomie demokratycznym zaufanie do niej
nie tylko nie zmalało, lecz także wrosło. W badaniach prowadzonych w roku 2005
przez Centrum ds. wolnych wyborów i demokracji to właśnie SPC była najlepiej
ocenianą pod tym względem instytucją. Swoje zaufanie do niej wyraziło wówczas
68% respondentów, więcej niż np. do instytucji szkolnictwa, wojska czy prezydenta,
nie mówiąc o politykach i ugrupowaniach politycznych. Tendencje te potwierdziły
badania realizowane w latach 2008–2010 przez Gallup Balkan Monitor, w których
to właśnie Cerkiew i organizacje religijne były wskazywane przez Serbów w samej
Serbii oraz Bośni i Hercegowinie i Kosowie za bardziej godne zaufania57. Co ciekawe
większość Serbów oczekuje, że Cerkiew prawosławna będzie się aktywnie angażować w politykę, co niewątpliwie wynika właśnie z roli, jaką ta wspólnota wyznaniowa odgrywała w przeszłości58.
Wyrażane w kolejnych badaniach zaufanie do SPC nie sposób jednak bezpośrednio przełożyć na związek Serbów z Cerkwią. Wyraża się to na trzech zasadniczych obszarach. Po pierwsze procentowy udział mieszkańców Serbii deklarujących
przynależność do SPC jest wyższy niż tych, którzy jej ufają i wynosi nieco ponad
80%. Po drugie dużo niższy jest z kolei poziom religijności społeczeństwa serbskiego. Badania potwierdzają nie tylko niższy, niż wynikałoby to z deklaracji wyznaniowej, udział wiernych w nabożeństwach czy innych praktykach i obrzędach
religijnych, lecz także pozostawiającą wiele do życzenia znajomość nauki i historii
Kościoła, a nawet podstawowych zasad, które promuje59. Po trzecie wreszcie, co koresponduje z wyżej wymienionymi tendencjami, deklaracja przynależności do Cerkwi prawosławnej jest dla części osób nie tyle deklaracją o charakterze religijnym co
tożsamościowym. Jest w mniejszym stopniu deklaracją przynależności konfesyjnej
ściśle związanej ze światopoglądem, a w większym „manifestacją osobistego stoM. Jastrzębski, dz. cyt., s. 228. Warto jednak zauważyć, że lata 90. XX w., szczególnie zaś druga
połowa, to w historii Cerkwi serbskiej początek oznak kryzysu, który można zdefiniować jako tożsamościowy, a którego przyczyny tkwią m.in. w sytuacji politycznej w Serbii i stosunku Cerkwi
do wydarzeń tej dekady. Zob. szerzej: Tamże, s. 208–222.
56|
Były to instytucje uważane wówczas za najmniej godne zaufania. Tamże, s. 224.
57|
Tamże, s. 225.
58|
D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010,
Kraków 2014, s. 519.
59|
Ten rozdźwięk widoczny jest m.in. w stosunku Serbów do aborcji. M. Jastrzębski, dz. cyt., s. 229.
55|
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sunku wobec tradycji, narodu oraz kultury”60. Fakt, iż należy ją rozpatrywać w szerszym kontekście historyczno-społecznym, w tym także kulturowym i tożsamościowym, jest niewątpliwie najbardziej interesującym zjawiskiem z perspektywy tematu
rozważań w niniejszym tekście.
Warto jednak podkreślić, że pojawiają się opinie o negatywnym dziś wpływie
SCP na kształtowanie się tożsamości Serbów. Do jej krytyków należy m.in. Sabrina
Petra Ramet, zdaniem której Cerkiew stoi w opozycji do liberalnych projektów, broni nacjonalizmu i nieobywatelskiej koncepcji demokracji, tamuje rozwój liberalnej
demokracji w Serbii. Wspomniana autorka konstatuje, że SCP stała się czynnikiem,
wprawdzie nie jedynym, powodującym trwałą niestabilność w Serbii61.
W wymiarze symbolicznym i tożsamościowym jawi się również problem Kosowa. Jak zauważa Valentin Mihaylov: „Ziemia kosowska […] jest głębiej zakorzeniona w serbskiej psychologii narodowej i w […] sakralnej i symbolicznej geografii
Serbii. […] Kosowo […] pozostaje elementem serbskiego projektu narodowego”62.
To tu położone jest Kosowe Pole, a więc miejsce, na którym w 1389 r. doszło do bitwy mającej dla Serbów symboliczne i mityczne znaczenie. Mit o Kosowym Polu63
odnowiony został w latach osiemdziesiątych, po śmierci Josipa Broza-Tito jako projekt nacjonalistów w serbskiej kulturze i serbskiej Cerkwi prawosławnej. Następnie
po dojściu do władzy Miloševicia, mit ten stal się elementem polityki i odnawiania
serbskiej tożsamości64. Magdalena Rekść wskazuje, że „mit kosowski to modelowy przykład służącego praktycznym celom polityków mitu narodowego, założycielskiego, kształtującego wyobrażenia zbiorowe […] nacechowanych potężnym
ładunkiem emocjonalnym”65. Fakt, że to właśnie w Kosowie znajduje się Kosowe
Pole, powoduje, iż – jak wskazuje Ewa Bujwid-Kurek: „Serbowie uważają ten obszar
za swego rodzaju sacrum, symboliczną „ziemię świętą w pełni tego słowa znaczeniu
dla narodu serbskiego”66. Ivan Čolović zauważa, że legenda o bitwie na Kosowym
Polu jest ważną częścią kulturowego dziedzictwa Serbów, ale także innych narodów
bałkańskich67.

Tamże.
Serbia Since 1989. Politics and Society under Milosević and After, ed. S.P. Ramet, V. Pavlaković, Seattle 2007, s. 275.
62|
V. Mihaylov, dz. cyt., s. 61.
63|
Kosowe Pole 28 czerwca 1389 r. stało się miejscem bitwy (czyli w dniu św. Wita (Vidovdan)) między
Serbami i ich sprzymierzonymi wojskami, którymi dowodził serbski książę Lazar, a armia Imperium Osmańskiego przez Murada I. W czasie bitwy obaj przywódcy zginęli.
64|
I. Čolović, Rastanak s identitetom, Beograd 2014, s. 27–46; A. Jagiełło-Szostak, Nacjonalizm w przemówieniach Slobodana Miloševicia, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2012, z. 41, s. 230–232.
65|
M. Rekść, Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii,
Łódź 2013, s. 295.
66|
E. Bujwid-Kurek, Stosunki serbsko-kosowskie w latach 2008–2012. Czy zagrożenie dla bezpieczeństwa państw bałkańskich, „Wschodnioznawstwo” 2015, s. 78.
67|
I. Čolović, Polityka symboli, Kraków 2001, s. 21.
60|
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Ochrona dziedzictwa kulturowego
Serbia należy do państw o bogatym dziedzictwie kulturowym. W średniowieczu
państwo serbskie należało do najlepiej rozwijających się organizmów państwowych
na Bałkanach68, co znajduje odzwierciedlenie w wielu zabytkach pochodzących
z tamtej epoki. Aktualnie na prestiżowej Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO
Serbia umieściła dziesięć zabytków. Jak podaje Ministerstwo Kultury i Informacji,
jest to osiem średniowiecznych monastyrów oraz cerkwi (z czego cztery znajdują się w Kosowie), jak i średniowieczne miasto Ras oraz znalezisko archeologiczne Felix Romuliana w Gamzigradzie niedaleko Zaječaru69. Od 2014 r. ma również
wpis na Liście Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości70. Z kolei
w centralnym rejestrze dóbr kulturalnych w Serbii wpisanych jest 2306 nieruchomych dóbr kulturowych71. Tym, co jest warte podkreślenia w przypadku Serbii, jest
fakt intensywnego rozwoju kultury oralnej i niematerialnej w okresie kilkusetletniej
niewoli osmańskiej. Dzięki temu jako bogate można określić niematerialne dziedzictwo kulturowe Serbii. Analizując zagadnienie ochrony dziedzictwa kulturowego Serbii, warto poświęcić szczególną uwagę trzem kwestiom: ochronie zabytków
w Kosowie, sytuacji gospodarczej oraz wieloetnicznej strukturze społeczeństwa,
które wydają się współcześnie najważniejszymi.
Wraz z secesją Kosowa pojawił się problem zabytków serbskich, które znalazły
się poza granicami kraju. Problem jest o tyle poważny, że na tym terenie znajdują
się obiekty nierozdzielnie, jak się wydaje, związane z kulturą i historią Serbów.
To tu znajdują się m.in. pierwsza stolica Serbii – Ras, i najstarsze zabytki serbskie oraz średniowieczne monastyry, takie jak: Pećka Patrijaršija, Visoki Dečani,
Gračanica i Cerkiew Bogorodica Ljeviska. Warto zauważyć, że w Kosowie znajdują się znaleziska archeologiczne datowane na VI w., ale także liczne zabytki z okresu Bizancjum czy czasów Imperium Osmańskiego. Wraz z odłączeniem od ziem
serbskich powstaje palący problem ich ochrony, zwłaszcza, że uległy zniszczeniu
czy uszkodzeniu „przy okazji” potyczek serbsko-albańskich czy też w wyniku ceZob. szerzej m.in.: E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej: dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012, s. 17–32.
69|
Obiekty z list UNESCO to: Monastyr Sopoćani, pozostałości średniowiecznego miasta Ras umieszczone na liście w 1979 r., Monastyr Studenica (1986 r.), znalezisko archeologiczne Gamzigrad-Romuliana, pałac Galeriusa (2007 r.), Petrova Crkva, Manastir Đurđevi stupovi. Na obszarze Kosowa znajdują się: Monastyr Gračanica, Cerkiew Bogorodica Ljeviska, Monastyr Peć i Visoki Dečani
uznane w 2004 r. W 2016 r. na liście znalazły się średniowieczne cmentarzyska i grobowce Stećci,
które znajdują się na terenie Bośni i Hercegowiny, zachodniej Serbii, zachodniej Czarnogóry, centralnej i południowej Chorwacji. http://whc.unesco.org/en/statesparties/rs/ oraz Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Kulturna dobra, http://www.kultura.gov.rs/lat/zastita-kulturnog-nasledja/kulturna-dobra (data dostępu: 29.08.2016).
70|
W 2014 r. na listę wpisana została Sława – uroczystość ku czci patrona rodziny. Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa ludzkości, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/
dziedzictwo-niematerialne/listy-dziedzictwa-niematerialnego/lista-reprezentatywna-niematerialnego-dziedzictwa-ludzkosci/ (data dostępu: 31.08.2016).
71|
Miistarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Kulturna dobra, http://www.kultura.gov.rs/lat/
zastita-kulturnog-nasledja/kulturna-dobra (data dostępu: 16.08.2016).
68|
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lowych działań kosowskich Albańczyków. Latem 1999 r. zanotowano falę ataków
i porwań ludności serbskiej na terytorium Kosowa oraz niszczenie serbskiego
dziedzictwa kulturowego. Jak podaje Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, zniszczono wówczas „88 cerkwi, które znajdowały się pod ochroną UNESCO, a także
spalono około 3 mln książek, które były w języku serbskim”72. Kilka lat później,
w 2004 r., gwałtownym atakom na ludność serbską w Kosowie towarzyszyło niszczenie serbskiej substancji kulturowej73. Zniszczono wówczas m.in. 35 cerkwi
i monastyrów74. O stopniu zagrożenia świadczy m.in. fakt wpisania we wspomnianym 2004 r. średniowiecznych zabytków Kosowa na Listę Dziedzictwa Zagrożonego UNESCO75 czy też konieczność ich ochrony przez siły międzynarodowe, jak
UNMIK czy KFOR w Kosowie, które – jak ocenia Ana Jović-Lazić – nie zwracały
uwagi na alarmujący stan ochrony dziedzictwa kulturowego będącego też przyczynkiem do stabilizacji w regionie. W latach 1999–2004 zniszczono 15 pomników i obiektów kultury pierwszej kategorii i 23 kategorii trzeciej. Jak już wspomniano, w marcu 2004 r., gdy doszło do fali przemocy, również niszczono ślady
serbskiej kultury76. Od 2003 r. UE rozpoczęła realizację „Regionalnego Programu
ds. Kulturowego i Naturalnego dziedzictwa w Europie Południowo-Wschodniej”77
(RPSEE), który działa w trzech obszarach: budowa potencjału instytucjonalnego,
rehabilitacja/odnowa dziedzictwa i rozwój lokalny78. W tym samym roku misja
UNESCO przedstawiła sprawozdanie pt. Dziedzictwo kulturowe Kosowie, ochrona
i konserwacja zagrożonego wielokulturowego dziedzictwa, w którym potwierdzono
znaczne zniszczenia i wyrządzone szkody dla dziedzictwa kulturowego w Kosowie79. Z perspektywy bezpieczeństwa kulturowego utrata Kosowa przez Serbię
wiąże się z problemem zachowania na tym terenie serbskiej substancji zabytkowej
oraz jest ściśle związana z problemem serbskiej tożsamości, gdzie ziemie te traktowane są jako rdzenny element serbskości.
Kolejnym wyzwaniem w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego jest sytuacja gospodarcza państwa serbskiego. Mające miejsce w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku rozpad Jugosławii, uwikłanie w konflikty zbrojne oraz napływ setek
tysięcy uchodźców do Serbii wpłynęły negatywnie na serbską gospodarkę. Bardzo
duże straty materialne odnotowano podczas nalotów NATO na Republikę w 1999 r.,
w tym bombardowania centrów większych miast oraz centrów radiowych i teleM. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia, Kraków 2008, s. 237.
A. Jović-Lazić, Zaštita kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, w: „Međunarodni problemi” 2004, vol.
56 br. 4, s. 466; D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania –
przebieg – konsekwencje, Toruń 2009, s. 206.
74|
A. Jović-Lazić, dz. cyt., s. 473.
75|
Medievel Monuments in Kosovo, http://whc.unesco.org/en/list/724 (data dostępu: 20.08.2016).
76|
A. Jović-Lazić, dz. cyt., s. 466, 472–473.
77|
Obejmuje państwa, takie jak: Albania, Bosnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra,
Rumunia, Serbia, Macedonia, Kosowo.
78|
Regional Programmee on Cultural and Natural Heritage in South East Europe (RPSEE), http://www.
coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/SEE/default_en.asp (data dostępu: 28.08.2016).
79|
A. Jović-Lazić, dz. cyt., s. 475.
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wizyjnych80. Zapoczątkowanym w 2000 r. przemianom politycznym towarzyszył
wprawdzie dynamiczny rozwój gospodarczy, jednak po 2008 r., głównie z powodu kryzysu światowego, został on zahamowany. W efekcie dziś mówi się o Serbii
w kontekście licznych problemów ekonomicznych. Należy ona do najbiedniejszych
państw europejskich z kształtującym się na poziomie blisko 20% bezrobociem, nierentownymi przedsiębiorstwami i jedną z najniższych średnich pensji w regionie.
O dramatycznej sytuacji gospodarki serbskiej świadczy fakt, iż do dziś nie uzyskała
wskaźników rozwoju z lat 80. XX w.81

Kwestia ochrony kultury i tożsamości diaspory serbskiej
Warto również wspomnieć o problemie ochrony kultury i tożsamości diaspory
serbskiej. Jak już wspomniano, jest ona liczna i rozproszona w wielu krajach nie
tylko europejskich, lecz także pozaeuropejskich i nie ma jednolitego charakteru oraz genezy. Podkreśla się jednak, że przejawiała ona w przeszłości i przejawia obecnie zainteresowanie sytuacją w kraju pochodzenia. Chciałaby również
w większym stopniu uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym Serbii. Z jednej strony relacje Republiki Serbii z diasporą są istotne dla państwa i regulowane
przez dokumenty, takie jak: Deklaracja rządu Republiki Serbii o proklamacji relacji
między ojczyzną i diasporą, jako najważniejszym interesie narodowym i państwowym (2006 r.), Ustawa o diasporze i Serbach w regionie (2009 r.) oraz ogłoszona
późno, bo 19 lat od utworzenia FRJ, Strategia wzmacniania i utrzymania relacji
państwa macierzystego i diaspory oraz państwa macierzystego z Serbami w regionie (2011 r.). Z drugiej strony należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do społeczeństwa serbskiego, w którym następują nieustanne zmiany, także ideologiczne,
związane z transformacją polityczno-gospodarczą po 2000 r., diaspora serbska
reprezentuje odmienną, archaiczną w swym charakterze optykę wydarzeń w Serbii. Zdaniem Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej: „Powiązanie diaspory serbskiej ze współczesną rzeczywistością polityczną państwa serbskiego nadal odbywa się głownie poprzez mitologię narodową i głęboko zakorzenione stereotypy”82.
Niewątpliwie nie sprzyja to relacjom między serbskimi emigrantami a serbskim
rządem. W tym kontekście słychać jednak głosy krytyki wobec Belgradu zarzucające władzom Republiki obojętność i bierność w kontaktach z diasporą. Brakuje
platformy współpracy, długofalowych programów rządowych, w tym kulturalnych służących przybliżeniu sytuacji w Serbii tym środowiskom, sformalizowania, wbrew zapowiedziom, wzajemnych kontaktów, adresowanych do diaspory
środków masowego przekazu. Pozostaje również niedosyt dotyczący badania nad
stanem serbskiej diaspory, w tym nad jej kulturą, mimo że charakteryzuje się ona

80|
81|
82|

D. Gibas-Krzak, dz. cyt., s.202.
V. Mihaylov, dz. cyt., s. 71–72; M. Szpala, Serbia: kandydat do UE, „Infos” BAS 2016, nr 4 (208), s. 2.
M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbska diaspora…, s. 251.
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silnym poczuciem tożsamości i przywiązaniem do rodzimej kultury i tradycji83.
Opinię mogą potwierdzać działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii,
które wspiera wprawdzie programy dotyczące kultury, jednak w głównej mierze
dotyczą one tradycyjnych aspektów, takich jak ochrona języka, tradycji, religii czy
pielęgnowania tradycji ludowych84.
Niewątpliwie ochrona tożsamości i dziedzictwa kulturowego Serbów żyjących
poza granicami kraju oraz ich związków z macierzą, bez względu na jej polityczną
rzeczywistość, stanowi obecnie jedno z ważniejszych wyzwań bezpieczeństwa kulturowego Republiki Serbii. Równie istotny jest rozwój ich kultury, by nie stała się
ona jedynie reliktem przeszłości. Warto przy tym pokreślić, że diaspora serbska,
ze względu na swą liczebność i rozproszenie, potencjalnie stanowi ważny czynnik,
który mógłby odegrać istotną rolę w promocji kultury serbskiej poza granicami.

Wieloetniczność Serbii
Kolejnym aspektem wpływającym na doświadczenia bezpieczeństwa kulturowego
jest zróżnicowanie etniczne Serbii. Wśród ponad 7 mln obywateli na jej obszarze zamieszkuje ponad 20 mniejszości narodowych. Według spisu powszechnego z 2011
r. mniejszości narodowe stanowią 1 198 71785 czyli ponad 16,5% mieszkańców Republiki. Trzy najliczniejsze grupy mniejszościowe to: Węgrzy, Romowie i Boszniacy. Dušan Proroković wyróżnia sześć tzw. „geopolitycznych punktów zapalnych
w Republice Serbii” i zwraca uwagę na ich strukturę etniczną; są to: autonomiczny
region Kosowa i Metohiji (Kosowo traktuję jako obszar Serbii, zgodnie z konstytucją z 2006 r.), obszar Raszka (Sandżak), Bujanovačko-Preševski region (Dolina Preszewa), Toplički region, Timočka Krajina (Timočkie kresy) i autonomiczny region
Wojwodiny86.
We wspominanym już niejednokrotnie Kosowie, według spisu z 2011 r., 1,6
mln stanowili Albańczycy, 100 tys. Serbowie, którzy zamieszkują północne gminy.
Według D. Prorokovicia liczba Albańczyków jest mniejsza, gdyż są to osoby z Albanii, Macedonii i regionu Bujanovačko-Preševskiego. Zwraca uwagę, że w procesie narodotwórczym Albańczycy uważają, iż np. monastery Dečani czy Gračanice zbudowali Albańczycy, co – jak zauważa – może zwiększać dystans etniczny
między obiema grupami87. W autonomicznym okręgu Wojwodinie na niecałe
2 mln mieszkańców Serbowie stanowią niemal 1,3 mln. Zamieszkują ją także liczne
Tamże, s. 251–253. (MKW). Powyższą opinię zdaje się potwierdzać fakt, iż zaglądając na strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, najnowsze informacje i projekt stypendiów dla diaspory są z roku
2013. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Dijaspora, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.
php/konzularni-poslovi/dijaspora/dijaspora-opste?lang=lat (data dostępu: 27.08.2016).
84|
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe…, s. 23.
85|
Статистички годишњак Републике Србије 2015, s. 39, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdf/G20152016.pdf (data dostępu: 5.09.2016).
86|
Д.Пророковић, Геополитика Србије.Положај и перспективе на почетку ХХI века, Београд
2015, s. 375.
87|
Tamże, s. 382.
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mniejszości narodowe, a największą z nich są Węgrzy w liczbie 251 136. Region ten
stanowi prawdziwą mieszankę kulturową, religijną oraz etniczną i – jak podkreślał
Žarko Puhovski – jest reliktem współistnienia dwóch kręgów kulturowych: austro-węgierskiego i jugosłowiańskiego” 88. Do pokojowej koegzystencji przyczynia się
niewątpliwie historia regionu, który zamieszkiwali i zamieszkują: Serbowie, Węgrzy,
Chorwaci, Rosjanie, Słowacy, Rumuni, Wołosi, Bunievcy, Niemcy, Żydzi, Romowie,
Ukraińcy itd. Zauważyć jednak należy, że Wojwodinę ominęły „niesnaski narodowościowe” lat 90. XX w. i może być uznana za modelowy region współpracy i dialogu międzykulturowego. Mimo to dochodzi tutaj do incydentów na tle etnicznym
(np. węgiersko-serbskich) do dyskusji na temat utworzenia autonomii dla Węgrów
czy respektowania praw mniejszości chorwackiej89. Region Raszki90 (inna nazwa
to Sandżak91) zamieszkuje znaczna liczba Boszniaków – 148 tys. (63,5%), 81 000
to Serbowie (34,7%)92 oraz inne mniejszości. Wśród problematycznych aspektów
pojawiających się ze strony Boszniaków to: brak poszanowania praw dla tej mniejszości i jej dyskryminacja. Strona serbska wskazuje na konflikt polityczno-religijny
między liderami Boszniaków, pojawiającą się „idee wielkoboszniacką” i wizję przyłączenia Sandżaku do BiH. Przykładem może być utworzenie Boszniackiej Akademii Nauk w Nowym Pazarze przez Muamera Zukorlicia93. Kolejny region Bujanovačko-Preševski94 zamieszkiwany jest przez mniejszość albańską, która stanowi
większość w obu gminach. Ludność albańska domaga się przestrzegania jej praw,
autonomii dla tego regionu. Wśród aspektów spornych są: łamanie praw człowieka
mniejszości narodowych, dążenia do autonomii regionu i przyłączenia do Kosowa95. Następnie Toplički kraj96 jako region możliwej ekspansji Albańczyków z Kosowa. Od 1999 r. obszar ten stał się regionem pogranicznym i jest w bardzo słabej
kondycji ekonomicznej. Autor wspomina, że w planach Albańczyków region ten
uznany jest za „potencjalny obszar albański”97.
Interesujący z punktu widzenia kwestii etnicznych i kulturowych jest Timočka
Krajina, którą oprócz Serbów (85%) zamieszkują Wołosi (8,5%). W kontekście etnicznym możemy tu wyszczególnić kwestię wołoską jako potencjalny punkt zapalŽ. Puhovski, Teze o Vojvodini, w: Limes Plus Vojvodina, Beograd 2006, s. 111.
Zob. A. Jagiełło, Mniejszość węgierska w Wojwodinie, w: Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna
i międzynarodowa, red. W. Baluk, Z.J. Winnicki, Wrocław 2008, s.177–192; A. Jagiełło-Szostak, Dążenia Wojwodiny do autonomii – nowy separatyzm w Europie?, w: Bezpieczna Europa z perspektywy
wschodniej, red. W. Walkiewicz, Warszawa 2010, s. 89–102.
90|
Nazwa reaktywowana na początku lat 90. mająca wydźwięk polityczny i nawiązuje do Raszki –
średniowiecznego państwa serbskiego.
91|
Sandżak – nazwa jednostki administracyjno-politycznej w Imperium Osmańskim.
92|
Д.Пророковић, dz. cyt., s. 398.
93|
Д.Пророковић, dz. cyt., s. 400.
94|
Nazywany także przez Serbów Doliną Preševa lub Wschodnim Kosowem przez Albańczyków.
95|
Д.Пророковић, dz. cyt., s. 408, A. Jagiełło-Szostak, Położenie mniejszości narodowych w Serbii –
ochrona prawna i konflikty, w: „Sprawy narodowościowe” 2010, z. 36, s. 203–211.
96|
Toplički kraj stanowią 4 gminy – Prokuplje, Kuršumlija, Blace, Žitorađa.
97|
Д.Пророковић, dz. cyt., s. 410–411.
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ny. Jak pisze wspomniany wcześniej autor, Wołosi są grupą dość silnie zintegrowaną,
a w spisach powszechnych często określają się jako Serbowie. Wołosi traktowani są
jako mniejszość narodowa, tak samo jak inne mniejszości. Rumuni z kolei uważają,
że jest to mniejszość rumuńska. Wołosi i Serbowie postrzegają takie twierdzenie
jako narzucanie tożsamości i języka rumuńskiego. Ponadto niepokój budzą wyjazdy
Wołochów do Rumunii, jako kraju UE, po to, by otrzymać rumuńskie obywatelstwo98. Ponadto liczną grupę mniejszościową są Romowie, których jest w Serbii według oficjalnych statystyk nieco ponad 147 tys.99 Nieoficjalnie mniejszość ta może
liczyć nawet 500 tys. Pomimo wielu programów krajowych i międzynarodowych
Romowie są grupą najbardziej zagrożoną pod względem społeczno-ekonomiczno-kulturowym.
Analizując zagadnienie wielokulturowości Serbii w kontekście bezpieczeństwa
kulturowego, należy podkreślić, że z jednej strony może ona stanowić cenne wzbogacenie dziedzictwa kulturowego kraju, pozytywnie wpływać na wizerunek Republiki poza granicami (przypadek Wojwodiny) czy też pozytywnie wpływać na kształtowanie relacji z państwami macierzystymi zamieszkujących Serbię mniejszości.
Z drugiej jednak strony kwestia ta może stać się przyczyną konfliktów, w których
czynnik kulturowy/etniczny odgrywa znaczącą rolę, jak również stanowi pożywkę
dla rozwoju nacjonalizmów zarówno serbskiego, jak i mniejszości narodowych.

Promocja kultury serbskiej
Serbia, choć jest państwem niedużym, posiada, jak twierdzi Vladimir Grečić, 150 tys.
dóbr kulturowych i toponimów serbskich rzek, miast, gór, instytucji kulturalnych,
pomników memoriałów, cerkwi, monastyrów, szkół, bibliotek, stowarzyszeń rozrzuconych po całym świecie. Jednak najliczniejsza cześć dziedzictwa kulturowego
znajduje się w Chorwacji i Chilandarze100. Przykładem troski o dziedzictwo kulturowe Serbii jest zaangażowanie Serbii w odnowę monastyru Chilandar101, który
znajduje się na terenie Grecji, a który ucierpiał znacznie w wyniku pożaru w 2004 r.
Z kolei poprawa relacji serbsko-chorwackich doprowadziła do nawiązania współpracy dotyczącej zwrotu przedmiotów zagrabionych w okresie konfliktów w latach
90. ubiegłego wieku. W 2015 r. międzypaństwowa komisja serbsko-chorwacka ds.
zwrotu dóbr kulturowych stwierdziła, że Serbia zwróci 533 przedmioty ze zbiorów
archeologicznych wyniesionych z muzeum w Kninie oraz dokumenty archiwalne
zrabowane z Vukovaru. Strona serbska nie zgodziła się na umieszczenie zwróconych dóbr należących do Cerkwi prawosławnej w Chorwacji w tymczasowych deA. Jagiełło-Szostak, Położenie mniejszości narodowych w Serbii…, s. 207; Д.Пророковић, dz. cyt.,
s. 415–416.
99|
Статистички годишњак Републике Србије 2015, dz. cyt.
100|
M. Lopušina, Srpski kulturni tragovi po celom svetu, http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.
html:563777-Srpski-kulturni-tragovi-po-celom-svetu (data dostępu: 3.09.2016).
101|
Monastyr Chilandar – monastyr położony na półwyspie Athos w Grecji. Założony w XII w. przez
Stefana Nemanję, wielkiego żupana Raszki świętego kościoła prawosławnego. Znajduje się tu kolekcja rękopisów słowiańskich pochodzących ze średniowiecza.
98|
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pozytach i zaznaczyła, że powinny one trafić do miejsc, z których zostały wyniesione lub do odpowiednich skarbców Cerkwi prawosławnej w Chorwacji102.
Istotną rolę w zachowaniu bezpieczeństwa kulturowego odgrywa dyplomacja
kulturalna. W przypadku Serbii, w opinii autorów raportu Compedium of Cultural
Policies… „jest ona prowadzona niezależnie na szczeblach rządowych, ale sporadycznie, bez długofalowej koncepcji, najczęściej oparta na tradycyjnie wypracowanych powiązaniach […] zatem dyplomacja kulturalna w znacznej mierze jest
reakcją na zapotrzebowanie z zagranicy”. Najistotniejszym aktorem w międzynarodowych relacjach kulturalnych jest miasto Belgrad ze względu na finansowanie
wielu wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, takich jak: festiwal filmowy – FEST,
festiwal muzyczny – BEMUS, festiwal teatralny – BITEF czy Belgradzkie Targi Książki. Wskazać jednak należy, że środki przeznaczane na promocję kultury
serbskiej są niewielkie, brakuje również współpracy z podmiotami międzynarodowymi, ponadto w Serbii instrumenty międzynarodowej współpracy kulturalnej są
słabo rozwinięte. Mimo to państwo próbuje promować współczesną sztukę i dziedzictwo kulturowe np. na forum organizacji międzynarodowych. Przykładem tego
typu inicjatyw są wystawa fotograficzna serbskiego krajobrazu i koncert orkiestry
Filharmonii Belgradzkiej w 2007 r. w Strasburgu, wystawa fotograficzna warowni
na Dunaju z 2010 i 2011 r. w Komisji Europejskiej i UNESCO oraz wystawa, która
odbyła się w 2011 r. w siedzibie ONZ, a która, poświęcona była pisarzowi, nobliście
Ivo Andriciowi103, utożsamianemu również z literaturą jugosłowiańską. Pomimo
przeciwności, np. Serbia nie jest członkiem UE, ale ubiega się o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury w 2020 r.

Podsumowanie
Dorobek kulturowy Serbii określić należy jako bogaty ze względu na historię, wpływy różnych kręgów cywilizacyjnych czy wieloetniczne społeczeństwo. Po rozpadzie
państwa jugosłowiańskiego, a później federacji z Czarnogórą Republika Serbii musiała stawić czoło wielu wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa kulturowego. Niewątpliwie do największych wyzwań dla bezpieczeństwa w dziedzinie kultury zaliczyć można: słaby rozwój społeczno-gospodarczy, aspekty demograficzne/etniczne
i migracje, utratę Kosowa czy zniszczenia wojenne. Współczesną kulturę serbską
kształtuje także Kościół prawosławny oraz symbolika narodowo-kulturowo-duchowa Kosowa. Podkreślić przy tym należy, że aspekty instytucjonalno-prawne nie pozwalają na szybki rozwój kultury oraz decydują o słabej promocji kultury serbskiej
poza granicami. Do wyzwań, przed którymi stoi Serbia, należy również zaliczyć
nacjonalizm i zauważalne niedostatki demokracji, jak również zagwarantowanie
bezpieczeństwa kulturowego tym obywatelom, którzy należą do mniejszości narodowych.
Ministarstvo kulture i informisanja, http://www.kultura.gov.rs/lat/aktuelnosti/srbija-i-hrvatska-o-povracaju-kulturnih-dobara (data dostępu: 26.08.2016).
103|
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe…, s.18–19.
102|
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W kontekście bezpieczeństwa kulturowego można przywołać słowa chorwackiej
pisarki, Dubravki Ugrešič: „Ja sama, choć myślę, że bez trudu przekraczam granice kultur, zauważam jednak, iż z większym chyba zainteresowaniem kontaktuję się
z «ludźmi Zachodu», a na pewno z większą łatwością – z «ludźmi Wschodu»”104.
Następnie dodaje, że „spotkanie z «człowiekiem Wschodu» to często spotkanie
z naszą własną, zapomnianą już przeszłością”105. Słowa pisarki dobitnie wskazują,
iż Serbia pozostaje w sferze wpływów kultury wschodu (Rosji, także Turcji), ale
też silnie absorbuje kulturę zachodu (amerykańską, europejską) i postrzegana jest
w szerszym kontekście kultury bałkańskiej, wcześniej jugosłowiańskiej. Pozostaje
pytanie, jak w dalszej perspektywie na kwestię bezpieczeństwa kulturowego Serbii wpłynie owo zawieszenie „między Wschodem a Zachodem”. Wydaje się jednak,
że zakotwiczenie w kulturze wschodu/prawosławnej przy otwarciu na kulturę zachodnią może stanowić dla tego kraju szansę, a nie zagrożenie.

104|
105|

D. Ugrešić, Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006, s. 341.
Tamże, s. 342.
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Obóz Goli otok w twórczości
i działalności Dragoslava Mihailovicia
Abstrakt: Celem artykułu jest z jednej strony prezentacja dorobku twórczego odnoszącego się do obozu Goli otok (przede wszystkim serii Goli otok) i działalności
Dragoslava Mihailovicia na rzecz byłych więźniów, zaś z drugiej – przedstawienie recepcji tych działań w serbskiej przestrzeni kulturowej. Goli otok jako temat
w twórczości Mihailovicia pojawia się od ponad 60 lat. Autor, były więzień tego
obozu, w wydanej w 1968 r. powieści Kiedy kwitną tykwy (Kad su cvetale tikve)
jako jeden z pierwszych pisarzy dotknął problematyki, która długo nie znajdowała miejsca w literaturze ówczesnej Jugosławii. Mihailović w kontekście ewolucji
problematyki obozu Goli otok w Serbii odgrywa rolę szczególną. Jest jednym z najważniejszych dla serbskiego dyskursu obozowego pisarzy, reprezentuje w pierwszym rzędzie perspektywę wiktymologiczną, choć w swojej twórczości nie opiera
się wyłącznie na własnym przykładzie, czego najbardziej wyrazistą egzemplifikacją jest jego proza dokumentalno-wspomnieniowa Goli otok. Seria Goli otok
składa się z pięciu obszernych tomów publikowanych kolejno: pierwszy w 1990 r.,
dwa w tym samym 1995 r., następne dwa w 2011 i 2012 r. Znaczenie serii Goli
otok bywa porównywane z rolą, jaką odegrał Archipelag GUŁag 1918–1956 Aleksandra Sołżenicyna.
Słowa kluczowe: Goli otok, Dragoslav Mihailović, proza dokumentalno-wspomnieniowa.
Abstract: Goli otok Prison Camp in Dragoslav Mihailović’s literary output and activity
The aim of this article is both to present Dragoslav Mihailović’s literary output
related to Goli otok Prison Camp (mainly series Goli otok) and his activity on behalf of former prisoners and to show the reception of both these spheres of activity
in the Serbian cultural space. Goli otok has been appearing as a topic in Mihailović’s
output for over 60 years. The author, a former prisoner of this camp, in the novel
When the Gourds Were Blooming (Kad su cvetale tikve), published in 1968 as one
of the first writers who touched the issue which had been absent from Yugoslavian literature for a long time. Mihailović plays a unique role in the context of the
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evolution of the Goli otok prison camp subject. He is one of the most important
writers in Serbian camp discourse and represents first of all, a victim’s perspective,
though in his output he goes beyond his personal experience. The most prominent
example of this is his documentary-memoir prose Goli otok. The series consists
of five comprehensive volumes published one by one – volume I in 1990, both II
and III in 1995, and the next two in 2011 and 2012 respectively. The significance
of the Goli otok series can be compared with the role played by Aleksandr Solzhenitsyn’s The Gulag Archipelago 1918–1956.
Keywords: Goli otok, Dragoslav Mihailović, documentary-memoir prose.

Wprowadzenie
Jugosłowiański system obozów pracy, którego symbolem jest obóz Goli otok (Naga
Wyspa)1, był wymierzony przede wszystkim w politycznych przeciwników Josipa
Broza-Tito. W dalszej kolejności dotykał również ich małżonków i rodziny oraz
każdego – zgodnie z totalitarnym schematem – kogo uważano za wroga – słuchaczy
Radia Moskwa lub wielbicieli poezji Majakowskiego (i tych, którzy mogli być jedynie podejrzewani o takie literackie upodobania). Wśród więźniarek obozu znalazła
się również ocalała z zagłady Ženi Lebl, która padła ofiarą prowokacji ze strony
kolegi opowiadającego dowcip na temat Broza-Tito2.
W przypadku Jugosławii literatura dotycząca obozów dla kominformowców
funkcjonowała i rozwijała się w całkowitej zależności od sytuacji politycznej panującej w państwie. Uwikłania społeczno-polityczne powodowały, że na gruncie
literatury dokonywały się ważkie zmiany w podejściu do problematyki obozowej.
Mimo początkowej marginalizacji wszelkich zjawisk związanych z obozem Goli
otok, temat zawsze w obszarze kultury „podskórnie” istniał i w konsekwencji przez
lata twórcy podejmowali trud mówienia o obozach.
Jednym z pierwszych twórców, który podjął w swojej twórczości temat obozu
Goli otok, jest urodzony w 1930 r. Dragoslav Mihailović (powieść Kiedy kwitną tykwy wydana w 1968 r.3). Zmagania z doświadczeniem obozu Goli otok w przypadku Mihailovicia obejmują okres ponad 60 lat i trwają do chwili obecnej. To właśnie refleksja nad konsekwencjami istnienia obozu jest jednym z tych problemów,
do których serbski pisarz w różnej formie powraca w całym swoim dorobku twórczym. Przypadek Mihailovicia w kontekście ewolucji problematyki obozu Goli otok
w Serbii ze względu na długoletnią działalność i zaangażowanie odgrywa rolę szcze1|

2|

3|

W tekście posługuję się oryginalną nazwą obozu, choć trzeba pamiętać, że w polskiej literaturze
przedmiotu istnieje również jej polskie tłumaczenie – Naga Wyspa, zob. np. B. Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity, tłum. J. Pomorska, J. Sławińska, Wołowiec 2013.
Zob. K. Taczyńska, Дискурс о логору Голи оток – женска перспектива, http://www.knjizenstvo.
rs/magazine.php?text=130 (data dostępu: 23.08.2016).
Powieść Kiedy kwitną tykwy doczekała się w Serbii ponad dwudziestu wydań i znajduje się na liście
lektur obowiązkowych drugiej klasy gimnazjum. Ponadto była wielokrotnie tłumaczona za granicą
oraz stanowiła przedmiot licznych studiów literaturoznawczych.

Obóz Goli otok w twórczości i działalności Dragoslava Mihailovicia

113

gólną. Jego pisarstwo i podejmowane działania na rzecz rehabilitacji byłych więźniów stanowią jedną z najważniejszych linii rozwoju całego serbskiego dyskursu
obozowego. To właśnie Mihailović został w 2014 r. poproszony o otwarcie głośnej
(choć niepozbawionej kontrowersji) wystawy zainicjowanej przez serbskiego historyka Srđana Cvetkovicia W imię narodu! Represja polityczna w Serbii 1944–1953
(U ime naroda! Politiĉka represija u Srbiji 1944–1953)4. Pierwotne drobne kroki
autora w obrębie literatury w miarę upływu lat rozrosły się do gigantycznych rozmiarów, dzięki czemu o serbskiej perspektywie dotyczącej obozów nie można mówić bez uwzględnienia postaci D. Mihailovicia. Serbski pisarz jako były więzień
(1950–1952)5 reprezentuje w pierwszym rzędzie stronę bezpośrednich ofiar zdarzeń, zdaje sprawę z przeżytych doświadczeń, choć w swojej twórczości nie opiera
się wyłącznie na własnym przykładzie. Celem niniejszej pracy jest z jednej strony prezentacja dorobku twórczego odnoszącego się do obozu Goli otok (przede
wszystkim serii Goli otok) i działalności D. Mihailovicia na rzecz byłych więźniów,
zaś z drugiej – przedstawienie recepcji tych działań w serbskiej przestrzeni kulturowej.

Seria Goli otok – obozowe opus magnum
Goli otok jako otwarcie podejmowany w twórczości temat nie od razu stał się
kluczową kategorią pisarstwa Mihailovicia. Pisarz zresztą przyznaje, że pierwotnie
wręcz stronił od tej problematyki. Nie czuł się na siłach – jako człowiek i jako pisarz
– by wracać do koszmaru, który przeżył w obozie, i zagłębiać się w jego istotę: „Бар
двадесет година, можда читавих четврт века, одбијао сам, сам пред собом, да
се прихватим овакве теме. Више разлога за то сам имао, а главни је био што

4|

5|

Wystawa miała miejsce w Muzeum Historycznym Serbii (Istorijski muzej Srbije) w Belgradzie, następnie została zaprezentowana w innych miastach Serbii (Kragujevac, Kraljevo, Pančevo). Zob.
katalog z wystawy С. Цветковић, У име народа! Политичка репресија у Србији 1944–1953,
Београд 2014.
Mihailović w wieku 15 lat został członkiem Związku Komunistycznej Młodzieży Jugosławii (SKOJ),
później był członkiem szkolnej komisji Młodzieży Ludowej (Narodna omladina). Na spotkaniach
organizacji niejednokrotnie publicznie wyrażał niezadowolenie z powodu postępowania Państwowej Służby Bezpieczeństwa (UDB/UDBA), szczególnie w kwestii aresztowań młodych działaczy.
Ten fakt miał zadecydować o tym, że w wieku 19 lat, w 1950 r. został aresztowany. W izolacji przebywał do końca wiosny 1952 r. Kolejno przeszedł przez więzienia w Ćupriji, Kragujevacu, Belgradzie
(Ada Ciganlija), a ostatecznie został osadzony w obozie Goli otok. Po powrocie z obozu od 1952
do 1953 r. odbywał służbę wojskową jako wojskowy piekarz, następnie wrócił na studia do Belgradu, które ukończył w 1957 r. Po studiach ze względu na obozową przeszłość miał problemy ze
znalezieniem pracy, więc często imał się jakichkolwiek zajęć, również tych niepasujących do jego
kwalifikacji, pracował m.in. w wojskowej stołówce, przy obsłudze młocarni, w cukrowni, jako akwizytor, sprzedawca jajek, a nawet jako impresario w cyrku, później także jako dziennikarz, publicysta,
korektor, redaktor, reporter. W 1974 r. kilka miesięcy spędził we Francji w Poitiers, gdzie pracował
jako lektor języka serbsko-chorwackiego. Jako pisarz zadebiutował w 1967 r. zbiorem opowiadań
Frede, laku noć.
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сам сматрао да јој нисам дорастао. За писање о Голом отоку, укратко, мислио
сам да је потребан један Достојевски, а не неко овакав као ја”6.
W życiu Mihailovicia nastąpił jednak moment zwrotny, który przesądził o tym,
że mimo wcześniejszych oporów, zaczął on zgłębiać obozową problematykę, a z biegiem lat poddawał ją drobiazgowej i systematycznej analizie. Sytuacja uległa zmianie
w 1978 r., gdy zmarł przyjaciel pisarza – Spasoje Petrušić, dwukrotny więzień obozu
Goli otok. Mihailović żywił głębokie przekonanie, że właśnie S. Petrušić podejmie
wysiłek opisania doświadczenia obozowego. Po jego śmierci, w tym samym roku,
pisarz rozpoczął pracę nad tym tematem i nagrał dwie rozmowy z były więźniami.
Nie sądził jeszcze wtedy, że rozpoczęte przedsięwzięcie stanie się jego życiową misją
i pochłonie znaczną część jego czasu.
Szczegóły procesu wchodzenia w temat obozu Goli otok omówił D. Mihailović
we wstępie do swojego największego – biorąc pod uwagę liczbę stron i zakres czasowy publikacji – dzieła Goli otok, serii składającej się z pięciu obszernych tomów prozy dokumentalno-publicystycznej publikowanych kolejno – jeden tom w 1990 r.,
dwa w tym samym 1995 r., następne dwa w 2011 i 2012 r.7 Goli otok Mihailovicia
jest swoistym korpusem tekstów o różnej proweniencji, które jednak tworzą pewną
spójną i skończoną całość, jednocześnie nie zamykając możliwości tworzenia kolejnych części8. Ogrom wykonanej przez D. Mihailovicia pracy może zrobić na czytelniku wielkie wrażenie, a nawet wywołać przerażenie. Seria łącznie liczy blisko
2700 stron. Jej lektura, z racji objętości i całościowej struktury, stanowi czytelnicze
wyzwanie. Prześledzenie wszystkich dróg, którymi podąża narracja pisarza, wydaje
się nie do uchwycenia przez indywidualnego autora i z pewnością domaga się osobnej monografii.
Pierwszy tom serii Goli otok ukazał się, jak już wspomniałam, w 1990 r. W tym
roku pisarz obchodził 60 rocznicę urodzin, wtedy również – jak sam stwierdza –
przestał być obiektem kontroli ze strony służb bezpieczeństwa9. Część pierwsza
stanowiła zwieńczenie ponad dziesięciu lat pracy autora. Ze względu na swoją
strukturę dzieło ma charakter polifoniczny. Zasadniczy zrąb konstrukcji wszystkich
części tworzy rozdział Przyjacielskie rozmowy (Prijateljski razgovori), którego istotą
są prowadzone przez D. Mihailovicia rozmowy z byłymi więźniami aresztowanymi
6|

7|

8|

9|

„Co najmniej dwadzieścia lat, być może nawet całe ćwierć wieku, odrzucałem sam przed sobą podjęcie takiego tematu. Miałem ku temu wiele powodów, a główny był taki, że uważałem, że do niego
nie dorosłem. By napisać o obozie Goli otok potrzeba kogoś takiego jak Dostojewski, a nie takiego
jak ja”, Д. Михаиловић, Голи оток, књ. 1, Београд 1990, с. XIII. Wszystkie tłumaczenia, o ile nie
zaznaczono inaczej, są mojego autorstwa – K.T.
Wszystkie tomy zostały wydane w Belgradzie. W kolejnych przypisach cytaty zaczerpnięte z poszczególnych tomów będę zapisywać następująco: Голи оток књ, 1 – GO 1, књ. 2 – GO 2, књ. 3
– GO 3, књ. 4 – GO 4, књ. 5 – GO 5.
Choć w artykułach prasowych pojawia się informacja, że tom 5 jest ostatnią częścią, zob. np. Танјуг,
Драгослав Михаиловић о петокњижју „Голи оток”, http://rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=63176
(data dostępu: 15.03.2014).
З. Радисављевић, Андрић ме бранио од Тита, http://www.politika.rs/scc/clanak/133383/Andric-me-branio-od-Tita (data dostępu: 15.03.2014).
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za działalność kominformowską, skoncentrowane wokół jednego tematu – obozowego doświadczenia. Drugi rozdział w każdym tomie został nazwany Załączniki
(Prilozi). Składają się one ze zbioru kopii różnych dokumentów oraz listów tworzących komentarz do przedstawianych przez bohaterów wydarzeń lub związanych
z reakcją na publikację któregoś z tomów. Trzecią stałą składową każdej części stanowią listy z nazwiskami więźniów sukcesywnie przez lata gromadzone przez autora, który próbował stworzyć pełny spis wszystkich osób aresztowanych i skazanych
jako kominformowcy.
Seria Goli otok nie przedstawia polityczno-historycznych uwarunkowań, które doprowadziły do powstania obozu, nie jest to również książka o Kominformie
czy konflikcie pomiędzy Jugosławią i ZSRR. To proza opowiadająca o więzieniach
i obozach, o różnorodnych aspektach ich funkcjonowania, procesie stopniowej
reedukacji i łamaniu człowieka. D. Mihailović głęboko rozczarowany wobec osiągnięć historiografii dyskryminującej punkt widzenia ofiar, choć wielokrotnie komentuje pewne ustalenia badaczy, najczęściej w postaci niezwykle rozbudowanych
przypisów10, to jednak nie posiłkuje się archiwalnymi dokumentami w toku rozmów. To też nie Mihailović rekonstruuje obraz obozu Goli otok w swojej prozie.
Głównymi bohaterami poszczególnych tomów są jego rozmówcy, którzy odtwarzają przeszłość. Choć pisarz dzieli z nimi role świadka, ofiary i uczestnika wydarzeń,
to jednak przede wszystkim oddaje im głos, a sam przyjmuje pozycję aktywnego
słuchacza. D. Mihailović usuwa w cień własne doświadczenia, prawdopodobnie wychodząc z założenia, że zebrane historie innych więźniów staną się dla czytelnika
bardziej przekonujące od pojedynczej relacji, tym bardziej, że zawsze uważał, iż:
„[…] ја сам онда и млад био и нисам ни превише тамо провео”11. Pisarz bacznie
przysłuchuje się opowieściom swoich rozmówców, a dzięki wcześniej przemyślanym stawianym w czasie dialogu pytaniom nadaje narracjom określony kierunek
i udaje mu się wydobyć z bohaterów bardzo osobiste zwierzenia. Nie przyjmuje tych
opowieści bezkrytycznie, choć nie jest autorytarny, zdaje sobie sprawę, że nie jest
w stanie wyczerpać tematu. Seria pod wieloma względami przypomina prowadzone przez pisarza śledztwo. Na taki kształt prowadzonej narracji z pewnością miały
wpływ również dziennikarskie doświadczenia autora, który rzetelnie stara się przeprowadzić każdą z rozmów. Mihailović w czasie nagrań jest czujnym obserwatorem,
który, choć znajduje się niczym „w nawiasie” stworzonej przez siebie sytuacji, nie
pozwala o sobie zapomnieć. Za pomocą pytań wnika w pobudki i impulsy działań swoich bohaterów. Prosi o jak najbardziej szczegółowe opisanie doświadczenia
obozowego – od momentu aresztowania do chwili powrotu do domu. Interesuje go
wszystko, drobiazgowo stara się głosem więźniów przedstawić czytelnikowi obozową rzeczywistość, w tym również rozkład budynków w obozie, odległości między nimi, czasem ich kształt. Cierpliwie dąży do ustalenia dokładnych dat zdarzeń,
o których mowa, oraz nazwisk osób wspominanych w opowieściach. Każdą historią
10|
11|

Najdłuższe przypisy mają długość ponad 20 stron, np. przypis 31 w GO 1, s. 251–273.
„[…] ja byłem wtedy młody i nie byłem tam zbyt długo”, GO 1, s. 338.
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rządzi przede wszystkim porządek chronologiczny. Kiedy któryś z rozmówców próbuje wyprzedzić bieg wydarzeń, Mihailović oponuje:
„– Чекај, молим те… То је септембар. Шта се догађа до краја септембра?
Па ја ти већ причам о суду.
– Не, не, да не прелазимо још на суд”12.
Jest subtelny, bo – co sam zaznaczył – są to „przyjacielskie rozmowy”, ale naciska i dopytuje, gdy dany szczegół lub określone nazwisko postaci są ważne dla
odtwarzanego fragmentu historii. Na przykład, gdy chciał się dowiedzieć czegoś
więcej o losie pisarza Ivana Ivanjego, po prostu zwracał się z prośbą: „Молим те,
задржи се још мало на Ивањију. Да ли је спровео притисак и око њега?”13.
Wspólnota pamięci wskrzeszanej przeszłości stwarza między pytającym i rozmówcami szczególną więź umożliwiającą rekonstrukcję bolesnych wspomnień. Mihailović doskonale zdaje sobie sprawę, że dotychczas sytuacja więźniów była przedmiotem opisu wyłącznie tekstów literackich, których istotą jest konstrukcja fikcyjna14.
Jego koncepcja zwraca się więc w stronę formy dokumentalnej, której celem jest
próba dotarcia do sedna koszmaru obozowego i opisanie go, choć – jak sam smutno
konstatuje – nikt nie jest godzien, by słuchać tej prawdy: „Кад неко ко је глађу,
терором, болешћу толико расточен да више не зна како се зове, а о свом стању
каже: «Јео сам дневно двеста грама проје», он казује, на први поглед, врло
недостојну истину. Зато мислим да се права истина о Голом отоку налази
у легенди о њему. Трагајући за баналним чињеницама и служећи им са страшћу,
надао сам се да ће добронамеран читалац у припростим реченицама моје
књиге уочити оне степенице за успињање до ње. Тек тамо, негде у удаљеној,
мрачној висини, налази се мрачна, жалобна истина о нама”15.
Naoczne świadectwo w przeciwieństwie do twórczości literackiej, jak przekonuje pisarz, jest w stanie powiedzieć więcej o tym, co działo się w więzieniach
i obozach. Forma dokumentalnego zapisu stwarza warunki do tego, by zachować
perspektywę więźnia – ofiary i uczestnika – oraz usłyszeć o strasznej przeszłości
obozowej. Mihailović zaznacza, że temat z powodu długoletniej tabuizacji obrósł
pewną legendą wypełnioną różnymi szczegółami, czasami zbliżając się wręcz do ludowego podania rodem z średniowiecza: „Људи који су на овом простору живели
„Czekaj, proszę cię… To jest wrzesień. Co się dzieje do końca września?/ Ale ja już ci opowiadam
o sądzie./ Nie, nie, nie przechodzimy jeszcze do sądu”, GO 2, s. 141.
13|
„Proszę cię, zatrzymaj się jeszcze chwilę na Ivanjim. Czy wokół niego też wywierał nacisk?”, tamże,
s. 120.
14|
Zob. powieści Branka Hofmana Noc do jutra (Lublana 1981, wyd. pol. Warszawa 1988) lub Antonija
Isakovicia Ułamek sekundy 2 (Belgrad 1982, wyd. pol. Warszawa 1990).
15|
„Kiedy ktoś jest od głodu, terroru i chorób tak bardzo rozbity, że nie wie już, jak się nazywa, a o
swoim położeniu mówi: ≪Jadłem dziennie dwieście gramów kukurydzianego chleba≫, on wypowiada, w pierwszym odczuciu, niegodną prawdę. Dlatego myślę, że rzeczywista prawda o obozie
Goli otok znajduje się w legendzie o nim. Podążając za banalnymi faktami i służąc im z pasją, miałem nadzieję, że dobrze nastawiony czytelnik w prostych zdaniach mojej książki dostrzeże te schody
prowadzące do niej. Dopiero tam, gdzieś na dalekiej, mrocznej wysokości znajduje się mroczna,
żałobna prawda o nas”, GO 1, s. XLVII.
12|

Obóz Goli otok w twórczości i działalności Dragoslava Mihailovicia

117

у дргој половини двадесетог века били су сведоци и учесници стварања једног
народног предања сличног оном средњовековном, у којем обитавају вампири,
вукодлаци и аждахе. Ужас који је вајао из оног шапата био је до те мере
нестваран да се могао преточити једино у приказања утвара, које нико никад
није видео, а за које сви знају да постоје”16.
Dlatego, by móc zweryfikować prawdziwość relacji, Mihailović rozmawia z osobami, które same przeżyły obozowe doświadczenie: „Бол, патња и ужас на Голом
отоку били су толико нестварни да их добро може исказати једино потпуно
слободна имагинација народног предања”17. Choć to właśnie prawda ofiary miała stanowić przedmiot rozmowy, niejednokrotnie ze względu na opisywaną tragedię, krzywdę wyrządzaną osadzonym, Mihailović marzył, aby te przeżycia nigdy się
nie zdarzyły i nie okazały się prawdziwe: „Руковођен истином, каткад сам и сам
желео да све то у њој не буде истина”18.
Pisarstwo świadczy o autorze. D. Mihailović w środowisku pisarskim znany jest
ze swej pracowitości. W rozmowie z Jasminą Aną przyznał, że: „[…] ustaje u cik zore
i da svaki dan piše”19. Pisanie, poza dążeniem do przedstawienia pewnego tematu,
pozwala mu oczyścić własną duszę: „Negde sam pročitao da postoje neke stvari
u ljudskom organizmu koje dugo pamte, recimo, kao kad jedanput naučite da vozite
bicikl ili da plivate, znate, zauvek. Na izvestan način to je i sa ljudskom dušom, sa
ljudskom psihologijom. […] Ja sam bio među onima koji su se brzo uspravili i napisao sam tri hiljade strana o tom uspravljanju, o tome šta su nam sve učinili, i ako
se može reći da su mi učinili sve najgore, ja sam im se na neki način odužio jer sam
sve o njima kazao…”20.

„Ludzie, którzy żyli na tej przestrzeni w drugiej połowie dwudziestego wieku, byli świadkami
i uczestnikami tworzenia pewnego podania ludowego, podobnego do tego średniowiecznego,
w którym mieszkają wampiry, wilkołaki i smoki. Koszmar, który powstał z tego szeptu, był tak bardzo nierzeczywisty, że mógł przemienić się jedynie w przedstawienia widm, których nikt nigdy nie
widział, ale o których wszyscy wiedzą, że istnieją”, tamże, s. XLVI.
17|
„Ból, cierpienie i koszmar na Golim otoku były tak bardzo nierzeczywiste, że dobrze może je wypowiedzieć jedynie całkowicie wolna imaginacja ludowej tradycji”, tamże, s. XLVII.
18|
„Kierując się prawdą, czasami chciałem, aby to wszystko w niej nie było prawdą”, tamże, s. XXI.
Zdaniem Mihailovicia najwięcej legendarnych wersji dotyczy kwestii „pochówku” ciał więźniów,
którzy zmarli w obozie. Niektórzy skazani twierdzili, że część szkieletów została zmielona w ogromnej maszynie, a następnie wyrzucona do morza. Inna mówi o tym, że w obozie przez pewien czas
ciała były palone. Pisarz w tym miejscu dodaje, że nieznany więzień wojskowy wyznał, iż przy okazji
palenia zwłok doszło jeden raz do aktu ludożerstwa. Możliwe jest również, że znaczna część ciał została wrzucona do morza i zjedzona przez rekiny, które w znacznej liczbie w pewnym momencie pojawiły się na północnym Primorju. Zob. GO 1, фуснота 23, s. 367–371; Д. Михаиловић, Изношење
у ћебету у камењар, w: tegoż, Кратка историја сатирања, Београд 2005, s. 66.
19|
„[…] wstaje o bladym świcie i każdego dnia pisze”, J. Ana, Neodoljivi namćor, w: tejże, Srbi za koje
se molim. Više od zbirke intervjua, Beograd 2003, s. 289.
20|
„Gdzieś przeczytałem, że istnieją pewne rzeczy w ludzkim organizmie, które długo pamiętają, powiedzmy, gdy raz nauczycie się jeździć na rowerze czy pływać, to umiecie to na zawsze. W pewien
sposób tak jest też z ludzką duszą, z ludzką psychologią. […] Ja byłem między tymi, którzy szybko
doszli do siebie i napisałem trzy tysiące stron o tym dochodzeniu, o tym wszystkim, co nam uczy16|
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Dwie pierwsze rozmowy miały miejsce w 1978 r. Do 1990 r. Mihailović odbył ich
– jak podaje – więcej21, trzy publikuje w pierwszym tomie serii. Każda z nich zarówno
dla Mihailovicia, jak i dla rozmówcy była bardzo wyczerpująca. Zakończenie jednej
z nich pisarz przywołuje w czwartym tomie serii: „Из разговора излазимо знојави
од главе до пете. А како још обојица пушимо – на прозорима су спуштене
ролетне, навучене завесе, искључен је телефон, врата се не отварају – ваздух се
од дима просто маказама може сећи и атмосфера у соби се може замислити”22.
Dobór rozmówców wybranych przez pisarza nie był przypadkowy. W większości byli to jego przyjaciele, choć nie stanowiło to reguły. Mihailović musiał zachować
szczególną ostrożność, dlatego wszystkim rozmówcom obiecał, że będzie starannie
ukrywał nagrania. Zaraz po zarejestrowaniu każdej z rozmów spisywał na papier
tekst dialogu, tworzył kopie za pomocą kalki i przechowywał w różnych bezpiecznych miejscach. Dawał również słowo rozmówcom, że nie pozwoli na wykorzystanie materiału w złym celu. Publikowane rozmowy nie są przygotowaną przez
Mihailovicia konstrukcją, lecz „niewygładzonym” zapisem z taśmy faktycznych
rozmów, które nie zostały przed publikacją poddane autoryzacji. Pisarz zaznacza
w tekście osobno takie informacje, które mają podkreślić czynność opowiadania
ustnego, uwydatnić emocje i reakcje niewerbalne mówiącego. Na przykład po zakończeniu wypowiedzi jednego z rozmówców dodaje w nawiasie – „Смеје се”23.
W pierwszej części serii zostały opublikowane wywiady tylko z takimi rozmówcami, którzy w momencie wydawania książki już nie żyli. Nie byli tym samym narażeni na bezpośrednie konsekwencje ze strony władzy. D. Mihailović wiedział, że decydując się na wykorzystanie materiałów, podejmuje pewne ryzyko. Może rozmówcy
sami nie byli już żywi, pozostały jednak ich rodziny i bliscy, którzy przecież już i tak
ze względu na przeszłość męża czy ojca podlegali społecznej stygmatyzacji. Pisarz
starał się w granicach swoich możliwości zagrożenie zminimalizować, ale potrzeba
publicznego przedstawienia doświadczenia ofiar, za którymi stały charakterystyczne dla ich przeżyć systemy znaczeń i wyobrażeń i które powinny stanowić ważną
część kulturowego przekazu, zwyciężyła. Przykładowo rozmowa z Nikolą Nikoliciem, profesorem Wydziału Medycznego w Sarajewie, odbyła się w 1984 r. Profesor
zmarł dwa lata później24. Tekst wywiadu po raz pierwszy ukazał się w kwietniowym
numerze czasopisma „Književne novine” w 1988 r. Pod tym samym tytułem został
opublikowany w pierwszym tomie serii.
Niektórzy byli więźniowie odmówili rozmowy z pisarzem, nie tylko – jak sam
podkreśla – ze strachu o własny los czy ze względu na brak zaufania do Mihailovinili, i jeśli można powiedzieć, że uczynili mi wszystko co najgorsze, ja im się w pewien sposób
odwdzięczyłem, ponieważ wszystko o nich powiedziałem”, tamże, s. 291.
21|
GO 1, s. XX.
22|
„Z rozmowy wychodzimy spoceni od głów do stóp. A że obaj palimy – na oknach są opuszczone rolety, zaciągnięte zasłony, telefon jest wyłączony, drzwi się nie otwierają – powietrze od dymu
po prostu można ciąć nożyczkami i można sobie wyobrazić atmosferę w pokoju”, GO 4, s. 374.
23|
„Śmieje się”, GO 1, s. 60.
24|
Tamże, s. 205.
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cia. Część osób nie zdecydowała się na powrót do wspomnień o bolesnej przeszłości
przede wszystkim dlatego, że rozmowa zmusiłaby ich do przedstawienia dramatycznych i niejednokrotnie wstydliwych historii innych ludzi, którzy dokonywali
czegoś, co było „изван хуманистичке историје света”25. Więźniowie wybrani
do rozmowy musieli spełnić trzy kryteria: po pierwsze – powinni charakteryzować
się wysoką moralnością i w odpowiedziach mówić wyłącznie prawdę; po drugie –
ich wiedza w zakresie przedmiotu rozmowy powinna być bogata lub doświadczenie, które przeżyli, powinno być bezcennym świadectwem dla historii; po trzecie
– posiadają zdolność wypowiadania swoich myśli w sposób zrozumiały26. Dla Mihailovicia postawa etyczna człowieka stanowiła kwestię kluczową, choć miał świadomość, że tak sformułowane warunki doboru rozmówców są bardzo wygórowane.
Przyznaje, że czasem musiał nieco złagodzić swoje wymagania27.
Mihailović jako pretekst do badań wykorzystuje swoje prywatne doświadczenia. Do pracy przystępuje też jako pisarz z pewnym doświadczeniem i sukcesami
na gruncie literackim, ale nie rości sobie pretensji do bycia badaczem. Określa się
jako „научни лаик”28. Poza zebraniem i opracowaniem rozmów z byłymi więźniami Mihailović systematycznie starał się dokładnie zapoznać z wydawaną literaturą
na temat więzień i obozów oraz – gdy tylko było to możliwe – przeczytać istniejącą
dokumentację z tym związaną. Kolejne tomy serii Goli otok zawierają poświadczony
za pomocą kopii pism przebieg działań autora w kierunku uzyskania dostępu do archiwalnych dokumentów i swojego dossier. Próby dotarcia do akt państwowych stanowią jedną z najcięższych przeszkód w badaniach. Część z nich prawdopodobnie
została zresztą zniszczona. Mihailović w 1990 r. dwukrotnie pisał podanie o umożliwienie mu wglądu do dokumentów, ale prośby nie spotkały się z żadną odpowiedzią.
Niemożność regularnego studiowania problematyki z wykorzystaniem archiwalnych źródeł zmusiła pisarza do zbierania pojawiających się z rzadka dokumentów,
które znajdowały się w posiadaniu byłych więźniów, i formułowania na ich podstawie pewnych wniosków29. Ostatecznie, z akt prowadzonych przez państwo uzyskał
dostęp do dokumentów z dwóch archiwów. Dzięki pomocy przyjaciela udało mu się
po pierwsze zdobyć 54-stronicowy dokument z Archiwum Josipa Broza-Tito (Arhiv
Josipa Broza)30. Po drugie zaś w czerwcu 2001 r. wskutek przemian politycznych
w kraju, po odejściu od władzy Slobodana Miloševicia 5 października 2000 r., zdołał
zapoznać się ze swoimi aktami w Agencji Bezpieczeństwa i Informacji Republiki
Serbii (Bezbednosno-informativne agencije Republike Srbije)31. Warto pamiętać,
„Ponad humanistyczną historią świata”, GO 1, s. XX.
Tamże, s. XX.
27|
Tamże.
28|
„Naukowy laik”, Д. Михаиловић, Светске размере голооточког злочина, w: tegoż, Кратка…,
s. 12.
29|
Zob. np. GO 1, s. 287–288.
30|
Д. Михаиловић, Ex libris „ВТ” на 54 стране, „Књижевни магазин” 2010, бр. 112/113/114, s. 2–4.
31|
Zob. Д. Михаиловић, Одлуку о оснивању логора доноси Јосип Броз, а спроводи је Удба Хрватске,
w: tegoż, Кратка…, s. 23, фуснота 14 a. Zob. też np.: I. Milanović Hrašovec, Kada je cvetala Udba,
„Vreme” 2011, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=971102 (data dostępu: 15.03.2014). Mihai25|
26|
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że problem dostępu do imiennego dossier obywateli Serbii nie został rozwiązany
do dziś, odpowiednia ustawa nie została jak dotąd przyjęta przez parlament32.
Z dokumentów prowadzonych przez służby bezpieczeństwa wynikało, że praca
Mihailovicia nad problematyka obozową była obserwowana przez państwo. Jednym
z pism znajdującym się w jego aktach była decyzja z października 1979 r., czyli już
po tym, jak pisarz rozpoczął nagrywać rozmowy z byłymi więźniami, dotycząca
wpisania go na listę operacji „Błyskawica” („Munja”). Niestety pisarzowi nie powiodły się próby ustalenia, na czym miała ona polegać. Głęboko rozczarowany
działaniami władz i nieufny wobec systemu podejrzewa nawet, że chodziło o jego
likwidację33. Z dokumentów wynika również, że przedstawiciele Państwowej Służby
Bezpieczeństwa (Uprava državne bezbednosti, UDB/UDBA) w 1983 r. przepytywali
przyjaciół pisarza o jego pracę dotyczącą obozów i więzień. Zdaniem D. Mihailovicia takie działanie władz z pewnością nie było jednorazowe34.
Pamiętać należy, że działania Mihailovicia w obszarze problematyki obozowej
nie ograniczają się wyłącznie do kilkutomowej edycji prozy dokumentalnej. Mihailović aktywnie uczestniczył w procesie przygotowania aktu prawnego pozwalającego na rehabilitację więźniów obozów dla kominformowców. Sam został rehabilitowany w 2006 r., w roku przyjęcia ustawy35. Przez wiele lat regularnie na łamach
prasy wypowiadał się na temat różnych aspektów obozowej rzeczywistości, brał
udział w konferencjach poświęconych tej tematyce, udzielał się w organizacjach
działających na rzecz ofiar ówczesnego terroru, w tym przede wszystkim w Stowarzyszeniu „Goli otok” dla Serbii (Udruženje „Goli otok” za Srbiju). Ta problematyka
stała się dla niego źródłem inspiracji również do pracy stricte literackiej. Na spotkaniach autorskich Mihailovicia można spotkać, poza byłymi więźniami, również
ich rodziny, w tym dzieci i wnuki36. W zakresie publikacji książkowych wspomnieć

lović dodaje, że gdy w 2001 r. pozwolono mu na wgląd do akt, jego dossier liczyło około 250, 300
stron. Tymczasem, pisze dalej, po tym, jak część dokumentów, w tym jego akta, została przeniesiona
z archiwum Bezbednosno-informativne agencije Republike Srbije do Archiwum Serbii (Arhiv Srbije),
otrzymał informację, że objętość jego dossier wynosi 63 strony. Zob. З. Радисављевић, dz. cyt.
32|
Na temat problemów w uzyskaniu dostępu do akt zob. B. Milosavljević, Ɖ. Pavićević, Tajni dosijei:
otvaranje dosijea službi državne bezbednosti, Beograd 2001.
33|
Mihailović na drodze oficjalnej, pisząc w 2001 i 2004 r. pisma do władz państwowych (Vojislav
Koštunica, Zoran Živković, Zoran Ɖinđić, Dušan Mihajlović, Dragan Jočić), próbował dowiedzieć
się czegoś więcej o akcji „Błyskawica”. Przez długi czas jego prośba nie spotykała się z żadną odpowiedzią. Dopiero po licznych interwencjach został powiadomiony, że dokument mówiący o wpisaniu nazwiska pisarza na listę operacyjną w 1979 r. nie istnieje. Zob. Д. Михаиловић, Одлуку…,
s. 23, фуснота 14 a.
34|
Д. Михаиловић, Светске…, s. 13.
35|
Ustawa o rehabilitacji (Закон о рехабилитацији) z 17 kwietnia 2006 r. („Службени гласник”, бр.
33/06).
36|
B. Nikolić, Dragoslav Mihailović – „Goli otok – četvrti deo”, http://www.smedia.rs/spress/vest/835/Goli-otok-Dragoslav-Mihajlovic-Dragoslav-Mihailovic-Goli-otok-cetvrti-deo-VIDEO.html (data dostępu: 15.03.2014).
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trzeba tu przede wszystkim o zbiorze opowiadań Lov na stenice z 1993 r.37, powieści Zlotvori z 1997 r.38 oraz dramacie Skupljač z 2011 r. powstałym na motywach
opowiadania Mrzim golootočana ze zbioru Lov na stenice39. Mihailović jest ponadto autorem wznawianego studium badawczo-publicystycznego (określenie Ljubišy
Jeremicia40) zatytułowanego Kratka istorija satiranja z 1999 r.41 Pisarz zajmuje się
promocją twórczości autorstwa byłych więźniów. Napisał słowo wstępne do prozy Radosava Zekovicia42, co więcej – po śmierci Miroslava Popovicia opracował
i przygotował do wydania jego relację z obozu, która ukazała się w postaci książki
w 1988 r.43 Wspomnieć należy, że Mihailović pozostaje jednocześnie bardzo nieprzychylny wobec tych obozowych relacji, w których – jego zdaniem – dochodzi
do nadużyć i dramatyczne opisy obozowej przeszłości stanowią wyłącznie kamuflaż
rzeczywistych zdarzeń. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku publikacji wspomnień Mašana Radonjicia Goli otok – ljudsko mučilište44, którą Mihailović omawia
w tomie trzecim serii Goli otok45. Pisarz jest wprost oburzony, gdy autor – nazywany przez Mihailovicia obozowym bandytą – swoje doświadczenia przedstawia jako
ofiara systemu, która przeżyła tylko po to, aby przekazać własne świadectwo. Przy
tej okazji Mihailović dopisuje w nawiasie komentarz dla czytelnika: „Ако сам игде
у мојим књигама рекао нешто што би наликовало на ово, молим, опростите
ми!”46. Mihailović przytacza w wypadku Radonjicia szereg nazwisk osób, które
mogą zeznać, że przedstawione w książce wydarzenia to tak naprawdę mieszanina
kłamstw, fantazji i mitów. Jednoznacznie potępia wszelkie retoryczne „zagrywki”
pojawiające się w tekście.
Natomiast twórczość Popovicia Mihailović cenił w sposób szczególny. Głęboko ubolewał nad tym, że przedwczesna śmierć uniemożliwiła pisarzowi wydanie
rękopisów. Swoją rolę w ich przygotowaniu do druku określił jako „drugar priređivač”, „prijatelj čitalac”47. Prawdopodobnie przede wszystkim dwa czynniki wpłynęły na tak pozytywny odbiór tej prozy przez Mihailovicia. Pierwszy z nich dotyczy
Д. Михаиловић, Лов на стенице, Београд 1993. Na temat zbioru zob. np. Љ. Јеремић, Казивања
Драгослава Михаиловића о патњи и милости, w: tegoż, О српским писцима. Критике и огледи,
Београд 2007, s. 192–197.
38|
Д. Михаиловић, Злотвори, Београд 1997. Na temat powieści zob. np. Љ. Јеремић, Казивања…,
s. 197–206.
39|
Д. Михаиловић, Скупљач, Панчево 2011. Dramat został zaadaptowany na scenę teatru Atelje 212
i wyreżyserowany przez Irfana Mensura. Premiera odbyła się 5 grudnia 2013 r.
40|
Љ. Јеремић, Предговор, do: Д. Михаиловић, Кратка…, s. 5.
41|
Д. Михаиловић, Кратка историја сатирања, Београд 1999. W wydaniu rozszerzonym o część
Од шибе до строја – Београд 2005.
42|
GO 5, s. 225.
43|
M. Popović, Udri bandu, Beograd 1988.
44|
М. Радоњић, Голи оток – људско мучилиште, Београд 1993.
45|
Zob. GO 3, s. 546–551.
46|
„Jeśli gdzieś w moich książkach powiedziałem coś podobnego do tego, proszę, wybaczcie mi!”, tamże, s. 547.
47|
„Kolega organizator”, „przyjaciel czytelnik”, D. Mihailović, Predgovor: Miroslavljevo jevanđelje, do:
M. Popović, dz. cyt., s. 18.
37|
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języka i stylu, jakimi posługuje się Popović, drugi wiąże się z czynioną przez autora refleksją. Dokonania Mihailovicia w zakresie literackiego opracowania problematyki obozowej charakteryzuje umiłowanie do odwołań faktograficznych, często
bazujących na historycznych detalach. Tymczasem Popović wyraźnie ogranicza
podawanie szczegółów, nazw miejsc czy nazwisk, prowadzących do jakiegoś konkretu. To przeciwieństwo różniące autorów zdobyło uznanie u Mihailovicia. Jasność
i prostota narracji Popovicia urzekła redaktora tekstu, który operowanie słowem
w tej prozie porównuje do stylu Ivo Andricia: „Ona ništa ne skriva po tajnim džepovima niti nas zavodi brzacima, nego svojom otmenom skromnošću, osetljivom
strogošću i gajenom, probirljivom stamenošću deluje kao plovna, duboka i nosiva
za teške terete”48. Popović wierzy, że po pierwsze człowiek jest niejako zawieszony
w historii, jego losy są dziełem przypadku. Dlatego choć przedstawia rzeczywiste
doświadczenie obozowe, to jednak uniwersalizuje je, zakładając, że obóz Goli otok
jest tylko jednym z przykładów przedstawiających zniewoloną przez państwo jednostkę49. Natomiast po drugie przekonuje, że by zrealizować system kontroli i terroru nad człowiekiem, nie potrzeba wyrafinowanych metod. Zło jest w swej istocie,
jak pisała Hannah Arendt, po prostu banalne – złoczyńcą może stać się każdy. Stąd
w przedstawieniu tekstu właściwego relacji Popovicia Mihailović przestrzega czytelnika: „Ako ste decenijama verovali da su se u logoru na Golom otoku nalazili krokodili, ubice, špijuni, organizatori i komandanti sibirskih lagera, agenti, atentatorii
i teroristi, i da su vaši golootočanski poznanici izuzetak, on će vam, samo pričajući
svoje, objasniti da su tamo bili jedino – neki kao vi”50.

Mihailović jako serbski Sołżenicyn
Literatura obozowa swoje kulturowe zaplecze opiera przede wszystkim na osiąg-

nięciach literatury zagłady i łagrowej. Nie dziwi więc, że autorzy tekstów na temat
pracy Mihailovicia szukają do nich punktu odniesienia w twórczości światowej.
Najczęstsze porównania odwołują się do dzieła Aleksandra Sołżenicyna Archipelag GUŁag 1918–1956. Sam Mihailović również pracę rosyjskiego pisarza wskazuje
jako główny wzór i źródło swojej inspiracji51. Porównania prac pisarzy o obozie Goli
otok właśnie do Archipelagu… nie należą do rzadkości. Stanisha R. Vlahović wykorzystał taką paralelę, opisując pracę Borivoje M. Karapandžica The bloodiest Yugoslav spring, 1945 Tito’s Katyns and Gulags52, a Boro Krivokapić konfrontuje z Ar„Ona niczego nie ukrywa w tajnych kieszeniach, ani nas nie zwodzi też bystrością, lecz swoją wytworną skromnością, wrażliwą srogością i pielęgnowaną, wybredną stałością działa jak spławna,
głęboka i zdolna do zniesienia ciężarów”, D. Mihailović, Predgovor…, s. 11.
49|
Zob. P. Marković, Pogovor, w: M. Popović, dz. cyt., s. 175.
50|
„Jeśli przez dziesiątki lat wierzyliście, że w obozie na wyspie Goli otok znajdowały się krokodyle,
zabójcy, szpiedzy, organizatorzy i komendanci sybirskich łagrów, agenci, zamachowcy i terroryści,
i że wasi znajomi z Golego otoku są wyjątkiem, on wam, tylko mówiąc swoje, wyjaśni, że tam byli
jedynie – tacy jak wy”, D. Mihailović, Predgovor…, s. 22.
51|
Танјуг, dz. cyt.
52|
S.R. Vlahović, Introduction, do: B.M. Karapandžić, The bloodiest Yugoslav spring, 1945 Tito’s Katyns
and Gulags, New York 1980, s. 13.
48|
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chipelagiem… powieść Tren 2 Antonija Isakovicia53. Można wskazać dwie przyczyny
wielokrotnego powoływania się na dzieło Sołżenicyna. Pierwsza z nich dotyczy wykorzystanej w tytule metafory, która po publikacji Archipelagu… zrobiła międzynarodową karierę. Za jej pomocą Sołżenicyn opisywał system radzieckich obozów
koncentracyjnych, na temat istnienia których długo panowała zmowa milczenia:
„Archipelag ten z rozrzutem swoich plam pobryzgał i upstrzył kraj, z którego się
wynurzył, werżnął się w granice jego miast, zasmużył cieniem jego drogi, a jednak
ten i ów w ogóle nie domyślał się jego istnienia, bardzo wielu coś ledwie słyszało,
a wiedzieli wszystko tylko ci, co tam niegdyś byli. Ale milczeli tak, jakby na wyspach
Archipelagu utracili mowę”54.
W dyskursie na temat jugosłowiańskich więzień i obozów dla kominformowców również pojawiła się metafora archipelagu – „Arhipelag Goli”55. Sam Mihailović, gdy charakteryzuje system obozów i więzień w Jugosławii, także używa określenia „archipelag”, pisząc, że Goli otok to: „[…] тужни симбол једног невеселог
малог «архипелага» сачињеног од неколико сталних и десетак привремених
концентрационих логора «за преваспитање»”56. Drugim powodem wprowadzania porównania jest zapewne chęć zaakcentowania, że dany tekst, podobnie jak proza Sołżenicyna, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się dyskusji na temat obozów.
W przypadku pracy badawczej Mihailovicia i jej efektów w postaci serii Goli
otok nawiązanie do Archipelagu… zdaje się być szczególnie trafnym. Porównanie
tych dwóch dzieł można przeprowadzić na kilku płaszczyznach. Zarówno na gruncie literatury rosyjskiej, jak i jugosłowiańskiej przed opublikowaniem prac Sołżenicyna i Mihailovicia pojawiły się relacje opowiadające o obozach i fali terroru
w danym państwie57. Zatem żaden z wymienionych autorów nie był tym, który publicznie ujawnił informacje o istnieniu obozów. Jednak, jak zauważa Georges Nivat,
istotą dzieła Sołżenicyna nie jest jego pierwszeństwo w przekazaniu światu faktu,
że w ZSRR funkcjonowały obozy, lecz sposób opowiedzenia o tym: „Głównym odkryciem Sołżenicyna w Archipelagu… jest to, że prawdziwych dziejów XX wieku
nie można pisać, opierając się na dokumentach, bo dokumenty kłamią lub ich nie
ma”58. To stwierdzenie nie oznacza bynajmniej odcięcia się Sołżenicyna od badania
dostępnych materiałów faktograficznych. Wręcz przeciwnie, ich analiza, podobnie
jak miało to miejsce u Mihailovicia, była ważnym elementem procesu badawczego. Punktem wyjściowym obu dzieł jest osoba autora, która tak w pierwszym, jak
i w drugim przypadku była bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń, dzięki czemu
w naturalny sposób została wyznaczona do wejścia w rolę kronikarza obozowej rzeА. Исаковић, Роман о Голом отоку (Разговор са Антонијем Исаковићем водио Боро Кривокапић, децембра 1981, „Ауто-свет”), w: tegoż, Говори и разговори, Горњи Милановац 1990, s. 110.
54|
A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag 1918–1956: próba dochodzenia literackiego, Warszawa 1991, s. 8.
55|
Zob. np. I. Kosić, Goli otok. Najveći Titov konclogor, Zagreb 2009, s. 17.
56|
„[…] smutny symbol jednego niewesołego małego ≪archipelagu≫, składającego się z kilku stałych
i kilkunastu czasowych obozów koncentracyjnych ≪do reedukacji≫”, GO 1, s. XLII.
57|
Zob. G. Nivat, Fenomen Sołżenicyna, tłum. A. Dwulit, Łódź 2011, s. 57.
58|
G. Nivat, dz. cyt., s. 60.
53|
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czywistości. Udział pisarzy w przygotowaniu dzieła nie kończy się zresztą na samym
spisaniu świadectw. Lucjan Suchanek zadania wypełniane przez Sołżenicyna w Archipelagu… zawarł w opisie jego funkcji „jako oskarżyciela, prokuratora, sędziego
i jednocześnie świadka oskarżenia”59. Mihailović również nie ukrywa się za przedstawianymi wydarzeniami. Sposób prowadzenia przez niego narracji we wszystkich
tomach daleki jest od tonu suchej, obiektywnej relacji. Jednak – co bardzo ważne
– ani Sołżenicyn, ani Mihailović nie dążą do tego, by to właśnie ich przeżycia były
przedmiotem opowiadanych historii. Ich własne świadectwo pojawia się jako rozproszona, fragmentaryczna część całości dzieła. Służy przede wszystkim możliwości natychmiastowego konfrontowania tych części opowiadanych przez rozmówców zdarzeń, które były wspólnym udziałem mówiącego i słuchającego, zestawienia
dwóch jednostkowych pamięci wobec dzielonych doświadczeń.
Ważnym aspektem obu prac, decydującym o ich wyjątkowości, jest podstawa
kompozycyjna, na którą składają się relacje więźniów i świadków funkcjonowania obozowego systemu. Sołżenicyn powołuje się na świadectwa 227 osób, które
podzieliły się z nim swoim doświadczeniem „w postaci opowiadań, wspomnień,
listów”60. Mihailović rozmowy z przyjaciółmi – byłymi więźniami (autor nie podaje
dokładnej ich liczby) – eksponuje jako centralną część dzieła. Cechą wspólną autorów jest również długoletni proces badawczy, którego uwieńczeniem jest publikacja.
Mihailović pierwsze rozmowy przeprowadził w 1978 r., a pierwszy tom serii został
opublikowany 12 lat później. Sołżenicyn zaczął pisać książkę w 1958 r., skończył
w 1967 r., ale jego praca trwała jeszcze przed rozpoczęciem procesu pisania, a także
po jego zakończeniu, gdy rozpoczął się etap przygotowania do publikacji. Archipelag… po raz pierwszy został wydany we Francji w 1973 r. Suchanek podkreśla,
że Sołżenicyn nie krył, iż jego praca: „Momentami była gorączkowa i ponad ludzkie
niemal siły”61. ović poddał się refleksji nad doświadczeniem obozu właściwie bez
reszty. Gdy wydawał pierwszy tom serii, był zaskoczony, że praca nad nim zajęła mu
aż 12 lat. Jednakże już wtedy wiedział, że publikacja pierwszej części nie kończy jego
zadania62. Po latach pisarz konstatuje, że w 1990 r. nawet nie przypuszczał, że Goli
otok będzie tym tematem, któremu się poświęci przez kolejne 30 lat63. Jak sam podkreśla, podobnie do Sołżenicyna, obóz po prostu go „pochłonął”: „[…] није могао
да се извуче из »свог« логора више деценија […]”64.

Krytycy wobec działań Mihailovicia
Waga wszystkich działań Mihailovicia na rzecz ofiar obozów jest nie do przecenienia i na wielu płaszczyznach wybitnie wyróżnia się w serbskim kontekście spoL. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn: pisarz i publicysta, Karków 1994, s. 67.
A. Sołżenicyn, dz. cyt., s. 8.
61|
L. Suchanek, dz. cyt., s. 63–64.
62|
GO 1, s. XX.
63|
M. Bojanić, Optužnica za zločin, http://www.danas.rs/danasrs/kultura/optuznica_za_zlocin.11.
html?news_id=249506 (data dostępu: 15.03.2014).
64|
„[…] nie mógł wydostać się ze ≪swojego≫ obozu latami […]”, Танјуг, dz. cyt.
59|

60|
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łecznym65. Pisarz czuje się moralnie odpowiedzialny za los ofiar, dlatego większość
swojej pracy poświęcił tej tematyce. Wyraża w ten sposób niezgodę na funkcjonujący na poziomie społecznym i kulturowym uschematyzowany sposób pamiętania
o obozie Goli otok. Głos wychodzący od strony ważnej postaci serbskiej kultury
nie mógł pozostać niezauważony i pominięty66. W tym miejscu należy jeszcze koniecznie omówić, w jaki sposób recenzenci komentują wypowiadane przez Mihailovicia sądy oraz prozę jego autorstwa. Przestrzeń historii czy kultury stanowi
nieustanne miejsce zmagań odmiennych stanowisk o obrazy przeszłości. Wystąpienia przeciwko różnym formom działalności pisarza formułowane są zasadniczo
przez dwa środowiska. W skład pierwszej grupy wchodzą badacze, głównie historycy, zajmujący się okresem, gdy doszło do konfliktu pomiędzy Jugosławią i ZSRR,
w wyniku którego powstały więzienia i obozy dla kominformowców. Historycy
zarzucają Mihailoviciowi wyolbrzymianie rozmiarów reakcji jugosłowiańskiej władzy po 1948 r. i przesadę w opisie towarzyszących ówcześnie podejmowanym decyzjom konsekwencji. Przykładowo wielkie oburzenie u uczestników konferencji
naukowej Jugoslovensko-sovjetski sukob 194867, zorganizowanej przez Instytut Historii Współczesnej w Belgradzie, wywołał referat Mihailovicia wygłoszony 16 października 1998 r. zatytułowany Goli otok – na tragu gulaga i holokausta68. Sprzeciw
słuchaczy sprowokowało wykorzystane już w tytule porównanie obozu Goli otok
do tragedii zagłady: „Што је Голи оток био на трагу гулага – добро, говорили
су, то још некако и може. Али зашто и на трагу холокауста! Какве везе Голи
има са холокаустом!”69. Mihailović zestawia ze sobą zbrodnie radzieckie, nazistowskie i jugosłowiańskie, będąc przekonanym, że motywy powstania masowego
terroru są podobne, i na tej podstawie sięga do tych dwóch tradycji obozowych.
Z całą pewnością jest jednak świadomy, że rozmiary wymienionych tragedii są
zupełnie inne i nie powinny podlegać porównywaniu: „Кривица за голооточки злочин на први поглед изгледа «мања» него што је кривица оних који су
спровели холокауст и гулаг, јер су ови злочини обухватили милионе убијених
и смештених у концентрационе логоре. Али, с друге стране, у једној много
мањој земљи невиђен масовни злочин представљају исто тако и бестијалност
и садизам развијани у титовским логорима, срачунати на убијање људске душе
Postawę pisarza polegającą na czynnym udziale w dyskusjach na temat interpretacji przeszłości
i działań na rzecz upamiętnienia ofiar można opisać za pomocą kategorii „aktor pamięci”, stworzonej przez analogię do aktorów społecznych. Termin ten pojawia się w badaniach niektórych badaczy
podejmujących refleksję nad pamięcią społeczną. Zob. Z. Wóycicka, Auschwitz jako miejsce sporów
o pamięć PRL, w: Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak,
D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 156.
66|
Mihailović jest stałym członkiem Serbskiej Akademii Nauk od 1989 r., poza tym jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród literackich (m.in. Oktobarska nagrada grada Beograda, Andrićeva nagrada,
NIN-ova nagrada, Nagrada Bora Stanković, Nagrada Vukove zadužbine, nagroda Narode biblioteke
za najčitaniju knjigu).
67|
Konflikt jugosłowiańsko-sowiecki 1948.
68|
Goli otok – na tropie Gułagu i Holocaustu.
69|
„Że Goli otok był drogą do Gułagu – dobrze, mówili, to jeszcze można przyjąć. Ale że był też drogą
do Holocaustu! Jaki związek ma Goli z Holocaustem!”, GO 5, s. 336.
65|
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колико и тела, који су се настављали четрдесетак година, а на други начин,
преко режимских настављача и наследника, продужавају се још и последњих
десет”70.
Drugie środowisko komentatorów działalności Mihailovicia jest reprezentowane przez krytyków literackich i dzieli się dwie części. Z jednej strony istnieje silna
grupa zwolenników twórczości pisarza, w tym również jego dokonań jako autora
tekstów dokumentalnych, na bieżąco śledząca i doceniająca jego uporczywe wysiłki
w znajdowaniu nowych środków wyrazu dla problematyki obozowej. Jej czołowym
przedstawicielem jest Ljubiša Jeremić, który aktywnie bierze udział w wydarzeniach
promujących dzieła Mihailovicia71, pisze ponadto artykuły im poświęcone72 oraz
poprzedzające publikacje słowa wstępne73. W jego ocenie seria Goli otok nie jest
wyłącznie dziełem dokumentalnym, lecz również utworem o wysokich walorach
artystycznych, w którym można wskazać m.in. elementy dramatu. Jako przykład
Jeremić przywołuje postać jednego z rozmówców serii – Fedora Mišę Pifata, przyjaciela Mihailovicia. Pifat był pierwszą osobą, z którą pisarz przeprowadził wywiad,
ale rozmowa ukazała się dopiero w czwartym tomie. Zdaniem Jeremicia bardzo interesująco przedstawia się proces wprowadzania bohatera do dzieła, który świadczy o kunszcie organizacyjnym autora prozy. Najpierw Pifat pojawia się we wstępie do pierwszego tomu w scenie, w której razem z Mihailoviciem jako więźniowie
obozu muszą dzielić jeden koc. Następnie ich bliska relacja powraca jako przykład
w czasie rozmów z innymi więźniami, by na koniec mogła wybrzmieć w formie
osobnego dialogu: „Kao u najboljoj drami, najboljem tekstu, prvo se nagovesti, da bi
se na kraju osvetlio ceo lik. To je umetnički postupak”74. Z Jeremiciem w zupełności
zgadza się Radivoje Mikić, który w serii Goli otok dostrzega obecność nie tylko człowieka o głębokiej wrażliwości na ludzkie cierpienie, lecz także przede wszystkim
talent pisarski artysty, który potrafi ten dramat opisać75.
Zaś z drugiej strony część krytyków wprost artykułuje przekonanie o tym,
że choć prawdopodobnie nakład pracy Mihailovicia włożony w powstanie serii jest
nie do przecenienia i tomy stanowią bogate źródło wiedzy o doświadczeniu obozowym, to jednak dokumentalna twórczość nie osiąga poziomu literatury fikcjonal„Wina w przypadku zbrodni obozu Goli otok przy pierwszym spojrzeniu wygląda na ≪mniejszą≫
niż wina tych, którzy stworzyli Holocaust i Gułag, ponieważ te zbrodnie obejmowały miliony zabitych i osadzonych w obozach koncentracyjnych. Ale, z drugiej strony, w jednym dużo mniejszym
państwie niebywała masowa zbrodnia również przedstawia bestialstwo i sadyzm rozwijane w titowskich obozach, obmyślonych w celu zabijania ludzkiej duszy, jak i ciała, które trwały przez prawie
czterdzieści lat, a w inny sposób, za pomocą reżimowych kontynuatorów i następców przedłużają się
i na ostatnie dziesięć”, Д. Михаиловић, На трагу гулага и холокауста, w: tegoż, Кратка…, s. 82.
71|
Zob. np. M. Bojanić, Optužnica za zločin, http://www.danas.rs/danasrs/kultura/optuznica_za_zlocin.11.html?news_id=249506 (data dostępu: 15.03.2014).
72|
Zob. np. Љ. Јеремић, Казивања…
73|
Zob. np. Љ. Јеремић, Предговор…
74|
„Jak w najlepszym dramacie, najlepszym tekście, najpierw się zapowiada, by na końcu naświetlić
całą postać. To jest zabieg artystyczny”, M. Bojanić, dz. cyt.
75|
Tamże.
70|
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nej. Wprost pisze o tym m.in. Vasa D. Mihailovich w recenzji pierwszego tomu serii:
„Goli Otok is not on the artistic level of Mihailović’s other works […]”76. Jeszcze
dobitniej tę opinię wyraził Aleksandar Jerkov, który porównywanie twórczości obozowej Mihailovicia do wybitnych osiągnięć literatury rosyjskiej uznał za zdecydowanie przesadzone, a ich publikację za proces spóźniony: „Tego, co niezrobione, nie
da się odrobić, toteż spóźnione tomy powieści Goli otok (Naga Wyspa) Mihailovicia
dalekie są od jakiegoś serbskiego Archipelagu GUŁag, a Lov na stenice (Polowanie
na pluskwy) jeszcze dalszy od wartości, techniki narracyjnej i autentyczności Opowieści kołymskich Szałamowa”77.
Jerkov ma też duże wątpliwości co do przypisywanej powieści Kiedy kwitną tykwy roli, jaką miała odegrać w całościowym dyskursie obozowym. Zdaniem krytyka pojawiający się w utworze obóz ze względu na swoją całkowicie epizodyczną
funkcję w tekście nie powinien być zestawiany z Archipelagiem… Sołżenicyna opisującym drobiazgowo system represji w ZSRR, dzięki czemu wywołał ogromne poruszenie opinii światowej: „Pozostaje sprawą otwartą, co by było, gdyby Dragoslav
Mihailović w powieści Kiedy kwitną tykwy naprawdę jak Sołżenicyn, z którym zbyt
łatwo się go porównuje, opisał jeden dzień w obozie78, a nie tylko wspomniał o pobycie ubocznej postaci na Nagiej Wyspie”79. Dla Jerkova problematyka obozowa
nie została w odpowiednim czasie wystarczająco wyeksploatowana przez twórców,
a współcześnie utraciła swą nośność. Dlatego twórczość Mihailovicia artystycznie
nie przedstawia interesującego przedmiotu analizy literackiej, gdyż główny nacisk
został w niej położony na stosowne opisanie doświadczenia kosztem jego artystycznej kreacji: „Bo o tym, że świat literatury jest ważny i pociągający, decyduje wyobraźnia, a nie waga podjętego zagadnienia – nawet jeśli jego przedmiot stanowiłby
komunizm, Naga Wyspa i titoizm, czetnicy i Draža Mihailović itp.”80. Słowa Jerkova można uzupełnić wypowiedzią Mihailovicia, który jest świadomy kierowanych
wobec jego twórczości oskarżeń. Dla pisarza jednak pozostaje jasne, że nawet jeśli
zostanie zakwestionowana „świeżość” tematu, to z pewnością nie uległy przedawnieniu doświadczenia byłych więźniów i warto o nich przypominać, by się nie powtórzyły: „То је за мене актуелно. Немам права да тврдим да је то важно за све
људе, јер би, можда, то било нескромно. Али, за мене је то важно зато што сам
ја, као млад човјек, био ухапшен и отјеран на Голи оток”81.
V.D. Mihailovich, Goli Otok by Dragoslav Mihailović, „World Literature Today” 1991, vol. 65, no.
2, s. 330.
77|
A. Jerkov, Literatura nie znosi wyrachowania, „Tygiel Kultury” 2003, nr 7–9, s. 24.
78|
Być może Jerkov miał tu na myśli nie porównanie z Archipelagiem…, lecz z opowiadaniem Sołżenicyna Jeden dzień Iwana Denisowicza opublikowanym w 1962 r., przedstawiającym jeden dzień
więźnia sowieckiego obozu.
79|
A. Jerkov, dz. cyt., s. 24.
80|
Tamże, s. 26.
81|
„To jest dla mnie aktualne. Nie mam prawa twierdzić, że to jest ważne dla wszystkich ludzi, ponieważ prawdopodobnie byłoby to nieskromne. Ale dla mnie to ważne, dlatego, że ja sam, jako młody
człowiek, byłem aresztowany i wypędzony na Goli otok”, Танјуг, dz. cyt.
76|

128

Katarzyna Taczyńska

***
Dragoslav Mihailović należy do grona najważniejszych pisarzy i działaczy serbskiego dyskursu obozowego. Jako jeden z pierwszych włączył w obszar podejmowanych
w swojej twórczości tematów zagadnienia związane z problematyką obozu Goli
otok funkcjonującą dotychczas na marginesie historii i literatury. Pisarz do kwestii
obozowych wraca w zasadzie przez całe swoje życie, zarówno w swoim pisarstwie,
jak i jako działacz na rzecz byłych więźniów. Wieloletnia działalność Mihailovicia
na tym polu pozwala uznać, że refleksja obozowa stanowi wiodący motyw w jego
życiu prywatnym i zawodowym.
Pięciotomowa seria Goli otok Mihailovicia powstawała przez ponad 30 lat. Jej
znaczenie dla serbskiego dyskursu obozowego porównywane jest do roli, jaką w literaturze dotyczącej łagrów odegrał Archipelag GUŁag 1918–1956 Aleksandra Sołżenicyna. Choć obaj pisarze byli uczestnikami zdarzeń, to nie ich przeżycia stanowią
przedmiot opisywanych historii. Podstawą kompozycji swoich dzieł uczynili relacje
innych, wychodząc z założenia, że wielość różnorodnych, starannie zebranych świadectw będzie miała większą wartość poznawczą niż pojedyncze wspomnienie.
Ciekawym pomysłem badawczym byłoby prześledzenie bogatych w emocje komentarzy odautorskich w serii Goli otok, z których wyraźnie wypływa reprezentowane przez Mihailovicia stanowisko – opór wobec dominującego w społeczeństwie,
narzuconego przez władze i utrwalonego w dyskursie historycznym obrazie obozu.
W zarysowanym przez Mihailovicia wiktymologicznym obrazie przeszłości szczególne miejsce przypadło Serbom, w których – zdaniem pisarza – przede wszystkim wymierzony był jugosłowiański reżim. Prześledzenie sposobu przedstawiania
wydarzeń historycznych przez Mihailovicia w odniesieniu do społecznego (ideologicznego, politycznego, kulturowego) kontekstu mogłoby stać się interesującym poznawczo przykładem kształtowania kultury pamięci (problem „ofiary”) we współczesnej Serbii.
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Dwie drogi do niepodległości.
Secesja Czarnogóry i Kosowa od Serbii
Abstrakt: Niniejszy rozdział ma na celu analizę secesji Czarnogóry i Kosowa od Republiki Serbii oraz wskazanie najistotniejszych wydarzeń mających miejsce w tym
czasie. Zarówno ogłoszenie niepodległości Czarnogóry, jak i Kosowa zakończyło
proces rozpadu państwa jugosłowiańskiego. Czarnogóra była ostatnią republiką
pozostającą w związku federacyjnym z Serbią aż do jej secesji w 2006 r. Kwestia
Kosowa była zaś i jest wciąż nierozwiązana, co wynikało zarówno z braku uregulowań prawa międzynarodowego, jak i braku chęci do ustępstw ze strony Serbii.
Słowa kluczowe: secesja, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, niepodległość.
Abstract: Two roads to independence. Secession of Montenegro and Kosovo from the Republic of Serbia
The main aim of this text is to analyze the secession of Montenegro and Kosovo
from the Republic of Serbia and emphasize? the most important events taking
place at that time. Both proclaimed independence by Montenegro, and Kosovo
completed the process of disintegration of the Yugoslav state. Montenegro was
the last republic remaining in federal unit with Serbia until its secession in 2006.
The issue of Kosovo was, and still is unresolved, which resulted from the lack of
regulation of international law and unwillingness to make concessions on the part
of Serbia.
Keywords: secession, Serbia, Montenegro, Kosovo, independence.

Wprowadzenie
Współcześnie można wyróżnić dwie formy organizacji terytorialnej państwa,
gdzie władza jest podzielona na instytucje centralne (państwa unitarne) albo zdecentralizowane (państwa złożone)1. Państwa unitarne w stosunkach międzynarodowych występują jako jeden system naczelnych organów państwowych posiadających jedną władzę, która nie dzieli się swoją suwerennością z jednostkami
1|

A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 202.
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administracji terytorialnej2. Państwa złożone zaś posiadają przynajmniej dwa
aparaty władzy i dwa systemy prawne. W takich państwach występuje podział
suwerenności na instytucje centralne i lokalne. Państwa złożone mogą być jedną
z dwóch form: federacją (posiada instytucje centralne, które występują jako jeden podmiot na arenie międzynarodowej) oraz konfederacją (najluźniejsza forma
związku politycznego, powołana na zasadzie umowy międzynarodowej, bez władzy centralnej)3.
Nowe państwa powstają na wiele sposobów. Wśród nich można wyróżnić oderwanie się części terytorium, rozpad lub połączenie się w jeden organizm. Istnieje
tyle samo form utraty części terytorium co ich nabycia. Dla potrzeb niniejszej pracy
najistotniejsza jest definicja secesji, która jest zarówno jednym z najważniejszych
sposobów powstania państwa. Jest to taka forma odłączenia się jednej lub kilku
części terytorium od państwa, która nie narusza podstaw jego istnienia. W wyniku
secesji powstaje nowy twór państwowy na terenie oderwanej części4. Secesji można
dokonać w sposób pokojowy poprzez fragmentacje państwa na kilka nowych jednostek bądź konfliktowy przy użyciu przemocy. Ponadto można wyróżnić takie formy powstania państw, jak cesja, zjednoczenie, inkorporacja czy utworzenie państwa
na terytorium zależnym. Analizując kwestie secesji tytułowych państw, skupiono się
na analizie zagadnień, takich jak: przyczyny i przebieg secesji Czarnogóry i Kosowa,
stanowisko Serbii wobec tych secesji, stanowisko Albanii wobec Kosowa, uznaniu
państw na arenie międzynarodowej oraz wybranych kwestiach politycznych, społeczno-ekonomicznych i etnicznych.
W XIX w. wśród Słowian Południowych pojawiła się idea polityczna mówiąca
o zjednoczeniu w jednym państwie ludzi posługujących się jednym językiem serbsko-chorwackim5. W czasie I wojny światowej idea jugoslawizmu wśród narodów
bałkańskich zaczęła nabierać znaczenia politycznego. 1 grudnia 1918 r. w Belgradzie utworzono Królestwo Serbii, Chorwatów i Słoweńców (SHS) pod panowaniem
serbskiej dynastii Karadziordziewiczów, co było dopełnieniem idei jugoslawizmu6.
W 1929 r. zmieniono nazwę państwa z SHS na Królestwo Jugosławii. Procesy integracyjne w Jugosławii zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej. Pod
koniec wojny kontrolę nad terenami jugosłowiańskimi przejęła partyzantka komunistyczna. Partia komunistyczna przy wsparciu rządu emigracyjnego 29 listopada 1945 r. proklamowała powstanie Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii
(FLRJ)7. W skład tzw. II Jugosławii weszło sześć republik: Serbia wraz z dwoma autonomicznymi regionami: Kosowem i Wojwodiną, Czarnogóra, Chorwacja, Bośnia
i Hercegowina (BiH), Macedonia i Słowenia. Uchwalona w styczniu 1946 r. konsty2|
3|
4|
5|

6|
7|

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 125.
R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 125–126.
J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 154, 159.
S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002,
s. 15 i 19.
M. Korzeniowska-Wiszniewska, Serbia pod rządami Slobodana Milosevicia, Kraków 2008, s. 19–20.
B. Jelavich, Historia Bałkanów. T. 2, Wiek XX, Kraków 2005, s. 281–284.
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tucja głosiła, że nowe państwo jest wspólnotą równoprawnych i suwerennych narodów8. W 1963 r. wprowadzono nową konstytucję, która zmieniła nazwę państwa
z FLRJ na Socjalistyczną Federację Republik Jugosławii (SFRJ). Ponadto rozszerzyła
uprawnienia okręgów autonomicznych, które zostały zrównane z uprawnieniami
republik. Konieczność zmian w ustawie zasadniczej była skutkiem zamieszek w Kosowie – wynikało to z dominacji Serbów nad Kosowianami9. Zmiany rozluźniające
związki republik z federacją zostały potwierdzone przez kolejną ustawę zasadniczą
w 1974 r.
Śmierć marszałka Josipa Broza-Tito w 1980 r. można uznać za początek procesu dezintegracji Jugosławii. Rozpad Jugosławii można datować na lata 1990–
1992, kiedy to cztery republiki ogłosiły chęć opuszczenia federacji i proklamowały niepodległość (BiH, Chorwacja, Słowenia i Macedonia). Jedyną republiką
SFRJ, która nie zdecydowała się na ogłoszenie niepodległości i pozostała w ścisłym związku z Serbią była Czarnogóra. W marcu 1992 r. w Czarnogórze zostało
przeprowadzone referendum dotyczące pozostania w jednym państwie z Serbią
na zasadzie równości. Za pozostaniem w strukturach jugosłowiańskich opowiedziało się 95,4% ludności. W ten sposób w kwietniu 1992 r. proklamowano powstanie Federacyjnej Republiki Jugosławii (FRJ), w której skład weszła Republika
Serbii (z autonomicznymi okręgami Kosowem i Wojwodiną) oraz Czarnogóra10.
Mimo początkowego wspierania polityki Slobodana Miloševicia przez polityków
czarnogórskich, w roku 1996 można było zauważyć rozluźnienie relacji serbsko-czarnogórskich11. Wynikało to z braku przynależności FRJ do organizacji międzynarodowych, kryzysu finansowego, kryzysu w Kosowie (neutralność Czarnogórców) oraz sankcji nałożonych na FRJ. Partia M. Đukanovicia, prezentująca
poglądy o charakterze proeuropejskim i niepodległościowym12, wygrała wybory
parlamentarne w 1998 r. Od tego momentu rząd czarnogórski zaczął otwarcie
prowadzić politykę antybelgradzką i prozachodnią, a także dążyć do uzyskania
niepodległości.
Z kolei konflikt serbsko-albański na terenie Kosowa istniał jeszcze przed utworzeniem pierwszej Jugosławii. Wynikał on z różnic kulturowych, religijnych i terytorialnych. Kosowscy Albańczycy od samego początku istnienia Jugosławii dążyli
do niezależności. Na przestrzeni kilku wieków struktura narodowościowa Kosowa
uległa zmianie. Serbowie zostali wyparci przez Albańczyków, którzy stali się grupą

S. Wojciechowski, dz. cyt., Poznań 2002, s. 35.
B. Jelavich, dz. cyt., s. 410–411.
10|
J. Džankić, From Creeping to Sprinting: The Foreign Policy of Montenegro, w: The foreign policies
of post-Yugoslav states. From Yugoslavia to Europe, ed. S. Keil, B. Stahl, Houndmills–Basingstoke–
Hampshire 2014, s. 174.
11|
S. Pavlowitch, Serbia, Montenegro and Yugoslavia, w: Yugoslavism. Histories of a Failed Idea 1918–
1992, ed. D. Djokić, London 2003, s. 69.
12|
A. Krukowska, Nietypowy federalizm serbsko-czarnogórski, w: Wschodnioznawstwo. Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z.J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz, Wrocław 2007, s. 62.
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dominującą (stanowili ok. 90%13). Momentem przełomowym w Kosowie były lata
80. i 90. XX w., kiedy doszło do licznych strajków i demonstracji, które doprowadziły do wprowadzenia przez S. Miloševicia stanu wyjątkowego14 i odebrania autonomii Kosowu, nadanej w 1974 r. Po tych wydarzeniach Serbowie dążyli do szerokiej
serbizacji Kosowa poprzez zwolnienia pracowników pochodzenia albańskiego ze
stanowisk publicznych. Zniesiono język albański jako język oficjalny i zastąpiono
go językiem serbskim. Ostatnim krokiem do serbizacji Kosowa było przejęcie przez
Serbów kontroli nad sądami, edukacją oraz polityką finansową15. Zwiększająca się
dominacja serbska w instytucjach publicznych w Kosowie doprowadziła do zaostrzających się antagonizmów i coraz większej niechęci kosowskich Albańczyków
do Serbów. W lipcu 1990 r. parlament kosowski ogłosił Kosowo republiką, która
przestała być częścią integralną terytorium Serbii, ale nadal pozostanie częścią składową FRJ16. Powołany został podziemny rząd, który ogłosił przeprowadzenie referendum niepodległościowego, w którym Kosowianie poparli niezależność w 87,5%.
Miesiąc później parlament Kosowa proklamował niepodległość, która została uznana tylko przez Albanię17.
Na scenie politycznej Kosowa wytworzyły się dwa kierunki polityczne o odmiennych poglądach dotyczących działalności na rzecz uzyskania niezależności. Pierwszy był związany z prezydentem Ibrahimem Rugovą i był to ruch liberalny dążący do niepodległości poprzez wykorzystanie środków pokojowych
oraz umiędzynarodowienie sprawy Kosowa18. Drugim była Wyzwoleńcza Armia
Kosowa (UCK), na czele której stał Hasim Thaci. UCK została utworzona przez
grupę albańskich radykałów, która nie zgadzała się z polityką I. Rugovy. Celem
UCK było uzyskanie niepodległości Kosowa, nawet jeśli trzeba będzie je zdobyć
siłą19. Z czasem doszło do działań zbrojnych pomiędzy UCK a wojskiem serbskim. W latach 1998–1999 Serbowie rozpoczęli intensywną walkę z UCK, doprowadzając do kolejnej wojny na terenie Bałkanów – wojny kosowskiej. W odpowiedzi na działalność serbskich władz Sojusz Północnoatlantycki dnia 24 marca
1999 r. rozpoczął militarną interwencję w Serbii. Naloty zadziałały odwrotnie niż
pierwotnie zakładano. Wojna przerodziła się w konflikt etniczny, podczas którego
dochodziło do czystek etnicznych20. W czerwcu 1999 r. na politykach serbskich
wymuszono podpisanie kapitulacji. Podpisane dokumenty nakazywały natychA. Jagiełło-Szostak, Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmu. Od jugoslawizmu do jugnostalgii, Wrocław 2013, s. 261.
14|
F. Trix, Kosovar Albanians between a rock and a hard place, w: Serbia since 1989. Politics and society
under Milošević and after, ed. S.P. Ramet, V. Pavalaković, Seattle 2007 s. 314.
15|
F. Trix, Kosova: resisting expulsion and striving for independence, w: Central and southeast European
politics since 1989, ed. S.P. Ramet, Cambridge 2010, s. 362–363.
16|
S.P. Ramet, Serbia and Montenegro since 1989, w: dz. cyt., Cambridge 2010, s. 288.
17|
T. Czekalski, Problem Kosowa w albańskiej polityce zagranicznej (1991–1999), w: Bałkany Zachodnie
między przeszłością, a przyszłością, red. P. Chmielewski, S. Szczesio, Łódź 20013, s. 415.
18|
F. Trix, Kosovar…, s.315.
19|
D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt i Kosowo w XX wieku, Toruń 2009, s. 177.
20|
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miastowe wycofanie się z terenów Kosowa wszystkich serbskich formacji policyjnych i wojskowych, w miejsce których zostały wprowadzone międzynarodowe siły
KFOR21. W tym samym czasie ONZ przyjęła rezolucję nr 1244, która ustanowiła
protektorat międzynarodowy nad Kosowem. Rezolucja stworzyła ramy prawne
dla misji KFOR mającej za zadanie utrzymanie bezpieczeństwa na terenie Kosowa. Ponadto powołana została Misja Tymczasowa Administracji ONZ (UNMIK),
która miała być odpowiedzialna przede wszystkim za budowę porządku prawnego, systemu sądownictwa oraz ochronę i działania na rzecz integracji mniejszości
narodowych (w szczególności serbskiej).

Dwie drogi do niepodległości Czarnogóry i Kosowa
Pokojowe uzyskanie niepodległości przez Czarnogórę
Mając w pamięci wydarzenia z początku lat 90. XX w., rząd postanowił dążyć do secesji powoli, bez zbędnego rozlewu krwi22. Zaczęto w Czarnogórze wprowadzać
reformy mające na celu rozluźnienie związku z Serbią. Jedną z pierwszych zmian
było wprowadzenie nowej waluty. Początkowo dinara serbskiego zastąpiono marką
niemiecką (1999 r.), a następnie wprowadzono euro (2002 r.). Doprowadziło to
do zerwania wspólnego budżetu z Serbią w ramach FRJ oraz utworzenia odrębnych
systemów podatkowych i bankowych oraz polityki dotyczącej handlu międzynarodowego. Ponadto Czarnogórcy zaczęli prowadzić samodzielną politykę zagraniczną
niezależną od rządu federalnego23. Były to jedne z najważniejszych kroków w kierunku uzyskania samodzielności. Dodatkowo doszło do podziału na tle religijnym.
W 1998 r. Czarnogórska Cerkiew Prawosławna (CCP) odzyskała autokefalię, która
od początku lat 90. wspierała dążenia separatystyczne. Dążono również do odbudowy tożsamości językowej i zwiększenia popularności języka czarnogórskiego wśród
mieszkańców Czarnogóry24.
Początkowo idea secesji Czarnogóry była wspierana przez państwa Unii Europejskiej (UE) oraz Stany Zjednoczone (USA), jednak tylko do momentu utraty
władzy przez S. Miloševicia. UE nie chciała doprowadzić do wybuchu nowego
konfliktu na terenie Bałkanów, dlatego też wspólnie z przedstawicielami Serbii
i Czarnogóry wypracowała porozumienie belgradzkie, które zostało podpisane
w marcu 2002 r.25 W ramach porozumienia ustalono zmianę nazwy państwa z FRJ
na unię Serbii i Czarnogóry (SiCZ) oraz założono trzyletni okres próbny, po któW. Hebda, Kosowo – droga do niepodległości, http://www.psz.pl/117-polityka/wiktor-hebda-kosowo-droga-do-niepodleglosci (data dostępu: 7.04.2015).
22|
W. Szczepański, Pożegnanie z Jugosławią: Wspólnota Państwowa Serbia i Czarnogóra (2003–2006),
w: Bałkany…, s. 465.
23|
R. Lukić, Fom the federal republic of Yugoslavia to the union of serbia and montenegro, w: Serbia…,
s. 70.
24|
P. Duin, Montenegro old and new: history, politics, culture, and the people, w: „Studia Politica Slovaca” 1/2013, s. 74; A. Jagiełło-Szostak, Exploring thr Roots of Montenrgro, w: „New Eastern Europe”
4(IX)/2013, s. 106–107.
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rym możliwe będzie przeprowadzenie referendum niepodległościowego. Ustrój
SiCZ miał być luźnym związkiem dwóch państw na zasadach zbliżonych do konfederacji. Uzgodniono również, że wspólne dla Serbii i Czarnogóry pozostaną
jedynie kwestie obronności, gospodarki wewnętrznej oraz ochrony mniejszości narodowych i praw człowieka26. Rok po podpisaniu porozumienia, w marcu
2003 r., oficjalnie proklamowano Unię Państwową Serbii i Czarnogóry. Jednak
już miesiąc wcześniej uchwalona została Karta Konstytucyjna Unii Państwowej
Serbii i Czarnogóry, która potwierdzała założenia porozumienia belgradzkiego.
Według konstytucji ustrój państwa miał się oprzeć na zasadach równości republik, decentralizacji władzy, suwerenności obu republik, pluralizmu politycznego
oraz państwa prawa27. Nie ułatwiało to procesów integracyjnych w SiCZ, a wręcz
odwrotnie. Władze Czarnogóry dalej dążyły do stworzenia odrębnego państwa,
na co legalnie pozwalała ustawa zasadnicza i porozumienie belgradzkie. W. Szczepański uważa, że zbyt luźna forma państwa, presja wywierana przez UE oraz zła
sytuacja ekonomiczna to jedne z przyczyn dalszej dezintegracji ostatniego państwa postjugosławiańskiego.
Czarnogóra w 2006 r. była państwem różnorodnym pod wieloma względami,
wg spisu ludności z 2003 r. państwo to zamieszkiwało 43,16% Czarnogórców, a drugą najliczniejszą grupą byli Serbowie stanowiący 31,99%28. Natomiast najwięcej
osób posługiwało się wówczas językiem serbskim i było to ok. 42,88% mieszkańców,
natomiast kolejne 36,97% uznawało język czarnogórski jako swój język ojczysty29.
Po około dekadzie starań o niepodległość Czarnogórcy mogli stać się niezależnym
państwem. Jednakże UE narzuciła kryteria referendalne, które pozwoliłyby uznać
głosowanie za legalne. Należały do nich wymóg 55% progu poparcia dla niepodległości oraz minimalna frekwencja na poziomie 50%30. Różnorodność narodowościowa mogła więc negatywnie wpłynąć na wyniki referendum, co pokazały badania
opinii publicznej. W 2005 r. poparcie dla niepodległości wahało się od 35% w maju
przez 39,2% i 37,8% w grudniu31. Dlatego też środowisko związane z Milo Đukanoviciem intensywnie zabiegało o głosy mniejszości narodowych, w szczególności Albańczyków. Czarnogórska scena polityczna była jednak podzielona i zostały
utworzone dwa obozy polityczne. Jeden opowiadający się za niepodległością (zwolennicy Đukanovicia, Albańczycy i Bośniacy) oraz drugi chcący pozostać w jednym
państwie z Serbią (Serbowie, Cerkiew prawosławna, oligarchowie)32. Obie frakTamże, s. 83–84.
J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry, Warszawa 2005, s. 15.
28|
Casus of Population, Households and Dwellings 2003, s. 12 i 16, http://www.monstat.org/eng/page.
php?id=184&pageid=184 (data dostępu: 10.04.2016).
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30|
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cje prowadziły intensywne kampanie promujące swoje stanowiska wobec secesji.
21 maja 2006 r. przeprowadzono referendum, w którym zadano pytanie: „Czy jest
Pan/Pani za tym, aby Czarnogóra była państwem niepodległym z pełną międzynarodową podmiotowością?”33. Niepodległość została poparta przez 55,5% głosujących, przy bardzo wysokiej frekwencji sięgającej 86,5%34. Oficjalna proklamacja
niepodległości została ogłoszona 3 czerwca 2006 r. Odłączenie się Czarnogóry
od Serbii to moment ostatecznej dezintegracji byłej Jugosławii, która rozpoczęła
się na początku lat 90. XX w. poprzez secesję pozostałych republik wchodzących
w skład SFRJ35.

Jednostronne ogłoszenie niepodległości przez Kosowo
Wraz z ustanowieniem protektoratu międzynarodowego w Kosowie na podstawie
rezolucji ONZ nr 1244 postanowiono uregulować sprawę statusu Kosowa. W 2006
r. doprowadzono do bezpośrednich rozmów serbsko-albańskich pod przewodnictwem Matti Ahtisarriego (wysokiego przedstawiciela ONZ). Oczekiwania obu
stron były sprzeczne, więc nie wypracowano wspólnego stanowiska. Mimo to powstała propozycja uregulowania statusu Kosowa – plan Ahtisaariego36, który zakładał: ochronę mniejszości narodowych i ich wyznania, zbudowanie ustroju państwa
na zasadach decentralizacji, utworzenie kosowskich sił obronnych, prawo do ubiegania się o członkostwo w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz
prawo do ustalenia własnych symboli narodowych37. Plan został poparty przez
Albańczyków i nieserbskie mniejszości narodowe.
W 2007 r. w Kosowie zostały przeprowadzone wybory, które zmieniły ekipę
rządzącą. Wygraną w wyborach odniósł były przywódca UCK, H. Thaci. Wtedy to
ponownie zaczęto publicznie wspominać i nagłaśniać sprawę jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Badania opinii publicznej z 2007 r. pokazywały, że za niezależnością Kosowa było 96% kosowskich Albańczyków, a 78% kosowskich Serbów
było za pozostaniem w Serbii38. Ludność Kosowa szacowało się wtedy na około
2 mln osób, wśród których można wyróżnić Albańczyków (92%), Serbów (5,3%)
i inne grupy etniczne (2,7%)39.
Dnia 17 lutego 2008 r. Parlament Kosowa ogłosił niepodległość i zapowiedział wdrożenie w życie planu Ahtisaariego. Decyzję tę popierała większość spo-

A. Krukowska, Nietypowy…, s. 68.
V. Canas, Independent…
35|
N. Hawton, Montenegro holds secession rally, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4996358.stm (data
dostępu: 4.04.2016).
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A. Balcer, M. Kaczmarski, W. Stanisławski, Kosowo – przed ostatecznym rozwiązaniem. Proces uregulowania statusu międzynarodowego – uwarunkowania polityczne i historyczne, perspektywy rozwoju sytuacji, Warszawa 2008, s. 19–20.
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łeczeństwa kosowskiego40. Po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo Belgrad,
poprzez Zgromadzenie Ogólne ONZ, złożył wniosek o wydanie opinii przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ICJ). Opinia miała dotyczyć „zgodności
z międzynarodowym prawem jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez
Kosowo”. Dnia 22 lipca 2010 r. ICJ wydało opinię, że proklamacja niepodległości
Kosowa nie naruszyła zasad powszechnie obowiązującego prawa międzynarodowego, rezolucji nr 1244 oraz zmian wprowadzanych przez UNMIK na terenie Kosowa41. Wyrok jednak nie rozwiązał kwestii, która z zasad międzynarodowych ma
pierwszeństwo, samostanowienia narodów (prawo do samookreślenia się; zasada
ta dotyczy grup narodowych będących obywatelami państw już istniejących) czy
integralności terytorialnej państwa (czyli nienaruszalności i niepodzielności terytorialnej).

Stanowisko Serbii wobec secesji Czarnogóry i Kosowa
Stanowisko, jakie Serbowie zajęli wobec secesji Czarnogóry i Kosowa, było zgodne
z ich przekonaniami i związane z serbską historią. Wspólna przeszłość, która łączyła
Serbię z Czarnogórą i Kosowem, miała duży wpływ na postrzeganie secesji. Z jednej
strony poprawne relacje serbsko-czarnogórskie, z drugiej zaś konflikt serbsko-albański opierający się na antagonizmach wynikających z wieloletnich wzajemnych
ataków.
Przeprowadzenie referendum i secesja Czarnogóry była zagwarantowana
na podstawie postanowienia belgradzkiego. Czarnogórcy przez Serbów są postrzegani jako bliscy bracia dzielący się wspólnymi językiem, religią i tradycją42. Dlatego też po zakończeniu istnienia ostatniego państwa postjugosławiańskiego (SiCZ),
stosunki między Serbią i Czarnogórą pozostały dobre. Serbia oficjalnie uznała niepodległość Czarnogóry 15 czerwca 2006 r. Nastąpiło to po uzyskaniu uznania ze
strony państw UE i pozostałych państw jugosłowiańskich. Kilka dni później politycy podpisali porozumienie o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych43. Dobre
relacje między stronami są utrzymywane ze względów kulturowych, historycznych
i ekonomicznych. Jednak kwestia języka oraz religii (Cerkwi prawosławnej) w relacjach serbsko-czarnogórskich pozostały elementami różnych sporów. Konstytucja
Czarnogóry za język oficjalny uznała język czarnogórski i alfabet łaciński (równolegle z cyrylicą). Z taką decyzją nie zgadzała się mniejszość serbska popierana przez
serbskich polityków. Szczególnie dlatego, że ponad 40% społeczeństwa Czarnogóry

V. Cansas, Kosovo and the future of balkan security, http://www.nato-pa.int/Default.asp?CAT2=3
996&CAT1=3680&CAT0=576&SHORTCUT=1480&SEARCHWORDS=kosovo (data dostępu:
28.03.2016).
41|
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deklarowało język serbski jako swój język rodzimy44. Poważniejszy spór dotyczył
kwestii przywrócenia autonomii Czarnogórskiej Cerkwi prawosławnej. Zdecydowanie sprzeciwiała się temu Serbska Cerkiew Prawosławna (SCP), która odmawiała
uznania odrębnej Cerkwi i rościła sobie prawa do budynków sakralnych na terenie
Czarnogóry45. Największy kryzys w stosunkach serbsko-czarnogórskich pojawił się
w momencie, gdy Czarnogóra uznała niepodległość Kosowa. W efekcie Serbia odwołała ambasadora czarnogórskiego ze stanowiska, uznając go za persona non grata.
Oficjalnie według rządu miała to być zmiana w celu zachowania suwerenności i integralności terytorialnej państwa46.
Każda z opcji politycznych w Serbii miała swoją opinię dotyczącą secesji Czarnogóry. Nawet wśród partii rządzących były odmienne zdania dotyczące niepodległości Czarnogóry. Ówczesny prezydent, B. Tadić, oświadczył, że Serbia zaakceptuje wyniki głosowania niepodległościowego i uzna istnienie niezależnego państwa
Czarnogóry. Natomiast premier Serbii, V. Koštunica, serbski nacjonalista i przeciwnik secesji Czarnogóry, do samego końca nie wierzył w odbycie się referendum,
a tym bardziej w jego pozytywny wynik. Nie był on przygotowany na wydarzenia
mające miejsce w 2006 r., więc jego strategia zakończyła się porażką i musiał uznać
niepodległość Czarnogóry47.
Przebieg jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez Kosowo był przez
Serbów całkiem inaczej postrzegany niż secesja Czarnogóry. Kwestia Kosowa dla
Serbów zawsze była delikatną i drażliwą sprawą. Przede wszystkim miało to związek z mitem serbskości wywodzącej się właśnie z regionu Kosowa i Metohjii. Strona serbska uważa, że jest to ich kolebka państwowości i narodowości, a poza tym
miała tam miejsce najważniejsza bitwa w historii serbskiej – bitwa na Kosowym
Polu w XIV w. Ponadto na terenie Kosowa znajdowały się najstarsze obiekty Cerkwi serbskiej, w tym główna siedziba48. S. Milošević, który rozpętał nacjonalizm
pod koniec lat 90. w Serbii, konkretnie określił stanowisko wobec Kosowa. Stale
podkreślał znaczenie terenów kosowskich dla serbskiej historii, kultury i pamięci,
z którą identyfikowała się tożsamość Serbów49. Stąd wynika duże przywiązanie Serbów do Kosowa, mimo że nie stanowili już oni na tym terenie większości etnicznej.
Kosowo zamieszkiwało ok. 2–5% Serbów, w szczególności północne regiony – miasto Kosowska Mitrovica.
Serbia uchwaliła nową konstytucję w 2006 r., której preambuła podkreśla przynależność Kosowa do Serbii: „[…] prowincja Kosowa i Metohjia jest integralną częścią
Spis ludnościowy Czarnogóry 2011, http://www.monstat.org/eng/page.php?id=57&pageid=57 (data
dostępu: 11.04.2016).
45|
P. Duin, Montenegro…, s.74; A. Jagiełło-Szostak, Exploring…, s. 106–107.
46|
J. Džankić, From Creeping…, s. 175 oraz Kosovo receives recognition boost, http://news.bbc.co.uk/2/
hi/europe/7662149.stm (data dostępu: 8.04.2016).
47|
J. Batt, Montenegro and Serbia after the referendum, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/
article/montenegro-and-serbia-after-the-referendum/ (data dostępu: 6.04.2016).
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terytorium Serbii, która posiada status autonomii w ramach suwerennego państwa
Serbii […]”50. Ponadto w 2009 r. Serbia uchwaliła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego (SBN), która szeroko poruszała kwestię Kosowa dla bezpieczeństwa Serbii.
Ponadto SBN określa secesję Kosowa jako główne źródło zagrożenia dla stabilności
państwa, która jest również największym wyzwaniem dla integralności terytorialnej
Serbii51. SBN bezwzględnie podkreślała znaczenie Kosowa zarówno dla bezpieczeństwa Serbii, jak i całego regionu. Kosowo było kwestią priorytetową dla zapewnienia
bezpieczeństwa i zachowania integralności terytorialnej Serbii.
W kwestii ogłoszenia niepodległości przez Kosowo w 2008 r., w odróżnieniu
do secesji Czarnogóry, serbska scena polityczna była zgodna – Kosowo jest i będzie integralną częścią Serbii52. B. Tadić i V. Koštunica w swoich poglądach różnili się tylko w kwestii, w jaki sposób powinien zostać rozwiązany problem Kosowa. Według sondaży z 2008 r. ok. 94% Serbów było przeciwnych niepodległości
Kosowa. Po decyzji władz kosowskich wielu Serbów wyszło na ulicę protestować
przeciwko niepodległości53. Premier V. Koštunica zareagował na secesję w bardzo
emocjonalny sposób, a jego przemówienia i poglądy były odzwierciedleniem uczuć
większości Serbów. Odwoływał się do argumentów, że Serbowie byli nękani przez
Zachód. Uważał też, że to NATO i UE ponoszą odpowiedzialność za niepodległość
Kosowa. Odmiennie do sprawy niepodległości Kosowa odnosił się prezydent B. Tadić. Jego przemówienia były bardziej pragmatyczne, skupił się na dyplomatycznych
przemówieniach, odwoływał się do aspektu legalności jednostronnego ogłoszenia
niepodległości i suwerenności Serbii. Jego podejście odbierane było bez większego
posłuchu i przekonania54. Serbowie, jak już wspomniano, zdecydowali się na złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy Kosowa w ICJ.
Kosowscy Serbowie byli przeciwni niepodległości i uważają Kosowo dalej za integralną część Serbii. Serbowie regularnie „wychodzą na ulicę”, sprzeciwiając się
decyzjom rządu kosowskiego, np. blokując most na rzece Ibar w Mitrovicy w latach
2011–2014. Północne tereny Kosowa to gminy w większości zamieszkane przez Serbów, pozostające poza bezpośrednią kontrolą władzy kosowskiej. Właśnie dlatego
Serbowie odmawiają uznania Kosowa za państwo, ponieważ uważają, że nie spełnia
ono warunku efektywności. Sama granica serbsko-kosowska definiowana jest przez
Serbów jako „granica prowincji” albo linia rozgraniczająca55.
Przełom w stosunkach serbsko-albańskich nastąpił poprzez wypracowanie
porozumienia „o zasadach normalizacji stosunków”. Zostało ono zaakceptowaKonstytucja Republiki Serbii, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191258 (data dostępu: 12.05.2016).
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53|
J. Obradović, Kosovo: the view from Serbia, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/kosovo.pdf
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ne przez oba parlamenty. Osiągnięty kompromis, wypracowany pod nadzorem
UE, dotyczył m.in. policji, edukacji oraz gospodarki. Dodatkowo obie strony
zobowiązały się do nieblokowania dążeń akcesyjnych do UE, ale nie dopuszczą
do członkostwa Kosowa w ONZ i OBWE. Każda ze stron inaczej podchodziła
do kwestii porozumienia. Dla Kosowian oznaczało to uznanie państwa de facto,
a dla Serbów było tylko unormowaniem stosunków w celu osiągnięcia autonomii
dla gmin serbskich. Porozumienie nie było ratyfikowane przez Serbię jak standardowe umowy międzynarodowe56. Kolejne porozumienie podpisane w 2015 r.
było krokiem w kierunku normalizacji stosunków serbsko-albańskich. Ponownie
uzgodniono utworzenie gmin z większością serbską z szerokimi uprawnieniami
dotyczącymi służby zdrowia, edukacji czy rozwoju gospodarczego i finansowanych po części z budżetu Serbii. Od samego początku kosowscy Serbowie byli
sceptycznie nastawieni do podpisanych porozumień57. Obawy wyrażane przez
Serbów nie były bezpodstawne, ponieważ nadal nie zostały podjęte żadne działania mające doprowadzić do ustanowienia Związku Gmin Serbskich58. Ponadto
na mocy porozumień w Kosowie zlikwidowano serbskie instytucje, a nie zostały
utworzone jeszcze żadne nowe odpowiedniki59.

Stosunek Albanii wobec niepodległości Kosowa
Albania była jedynym państwem, które uznało Kosowo, gdy po raz pierwszy próbowało ogłosić niepodległość w 1991 r. Albańscy politycy wspominali również o idei
unifikacji, czyli zjednoczeniu wszystkich Albańczyków w jednym państwie60. Pomiędzy Albanią a Kosowem stale były utrzymywane przyjazne relacje, m.in. w czasie wojny kosowskiej, podczas której członkowie UCK ukrywali się na terenie Albanii. Albańczycy nie zawsze popierali poglądy Kosowian. Dla Kosowian Albania
była ziemią ojczystą, od której zostali siłą oderwani. Natomiast Albańczycy traktowali swoje państwo jak więzienie61. Również po proklamacji niepodległości Kosowa
w 2008 r. Albańczycy oficjalnie uznali nowe państwo 18 lutego 2008 r.
Warto podkreślić, że w świadomości Albańczyków idea Wielkiej Albanii wciąż
jest żywa, lecz nie w pierwotnej wersji. Albańczycy dążą do zjednoczenia diaspory
albańskiej rozproszonej po ościennych państwach. Połączenie się pod skrzydłami

M. Gniazdowski, A. Sadecki, Porozumienie kosowsko-serbskie, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-04-24/porozumienie-kosowsko-serbskie (data dostępu: 21.03.2016).
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unijnymi było podkreślane w szczególności przez Ediego Ramę62. Koncepcja zakłada, że w UE nie ma wyraźnych granic, a kontrola graniczna jest ograniczona, co
ułatwi przemieszczanie się Albańczyków63.

Uznanie nowych państw na arenie międzynarodowej i w regionie
Nowo powstałe państwa dążą do uzyskania uznania na arenie międzynarodowej poprzez członkostwo w organizacjach międzynarodowych, w szczególności w ONZ,
OBWE oraz Radzie Europy (RE). Równie ważne jest nawiązywanie relacji bilateralnych z państwami regionu i ważnymi graczami na arenie międzynarodowej (USA,
Rosją oraz państwami UE).
Sukcesorem SiCz została Serbia, a Czarnogóra musiała ponownie składać wnioski o członkostwo w organizacjach międzynarodowych. Pierwszą organizacją, do jakiej Czarnogóra została przyjęta, było OBWE w dniu 22 czerwca 2006 r. Czarnogóra
w ramach OBWE aktywnie i efektownie promowała swoje interesy poprzez udział
i współpracę z innymi członkami w ramach organizacji. Misja OBWE wspierała
działania mające na celu reformowanie sądownictwa, policji, działalności samorządów, redukcje uzbrojenia oraz przeciwdziałanie korupcji. W celu prowadzenia kontroli nad wprowadzanymi reformami w Podgoricy została utworzona stała misja
OBWE. Członkostwo w ONZ Czarnogóra uzyskała miesiąc po ogłoszeniu niepodległości, 28 czerwca 2006 r., stając się 192 państwem przyjętym do organizacji oraz
pełnoprawnym podmiotem prawa międzynarodowego. Wniosek akcesyjny do RE
Czarnogóra złożyła w czerwcu 2006 r. Dopiero rok później został on pozytywnie
rozpatrzony przez Zgromadzenie Parlamentarne i 11 maja 2007 r. stała się jej członkiem64. Członkostwo w RE traktowano jako etap w procesie akcesyjnym do struktur
UE oraz działanie mające na celu harmonizację prawa narodowego z normami europejskimi65.
Członkostwo Kosowa w organizacjach wygląda inaczej niż w przypadku Czarnogóry. Problemem jest kwestia braku uznania Kosowa zarówno przez Serbię,
jak i część społeczności międzynarodowej. Kosowo jest obecnie uznawane przez
111 państw. Członkostwo Kosowa w ONZ, OBWE i RE jest stale blokowane przez
Serbię oraz Rosję – stałego członka Rady Bezpieczeństwa. Ponadto akcesję utrudnia wydana przez ONZ rezolucja nr 1244 oraz misja UNMIK prowadzona na terenie Kosowa66. Państwo to znajduje się pod międzynarodowym protektoratem
F. Bytyci, M. Robinson, Albania and Kosovo to unite, inside EU or not: Albanian PM, http://www.
reuters.com/article/us-albania-kosovo-unification-idUSKBN0MY18L20150407 (data dostępu: 25.05.
2016).
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ONZ, NATO i UE. Dopóki Kosowo nie zostanie stałym członkiem ONZ, o uznanie musi zabiegać indywidualnie u każdego państwa z osobna. Mimo to Kosowo
należy do organizacji wyspecjalizowanych ONZ – MFW – oraz Banku Światowego w celu zintegrowania systemu finansowego Kosowa z systemem światowym67.
Zarówno OBWE, jak i RE przyjęły stanowisko neutralności w stosunkach z Kosowem. OBWE na terenie Kosowa prowadzi misję mającą na celu rozwój demokratycznych instytucji, systemu prawnego i sądownictwa, niezależnych instytucji (np.
mediów) oraz kontrolę nad wprowadzanymi reformami (np. w Policji). Dlatego
też ma za zadanie stworzenie silnego prawa i struktur policyjnych w celu ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony wolności słowa oraz
walki ze zorganizowaną przestępczością68. Mimo że Kosowo nie jest członkiem
RE, od 2010 r. może brać udział w pracach bezpośrednio dotyczących Kosowa.
Brak członkostwa w RE skutkuje brakiem kluczowych instrumentów dla ochrony praw człowieka. Jako jedyne państwo w Europie nie może liczyć na ochronę
ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kosowo zostało członkiem
Komisji Weneckiej przy RE, a kolejnym naturalnym krokiem będzie ponowne
aplikowanie bezpośrednio do RE69. Mimo to Kosowo nie zamierza zrezygnować
z dalszych starań o pełne członkostwo w organizacjach międzynarodowych. Dla
Kosowa przynależność, w szczególności do ONZ, ale również do OBWE i RE,
będzie oznaczała uzyskanie pełnego uznania na arenie międzynarodowej. Ze
względu na niepełne uznanie Kosowo znajduje się w „poczekalni” do organizacji
międzynarodowych.
Nawiązanie i utrzymywanie dobrych stosunków bilateralnych z państwami
UE oraz wybranymi stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa (USA, Rosją i Chinami) jest strategicznym celem zarówno dla Kosowa, jak i dla Czarnogóry. Niepodległość Czarnogóry została przez państwa UE jednogłośnie uznana w deklaracji z 12 czerwca 2006 r. Uznano Czarnogórę za w pełni suwerenne państwo. Było
to naturalną konsekwencją wypracowanego przez UE porozumienia dotyczącego
referendum niepodległościowego70. Dla władz Czarnogóry integracja ze strukturami europejskimi to gwarant rozwoju państwa zgodnie z europejskimi standardami oraz zacieśnianie relacji z państwami członkowskimi. Wniosek o członkostwo
w UE Czarnogóra złożyła w grudniu 2008 r., a oficjalnym kandydatem została rok
później71. Zanim jednak UE i Czarnogóra przystąpią do bezpośrednich negocjacji
akcesyjnych, państwo to, oprócz spełnienia warunków kopenhaskich, musi spełnić
liczne dodatkowe wymogi. Czarnogóra jest zobowiązana do harmonizowania swojego prawodawstwa z unijnym. Ponadto w Czarnogórze jest wysokie poparcie dla
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69|
H. Thaci, Kosovo’s New Foreign Policy Roadmap, http://www.mfa-ks.net/?page=2,98 (data dostępu:
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członkostwa w UE i wynosi ok. 70%72. Jedyną organizacją międzynarodową, do której Serbia nie blokuje procesów akcesyjnych Kosowa, jest UE. Za sprawą działań UE
i nacisku z jej strony na poprawę relacji pomiędzy Serbią i Kosowem doprowadzono do spotkań tych państw oraz wypracowania kilku porozumień. W Kosowie jest
obecna największa misja cywilna UE – EULEX. Pod jej nadzorem wprowadzane są
w życie kryteria kopenhaskie, które są wymogiem w ramach integracji ze strukturami unijnymi. Ponadto obecność europejskiej misji odbierana jest przez Kosowian
jako wsparcie dla działań akcesyjnych73. Niepodległość Kosowa jest uznana tylko
przez 23 z 28 członków UE74 poza Hiszpanią (ze względu na ruchy separatystyczne
w Katalonii i Kraju Basków), Słowacją i Rumunią (posiadającą dużą mniejszość węgierską), Cyprem (ruchy separatystyczne Turków z Cypru Północnego) oraz Grecją
(duża mniejszość albańska).
Secesja Kosowa i Czarnogóry była podobna w przypadku uznania ich ze
strony USA. Druga z nich została uznana przez USA 12 czerwca 2006 r., tydzień
po ogłoszeniu niepodległości, zaś Kosowo zostało uznane w dniu ogłoszenia swojej niepodległości 17 lutego 2008 r. Dla Czarnogóry relacje dwustronne z USA są
szczególnie ważne, ponieważ jest to najważniejszy sojusznik wśród NATO, dodatkowo jest to bliski partner UE oraz szczególny gracz na arenie międzynarodowej.
Dla Kosowa relacje z USA mają pierwszorzędne znaczenie wynikające ze wsparcia
dążeń niepodległościowych. USA wspiera Kosowo politycznie, ekonomicznie oraz
prowadzi liczne zabiegi mające na celu pełne uznanie Kosowa i członkostwo w organizacjach międzynarodowych75.
Dobre relacje Czarnogóry z Rosją wynikają z bliskich relacji historycznych
i kulturowych. Rosja jest bliskim sojusznikiem Serbii, z którą Czarnogóra tworzyła
przez lata jedno państwo. Rosję interesują w szczególności kwestie ekonomiczne
w Czarnogórze, inwestując w prywatyzację i restrukturyzację przedsiębiorstw oraz
jako kierunek turystyczny76. Stosunki rosyjsko-czarnogórskie zostały wystawione
na próbę w momencie, gdy Czarnogóra dostała zaproszenie do sojuszu północnoatlantyckiego. Rosja stale sprzeciwia się dalszemu rozszerzeniu się NATO na wschód
na swoje naturalne regiony wpływów77. Wśród opinii publicznej Czarnogóry większym poparciem cieszy się zacieśnianie stosunków z Rosją aniżeli z USA czy NATO78.
Zupełnie inny stosunek do niepodległości Kosowa miała Rosja, ze względu na stanowisko Serbii. Moskwa wspierała serbską argumentację przeciwko niepodległości
Kosowa, ponadto obawiała się powstania precedensu w prawie międzynarodowym.
Rosja stale boryka się z republikami o dążeniach separatystycznych, np. w Czeczeni.
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Niepodległa Czarnogóra została uznana przez wszystkie państwa postjugosłowiańskie (Słowenię, Chorwację, Macedonię, BiH oraz Serbię), natomiast niepodległość Kosowa nie została zaakceptowana przez dwie byłe republiki SFRJ – BiH oraz
Serbię. Utrzymywanie bliskich relacji pomiędzy państwami regionu bałkańskiego
jest ważne z punktu widzenia interesów polityki zagranicznej zarówno Czarnogóry,
jak i Kosowa. Słowenia i Chorwacja jako pierwsze państwa uznały oba państwa,
co wynika z historii i niedawnych doświadczeń wojennych. Rząd Czarnogóry już
pod koniec lat 90. XX w. ustanowił relacje ekonomiczne z Chorwacją poza rządem
federalnym FRJ. Zaraz po ogłoszeniu niepodległości zostały też nawiązane stosunki
dyplomatyczne ze Słowenią oraz Chorwacją. Ponadto władze czarnogórskie oficjalnie przeprosiły Chorwatów za udział w ataku na Dubrownik w czasie wojny jugosłowiańskiej79. Relacje dobrosąsiedzkie z Chorwacją i Słowenią są również ważne
dla Kosowa ze względu na ich członkostwo w UE. Ponadto oba te państwa opowiedziały się po stronie Kosowa w czasie procesu w ICJ80.
Czarnogórę z BiH w szczególności łączą relacje ekonomiczne oraz mniejszość
bośniacka w Czarnogórze (mająca wpływ na wynik referendum niepodległościowego). Kwestią problematyczną jest zaś restrykcyjne prawo czarnogórskie dotyczące obywatelstwa. Czarnogóra nie dopuszcza możliwości posiadania podwójnego
obywatelstwa, dlatego mniejszości narodowe muszą wybierać pomiędzy obywatelstwem czarnogórskim a rodzimym. Oczywiście dotyczy to również mniejszości
bośniackiej mieszkającej w Czarnogórze. W związku z tym, że nie wszyscy Bośniacy
byli zarejestrowani w Czarnogórze, nie posiadali obywatelstwa państwa, w którym
mieszkali, ale posiadali obywatelstwo swojego rodzimego państwa – BiH, z której
wyemigrowali w czasie wojny w Bośni. Jedyne państwo, które miało podpisane
porozumienie z Czarnogórą w sprawie obywatelstwa, to Macedonia81. Wynika to
z bardzo małej liczebności mniejszości macedońskiej w Czarnogórze. Macedonia
i Czarnogóra jako jedyne państwa nie były objęte wojną jugosłowiańską w latach
90. XX w. Ułatwiło to proces nawiązania bardzo dobrych stosunków dobrosąsiedzkich.
Początkowo Macedonia i Czarnogóra nie uznały jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez Kosowo. Jednak pół roku później musiały zmienić swoje
stanowisko ze względu na nacisk ze strony państw UE i NATO, do których oba
państwa miały aspiracje kandydować. Uznanie Kosowa odbiło się na ich relacjach
z Serbią. Macedonia obawiała się niepodległego Kosowa ze względu na półmilionową diasporę w swoim państwie. Obecnie stosunki kosowsko-macedońskie wyglądają poprawnie. Ponadto państwa te łączą silne więzi ekonomiczne, które są stale
rozwijane82. Uznanie Kosowa przez Czarnogórę wywołało sprzeciw wśród czarnogórskich Serbów, którzy stanowili 1/3 ludności. Czarnogóra musiała wybierać pomiędzy UE i NATO, a pozostałymi graczami na arenie międzynarodowej (Serbią
79|
80|
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i Rosją). Kwestią otwartą w relacjach czarnogórsko-kosowskich pozostał nierozwiązany problem uchodźców albańskich, którzy do tej pory nie mają możliwości
bezpiecznego powrotu do kraju83. Inną nieuregulowaną kwestią była sprawa mniejszości czarnogórskiej w Kosowie. Mimo to w 2010 r. nawiązano oficjalne relacje
dyplomatyczne.

Sytuacja w Czarnogórze
Czarnogóra jako młode państwo próbuje zmierzyć się z wieloma aspektami
społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i narodowościowymi. Struktura etniczna Czarnogóry jest bardzo zróżnicowana, państwo jest zamieszkiwane przez kilka
grup etnicznych, religijnych i językowych. Czarnogórcy stanowią największą grupę
mieszkańców (45%), drugą najliczniejszą grupą są Serbowie (28,7%). Społeczeństwo Czarnogóry posługuje się również wieloma językami: czarnogórskim (37%),
serbskim (42,9%) i innymi (20,1%), w tym m.in. serbsko-czarnogórskim, czarnogórsko-serbskim, albańskim, bośniackim84.
Strategicznymi celami Czarnogóry jest członkostwo w NATO i UE. Wynika
to z orientacji proeuropejskiej władz czarnogórskich oraz możliwości, jakie niesie
członkostwo w tych organizacjach. Główną przeszkodą członkostwa w obu tych organizacjach międzynarodowych był brak dobrze przeszkolonej kadry administracji
publicznej, wojskowej oraz elit politycznych. W Czarnogórze zostały więc przeprowadzone liczne reformy i szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, największym problemem był brak znajomości języków obcych, w tym angielskiego85.
Po licznych reformach i przejściu wszystkich etapów integracyjnych ze strukturami
NATO (m.in. Partnerstwo dla Pokoju) Czarnogóra w maju 2016 r. otrzymała oficjalne zaproszenie do struktur NATO. Zostanie ona 29 krajem członkowskim sojuszu, w momencie gdy wszystkie państwa należące do sojuszu ratyfikują protokół
w sprawie przyjęcia Czarnogóry86.
Oficjalnym kandydatem do UE Czarnogóra jest od 2010 r. W procesie akcesyjnym do UE Czarnogóra przeprowadziła wiele ambitnych i potrzebnych reform
związanych z prawodawstwem, ochroną praw człowieka i mniejszości narodowych itp.87 Również stale walczy z korupcją, nepotyzmem oraz przestępczością
zorganizowaną. Mimo wielu reform przeprowadzonych w ciągu dziesięciu lat od
niepodległości, Czarnogóra wciąż boryka się z wieloma problemami społeczno-ekonomicznymi wymagającymi dalszych reform. Czarnogóra jako państwo wielonarodowe musi dbać o ochronę mniejszości narodowych oraz walczyć z dyskryJ. Džankić, dz. cyt., s. 185.
Spis ludnościowy Czarnogóry 2011, http://www.monstat.org/eng/page.php?id=57&pageid=57 (data
dostępu: 11.04.2016).
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minacją narodowościową, religijną czy językową. Gospodarka Czarnogóry wciąż
boryka się z wysokim bezrobociem na poziomie ok. 15%88. W szczególności dotyczy to północnych regionów państwa (co trzecia osoba jest bezrobotna), gdzie
nie rozwija się turystyka ze względu na brak infrastruktury drogowej89. Jednak
zostały przeprowadzone liczne zmiany poprawiające kondycję gospodarki, osiągając stały rozwój90. Czarnogóra musi również zmierzyć się ze zjawiskiem korupcji i przestępczością zorganizowaną, lecz może to być niemożliwe, gdyż udział
w niej biorą politycy czarnogórscy, w tym z obozu rządzącego. Spowodowane jest
to brakiem zmian na scenie politycznej, co powoduje utrwalenie tych zjawisk.
Ponadto Premier Czarnogóry, M. Đukanović, został przez rząd Włoch oskarżony
o nielegalny przemyt papierosów91. Przestępczość zorganizowana w Czarnogórze
obejmuje przestępstwa na tle ekonomicznym, przemyt narkotyków oraz handel
ludźmi. Problemem jest także fakt, że śledztwa i procedury sądowe są uzależnione
od wpływów politycznych92.
W roku 2016 Czarnogórcy obchodzą dziesięciolecie swojej niepodległości.
W ciągu tych lat władze Czarnogóry obrały kurs prozachodni, dążąc do integracji
ze strukturami NATO i UE. Zaproszenie do NATO można uznać za pierwszy duży
sukces prowadzonej polityki, a naturalną koleją rzeczy będą dalsze dążenia akcesyjne do UE. Jednak przed Czarnogórcami jeszcze wiele lat reformowania państwa
zgodnie z przyjętymi zasadami w Zachodniej Europie. Jak wynika z badań opinii
publicznej, gdyby referendum zostało przeprowadzone teraz, to 50% zagłosowałoby
za niepodległością, a 30,9% za unią z Serbią93.

Sytuacja w Kosowie
Od 1999 r. Kosowo znajduje się pod protektoratem międzynarodowym, którego ramy utworzyła rezolucja ONZ nr 1244. Na tej podstawie na terenie Kosowa
funkcjonują trzy misje: KFOR, UNMIK oraz EULEX (European Union Rule of Law
Mission). Obecnie w Kosowie stacjonuje ok. 4600 żołnierzy z 31 państw. Do zadań KFOR należy przede wszystkim ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa całej
ludności Kosowa oraz ochrona wolności demonstracji94. Misja ma również wspierać i koordynować międzynarodową pomoc humanitarną oraz inne misje cywilN. Rujević, Montenegro: Ten years of independence; 1,000 years of culture, http://www.dw.com/en/montenegro-ten-years-of-independence-1000-years-of-culture/a-19274093 (data dostępu: 22.07.2016).
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ne. Ponadto jest odpowiedzialna za wspieranie rozwoju sił obronnych Kosowa,
demilitaryzację UCK oraz przeciwdziałanie związanej z tym przestępczości zorganizowanej zajmującej się m.in. przemytem broni95. Równolegle do misji KFOR
od 2009 r. funkcjonuje cywilna misja UE – EULEX. Jest to misja zarządzania kryzysowego w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE96. Unijna
misja odpowiedzialna jest za wspieranie instytucji związanych z praworządnością
(np. służby celnej), urzędów, instytucji sądowych oraz organów ścigania (Policji97)
mających na celu efektywną walkę z przestępczością zorganizowaną i korupcją, zapobieganie dyskryminacji mniejszości narodowych oraz zapewnienie istnienia niezależnych organów administracji publicznej98. Zarówno KFOR, jak i EULEX mają
za zadanie ochronę mniejszości narodowych przed dyskryminacją ze strony Albańczyków. W szczególności obejmuje to ochronę kosowskich Serbów.
Niepodległe Kosowo jest zamieszkiwane przez 1 739 825 osób, w tym przez Albańczyków (93%), Serbów (1,4%) oraz pozostałe grupy etniczne (5,6%). Podobnie
przedstawia się struktura religijna. Zdecydowana większość mieszkańców jest wyznania islamskiego (95,6%), zaś w mniejszości pozostają chrześcijanie (prawosławni
1,5% oraz katolicy 2,2%)99.
Kosowo boryka się z poważnymi problemami politycznymi. Po pierwsze z brakiem uznania na arenie międzynarodowej, co utrudnia członkostwo w organizacjach międzynarodowych czy zawieranie stosunków bilateralnych. W związku
z tym nie wszystkie państwa uznają dokumenty wydawane przez urzędy kosowskie,
w tym paszporty. Po drugie z brakiem sprawowania kontroli nad całym terytorium
Kosowa. Mowa tu o regionie północnym zamieszkanym w większości przez Serbów w gminach: Zvećan, Zubin Potok, Leposavić i Kosowska Mitrowica. Ponadto
Kosowo musi uporać się z wieloma wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. Najważniejszym z nich jest problem bardzo wysokiego bezrobocia sięgającego ok. 30%
(w 2016 r.)100. Skutkuje to zwiększającą się liczbą gospodarstw domowych żyjących
na granicy ubóstwa. Wysokie bezrobocie ma negatywny wpływ na kosowskie społeczeństwo, które przekonane jest, że obecna sytuacja spowodowana jest korupcją
wśród polityków101. Brak miejsc pracy wpływa na masową imigrację Albańczyków

Mission, http://www.shape.nato.int/kfor/about-us/mission (data dostępu: 8.04.2016).
M. Mudel, Misja Unii Europejskiej w zakresie postkonfliktowym. Kosowo, w: Ł. Karczewski, K. Gerula, M. Maciulewicz i inni, Kosowo. Społeczeństwo, Kultura, Polityka, Warszawa 2015, s. 26 i 30.
97|
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Kosovo…
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do państw UE102. Skrajne ubóstwo spowodowało poszukiwanie alternatywnej formy
zarobku, co doprowadziło w Kosowie do rozwinięcia się przestępczości zorganizowanej na szeroką skalę. Zajmuje ona ok. 15% szarej strefy gospodarki Kosowa
i obejmuje handel ludźmi, narkotykami, bronią oraz przemyt paliwa103. W Kosowie
pojawia się również nowy problem radykalizującego się islamu wśród mieszkańców. Nowe zagrożenie dotyczy w szczególności młodych ludzi, którzy opuszczają
Kosowo, aby walczyć po stronie Państwa Islamskiego (ISIS). Z kraju wyjeżdżają
głównie mężczyźni ale również wiele młodych kobiet. Kosowo opuściło do tej pory
339 osób, co daje największą liczbę w Europie w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców państwa104. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że ok. 90% wszystkich Kosowian
wspiera działania NATO, UE i ONZ na terenie swojego państwa. Jest to bardzo wysoki wynik w porównaniu z innymi krajami UE, których obywatele również dołączają do ISIS, np. Wielka Brytania, której obywatele zdecydowali się na Brexit105.

Podsumowanie
Niepodległość zarówno Czarnogóry, jak i Kosowa ostatecznie zakończyła proces
rozpadu Jugosławii, który ropoczął się w latach 90. ubiegłego wieku. Niepodległość
ostatniej oficjalnej republiki (Czarnogóry) zakończyła istnienie ostatniego tworu
postjugosławiańskiego, czyli Federacji Serbii i Czarnogóry. W 1990 r. władze kosowskie ogłosiły się republiką w ramach FRJ niezależną od Serbii. Właśnie dlatego pełny rozpad państwa jugosłowiańskiego nastąpił po jednostronnym ogłoszeniu niepodległości Kosowa, której nie uznały Serbia oraz prawie połowa państw
na świecie. W poniższej tabeli szczegółowo przedstawiono różnice i podobieństwa
wyodrębnione według kryteriów, takich jak: czas trwania, formę secesji, stosunki
z Serbią i państwami regionu oraz organizacjami międzynarodowymi, a także sytuację wewnętrzną w Czarnogórze i Kosowie.

Kryzys gospodarczy w Kosowie nie pozwala cieszyć się z rocznicy odzyskania niepodległości, http://
www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kryzys-gospodarczy-w-kosowie-nie-pozwala,50,0,1715506.html (data dostępu: 9.04.2016).
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Tabela 1. Podobieństwa i różnice w secesji Czarnogóry i Kosowa
Podobieństwa
i różnice
1. Dążenia secesyjne

2. Secesja

Czarnogóra

Kosowo

Jako jedyna republika pozostała
w związku z Serbią – tworząc FRJ.
Początkowo wspierali działania
Serbów, jednak w 1996 r. doszło
do rozłamu. Nastąpiło odejście od
popierania polityki Miloševicia
i skierowanie się ku polityce
prozachodniej. Dążenia niepodległościowe były powolne i przemyślane. Od samego początku
dążono do rozdzielnia systemów
serbskich i czarnogórskich.
Na podstawie porozumienia belgradzkiego utworzono unię Serbii
i Czarnogóry na okres próbny 3
lat.
W 2006 r. przeprowadzone zostało referendum, w którym 86,5%
społeczeństwa opowiedziało się
za niepodległą Czarnogórą.

Mimo że 90% mieszkańców Kosowa stanowili Albańczycy, stale
dążono do serbizacji tych terenów. W 1989 r. zdecydowano się
na zniesienie autonomii Kosowa.
Odpowiedzią kosowskich władz
było ogłoszenie się republiką FRJ,
ale nie częścią Serbii.
Na terenie Kosowa istniał okres
dwuwładzy. Jednak przez cały
okres trwania FRJ i SiCZ pozostawało integralną częścią Serbii.

Mimo prób wypracowania
wspólnego stanowiska między
Serbami i kosowskim Albańczykami nie doszło do żadnego
porozumienia. Wobec czego
w 2008 r. Kosowo proklamowało
jednostronną niepodległość.
3. Stanowisko
Serbowie do uznania niepodKosowo przez Serbów jest poSerbii
ległości Czarnogóry zostali
strzegane jako kolebka serbskozobligowani przez porozumienie ści o symbolicznym znaczeniu.
belgradzkie oraz ustawę zasadni- Serbowie odmawiają uznania
czą Serbii i Czarnogóry.
Kosowa, traktując go jako swoją
część integralną Serbii podkreśloną przez Konstytucję Serbii.
Ponadto SBN Serbii podkreśla
znacznie Kosowa dla bezpieczeństwa Serbii.
4. Relacje z Serbią Początkowo relacje były dobre.
Między Serbami i Kosowianami
Popsuły się w 2008 r., kiedy
doszło do podpisania porozuCzarnogóra uznała niepodległość mień, które miały uregulować
Kosowa. Jednak są nadal utrzyrelacje serbsko-albańskie. Jednak
mywane ze względu na gospodar- dla Serbów podpisanie umów nie
kę państw i mniejszość serbską
oznacza uznania Kosowa.
w Czarnogórze.
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5. Uznanie niepodległości

6. Członkostwo
w organizacjach
międzynarodowych

7. Relacje z UE,
USA i NATO

8. Relacje z państwami postjugosłowiańskimi
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Niepodległość została uznana
przez wszystkie państwa, co zostało potwierdzone przez członkostwo w ONZ.

Kosowo obecnie nie jest uznawane przez 111 państw – Serbię
i państwa, które nie chcą dopuścić do powstania precedensu
w prawie międzynarodowym.
Członkostwo Czarnogóry w orga- Członkostwo w organizacjach
nizacjach nie było skomplikowa- jest blokowane przez Serbię
nym procesem.
wspieraną przez Rosję. Jako
że nie ma uznania wszystkich
państw, nie jest wciąż pełnoprawnym podmiotem prawa międzynarodowego. Kosowo stale
znajduje się pod protektoratem
międzynarodowym na podstawie
rezolucji ONZ nr 1244.
Czarnogóra jest oficjalnym kan- UE jest jedyną organizacją niedydatem do UE oraz otrzymała
blokowaną przez Serbię, do któoficjalne zaproszenie do NATO.
rej Kosowo aspiruje. Jednak 5
Członkostwo w NATO i UE są
państw UE nadal nie uznaje niestrategicznym celem Czarnogóry. podległości Kosowa. Dla Kosowa
Ze względu na aspiracje stowarzy- bardzo ważne są relacje z USA.
szeniowe utrzymuje dobre relacje
z USA i państwami UE.
Wszystkie państwa regionu
Kosowo nie jest uznawane
uznały niepodległość Czarnogóry w regionie przez Serbię oraz BiH.
i stale ze sobą współpracują.
Relacje z innymi państwami
regionu są dobre.

Źródło: Opracowanie własne.

Zarówno Czarnogóra, jak i Kosowo ogłosiły niepodległość od tego samego
państwa – Serbii. Zdecydowały się jednak na dwie różne drogi. Mimo kilku niewielkich podobieństw pod względami ekonomiczno-społecznymi w tych nowych
państwach, cały proces przebiegał odmiennie. Wynikało to z decyzji podejmowanych przez władze Czarnogóry i Kosowa, nastrojów panujących wśród Serbów oraz
historii, tradycji i kultury opisywanych narodów.
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Serbs in Kosovo as an Argument
in the Process of Euro-Integration
of the Two Balkan Countries
Abstrakt: Serbowie w Kosowie jako argument w procesie Integracji europejskiej dwóch państw bałkańskich
Panowanie Serbii nad Kosowem miało swój początek w 1913 r. i w okresie dwóch
różnych epok historycznych – w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej.
W ciągu ponad osiemdziesięciu lat Albańczycy stanowili w tym regionie większość,
zaś sami są mniejszością w obrębie granic państwa. W pewnym sensie są dyskryminowani, a tylko niektóre prawa mniejszościowe zostały przyznane im w latach
70. XX w. Cofnięcie owych praw (co tylko zaostrzyło konflikt) doprowadziło
do walki zbrojnej i ostatecznie, z punktu widzenia faktycznego rozpadu Jugosławii,
do oddzielenia tego obszaru od zwierzchnictwa Belgradu po 1999 r. Od tego momentu Kosowo przechodzi przez różne etapy – od de facto protektoratu ONZ
poprzez tzw. kontrolowaną niezależność do uzyskania rzeczywistej niepodległości
w 2012 r. Tezy takie jak ta, iż państwo to nie istnieje lub że wszystko, co dotyczy jego uznania i samorozwoju, stanowi fait acompli, wydają się być niedorzeczne. Dialog prowadzony pod auspicjami UE na temat normalizacji stosunków
pomiędzy Serbią a Kosowem faktycznie ma ogromne znaczenie i wskazuje na fundamentalne cele polityki zagranicznej obu państw. Zatem dążenie do przyszłego
członkostwa w UE stanowi silną motywację do przezwyciężenia konfliktu.
Kluczową rolę w tym procesie odgrywają losy ludności serbskiej mieszkającej
w Kosowie. Pytanie, jakie należałoby postawić, to: jaka jest motywacja Belgradu
i Prisztiny względem prowadzonej przez nie polityki i jak to stanowisko pozycjonuje je na arenie międzynarodowej?
O ile Serbia odmawia uznania niezależności Kosowa, to każdy racjonalnie
myślący w kraju polityk jest zdecydowanie świadomy tego, że nie ma odwrotu,
a obszar ten nigdy nie stanie się ponownie częścią państwa. Ambicje dotyczące
członkostwa w UE wymagają także normalizacji stosunków z krajami sąsiednimi.
W tym kontekście, pewnego dnia, swoisty rodzaj uznania Kosowa będzie nieunikniony. Nabycie maksymalnych praw oraz lepszej pozycji we wszystkich sferach życia społeczno-politycznego stanowi niezapowiedziane, choć fundamentalne
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zadanie dla wszystkich Serbów żyjących w Kosowie. W związku z tym kluczowe
jest utworzenie już ustanowionego Stowarzyszenia Gmin składającego się głównie
z serbskiego pierwiastka etnicznego, z którego także Belgrad się nie wycofa.
Ambicje władz Kosowa dotyczące integracji stawiają państwo w centrum zainteresowania. Z legalnego punktu widzenia ludność serbska posiada w pełni zabezpieczone prawa do uczestnictwa we wszystkich obszarach życia w tym kraju, w tym
politycznego, czego przykładami są zablokowanie udziału członkom parlamentu
ich państwa w osiągnięciu większości kwalifikowanej oraz rzeczywista obecność
w strukturach organów wykonawczych. Zauważyć należy, że władze Prištiny
dążą do osiągnięcia integracji we wszystkich obszarach kraju, w tym w regionach północnych. Podjęcie kroków w tym kierunku stanowi silną zachętę, niemniej
ze względu na opór niektórych czynników politycznych i społecznych jest ono
trudne do wykonania.
Polityczne starania obu krajów w kierunku utworzenia prawidłowych warunków
życia i wprowadzenia ich w życie pośród ludności serbskiej w Kosowie stanowią
niezbędny punkt procesu negocjacji zmierzający w kierunku normalizacji stosunków. W tym kontekście, aby urzeczywistnić integrację obu krajów bałkańskich,
los kosowskich Serbów ma tu istotne znaczenie.
Słowa kluczowe: Serbowie, Albańczycy, dialog, integracja.
Abstract: Serbs in Kosovo as an Argument in the Process of Euro-Integration of the Two Balkan Countries
In various formats of the state and its corresponding names, Serbia has ruled over
Kosovo since 1913, during two different historical eras – the interwar period and
after World War II. For over 80 years, Albanians constituted a majority in this
region, yet they themselves are a minority within the boundaries of the state. They
are in a certain sense discriminated and suppressed and only received some real
minority rights in the ‘70s of the XX century. It is the withdrawal of these rights
that sharpened the confrontation, led to armed resistance and ultimately, in terms
of the actual disintegration of Yugoslavia, to the separation of this territory from
the authority of Belgrade after 1999. Kosovo passes through different stages – from
de facto the UN protectorate through a so called supervised independence to obtaining real independence in 2012. Both theses are equally void – that this country
does not exist and that everything about its recognition and self-development is
a fait accompli.
The dialogue, led under the EU umbrella, for the so called normalization of relations between Serbia and Kosovo, is a fact of great importance and it is the fruit of
an important alignment – equal fundamental foreign policy goals for both countries. In short – the pursuit of a future EU membership motivates their desire to
overcome the confrontation. The fate of the Serbian population living in Kosovo
plays a crucial role in this process.
What is the motivation of Belgrade and Priština for their respective policies and
how does this behavior position them on the international scene?
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Insofar, Serbia refuses to recognize Kosovo`s independence, but every rational
thinking politician in the country is clearly aware that there is no turning back and
that this territory will never be part of the state again. Ambitions for a EU membership require the normalization of relations with all neighboring countries and
in this sense, some day, some kind of recognition of Kosovo is inevitable. Obtaining
maximum rights and stronger positions in all spheres is an unannounced but basic
task for all of the Serbs living within the borders. In this regard, the creation of the
already established Association of municipalities, consisting of a predominantly
Serbian ethnic element is key, and Belgrade will not back down from this position.
Kosovo authorities’ ambitions of integration put the country „in the spotlight”. Legalwise, the Serbian population poses fully secured rights to participate in all areas
of the country’s life, including political – examples are the blocking quota of their
parliament’s members in accomplishing a qualified majority or their serious presence in the executive authorities. Priština authorities aim at achieving integration
across all territories of the country, including the northern regions. Taking steps in
this direction is strongly encouraging, though difficult to implement, partly due to
the resistance of certain political and social factors.
Overall, I am of the opinion that both countries` political attempts towards the
creation of normal living conditions and the recognition of the Serb population in
Kosovo are essential in the negotiation process towards normalization of relations
by reaching relevant agreements and implementing them. In this sense, the fate of
Kosovo Serbs is important for the realization of the integration of these two Balkan
countries.
Keywords: Minority, Serbs, Albanians, Dialogue, Integration.
This theme could be viewed from several different perspectives, including a historical overview. It encompasses the following: the historical development of the
Kosovo problem, the demographic situation of the area during different periods,
the development of minority issues, the Belgrade policy lead against Albanians in
Kosovo, the views of the Albanians themselves and their behavior, the changes in
the late 20th and early 21st century, the current situation in Kosovo and in particular its internal relations and minority issues,the integration processes and relations
between Brussels, Belgrade and Pristina. Of course, it is not possible to examine
all of the above in detail in one article; however some of these problems need to be
focused on. It should also be stressed that many of these issues have already been
the subject of analysis for many historians and despite the fact that their views and
conclusions often contradict each other, the discussion still continues.
The problem with minorities has always existed in the political realities of the
European continent which is quite natural, given that there was never a situation in
which a population consisting of its own unique ethnic and religious spectrum was
found within the boundaries of one country. The Balkan region is no exception in
this respect,on the contrary. Here, these particular issues have only but sharpened
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with every change in the country’s borders which took place many times. We must
pay special attention to the post war periods (Balkan wars and WWI) when the legacy of two empires – the Ottoman and Austro–Hungarian – was being spread. The
second key period that must be reviewed is that of the collapse of the Federation of
Yugoslavia, around the turn of the century. In both of the above cases, the “Kosovo”
issue was present with all its specifics.
The creation of the Albanian state and the outlining of its boundaries is an issue
of key importance. On November 28, 1912, at the height of the Balkan War, a nationwide meeting was held in Vlora (Valona) with representatives from all regions
inhabited by the Albanian population and of the three represented faiths – Muslims
(Sunni and Bektashi), Orthodox, and Catholics. A decision was made quickly and
unanimously – they declared the creation of an independent state and formed the
government, headed by Ismail Qemali1, a longtime senior administrator in the
empire and one of the 26 Albanian deputies in the Majlis at that time. This cabinet
practically had no real power in the circumstances of an almost complete occupation, but it was enough so that the Albanian issue would be noticed by the Great
Powers and Balkan governments. The London peace treaty signed on April 30 1913,
forming the results of the Balkan War, also treated the fate of Albania. Disputes arising over the borders of the new state and the claims of neighboring countries lead
to a special decision of the Ambassadorial Conference of the Great Powers on July,
29 of that same year. Under its provisions, Albania was declared an independent
state under the control and guarantees of Great Britain, France, Russia, AustriaHungary, Germany and Italy presented in the International Review Panel with a 10year term. According to the so called Organic Statute, the sequent Constitution
of the country, the newly-founded state was going to adopt a monarchial form of
government, headed by a prince, approved by the aforementioned countries.
Thus, by the will of the Great Powers, the issue of the emergence of a new state
entity in the Balkans, leaving the Ottoman Empire, is practically resolved. However, the complicated problem with the Albanian borders remains, as ambitious
neighbors with the confidence of winners in the just-ended military conflict in the
Balkans – Greece, Serbia and Montenegro, have claims toward these territories.
Of course, even on this matter, the position of the Great Powers is crucial, whereas
Austria-Hungary and Russia are most active, keeping in mind the military-political division at the time, they are on one hand respectively supported by Germany
and Italy, and by England and France on the other. Overall, Vienna (in cooperation
with Berlin and Rome) defends the demands of the Albanians, while the support
of St. Petersburg, London and Paris for the claims of Serbia, Montenegro and Greece
is obvious. Generally speaking, the demands of Belgrade and Cetinje are focused on
the northern and northeastern regions of Albania (with the key issue being control
of the Skadar Lade and the city of Shkodra), while Athens wants to include the
southern territories within its borders including the cities of Saranda, Korca and
Gjirokastra. Talks on this topic began in London at the end of 1912, during the
1|

Zob. Historia e popullit shqiptar, Tiranë 2002, vol. II. s. 501–515.
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peace negotiations between Turkey and the Balkan allies, and continued until the
summer of the following year. Three main positions takeshape. In a special memorandum, the government in Vlora brought truly maximalist claims, even exceeding
the so called ethnic Albanian territories, including cities like Ioannina, Kastoria,
Skopje, Bitola and Kumanovo. Russia’s position boils down to giving Greece, Serbia
and Montenegro their requested territories and forming a miniature state from the
central areas of modern Albania. The Austrian proposal looks the most realistic of
all and so became the basis for final decisions later on. They foresee Albania to be
located approximately within its present-day borders, while two international committees continue work on clarifying them, respectively to the north and northeast
with Serbia and Montenegro, and with Greece to the south. This matter is finally
and officially solved in detail upon signing the protocols in Florence on January
27 and July 26, 19262. This shaping of the borders by the Great Powers and the following decisions of the international commissions leads to a situation where 30 to
40% of Albanian-populated lands remain outside of the country. Historically speaking, this cannot remain without appropriate consequences. Another fact that should
not be overlooked is that on November 9th 1921, in the complicated aftermath of the
First World War, the Great Powers reunite during the Ambassadorial Conference in
Paris and reaffirm the decisions taken in 1913 for the existence of an independent
Albanian state, within the already specified borders.
Thus, as a consequence of the Bucharest peace treaty between the Balkan states,
the decisions of the Ambassadorial Conferences of July 1913 and November 1921,
the Versailles system of treaties and protocols of Florence of 1926, substantial territories are included within the Kingdom of Serbia (respectively the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes in 1918 and the Kingdom of Yugoslavia after 1929)
which are inhabited by Albanians, or at least with a mixed population, like Kosovo,
western Macedonia, Preševo valley and the area of Ulčinj in Montenegro.
The period from 1913 to the end of the 20th century is well studied. Characteristically, the Albanians always constituted a majority within the region, but were
a minority within the country, regardless of what the country was called. In 1919,
Yugoslavia reluctantly signed the Minority protection treaty. Belgrade was aware
that this could lead to problems in a historical perspective, but could not deviate
from this act, which was required by the Great Powers – winners in the war, France
being the most eager.
Until World War II, the Albanian population was discriminated and was never
subject to any kind of real minority rights3. Likewise, inequality continued to ex2|
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Zob. Б. Бобев, Въпросът за границите на Албания от обявяване на независимостта до окончателното им утвърждаване, w: Европа: народи и граници, „Studia Balcanica” 2010, ne. 28,
s. 56–77. Zob: A. Puto, Historia diplomatike e ceshtjes shqiptare 1878–1926, Tiranë 2003.
About the situation in Kosovo in the time between the World wars see: Н. Малкълм, Кратка история на Косово, София 2001, s. 333–361. (Version in English: N. Malcolm, Kosovo: a short history,
London 1998). Zob. B. Bobev, Development of the Albanian national problem after the First World
war. The Kosovo problem, w: National problems in the Balkans: history and contemporary developments, Sofia 1992, s. 126–140.
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ist within the Federal Republic of Yugoslavia with one serious exception – the period between the mid-60s to 1981. It was in those years that a real and substantial
change occurred and the rights outlined in the old, post wars minority arrangements were enforced. These encompassed the right to be educated in their mother
language(including university education after the establishment of Pristina University), equality before law, the opportunity for Albanians to take leadership positions in party structures and administration, etc. All these rights were reflected in
the so called Tito‘s Constitution of 1974, which essentially equates the status of the
Autonomous Region of Kosovo with that of the Federal Republic, without formally
awarding it. Too soon, however, things began to develop in a worse direction – after
1981, the behavior of Belgrade towards the Albanians sharpened, especially when
Slobodan Milošević came to power. The amendments of the Constitution were actually discontinued and the autonomy of the field – removed4.
The last decade of the twentieth century marks the peak in escalation of tension
and downright opposition on ethnic grounds in the former Federation of Yugoslavia. It also marks the actual end of the Serbian government in Kosovo. It was during
this time that everyone was racing toward a winning position in a political, legal and
finally – territorial aspect. Involvement of the international community was most
important, motivated primarily by the desire to prevent a new blood conflict similar
to the one in Bosnia and Herzegovina. In 1999, when the events in Kosovo took the
form of serious military confrontation and lead to thousands of civilian victims and
huge refugee flows5, NATO took up the military operation that led to the Kumanovo Agreement and resolution 1244 of the United Nations Security Council6. These
two international documents mark the withdrawal of all government functions in
Kosovo from the hands of the government in Belgrade. Periods of international
protectorate under the UN and the one known as “Supervised independence” from
February 2008 to September 2012 subsequently followed. The end of this last period
marks the start of the development of the practically independent state of Kosovo.
Here, I would like to clarify several aspects of my position. Everything that happened in Kosovo in the late twentieth and early twenty-first century, created a kind
of precedent. Discussions around it continue both in a political sense, and in terms
of international law. Belgrade’s unwillingness to recognize the independence of the
newest state in Europe is understandable. After all, these regions have come out of
the borders of Serbia after spending almost a century under its governance, and they
constitute the home of the Serbian population as well. Belgrade’s position is supported
by international players such as Russia, China, India, Brazil and many other countries.
The fact that five EU countries have not committed the act of recognition is signifi4|
5|
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Н. Maлкълм, dz. cyt., s. 422.
Albanian point of view about the victims see: J. Osmani, Krimet e Serbise ne Kosove, Prishtine 2010.
The Serbian one in: И. Генри, Сокрытие геноцида в Косово, Москва 2007.
You can find the texts of a few important international agreements (Agreement of Rambouillet; Agreement of Kumanovo; UN Resolution 1244 and others) in the collection of documents, connected with
Kosovo: E. Sopjani, Permbledhje aktesh nderkombetare per Kosoven 1999–2004, Prishtine 2005.
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cant. All of this shows that the issue of Kosovo‘s independence is not formally completed yet. It will happen in the future, through becoming a member of the UN.
Likewise, the opposite position is unacceptable – that a state like Kosovo does
not exist, which is a violation of international law. There are enough facts at hand to
argue against it. So far, more than 110 countries – members of the United Nations or
almost 60% have recognized Kosovo, including 86% of NATO countries, 82% of the
members of the EU, and 60% of countries in the Organization of Islamic Cooperation7. The small Balkan country is present in more than 35 forms of international
cooperation. Kosovo gradually became a reality that cannot be overlooked. The situation of the Serbian population in Kosovo is of key importance and many things
depend on it – the internal stability of the state and society, the economic development and international recognition, the process of the normalization of relations
between Pristina and Belgrade. The process of transforming a part of the population
from majority to minority is not a precedent as there have been many examples
of this occuring in different historical periods, such as after the First World War.
It was then that the first serious attempt was made to include minorities as the subject of international attention, however, this attempt was rather formal and was
never essentially realized. Today, the situation is radically different. Minorities (national, cultural, linguistic) are subject to real attention from government institutions
and non-government organizations in the implementation of effective control by
international structures. The EU serves as a good example here, with strict membership requirements in this area.
There are several key points in regards to the situation of the Serbian population
in Kosovo and its existing problems. First – its unspecified number. With the escalating insecurity in the 90s and subsequent military action, too many Serbs from
Kosovo have left their homes and there is currently no objective data as to the numbers of those who stayed. Moreover, Serbs boycotted the census in 2011. The voter
lists were not accurate and happened to include people already permanently living
outside Kosovo. It is assumed that at the time, the Serbian population in the country
was 60–80 000, which was represented as 3 to 5%8.
Another important point is the fact that this population is clearly divided into
two geographical areas – compact in the northern regions of Kosovo and scattered
in the southern enclaves. This is not only a geographical division, but also indicates
something more significant – a way of social and political behavior and perception
formed after 1999 and especially after 2008. Serbs from the southern enclaves integrate within the socio-political life much faster and are more willing to consider
Kosovo as an independent state in which they and their children live and will live in
7|
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Б. Бобев, Косово между проблемите и напредъка, w: Балканите през второто десетилетие
на ХХI век, София 2015, s. 208. See also the information in the official site of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo, http://www.mfa-ks.net/?page=2,224 (access: 10.09.2016).
According to Kosovo National Census from 2011 Serb constitute 1,5% of the society. These estimates may under-represent Serb and Roma, because census was partially boycotted by them. The
World Factbook, Kosovo, www.cia.gov (access: 1.12.2016) (A.J-S.).
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the future. Many examples can be provided in this aspect. This is how the Serb population from the enclaves inside the country has been participating in political life
since the independence of Kosovo. Functioning parties (Independent Liberal Party,
Progressive Democratic Party, New Democratic Party) with their corresponding
structures are involved in the parliamentary and local elections, whereas the activity indicators are comparable to those of the Albanian population. There are Serbian
representatives in the Legislative Assembly, small towns and villages (Gracanica,
Strpce to name a few) have Serbian mayors and respectively – majority in the municipal councils. Moreover, in several successive mandates, the Serbs have their representatives in the governing parties, including ministers and a vice-premier.
The population in the northern regions, on the opposite, refused to accept such
a reality for a long time and did not allow Pristina to exercise any control. Parallel
structures existed there, as Serbian parliamentary and local elections were held, using Serbian political parties to function. In the summer of 2011, barricades blocked
the free movement of people, and in February 2012 an illegal referendum was held
in which over 99% of voters said that they did not recognize the Kosovo institutions.
A vicious circle was formed from which it seemed there was no way out and a useful
way to overcome the opposition was nowhere to be seen.
At that moment, the international community and primarily the EU decisively intervened. Belgrade and Pristinaclearly stated that negotiations to resolve the
dispute have no alternative and Brussels made it clear that the normalization of
relations between the two countries is a very serious condition for the integration
process. On October 19th, 2012, under the mediation of the EU High Representative for Foreign and Security Policy, Baroness Catherine Ashton, the first meeting at
the prime minister level was held. At the time, these were Ivica Dacic and Hashim
Thaci. It was them who signed the Agreement of April 19th, 2013. The actors on
the political scene have since changed with time. Francesca Mogerini, Aleksandar
Vučić and Isa Mustafa participate in regular meetings now – just to name a few. The
negotiation process continues and agreements on important issues are being signed
one after another9.
However, I want to emphasize that reaching agreements is only one side of the
coin, the other side – their implementation, more often than not, turns out to be far
more difficult. Many circumstances contribute to this fact:mutual distrust (between
Belgrade and Priština and even within Kosovo) and sometimes the controversial
interpretation of agreements and the need for clarification, the complex political
situation in both countries – elections (including early ones), and resistance from
some opposition forces, primarily with nationalist orientation.
Today, the Priština – Belgrade dialogue continues on two levels – political and
technical10. It should be emphasized that under pressure from the international
Agreements on political level see: The Republic of Kosovo the Office of Prime Minister, The Agreement
of Dialogue of Normalization, http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,253 (access: 10.09.2016).
10|
Agreements on technical level see: The Republic of Kosovo the Office of Prime Minister, The
Agreement of Dialogue of Normalization, http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,253 (access:
9|
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community, contacts between Belgrade and Priština took place within the scope
of the Ahtisaari plan, but after Kosovo’s independence in February 2008, they were
discontinued for a period of over three years. The resolution of the UN General Assembly on September 9, 2010 had a major role in reestablishing them, directing the
countries to dialogue under the lead of the EU. The main objective of these discussions, supported by the entire international community, was the need to improve
the quality of life for Kosovo`s population . The technical dialogue was launched in
March 2011 and gave good results, despite the difficulties and contradictions present. The first agreements (for the civil registers and freedom of movement) were
signed on July 3, 2011, while the last one (for the mutual recognition of vehicle insurance) was signed on June 25, 2015. The contents of the agreements are undoubtedly in favor of Kosovo’s population, including Serbs from the northern regions and
the southern enclaves. Naturally, political dialogue is of key importance, because
it provides both – the foundation, as well as prospects for development. Several
agreements were achieved through this dialogue – the above mentioned agreement
of 19 April 2013, for the regulations on conducting a dialogue to normalize relations, as well as six others – the last one of which being an action plan in the telecommunication area, dating October 15, 2015.
It is not difficult to realize that the center of attention are the problems of the
Serbian community in Kosovo. However, this can precisely become the foundation
for the basis on which to build the normalization of relations both internally, within
Kosovo, and externally – between Serbia and Kosovo.
What leads me to think this way? The relations between Serbs and Albanians
in Kosovo are far from seamless. There is still mistrust, tension and even confrontation. Indeed, progress is evident. In the summer of 2011, it was impossible to
imagine that there would be freedom of movement in the northern areastoday, that
border crossing points would exist, that the population would have participated in
Kosovo‘s local and parliamentary elections and had representatives in parliament
and the government in Pristina. The creation of an Association (or Community) of
Serb municipalities is imminent, which would be a new step forward. I do not want
to seem too optimistic, but with joint efforts, a long and difficult journey is presently being taken, step by step. It is the Kosovo legislation and the Constitution in
the first place that guarantee the above. The Constitution not only guarantees full
equality, but also gives a kind of political privilege to the Serb population. The latter
has 10 guaranteed seats in the parliament without which qualified majority cannot
be formed. In other words, the Serbs have real blocking quota in the Kosovo parliament about the serious changes.
This brings us to the impact of external factors – the importance of the position
of the international community. It is quite clear that a radical change in the behavior
of Serbia, leading to the recognition of Kosovo will remove the theme off the international agenda. We should not forget that so far, no institution in this country has
expressed any such intentions. I am sure, however, that the public and the political
10.09.2016).
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class in Serbia are aware of one thing – there is no way back to recovering authority
over Kosovo. The fact that 57% of the population of Serbia approved the agreement
between Pristina and Belgrade is a serious indicator. Sociological studies show that
between 60–70% of Serbian citizens believe that Kosovo is lost for them and this
fact is a reality that must be reckoned with11. The president of the Serbian Academy
of Science, Vladimir Kostić, declared that Kosovo is no longer Serbian and that
someone has to tell it to the people12. Such an opinion, expressed at such a level
requires no further comment. Now, more clearly than ever, we can also see any divergence in the positions of the Serbian President and the Government on the issue
of Kosovo. For example, Foreign Minister Ivica Dačić stressed that the new platform
for Kosovo, prepared by President Tomislav Nikolić, was going to be outdated and
incompatible with present realities. He also said that there was a big difference between the political statements made in Belgrade and the everyday needs of Serbs
living in Kosovo13.
My personal opinion is that Belgrade’s objective in the negotiations is to win the
most favorable conditions for the Serbian population in Kosovo.
Another crucial moment for the further conduct of Serbia is their aspiration to
be a member of the EU. At the present time, no one in Brussels has put a condition
of recognizing Kosovo on the table, but there can be no doubt that the requirement
for normal relations with neighboring countries will not be waived.
In turn, Kosovo is aiming with all its might to progress towards European integration. In Pristina, they know very well that one of the most important conditions
in this process will be respecting human and political rights, specifically these of
the Serbian minority. In this sense, it is this population and their rights which will
remain the real argument of Kosovo towards European integration. The authorities are aware that they are “in the spotlight” and that the international community
will monitor their behavior in this area very closely. I am confident that they will
not make mistakes – both in legislation and in their political activity, including the
Serbian cultural heritage and the position of the Orthodox Church. After all, the EU
gave clear signs that the integration progress of both countries very much depends
on the state of relations between them, respectively, on the progress of their mutual
dialogue.
Back in 2013, when the political dialogue was at its very beginning, the
Serbian researcher Dragan Đorđević came to an accurate conclusion on the role
of the talks between Belgrade and Priština. According to his conclusion, the main
result is a mutual understanding of realities: for Belgrade – that Kosovo has a politiL. Malazogu, F. Bieber, The Future of integration between Prishtina and Belgrade, w: „Sudosteuropa
Mitteilungen” 2012, no. 05–06, s. 42.
12|
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net (access: 10.09.2016).
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net/news/2015/05/29/2070994/rtv-sarbiya-platformata-za-kosovo-koyato-podgotvi-prezidentattomislav-nikolich-e-zakasnyala-zayavi-ivitsa-dachich.html (access: 10.09.2016).
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cal and economic system profoundly different from the Serbian one; for Priština
– that the reintegration of the Serbian population into society, primarily from the
north, cannot be executed by force. Though, he noted that authorities in Kosovo
have shown that they have the capacity to build a multi-ethnic society14. Even today,
this evaluation seems correct, as it continues to develop. A few years ago we could
hardly expect that Hashim Thaci, in an interview with an Austrian edition, would
highlight the constructive role of Prime Minister Aleksandar Vučić in conducting
the dialogue15. It was also impossible to expect Marko Đurić, head of the office for
Kosovo in the Serbian government tosay, “We must stop thinking that what is good
for the Serbs, must necessarily be bad for Albanians”16. Obviously their mentality
and way of thinking is changing and this is of the utmost importance. The process
is going to be slow and difficult, but moderate optimism can be manifested.
In historical retrospect it is quite clear that for many decades, Albanians in Kosovo were not only discriminated against, but also aspiring to change the status quo.
All of this was a source of problems – both in Kosovo (respectively in Serbia and
Yugoslavia under different names) and in the interstate relations between Belgrade
and Tirana. Today, the situation has reversed. Serbs in Kosovo, moved from being
a majority within the state from 1913 to 1999, to a minority in the newest state
entity in Europe – recognized by some and unrecognized by others, but increasingly functioning independently. Contradictions and tensions continue to exist, but
the overall trend is positive. The situation is such that this minority may be not
a source of problems internally and internationally, but a role model for respecting
minority rights and a facilitator for cooperation and overcoming contradictions.
Both Belgrade and Priština have acommon goal to make the integration process
a success. This is the reason why, together with the support of the European Union,
both countries have been and are still making efforts in this direction. This brings
and will continue to bring only positives to Serbia, Kosovo and the entire region of
the Western Balkans.

D. Dukanović, Odnosi između Beograda i Prištine: od tehničkog do političkog dialoga, w: „Biblid”
2013, vol. LXV, br. 3, s. 381–382.
15|
Interview of the Prime-minister Thaci for Die Presse daily, koha.net (access: 24.09.2015).
16|
Interview of Marko Djuric for Blitz Agency, koha.net (access: 15.12.2015).
14|
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Polityka zagraniczna
i bezpieczeństwa Republiki Serbii
Abstrakt: Serbia znajduje się na rozdrożu pod względem wyboru priorytetowych
kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zauważalne jest również to,
że państwo stara się odbudować wizerunek, dla którego duże znaczenie mają prawa człowieka, budowa państwa demokratycznego i poszanowanie praw mniejszości narodowych, co podyktowane jest wydarzeniami z końca XX wieku.
Niniejszy rozdział w odnosi się głównie do wymiaru zewnętrznego zarówno
polityki zagranicznej, jak i bezpieczeństwa Republiki Serbii. Rozpoczyna go periodyzacja polityk z uwzględnieniem wydarzeń historycznych od lat 80. XX w.
i wykazaniem wpływu sytuacji wewnętrznej na prowadzenie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Następnie ukazane zostaną kierunki polityki zagranicznej
oraz najważniejsze dokumenty mające na nią wpływ. Uwaga Autorki skupia się
ponadto na współpracy międzynarodowej Republiki Serbii z państwami, takimi
jak: USA, Rosja, Chiny i Turcja oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi
jak: UE, NATO, ONZ, OBWE i RE. Następnie omówione zostaną relacje bilateralne Serbii z państwami postjugosłowiańskimi (Chorwacją, Słowenią, BiH,
Macedonią, Czarnogórą i Kosowem).
Abstract: Foreign and Security Policy of the Republic of Serbia
The aim of the chapter is to analyze internal, and foremost, external aspects of foreign and security policy of the Republic of Serbia. The mentioned policy is divided
into four periods such as: the years 1987/1989–2000, 2000–2003, 2004–2012 and
2012–2016. In this chapter, the author has concentrated on the years 2000–2016,
with an indication of the most significant events in the previous years. The next step
is to present directions of the foreign and security policy of Serbia. First of all, the
author takes bilateral relations with the post-Yugoslav states into consideration and
major actors in a multi-polar world such as: Russia, USA, China and Turkey. Secondly, relations among international organisation such as: UE, NATO, UN, OSCE,
Council of Europe and Serbia are stressed. Thirdly, the regional cooperation is
shown as mutual support in transforming and maintaining (or not) good rela-
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tions among post-Yugoslav states. The last aspect focuses on the Serbian diaspora,
mainly in the Western Balkan region.
Keywords: Republic of Serbia, Foreign and Security Policy, EU, bilateral, regional and
multilateral relations.

Wprowadzenie
W ujęciu tradycyjnym państwa są ważnymi podmiotami polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Erhard Cziomer definiuje politykę zagraniczną jako „proces
formułowania i realizacji interesów narodowo-państwowych w stosunku do innych
państw i uczestników systemu międzynarodowego”1. Wyróżnia jej obiektywne i subiektywne wyznaczniki wewnętrzne i zewnętrzne (międzynarodowe). Do pierwszej
grupy obiektywnych wyznaczników wewnętrznych zaliczył: środowisko geograficzne, potencjał demograficzny, ekonomiczny, naukowo-techniczny, system społeczno-polityczny i czynniki militarne. Wśród subiektywnych znajdują się: postrzeganie
środowiska międzynarodowego przez elity i społeczeństwo, formułowanie koncepcji i programów, wizji polityki zagranicznej, role wybitnych jednostek i jakość służby zagranicznej2. Wyznaczniki zewnętrzne stanowią czynniki obiektywne, takie jak
ewolucja otoczenia zewnętrznego, pozycja państw w systemie międzynarodowym,
charakter umów i zobowiązań prawno-międzynarodowych. Do czynników subiektywnych zaliczył postrzeganie międzynarodowe państwa, koncepcje polityki zagranicznej i aktywność dyplomatyczną innych państw3.
Odnosząc się do bezpieczeństwa państwa, należy mieć na uwadze jego dwa
wymiary. Wewnętrzny mówiący o aspektach występujących w polityce wewnętrznej – w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej. Wymiar zewnętrzny odnosi
się do relacji z innymi państwami4. Ponadto na bezpieczeństwo państwa składa
się wiele czynników, które można podzielić, podobnie jak w polityce zagranicznej,
na obiektywne i subiektywne. Czynniki minimalne obiektywne obejmują integralność terytorialną, skuteczne rządy, zapewnienie podstawowych dóbr, minimalnego
zatrudnienia, obrony przed agresja itp. Z kolei czynniki optymalne to zdolność kooperacji z innymi państwami, wzrost gospodarczy, demograficzny, potencjał wojskowy, sprawne struktury policyjne i wywiadowcze, aktywne uczestnictwo w sojuszach wojskowych. Do czynników subiektywnych Jacek Czaputowicz, za Ryszardem
Stempowskim, zaliczył: postrzeganie poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo, dobrobyt obywateli, realizacje potrzeb społecznych oraz wizerunek państwa
w oczach opinii publicznej w kraju i za granicą5.
1|

2|
3|
4|
5|

E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa–Kraków 2000, s.106.
Tamże, s. 108–110.
Tamże, s. 112.
J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012, s 23.
Tamże, s 24.
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Obie polityki posiadają charakter złożony i przenikają się wzajemnie. Analizując ich aspekty, należy wziąć pod uwagę zmieniające się środowisko międzynarodowe, coraz większą sieć powiązań, zagrożenia transnarodowe, migracje, zagrożenia
asymetryczne, takie jak terroryzm, cyberterroryzm, przestępczość transnarodowa
i inne. Niniejszy rozdział w największej mierze odnosi się do wymiaru zewnętrznego
zarówno polityki zagranicznej, jak i bezpieczeństwa Republiki Serbii. Rozpoczyna
go periodyzacja polityk z uwzględnieniem wydarzeń historycznych od lat 80. XX w.
i wykazaniem wpływu sytuacji wewnętrznej na prowadzenie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa. Następnie wskazane zostaną kierunki polityki zagranicznej oraz
najważniejsze dokumenty mające na nie wpływ. Uwaga skupia się także na współpracy międzynarodowej Republiki Serbii z państwami, takimi jak USA, Rosja, Chiny i Turcja, oraz organizacjami międzynarodowymi: UE, NATO, ONZ, OBWE i RE.
Następnie ukazane zostaną relacje bilateralne Serbii z państwami postjugosłowiańskimi (Chorwacją, Słowenią, BiH, Macedonią, Czarnogórą i Kosowem).
Po pierwsze przyjęto, iż Serbia znajduje się na rozdrożu pod względem wyboru
priorytetowych kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Po drugie stara
się odbudować dobry wizerunek państwa, dla którego duże znaczenie mają prawa
człowieka, budowa państwa demokratycznego i poszanowanie praw mniejszości
narodowych, co podyktowane jest wydarzeniami z końca XX w.

Periodyzacja i kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Mladen Mladenov wyróżnił sześć etapów polityki zagranicznej Serbii: lata 1981–
1987, 1987–1994, 1995–2000, 2000–2003, 2003–2012 oraz lata po 2012 r.6 W niniejszym rozdziale omówione zostaną kwestie powstałe zwłaszcza po 2000 r., czyli
po obaleniu Prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii, Slobodana Miloševicia.
Od 2000 r. Serbia znajduje się na etapie transformacji ustrojowych, gospodarczych,
politycznych i społecznych. Dla niniejszej publikacji przyjęto cztery etapy. Pierwszy
to lata 1987/1989–2000, drugi to lata 2000–2003, trzeci 2004–2012 i ostatni okres
od 2012 do czasów obecnych. Irina Žarin i Dragan Đukanović wskazują, iż lata
2000–2010 jawią się jako nowa dekada i moment wyzwań dla polityki zagranicznej7. Analiza zjawisk zachodzących w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Serbii
oraz ich oddziaływanie na relacje bilateralne, regionalne i multilateralne wymagają
odniesienia się do wydarzeń wcześniejszych – zwłaszcza z lat 80. i 90 XX w.
W okresie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, w której skład
wchodzi Serbia, lata 80. charakteryzują się znacznym wzrostem nacjonalizmu
wśród narodów zamieszkujących Jugosławię. W latach 80. Serbia, jak określa ją

6|

7|

M. Mladenov, An Orpheus Syndrome? Serbian Foreign Policy After the Dissolution of Yugoslavia, w:
The foreign policies of post-Yugoslav states. From Yugoslavia to Europe, ed. S. Keil, B. Stahl, Houndmills–Basingstoke–Hampshire 2014, s.147–166.
I. Žarin, D. Đukanović, Twenty years of the forum For International Relations of the European Movement in Serbia, w: The Challanges of Serbia’s Foreign Policy. Collection of Papers, s. 10, http://library.
fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12484.pdf (data dostępu: 10.07.2016).
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M. Mladenov, uzyskała miano „Pariasa”8 wśród republik jugosłowiańskich. W tym
okresie Serbia utraciła reputację, zaangażowała się w szerzenie idei Wielkiej Serbii,
a pod pretekstem ochrony ludności serbskiej, zamieszkującej pozostałe republiki,
realizowała swoje cele polityczne. Ponadto zarówno albański ruch narodowy (protesty Albańczyków w 1981 r.), jak i wzrost nacjonalizmu serbskiego przyczyniły się
do konfliktów i rozpadu Jugosławii.
Pierwszy etap przypadający na lata 1987–2000 to okres dojścia, na fali nacjonalizmu serbskiego, do władzy i „panowania” Slobodana Miloševicia. Można dokonać
bardziej szczegółowego podziału na lata 1987–1992, 1992–1995, 1995–2000. Rok
1987 jest datą symboliczną. Wówczas S. Milošević wygłosił przemówienie na Kosowym Polu do narodu serbskiego, w którym akcentował: „Nikt was już nie będzie
bił”. Następnie w 1989 r. zlikwidowana została autonomia Kosowa i Wojwodiny,
a w 1992 r. utworzona trzecia Jugosławia – Federacyjna Republika Jugosławii (dalej
FRJ), w skład której weszły Serbia i Czarnogóra. W latach 1992–1995 Serbia zaangażowana była w konflikty w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Natomiast
w Kosowie następowała stopniowa eskalacja konfliktu między ludnością albańską
i serbską. Lata 1995–2000 w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Serbii ukierunkowane były na utrzymanie dominacji nad Kosowem. W 1998 r. doszło do zaognienia konfliktu – Serbia odmawiała wycofania swoich wojsk, a to doprowadziło
do interwencji międzynarodowej i nalotów NATO na Serbię. Ponadto S. Milošević
coraz słabiej wspierał ludność Serbską poza granicami Serbii9.
Etap drugi, lata 2000–2003, był pewnego rodzaju przełomem w demokratyzacji
i otwierania się Serbii na Europę Zachodnią, a zwłaszcza akcentowaniem prounijnego stanowiska i zwracaniem się ku Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej
ONZ), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (dalej OBWE) i Radzie
Europy (dalej RE). W okresie tym dyskurs nad polityką zagraniczną zdominowany
był przez stanowiska Prezydenta FRJ – Vojislava Koštunicy10 – i Premiera FRJ – Zorana Đinđicia11. Pierwszy był przeciwnikiem UE, współpracy z Międzynarodowym
Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (dalej ICTY), zatrzymania Kosowa w ramach Serbii oraz współpracy z Rosją. Z kolei drugi polityk opowiadał się za kursem w stronę UE oraz głębokiej transformacji politycznej, społecznej i ustrojowej.
Zabójstwo Z. Đnđicia spowodowało zmiany celów w polityce zagranicznej i jej reformy, ale ich nie zatrzymało12. Na lata 2000–2003 przypada również istnienie Federacji Serbii i Czarnogóry.

M. Mladenov, dz. cyt.
Zob. M. Mladenov, dz. cyt.; D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Toruń 2009, s. 167–203.
10|
Vojislav Koštunica – Prezydent Federalnej Republiki Jugosławii w latach 2000–2003, Premier Serbii
w latach 2004–2008
11|
Zoran Đinđić – Premier FRJ w latach 2001–2003.
12|
S.P. Ramet, Serbia and Montenegro Since 1989, w: Central and Southeast European Politics since
1989, ed. S.P. Ramet, Cambridge 2010, s. 297.
8|
9|
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W latach 2004–2012 wybory prezydenckie wygrywał dwukrotnie (w 2004
i 2008 r.) umiarkowany polityk proeuropejski, Boris Tadić, choć także sceptyczny wobec niepodległości Kosowa. W czasie pierwszej prezydentury premierem był
V. Koštunica z Demokratycznej Partii Serbii (DSS), nieufny wobec UE, niechętny
do zaakceptowania zbrodni wojennych popełnianych przez Serbów oraz przeciwny
secesji Kosowa od Serbii. Okres ten charakteryzuje się pogłębianiem współpracy
z UE, normalizacją relacji z Kosowem, współpracą z ICTY, pojednaniem z sąsiadami (zwłaszcza z Chorwacją) oraz uzyskaniem przez Czarnogórę i Kosowo statusu
niepodległych państw. Po 2008 r. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki
Serbii zogniskowała się na czterech filarach współpracy z Rosja, UE, USA i Chinami, którą I. Žarin i D. Đukanović określili jako „mocno rozproszoną i nieukierunkowaną, opartą o sztuczną równomierną odległość od czterech kluczowych graczy
we współczesnej polityce światowej”13. Obok współpracy z największymi graczami
polityki międzynarodowej pozostałe cele zakładały: utrzymywanie dobrych relacji
z państwami regionu Europy Południowo–Wschodniej, w tym z państwami postjugosłowiańskimi, współpracę z Turcją i NATO oraz ochronę diaspory Serbskiej14.
Rząd serbski wskazuje także na chęć prowadzenia polityki neutralności oraz
utrzymywania dobrych relacji ze wszystkimi większymi graczami: UE, USA, NATO
i Rosją. Według uchwały przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe w 2007 r. O ochronie suwerenności, integralności terytorialnej i porządku wewnętrznego Republiki Serbii15 Serbia pozostaje państwem wojennie neutralnym – termin nie jest jednak jednoznacznie wyjaśniony. Polityka neutralności przywodzi na myśl politykę trzeciej
drogi realizowaną przez Josipa Broza-Tito w Socjalistycznej Federacyjnej Republice
Jugosławii (dalej SFRJ). W 2011 r. Belgrad był państwem goszczącym odnowiony
Ruch Państw Niezaangażowanych. Tym samym zaryzykować można stwierdzenie,
że Serbia postrzega siebie jako spadkobiercę Jugosławii i pretenduje do miana silnego państwa w regionie Europy Południowo–Wschodniej.
Jelena Milić wskazuje, że „Serbia nie posiada ani koherentnej polityki zagranicznej ani jej strategii”16. Dokumenty, które odnoszą się do polityki zagranicznej, to:
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Serbii, Strategiczny Przegląd Obrony
oraz Strategia Obronności, które obowiązują od 2009 r., następnie O ochronie suwerenności, integralności terytorialnej i porządku wewnętrznego Republiki Serbii z 2007 r.
I. Žarin, D. Đukanović, dz. cyt., s. 11.
Serbia’s priorities – EU integration, dialogue with Priština, http://www.b92.net/eng/news/politics.
php?yyyy=2015&mm=01&dd=15&nav_id=92870 (data dostępu: 13.05.2015); From Four Pillars of
Foreign Policy to European Integration. Is there a Will for Strategically Orienting Serbia’s Foreign Policy?, ed. I. Novaković, s. 6, http://www.isac-fund.org/download/From_four_pillars_of_foreign_policy_to_european_integration.pdf (data dostępu: 13.05.2015).
15|
Резолуција Народне Скупштине Републике Србије о заштити суверенитета,територијалног
интегритета и уставног поретка Србије, http://dss.rs/wp-content/uploads/2012/09/44_Rezolucija-Narodne-skupstine-Republike-Srbijeo-zastiti-suvereniteta-teritorijalnog-integriteta-iustavnog-poretka-Srbije-26-decembar-2007.pdf (data dostępu: 17.02.2015).
16|
J. Milić, Serbia Has No Coherent Foreign Policy, http://www.neweasterneurope.eu (data dostępu:
15.08.2016).
13|
14|
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i z tego samego roku Strategia Narodowa Serbii ws. akcesji Serbii i Czarnogóry do UE
oraz Konstytucja Serbii z 2006 r., w której zaznaczono integralność terytorialną
Kosowa i Metohii. Dla porównania państwa sąsiednie posiadają strategiczne dokumenty: BiH przyjęła General Directions and Priorities for Implementing the Foreign Policy of Bosnia and Herzegovina w 2003 r., Chorwacja uchwaliła Foreign Policy
Determinants w 2000 r., Czarnogóra przyjeła Foreign Policy w 2007 r., Macedonia
w 2009 r. przyjeła Goals and Priorities Document oraz Kosowo w 2008 r. uchwalilo
wewnętrzny dokument The Program and Core Objectives of the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Kosovo17.
Pomimo przyjęcia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Serbii, Strategicznego Przeglądu Obrony oraz Strategii Obronności, które obowiązują od 2009 r.,
dokumenty nie były nowelizowane. Do tej pory nie została przyjęta Doktryna Obrony Republiki Serbii. Jak wskazuje Maja Bijeloš, Serbia pozostaje w tyle za państwami
Bałkanów Zachodnich, gdyż strategiczne dokumenty przyjmowane były pomiędzy
2002 a 2006 r.18. Parę słów należy się Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Republiki
Serbii (dalej: SBN), która jest najważniejszym dokumentem i definiuje politykę bezpieczeństwa Serbii oraz mówi o ochronie jej interesów narodowych. Celem SBN jest
ochrona suwerenności i integralności terytorialnej państwa, rozwój ekonomiczny,
stabilność społeczna, rozwój demokracji i zasad prawa, respektowanie praw człowieka i mniejszości narodowych, utrzymanie europejskiej orientacji polityki zagranicznej oraz doskonalenie współpracy z najważniejszymi podmiotami stosunków
międzynarodowych i krajami regionu19. Ponadto dla Republiki Serbii istotne jest
tworzenie pokojowego, stabilnego i bezpiecznego środowiska międzynarodowego
do utrzymywania i zacieśniania więzi diaspory serbskiej przebywającej za granicą
z macierzystym krajem, promowania kultury, ekonomicznych i innych form współpracy oraz wsparcie dla utrzymania narodowej i kulturowej tożsamości20. Warto tez
podkreślić, iż w SBN za najważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego
Serbii uznano secesję Kosowa, a za region mający negatywny wpływ na stabilność
Bałkanów Zachodnich uznano także BiH. Autorzy raportu pt. From Four Pillars
of Foreign Policy to European Integration: Is there a Will For Strategically Orienting
Serbia’s Foreign Policy? wskazują, że polityka zagraniczna Serbii w okresie od 2008
do 2012 r. charakteryzuje się: brakiem długoterminowej strategii (co można odnieść
także do okresu 2012–2016), nieprawidłowego systemu podejmowania decyzji
I. Novaković, I. Kajganović, N. Baćanović, From Four Pillars of Foreign Policy to European Integration: Is there a Will For Strategically Orienting Serbia’s Foreign Policy?, s. 15, http://www.isac-fund.
org/download/From_four_pillars_of_foreign_policy_to_european_integration.pdf (data dostępu:
16.08.2016).
18|
Security Policies in the Western Balkans, ed. M. Hadžić, M. Timotić, P. Petrović, Belgrade 2010,
s. 142.
19|
National Security Strategy of the Republic of Serbia, s. 3, http://www.voa.mod.gov.rs/documents/
national-security-strategy-of-the-republic-of-serbia.pdf (data dostępu: 25.05.215).
20|
National Security Strategy…, s. 16; Zob. A. Jagiełło-Szostak, Konflikty etniczne i wyznaniowe w świetle strategii Bezpieczeństwa Narodowego Serbii, w: Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie
systemu bezpieczeństwa narodowego, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Kraków 2015, s. 41–51.
17|
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i nadzoru, problemami w procesie harmonizacji ze Wspólną Polityką Zagraniczną
i Bezpieczeństwa UE. Serbia prowadziła nieskoordynowaną politykę zagraniczna
o niejasnych priorytetach, które zmieniały się w zależności od rządzącej elity politycznej21.
Ostatni etap, lata 2012–2016, związany jest z konsekwencjami kryzysu finansowego i transformacjami ustrojowymi. Okres ten przypada na prezydenturę Tomislava Nikolicia, wybranego dwukrotnie – w 2012 i 2016 r. Pod rządami polityka
z Serbskiej Partii Postępowej (SNS, Srpska Napredna Stranka) państwo odnowiło relacje z Rosją w obszarze współpracy kulturalnej, politycznej, ekonomicznej,
energetycznej i wojskowej22 oraz współpracuje z UE, Chinami i bez entuzjazmu dla
członkostwa w NATO .

Współpraca międzynarodowa i regionalna
Serbia prowadzi szerokę politykę współpracy z organizacjami międzynarodowymi
oraz regionalnymi. Wśród podstawowych celów znalazły się aktywne uczestnictwo
w pracach na forum organizacji międzynarodowych, umacnianie relacji multilateralnych poprzez włączenie się w rozwiązywanie problemów globalnych, wśród
których na pierwszym miejscu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Serbii wymienia: zmiany klimatyczne, walkę przeciw terroryzmowi, zrównoważony rozwój
oraz problemy energetyczne. Serbia wśród priorytetow na pierwszy plan wysuwa:
ochronę suwerenności i integralności terytorialnej oraz uzyskanie „kompromisowego rozwiązania w kwestii Kosowa i Metohii, poprzez uzyskiwanie coraz szerszego
poparcia dla stanowiska Serbii […]”. Ponadto wyszczególniona została promocja
państwa w celu rozwoju turystyki, przyciągniecie inwestorów zagranicznych i polepszenie wizerunku Serbii na świecie23. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
ukierunkowana jest głównie na współpracę z UE w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (w tym Wspólna Polityka Bezpieczeństwa Obrony),
współpracę z ONZ, OBWE i NATO (w ramach Partnerstwa dla Pokoju).

Relacje Serbii z UE
Jak pisze Marko Stojić, „sceptycyzm wobec Europy i Zachodu, w ostatnich dwu
dekadach, był istotna częścią serbskiego społeczeństwa i polityki”24, co jest widoczne w podejściu do UE wśród partii politycznych i ich liderów. M. Stojić podzielił
partie na kilka grup. Do zdecydowanych euroentuzjastów zaliczył Partię Demokratyczną, G17 plus i Liberalną Partię Demokratyczną. Z kolei do zdecydowanych
eurosceptyków należy Serbska Partia Radykalna. Do umiarkowanych euroentuzjaI. Novaković, I. Kajganović, N. Baćanović, dz. cyt., s. 5.
M. Szpala, Rosja w Serbii – miękka siła i twarde interesy, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-10-29/rosja-w-serbii-miekka-sila-i-twarde-interesy (data dostępu: 15.08.2016).
23|
Sektor za multilateralnu seradnju, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu: 15.07.2016).
24|
M. Stojić, From Deep-Seated Animosity to Principled Disagreement: A Comparative Analysis of Party-Based Euroscepicism in Serbia, w: Europe and the post-Yugoslav space, ed. B. Radeljić, Farnham–
Surrey–England 2013, s.133.
21|
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stów zaliczył: Serbską Partię Postępową, Socjalistyczną Partię Serbii, Nową Serbię,
Demokratyczną Partię Serbii do 2008 r., natomiast umiarkowani eurosceptycy to:
Demokratyczna Partia Serbii, Socjalistyczna Partia Serbii do połowy 2000 r. i Nowa
Serbia od 2008 do 2010 r.25
Unia Europejska w regionie Bałkanów zaangażowała się od 1997 r. poprzez
współpracę polityczną i ekonomiczną i pozostaje najważniejszym partnerem gospodarczym i największym inwestorem w Serbii. Od 2000 r. Republika Serbii wraz
z pozostałymi państwami Europy Południowo-Wschodniej stała się potencjalnym
kandydatem do struktur UE. Wobec opisywanego regionu UE wprowadziła szereg instrumentów przedakcesyjnych, takich jak CARDS, PHARE, OBNOVA, IPA
i IPA II26. Ostatni realizowany jest w latach 2014–2020. Serbia po podpisaniu Umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu w 2008 r. złożyła wniosek o oficjalne członkostwo,
a negocjacje rozpoczęły się w 2014 r. – decyzją Rady Europejskiej z 20 grudnia 2013 r.
Znajduje się w niej 35 tematycznych rozdziałów. Pierwsze dwa (rozdziały 32 i 35)
zostały otwarte w grudniu 2015 r. i poświecone są kontroli finansowej oraz normalizacji stosunków z Kosowem27.
Wśród najważniejszych aspektów, które zostały poddane szczególnej uwadze, są:
relacje Serbii i Kosowa – Serbia nie uznała niepodległości Kosowa ogłoszonej w 2008 r.
Sytuacja w Kosowie wciąż monitorowana jest przez misje zarządzania kryzysowego
UE – EULEX, która została przedłużona do czerwca 2018 r. Drugim aspektem jest
współpraca Serbii z ICTY, a zwłaszcza oddanie do Hagi najpoważniejszych zbrodniarzy wojennych. Kolejno przed Trybunał trafili: S. Milošević w 2006 r., Radovan Karadžić w 2008 r., Stojan Župljanin w 2010 r., Ratko Mladić i Goran Hadžić
w 2011 r. Następną kwestią było odłączenie się Czarnogóry od Serbii, co zostało rozwiązane w sposób pokojowy. Kwestiami problematycznymi były: uznanie niezależności Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej, aspiracje euroatlantyckie wieloletniego
Prezydenta i Premiera Czarnogóry – Milo Đukanovicia, tożsamość narodowa Czarnogórców oraz język czarnogórski, co ma wskazywać na odmienność narodu czarnogórskiego od serbskiego. Problemy wewnętrzne, takie jak społeczno–ekonomiczne
i polityczne, a w tym korupcja, bezrobocie, kryzys imigracyjny, opóźniają akces Serbii
do UE. Serbia wyraża chęć współpracy z UE w sprawie kryzysu imigracyjnego, ale
uzależnia swoje postępowanie od stanowiska UE, o czym wspominali w 2015 r. minister pracy i polityki społecznej – Aleksandar Vulin – oraz premier – Aleksandar
Tamże, s. 139.
CARDS – Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation.
Program pomocy finansowej i technicznej dla Bałkanów Zachodnich w latach 2000–2006;
PHARE – Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. Program pomocy
materialnej realizowany w latach 1989–2007 przez Komisję Europejską dla państw kandydujących
z Europy Środkowo-Wschodniej, Południowej i krajów bałtyckich do WE, później UE; IPA i IPA
II – Instrumenty Pomocy Przedakcesyjnej (Instrument for Pre-Accession, IPA) to program pomocy
finansowej i technicznej dla państw ubiegających się o członkostwo w UE. Zastąpiły program CARDS. OBNOVA – program UE wspierający odbudowę Bośni, Chorwacji oraz FYROM – Macedonii.
27|
Zob. E. Bujwid-Kurek, Republika Serbii w kontekście kryteriów kopenhaskich – studium politologiczno-prawne, „Horyzonty Polityki” 2013, nr 8, s. 147–167.
25|
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Vučić. UE przeznaczyła także środki finansowe na wsparcie Serbii, która okazała się
być państwem tranzytowym w czasie kryzysu migracyjnego.
Serbia współpracuje także na niwie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
UE. W 2011 r. podpisała dwie umowy (zaczęły obowiązywać w 2012 r.): Umowę
Republiki Serbii i UE, która ustanawia zasady udziału RS w operacjach zarządzania kryzysowego UE oraz Umowę o procedurach bezpieczeństwa przy wymianie
i ochronie informacji niejawnych. W 2012 r. dwóch przedstawicieli Ministerstwa
Obrony i armii Republiki Serbii wzięło udział w operacji EUTM Somalia i EUNAVFORATALANTA Somalia. Wśród wyzwań dla bezpieczeństwa Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Serbii wskazuje kwestie bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa, terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, migracji, oddziaływań demograficznych oraz zmiany klimatyczne28.
Celem Serbii jest wstąpienie do Unii Europejskiej w 2018 r., jednak UE wydaje
się być jeszcze odległym celem, na co wpływają powolne negocjacje, kryzys migracyjny, sytuacja wewnątrz UE (np. Brexit), spadające poparcie dla jedności UE,
niewystarczający rozwój i wysokie bezrobocie w Serbii, jak i sprzeciw państw członkowskich (np. Chorwacji). W maju 2016 r. Serbia krytykowała Chorwację za brak
tzw. „zielonego światła” dla otwierania kolejnych rozdziałów akcesyjnych. Chorwaci według negocjatorki serbskiej, Tanji Miščević, nie wyrażają formalnej zgody
na kolejne negocjacje, co spowalnia dalsze rozmowy29.

Relacje Serbii z NATO
Relacje Serbii i NATO pozostają bardziej napięte niż stosunki z UE. Cieniem na relacje wzajemne kładą się wydarzenia z 1999 r., kiedy NATO przeprowadziło naloty
na Serbię ze względu na eskalację konfliktu w Kosowie. Z jednej strony wydarzenia
te sprawiają, że NATO nie cieszy się dużym poparciem społeczeństwa i jest kojarzone z organizacja szerzącą agresję30. Z drugiej strony uczestnictwo w organizacji
może dawać poczucie bezpieczeństwa i bliskości zachodu. W czasie prezydentury
Borisa Tadicia poczyniono znaczny krok w integracji ze strukturami NATO, pomimo zachowywania rezerwy we wzajemnych relacjach. W 2006 r. Serbia przystąpiła
do programu Partnerstwo dla Pokoju, następnie w 2011 r. Rada Północnoatlantycka
(NAC) zaaprobowała Indywidualny Program Współpracy dla Serbii (IPAP),
w ramach którego NATO może wspierać reformy (reformy w sektorze obronności)
oraz pogłębiać współpracę polityczną, np. w kontekście obecności KFOR w Kosowie czy utrzymywania pokoju w Kosowie. Po wyborze T. Nikolicia na prezydenta kurs
wobec NATO uległ zmianie. W kontekście polityki bezpieczeństwa preferuje on
współpracę z Rosją, a nie z NATO, oraz nie wskazuje na przyszłe członkostwo Serbii
w jego strukturach. Mimo to Serbia współpracuje z NATO w kwestiach dotyczących
reform sektora bezpieczeństwa i obrony (włączając w to ćwiczenia międzynarodowe,
ZBOR i bezbednosni izazovi, www.mfa.gov.rs (data dostępu: 19.07.2016).
Serbowie i negocjacje akcesyjne, www.euractiv.pl (data dostępu: 18.07.2016).
30|
J. Radoman, NATO-Serbia relations: New strategies or more of the same?, http://www.eurodialogue.
org (data dostępu: 6.11.2013).
28|
29|

174

Anna Jagiełło-Szostak

operacje), współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa (współpraca armii serbskiej z KFOR). Ponadto promowana jest przez NATO demokratyczna kontrola
nad siłami zbrojnymi. Zrealizowało także trzy projekty związane z niszczeniem
broni, min przeciwpiechotnych, niewypałów oraz udzielono pomocy byłym wojskowym w zakładaniu małych przedsiębiorstw31. W 2014 r. Serbia po raz pierwszy
uczestniczyła w szczycie NATO w Newport w Wielkiej Brytanii. W tym samym
roku misja Serbii przy NATO przejęła przewodnictwo w SEEGROUP (South East
Europe Security Steering Group)32.

Serbia w ONZ, OBWE i Radzie Europy
Republika Serbii jest członkiem ONZ od 2000 r. oraz większości jej agend, takich
jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, UNESCO, WHO, ICAO,
UNIDO, FAO33 i inne. W ramach SFRJ była państwem założycielskim w 1945 r. Od
września 2012 do września 2013 r. były minister spraw zagranicznych, Vuk Jeremić,
przewodniczył w 67. Posiedzeniu Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, którego tematem było rozwiązywanie sporów międzynarodowych drogą pokojową. W 2012
r. RS odwiedził sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon. Serbia posiada także stałe
przedstawicielstwa w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu oraz przy UNESCO w Paryżu. W relacjach z ONZ istotna jest kwestia Kosowa, która na podstawie rezolucji
ONZ 1244 z 1999 r. określa warunki misji UNMIK na tym obszarze. Ponadto przedstawiciele rządu oraz żołnierze serbscy biorą udział w ośmiu misjach pokojowych,
z których największa to UNIFIL w Libanie, a następnie UNOCI (Obala Slonovace),
MONUSCO (DR Kongo), UNMIL (Liberja), UNFICYP (Cypr), UNTSO (Bliski
Wschód), MINUSCA (Republika Środkowoafrykańska) i MINUSTAH (Haiti)34.
Do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Serbia przystąpiła
w 2000 r., a od 2001 r. działa na jej terenie misja OBWE. Serbia zaangażowana jest
w działalność w trzech obszarach: wojskowo-politycznym (m.in. środki budowy
zaufania i bezpieczeństwa, CSBM), ekonomiczno-ekologicznym (m.in. bezpieczeństwo energetyczne) i praw człowieka (m.in. wysyłanie obserwatorów w ramach
OBWE i ODIHR35). Programy realizowane w ramach OBWE dotyczą kwestii demokratyzacji, rządów prawa, praw człowieka, wolności mediów. Z kolei w Kosowie
J. Radoman, NATO’s relations with Serbia, http://www.nato.int, (data dostępu: 5.12.2016).
SEEGROUP – nieformalne forum konsultacji dotyczących bezpieczeństwa i polityki w regionie Europy Południowej, w którego skład wchodzą państwa członkowskie NATO z Bałkanów Zachodnich,
członkowie NATO oraz zachodnioeuropejscy partnerzy NATO. Učešće Republike Srbije u programu
Partnerstva za mir (PzM), www.mfa.gov.rs (data dostępu:19.07.2016).
33|
UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury; WHO – Światowa
Organizacja Zdrowia; ICAO – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego; UNIDO –
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego; FAO – Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.
34|
Republika Srbija i Ujedinjene nacije (UN), www.mfa.gov.rs (data dostępu: 18.07.2016).
35|
ODIHR – Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Jest instytucją praw człowieka należącą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
31|
32|
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od 1999 r. działa misja OBWE pod nazwą OMIK, której celem jest rozwój multietnicznego demokratycznego społeczeństwa36.
Serbia wraz Czarnogórą stały się członkami Rady Europy w 2003 r., reatyfikowała osiemdziesiąt konwencji Rady Europy, a podpisała osiem, wśród których znajdują
się: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejska Karta Języków
Regionalnych i Mniejszościowych37. Ponadto prawa człowieka wydają się stanowić
priorytet zarówno w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Dlatego też Serbia prowadzi szeroką współpracę z ONZ oraz Radą Europy. Wśród wymienionych
najpoważniejszych problemów znajdują się mniejszości narodowe, osoby przesiedlone oraz osoby zaginione. Serbia brała udział m.in. w 32. Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Półksiężyca w Genewie w grudniu 2015 r. oraz Światowym Szczycie Humanitarnym, który odbył się w Stambule
w maju 2016 r.38. Od 2011 r. jest członkiem International Holocaust Rememberance
Alliance (IHRA). Organizacja powstała w 1998 r.; jej celem jest współpraca w dziedzinie edukacji, podtrzymywanie pamięci i badań nad holokaustem39. Powyższe
aspekty wskazują, iż rząd serbski, poprzez zaangażowanie w kwestie dotyczące praw
człowieka i mniejszości narodowych, stara się ocieplić wizerunek Serbii na arenie
międzynarodowej.

Ruch państw niezaangażowanych
Ruch Państw Niezaangażowanych (Non-Aligned Movement, Pokret nesvrstanih zemalja, dalej RPN) powstał w 1961 r. z inicjatywy Premiera Indii – Jawahralala Nehru, Prezydenta Egiptu – Gamala Nasera, Prezydenta Indonezji – Sukarno oraz Josipa Broza-Tito. Zaangażowanie w ruchu traktowane było jako polityka trzeciej drogi
oraz balansowanie między „Wschodem i Zachodem”. Na fali zmian i konfliktów FRJ
w 1992 r. zawiesiła swoje uczestnictwo w RPN . Prawie dziesięć lat później, w 2001 r.,
przyjęty został wniosek FRJ o uzyskanie statusu obserwatora w organizacji. Na stronie MSZ Serbii stwierdzono: „Nasza obecność i współpraca w ramach RPN nie sa
w sprzeczności z europejska perspektywa Serbii, ale wskazują na komplementarny
wymiar zaangażowania całej naszej polityki zagranicznej”40. Republika Serbii, jak
zaznaczono, nie chce zmiany statusu, gdyż obecna pozycja obserwatora umożliwia
uczestnictwo w RPN, monitorowanie politycznych i ekonomicznych problemów
globalnych oraz ożywia dwustronną współpracę gospodarczą z państwami członkowskimi Ruchu. Serbia w 2010 r. ustanowiła program stypendialny dla studentów
Republika Srbija i Organizacija za saradnju i bezbednost u Evropi (OEBS), www.mfa.gov.rs (data
dostępu: 18.07.2016).
37|
Republika Srbija i Savet Evrope (SE), www.mfa.gov.rs (data dostępu: 18.07.2016).
38|
Ljudska prava, www.mfa.gov.rs (data dostępu: 18.07.2016).
39|
International Holocaust Rememberance Alliance, www.holocaustremembrance.com (data dostępu: 18.07.2016); Medunarodna alijansa za sećanje na holocaust, www.mfa.gov.rs (data dostępu:
18.07.2016).
40|
Republika Srbija u Pokretu Nesvrstanih Zemalja (PNZ), www.mfa.gov.rs (data dostępu: 18.07.2016).
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z krajów członkowskich RPN pt. Svet u Srbijii – 100 stipendija za studente iż država
članica PNZ. We wrześniu 2011 r. w Serbii odbyło się spotkanie państw niezaangażowanych w Belgradzie z okazji 50. rocznicy spotkania założycielskiego41.
Relacje regionalne

Serbia jest uczestnikiem sieci inicjatyw regionalnych, które sprzyjają pogłębianiu
współpracy i polepszaniu relacji regionalnych i bilateralnych i które są zorientowane
na wspomaganie procesów demokratyzacji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ochronę praw człowieka i mniejszości narodowych, budowanie rządów prawa,
regulowanie relacji gospodarczych oraz powiązań edukacyjnych. Wśród najważniejszych wymienić należy: Inicjatywę Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej (SECI), Proces Współpracy w Europie Południowo-Wschodniej (SEECP), Inicjatywę Środkowoeuropejską (CEI), Inicjatywę Adriatycko-Jońską (AII), Stowarzyszenie
Szefów Policji w Europie Południowo-Wschodniej (SEPCA), Regionalną Inicjatywę
na rzecz Migracji, Azylu i Uchodźców (MARRI), Radę Współpracy Regionalnej
(RCC), Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), Strategię
UE dla Regionu Dunaju (EUSDR) i Strategię UE dla Regionu adriatycko-jońskiego
(EUSAIR). W Tabeli 1 przedstawiono dziesięć inicjatyw dotyczących współpracy regionalnej, w które zaangażowana jest Republika Serbii.
Tabela 1. Regionalna współpraca Republiki Serbii – wybrane inicjatywy
Lp. Nazwa inicjatywy
regionalnej
1. Inicjatywa Współpracy Państw
Europy Południowo-Wschodniej
2. Proces Współpracy
w Europie Południowo-Wschodniej
3. Inicjatywa Środkowoeuropejska

Skrót

4.

AII

41|

Inicjatywa Adriatycko -Jońska

Tamże.

SECI

SEECP
CEI

Członkostwo Cele inicjatywy
Serbii od:
1996
– współpraca gospodarcza
– rozwój infrastruktury, bezpieczeństwa, komunikacji ekologii
i sektora prywatnego
2000
– wzmocnienie współpracy i relacji
dobrosąsiedzkich
– stabilizacja regionu
2000
– współpraca między krajami
członkowskimi CEI
– wspieranie udziału w integracji
europejskiej
– przyspieszenie procesu transformacji gospodarczej
2000
– współpraca w obszarze adriatycko-jońskim (m.in. w dziedzinie
bezpieczeństwa, kultury, rolnictwa,
turystyki, ekologii)

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Serbii
5.

Stowarzyszenie
SEPCA
Szefów Policji w Europie Południowo-Wschodniej

6.

Regionalna Inicjaty- MARRI 2004
wa na rzecz Migracji,
Azylu i Uchodźców

7.

Środkowoeuropejskie Porozumienie
o Wolnym Handlu
Rada Współpracy
Regionalnej

CEFTA

2006

RCC

2008

Strategia UE dla
Regionu Dunaju

EUSDR 2011

8.

9.

2002

10. Strategia UE dla
EUSAIR 2012
Regionu adriatycko-jońskiego

177

– rozwój współpracy policyjnej
pomiędzy krajami członkowskimi
– reformy policji
– ulepszanie transgranicznej
współpracy policyjnej
– inicjatywa w ramach Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej
– kwestie azylu, migracji, zarządzanie granicami, system wizowy
i powrót osób wysiedlonych
– znoszenie ceł w handlu między
krajami członkowskimi
– instytucjonalno-logistyczne
wsparcie dla SCEEP
– rozwój współpracy regionalnej
w obszarze społeczno-ekonomicznego rozwoju, energetyki i infrastruktury, sądownictwa, współpracy parlamentarnej, wzmacniania
potencjału ludzkiego
– komunikacja
– ochrona środowiska naturalnego,
ochrona przeciwpowodziowa
– rozwój społeczno-ekonomiczny
i instytucjonalny
– wzmacnianie współpracy regionalnej
– ochrona środowiska
– wzmacnianie współpracy regionalnej w obszarze transportu
i energetyki
– rozwój turystyki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalne inicijative, ww.mfa.gov.rs (data dostępu:18.07.2016); Southeast Europe Police Chiefs Association, www.sepca-see.eu (data dostępu:
18.07.2016).

Relacje bilateralne z Rosją, USA, Chinami, Turcją
Rosja, Chiny, USA i Turcja należą do państw, które często wspominane są zarówno przez polityków, jak i w dokumentach odnoszących się do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Serbii. Jak wskazuje James Headley, współpraca Serbii (także
Czarnogóry) i Rosji opiera się na przeświadczeniu o ich historycznych więzach,
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co rzutuje na ich współczesne relacje42. Bliskość kulturalna i wyznaniowa (posługiwanie się cyrylicą i przynależność do Cerkwi prawosławnej), sprawia, że wśród
państw bałkańskich, oprócz Serbii także Macedonia i Bułgaria są bliskie Rosji. Należy zaznaczyć, że Rosja od początku rozpadu Jugosławii stoi po stronie interesów
Serbii, a powrót do jeszcze lepszych relacji widoczny jest od 2008 r., gdyż Rosja
popiera stanowisko Serbii wobec Kosowa. Ponadto mniejszość serbska wspierana
jest przez władze rosyjskie zwłaszcza w BiH, Czarnogórze i Kosowie43. Wzajemne stosunki bilateralne, w obszarze ekonomiczno-energetycznym oraz wojskowym
nabrały nowego tempa od momentu objęcia funkcji prezydenta przez T. Nikolicia,
który z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Moskwy. Z kolei w 2014 r. Serbię
odwiedził prezydent Wladimir Putin. Ponadto Serbia pokazała swą bliskość z Rosją
i nie przyłączyła się do sankcji nałożonych na Rosję w 2014 r. z powodu konfliktu
na Ukrainie. W obszarze bezpieczeństwa Serbia w 2013 r. stała się obserwatorem
w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Collective Security Treaty
Organisation, OUBZ) oraz podpisała umowę o współpracy wojskowej44. Jest ona
ponadto uzależniona od rosyjskich dostaw surowców energetycznych. W 2012 r.
oba państwa podpisały umowę na dostawy gazu na lata 2012–2021, a przedsiębiorstwa, takie jak Gazprom Neft i Lukoil, posiadają większość udziałów w serbskim
Naftna Industrija Srbije (NIS) i Beopatrol45. Jak pisze S. Đukić: „Rosja jest opiekunem Serbii, statusu Kosowa i Metohii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sprawdzonym orędownikiem interesów artykułowanych przez Belgrad w najwyższych
organach organizacji światowych”. Ponadto podaje, za agencją TASS, iż ponad 50%
ludności serbskiej jest tradycyjnie prorosyjska46.
Gdy Serbia wchodziła w skład Jugosławii, jej relacje z USA określić można było
jako dobre – Jugosławia otrzymywała od USA np. pomoc finansową. Duży wpływ
na pogorszenie wzajemnych relacji miała polityka S. Miloševicia, co doprowadziło
do wprowadzenia sankcji oraz interwencji NATO w 1999 r. Działania te i postawa USA były i są postrzegane negatywnie przez serbskie społeczeństwo. Symbolem
mogą być zniszczone budynki Ministerstwa Obrony, Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujące się w sercu Belgradu oraz Most Wolności
w Nowym Sadzie47. Odnosząc się do wojny NATO – Jugosławia, D. Gibas-Krzak
pisze: „Bardziej prawdopodobne są hipotezy prezentowane przede wszystkim przez
Zob. J. Headley, Russia and the Balkans, Foreign Policy from Yeltsin to Putin, London 2008, s. 10
i nast.
43|
M. Szpala, dz. cyt.
44|
Serbia’s National Assembly to get CSTO permanent observer status, http://voiceofrussia.com (data
dostępu: 7.11.2013); Serbia has been granted to become PA CSTO observer, https://inserbia.info/
today/2013/04/serbia-has-been-granted-to-become-pa-csto-observer/ (data dostępu: 7.11.2013);
M. Szpala, dz. cyt.
45|
H. von Homeyer, Don’t leave Serbia to Russia and China, https://euobserver.com (data dostępu:
12.05.2015).
46|
S. Đukić, Serbia’s Relations with Russia: an Overview of the Post-Yugoslav (Post-Soviet) Era, ed.
J. Minić, s. 33, www.library.fes.de (data dostępu: 9.07.2016).
47|
Most został oddany do użytku w 2005 r.
42|
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serbskich naukowców, którzy dowodzą, ze celem Amerykanów jest ekspansja w tym
rejonie Bałkanów, aby zdobyć wpływy i osłabić Rosję […]”48. Dopiero obalenie
S. Miloševicia sprawiło, że wzajemne relacje zaczęły ulegać powolnej normalizacji,
co pozwoliło na nawiązanie stosunków partnerskich, zwłaszcza politycznych i ekonomicznych. Jednak zamach na WTC w 2001 r. i skoncentrowanie USA na wojnie
z terroryzmem, jak stwierdza Aleksandra Joksimović, spowodowały, że inicjatywa
wobec Bałkanów Zachodnich została pozostawiona UE49. Niewątpliwie na wzajemne stosunki wpływają aspekty demokratyzacji Serbii, współpraca z ICTY, status Kosowa i relacje pomiędzy Serbią i Kosowem oraz wzrost popularności partii
radykalnych. W maju 2015 r., zaraz po uczestnictwie Serbii w paradzie zwycięstwa
w Moskwie, Wiceprezydent USA – Joseph Biden, zaprosił premiera Aleksandra
Vučicia na wizytę do USA. W tym samym czasie W. Putin zaprosił T. Nikolicia
do Moskwy50. Widać, że rząd serbski stara się prowadzić politykę dwutorowo, utrzymując dobre relacje z jednej strony z USA i UE, a z drugiej z Rosją.
Chińska Republika Ludowa i Republika Serbii (wcześniej Jugosławia) ustanowiły relacje dyplomatyczne w 1955 r. Jednak współczesne realcje pokazuja, że strategiczne partnerstwo między państwami ustanowione zostało w 2009 r. Jasminka
Simić pisze, iż „tradycyjna przyjaźń między Serbią i Chinami została wzmocniona
przez bardziej intensywną kooperację ekonomiczną na poziomie zarówno bilateralnym jak i multiratelanym poprzez politykę współpracy 1+16, między Chinami
a 16 państwami CEE”51. W 2012 r. na szczycie w Warszawie została zapoczątkowana wspomniana współpraca 1+16 pomiędzy Chinami i państwami Europy
Środkowo-Wschodniej (dalej CEE: Albania BiH, Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Macedonia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia,
Słowacja i Słowenia). Kolejne spotkania państw odbyły się w 2013 r. w Bukareszcie,
2014 r. w Belgradzie i w 2015 r. w Suzhou52. Chiny to główny partner handlowy Serbii, a wymiana towarowa w 2015 r. wynosiła 1,56 mld dolarów, i są zaangażowane
w projekty dotyczące sektora energetyki, rozwoju infrastruktury (jak np. budowa
mostu (Zemun – Borca), budowa dwóch odcinków autostrady Obrenovac – Ljig,
podpisana jest także umowa na budowę linii kolejowej Belgrad – Budapeszt)53.
Następnie stosunki Serbii i Turcji sięgają XIX w., a dyplomatyczne relacje ustanowione zostały 1879 r. Turcja jest jednym z jej ważniejszych partnerów gospodarczych. Jak wskazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Serbii, na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat wymiana towarowa stale rośnie54. Strona turecka podkreśla
D. Gibas-Krzak, dz. cyt., s. 204.
A. Joksimović, Srbija i SAD. Bilateralni odnosi u tranziciji, Beograd 2007, s. 206.
50|
M. Poznatov, Serbian army to take part in Moscow parade, http://www.euractiv.com (data dostępu:
11.05.2015).
51|
J. Simić, How far is China?, w: The Challanges of Serbia’s…, s. 41, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12484.pdf (data dostępu: 10.09.2016).
52|
J. Simić, dz. cyt., s. 42.
53|
Bilateralni odnosi sa stranim državama, Kina, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu: 8.08.2016).
54|
Bilateralni odnosi sa stranim drzavama, Turska, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu: 8.08.2016).
48|
49|
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„strategiczne partnerstwo” z Serbią nie tylko ze względów historycznych, lecz także
wskazuje na trójlateralną współpracę Turcja – Serbia – BiH. Także oba opisywane państwa zniosły wzajemnie wizy. Ponadto Turcja traktuje region Sandżaku jako
„most przyjaźni” obu państw, chociażby ze względu na Boszniaków posiadających
swoich krewnych w Turcji55.

Relacje bilateralne Serbii z państwami postjugosłowiańskimi
Relacje serbsko-chorwackie56, mimo że są poprawne, to jednak zaszłości historyczne rzutują na ich jakość. Republika Serbii i Republika Chorwacji, jeszcze jako dwa
największe podmioty wchodzące w skład Jugosławii, ścierały się na arenach politycznej, kulturalnej i ekonomicznej, następnie toczył się konflikt serbsko-chorwacki w latach 1991–1995. Rok po pokoju w Dayton, 9 września 1996 r., nawiązane
zostały relacje dyplomatyczne między Federalną Republiką Jugosławii i Republiką
Chorwacji57. Niewątpliwie do ocieplenia obopólnych relacji doszło za prezydentury
B. Tadicia i Ivo Josipovicia. W 2010 r. pierwszy z nich przeprosił za zbrodnie dokonane w czasie wojny. Obecnie do najistotniejszych aspektów należą: uregulowanie
praw mniejszości narodowych Serbów w Chorwacji i Chorwatów w Serbii; powrót
uchodźców, kwestia osób zaginionych oraz odzyskiwanie własności prywatnej i państwowej. Następnie niewyjaśnione kwestie graniczne na rzece Dunaj oraz sporna
kwestia jurysdykcji na dwóch wysypach Vukovar i Starengrad. Sporny jest dyskurs
o aspekty zbrodni Chorwatów wobec Serbów w obozie Jasenowac w czasie II wojny
światowej, z kolei Chorwaci oskarżają Serbów o zbrodniczą działalność w czasie
konfliktu w latach 90.58 Serbowie i Chorwaci, którzy wysuwali wobec siebie oskarżenia o ludobójstwo odpowiednio w 2010 i 1999 r., ostatecznie „pogodzeni” zostali
przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze w lutym 2015 r., który odrzucił pozwy, wskazując na pozostałe zbrodnie popełnione podczas konfliktu
w latach 90. Oba państwa, mimo niezadowolenia, uznały wyrok. I. Dačić, Minister
Spraw Zagranicznych Serbii, określił pierwsze wydarzenie jako jedno z najważniejszych w stosunkach obustronnych, z kolei Premier Chorwacji – Zoran Milanović,
potwierdził, iż konieczna będzie dalsza współpraca z Serbią w kontekście osób zaginionych i zwrotu dóbr kultury59. Do chwilowego zaognienia relacji obopólnych
doszło w czasie kryzysu imigracyjnego w 2015 r., w czasie którego Węgry zamknęły
granice, a Chorwacja ograniczyła tranzytowy przepływ ludności z Serbii.
Relations between Turkey and Serbia, Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-serbia.en.mfa (data dostępu: 13.09.2016).
56|
Więcej na temat relacji serbsko-chorwackich w rozdziale pt. Miejsce Republiki Chorwacji w polityce
zagranicznej Republiki Serbii po 2000 r. autorstwa Wiktora Hebdy.
57|
Размена нота о успостављању дипломатских односа између СР Југославије и Р. Хрватске, w:
Bilateralni odnosi sa stranim državama, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu: 15.07.2016).
58|
A. Jagiełło-Szostak, Wybrane aspekty postkonfliktowych relacji chorwacko-serbskich, w: Republika
Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014, s. 229–
243 ; M. Mladenov, dz. cyt., s. 162.
59|
MTS: Serbia i Chorwacja nie dopuściły się wglądem siebie ludobójstwa, www.euractiv.pl (data dostępu: 18.07.2016).
55|
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Relacje Bośni i Hercegowiny z Republiką Serbii należą do złożonych, a stosunki dyplomatyczne ustanowione zostały dopiero 15 grudnia 2000 r.60. W latach
90. FRJ i BiH nie utrzymywały formalnych relacji61, co było wynikiem konfliktu
na obszarze BiH w latach 1991–1995. Po pokoju w Dayton BiH podzielona została
na dwa entitety: Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską, w której
ponad 90% mieszkańców stanowi ludność serbska. Serbowie, Chorwaci i Boszniacy należą do narodów konstytucyjnych. Obopólne relacje zostały zainicjowane
w 1996 r. wspólnym oświadczeniem S. Miloševicia i Prezydenta BiH – Aliji Izetbegovicia62. W 2002 r. podpisana została umowa o podwójnym obywatelstwie między
FRJ i BiH63. W 2003 i 2004 r. Prezydenci Serbii, Predrag Marković64 i B. Tadić, przeprosili społeczność BiH za zbrodnie popełnione podczas wojny65. Jednak w 2006 r.
MTS otworzył proces dotyczący zbrodni ludobójstwa popełnionych przez Serbów,
wniesiony przez rząd BiH. Rok później sąd oczyścił rząd serbski z zarzutu morderstwa 8000 osób – głównie mężczyzn i chłopców – w Srebrenicy66. W konsekwencji
Trybunał ds. Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii, ONZ oraz Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości w Hadze uznały zbrodnie z Srebrenicy za ludobójstwo.
Wspomnieć należy, że po pierwszych wyborach w 2012 r. T. Nikolić mówił, iż nie
było ludobójstwa w Srebrenicy, a rok później przeprosił za „zbrodnie” popełnione
przez Serbów podczas rozpadu Jugosławii oraz w Srebrenicy, nie używając słowa
„ludobójstwo”67. Ponadto wzajemne relacje obarczone są wydarzeniami związanymi z oblężeniem Sarajewa, istnieniem obozów koncentracyjnych w Prijedorze,
Omarskiej, Karatermie, Trnopolju i Menjačy68 oraz nierozwiązaną kwestią graniczną na rzece Drinie.
Relacje serbsko-kosowskie należą do najbardziej problematycznych. Relacje
obu państw można podzielić na kilka etapów: lata 1992–1998 – eskalacja konfliktu
serbsko-albańskiego, następnie lata 1999–2008 – Kosowo znalazło się pod auspicjami międzynarodowymi, etap ostatni od 2008 r. – jako niepodlegle państwo. Kosowo
nie jest uznawane przez Serbię, m.in. ze względów historycznych (pierwsza państwowość Serbska znajdowała się na terenie Kosowa, w miejscu usytuowania prawosławnych monastyrów (w Peci, Dečani i Gračanicy) oraz pod pretekstem chrony
diaspory serbskiej, która stanowi 5% populacji państwa. Zaraz po ogłoszeniu nieПротокол о успостављању дипломатских односа између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине, w: Bilateralni Odnosi sa stranim državama, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu:
15.07.2016).
61|
M. Mladenov, dz. cyt., s. 163.
62|
Заједничка изјава Слободана Милошевића и Алије Иѕетбеговића, w: Bilateralni оdnosi sa stranim državama, http://www.mfa.gov.rst (data dostępu: 15.07.2016).
63|
Уговор о двојном држављанству између, Службени лист СРЈ – Међународни уговори бр, w:
Bilateralni Odnosi sa stranim državama, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu: 15.07.2016).
64|
Predrag Marković – tymczasowy Prezydent Serbii w okresie od 4 marca 2004 r. do 11 lipca 2004 r.
65|
M. Mladenov, dz. cyt., s. 163.
66|
S.P. Ramet, Serbia and Montenegro Since 1989, w: dz. cyt., s. 302.
67|
Serbian president apologises for Srebrenica ‘crime’, http://www.bbc.com (data dostępu: 12.08.2016).
68|
Zob. E. Vulliamy, Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki, Wołowiec 2016.
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podległości przez Kosowski parlament, minister spraw zagranicznych, Vuk Jeremić,
wydał oświadczenie, że Belgrad nie będzie utrzymywał relacji z państwami, które
uznają jego niepodległość69. Do przełomu doszło w 2008 r., gdy Serbia uznała granice Kosowa w ramach podpisanego protokołu pod auspicjami UE i misji EULEX.
Relacje z Kosowem rzutują także na postrzeganie Serbii na arenie międzynarodowej
oraz chęć jej przystąpienia do UE. Od 2011 r. wzajemne stosunki uległy poprawie,
a dwa lata później Serbia i Kosowo pod auspicjami UE podpisały porozumienie
o normalizacji wzajemnych relacji, co pozwoliło na rozpoczęcie negocjacji z UE.
Następnie w 2015 r. Prisztina i Belgrad podpisały kolejny dokument dotyczący
energetyki, telekomunikacji, swobody przemieszczania i ustanowienia Stowarzyszenia Gmin Serbskich w Kosowie70, co zostało uznane za przełom we wzajemnych
relacjach.
Relacje serbsko-czarnogórskie są jednymi z najbliższych ze względu na zażyłość
historyczną, kulturalną, językową oraz polityczną. Po pierwsze od momentu rozpadu Jugosławii, czyli w latach 1992–2006, Serbia i Czarnogóra stanowiły jeden organizm państwowy w ramach federacji. Kwestie wspólnej bądź niezależnej państwowości stanowiły punkt sporny, który był także potęgowany przez konflikt wokół
Kosowa, a następnie jego ogłoszenie niepodległości. W latach 1992–2003 oba podmioty wchodziły w skład Federalnej Republiki Jugosławii. Czarnogóra, od 1997 r.
pod rządami Milo Đukanovicia, podążała ku politycznemu usamodzielnianiu się,
czego wyrazem były proces demokratyzacji, kurs proeuropejski oraz zmiana nazwy państwa. W marcu 2002 r. Serbia i Czarnogóra podpisały umowę w Belgradzie,
która utrzymywała status quo pomiędzy republikami oraz w której zaznaczono,
że w przypadku secesji Czarnogóry Serbia pozostanie państwem sukcesyjnym71.
W latach 2003–2006 stanowiła cześć Federacji Serbii i Czarnogóry. W tym okresie
narastało niezadowolenie z funkcjonowania unii obu państw, zwłaszcza w kontekście harmonizacji gospodarek, co było też istotne dla procesu zrzeszania z UE. Jednak oba kraje nie posiadały wspólnej waluty, banku centralnego i jednolitego rynku.
De facto obie części funkcjonowały osobno. Blokowanie przez Serbię współpracy
z UE, m.in. przez brak współpracy Serbii z ICTY, sprawiało, że rząd Czarnogóry
czuł się „zakładnikiem serbskiej polityki”72. Wymienione aspekty utwierdzały polityków czarnogórskich w podjęciu decyzji i rozpisaniu referendum niepodległościowego, w którym w 2006 r. przy 55% frekwencji większość społeczeństwa opowiedziała się za niezależnością. Jak zauważa Jelena Džankić, wielu międzynarodowych
analityków stwierdziło, iż był to ostatni etap dezintegracji byłej Jugosławii73, co należy podkreślić, przeprowadzony w sposób pokojowy. Relacje dyplomatyczne między

S.P. Ramet, Serbia and Montenegro Since 1989, w: dz. cyt., s. 301.
Historyczne porozumienie między Serbią a Kosowem, www.euractiv.pl (data dostępu: 18.07.2016).
71|
J. Džankić, Montenegro and the EU: Changing Context, Changing Roles, w: Europe and the post-Yugoslav space, ed. B. Radeljić, Farnham–Surrey–England 2013, s. 118.
72|
Tamże, s. 120–121.
73|
Tamże, s. 122.
69|
70|
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państwami nawiązane zostały 22 czerwca 2006 r.74. Gdy Czarnogóra uznała Kosowo,
ambasador Czarnogóry w Belgradzie uznany został za persona non grata75. Istotne
dla wzajemnych relacji są kwestie tożsamości narodowej Czarnogórców. Proces budowy tożsamości narodowej zorientowany jest na:
Rozwój języka – konstytucja z 2007 r. po raz pierwszy wprowadza język czarnogórski, a w 2009 r. opublikowana zostaje pierwsza gramatyka języka czarnogórskiego. Mimo to językiem serbskim, według danych ze spisu powszechnego z 2011 r.,
posługuje sie 42,88% osób.
Aspekty wyznaniowe – akcentowanie niezależności kościoła prawosławnego
i wieloetnicznej oraz wielokulturowej tradycji Czarnogóry. W liczącym 620 tys.
osób państwie 44,98% stanowią Czarnogórcy, 28,73% Serbowie76.
Macedonia w sposób pokojowy oderwała się od Socjalistycznej Federacyjnej
Republiki Jugosławii w 1991 r. i od tego momentu została ustalona granica według
wcześniejszych linii administracyjnych między byłymi republikami w Jugosławii.
Relacje dyplomatyczne nawiązane zostały w kwietniu 1996 r.77 Dopiero ogłoszenie niepodległości przez Kosowo spowodowało oziębienie relacji serbsko-macedońskich. Pomimo dużej mniejszości albańskiej w Macedonii – co doprowadziło
do konfliktu i podpisania pokoju w Ochrydzie w 2001 r. – granice między Macedonią a nowym państwem płynnie zostały ustalone także na podstawie wewnętrznych
granic istniejących uprzednio w Jugosławii; nie pojawiły się kwestie sporne78. Choć
Serbia nie rości sobie pretensji terytorialnych, kulturowych i politycznych, to wśród
aspektów nierozwiązanych pozostaje niezależność Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej oraz uznania Kosowa przez Macedonię.
Serbsko-słoweńskie stosunki należą do jednych z lepszych wśród państw postjugosłowiańskich. Gdy rozpadała się Jugosławia, doszło do kilkudniowego konfliktu między Jugosłowiańską Armią a wojskiem słoweńskim. Jednak FRJ szybko
się wycofała. W 2000 r. Serbia i Słowenia podpisały porozumienie pomiędzy Federalną Republiką Jugosławii i rządem Republiki Słowenii o utworzeniu relacji dyplomatycznych79. W 2008 r. doszło do pogorszenia relacji po uznaniu przez Słowenię
Протокол о Успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Црне
Горе, w: Bilateralni odnosi sa stranim državama, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu: 15.07.2016).
75|
J. Džankić, From Creeping to Sprinting: The Foreign Policy of Montenegro, w: The foreign policies
of post-Yugoslav states. From Yugoslavia to Europe, ed. S. Keil, B. Stahl, Houndmills–Basingstoke–
Hampshire 2014, s. 185.
76|
A. Jagiełło-Szostak, Exploring the Roots of Montenegro, w: „New Eastern Europe” 2013, no. 4,
s. 103–109.
77|
Споразум о регулисању односа и унапређењу сарадње Републике Југославије и Републике Македоње, w: Bilateralni Odnosi sa stranim državama, http://www.mfa.gov.rs (data dostępu:
15.07.2016).
78|
C. Koneska, Policy Consensus During Institutional Change. Macedonian Foreign Policy Since Independence, w: The foreign policies of post-Yugoslav states. From Yugoslavia to Europe, ed. S. Keil,
B. Stahl, Houndmills–Basingstoke–Hampshire 2014, s. 114–115.
79|
Споразум између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словенје
о успостављању дипломатских односа, w: Bilateralni Odnosi sa stranim državama, http://www.
mfa.gov.rs (data dostępu: 15.07.2016).
74|
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Kosowa. Wówczas rząd serbski nawoływał do bojkotu słoweńskich produktów80.
Obecnie oba państwa wiążą silne relacje gospodarcze i nie prowadzą sporów granicznych.

Ochrona diaspory serbskiej81
Ważne miejsce w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Serbii zajmuje ochrona
ludności serbskiej. W ramach Ministerstwa Spraw Zagraniczny utworzony został
Urząd ds. Współpracy z Diasporą i Serbami w regionie (Uprava za saradnju s diasporom i Srbima regionu). Kwestia ta regulowana jest przez trzy dokumenty: Deklarację Rządu Republiki Serbii o proklamacji relacji między ojczyzną i diasporą, jako
najważniejszym interesie narodowym i państwowym z 2006 r. (Deklaracija Vlade Republike Srbije o proglašenju odnosa od najvećeg državnog i nacionalnog interesa),
Ustawę o diasporze i Serbach w regionie z 2009 r. (Zakon o dijaspori i Srbima u regionu) oraz Strategię wzmacniania i utrzymania relacji państwa macierzystego i diaspory oraz państwa macierzystego z Serbami w regionie z 2011 r. (Strategija očuvanja
i jačanja odnosa matične države i Srba u regionu). W ustawie z 2009 r. w artykule 2 diaspora zdefiniowana jest jako: obywatele republiki Serbii, którzy żyją poza
granicą, oraz członkowie narodu serbskiego, emigranci z obszaru Republiki Serbii
i z regionu oraz ich potomkowie. Punkt drugi artykułu 2 definiuje Serbów z regionu
jako: członków narodu serbskiego, którzy żyją w Republice Słowenii, Chorwacji,
Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Macedonii, Rumunii, Albanii i na Węgrzech82.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych szacuje, że diaspora serbska liczy 4,5 mln osób,
z czego 1,5 mln to obywatele Serbii posiadający także podwójne obywatelstwo. Ponadto ministerstwo podaje, że istnieje ok. 1300 stowarzyszeń diaspory serbskiej
na całym świecie – największa ich liczba znajduje się w państwach Unii Europejskiej, USA i Australii83. Wśród głównych celów Serbii wobec diaspory i Serbów
w regionie jest: zachowanie tożsamości narodowej i kulturowej, ochrona ich interesów i praw, wzmacnianie relacji gospodarczych, naukowych, kulturalnych, sportowych między państwem macierzystym a diasporą i Serbami w regionie, wspieranie
finansowe, zapewnianie praw i obowiązków za granicą poprzez świadczenie usług
konsularnych84. Artykuł 13 ustawy ustala Dzień Diaspory i Serbów w Regionie, czyli Vidovdan85, na 28 czerwca. Pod względem instytucjonalnym artykuł 15 ustawy
mówi, że parlament (Skupsztina) diaspory i Serbów w regionie (Skupština dijaspore
M. Mladenov, dz. cyt., s.164.
 Na temat diaspory serbskiej patrz także rozdział pt. Bezpieczeństwo kulturowe Republiki Serbii autorstwa Elżbiety Szyszlak i Anny Jagiełło-Szostak. Szerzej o kwestii pisze: M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbska diaspora w XX wieku. Rzeczywistość a schematy i uogólnienia, w: Stereotypy bałkańskie.
Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. J. Paszkiewicz, Z. Pentek, Poznań 2011.
82|
Закон о дијаспори и Србима у региону, www.dijaspora.gov.rs (data dostępu: 19.07.216).
83|
Dijaspora, www.mfa.rs.gov (data dostępu: 19.07.2016).
84|
Tamże.
85|
Vidovdan – jest to święto religijne obchodzone na cześć bitwy na Kosowym Polu, która odbyła się
28 czerwca 1389 r.
80|
81|
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i Srba u regionu) jest najwyższym ciałem przedstawicielskim, natomiast artykuł 27
ustala Radę ds. Relacji z Serbami w regionie (Savet za odnosi za srbima u Regionu),
a artykuł 38 Radę ds. Diaspory (Savet za dijasporu)86.

Podsumowanie
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Serbii prowadzona jest dwutorowo, ale – co
trzeba zauważyć – w znacznym stopniu zależy od orientacji elit politycznych. Z jednej strony UE jest jednym z ważniejszych partnerów politycznych i gospodarczych,
z drugiej strony NATO postrzegane jest negatywnie zwłaszcza ze względu na wydarzenia historyczne. Ponadto USA wycofały się z aktywnej polityki na obszarze
Bałkanów i oddały w ręce UE. Widoczne jest także odrodzenie wpływów kulturalnych, militarnych i politycznych Rosji oraz zacieśnianie współpracy gospodarczej
z Chinami. Należy zwrócić uwagę, że Serbia nie posiada strategicznego dokumentu
określającego hierarchię kierunków i priorytetów w polityce zagranicznej. Jednak
wśród strategicznych partnerów wymeniani są: UE, Rosja, Chiny, Turcja.
W relacjach bilateralnych istnieje wiele kwestii nierozwiązanych: politycznych
(np. uznania państwowości Kosowa), problemy dotyczące mniejszości narodowych
(np. ochrona diaspory serbskiej), aspekty graniczne (np. serbsko-chorwackie, serbsko-bośniackie) oraz liczne problemy powstałe po konfliktach w byłej Jugosławii
(np. powrót uchodźców, proces pojednania, odzyskiwanie/zwrot własności państwowej i prywatnej). Jednak na dzień dzisiejszy najistotniejszym aspektem w relacjach bilateralnych pozostaje Kosowo, które według SBN zostało uznane za największe zagrożenie dla Serbii. Pomimo istniejących nieporozumień i wciąż napiętych
relacji dochodzi do prób współpracy bilateralnej, jak i multilateralnej wspieranej
przez inicjatywy regionalne, takie jak: AII, CEFTA, SEECP, MARRI (najczęściej
w obszarze współpracy społeczno-ekonomicznej, transformacji gospodarczej,
wspieranie udziału Serbii w integracji europejskiej, reform sił bezpieczeństwa), co
ma doprowadzić do większej stabilizacji w regionie Bałkanów Zachodnich.

86|

Закон о дијаспори и Србима у региону, www.dijaspora.gov.rs (data dostępu: 19.07.2016).
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INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Współczesne stosunki
serbsko-rosyjskie
Abstrakt: W artykule przeanalizowane zostały współczesne relacje serbsko-rosyjskie
od 1992 do 2016 r. Uwzględniając zauważalne dysproporcje potencjałów obu
państw, odwołano się do realistycznego i liberalnego podejścia w kształtowaniu
relacji między małym a dużym państwem. W artykule przedstawiono analizę
politycznych, gospodarczych oraz kulturalnych relacji serbsko-rosyjskich, które
w dużym stopniu zostały ukształtowane na podstawie spuścizny jugosłowiańsko-sowieckiej. W kontekście procesów integracyjnych Serbii z UE „czynnik rosyjski”
zaczyna tracić na znaczeniu, co dementuje mit „jedności słowiańskiej” bliski rosyjskim politykom oraz ekspertom.
Słowa kluczowe: Rosyjska Federacja, Serbia, małe państwa, duże państwa, relacje
polityczne, ekonomiczne, kulturalne.
Abstract: Contemporary Serbian-Russian relations
The paper deals with Serbian-Russian relations, the formation of which has passed
several stages starting from 1992 to date. Given the markedly different size and
potentials of the two countries, Author’s attention is focused on the realistic and
liberal approaches toward how relationships are built between a small and a big
state. Analysis presented in the paper covers the whole range of Serbian-Russian
political, economic and cultural relations, to a large extent formed under the influence of the Yugoslav-Soviet heritage. It is observed that within the context of
the integration process of Serbia with the European Union the „Russian factor” is
losing its former importance, thus debunking the myth of so called „Slavic unity”
favoured by Russian politicians and experts.
Keywords: Russian Federation, Serbia, small state, big state, political relations, economic relations, cultural relations.

Wprowadzenie
Zaangażowanie polityczne, gospodarcze i kulturalne Federacji Rosyjskiej w Serbii przeszło drogę ewolucji, która wiąże się z poszczególnymi etapami istnienia
Republiki Serbskiej: republika związkowa w składzie Federacyjnej Republiki Ju-
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gosławii (lata 1992–2003), państwo konfederacyjne Serbia i Czarnogóra (lata
2003–2006), oddzielenie Kosowa w 2008 r. oraz okres od 2008 r. do dnia dzisiejszego. Skomplikowany proces kształtowania się Republiki Serbskiej dotyczy
także decyzji strategicznych i wyborów drogi rozwoju państwa w krótko- i długofalowej perspektywie1.
Współczesne relacje serbsko-rosyjskie oparte są o liczne porozumienia i deklaracje, które zostały zawarte na kilku poziomach: międzypaństwowym2, międzyparlamentarnym3, międzyrządowym4 oraz międzyresortowym5. Jednocześnie
warto zwrócić uwagę, że stosunki serbsko-rosyjskie nie wpisują się w formułę relacji państw równorzędnych, gdyż Rosja rości sobie ambicje bycia mocarstwem,
natomiast Serbia jest państwem małym i jej pozycja w świecie jest predestynowana ograniczonym potencjałem. Nawet nie wnikając w szczegóły takich relacji,
wywnioskować można, że relacje te nie mają szansy bycia równoważnymi. Już
pobieżne zestawienie potencjałów terytorialnych, ludnościowych, gospodarczych
czy militarnych skazuje małe państwo na przegraną. Tym niemniej poprawne,
a nawet owocne relacje bilateralne w powyższej konfiguracji nie są pojedynczymi
przypadkami we współczesnym świecie6. Jak słusznie zaznacza politolog T. Łoś-Nowak, państwa małe i średnie „od supermocarstw różnią się przede wszystkim

1|

2|

3|

4|

5|

6|

Zob. „In the 2008–2012 period neither the Minister of Foreign Afairs nor the Government of the
Republic of Serbia came forth with a detailed and well-grounded set of foreign policy priorities, nor
a vision of the policies that should determine and implement these priorities”, The issue of the Republic of Serbia’s Foreign Policy Strategy. Strategic Disorientation, w: From four pillars of Foreign Policy
to European Integration: is there a will for strategically orienting Serbia’s Foreign Policy?, s. 16, http://
www.isac-fund.org/download/From_four_pillars_of_foreign_policy_to_european_integration.pdf
(data dostępu: 16.08.2016).
Zob. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Сербией и Черногорией (Белград, 7 ноября 2005 г.), http://ambasadarusije.rs/data/uploads/Soglasheniya/ConsConvenshion.
pdf (data dostępu: 10.08.2016); Декларация о стратегическом партнёрстве между Российской
Федерацией и Республикой Сербией 24 мая 2013 года, http://ambasadarusije.rs/data/uploads/
Soglasheniya/DeclarationStrategic.pdf (data dostępu: 10.08.2016).
Zob. Соглашение между Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Народной скупщиной Республики Сербии о межпарламентском сотрудничестве,
Подписано 20 октября 2009 года; Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между
Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Народной Скупщиной Республики Сербии. Подписано в Белграде 12 мая 2015 года, http://www.ambasadarusije.
rs/ru/strana/mezparlamentskie-dogovori (data dostępu: 10.08.2016).
Wykaz dotyczący współpracy międzyrządowej jest jednym z najliczniejszych, składa się z 45 dokumentów; http://ambasadarusije.rs/ru/strana/mezpravitelstvennie-dogovori (data dostępu:
10.08.2016).
Wykaz dokumentów współpracy międzyresortowej; http://ambasadarusije.rs/ru/strana/dokumenti-mezvedomstvennogo-haraktera (data dostępu: 10.08.2016).
Teoretyczne rozważania dotyczące hierarchii w stosunkach międzynarodowych zaprezentowane
zostały m.in. w pracach takich badaczy, jak: D.A. Lake, Hierarchy in International Relations, Ithaca–
New York 2009; M. Raquel Freire, USSR/Russian Federation’s Major Power Status Inconsistencies, w:
Major Powers and the Quest for Status in International Politics Global and Regional Perspectives, ed.
T.J. Volgy, R. Corbetta, K.A. Grant, R.G. Baird, New York 2011, s. 55–75.
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środkami, jakie mają w dyspozycji, i metodami, w których stawia się na kooperację, a nie konfrontację”7.
Polski badacz Tomasz Grzegorz Grosse wskazuje na specyfikę relacji małych
państw z mocarstwami w ujęciu realistycznym oraz liberalnym. Podkreśla przy tym,
że z punktu widzenia realistycznego małe państwa są „pionkami w grze o władzę
między mocarstwami”, natomiast w ujęciu liberalnym – znacząca rola czynników
ekonomicznych, społecznych, jak również uwarunkowania wewnętrzne, zwłaszcza
takie, które „dotyczą demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka”,
predysponują do ograniczenia „skłonności do eskalowania potęgi przez mocarstwa
kosztem państw mniejszych lub peryferyjnych”8.
Problem relacji serbsko-rosyjskich zauważalne interesuje ekspertów i politologów rosyjskich, a w ich publikacjach w większości prezentowane są poglądy
dotyczące rosyjskiej racji stanu oraz wyrażane liczne krytyczne opinie wobec idei
integracji Serbii z UE9. Natomiast w polskich badaniach politologicznych kwestie
relacji serbsko-rosyjskich poruszane są z mniejszą częstotliwością10 i stanowią raczej element rozważań dotyczących uwarunkowań integracji Serbii z UE11. W celu
zweryfikowania oraz skonfrontowania opinii, także tych prezentowanych przez badaczy zagranicznych, w niniejszym artykule odwołano się również do prac autorów
serbskich.
Dążąc do wieloaspektowego uwzględnienia poruszonej problematyki, w artykule została zwrócona uwaga na polityczne, gospodarcze oraz kulturalne relacje
serbsko-rosyjskie. Nie sposób jednak w jednym artykule zaprezentować dogłębnej
analizy złożonych relacji serbsko-rosyjskich, dlatego niniejsze rozważania stanowią
jedynie zarys wzajemnych stosunków. Szczególna uwaga została zwrócona na relacje polityczne między Rosją a Serbią, gdyż predestynują one także inne formy
współpracy bilateralnej.
Rosyjska badaczka stwierdza, że polityka Federacji Rosyjskiej na Bałkanach tradycyjnie ma charakter trójwymiarowy, a jej podstawą są energetyka, tożsamość oraz
bezpieczeństwo. W wymienionej triadzie priorytetem jest polityka energetyczna12.
T. Łoś-Nowak, Wprowadzenie, w: Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategię, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011, s. 13.
8|
T.G. Grosse, Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych – przykład Polski w Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, nr 1 (t. 52), s. 112–113.
9|
Zob. Е. Арляпова, Геополитические реалии и российский интеграционный проект: возможности для Сербии, „Сравнительная Политика” 2014, 2 (15–16), s. 54–64.
10|
Zob. M. Szpala, Rosja w Serbii – miękka siła i twarde interesy, http://www.osw.waw.pl/sites/default/
files/komentarze_150_0.pdf (data dostępu: 15.08.2016); T. Żornaczuk, Gazowy (i nie tylko) dylemat
Serbii w relacjach z Rosja, http://www.pism.pl/files/?id_plik=18990 (data dostępu: 15.08.2016); M.
Gniazdowski, Sz. Kardaś, Partnerstwo strategiczne Serbii i Rosji, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-06-05/partnerstwo-strategiczne-serbii-i-rosji (data dostępu: 10.09.2016).
11|
M. Szpala, Serbia: kandydat do UE, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8DA6FFCACF30FC1C
C1257F640045810C/$file/Infos_208.pdf (data dostępu: 10.09.2016).
12|
Zob. П. Соколова, Влияние европеизации на отношения России со странами Западных Балкан, w: Европейский союз в формирующемся миропорядке, ред. Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова,
Москва 2014, Мировое развитие. Выпуск 12, s. 21.
7|
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Warto także podkreślić, że stosunki serbsko-rosyjskie rozpatrywać należy w szerokim kontekście zaangażowania Federacji Rosyjskiej (FR) na Bałkanach Zachodnich.
Wieloletnie współistnienie w składzie byłej Jugosławii nowo powstałych państw implikowało w wielu przypadkach kształtowanie się relacji zarówno z aktorami międzynarodowymi – organizacjami międzynarodowymi, jak i poszczególnymi państwami. Z pewnością bliskość kulturowa i religijna między Rosją a Serbią także jest
ważnym czynnikiem wpływającym na jakość relacji między państwami13. Rozpad
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) przyczynił się w dużym
stopniu do zahamowania, a w niektórych przypadkach wręcz do zawieszenia relacji
bilateralnych z wieloma państwami. Nowo powstałe państwa poradzieckie nawiązywały kontakty i współpracę zagraniczną już w nowych realiach politycznych, a ich
priorytety w polityce zewnętrznej nie zawsze były tożsame z priorytetami już nieistniejącego ZSRR. Zauważalne jednak jest, że w przypadku Federacji Rosyjskiej zostały maksymalnie odtworzone relacje bilateralne oraz multilateralne funkcjonujące
w epoce radzieckiej. Powyższemu sprzyjała zarówno liczna kadra dyplomatyczna,
jak również majątek zagraniczny odziedziczony przez Rosję po rozpadzie ZSRR.
Dlatego też stała obecność Rosji na Bałkanach Zachodnich dawała jej zauważalną
przewagę nad innymi państwami poradzieckimi, które zaczynały budować swoje
relacje międzypaństwowe dopiero po ogłoszeniu suwerenności14. W informacjach
serbskiego MSZ dotyczących współpracy bilateralnej Serbii z Rosją zaznaczono,
że „Serbia i Rosja utrzymują stosunki dyplomatyczne od 1838. Współczesne stosunki dyplomatyczne zostały ustanowione w 1940 roku”15. Dyplomata serbski, Srećko
Đukić, prezentując rozważania dotyczące współczesnych stosunków serbsko-rosyjskich, stwierdza jednak, że „złota era stosunków sowiecko-jugosłowiańskich była
jednocześnie złotą erą stosunków serbsko-rosyjskich”, ale to już przeszłość16.
W rosyjskiej polityce zagranicznej Serbia jest traktowana przede wszystkim
jako strefa wpływów rosyjskich, która jest także w polu zainteresowania potężniejszych konkurentów, jakimi są USA oraz UE. Warto jednak zauważyć, że Koncepcja
polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2013 r. w części dotyczącej współpracy
humanitarnej i praw człowieka przewiduje „rozwój międzypaństwowych kulturalZob. Д. Петрович, Россия и Балканы – историческое наследие и современные отношения, w:
Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы, ред. Ал. Громыко, Е. Ананьева, Москва 2013, s. 124–126.
14|
Zwlekanie poszczególnych państw poradzieckich z otwarciem swoich placówek dyplomatycznych
za granicą wiązało się także z brakiem finansowania oraz brakiem odpowiednio przygotowanej
kadry. Relacje dyplomatyczne z Serbią w 1994 r. zostały nawiązane przez Armenię, Białoruś
i Ukrainę, w 1995 r. przez Gruzję, Mołdowę, Tadżykistan i Uzbekistan, w 1996 r. przez Kazachstan,
Turkmenistan, w 1997 r. przez Azerbejdżan, a w 1998 r. przez Kirgistan. Z krajami bałtyckimi, które
są obecnie w UE: Litwą i Łotwą w 2000 r., Estonią w 2001 r.; Bilateral issues with foreign countries,
http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/bilateral-issues, (data dostępu: 25.07.2016).
15|
Zob. Bilateral issues with foreign countries. Russian Federation, http://www.mfa.gov.rs/en/foreignpolicy/bilateral-issues/96-bilateral-issues/12352-russian-federation (data dostępu: 25.07.2016).
16|
S. Đukić, Serbia’s relations With Russia: an Overview of the Post-Yugoslav (Post-Soviet) Era, w: Challenges of Serbia’s Foreign Policy. Collection of Papers, ed. J. Minić, s. 31, http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/belgrad/12484.pdf (data dostępu: 10.09.2016).
13|
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nych i humanitarnych kontaktów narodów słowiańskich”17, nie wskazując przy tym
na konkretne państwo. W dokumencie tym nie zostały wyróżnione relacje z Serbią. Z kolei w Strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej brak jest
także zapisu precyzującego relacje FR z państwami Bałkanów Zachodnich. Jedynie
w części dotyczącej Stabilności strategicznej i równoprawnego partnerstwa strategicznego dość ogólnikowy zapis w pkt. 97 stanowi, że „Federacja Rosyjska opowiada
się za wzmocnieniem opłacalnej wzajemnie współpracy z państwami europejskimi, Unią Europejską, za harmonizacją procesów integracyjnych w Europie i na
przestrzeni poradzieckiej, kształtowaniem w regionie euro-atlantyckim otwartego
systemu bezpieczeństwa kolektywnego opartego na precyzyjnej bazie traktatowo-prawnej”18. Zapis ten jednak wskazuje, że Rosja dąży do bycia państwem-decydentem nie tylko w Europie, lecz także w „regionie euroatlantyckim”. Powyższe podejście nie przewiduje traktowania Serbii lub państw podobnej kategorii jako równych
partnerów, relacje te będą pozostawać asymetrycznymi19.

Relacje polityczne
Podejmując próbę analizy relacji serbsko-rosyjskich, warto zwrócić uwagę na kwestie podobieństw i różnic dotyczących funkcjonowania reżimów politycznych obu
państw. Proces demokratyzacji Serbii i FR przebiega nierównomiernie, można mówić wręcz o zauważalnym regresie w przypadku Rosji. Według klasyfikacji Freedom
House Serbia należy do półskonsolidowanych demokracji, a ogólny wskaźnik demokratyzacji państwa w okresie od 2007 do 2016 r. waha się między 3,64 (najwyższy)
a 3,75 (najniższy)20. Natomiast Rosję Freedom House zalicza do skonsolidowanych
reżimów autorytarnych ze stale pogarszającym się poziomem demokratyzacji –
ze wskaźnikiem od 5,86 w 2007 r. do 6,5 w 2016 r.21 Z kolei w raporcie Transparency
International z 2015 r. dotyczącym poziomu korupcji w poszczególnych państwach
świata, mimo iż Serbia nie należy do grupy państw o niskim poziomie korupcji, zajmując 71 miejsce, to jednak zauważalnie wyprzedza Rosję, która uplasowała się do-

Zob. Концепция внешней политики Российской Федерации Утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г., http://archive.mid.ru//BRP_4.NSF/0/6D
84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (data dostępu: 25.07.2016). W trakcie korekty autorskiej
niniejszego artykułu została zaprezentowana nowa koncepcja polityki zagranicznej FR (w dniu 30
listopada 2016 r.). Cytowany wyżej zapis został uwzględniony również w aktualnym dokumencie.
Zob. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом Президента
Российской Федерации 30 ноября 2016 г., http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/
ZIR5c3NHwMKfbxUqKvNdqKhkA4vf3aTb.pdf (data dostępu: 2.12.2016).
18|
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (data dostępu: 10.09.2016).
19|
Zob. T. Żornaczuk, Mieć ciastko i zjeść ciastko: dylemat Serbii w relacjach z UE i Rosją, http://www.
pism.pl/files/?id_plik=19582 (data dostępu: 10.09.2016).
20|
Zob. Nations in Transit Category and Democracy Scores, https://freedomhouse.org/report/nationstransit/2016/serbia (data dostępu: 10.09.2016).
21|
Tamże.
17|
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piero na 119 miejscu22. Dane te nie potwierdzają rozpowszechnionego twierdzenia
o podobieństwach wartości duchowych i społecznych Serbów i Rosjan. Wydaje się,
że manipulowanie przez rosyjskich polityków, jak również badaczy, tymi pojęciami
nie jest trudne do obalenia, gdyż podobieństwa dotyczące wyznania religijnego między Gruzją, Ukrainą, Mołdową a Rosją nie stały się gwarantem nieingerencji i nienaruszalności integralności terytorialnej tych państw. W tym miejscu warto przytoczyć opinię rosyjskiego badacza-bałkanisty, Sergieja Romanienko, który stwierdza,
że „kwestia słowiańska” z przełomu XIX i XX w. stanowiła integralną część koncepcji
„wyjątkowej drogi rozwoju Rosji”. Paradoksalnie jednak koncepcja ta została wykorzystana także przez rosyjskich komunistów prawie po stu latach w celu „odrodzenia
Związku Radzieckiego”. Z innej zaś strony nacjonaliści rosyjscy odziedziczyli mity stalinowskiego okresu „zimnej wojny”. Rosyjskim reformatorom-liberałom nie udało się
zaproponować nowej, teoretycznie uzasadnionej koncepcji polityki zagranicznej oraz
konsekwentnie jej realizować. Ocena wydarzeń na postjugosłowiańskim obszarze zarówno przez siły reformatorskie, jak i antyreformatorskie w wielu przypadkach bazowała na mitach, etnicznych i politycznych stereotypach, uprzedzeniach i iluzjach” 23.
Zauważalne jest, że FR zaczęła diametralnie zmieniać swoją politykę na Bałkanach od początku drugiego millenium. Słaba i nieefektywna polityka rosyjska
z lat 90. nie przyniosła wymiernych wyników w relacjach z nowo powstałymi państwami na terenie byłej Jugosławii. Próby zaangażowania się Rosji w rozwiązanie
konfliktu jugosłowiańskiego „ponad głowami” samych zainteresowanych nie miały
pozytywnego odbioru u przedstawicieli nowo powstałych państw pojugosłowiańskich. Polityka zagraniczna ówczesnej jelcynowskiej Rosji wskazywała również
na brak przemyślanej strategii wobec Półwyspu Bałkańskiego24. Chodzi między
innymi o zaangażowanie się Rosji w rozmowy pokojowe z państwami Europy Zachodniej oraz USA w sprawie zażegnania wojny jugosłowiańskiej25. Brak rosyjskiej
aktywności na Półwyspie Bałkańskim w latach 90. ubiegłego wieku był spowodowany również dość skomplikowaną sytuacją polityczną i ekonomiczną w samej Rosji. Bułgarska badaczka stwierdza, że pasywna pozycja Rosji na Bałkanach na początku lat 90. XX w. była spowodowana wewnętrznymi problemami w samej Rosji,
wówczas kwestia państwa rosyjskiego jako mocarstwa na arenie międzynarodowej
nie była priorytetową26. Warto pamiętać, że od 1994 r. Rosja była zaangażowana
Table of Results: Corruption Perceptions Index 2015, http://www.transparency.org/cpi2015#resultstable, (data dostępu: 10.09.2016).
23|
Zob. С. Романенко, „Что в имени тебе моем?” Независимая Россия и распад Югославии, „Migracijske i etničke teme” 2005, ne. 21, s. 339–364.
24|
A. Timofejev, Mitovi o Rusiji i dinamika razvoja ruskih spoljnopolitičkih odnosa na Zapadnom Balkanu, w: Оdnosi Rusije i Srbije na pocetku XXI veka, s. 23, http://www.isac-fund.org/download/
Odnosi-Rusije-i-Srbije-na-pocetku-XXI-veka.pdf (data dostępu: 10.09.2016).
25|
Zob. Е. Волкова, Од распада до модернизације. Питање о модерним руско-српским односима,
Баштина, Приштина-Лепосавић, св. 32, 2012, s. 253.
26|
Zob. Н. Бояджиева, Россия и НАТО: сотрудничество и безопасность на Балканах (1991–
2000), w: Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы, ред. Ал. Громыко,
Е. Ананьева, Москва 2013, s. 105.
22|
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w I wojnę czeczeńską, więc kwestia separatyzmów etnicznych poza granicami państwa nie należała do głównych obszarów zainteresowania w rosyjskiej polityce zagranicznej. Zauważalny był wówczas brak strategii w polityce zagranicznej FR także
w innych regionach, tych znajdujących się w strefie rosyjskich interesów (np. Azja
Centralna). Liczni politolodzy i badacze rosyjscy niejednokrotnie krytycznie oceniali działalność ówczesnego ministra spraw zagranicznych, Andrieja Kozyriewa
(lata 1991–1995), i kierowanego przez niego resortu, nazywając styl jego urzędowania „romantycznym” i prozachodnim. A. Kozyriew popierał stanowisko państw
Europy Zachodniej w kwestii sankcji wobec rządu w Belgradzie. Wówczas Rosja,
jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, zaakceptowała również sankcje wobec Federacyjnej Republiki Jugosławii. Podpisanie układu pokojowego z Dayton
z 1995 r.27 uznawane jest przez rosyjskich badaczy i politologów, reprezentujących
nawet odmienne poglądy na kwestie polityki zagranicznej FR, za początek rozszerzenia obecności USA na południu Europy i dyplomatyczną przegraną Rosji
na Półwyspie Bałkańskim28.
Okres niskiej aktywności rosyjskiej na Bałkanach nie trwał długo, gdyż już
w Koncepcji polityki zagranicznej FR z 2000 r. w części IV dotyczącej priorytetów
regionalnych zostało zaznaczone, że „Rosja będzie wszechstronnie sprzyjać osiągnięciu trwałego i sprawiedliwego uregulowania sytuacji na Bałkanach, opartego
o ustalone decyzje społeczności międzynarodowej. Zasadniczo ważnym jest zachowanie integralności terytorialnej Związkowej Republiki Jugosławii, przeciwdziałania rozczłonkowaniu tego państwa, co może grozić wybuchem ogólnobałkańskiego
konfliktu z nieprzewidywalnymi konsekwencjami”29.
Rozpatrując relacje serbsko-rosyjskie, trudno jest nie uwzględnić kontekstu rozszerzenia Unii Europejskiej. Serbia, deklarując chęć przystąpienia do Unii Europejskiej30, nie zamierza ograniczać lub zawężać swoich kontaktów z Rosją31. Taka opcja polityków serbskich może wydawać się całkiem racjonalna i optymalna, jednak
na tle napiętych stosunków unijno-rosyjskich oraz agresywnych i nieprzyjaznych
Pełny tekst zob. General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (Dayton Agreement), http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.
pdf (data dostępu: 7.08.2016).
28|
О. Ткачик, Російсько-сербські зв’язки в 1992–2008, s. 122–123, http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/
soc_gum/Istst/2012_7/R0/Redkol.pdf (data dostępu: 7.08.2016).
29|
Концепция внешней политики Российской Федерации с 2000 г., http://archive.mid.ru//Bl.nsf/ar
h/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3 (data dostępu: 07.08.2016).
30|
Zob. A. Fagan, I. Sircar, Europeanization of the Western Balkans. Environmental Governance in Bosnia-Herzegovina and Serbia, London–New York 2015, s. 91–149.
31|
Autorzy pracy na temat europeizacji Bałkanów Zachodnich podkreślają, że społeczeństwa oraz elity
tych krajów nie identyfikują się jednoznacznie z Europą, jak to było w przypadku Czech czy Polski.
Bośnia i Hercegowina oraz Serbia mają też o wiele gorszy start – są to kraje biedne, niestabilne, z kolei UE także nie wyraża dużego entuzjazmu co do dalszego rozszerzenia. Zob. A. Fagan, I. Sircar, Europeanization of the Western Balkans. Environmental Governance in Bosnia-Herzegovina and Serbia,
London–New York 2015, s. 2. Zob. także: E. Bujwid-Kurek, Republika Serbii w kontekście kryteriów
kopenhaskich – studium politologiczno-prawne, „Horyzonty Polityki” 2013, vol. 4, nr 8, s. 167–147
(też dostęp online: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/278/251).
27|
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kroków Rosji wobec państw ościennych trudno oprzeć się wrażeniu, że Serbia już
jest wykorzystywana jako łatwe narzędzie manipulacji w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Chęć FR do zachowania wpływów w Serbii już nie przypomina „kuszenia” tanim gazem, lecz jest to ostra walka, którą Rosją powinna stoczyć
z UE. Oferta, którą jest w stanie zaproponować UE Serbii, z pewnością jest bardziej
atrakcyjna niż propozycje FR. Kwestie gospodarcze, mimo starań rosyjskich, nie
są w stanie przeważyć możliwości unijnych32. Serbski ekspert, Žarko N. Petrović,
kilka lat temu zauważył, że „rosyjski filar” serbskiej polityki zagranicznej jest coraz
silniejszy, gdyż Serbia konsekwentnie popiera Rosję na forach międzynarodowych
(OBWE, ONZ), prowadzi aktywną wymianę handlową (jednak ponad połowa handlu serbskiego przypada na państwa UE), współpracuje w dziedzinie energetycznej.
Korzyści z takiej współpracy oczekują obie strony – Serbia liczy na wsparcie rosyjskie w sprawie Kosowa, natomiast Rosja upatruje w Serbii sojusznika politycznego
i ekonomicznego w Europie. Mimo wszystko ekspert uznaje, że Serbia nie powinna
wybierać między bezpieczeństwem energetycznym, jakie ewentualnie może zapewnić jej Rosja, i stawiać tego ponad integracją z UE33.
W czasie przewodnictwa Serbii w OBWE w 2015 r. nie doszło do jakichkolwiek wydarzeń wskazujących na zmianę nastawienia elity politycznej tego państwa
wobec Rosji. Owszem, przedstawiciele Serbii popierali integralność terytorialną
Ukrainy, starając się nie wymieniać nazwy państwa, które tę integralność narusza.
W trakcie jednej z konferencji ekspertów i politologów serbskich i ukraińskich, która odbyła się w Belgradzie w 2015 r., ambasador, Ivan Vujačić, stwierdził, że nie
należy oczekiwać od Serbii jako państwa przewodniczącego w OBWE pomysłów
na rozwiązanie „problemu ukraińskiego”, gdyż problem ten leży w gestii mocarstw,
a Serbia jest państwem małym34.
Sympatie, jakimi darzą Serbowie Rosję, wyrażane są nie tylko w relacjach międzyludzkich, preferencjami we współpracy gospodarczej czy zainteresowaniem
kulturowym. „Czynnik rosyjski” został także wykorzystany na polu zaangażowania
politycznego Serbów. Tak między innymi w ciągu ostatnich lat w Serbii powstało kilka partii politycznych o prorosyjskim zaangażowaniu. Na przykład w czerwcu 2013 r. w mieście Šabac35 została założona Partia Rosyjska (Русская Партия),
w lipcu tegoż roku partia natychmiast przeszła procedurę rejestracji36. Przewodniczącym Partii Rosyjskiej jest Slobodan Nikolić, natomiast wiceprzewodniczącą
Interesujące spostrzeżenia dotyczące poglądów Serbów na kwestie integracji z UE oraz współpracy
z Rosją zostały przedstawione w artykule Smilijany Vukojcic. Zob. S. Vukojcic, Poll: Serbia’s complex
attitude towards the EU, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/poll-serbia-s-complex-attitude-towards-the-eu/ (data dostępu: 7.08.2016).
33|
Ž.N. Petrović, Rusko-srpsko strateško partnerstvo: sadržina i domašaj, w: Odnosi Rusije i Srbije
na početku XXI veka, ed. Ž.N. Petrović, s. 25–26 i 39.
34|
I. Vujačić, Serbia and the Ukraine Crisis, w: I. Novaković, Ukraine Crisis. Views from Ukraine, Germany and Serbia, Belgrade 2015, s. 7.
35|
Miasto liczące ponad 52 tys. mieszkańców.
36|
Zob. decyzje o rejestracji Rosyjskiej Partii, http://ndizajn.com/ruskastranka.rs/data/uploads/fajlovi/resenje_o_upisu_u_registar.jpg (data dostępu: 8.08.2016).
32|
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– Lubov Milošević Ganadijevna, która jest obywatelką Serbii dopiero od 2009 r.37
W programie partii został wyznaczony główny cel, którym jest integracja Serbii
z Rosją i Unią Eurazjatycką38. Partia skupia głównie przedstawicieli mniejszości rosyjskiej w Serbii oraz Serbów popierających integrację i współpracę z Rosją, liczy
ponad 1000 członków. Nietrudno prognozować, że Partia Rosyjska nie ma szansy
w ciągu najbliższych lat na zajęcie zauważalnej pozycji w życiu politycznym państwa, tym niemniej jej istnienie kolejny raz wskazuje na niejednolitość poglądów
społeczeństwa w sprawie integracji z UE. Brak informacji o źródłach finansowania
partii nie daje przekonujących podstaw do stwierdzenia, czy Partia Rosyjska jest
oryginalną inicjatywą serbską, czy jednak inspirowaną z zewnątrz39. W maju 2014 r.
przewodniczący Partii Rosyjskiej, S. Nikolić, udzielił wywiadu rosyjskiej gazecie
„Izwiestia”, w którym otwarcie popierał separatyzm na wschodzie Ukrainy, wykazując przy tym osąd wobec przedstawicieli władz serbskich zachowujących milczenie
w sprawie wydarzeń na Ukrainie40. Już w 2015 r. w Serbii powstała kolejna partia
nawiązująca do wartości rosyjskiego prawosławia, a została powołana z inicjatywy
potomków rosyjskich, tzw. „białych emigrantów” – uciekinierów z Rosji bolszewickiej po 1917 r. Ogłoszenie dotyczące powstania partii Prawosławny Szlak zostało odczytane z ambony w Cerkwi Świętej Trójcy w Belgradzie w październiku
2015 r. Jeden z założycieli nowej partii, Hadži Boris Solomko, podkreślał, że partia ma narodową orientację, a jej celem jest „budowa silnej państwowości serbskiej
opartej o duchowe odrodzenie, społeczną sprawiedliwość, wolność oraz neutralność jako osi nowego cyklu rozwoju narodu serbskiego i idei serbskiej w państwie
i na świecie”41. Na ogół banalne i niekonkretne założenia ideologiczne nowej partii
wydają się tylko zasłoną, za którą mogą się kryć zupełnie inne cele. Tym bardziej,
że we wcześniejszych latach potomkowie rosyjskich emigrantów nie deklarowali
potrzeby powstania takiej partii, nie zdecydowali także o założeniu innej struktury
organizacyjnej, np. organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia.

Zob. Председатель – Слободан Николич, Милошевич Любовь Генадиевна – Вице-президент
российских заказчиков, http://www.ruskastranka.rs/ruski/index.php?id=temp-3 (data dostępu:
8.08.2016).
38|
Zob. Документы, http://www.ruskastranka.rs/ruski/index.php?id=temp-1 (data dostępu: 8.08.2016).
39|
Np. do okupacji Krymu przez Rosję aktywnie działały tam liczne partie i organizacje inspirowane
przez Rosję. Już nawet ich nazwa wskazywała na orientację polityczną i ideologiczną: partie – Rosyjski Blok, Rosyjska Jedność, Ruś Jedyna; organizacje – Rosyjska Społeczność Krymu, Rosyjska
Społeczność Sewastopola, Rosyjski Ruch Młodzieżowy itp. Więcej zob. Проросійські організації
та ключові особи, які вели підривну діяльність у Криму, https://informnapalm.org/ua/prorosijski-organizatsiyi-ta-klyuchovi-osoby-yaki-vely-pidryvnu-diyalnist-u-krymu/ (data dostępu:
20.08.2016).
40|
С. Субботина, Русская партия Сербии поддержала проведение референдума на Украине,
http://izvestia.ru/news/570606#ixzz4MXoS7e9m (data dostępu: 15.08.2016).
41|
Р. Митрович, В Сербии создана партия русской эмиграции, http://ruserbia.com/society/
russkie-v-serbii/3643-v-serbii-sozdana-partiya-russkoj-emigratsii (data dostępu: 20.08.2016). Zob.
także: Rusi osnovali stranku u Srbiji – „PRAVOSLAVNI PUT”, http://www.intermagazin.rs/rusi-osnovali-stranku-u-srbiji-pravoslavni-put/ (data dostępu: 20.08.2016).
37|
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W styczniu 2016 r. w Nowym Sadzie została zarejestrowana Jedyna Partia Rosyjska, która również optuje za szeroką współpracą z Rosją, integracją z Unią Eurazjatycką, występuje przeciwko NATO42. Oprócz wymienionych partii o otwartej
prorosyjskiej orientacji funkcjonują także takie partie, jak Partia Rosjan Serbii43
(od 2012 r.) oraz Ruch Serbsko-Rosyjski. Należy przy tym podkreślić, że w Serbii
również funkcjonują liczne partie zorientowane na czynnik narodowościowy, jednak nie posiadają one swoich przedstawicieli w parlamencie: partie Albańczyków,
Boszniaków, Bułgarów, Greków, Macedończyków, Rumunów oraz inne. Wymienione wyżej tzw. „narodowościowe” partie polityczne nie mają jednak takiego rozgłosu
i wsparcia z krajów ojczystych, jak partie rosyjskie.
Przyzwoleniem i zachętą do tworzenia kolejnych partii o prorosyjskim ukierunkowaniu mogą być już funkcjonujące partie serbskie, które cieszą się zauważalnym
poparciem i przekraczają próg wyborczy. Jak twierdzi ekspertka Ośrodka Studiów
Wschodnich, M. Szpala, kwietniowe wybory parlamentarne w Serbii „wzmocniły
nacjonalistyczną prorosyjską prawicę: do parlamentu wróciły Serbska Partia Radykalna (SRS), uzyskując 8% poparcia oraz podobna programowo DSS-Dveri (5%)”.
W opinii M. Szpali po wyborach parlamentarnych z 2016 r.: „Nie należy się spodziewać zmian ani w polityce zagranicznej, ani wewnętrznej. Kontynuowane będzie
wzmacnianie integracji europejskiej i współpracy z Zachodem przy jednoczesnym
utrzymywaniu bliskich stosunków z Rosją, które Vučić postrzega pragmatycznie.
Współpraca z Rosją służy mu jako narzędzie nacisku na UE przy domaganiu się
ustępstw i koncesji”44.
Warto przypomnieć, że w 2013 r. między Serbią a Rosją została podpisana Deklaracja o partnerstwie strategicznym45, która uwzględnia szerokie spektrum współpracy politycznej nie tylko bezpośrednio między dwoma państwami, lecz także
w ramach organizacji międzynarodowych. Dokument przewiduje także współpracę
gospodarczą, wojskową, kulturalną i naukową. Wykonanie zapisów wynikających
z Deklaracji o partnerstwie strategicznym wydaje się być dla Rosji coraz trudniejszym, gdyż wiążą się one także z zauważalnymi nakładami finansowymi, co w obecnej sytuacji dla tego państwa staje się poważnym wyzwaniem. Sankcje europejskie
wobec Rosji, spadek cen ropy na świecie i spadek wartości rubla zmuszają to państwo do ograniczenia wydatków zarówno w kraju, jak i za granicą. Zawieszenie czy

Д. Неклюдов, Единая русская партия сдала в избирком подписи и список кандидатов, http://
ruserbia.com/politics/4214-edinaya-russkaya-partiya-sdala-v-izbirkom-podpisi-i-spisok-kandidatov (data dostępu: 20.08.2016).
43|
Zob. Странка Руса Србије, http://www.strankarusasrbije.rs/sr-ec/naslovna-strana (data dostępu:
20.08.2016).
44|
M. Szpala, Przedterminowe wybory w Serbii: utrwalenie dominacji rządzącej prawicy, https://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-27/przedterminowe-wybory-w-serbii-utrwalenie-dominacji-rzadzacej-prawicy (data dostępu: 20.08.2016).
45|
Декларация о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой
Сербией, http://ambasadarusije.rs/data/uploads/Soglasheniya/DeclarationStrategic.pdf (data dostępu: 1.12.2016).
42|
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rezygnacja z serbskich dążeń akcesyjnych z UE wydają się w powyższej sytuacji być
mało wiarygodne, gdyż alternatywa rosyjska staje się coraz mniej atrakcyjna.
Oficjalna wizyta Prezydenta FR, W. Putina, w październiku 2014 r. w stolicy
Serbii nawiązywała do obchodów 70-lecia wyzwolenia Belgradu od nazistów i miała zostać uświetniona wyjątkowo przez paradę wojskową. Parady takie w Belgradzie
nie odbywały się już za czasów byłej Jugosławii od 1985 r. Mająca miejsce wizyta
rosyjskiego zwierzchnika państwa na tle okupacji Krymu oraz wojny na wschodzie Ukrainy była z dystansem postrzegana w państwach UE, jednak pozytywnie,
a wręcz z zachwytem odbierana w samej Serbii46. W trakcie wizyty Putina doszło
do podpisania kilku porozumień o współpracy, co raczej można było odbierać jako
sprytny zabieg dyplomatyczny świadczący o randze wizyty. Mimo wszystko Serbowie wolą integrować się z Unią Europejską, a nie Unią Eurazjatycką47.

Relacje gospodarcze
Do kluczowych czynników mających wpływ na rozpad i dezintegrację ZSRR oraz
Jugosławii należał czynnik gospodarczy. Należy jednak podkreślić, że miały miejsce także zauważalne różnice w systemie zarządzania gospodarczego obu państw,
różnił się także poziom życia obywateli byłego ZSRR i obywateli byłej Jugosławii48.
Przeciętny obywatel sowiecki postrzegał Jugosławię jako państwo, które potrafiło
zapewnić swoim obywatelom poziom dobrobytu nieosiągalny w ZSRR, nie był to
jednak element cementujący państwowość jugosłowiańską na długie lata. Wskazując na czynniki, które przyczyniły się do rozpadu Jugosławii, E. Wołkowa podkreśla:
„Egalitaryzm świadomości społecznej doprowadził także do powiększających się
sprzeczności, ponieważ mieszkańcy północno-zachodnich republik byli przekonani, że są zakładnikami słabo rozwiniętych republik. W Socjalistycznej Federacyjnej
Republice Jugosławii, tym samym, kryzys gospodarczy był równoznaczny nie tyle
gospodarczej, co ideologicznej katastrofie”49.
Relacje gospodarcze serbsko-rosyjskie chyba w najbardziej widoczny sposób
wskazują na dysproporcje w relacjach małego państwa i mocarstwa. Słaba goZob. Визит Путина в Белград вызывает ажиотаж сербских СМИ и общественности, http://
www.ng.ru/news/482410.html (data dostępu: 17.10.2016).
47|
Można domniemywać, że próba zamachu na premiera sąsiedniej Czarnogóry w październiku 2016 r.,
planowanego przez zamachowców pochodzących z Rosji, będzie miała także wpływ na postrzeganie
roli Rosji przez społeczeństwo serbskie. Rosyjski dziennikarz zastanawia się między innymi, dlaczego
Putina w Serbii uwielbiają, jednak z nim nie współpracują. Zob. М. Саморуков, Путин в Сербии:
почему его там обожают, но не сотрудничают, https://republic.ru/world/putin_v_serbii_pochemu_ego_tam_obozhayut_no_ne_sotrudnichayut-1172605.xhtml (data dostępu: 17.10.2016).
48|
Zob. ВВП на душу населения в Югославии и в странах соседях, долларов, http://be5.biz/
makroekonomika/gdp/gdp_yugoslavia.html (data dostępu: 10.09.2016). Zob. także: В.М. Кудров,
Югославия: прощальный экономический и статистический портрет, s. 90–105, http://ecsocman.hse.ru/data/045/217/1218/9.pdf (data dostępu: 10.09.2016). Warto zauważyć, że rosyjskiemu
badaczowi nie udało się zachować neutralnej narracji w artykule – odczuwalna jest stronniczość
wybranych komentarzy niezwiązanych z kwestiami ekonomicznymi.
49|
Е. Волкова, Од распада до модернизације. Питање о модерним руско-српским односима,
Баштина, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012, s. 249.
46|
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spodarka serbska nie jest w stanie wyrównać bilansu handlowego z Rosją, mimo
szeregu preferencji i specjalnych warunków ułatwiających wymianę gospodarczą
między tymi państwami50. Jeszcze w sierpniu 2000 r. między rządami FR a Związkowej Republiki Jugosławii zostało podpisane porozumienie o handlu i współpracy
ekonomicznej, celem którego było poszerzenie bilateralnej współpracy handlowo-gospodarczej51. Mimo iż inwestycje unijne52 w gospodarkę Serbii zauważalnie przewyższają rosyjskie, to w społeczeństwie serbskim jednak góruje ocena emocjonalna,
a nie racjonalna, gdyż Serbowie są bardziej skłonni uznać Rosję za państwo bardziej
im przyjazne niż UE53. W 2004 r. w mediach rosyjskich stwierdzano, że „Rosjanie
wracają do Serbii”, gdyż kapitał rosyjski „aktywnie pozycjonuje się w serbskiej gospodarce narodowej, a obrót handlowy sięgnął 1,5 mld USD”54. W kolejnych latach
serbsko-rosyjskie relacje gospodarcze, wojskowe oraz polityczne były coraz intensywniejsze, jednak przejęcie przez spółki rosyjskie strategicznych przedsiębiorstw
serbskich wywołało niejednoznaczną ocenę w społeczeństwie serbskim. Trudno
było nie zauważyć politycznego kontekstu takiej aktywności rosyjskiej w Serbii55.
Kwestia współpracy gospodarczej, a szczególnie dostarczanie źródeł energii,
stanowi ważny element w systemie bezpieczeństwa każdego państwa. Niejednokrotny energetyczny szantaż Rosji w stosunku do potencjalnych odbiorców gazu
i ropy spowodował, że współpraca w tej dziedzinie staje się często czynnikiem ryzyka. Warto w tym miejscu odwołać się do przykładu Ukrainy z lat 2015–2016,
kiedy zakup gazu przez to państwo od partnerów europejskich spowodował równolegle uwolnienie się od rosyjskiej „igły gazowej”. Wydaje się, że ten przypadek obala
twierdzenie dotyczące braku alternatywy dla oferty Gazpromu również na Bałkanach. Tym bardziej, że to nie tylko państwa Bałkańskie są zależne od dostawcy rosyjskiego; tranzyt rosyjskich surowców energetycznych do Europy Zachodniej przeZob. „Serbia’s trade and economic relations with Russia were expected to become a real stimulus
to its economic revival. This did not happen despite the preferential free trade agreement, as well as
the Eurasian Economic Union (EEU). Serbia’s imports from Russia exceed its fragmented exports
(its top exports include women’s tights, apples and other fruit, pork and PVC flooring), which no
longer figure prominently either in the Russian market or in other EEU markets and, consequently,
the country inevitably registers a chronic deficit: from its total trade in 2014 with Russia of USD 3.5
billion, the deficit amounts to USD 1.5 billion, with Kazakhstan over USD 200 million, and with
Belarus approximately USD 15 million”, S. Đukić, Serbia’s relations With Russia: an Overview of
the Post-Yugoslav (Post-Soviet) Era, w: Challenges of Serbia’s Foreign Policy. Collection of Papers, ed.
J. Minić, Belgrade 2015, s. 31.
51|
Zob. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о торговле и экономическом сотрудничестве, http://
docs.cntd.ru/document/1902957 (data dostępu: 10.09.2016).
52|
Zob. np. M. Uvalić, Serbia’s Transition. Towards a Better Future, New York 2010, s. 238–242.
53|
Zob. Ukraine crisis, Western Balkans and Serbia, w: I. Novaković, Ukraine Crisis. Views from
Ukraine, Germany and Serbia, Belgrade 2015, s. 11–12.
54|
Zob. Е. Волкова, Од распада до модернизације…, s. 257.
55|
Zob. Tamże, s. 258–260. Zob. także: Документы, подписанные по итогам российско-сербских
переговоров на высшем уровне, http://news.kremlin.ru/ref_notes/348 (data dostępu: 1.12.2016),
A.Куге, Сербские маневры премьера Путина, http://www.inosmi.ru/europe/20110324/167689845.
html (data dostępu: 12.09.2016).
50|
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biega właśnie przez Bałkany. Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
z 2013 r. w pkt. 66. przewiduje, że: „Region Bałkański stanowi dla Rosji ważne
znaczenie strategiczne, w tym jako duży węzeł transportowy i infrastrukturalny,
przez terytorium którego realizowana jest dostawa ropy naftowej i gazu do państw
Europy”56. W opinii rosyjskiej badaczki, Poliny Sokołowej: „Region Bałkański jest
całkowicie zależny od gazu rosyjskiego. Gazprom zachowuje w regionie rolę monopolisty ze względu na długoterminowe kontrakty, zapewniając ok. 95% eksportu
do niektórych republik. Akcjonariuszami kompanii – operatora morskiego odcinka
gazociągu South Stream są Gazprom (50%), włoska ENI (20%), niemiecka Wintershall oraz francuska EdF (po 15%) […]. Z Serbią zostało osiągnięte porozumienie,
iż gazociąg będzie związany z jednym z największych magazynów gazu w Południowo-Wschodniej Europie Banatski Dvor […], właścicielami którego są Gazprom
(51%) i serbska spółka Serbiagaz (49%)”57. Powyższe przekonanie powinno jednak
zostać sprostowane, gdyż w kwietniu 2014 r. Parlament Europejski zalecał powstrzymanie budowy South Stream, był to jeden z elementów sankcji UE wobec Rosji
po okupacji Krymu: „Parlament Europejski […] podkreśla pilną potrzebę zdecydowanej wspólnej polityki bezpieczeństwa energetycznego (unii energetycznej) w celu
ograniczenia uzależnienia UE od rosyjskiej ropy naftowej i gazu, przy czym polityka
ta powinna obejmować dywersyfikację dostaw energii, pełne wdrożenie trzeciego
pakietu energetycznego i możliwość zawieszenia importu gazu, jeśli wystąpi taka
konieczność; jest zdania, że nie należy budować Gazociągu Południowego, należy
natomiast udostępnić inne źródła dostaw”58.

Miękka siła i twarde interesy59
W tej części rozważań zostanie przedstawiony jedynie zarys aktywności rosyjskiej
w Serbii w dziedzinie kultury, oświaty oraz wspierania prorosyjskich podmiotów
pozarządowych i inicjatyw na rzecz umocnienia pozytywnego wizerunku Rosji
w społeczeństwie serbskim. Z zasady podobna polityka jakiegokolwiek państwa
nie jest czymś niewłaściwym, jednak gdy jest wykorzystywana jako narzędzie walki
Zob. Концепция внешней политики Российской Федерации… W koncepcji polityki zagranicznej
FR z 2016 r. priorytety w dziedzinie polityki energetycznej FR zostały sformułowane w bardziej ogólny
sposób: FR „укрепляет сотрудничество с ведущими производителями энергетических ресурсов,
стремится к развитию равноправного диалога со странами-потребителями и странами
транзита таких ресурсов, исходя из того, что для гарантированного осуществления поставок
энергетических ресурсов требуется обеспечение стабильности спроса на них и надежности их
транзита”, Концепция внешней политики Российской Федерации (2016)…
57|
Соколова П., Влияние европеизации на отношения России со странами Западных Балкан, w:
Европейский союз в формирующемся миропорядке, ред. Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова, Москва
2014, s. 21.
58|
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego,
a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)), http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0436+0+DOC+XML+V0//PL
(data dostępu: 10.09.2016).
59|
Podtytuł tej części artykułu nawiązuje do pracy M. Szpali, Rosja w Serbii – miękka siła i twarde
interesy…
56|
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o strefę wpływu oraz do bezwzględnej ingerencji w politykę wewnętrzną, zaczyna
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Podobnie jak w przypadku relacji
ekonomicznych lub politycznych oferta serbska w dziedzinie „miękkich” instrumentów dla społeczeństwa rosyjskiego jest ograniczona. Powoduje to też zauważalną dysproporcję we wzajemnym odbiorze i nastawieniu społeczeństwa serbskiego
i rosyjskiego. Liczne badania oraz opinie wykazują wysoki poziom poparcia wśród
Serbów dla Rosji i Rosjan, natomiast odwrotna konstatacja nie jest już taka sama.
W badaniach Centrum Lewady, obrazujących nastawienia Rosjan w ciągu dziesięciu lat (2006–2016) wobec pięciu najbardziej przyjaznych państw względem Rosji,
respondenci najchętniej wskazywali na Białoruś, Chiny, Kazachstan, Armenię, Indie, natomiast Serbia znajdowała się w grupie państw z niskim wskaźnikiem zainteresowania badanych60. W badaniach z 2016 r. Serbię (wskaźnik 6) w sympatiach
Rosjan wyprzedziła nawet Syria (wskaźnik 10)61.
W Serbii funkcjonuje gęsto rozbudowana sieć rosyjskich instytucji kulturalnych62, które są podporządkowane Rossotrudniczestwu63, wspierane przez fundacje
Russkij Mir64 (Rosyjski Świat) lub są częścią rosyjskich placówek dyplomatycznych.
Zauważalne jest, że w ostatnim dziesięcioleciu Rosja uaktywniła w Serbii wszelkie
kanały soft power, intensywnie promując rosyjską rację stanu. Należy przy tym pamiętać, że promocja kultury rosyjskiej, języka rosyjskiego czy inne formy działań
FR w tej dziedzinie poza granicami kraju regulowane są szeregiem dokumentów
rządowych przewidujących trwałe budowanie pozytywnego wizerunku państwa
na świecie65. Idee „rosyjskiego świata” trafiają w Serbii na podatny grunt, gdyż ogólny
odbiór Rosji w tym państwie jest pozytywny, sprzyjają temu także elementy podo„Друзья” и „враги” России. Назовите пять стран, которые вы могли бы назвать наиболее
близкими друзьями, союзниками России?, http://www.levada.ru/2016/06/02/13400/ (data
dostępu: 5.09.2016).
61|
Tamże.
62|
Zob. Российские организации в Республике Сербия, https://konsulmir.com/rossijskie-organizacii-v-respublike-serbiya/ (data dostępu: 1.12.2016); Cписок организаций, http://www.russkiymir.ru/
catalogue/catalog.php?country=98&category=&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC
(data dostępu: 5.09.2016).
63|
Federalna Agencja ds. WNP, rodaków mieszkających za granicą oraz międzynarodowej współpracy
humanitarnej, która funkcjonuje od 2008 r., została powołana na mocy dekretu Prezydenta RF. Zob.
http://rs.gov.ru/ru/about (data dostępu: 1.12.2016). Zob. także: „Российский центр науки и культуры в Белграде является представительством в Республике Сербия Федерального агентства
«РОССОТРУДНИЧЕСТВО». Главной своей задачей РЦНК видит укрепление дружеских,
культурных, межнациональных связей между двумя братскими странами – Россией и Сербией”, http://ruskidom.rs/о-представительстве/ (data dostępu: 1.12.2016).
64|
Указ Президента Российской Федерации о создании фонда «Русский Мир», russkiymir.ru
(data dostępu: 1.12.2016). Zob. także: Centra „Russkij Mir” w Serbii: Русский центр Гимназии
им. Й. Й. Змая в Нови-Саде, http://www.ruskicentar.edu.rs/index.php?lang=ru (data dostępu:
1.12.2016); Русский центр Филологического факультета Университета в Белграде, http://www.
ruskicentar.rs (data dostępu:18.09.2016).
65|
Zob. Концепция федеральной целевой программы „Русский язык” на 2016–2020 годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. No
2647-р, http://rs.gov.ru/uploads/document/file/13/fcp2016.pdf (data dostępu: 18.09.2016).
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bieństw kulturowych obu narodów. Badaczka rosyjska zwróciła uwagę na korzyść
budowania długotrwałych kontaktów Rosji z państwami Bałkańskimi w kontekście
przestrzeni europejskiej, a nie w opozycji do niej, gdyż próba dyskredytacji europeizacji jest kontrproduktywna. P. Sokołowa uznała również, że dyplomaci rosyjscy
przebywający w państwach Bałkańskich powinni się pozbyć wyniosłego i pouczającego tonu, gdy zabierają głos w sprawie rozszerzenia UE, gdyż nie jest to właściwy
sposób przekonywania wobec swoich racji66.
Do szeroko rozumianych relacji kulturalnych należy również współpraca oraz
wymiana akademicka. Rosyjscy decydenci uwzględniają ten kierunek współpracy
z Serbią, jednak trudno uznać tę ofertę za konkurencyjną wobec unijnych lub amerykańskich programów wymiany akademickiej. Ambasada Rosyjska w Serbii informowała, iż w roku akademickim 2014/2015 dla obywateli Serbii zostało wyznaczonych 138 osób, które mogły zacząć studia na uczelniach rosyjskich67.
Wpływ Rosji na społeczeństwo serbskie, a szczególnie młodzież, jest coraz bardziej zauważalny. Zwróciła na to uwagę dyrektor Centrum Studiów Euroatlantyckich (CSE), Jelena Milić68. W opracowaniu Russian Soft Power gaining strength in
Serbia: goals, instruments, and effects przedstawionym w kwietniu 2016 r. podkreślono, że intensyfikacja wpływów rosyjskich w Serbii nastąpiła po Euromajdanie
w Kijowie oraz rozpoczęciu działań wojennych na wschodzie Ukrainy w 2014 r.
Celem ekspertów CSE było zainicjowanie debaty społecznej o roli i konieczności
partnerstwa rosyjskiego oraz jego alternatywie w Serbii. Autorzy powyższej ekspertyzy przeanalizowali działania licznych rosyjskich i prorosyjskich NGOs, partii
politycznych, organizacji kulturalnych, portali internetowych działających w Serbii
i promujących rosyjską rację stanu, zwrócili przy tym uwagę na często prowokacyjny i sprzeczny z zasadami demokracji charakter aktywności tych podmiotów. Według badaczy serbskich poprzez kanały soft power Rosja dyskredytuje idee integracji europejskiej, wartości demokratycznych oraz wywiera wpływ na kształtowanie
serbskiej opinii publicznej w sprawie współpracy państwa z NATO69. Z kolei selektywny charakter informacji obecnej w serbskiej przestrzeni informacyjnej na temat
współczesnej Rosji nie daje pełnego obrazu tego kraju oraz jego sytuacji społecznoZob. Соколова П., Влияние европеизации на отношения России со странами Западных Балкан…, s. 25.
67|
К вопросу о получении высшего образования в России. О государственных стипендиях на 2014/2015 год // Посольство России в Республике Сербия, www.ambasadarusije.rs/ru/
kvoprosu-o-polucenii-vissego-obrazovanija-v-rossii (data dostępu: 18.09.2016). Kwoty dla studentów zagranicznych zostały ustalone rozporządzeniem rządu FR, rocznie rosyjskie szkoły wyższe
mogą przyjąć na studia 15 tys. studentów zagranicznych. Zob. Постановление Правительства
Российской Федерации от 8 октября 2013 г. N 891 г. Москва „Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, https://
rg.ru/2013/10/10/obuchenie-site-dok.html (data dostępu: 18.09.2016).
68|
Zob. Russian ‘Soft Power’ Wins Over Serbia’s Youth, http://www.balkaninsight.com/en/article/russian-soft-power-wins-over-serbia-s-youth-05-23-2016 (data dostępu: 12.10.2016).
69|
Russian Soft Power gaining strength in Serbia: goals, instruments, and effects, https://www.ceasserbia.org/images/2016/04/EYES_WIDE_SHUT_-_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf (data dostępu:
12.10.2016).
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-politycznej i ekonomicznej, co stwarza pozory, że Rosja jest potęgą ekonomiczną
oraz bliskim Serbii pod względem kulturowym i religijnym państwem. Mimo iż docelowym podmiotem propagandy rosyjskiej jest młodzież, to badania wykazują,
że młodzi Serbowie w wieku od 18 do 35 roku życia w 70% popierają zachodni styl
życia i wiążą z nim swoją przyszłość. Eksperci CSE podkreślają, że prorosyjskie nastawienia niektórych serbskich partii politycznych oraz polityków reprezentujących
władze przyczyniają się do wypaczania idei integracji Serbii z UE, co spycha kraj
w niebezpiecznym kierunku70.
Należy podkreślić, że kwestia wpływu rosyjskiego na politykę wybranych państw
europejskich stała się także podmiotem badań ekspertów waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. W centrum uwagi amerykańskich ekspertów znalazły się takie państwa, jak Węgry, Słowacja, Bułgaria, Serbia71
i Łotwa. Autorzy raportu pt. The Kremlin Playbook. Understanding Russian Influence
in Central and Eastern Europe podkreślają, że oddziaływania rosyjskie na politykę wskazanych państw odbywają się dwutorowo: poprzez dominację gospodarczą i
wykorzystanie słabości w systemach zarządzania gospodarczego oraz poprzez pogłębianie podziałów politycznych, wspieranie populistycznych i eurosceptycznych
polityków i partii, jak również wspieranie partii prorosyjskich, co przyczynia się do
korozji demokracji wewnątrz kraju. W zależności od warunków i sytuacji w konkretnym państwie wykorzystywano różnorodne kanały wpływu, m.in. ekonomiczne, polityczne, korupcyjne, medialne, prawne, kulturalne72.
Obecny Premier Serbii, Aleksandar Vučić, we wrześniu 2016 r. stwierdził,
że Serbia jest przede wszystkim państwem suwerennym i nie zamierza zmieniać
celów strategicznych. Władza nie pozwoli też na destabilizację kraju, a obecność rosyjskiej lub zachodniej „miękkiej siły” świadczy tylko o zainteresowaniu państwem
tych dwóch potęg73. W swojej wypowiedzi serbski premier nie skonkretyzował celu
strategicznego państwa, jednak można wywnioskować, że jest nim integracja Serbii
z UE, o czym świadczą dokumenty rządu serbskiego74.

Podsumowanie
Wojna rosyjsko-ukraińska wniosła szereg zmian w relacje Rosji także z państwami
Bałkanów Zachodnich. Serbia, jako jedno z nielicznych europejskich państw, nie

Russian Soft Power gaining strength in Serbia: goals, instruments, and effects…
H.A. Conley, J. Mina, R. Stefanov, M. Vladimirov, The Kremlin Playbook. Understanding Russian
Influence in Central and Eastern Europe, s. 57–63, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/
publication/160928_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf (data dostępu: 13.10.2016).
72|
Tamże.
73|
Zob. Vucic: In Serbia there is Russian as well as Western soft power, https://inserbia.info/today/2016/09/
vucic-in-serbia-there-is-russian-as-well-as-western-soft-power/ (data dostępu: 15.10.2016).
74|
Zob. Serbia’s EU integration process, http://www.srbija.gov.rs/vesti/specijal.php?id=99256 (data dostępu: 15.10.2016).
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poparła sankcji przeciwko Rosji, które zostały zastosowane po okupacji Krymu75.
Badacze z Rosyjskiej Akademii Nauk podkreślają, że „mimo nacisków zachodnich
polityków, nawołujących do wsparcia sankcji UE, Belgrad nie poszedł na konfrontację z Moskwą”76. Według ekspertów serbskich kraj znalazł się w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji ze względu na proces akcesyjny z UE i „specjalne stosunki”
z Rosją77. Zauważalne jest także, że z początkiem wojny rosyjsko-ukraińskiej wyhamował proces harmonizacji polityki zagranicznej Serbii z polityką UE78.
Mimo istniejącej rywalizacji rosyjsko-unijnej, w kontekście procesów integracyjnych Serbii z UE „czynnik rosyjski” zaczyna tracić na znaczeniu, co dementuje
mit „jedności słowiańskiej” bliski rosyjskim politykom oraz ekspertom.
W warunkach globalizacji małe państwa przestają być niezauważalnymi i zapomnianymi; odgrywają one coraz ważniejszą rolę w polityce regionalnej oraz światowej. Jak stwierdza Kenneth N. Waltz: „Słabe państwa dysponują wąskim marginesem błędu: niefortunne działania, błędna polityka lub źle dobrany moment mogą
przynieść fatalne skutki”79.

W trakcie głosowania nad Rezolucją Zgromadzenia Generalnego ONZ w sprawie integralności
terytorialnej Ukrainy, po okupacji przez FR Krymu, delegacja serbska nie brała udziału w głosowaniu. Zob. Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014, 68/262. Territorial integrity of Ukraine, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/17/PDF/N1345517.
pdf?OpenElement (data dostępu: 12.08.2016).
76|
Основные тенденции во взаимоотношениях России и Центрально-Восточной Европы, ред.
И. Орлик, Москва 2015, s. 24.
77|
I. Novaković, Ukraine Crisis. Views from Ukraine, Germany and Serbia, s. 3, http://www.isac-fund.
org/download/Izvestaj-Ukrajinci-FINAL_EN.pdf (data dostępu: 25.09.2016).
78|
Zob. D. Đukanović, The Process of Institutionalization of the EU’s CFSP in the Western Balkan Countries during the Ukraine Crisis, CIRR XXI (72) 2015, s. 88.
79|
K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 197.
75|
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Stosunki niemiecko-serbskie
między historią a współczesnością
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju stosunków serbsko-niemieckich
w szerszym kontekście postępującego po 2000 r. procesu integracji Serbii ze wspólnotą euroatlantycką. Nie bez wpływu na kształtowanie powyższych relacji współcześnie pozostają dramatyczne wydarzenia z przeszłości – wystarczy wspomnieć
niezwykle nośne hasło „Serbia musi umrzeć” popularne w państwach niemieckich
u progu XX w. czy zbrodnie dokonane przez hitlerowców na Serbach podczas
II wojny światowej. W tekście zwrócono uwagę, iż w postrzeganiu Belgradu przez
państwa zachodnie istotną rolę odegrały media, które w latach 90. wykreowały
serbskiego przywódcę Slobodana Miloševića na głównego podżegacza wojennego
odpowiedzialnego za eskalację konfliktów zbrojnych na Bałkanach po rozpadzie
Jugosławii. Spośród czynników, które po 2000 r. utrudniały normalizację stosunków Serbii z krajami UE, w tym RFN, należy wymienić przede wszystkim trzy:
dążenie do niepodległości Czarnogóry, brak współpracy z Międzynarodowym
Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze oraz nierozwiązany problem
statusu Kosowa. O ile władze w Belgradzie stosunkowo szybko porozumiały się
z Niemcami w zakresie współpracy ekonomicznej, to relacje polityczne obu krajów do dziś pozostają napięte. Berlin, podobnie jak cała dyplomacja wspólnotowa, posługuje się bowiem metodą „kija i marchewki”, na przemian krytykując
lub gratyfikując Serbię za poczynione postępy. Dochodzi tu jeszcze jedna istotna
kwestia, a mianowicie powiązań Moskwy z Belgradem i rosnących wpływów Rosji
na Bałkanach, które już od XIX w. były obiektem jej zainteresowań.
Słowa kluczowe: Niemcy, Serbia, polityka zagraniczna, pamięć historyczna, struktury euroatlantyckie.
Abstract: German-Serbian relations between history and modernity
The aim of this article is to present the development of Serbian-German relations
in a wider, post-2000 context of the ongoing process of Serbian integration with
the Euro-Atlantic community. The dramatic events of the past are not without
influence on the development of these relations today – its enough to mention
the extremely laden slogan „Serbia must die“ popular in German states at the
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threshold of the twentieth century – as well as the crimes committed by the Nazis
against the Serbs during World War II. This text highlights the important role
played by the media in the perception of Belgrade by Western countries, which in
the 90s, created an image of the Serbian leader, Slobodan Milosevic, as the main
warmonger responsible for the escalation of armed conflict in the Balkans, following the breakup of Yugoslavia. Among the factors that hindered the normalization
of relations between Serbia and the EU countries after 2000, including Germany,
should be firstly mentioned: Montenegro’s desire for independence, the lack of cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in
The Hague and the unresolved issue of the status of Kosovo. Even though the authorities in Belgrade reached an agreement with Germany relatively quickly in the
field of economic cooperation, political relations between the two countries remain
strained, even today. Berlin as well as the entire diplomatic community, employs
the „carrot and stick“ approach; alternately criticizing and gratifying Serbia for
progress made. This leads to another important issue, namely the relationship between Moscow and Belgrade, and the growing influence of Russia in the Balkans;
an object of Russian interest since the nineteenth century.
Keywords: Germany, Serbia, foreign policy, historical memory, Euro-Atlantic structures.
Wraz ze słabnącym wpływem Imperium Ottomańskiego na Półwyspie Bałkańskim
w XIX w. coraz większą determinację w swoich dążeniach narodowowyzwoleńczych
wykazywały ludy bałkańskie z księstwem Serbii na czele. Nazywano je „bałkańskim
Piemontem”, analogicznie do roli, jaką Królestwo Sardynii odegrało w procesie zjednoczenia Włoch. Pierwsza próba porozumienia Słowian podjęta została w 1848 r.,
kiedy czeski historyk i polityk, František Palačký, propagujący tzw. austroslawizm,
zwołał do Pragi kongres z udziałem Słowaków, Polaków, Czechów, Serbów, Słoweńców i Chorwatów. Nie przyniósł on jednak spodziewanych rezultatów ze względu na rozbieżne cele i interesy każdej ze stron. W miarę jednak uzyskiwania coraz
większej niezależności wśród Słowian południowych wykształciły się w tym czasie
dwie zasadnicze idee dalszego rozwoju – pierwsza z nich zasadzała się na budowie
państw narodowych (np. Wielkiej Chorwacji, Wielkiej Serbii), druga zaś promowała wspólnotę wszystkich nacji w ramach jednego organizmu państwowego (tzw.
jugoslawizm). Te dwie tendencje, przeplatające się na przełomie wieków XIX i XX,
zderzyły się ze sobą u progu lat 90. ubiegłego stulecia.
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie rozwoju relacji Niemiec i Serbii po 2000 r. Cezurę tę wyznaczają wrześniowe wybory prezydenckie w Serbii,
po których ze sceny politycznej definitywnie zszedł krytykowany przez Zachód Slobodan Milošević. Od tego momentu – także w symbolicznym znaczeniu – rozpoczął się żmudny powrót Serbii do Europy. Trudno jest jednak bez znajomości szerszego kontekstu historycznego zrozumieć politykę państw Unii Europejskiej (UE),
a w szczególności Republiki Federalnej Niemiec (RFN), wobec tego niewielkiego
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państwa w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Wystarczy przypomnieć,
że latem 1914 r. padło ono ofiarą agresji niemieckiego sojuszu monarchii Habsburgów i Hohenzollernów w rozpoczynającej się Wielkiej Wojnie.
Na podstawę źródłową złożyły się dostępne materiały, w zdecydowanej większości niemieckojęzyczne. Stwierdzić należy, że w Niemczech, podobnie jak w Polsce,
literatura przedmiotu nie jest bogata. Istnieje wprawdzie kilka pozycji książkowych,
ale raczej o charakterze przeglądowym1, większość kończy się przy tym na schyłku lat 90. XX w. Wykorzystane zostały wspomnienia kanclerzy i ministrów spraw
zagranicznych Niemiec2, piastujących swe urzędy w okresach największych napięć
w relacjach z Serbią (lata 1989–1991, 1999). Mieli oni szczególny wpływ na politykę
zagraniczną ze względu na znaczenie i pozycję ponownie zjednoczonego państwa
niemieckiego na arenie międzynarodowej. Tam, gdzie to było możliwe, przywołano
dokumenty, wystąpienia i oświadczenia polityków. Wydarzenia w Serbii śledziła systematycznie niemiecka prasa, dlatego kwerenda wiodących dzienników i tygodników („Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Focus”, „Spiegel”, „Stern”, „Süddeutsche
Zeitung”, „Tageszeitung”, „Zeit” i in.) stanowiła wyczerpujące uzupełnienie.

„Serbien muss sterbien”
Niepodległa Serbia – obok Rumunii i Czarnogóry – pojawiła się na mapie Europy
wskutek decyzji kongresu berlińskiego z 1878 r. Jednak analizując ekspansję niemiecką na Bałkanach, należy stwierdzić, że do zjednoczenia Niemiec pod egidą
Prus w 1871 r. to dyplomacja austriacka wykazywała największe zainteresowanie
tym obszarem. Wydarzenia kolejnych lat coraz bardziej przypominały kipiący „kocioł bałkański”, a wybuchające raz po raz kryzysy istotnie wpłynęły na losy całego
kontynentu3.
W 1879 r. Niemcy zawarły przymierze z Austro-Węgrami i od tej pory ich interesy polityczne były coraz ściślej ze sobą powiązane. Pod koniec XIX w. zaś pogłębiły one współpracę gospodarczą, wciągając przy tym w orbitę wpływów bałkańskich
satelitów Serbię i Rumunię. Stopniowo, wobec słabości monarchii habsburskiej,
na przełomie XIX i XX w. kapitał niemiecki zaczął być konkurencyjny dla austriackiego4. W 1903 r. nowym monarchą serbskim został Piotr Karađorđewić. Wraz
1|

2|

3|
4|

Serben und Deutsche im 20. Jahrhundert – Im Schatten offizieller Politik, hrsg. von G. Schubert, „Forschungen zu Südosteuropa” 2015; Serben und Deutsche: Traditionen der Gemeinsamkeit gegen Feindbilder, hrsg. von G. Schubert, Z. Konstantinovic, Erlangen 2003; F. Bieber, Nationalismus in Serbien
vom Tode Titos bis zum Ende der Ära Milosevic, „Wiener Osteuropa Studien” 2005; Serbien nach den
Kriegen, hrsg. von J. Becker, A. Engelberg, Frankfurt am Main 2008; 1914 und 1999 – Zwei Kriege
gegen Serbien. Auf dem Weg zum Demokratischen Frieden?, hrsg. von P. Becker, Baden-Baden 2014.
H. Kohl, Erinnerungen 1990–1994, München 2007; G. Schröder, Entscheidungen. Mein Leben in der
Politik, Berlin 2007; H.-D. Genscher, Erinnerungen, Berlin 1995; J. Fischer, Die rot-grünen Jahre.
Deutsche Außenpolitik vom Kosovo bis zum 11. September, München 2008.
K. Gelles, Niemiecka polityka wschodnia, Wrocław 2007, s. 184–187.
I. Geiss, Kilka uwag w sprawie początków ekspansji na Bałkanach, w: Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871–1945. Referaty i komunikaty wygłoszone w czasie
sympozjum zorganizowanego przez Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej Insty-
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ze zmianą dynastii kraj zaczął stopniowo zacieśniać relacje z Francją i Rosją, które
rywalizowały z państwami centralnymi5.
Polityka nowych władz nawiązywała do wcześniejszych powiązań. Przez cały
wiek XIX spośród mocarstw Rosja najbardziej interesowała się sprawą serbską, by
w ten sposób rozszerzyć wpływy na Półwyspie Bałkańskim (i w cieśninach czarnomorskich Bosfor i Dardanelle). Nie bez znaczenia przy tym pozostawał fakt, iż oba
kraje łączyły religia, podobieństwo języka, kultury i tradycji.
Antagonizm serbsko-austriacki narósł do tego stopnia, że w naddunajskiej
monarchii niezwykle nośne stało się propagandowe hasło „Serbien muß sterbien”
(Serbia musi umrzeć). W 1908 r. Habsburgowie wywołali w Europie tzw. kryzys
bośniacki, anektując Bośnię i Hercegowinę. Oburzona Serbia, aspirująca do przyłączenia tej sąsiedniej serbskojęzycznej prowincji (co dawałoby tej pierwszej dostęp
do morza), musiała na nią przystać. Pretekstem do wybuchu Wielkiej Wojny stał się
udany zamach na austriackiego następcę tronu oraz jego małżonkę, którego dokonał 28 września 1914 r. w Sarajewie bośniacki Serb. Ponad cztery lata później wojna
zakończyła się klęską państw centralnych. W jej wyniku rozpadła się monarchia
habsburska, a Serbia weszła w skład nowo utworzonego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, SHS; od 1929 r. Królestwo
Jugosławii), którym rządziła dynastia Karađorđewiciów6. Po II wojnie światowej
stała się natomiast jedną z części nowego państwa, którą władał Josipa Broza- Tito,
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ) ze stolicą w Belgradzie.
Dodać przy tym trzeba, iż dwa czynniki stabilizowały tę skomplikowaną strukturę
państwową – w okresie międzywojennym była to przede wszystkim obawa przed
imperializmem niemieckim, po 1945 r. zaś przed radziecką ekspansją.
Powstałe w listopadzie 1945 r. państwo jugosłowiańskie posiadało niezwykle
skomplikowaną strukturę polityczną, etniczną i religijną. W warunkach totalitarnego systemu, wykorzystując międzynarodowy autorytet, Josip Broz-Tito utrzymywał republiki w federacji i zażegnywał wewnętrzne konflikty. Zdawał sobie sprawę
z tego, że dominacja jednego narodu nasili dążenia odśrodkowe pozostałych. Kiedy
zmarł w 1980 r., zaczęły przybierać na sile tłumione dotąd waśnie etniczne i religijne. Zapaść gospodarcza w latach 80. oraz postępujący rozkład federacji wzmogły
nacjonalizmy i dążenia decentralistyczne.
W 1986 r. na czele jugosłowiańskiej partii komunistycznej stanął Serb, Slobodan
Milošević, który w grudniu 1990 r. został wybrany na Prezydenta Serbii. Decyzja
elektoratu oznaczała wybór systemu wodzowskiego w tej republice, co tłumaczono
obawami społeczeństwa przed ewolucją bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej
oraz wybuchem konfliktu zbrojnego. Dla rodaków S. Milošević był gwarantem stabilności utożsamianym z „wodzem narodu”, którego bardzo brakowało w tym przejściowym okresie. Opowiadał się on za utrzymaniem federacji, tylko w ten sposób

5|
6|

tutu Historii UAM w Poznaniu w dniach 24–25 listopada 1982 r., red. A. Czubiński, Poznań 1982,
s. 129–130.
K. Gelles, dz. cyt., s. 188–189.
Tamże, s. 190–191.

Stosunki niemiecko-serbskie między historią a współczesnością

209

bowiem mógł być realizowany postulat pozostawania w jednym państwie wszystkich Serbów rozproszonych po pozostałych republikach. Władze Chorwacji i Słowenii nie podzielały tych poglądów, otwarcie głosząc wolę secesji.
Do tego momentu państwa zachodnie nie ingerowały w politykę bałkańską,
choć ich przedstawiciele opowiadali się za utrzymaniem integralności Jugosławii.
Wówczas serbski przywódca mógł uchodzić za zwolennika dotychczasowego status
quo oraz przeciwnika rozwiązań siłowych7. Postawę tę jednak negatywnie oceniano
w republikach związkowych, wkrótce opinia taka utrwaliła się też na Zachodzie.
Odtąd wspólnota euroatlantycka8 coraz bardziej angażowała się w konflikty jugosłowiańskie, przyczyniając się tym samym do rozpadu SFRJ. Paradoksalnie „Europa, która ciążyła ku zjednoczeniu i stworzeniu jednego multietnicznego terytorium,
uważała że Jugosławia musi się rozpaść nawet za cenę wojny pomiędzy zamieszkującymi ją narodami, która w takim wypadku była nieunikniona”9. W rezultacie z końcem czerwca 1991 r. walki rozpoczęły się w Słowenii, następnie działania wojenne
toczyły się w Chorwacji, w kolejnych miesiącach zaś objęły Bośnię i Hercegowinę.
Niebagatelną rolę w eksplozji bałkańskiej beczki prochu odegrały zagraniczne
i krajowe media. W tych pierwszych o sytuacji w Jugosławii pisano wprawdzie dużo,
jednak niewiele można się było dowiedzieć się o istocie konfliktu. Szybko wydano
werdykt w sprawie wydarzeń na Bałkanach – w większości przekazów rozpętano
wręcz propagandową kampanię nienawiści, w której demonizowano Serbów, obarczając ich wyłączną winą za to, że parli do wojny, chcąc zrealizować swoje wielkoserbskie plany, dokonywali zbrodni wojennych i ciemiężyli kosowskich Albańczyków10.
W doniesieniach niemieckich środków masowego przekazu na porządku dziennym
były porównania (stosowane także przez czołowych polityków) Serbów do nazistów, ich przywódcy do Adolfa Hitlera, a losu albańskiej ludności do Holokaustu czy
„nowego Auschwitz”, co miało uzasadnić zaangażowanie się RFN po „właściwej”
stronie w poczuciu historycznej odpowiedzialności11. O przyczynach tego, dlaczego
jednych oceniono inaczej, niż zachowujące się tak samo pozostałe strony konfliktu,
nie mówi się do dziś12. Podobnie miała się sprawa z mediami w samej Jugosławii.
W maju 1991 r. w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel” bliski towarzysz J. Broza-Tito z czasów
partyzanckich M. Djilas przedstawił swój scenariusz rozwoju sytuacji na Bałkanach: Uns rettet nur
Europa. Spiegel-Interview mit Milovan Djilas über den Zerfall Jugoslawiens, „Der Spiegel” 1991, Nr.
20, s. 172–174.
8|
Rozumiana jako kraje Wspólnoty Europejskiej (WE) oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
i Kanada (pozaeuropejscy członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO)).
9|
M. Korzeniewska-Wiśniewska, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec
rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2014, s. 110.
10|
A. Antczak, Korespondencji wojenni i oficerowie prasowi – współdziałanie czy przymus, „Studia medioznawcze” 2010, nr 1, s. 66–67.
11|
Zob. Serbien muß sterbien. Wahrheit und Lüge im jugoslawischen Bürgerkrieg, hrsg. K. Bittermann,
Berlin 2013; K. Gritsch, Nie wieder Krieg (ohne uns)! Die Rolle von Grünen, Linken und Medien im
Kosovo-Krieg, Hannover 2015.
12|
Krytycznie o serbofobii w Europie i na świecie: M. Pavić, Serbien, Byzanz und Europa, „Die Zeit”
1991; K. Gritsch, Balkan-Geschichtsbilder. Westliche Interpretationsmodelle der jugoslawischen Kriege
zwischen 1991 und 1999, w: „Zeitgeschichte” 1-2/2010, s. 41–61. Przykłady: okładka tygodnika „Der
7|
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W opinii polskiego dziennikarza, Jana Piekły, zabrakło tam obiektywnego czynnika
czy choćby prób szerszego zestawienia faktów. „W rezultacie – jak pisze – zaistniały
«prawdy»: serbska, chorwacka, muzułmańska, albańska i każda z nich wykluczała
pozostałe. Kiedy wybuchła wojna, serbskie media nazywały Chorwatów «ustaszami», Muzułmanie zostali «islamskimi fundamentalistami», Albańczycy – «faszystami». Chorwackie i bośniackie media zaś zrobiły z Serbów «czetników»… Dziennikarze zaczęli używać terminologii z czasów II wojny światowej, przywołując klisze
z przeszłości. Jugosławia cofnęła się w czasie”13.

Niemcy na Bałkanach
Jugosławia była jedynym państwem komunistycznym, z którym istniejąca od 1949 r.
RFN rozpoczęła dialog i nawiązała już w 1951 r. stosunki dyplomatyczne. Nastąpiło
to więc dużo wcześniej niż z pozostałymi krajami bloku wschodniego i miało służyć polepszeniu relacji z narodami tego państwa, które podczas II wojny światowej
bardzo ucierpiały pod niemiecką okupacją. Wojska hitlerowskie ze szczególnym okrucieństwem zwalczały tamtejszy ruch oporu. Z rozkazu dowództwa Wehrmachtu
za każdego zabitego niemieckiego żołnierza rozstrzeliwano 100, a za każdego rannego – 50 Serbów, przede wszystkim „komunistów, bandytów i ich wspólników”14.
Władze chorwackiego państwa Ustaszy, satelity Trzeciej Rzeszy, dyskryminowały
i prześladowały ludność serbską, dopuszczając się zbrodni ludobójstwa15. Zginęły
wówczas setki tysięcy osób. Podobny los z rąk niemieckich w ramach polityki „ostatecznego rozwiązania” spotkał ludność żydowską zamieszkującą Bałkany.
W odwecie, po zakończeniu wojny niemieccy jeńcy wojenni byli masowo rozstrzeliwani. Zdziesiątkowana została mniejszość niemiecka. O ile w 1940 r. liczyła
ona 695 tys., to pierwszy powojenny spis ludności w Jugosławii z roku 1948 wymieniał 57 tys. osób narodowości niemieckiej. W 1986 r. liczba ta wynosiła zaledwie
9 tys.16 Dodać należy, że polityka mniejszościowa Królestwa Jugosławii była bardzo tolerancyjna, a „mimo tych dobrych, na ogół, warunków mniejszość niemiecka
w Jugosławii odegrała rolę destruktywną wobec państwa”17.
Kiedy jednak w następstwie poprawy stosunków na linii Moskwa – Belgrad,
po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. Jugosławia zbliżyła się do obozu socjalistycznego
i uznała (15 października 1957 r.) drugie państwo niemieckie – Niemiecką Republikę Demokratyczną, w odpowiedzi Bonn zerwało z nią stosunki dyplomatyczne.
Przywrócono je dekadę później – 31 stycznia 1968 r. W kolejnych latach wzajemne
kontakty były dobre i ożywione. Wielu Jugosłowian przybywało do RFN do pracy,
Spiegel” 1991, nr 28: „Völkergefängnis Jugoslawien. Terror der Serben”. Zob. także: M. Waldenberg,
Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003.
13|
Cyt. za: J. Piekło, Syndrom bałkański, nacjonalizmy i media, „Eurodialog” 1997, nr 1.
14|
M. Martens, Überleben in Kragujevac, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2012 (dalej: „FAZ”).
15|
K. Gelles, dz. cyt., s. 203.
16|
M. Cygański, Niemieckie mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach
1945–1995, Opole 2000, s. 99–103.
17|
Cyt. za: M. Cygański, dz. cyt., s. 99.
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z kolei Jugosławia stała się jednym z ulubionych celów urlopowych Niemców. Z racji swego udziału w ruchu państw niezaangażowanych oraz neutralnych, a także
ze względu na działalność na rzecz rozbrojenia i bezpieczeństwa w Europie Jugosławia postrzegana była przez bońską dyplomację jako ważny partner18.
U progu ostatniej dekady XX w. Europa, szczególnie wschód kontynentu, przechodziła gwałtowne przeobrażenia społeczno-polityczne. W Zatoce Perskiej toczyła
się I wojna przeciwko Irakowi, a Związek Radziecki znajdował się w finalnym stadium rozpadu. Okres ten – początek lat 90. – także dla Niemiec stanowił prawdziwy przełom, nadrzędnym celem stało się bowiem doprowadzenie do pomyślnego
końca rokowań zjednoczeniowych, a następnie integracja wewnętrzna państwa.
W tak napiętej sytuacji nietrudno było o eskalację konfliktu, który mógł wymknąć
się spod kontroli. Stąd w początkowej fazie kryzysu na Bałkanach Zachód zachowywał się powściągliwie. Owa bierność wspólnoty ośmieliła serbskiego przywódcę
do podjęcia zdecydowanych kroków.. Brzemienne w skutki stały się zwłaszcza dwie
jego decyzje – w 1989 r. zniósł on autonomię Wojwodiny, zamieszkanej przez liczną mniejszość węgierską, oraz Kosowa z przeważającą liczebnie ludnością albańską, ujednolicając w ten sposób podzieloną dotąd na trzy części Republikę Serbii.
W obawie przed wzrostem serbskiej dominacji w pozostałych republikach (zwłaszcza w Słowenii i Chorwacji) coraz częściej mówiono o możliwości wystąpienia z federacji. Taką ewentualność przewidywała Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej
Republiki Jugosławii z 1974 r. Serbia zdecydowanie potępiła decyzje o uchwaleniu
niepodległości tych państw, dlatego kiedy Chorwacja i Słowenia 25 czerwca 1991 r.
proklamowały swoją suwerenność, rozpoczęła się jugosłowiańska wojna domowa.

***
Wydaje się, że rząd dopiero co zjednoczonych Niemiec nie miał żadnej koncepcji
wobec tego regionu Europy, a działania podejmował w dużej mierze spontanicznie,
pod wpływem zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Cytowany
już Hans-Dietrich Genscher stwierdzał, że zasadniczymi założeniami niemieckiej
polityki zagranicznej dotyczącej Bałkanów u progu lat 90. XX w. było to, by nie
wspierać tendencji odśrodkowych oraz nie podejmować żadnych samodzielnych
kroków i nie trzymać się wytycznych wspólnotowych19. Faktycznie, w obawie przed
„bałkanizacją” polityki międzynarodowej, Bonn początkowo popierało zdecydowanie europejskich partnerów, jednak w miarę jak brak było dyplomatycznych rozwiązań dla narastającego konfliktu, niemieckie stanowisko zaczęło ewoluować20.
Coraz przychylniej odnoszono się do dążeń Słoweńców i Chorwatów pragnących
niepodległości. Głównym argumentem, którym posługiwała się strona niemiecka, było prawo do samostanowienia – skoro Niemcy zjednoczyły się w oparciu
o tę zasadę, nie mogły odmawiać jej innym narodom. W rezultacie rząd niemiecki
Zob. opinia ministra spraw zagranicznych RFN w latach 1974–1992; H.-D. Genschera, dz. cyt., s. 927.
H.-D. Genscher, dz. cyt., s. 932.
20|
P. Sokołowska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii
w latach 1990–2005, Toruń 2010, s. 58 i nast.
18|
19|
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19 grudnia 1991 r. zadeklarował uznanie niepodległości obu krajów. Krokiem tym
nie tylko wyłamał się z ustaleń Wspólnoty, lecz także przyczynił się – być może
wbrew intencjom – do eskalacji dążeń wolnościowych pozostałych narodów byłej Jugosławii. Ponadto spowodował umiędzynarodowienie tych konfliktów21.
W związku z krytyką społeczności międzynarodowej niemieckie zaangażowanie
na Bałkanach w kolejnych latach zmalało i pozostawało skoordynowane z inicjatywami euroatlantyckich sojuszników.
Minister Genscher, który w swych wspomnieniach szczegółowo odtworzył
działania „Dwunastki”22 w 1991 r. oraz dobitnie podkreślał ścisłą współpracę Bonn
z zachodnimi aliantami, tak kończył rozdział poświęcony kwestii bałkańskiej: „Lekcją, jaką należy wyciągnąć z rozwoju w byłej Jugosławii jest, aby w każdym wypadku
trzymać się zasady niestosowania przemocy”. Wskazał na Kartę Paryską jako podstawę porządku europejskiego podpisaną w listopadzie 1990 r. na szczycie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, dlatego „ktokolwiek dążyć będzie,
wbrew lub bez niej, do rozwiązania konfliktu środkami militarnymi, nie może liczyć
na wyrozumiałość czy późniejszą aprobatę wspólnoty państw […]. Nic nie usprawiedliwia agresji”23. Ocena ta odnosiła się zarówno do postawy przywódcy Serbii,
jak i stanowiła ogólne przemyślenie w odniesieniu do sytuacji, na którą rządy WE
nie były przygotowane, przeszły jednak bałkańską „próbę ogniową” – zdawałoby
się – pomyślnie.

„Nigdy więcej Auschwitz”
Przed dylematem użycia siły rząd RFN stanął kilka lat później. Paradoksalnie to
właśnie ścisła współpraca z państwami Zachodu zaważyła negatywnie na relacjach
niemiecko-jugosłowiańskich (serbskich)24 z końcem lat 90. Punktem zapalnym stała się sprawa Kosowa25. Jak wspomniano wyżej, w marcu 1989 r. autonomia prowincji26 została zniesiona przez S. Miloševicia, co zapoczątkowało restrykcyjną politykę
Istotne wydaje się przypomnienie, iż jedną z zasad Karty Narodów Zjednoczonych jest nieingerencja w sprawy wewnętrzne państw (art. 2 pkt. 7).
22|
Określenie 12 krajów tworzących Wspólnoty Europejskie (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania oraz Włochy).
23|
H.-D. Genscher, dz. cyt., s. 967–968.
24|
Po rozpadzie w miejsce SFRJ powstały: Bośnia i Hercegowina (1992 r.), Chorwacja (1991 r.), Federalna Republika Jugosławii (w latach 1992–2003 tworzyły ją Serbia i Czarnogóra, obecnie od
2006 r. są to odrębne państwa), Macedonia (1991 r.), Słowenia (1991 r.).
25|
Dla lepszego zrozumienia złożonej istoty problemu należy podkreślić, że dla Serbów Kosowo
do dziś określa ich tożsamość kulturalną i narodową oraz symbolizuje kolebkę państwowości i serbskiej prawosławnej cerkwi. Początki tej tradycji sięgają XIV w., kiedy 28 czerwca 1389 r. na Kosowym Polu doszło do bitwy między Serbami a Turkami. Zakończyła się ona śmiercią zarówno
serbskiego księcia Lazara, jak i sułtana Murada I. Serbia utrzymała swoją niepodległość oraz kontrolę nad Kosowem do 1455 r., kiedy stało się ono ostatecznie częścią imperium osmańskiego. Zob.
N. Klimiuk, Z Serbką o Kosowie. Nasz symbol, „Przegląd prawosławny” 2013, nr 3.
26|
W 1946 r. Kosowo stało się regionem autonomicznym w obrębie republiki serbskiej, w 1963 r. zaś
zyskało status prowincji zamieszkanej w 90 % przez kosowskich Albańczyków. Stan ten potwierdziła
21|

Stosunki niemiecko-serbskie między historią a współczesnością

213

władz w Belgradzie wobec jej mieszkańców. Wkrótce ich sprzeciw uległ radykalizacji, a w 1992 r. powstała albańska organizacja zbrojna – Armia Wyzwolenia Kosowa (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK)27, której celem nie było już przywrócenie
dawnego statusu, lecz całkowite oderwanie się od Serbii. Najpóźniej po podpisaniu
w grudniu 1995 r. pomiędzy stronami serbską, chorwacką i bośniacką układu pokojowego w Dayton stało się jasne, że bez walki zbrojnej nie zostanie on osiągnięty.
Fakt, że w układzie tym nie uwzględniono sprawy Kosowa z perspektywy czasu okazał się dużym błędem. Choć – jak ocenia były szef niemieckiej dyplomacji, Joschka
Fischer – sprawa nie była prosta i przypominała grecką tragedię. Jeśli bowiem stroną negocjacji byłoby Kosowo, nie doszłoby zapewne do porozumienia z Serbami.
Natomiast wykluczenie kwestii kosowskiej niemal nieuchronnie doprowadziło
do kolejnej wojny.
Wiosną 1998 r. rozpoczęły się walki UÇK z siłami rządowymi. Równocześnie
trwał exodus albańskiej ludności28. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) z września 1998 r. wskutek działań wojennych przemieściło się
230 tys. osób, z tego 50 tys. pozostało bez dachu nad głową. W obliczu zbliżającej się
zimy Kosowu groziła katastrofa humanitarna29. Na posiedzeniu 23 września 1998 r.
Rada Bezpieczeństwa (RB) wezwała strony konfliktu do zawieszenia broni i rozpoczęcia
rokowań, w przeciwnym razie zapowiadano rozważenie dalszych działań i użycie dodatkowych środków w celu utrzymania lub przywrócenia pokoju i stabilności w regionie30.
Ostatecznie jednak ONZ nie udzieliła mandatu misji w Jugosławii31. Wówczas USA, przy
wsparciu zachodnioeuropejskich sojuszników, postanowiły o interwencji na podstawie
decyzji NATO, z pominięciem zgody ONZ. Pod presją czasu i Amerykanów, którzy domagali się wspólnego i zdecydowanego działania jako jedynego skutecznego środka nacisku na S. Miloševicia, również Niemcy wzięli aktywny udział w działaniach zbrojnych
przeciwko Jugosławii32. Formalnie, aby zapobiec katastrofie humanitarnej w Kosowie,
12 października zgodę na udział w nich 500 żołnierzy wyraził rząd federalny33, cztery dni
konstytucja z 1974 r.
W raporcie niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji z 1998 r. została ona określona jako „grupa terrorystyczna”. Verfassungsschutzbericht 1998, s. 141, http://www.bmi.bund.de/
cae/servlet/ contentblob/150364/publicationFile/14854/Verfas sungsschutzbericht_1998_Id_7295_
de.pdf (data dostępu: 30.03.2016).
28|
Zdaniem Ministra Spraw Zagranicznych RFN w latach 1998–2005, J. Fischera, to nie UÇK, lecz
terroryzowanie i wypędzenie ludności albańskiej z Kosowa było zasadniczym celem rządu w Belgradzie, aby ostatecznie zmienić proporcje narodowościowe w prowincji. J. Fischer, dz. cyt., s. 102.
29|
Security Council Demands All Parties end Hostilities and Maintain a Ceasefire in Kosovo, http://
www.un.org/press/en/1998/19980923.sc6577.html (data dostępu: 20.03.2016).
30|
Resolution 1199. The situation in Kosovo, http://unscr.com/en/resolutions/1199 (data dostępu:
20.03.2016).
31|
Swój sprzeciw w ewentualnym głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa zapowiedziały Rosja oraz Chiny.
32|
J. Fischer, dz. cyt., s. 106–107.
33|
Powagi tym rozstrzygnięciom dodawał fakt, że w tym czasie w RFN następowała istotna zmiana
u steru władzy. Wybory parlamentarne z 27 września 1998 r. przegrała koalicja chadecko-liberalna
z kanclerzem Helmutem Kohlem na czele; pod koniec października zaś uformował się czerwono27|
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później na nadzwyczajnym posiedzeniu uczynił to – zdecydowaną większością głosów –
Bundestag34. Minister spraw zagranicznych, Klaus Kinkel35, uznał wówczas „ograniczoną
interwencję zbrojną” jako nieodzowną wobec braku skuteczności dyplomacji. Również
w tym wypadku pojawiła się retoryka historyczna, przypomniał on bowiem, że także
Niemcy nie były w stanie samodzielnie wyzwolić się spod narodowosocjalistycznej tyranii i nastąpiło to dopiero z użyciem sił zewnętrznych. Minister obrony, Volker Rühe,
zwrócił uwagę, iż historia dostarcza wielu przykładów na to, że „są również takie sytuacje, w których trzeba stwierdzić, że głęboko niemoralne jest niewykorzystanie żołnierzy,
kiedy jest to jedyną szansą, by powstrzymać wojnę i masakry”36. Gerhard Schröder zaś,
nominowany kanclerz nowego rządu, wskazał na S. Miloševića jako jedynego winnego
konfliktu na Bałkanach37. Odwołanie się do praw człowieka i potrzeby powstrzymania
ludobójstwa stało się strategią legitymizującą działania w Jugosławii, co w dużej mierze
uniemożliwiło podjęcie krytycznej debaty na ten temat38.
Pierwsze bomby od czasów II wojny światowej spadły na jeden z europejskich
krajów 24 marca 1999 r. Tym razem sprawcami była tzw. wspólnota międzynarodowa, a w rzeczywistości USA ze sprzymierzeńcami w NATO, które ignorując brak
aprobaty ONZ, postanowiły siłą „zdyscyplinować” Jugosławię. Operację zakończono
78 dni później, kiedy serbski przywódca zgodził się na podyktowane mu w czerwcu
1999 r. warunki porozumienia pokojowego. Z Kosowa wycofano serbskie wojska,
a uchodźcy mogli wrócić do domów. Nad demilitaryzacją prowincji czuwało 50 tys.
żołnierzy międzynarodowych sił misji KFOR39 ustanowionej na mocy rezolucji nr
1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 10 czerwca 1999 r.40 Obecnie kontyngent niemiecki liczy 687 żołnierzy41.
Współcześnie dostępna jest niemieckojęzyczna literatura, która krytycznie odnosi się zarówno do (wątpliwych) przyczyn i prawnej legitymacji interwencji z 1999 r.
(bez mandatu RB ONZ), sposobu ich przedstawienia przez rząd G. Schrödera

-zielony rząd Gerharda Schrödera. Choć decyzję z 12 października podjął jeszcze stary gabinet,
odpowiedzialność za prowadzenie wojny spadła na SPD i Zielonych, tradycyjnie pacyfistyczne
ugrupowania.
34|
Debata na forum Bundestagu, zob. Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 248. Sitzung,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/13/13248.pdf (data dostępu: 20.03.2016).
35|
Minister Spraw Zagranicznych RFN w latach 1992–1998.
36|
Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 248. Sitzung…, s. 23–34.
37|
Stanowisko rządu niemieckiego przedstawił obszernie we wspomnieniach szef niemieckiej dyplomacji Joseph „Joschka” Fischer: dz. cyt., s. 83 i nast.
38|
K. Gritsch, Nie wieder Krieg…
39|
Misja Kosovo Force międzynarodowych sił pokojowych NATO, działające na terenie Kosowa, rozpoczęła się 12 czerwca 1999 r. na mocy mandatu ONZ . Trwa do dziś.
40|
Resolution 1244, https://daccess-ods.un.org/TMP/1506593.5254097.html (data dostępu: 20.03.
2016).
41|
Liczba żołnierzy Bundeswehry biorących udział w misjach zagranicznych [stan: 21.03.2016], http://
de.statista.com/statistik/daten/studie/72703/umfrage/anzahl-der-soldaten-der-bundeswehr-im-ausland/ (data dostępu: 30.03.2016).
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(w tym kontekście pojawia się nawet zarzut „kłamstwa wojennego”42), udziału niemieckich żołnierzy, jak i skutków (katastrofalnych) przeprowadzonej w 1999 r. operacji Allied Force43. Główny zarzut sprowadza się do stwierdzenia, że Niemcy, zmuszone po 1945 r. do samoograniczania się w działaniach zewnętrznych, dostrzegły
w bombardowaniu Jugosławii szansę „powrotu do normalności”, rozumianej jako
wykorzystanie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa także środków wojskowych służących budowie mocarstwowej pozycji państwa. W kontekście globalnym
Allied Force miała być narzędziem europejskiej polityki USA oraz służyć przeobrażeniom Sojuszu Północnoatlantyckiego z obronnego w interwencyjny (operacje typu
out-of-area)44 z własnym mandatem do działania, uniezależnionym od ONZ.

Rozmawiać o przyszłości, nie zapominając o przeszłości
Współczesne stosunki niemiecko-serbskie mają zdecydowanie asymetryczny charakter we wszystkich aspektach, realizowane są zaś zwłaszcza na płaszczyznach politycznej i ekonomicznej. Podobnie jak w przeszłości są to relacje pomiędzy leżącym
w centrum Starego Kontynentu państwem o ogromnych wpływach a ustępującymi
mu pod każdym względem peryferiami. Po zakończeniu bombardowań Jugosławii
wspólnota międzynarodowa stanęła przed kolejnym wyzwaniem – utrzymaniem
bezpieczeństwa i pokoju na Bałkanach, aby państwa regionu mogły się dalej rozwijać w oparciu o współpracę ze strukturami euroatlantyckimi. Zadanie to miał
spełnić Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej uroczyście podpisany
w Kolonii 10 czerwca 1999 r. Dodajmy, że miało to miejsce w trakcie niemieckiej
prezydencji Rady UE, w dużej mierze też uwzględniał on niemieckie propozycje
przedstawione przez ministra J. Fischera. Pakt nie był organizacją, nie posiadał własnego budżetu ani struktur, w założeniu stanowił inicjatywę polityczną stworzoną
i finansowaną przez jej partnerów-donatorów, adresowaną do państw bałkańskich,
w tym do Serbii45, przy czym warunkiem jej udziału była zmiana władzy46. W tym
samym roku UE zainicjowała ponadto Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia, który
miał stworzyć krajom regionu realne szanse na przyszłe członkostwo w organizacji.
Niemcy dyskretnie, acz konsekwentnie zaangażowały się wówczas w popieranie
serbskiej opozycji skupionej wokół Vojislava Koštunicy47. Wrześniowe wybory parFilm dokumentalny J. Angerera i M. Wertha pt. Es begann mit einer Lüge – Deutschlands Weg in den
Kosovo-Krieg wyemitowany w pierwszym programie niemieckiej telewizji (ARD) 8 lutego 2001 r;
J. Elsässer, Kriegslügen. Vom Kosovokonflikt zum Milosevic-Prozess, Berlin 2004.
43|
M.in. prace Kurta Grietscha: Nie wieder Krieg…; tenże, Peter Handke und „Gerechtigkeit für Serbien”: Eine Rezeptionsgeschichte, Innsbruck 2009; Serbien muß sterbien. Wahrheit und Lüge im jugoslawischen Bürgerkrieg, hrsg. K. Bittermann, Berlin 2013 czy A. Timmermann-Levanas, A. Richter, Die reden – wir sterben. Wie unsere Soldaten zu Opfer der deutschen Politik werden, Bonn 2010.
44|
A. Pradetto, Funktionen militärischer Konfliktregelung durch die NATO, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2002, Nr. B 24.
45|
Ponadto do Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Rumunii.
W 2001 r. dołączyła także Mołdawia. P. Sokołowska, dz. cyt., s. 302.
46|
M. Korzeniewska-Wiśniewska, dz. cyt., s. 240.
47|
J. Hogrefe, Hilfe zur Revolution, „Der Spiegel” 2000, Nr. 41.
42|
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lamentarne i prezydenckie w 2000 r. przyniosły jej zwycięstwo – nowym prezydentem został V. Koštunica, premierem zaś Zoran Đinđić. Do dziś nie do końca jasne są
okolicznościach ustąpienia 5 października ekipy S. Miloševicia. Jak pisał wspomniany
już J. Fischer, tego wieczora wojny bałkańskie lat 90. definitywnie dobiegły końca.
„Tylko tak można było przezwyciężyć tragiczne dzieje Bałkanów i otworzyć ich nowy,
pokojowy rozdział”48. Wkrótce Zachód zniósł embargo i zaczął traktować Serbię jako
młodą demokrację w transformacji, stopniowo nawiązując z nią kontakty49.
Miesiąc później, jako pierwszy minister z kraju należącego do NATO, w Belgradzie gościł niemiecki szef dyplomacji, gdzie spotkał się z przedstawicielami nowo
wybranych władz. Triumfalnie obwieszczając zwycięstwo demokratycznej rewolucji
w Jugosławii, J. Fischer deklarował powrót do „dawnych, dobrych relacji gospodarczych”, jako bonus zaś obiecał natychmiastowe uruchomienie programu pomocowego w wysokości 50 mln DM na żywność, leki i zaopatrzenie w energię elektryczną50. Podstawowym krokiem do normalizacji miało być przywrócenie stosunków
dyplomatycznych, co 16 listopada zapowiedział premier Z. Đinđić51.
U progu XXI w. Serbowie przystąpili do odbudowy kraju oraz przezwyciężania
skutków wieloletniej izolacji międzynarodowej, co nie było możliwe bez pomocy
z zagranicy. Najważniejszymi partnerami gospodarczymi Serbii są obecnie Niemcy,
Rosjanie oraz Włosi.
Kolejne lata nie przyniosły jednak państwu znaczącej poprawy sytuacji wewnętrznej, którą zdominowała niepraworządność oraz powiązania nowych władz
ze światem przestępczym. Premierowi zarzucano ponadto duże uzależnienie od
Niemiec. Wywołało to poważny kryzys w kręgach władzy, przede wszystkim na linii premier – prezydent52. Popularność nowego rządu spadła także po tym, jak bezprawnie wydał S. Miloševicia Trybunałowi w Hadze. Widziano w tym „transakcję”
sfinansowaną przez Zachód. On sam wyjaśniał, iż było to konieczne, aby kraj mógł
zachować wiarygodność53. W marcu 2003 r. Z. Đinđić zginął w zamachu, którego
dokonały – cytując słowa jego następcy, Zorana Żivkovicia – siły, które „pragnęły
cofnąć Serbię w mroki reżimu Miloševicia”54.

J. Fischer, dz. cyt., s. 336.
Scharping zu Jugoslawien: Der Weg ist noch lange nicht beendet, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/scharping-zu-jugoslawien-der-weg-ist-noch-lange-nicht-beendet-a-97380.html (data dostępu: 30.03.2016).
50|
Joschka Fischer reiste mit 50 Millionen Mark nach Belgrad, http://www.abendblatt.de/archiv/2000/
article204369029/Joschka-Fischer-reiste-mit-50-Millionen-Mark-nach-Belgrad.html (data dostępu: 1.12.2016).
51|
Jugoslawien und Deutschland: Diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen, http://www.spiegel.de/politik/ausland/jugoslawien-und-deutschland-diplomatische-beziehungen-wieder-aufgenommen-a-103055.html (data dostępu: 30.03.2016).
52|
M. Korzeniewska-Wiśniewska, dz. cyt., s. 246.
53|
Interview mit dem serbischen Ministerpräsidenten Zoran Djindjic «Europa wartet nicht auf uns»,
„Neue Züricher Zeitung” 2001.
54|
K. Kęciek, Gangsterzy i spiskowcy, „Tygodnik Przegląd” 2003.
48|
49|
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Kilka miesięcy po tych wydarzeniach – 29 października 2003 r. – w Belgradzie
złożył wizytę (pierwszą od 1985 r.) niemiecki kanclerz. Strona serbska oczekiwała
na nią w napięciu. Gerhard Schröder w rozmowach z Prezydentem Serbii i Czarnogóry, Svetozarem Maroviciem, i szefem rządu, Z. Živkoviciem, poruszył zagadnienia polityczne, przede wszystkim dalsze postępy w procesie demokratyzacji, który
wyraźnie zahamował po zamordowaniu premiera, współpracę Serbii z trybunałem
haskim oraz problem Kosowa55. W tym wypadku obawiano się, że podobnie jak
w 1991 r. w odniesieniu do Chorwacji i Słowenii, tak i teraz Niemcy mogłyby podjąć
decyzję o jego przedwczesnym uznaniu. Niemiecki przywódca zapewnił o poparciu
dążeń Serbii do zacieśnienia współpracy ze strukturami wspólnotowymi56. Gospodarze nie kryli rozczarowania, że nie padła żadna konkretna propozycja wymiany
ekonomicznej, zainaugurowano natomiast w obecności gościa funkcjonowanie niemiecko-serbsko-czarnogórskiej Rady Współpracy, na forum której przedstawiciele
rządów i gospodarki mieli podjąć działania na rzecz stworzenia lepszej atmosfery
inwestycyjnej, a tym samym otwarcia serbskiego rynku na niemieckie inwestycje57.
Jednak do dziś wszelki postęp w tej dziedzinie jest niezwykle powolny, brakuje
dynamiki procesowi prywatyzacji nierentownych przedsiębiorstw, których utrzymanie bardzo obciąża budżet. Natomiast liczba urzędników państwowych małej
Serbii przewyższa tę w USA. Wszystko to sprawia, że kraj od lat balansuje na krawędzi bankructwa. Analizując możliwości ekonomiczne Serbii, eksperci wskazują
na mankamenty – prawie nieistniejący rynek wewnętrzny, niewystarczającą infrastrukturę wymagającą modernizacji i rozbudowy, wysoką zależność od importu surowców energetycznych oraz wysokie bezrobocie (18,69% w 2016 r.58). Jako atuty
wymieniają atrakcyjne położenie geograficzne i dobrą infrastrukturę logistyczną,
stosunkowo niskie koszty płac, udział finansowy państwa w dużych przedsięwzięciach w wybranych sektorach (produkcja przemysłowa, usługi, badania i rozwój),
korzystne warunki do bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz atrakcyjne
stawki podatkowe59. W opinii dyrektora serbskiego instytutu badania opinii publicznej „Faktor Plus”, Wladimira Pejicia: „Serbowie darzą Niemcy o wiele większą
niż USA sympatią. Niezależnie od dawnej wrogości w minionych wojnach, w Serbii
ceni się niemiecki porządek, pracowitość i dyscyplinę. Często wzywa się Niemców,

Schröder will Wirtschaftskontakte mit Balkan-Region ausbauen, http://www.handelsblatt.com/politik/international/kanzler-reist-in-die-slowakei-schroeder-will-wirtschaftskontakte-mit-balkan-region-ausbauen/2281944.html (data dostępu: 30.03.2016).
56|
Serbia 3 kwietnia 2003 r. została przyjęta do Rady Europy.
57|
G. Pörzgen, In 48 Stunden durch Südosteuropa, „Tagesspiegel” 2003; B. Kleymann, Kanzlersreise
na Südeuropa, http://www.dw.com/de/kanzlerreise-nach-s%C3%BCdosteuropa/a-1016273 (data
dostępu: 31.03.2016).
58|
Serbien: Arbeitslosenquote von 2005 bis 2016, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/368654/
umfrage/arbeitslosenquote-in-serbien/ (data dostępu: 2.12.2016).
59|
Die Wirtschaft in Serbien [Stand: Februar 2014], http://www.dortmund.ihk24.de/blob/doihk24/
international/downloads/305178/ee65dc2fb2a8119aa5a94cd496d966d8/LAeNDERSPIEGEL_Die_
Wirtschaft_Serbiens-data.pdf (data dostępu: 31.03.2016).
55|
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by zaprowadzili tu porządek. Niemcy uchodzą za bardziej rzetelnych i godnych zaufania niż Amerykanie i Brytyjczycy”60.
O ile RFN jest dla Serbii jednym z kluczowych partnerów handlowych, w strukturze niemieckiego importu/eksportu zajmuje ona odległe 61. miejsce. Asymetryczny jest także profil tej wymiany, na rynek serbski trafiają bowiem przede wszystkim niemieckie wyroby elektrotechniczne i chemiczne, maszyny oraz samochody
i części do nich, w odwrotnym kierunku wysyłane są zaś wyposażenie elektryczne
maszyn, samochody i części samochodowe, artykuły spożywcze oraz pasze61.
Dodać także trzeba, że Niemcy należą do grona najważniejszych krajów-donatorów – wspierając transformację Serbii od 2000 r. przekazały środki pomocowe
w wysokości ponad 1,6 mld euro 62. Istotny wkład w rozwój serbskiej gospodarki ma
kilkaset tysięcy mieszkających w RFN osób posiadających serbskie korzenie, które
każdego roku wysyłają swoim rodzinom w kraju ok. 1,6 mld euro63.
O ile w kwestiach współpracy ekonomicznej oba kraje porozumiały się stosunkowo szybko, czerpiąc z tego obopólne korzyści – Serbia środki na dalszy rozwój
kraju, Niemcy strefę wpływów na Bałkanach – relacje polityczne pozostają do dziś
napięte. Istotę rzeczy trafnie oddała karykatura zamieszczona w marcu 2013 r.
w jednym z wpływowych dzienników – „Večernje novosti”, przedstawiająca Niemców w postaci zaciśniętej pięści przy stole rokowań. Autorka artykułu, do którego
stanowiła ona ilustrację – Ljiljana Begenišić – komentując twarde warunki dyktowane przez Unię Europejską [utożsamianą w dużej mierze z Niemcami – K.G.]
w sprawie Kosowa, porównała je do ultimatum z 1914 r., stwierdzając ponadto,
że „żądania niemieckich parlamentarzystów są kontynuacją germańskiej polityki
wobec naszego kraju”64.

Cyt. za: K. Engelhard, Serbische Wirtschaft. Hoffnungsträger Deutschland, http://www.deutschlandfunk.de/serbische-wirtschaft-hoffnungstraeger-deutschland.795.de.html?dram:article _ id =288841
(data dostępu: 31.03.2016).
61|
Export nach und Import aus Serbien im Vergleich nach Jahren, http://www.auwi-bayern.de/Europa/
Serbien/Export-Import-Statistik-Serbien-und-Montenegro.jsp (data dostępu: 31.03.2016); Wirtschaftsdaten kompakt: Serbien [Stand: Mai 2015], Germany Trade & Invest, Bonn 2015.
62|
[Serbien] Beziehungen zu Deutschland, http://www.auswaertiges-amt.de/ DE/ Aussenpolitik/ Laender/ Laenderinfos/Serbien/Bilateral_node.html (data dostępu: 31.03.2016); H. Friederichs, Ein
Entwicklungsland auf höchstem Niveau, http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-02/serbien-entwicklungshilfe-eu/komplettansicht (data dostępu: 2.12.2016).
63|
K. Engelhard, dz. cyt. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2015 r. Niemcy zamieszkiwało 230 427 Serbów, szacuje się jednak, że osób pochodzenia serbskiego jest od 300–500
tys. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-der-auslaender-in-deutschland-nach-herkunftsland/ (data dostępu: 31.03.2016).
64|
L. Begenišić, Ucene i ultimatum Srbiji i za 21. vek, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:426984-Ucene-i-ultimatum-Srbiji-i-za-21-vek (data dostępu: 1.12.2016); Kosovo-Politik: Serbischer Historiker wirft Deutschland Sadismus vor, http://www.spiegel.de/politik/ausland/serben-werfen-deutschland-wegen-kosovo-politik-sadismus-vor-a-891834.html (data dostępu: 2.04.
2016); Viertes Reich, „Der Spiegel” 1991, Nr. 30, s. 119–120.
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Dla Serbów Niemcy, którzy w XX w. trzykrotnie – w 1914, 1941 i 1999 r. – najeżdżali ich kraj, stali się „poplecznikami zbrodni”65. Na doświadczenia ostatnich
25 lat nakładają się wciąż żywe, niezwykle bolesne, historyczne resentymenty zasadzone na odpieraniu przez naród serbski od ponad stulecia germańskiego żywiołu.
Z takim bilansem niełatwo było obu stronom zainicjować nowy początek. Interesujące jest, że na stronach internetowych resortów spraw zagranicznych zarówno
niemieckiego, jak i serbskiego informacje na temat dwustronnych stosunków politycznych są niezwykle zdawkowe66. Serbowie sporządzili jedynie wykaz wymiany wizyt w latach 2014–2015, na stronie niemieckiej zaś najistotniejszą informacją
pozostaje stwierdzenie, że „na pierwszym planie niemieckiej i europejskiej polityki
wobec Serbii znajduje się wsparcie reform politycznych i gospodarczych. Celem
jest dalsza transformacja ustrojowa i demokratyczna oraz zbliżenie Serbii do UE”67.
Oznacza to niewielką intensywność w wymiarze bilateralnym, w praktyce zaś kontakty niemiecko-serbskie przebiegają głównie w ramach unijnych i innych organizacji europejskich.
Analizując ich rozwój w ostatnich latach, można stwierdzić, że dyplomacja
wspólnotowa posługuje się dobrze znaną w stosunkach międzynarodowych metodą
„kija i marchewki”, na przemian grożąc palcem i nagradzając Serbię za poczynione
postępy. Integracja tego kraju ze wspólnotami nasiliła się, kiedy po wyborach prezydenckich w 2004 r. do władzy doszedł proeuropejski prezydent, Boris Tadić, a sprawowanie przez niego urzędu przez prawie dwie kadencje zapewniło utrzymanie
tego kursu. To on 23 grudnia 2009 r. złożył w Sztokholmie wniosek o akcesję do UE.
W marcu 2012 r. uznano oficjalnie kandydaturę Serbii, w roku następnym zapowiedziano rozpoczęcie negocjacji członkowskich 21 stycznia 2014 r.
Spośród czynników, które po 2000 r. utrudniały normalizację jej stosunków
z krajami UE, należy wymienić przede wszystkim trzy:
• dążenie do niepodległości Czarnogóry68;
• n
 iechęć do konfrontacji z własną, trudną przeszłością i brak współpracy
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii69;
• nierozwiązana kwestia statusu Kosowa70.
O. Ihlau, „Serbien muß sterbien”. Der historische Ballast zwischen Serben und Deutschen, „Der Spiegel” 1999, Nr. 13, s. 208.
66|
Bilateral issues with Foreign Countries: Germany, http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/bilateral-issues/96-bilateral-issues/12280-germany (data dostępu: 5.07.2016).
67|
Serbien. Beziehungen zu Deutschland [Stand: April 2016], http://www.auswaertiges-amt.de/DE/
Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Serbien/Bilateral_node.html (data dostępu: 5.07.2016).
68|
Parlament Czarnogóry proklamował niepodległość 3 czerwca 2006 r. Sukcesorką dotychczasowego
państwa pozostała Serbia.
69|
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii został utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji 827 RB ONZ. Swoją pracę ma zakończyć wraz z upływem 2016 r. Zob. H. Jeppesen, Kritik
am Jugoslawien-Tribunal, http://www.dw.com/de/kritik-am-jugoslawien-tribunal/a-17069609 (data
dostępu: 3.04.2016).
70|
M. Szpala, Kręta droga Serbii do Unii, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/110715_serbia_
pl.htm (data dostępu: 3.04.2016).
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Ta ostatnia wciąż rzuca cień także na relacje z RFN. Kiedy 17 lutego 2008 r.
Kosowo ogłosiło niepodległość, Niemcy uznały ją jako jedne z pierwszych71, w ślad
za nimi poszła większość rządów państw unijnych72. Władze w Belgradzie natomiast oświadczyły, że nigdy nie pogodzą się z utratą swojej prowincji wciąż zamieszkiwanej przez kilkadziesiąt tysięcy rodaków73. Rząd federalny starał się nakłonić
je do zmiany stanowiska. Niepowodzeniem zakończyła się misja podjęta przez
kanclerz Angelę Merkel latem 2011 r. Na wstępie w typowy dla siebie – pojednawczy – sposób zapewniła, że Niemcy uznają Serbię za część europejskiej wspólnoty,
w tonie wypowiedzi wyczuwalne było wyraźne „ale”… „Ale najpierw musicie na to
zasłużyć”74 – usłyszeli gospodarze. Główną przeszkodę upatrywała ona w braku
porozumienia z Kosowem75. Spotkanie z prezydentem B. Tadićem odbyło się w napiętej atmosferze, co dała do zrozumienia kanclerz podczas konferencji prasowej.
On natomiast domagał się traktowania swojego kraju jak każdego innego, bez
wymagania coraz to nowych warunków do spełnienia, niemiecką politykę określił jako ultymatywną i uderzającą w „godność Serbii”76. Tym samym rozwiały się
nadzieje na uzyskanie statusu państwa-kandydata do UE z końcem 2011 r. Winą
za to niepowodzenie obarczono Berlin; ponownie ożyły zadawnione resentymenty77.
Zarówno B. Tadić, jak i jego następca – wybrany w maju 2012 r. Tomislav Nikolić – podtrzymali zacieśnianie relacji z UE jako cel swoich działań, podkreślili
jednak, że nie będą do niego dążyć za wszelką cenę78.
Powyższy kurs polityki spowodował wkrótce zawarcie strategicznego partnerstwa z Moskwą79, dla której Serbia – traktowana raczej instrumentalnie – miała być
przyczółkiem w budowaniu rosyjskiej strefy wpływów na Bałkanach. W rezultacie
Deutschland erkennt das Kosovo an, „Die Zeit” 2008; Deutschland erkennt Kosovo an, „FAZ” 2006.
Kosowa nie uznają Cypr, Grecja, Hiszpania, Rumunia i Słowacja. W styczniu 2016 r. wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Ulrike Lunacek, wezwała te kraje do uznania Kosowa, co
miało umożliwić pogłębienie współpracy i stworzyć lepsze perspektywy jego członkostwa w UE. Był
to również nacisk na władze w Belgradzie, które kategorycznie odmawiały uznania niepodległości
„swojej” prowincji. Beitrittsperspektive für Serbien und Kosovo, http://www.oe24.at/welt/Beitrittsperspektive-fuer-Serbien-und-Kosovo/221831950 (data dostępu: 3.04.2016).
73|
Serben im Kosovo: Mehr Rechte für die Minderheit, „FAZ” 2015.
74|
M. Sattar, Bundeskanzlerin in Belgrad. Merkels Balkan-Pragmatismus, „FAZ” 2011; Merkel stellt Serbien Bedingungen, „FAZ” 2011.
75|
A. Ivanji, Merkel wird zu neuem Feindbild, „Tageszeitung” 2011; Serben ärgern sich über Merkel
Wütende Reaktionen auf Forderungen zum Kosovo, http://www.tagesspiegel.de/politik/serben-aergern-sich-ueber-merkel-wuetende-reaktionen-auf-forderungen-zum-kosovo/5980852.html (data
dostępu: 3.04.2016).
76|
M. Sattar, dz. cyt.
77|
A. Ivanji, Merkel wird zu neuem Feindbild…
78|
Tadic zwischen zwei Stühlen, http://orf.at/stories/2091983/2091988/ (data dostępu: 3.04.2016);
E. Robelli, Nationalist Nikolic neuer Präsident in Serbien, http://www.sueddeutsche.de/politik/
tadic-verliert-stichwahl-nationalist-nikolic-neuer-praesident-in-serbien-1.1362114 (data dostępu:
3.04.2016).
79|
J. Bittner et al., Putins großer Plan, „Die Zeit” 2014, Nr. 48.
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Belgrad, próbując lawirować między Rosją a Zachodem, znalazł się między młotem
a kowadłem80. Podobną postawę można zaobserwować w relacjach z Sojuszem Północnoatlantyckim. Serbia jest z nim wprawdzie od 2006 r. powiązana tzw. Partnerstwem dla Pokoju81, ale nie aspiruje do członkostwa, co potwierdził w marcu 2016 r.
premier Aleksandar Vučić82. W opinii byłego szefa dyplomacji, Živadina Jovanovicia, neutralność jest dla jego kraju najlepszą opcją, natomiast przystąpienie do UE
wcale nie jedyną alternatywą. „Serbia potrzebuje rozbudowy stosunków z Rosją,
Chinami, Indiami i innymi krajami, które nie będą jej stawiały żadnych warunków
wstępnych, lecz wspierały jej suwerenności i integralność terytorialną”. Innymi słowy Serbia chce być partnerem, a nie jedynie wypełniać rozkazy83.
Powyższe opinie podziela serbskie społeczeństwo. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez czasopismo „Nowa serbska myśl polityczna” z końcem 2015 r. wykazał, że mniej niż połowa (46,8%) popiera akcesję do UE (41,5% jest jemu przeciwnych), natomiast aż 80,1% sprzeciwia się przystąpieniu kraju do NATO84.
Politycy unijni także otwarcie wyrażają wiele wątpliwości w stosunku do potencjału Serbii w kontekście przyszłego członkostwa, wymieniając oprócz wspomnianych wyżej problematycznych kwestii, nie mniej ważną, słabą kondycję gospodarczą. W opinii Komisji Europejskiej, po dokonaniu tzw. screeningu za 2015 r., czyli
przeglądu zgodności prawa wewnętrznego z unijnym według podziału na obszary
negocjacyjne, Serbia jest przygotowana do członkostwa w UE w stopniu umiarkowanym85. Rokowania akcesyjne są jednak kontynuowane. „Historycznym przełomem” okrzyknięto zapoczątkowane w 2015 r. rozmowy serbsko-kosowskie. Władze
w Belgradzie wprawdzie nadal nie uznają niepodległości Kosowa, gotowe są jednak
podjąć dialog w celu normalizacji i wypracowania pragmatycznych rozwiązań, jak
np. sierpniowe porozumienie w zakresie energii, telekomunikacji, utworzenia stowarzyszenia gmin serbskich w Kosowie oraz w sprawie mostu w Mitrovicy86.
E. Rathfelder, Gazprom ist trotzdem da, „Tageszeitung” 2014.
Zainicjowany w 1994 r. program skierowano do państw, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej, deklarujących wówczas chęć przystąpienia do NATO. Szerzej o programie na stronie NATO:
The Partnership for Peace programme, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50349.htm,
oraz o relacjach z Serbią: Relations with Serbia, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50100.
htm?selectedLocale=en (data dostępu: 5.04.2016).
82|
Vučić: „Serbien plant keinen NATO-Beitritt”, http://www.kosmo.at/vucic-serbien-plant-keinen-nato-beitritt/ (data dostępu: 5.04.2016).
83|
K. Hartmann, »Neutralität ist beste Option. Serbien braucht Partner, keine Befehlshaber: Mehrheit
der Bevölkerung gegen Mitgliedschaft in der NATO. Ein Gespräch mit Zivadin Jovanovic, „Die Junge
Welt” 2014, s. 3.
84|
Warto dodać, że najbardziej popularnymi zagranicznymi politykami okazali się rosyjski prezydent,
W. Putin, (36,1%) oraz niemiecka kanclerz, A. Merkel, (7,3%); w kraju zaś największą popularnością cieszył się premier A. Vučić (34,6%), http://www.nspm.rs/hronika/nspm-rusija-i-putin-u-srcu-srba-protivnici-i-pristalice-eu-skoro-izjednaceni.html (data dostępu: 5.04.2016).
85|
Key findings of the 2015 report on Serbia, Brussels, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO15-6037_en.htm (data dostępu: 5.04.2016).
86|
Durchbruch bei Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo, http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-08/diplomatie-serbien-kosovo-verhandlungen-durchbruch? (data dostępu: 5.04.2016).
80|
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Tym razem pochwały nadeszły także z Berlina, choć słowa uznania były ostrożne i wyważone. Najpierw w maju 2015 r. szef niemieckiej dyplomacji, Frank-Walter
Steinmeier, podczas pobytu w Serbii zapewnił, że nie będą jej już stawiane żadne
nowe warunki, dementując tym samym zarzut serbskiego ministra, Ivicy Dačića,
pod adresem Niemiec, jakoby stosując „politykę elastycznych celów”, określiły one
kolejne, dla kraju nie do przyjęcia, kryteria87.
Wizytę w Belgradzie kanclerz Merkel oceniono jako wyraz poparcia dla serbskich
postępów. Spotkanie ze swoim serbskim odpowiednikiem przebiegło w zupełnie innym klimacie niż przed czterema laty88. Wkrótce też – 7 września – doszło do rewizyty w Berlinie. Aleksandr Vučić piastujący urząd premiera od 2014 r. zdecydowanie
popiera proeuropejski kurs, zdaje sobie również sprawę z potrzeby przeprowadzenia
trudnych, ale koniecznych reform89. Niemal dwa lata po formalnym rozpoczęciu rokowań z UE w połowie grudnia 2015 r. jego rząd powrócił do stołu obrad. Spośród 35
rozdziałów w pierwszej kolejności podjęto negocjacje w sprawie kontroli finansowej
(rozdz. 32) oraz normalizacji stosunków z Kosowem (rozdz. 35). To ostatnie zagadnienie obwarowane zostało tzw. klauzulą o nierównowadze, co w praktyce oznacza,
że jeśli Serbia nie wykaże w ocenie unijnych urzędników wystarczającej woli porozumienia z Kosowem, wówczas dalsze rozmowy mogą zostać zablokowane90.
Istnieje jednak i druga strona tego problemu. Bałkany Zachodnie to wciąż region
pełen napięć, co ilustruje chociażby sytuacja w Kosowie, które po 8 latach niepodległości wciąż jest najbiedniejszym państwem w Europie z bezrobociem sięgającym
40% i rosnącym niezadowoleniem społecznym. Na przełomie lat 2015 i 2016 europejskie media obiegły sceny z parlamentu w Prisztinie, którego posiedzenia uniemożliwiała opozycja przeciwna porozumieniu z Serbią, wyrażając protest z użyciem
gazu łzawiącego, gwizdami oraz obrzucaniem jajkami91. Dowodzi to, że po obu stroS. Vukojević, Steinmeier: Keine neuen Bedingungen für EU-Beitritt Serbiens, http://www.euractiv.
de/section/eu-aussenpolitik/news/steinmeier-keine-neuen-bedingungen-fur-eu-beitritt-serbiens/
(data dostępu: 5.04.2016).
88|
K. Engelhard, Merkel besucht Serbien. Lob für den EU-Beitrittskandidaten, https://www.tagesschau.de/ausland/merkel-serbien-101.html (data dostępu: 1.12.2016); Ministerpräsident Vučić
in Berlin. Serbien ist sicheres Herkunftsland, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/
Artikel/2015/09/2015-09-07-merkel-vucic-treffen.html (data dostępu: 5.04.2016).
89|
W styczniu 2016 r. premier zapowiedział przedterminowe wybory, w których obywatele daliby
mu mandat potrzebny, aby kontynuować reformy. Serbien kündigt Neuwahlen trotz deutlicher Regierungsmehrheit an, http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/aleksandar-vucic-serbien-regierungschef-neuwahlen-ankuendigung (data dostępu: 5.04.2016). Odbyły się one 24 kwietnia 2016 r.
i przyniosły zdecydowane zwycięstwo ugrupowaniu A. Vučića. Zob. N. Beckmann-Dierkes, S. Kawohl, Wahlen in Serbien 2016, http://www.kas.de/wf/doc/kas_45204-1522-1-30.pdf?160517134825
(data dostępu: 5.07.2016).
90|
V. Lilyanova, 2015 r.: Serbia otwiera pierwsze rozdziały negocjacyjne, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 2016.
91|
Kosovo: Opposition versprüht Tränengas im Parlament, http://www.spiegel.de/politik/ausland/
kosovo-opposition-versprueht-wegen-serben-traenengas-im-parlament-a-1063204.html (data dostępu: 1.12.2016); B. Cani, Die Spirale der Gewalt in Kosovo, http://www.dw.com/de/die-spirale-dergewalt-im-kosovo/a-19051363 (data dostępu: 5.04.2016).
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nach nie ma autentycznej woli porozumienia i dążenia do normalizacji, a dopiero
taki stan byłby w interesie Unii.
Relacje Belgradu z UE nie pozostają bez znaczenia także dla tej ostatniej. W minionych latach wspólnotom – wydaje się – zabrakło jasnej formuły i kryteriów
dla kolejnych kandydatów. W przypadku Serbii jest to ewidentne i bez wątpienia
w oczach jej mieszkańców UE zaczęła tracić na atrakcyjności. Po 2007 r., kiedy
przystąpiły do niej Bułgaria i Rumunia, oraz po światowym kryzysie ekonomicznym, który wstrząsnął Europą końca pierwszej dekady XXI w., coraz częściej mówi
się o „zmęczeniu rozszerzeniem”. W przeciągu zaledwie 23 lat liczba państw w Unii
zwiększyła się blisko 2,5-krotnie. Zróżnicowanie wewnętrzne pogłębiło się i zachwiało jej stabilnością. Przyczyniły się do tego także czynniki zewnętrzne, ostatnio
głównie kryzys uchodźczy. Również w tym kontekście widać, że UE i Serbia są sobie
wzajemnie potrzebne, z jednej strony bowiem z Bałkanów wyruszają ich zdesperowani mieszkańcy w poszukiwaniu lepszego życia, są to tzw. imigranci zarobkowi,
z drugiej strony zaś przez Bałkany, m.in. Serbię, wiedzie najbardziej uczęszczana
trasa przerzutowa, co stanowi dla tego kraju poważne obciążenie.
Podczas berlińskiego spotkania we wrześniu 2015 r. kanclerz A. Merkel wraz
z premierem A. Vučiciem zgodnie podkreślili, iż Serbia jest obecnie krajem bezpiecznym, dlatego nie istnieją przesłanki, by udzielać Serbom w Niemczech azylu92.
Równolegle trwała już akcja Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców skierowana do obywateli państw zachodniobałkańskich, mająca na celu powstrzymanie ich przyjazdu do RFN, ponieważ przyczyniają się do przeciążania i blokowania
systemu azylowego. Wielu z nich, to coraz częstszy zarzut, traktuje Europę nie jako
wspólnotę wartości, ale po prostu jak bankomat93. W związku z rosnącą liczbą przybyszów z Bałkanów Zachodnich uzupełnieniem stał się film informacyjny niemieckiej policji, tzw. „Abschreckungsvideo” (wideo odstraszające), w którym pokazane
zostały sceny deportacji z wyjaśnieniem, że droga do Niemiec jest długa, kosztowna i ryzykowna, względy ekonomiczne zaś nie stanowią podstawy do ubiegania się
o azyl, natomiast negatywne rozpatrzenie wniosku oznacza bezzwłoczne wydalenie
do kraju pochodzenia94. Według oficjalnych danych wśród tych, którzy w 2015 r.
najczęściej składali takie wnioski, znaleźli się Serbowie (i Kosowianie)95.
Deutschland sollte finanzielle Anreize für Flüchtlinge senken, „FAZ” 2015.
„Dann kämen 80 Prozent weniger”. Serbiens Ministerpräsident fordert: Deutschland soll Bezüge für
Flüchtlinge senken, http://www.focus.de/politik/deutschland/dann-kaemen-sofort-weniger-fluechtlinge-serbiens-ministerpraesident-fordert-deutschland-soll-bezuege-fuer-fluechtlinge-senken_
id_4919111.html (data dostępu: 5.04.2016).
94|
Kampagne gegen das Ziel Deutschland, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-08/fluechtlinge-asyl-albanien-serbien-bundesamt (data dostępu: 5.04.2016); Höchste Zahl an Abschiebungen seit
2003 erwartet, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/hoechste-zahl-an-abschiebungen-vonasylbewerbern-seit-2003-erwartet-a-1121876.html (data dostępu: 2.12.2016). Wspominany film
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Rückführungsvideo der Bundespolizei, https://www.youtube.
com/watch?v=-qNuBkzemMU (data dostępu: 5.04.2016).
95|
476.649 Asylanträge im Jahr 2015, https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/
201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html (data dostępu: 5.04.2016).
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Ale Serbia to także kraj tranzytowy dla uchodźców z Syrii i Afryki Północnej,
którzy docelowo próbują się dostać do Austrii i Niemiec. Jednak w miarę upływu
kolejnych miesięcy 2015 r. deklarowana przez te ostatnie kultura powitania stała się
nic nieznaczącym frazesem, „twierdza Europa” uszczelniła swoje granice. Bezpośredni sąsiad Serbii, kolejny na mapie tranzytu kraj – Węgry – rozpoczął budowę
muru, by bronić się przed niechcianymi przybyszami. Premier A. Vučić wykazywał
pełną gotowość do współpracy z Niemcami i pozostałymi krajami UE, proponował
także, by już w jego kraju utworzyć punkty rejestracji uchodźców. Z pewnością Belgradowi zależy też na tym, by starania te doceniono przy rokowaniach akcesyjnych.
Ale restrykcyjna polityka wspólnot, bez pomysłu na to, jak zapanować nad zaistniałą sytuacją, zaczyna uderzać także w Serbię dotąd dość swobodnie przepuszczającą
migrujące tysiące ludzi. Doraźnie otrzymała ona z Brukseli 10 mln euro, by mogła
przygotować się na pobyt uchodźców w zimowych miesiącach96. Wiosną 2016 r. –
jak opisywał jeden z dziennikarzy – w Serbii „utknęło” ok. 2 tys. uchodźców, z którymi – dosłownie – nie wiadomo, co zrobić97.

Podsumowanie
Przewiduje się, że negocjacje akcesyjne z Serbią potrwają co najmniej do 2020 r.
Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa Republika Federalna Niemiec zarówno
ze względu na swoją silną pozycję w UE, jak i zaangażowanie polityczne oraz gospodarcze na Bałkanach. Jednakże współczesne relacje niemiecko-serbskie mają
charakter asymetryczny, naznaczone są przy tym tragiczną przeszłością. Spośród
narodów bałkańskich Serbowie w ciągu minionego stulecia szczególnie dotkliwie
odczuli zakusy niemieckiego agresora. Lansowane przez monarchie Hohenzollernów i Habsburgów u progu XX w. hasło „Serbia musi umrzeć” przebrzmiewało
w polityce Niemiec zarówno podczas I i II wojny światowej, jak i w latach 90.,
kiedy to szef dyplomacji RFN, Klaus Kinkel, mówił o konieczności rzucenia jej
„na kolana”98. Obecny rząd Angeli Merkel stara się w polityce wobec Belgradu
kierować pragmatyzmem. Zdając sobie sprawę z wielu słabości młodej demokracji, docenia poczynione przez nią postępy w dziedzinie reformowania państwa
zgodnie z unijnymi wytycznymi oraz gesty pojednania wobec sąsiadów, ostatnio
względem Chorwacji99. Ociepleniu stosunków towarzyszą zawsze spotkania najważniejszych polityków obu krajów jak np. berlińska wizyta premiera A. Vučića
we wrześniu 2015 r.
U. Scheffer, Serbien ist der Musterschüler auf dem Balkan, „Tagesspiegel” 2015.
A. Ivanji, Mitten auf der Balkaroute steckengeblieben, http://derstandard.at/2000032757667/Mitten-auf-der-Balkanroute-steckengeblieben (data dostępu: 5.04.2016); K. Verseck, Flüchtlingskrise in
Serbien „Für uns ist immer Winter”, http://www.spiegel.de/politik/ausland/serbien-ist-mit-zehntausenden-fluechtlingen-ueberfordert-a-1110582.html (data dostępu: 6.12.2016); H.-P. Siebenhaar,
Flüchtlinge in Serbien. In der Sackgasse, http://www.handelsblatt.com/politik/international/fluechtlinge-in-serbien-in-der-sackgasse/14651952.html (data dostępu: 6.12.2016).
98|
O. Ihlau, dz. cyt.
99|
Jugoslawienkonflikte: Serbien und Kroatien wollen Streit beilegen, http://www.spiegel.de/politik/ausland/serbien-und-kroatien-wollen-streit-beilegen-a-1098748.html (data dostępu: 6.07.2016).
96|
97|
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Masowy napływ imigrantów do Europy w ostatnich dwóch latach postawił
pod znakiem zapytania efektywność działań wspólnotowych, ale też przyczynił się
do nasilenia eurosceptycyzmu. Sytuacja ta pokazała, że UE nie tylko powinna, lecz
musi współpracować ze swoimi najbliższymi sąsiadami, w tym z Serbią, na rzecz
rozwiązywania dotykających cały kontynent problemów.
Dochodzi tu jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie – rosnące wpływy
Moskwy na Bałkanach, które już od XIX w. były obiektem rosyjskich zainteresowań100. Bez wątpienia kryzys uchodźczy spowodował w polityce międzynarodowej
usunięcie na dalszy plan konfliktu na Ukrainie, nie oznacza to jednak osłabienia
mocarstwowych aspiracji Kremla. Jak wykazano powyżej, zarówno wśród elit politycznych Serbii, jak i jej społeczeństwa utrzymuje się poparcie dla współpracy z Rosjanami jako alternatywy dla zbliżenia z UE, popularnością cieszy się Władimir
Putin. Wstrzymanie dalszego rozszerzania UE daje Rosji kolejny atut w rozgrywce
o wpływy na Półwyspie Bałkańskim.

K. Verseck, Russlands Rückkehr in die „Bruderstaaten”, http://www.spiegel.de/politik/ausland/
osteuropa-russlands-rueckkehr-in-die-bruderstaaten-a-1121236.html (data dostępu: 2.12.2016); So
tobt die Propagandaschlacht auf dem Balkan, https://www.welt.de/politik/ausland/article159861645/
So-tobt-die-Propagandaschlacht-auf-dem-Balkan.html (data dostępu: 2.12.2016).
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Miejsce Republiki Chorwacji
w polityce zagranicznej
Republiki Serbii po 2000 r.
Abstrakt: W artykule omówiono kwestię miejsca Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii po 2000 r. W pierwszej części przywołano problematykę
wyznaczników polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii po 2000 r.
W szczególności zwrócono uwagę na stosunki polityczne Serbii z państwami sąsiednimi, z Rosją, z Unią Europejską oraz z Sojuszem Północnoatlantyckim.
W kolejnej części zarysowano serbsko-chorwackie stosunki polityczne po 2000 r.
oraz określono miejsce Chorwacji w polityce zagranicznej Serbii, zwracając uwagę
na najważniejsze problemy we wzajemnych relacjach.
Słowa kluczowe: Republika Serbii, Republika Chorwacji, polityka zagraniczna, stosunki bilateralne.
Abstract: The Place of the Republic of Croatia in the Foreign Policy of
the Republic of Serbia
The article presents the issue of the place the Republic of Croatia in the foreign
policy of the Republic of Serbia after 2000. The first part recalls the determinants
of foreign policy and security of the Republic of Serbia after 2000, particularly the
political relations of Serbia with neighboring states, with Russia, with the European Union and the North Atlantic Treaty Organization. The next one refers to
Serbo-Croatian political relations after 2000 and determination of Croatia’s place
in the foreign policy of Serbia as well. The major problems in bilateral relations
were examined.
Keywords: Republic of Serbia, Republic of Croatia, foreign policy, bilateral relations

Wprowadzenie
Republika Serbii od kilkunastu lat przechodzi transformację systemu politycznego,
która bezpośrednio przekłada się na jakość i kształt stosunków bilateralnych państw
Półwyspu Bałkańskiego. Upadek reżimu Slobodana Miloševicia w 2000 r., a następ-
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nie rozpad federacji serbsko-czarnogórskiej w 2006 r. oraz ogłoszenie jednostronnej
niepodległości przez Kosowo w 2008 r. wyraźnie wpłynęły na zmianę priorytetów
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii. Wśród najważniejszych celów polityki zagranicznej jest wymieniana zarówno współpraca z państwami mającymi rodowód w byłej Jugosławii, jak i z sąsiadami będącymi już w Unii Europejskiej. Od kilku lat konsekwentnie poszerzany jest również zakres strategicznego
partnerstwa z Federacją Rosyjską. Ponadto kluczowym wyznacznikiem polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii jest akces do Unii Europejskiej oraz
partnerstwo z Sojuszem Północnoatlantyckim. Nieodzowne w tej materii jest zapewnienie integralności terytorialnej państwa, dlatego też serbscy politycy negują
istnienie suwerennego Kosowa. Szczególne miejsce na liście priorytetów serbskiej
polityki zagranicznej zajmują stosunki z Republiką Chorwacji. Normalizacja i dynamizacja relacji polityczno-gospodarczych z Chorwatami jest istotna dla stabilności regionalnej. Wystarczy wspomnieć, że oba państwa na początku lat 90. XX w.
toczyły regularną wojnę na obszarze byłej Jugosławii. Te wydarzenia bezpośrednio
wpływały i nadal oddziałują na jakość serbsko-chorwackiego dialogu politycznego, jak i gospodarczo-społecznego. Po 2000 r. w efekcie zmian politycznych w Serbii oraz Chorwacji wzajemne stosunki zintensyfikowano i niektóre kwestie zostały
unormowane. Niemniej jednak wciąż pozostaje wiele sprzeczności wymagających
wypracowania wspólnego stanowiska.
Celem opracowania jest określenie priorytetów polityki zagranicznej Republiki
Serbii po 2000 r. ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Republiki Chorwacji. Nadrzędną tezą badawczą jest twierdzenie, że w latach 2000–2015 znaczenie Chorwacji w serbskiej polityce zagranicznej wzrosło. Jednocześnie należy zaznaczyć, że sporne kwestie obniżyły jakość wzajemnych stosunków politycznych,
a co za tym idzie – miejsce państwa chorwackiego w serbskiej polityce zagranicznej
w zaznaczonym okresie było zmarginalizowane.

Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii
W Konstytucji Republiki Serbii z 2006 r.1 wyraźnie zaznaczono, że polityka zagraniczna Serbii jest budowana w oparciu o zasady i przepisy prawa międzynarodowego2. Równocześnie określono, że ogólnie przyjęte przepisy prawa międzynarodowego oraz ratyfikowane traktaty międzynarodowe są integralną częścią systemu
prawnego Republiki Serbii. Za politykę zagraniczną odpowiedzialny jest rząd,
w szczególności minister spraw zagranicznych, ale kompetencje w tym aspekcie
posiada również prezydent3. Państwo serbskie jest ponownie członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1 listopada 2000 r.4 Należy również do innych
1|

2|
3|
4|

Na temat Konstytucji Republiki Serbii z 2006 r. czyt. E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni
ustrojowej: dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012, s. 81–196.
Art. 16, Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/2006.
Art. 112, Tamże.
W 1992 r. Jugosławia została wykluczona z ONZ za uporczywe łamanie zasad Karty NZ.
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globalnych i regionalnych organizacji międzynarodowych5. Priorytety serbskiej
polityki zagranicznej w uproszczeniu można zawęzić do kilku kluczowych kwestii. Po pierwsze jest to odbudowanie wizerunku Serbii jako państwa europejskiego
i demokratycznego, którego celem jest pokojowa współpraca z sąsiadami. Po wtóre
dążenie do integracji z Unią Europejską oraz współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim. Po trzecie utrzymanie i rozwijanie partnerskich stosunków z Federacją
Rosyjską. Następnie zachowanie integralności terytorialnej państwa i podtrzymanie negatywnego stanowiska wobec niepodległości Kosowa. Ważnym elementem
jest również walka ze zorganizowaną przestępczością oraz ponadnarodowym terroryzmem, a także współpraca z trybunałem haskim.
Podejmując problematykę stosunków politycznych Serbii z sąsiadami należy
mieć na uwadze dużą konfliktogenność, zwłaszcza w obrębie byłej Jugosławii. Narody, które współtworzyły jugosłowiańską federację (lata 1918–1991/1992)6 stały się
stronami w bezprecedensowym konflikcie w latach 90. XX w. Stąd zasadnicza część
chorwackiego, słoweńskiego, bośniackiego czy albańskiego społeczeństwa odpowiedzialnością za kryzys i wojnę domową obarcza serbskich polityków, a właściwie
Slobodana Miloševicia. W następstwie konfliktów militarnych stosunki bilateralne
między „nowymi” sąsiadami odznaczają się znacznym skomplikowaniem.
Relacje polityczne Republiki Serbii z Bośnią i Hercegowiną są zdeterminowane skutkami działań wojennych z pierwszej połowy lat 90. XX w. Należy podkreślić, że bośniackie państwo zostało powołane w oparciu o kończący wojnę domową układ pokojowy z Dayton podpisany 14 grudnia 1995 r. (poprzez połączenie
dwóch bytów politycznych: Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej oraz Republiki
Serbskiej7). Według spisu narodowościowego z 2013 r. Republikę Serbską BiH zamieszkuje ponad 1,3 mln populacja, z czego zdecydowaną większość stanowią Serbowie8. Taki stan rzeczy bezpośrednio przekłada się na dwutorowość serbskiej polityki. Otóż Republika Serbii jednocześnie rozwija stosunki z władzami centralnymi
Bośni i Hercegowiny oraz dynamizuje kontakty z Republiką Serbską BiH. Należy
zaznaczyć, że kwestia ta bezpośrednio wynika ze zbieżności interesów Serbów zamieszkujących dwa odrębne państwa. Oficjalne serbsko-bośniackie stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane dopiero w 2000 r., a konkretne porozumienia wypracowano w kolejnych latach. Jednym z ważniejszych było dwustronne porozumienie
5|

6|

7|
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Serbia jest członkiem m.in.: Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (od 2000 r.), Inicjatywy
Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(od 2001 r.), INTERPOL-u, Rady Europy (od 2003 r.).
W latach 1918–1929 istniało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Królestwo SHS), w latach
1929–1941 Królestwo Jugosławii, natomiast po II wojnie światowej powołano Jugosławię, której system polityczny zbudowano w oparciu o idee socjalistyczne i komunistyczne. W latach 1991–1992
Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii rozpadła się na państwa narodowe.
W. Hebda, Bośnia i Hercegowina – państwo trzech narodów. Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza, w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński,
M. Pachocka, Warszawa 2013, s. 200.
Preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2013.
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z 2003 r. dotyczące uznania podwójnego obywatelstwa, dzięki któremu bośniaccy
Serbowie mieli możliwość przyjęcia serbskiego obywatelstwa. W 2006 r. zawiązano specjalne równoległe stosunki na linii Belgrad – Banja Luka, co przełożyło się
na zauważalną intensyfikację kontaktów9. Taki stan rzeczy powoduje permanentne
napięcie między bośniackimi Serbami a Boszniakami10, których celem jest centralizacja administracyjna państwa. Niepodległość Kosowa tym bardziej zdestabilizowała sytuację w Bośni i Hercegowinie, gdyż pobudzono tendencje separatystyczne
bośniackich Serbów11. Serbsko-bośniackie stosunki polityczne komplikuje również
brak kompleksowego porozumienia w sprawie demarkacji wspólnej granicy oraz
brak postępów w poszukiwaniach osób zaginionych w następstwie konfliktu w Bośni z lat 1991–1995.
Rozwiązanie Federacji Serbii i Czarnogóry w 2006 r. oznaczało ustanowienie serbsko-czarnogórskich relacji na nowych zasadach. Oba państwa wzajemnie
uznały swoją suwerenność i ustanowiły stosunki dyplomatyczne. Republika Serbii
przejęła dług w wysokości 8,8 mld dolarów, przy czym majątek państwowy byłej
federacji został podzielony z korzyścią dla państwa obciążonego12. Jeszcze w 2006 r.
stosunki między państwami uległy chwilowemu pogorszeniu. Przyczyną niezgody było ustanowienie przez rząd Czarnogóry sąsiedzkich stosunków z władzami
z Kosowa. Bez wątpienia status południowej prowincji Serbii był i nadal jest kwestią wysoce problematyczną dla serbskich i czarnogórskich polityków. Ogłoszenie
suwerenności przez Kosowo bezpośrednio wpłynęło na relacje między Belgradem
a Podgoricą. Powściągliwość i sceptycyzm czarnogórskich decydentów wobec wydarzeń w Kosowie była krótkotrwała i już w październiku 2008 r. Czarnogóra uznała niepodległość serbskiej prowincji. Decyzja ta wywołała fale krytyki ze strony Serbów i ochłodzenie stosunków dyplomatycznych13. Niemniej jednak taki stan nie
był długotrwały i już w 2009 r. zdynamizowano sąsiedzkie kontakty. Kolejne wizyty
dyplomatyczne najwyższych przedstawicieli władz obu państw podkreśliły potrzebę
podtrzymania i rozwijania przyjaznych stosunków. W tym względnie należy mieć
na uwadze, że blisko 30% obywateli Czarnogóry deklaruje serbską narodowość14.
Jednostki (RS i FBiH) są uprawnione do nawiązywania specjalnych równoległych stosunków z sąsiednimi państwami niegodzących w suwerenność i integralność Bośni i Hercegowiny. Art. 3, ust.
2a, Ustav Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH”, br. 25/09.
10|
Bośnię i Hercegowinę zamieszkują głównie trzy nacje: bośniaccy Serbowie, bośniaccy Chorwaci
oraz Boszniacy (bośniaccy Muzułmanie). Natomiast mianem Bośniaków określa się obywateli Bośni i Hercegowiny (termin polityczny).
11|
W. Hebda, Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie w kontekście relacji politycznych i gospodarczych z Republiką Serbii w latach 1995–2000, w: Bałkany w XX wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Warszawa 2014, s. 100.
12|
Majątek Serbii i Czarnogóry został podzielony w stosunku 94,12% dla Serbii i 5,88% dla Czarnogóry. W. Hebda, Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja” Pismo Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, nr 1 (19), s. 380.
13|
Ówczesny Prezydent Serbii, Boris Tadić, określił decyzję sąsiadów jako głęboko niewłaściwą,
sprzeczną z międzynarodowym prawem i niesłużącą dobrosąsiedzkim stosunkom. Tamże, s. 382.
14|
J. Džankić, Montenegro’s Minorities in the Tangles of Citizenship, Participation and Access to Right,
„Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” 2012, vol. 11, no. 3, s. 47.
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Wieloletnie więzi polityczne i gospodarczo-społeczne przełożyły się na znaczne
uzależnienie Czarnogóry od serbskich inwestycji, co więcej – jest to ważny kierunek
eksportu dla Serbów. Strategiczne cele obu państw są zbieżne, za czym przemawiają
starania w kierunku integracji z Unią Europejską. Rozpoczęte w 2011 r. negocjacje
akcesyjne Czarnogóry z Radą Europejską zostały pozytywnie odebrane przez serbskie władze. Ostatnie lata wskazują na dalszą intensyfikację serbsko-czarnogórskich
stosunków politycznych i gospodarczo-społecznych, jednakże dużym wyzwaniem
jest potrzeba zwiększenia wzajemnych obrotów handlowych15.
Kolejnym sojusznikiem dla Republiki Serbii jest granicząca od południa Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii). Niewielkie terytorialnie państwo powstało w następstwie rozpadu Jugosławii i, co ważne, swoją suwerenność
uzyskało w bezkonfliktowy sposób. Fakt ten miał duże znaczenie dla kształtujących
się serbsko-macedońskich stosunków dyplomatycznych, które zostały nawiązane
w 1996 r. Ważną kwestią było wzajemne uznanie mniejszości w obu państwach
oraz przyznanie jej stosownych praw. Dzięki temu serbska mniejszość w Macedonii
regularnie partycypuje w wyborach parlamentarnych. Gestem sprzyjającym partnerskim relacjom ze strony władz Macedonii był brak zgody na propozycje Sojuszu Północnoatlantyckiego odnośnie do wykorzystania macedońskiego terytorium
w nalotach na Federalną Republikę Jugosławii w 1999 r.16 Przyjazne więzi zostały
osłabione w październiku 2008 r., gdy władze Macedonii uznały suwerenność Kosowa, co w konsekwencji doprowadziło do ostrego spięcia politycznego z Serbią.
Zerwane stosunki dyplomatyczne zostały przywrócone dopiero po kilku miesiącach. Obecnie Serbów i Macedończyków łączy wspólny cel, jakim jest członkostwo
w Unii Europejskiej, i w oparciu o ten priorytet oba państwa prowadzą dialog oraz
wymianę doświadczeń. Ważnym elementem partnerstwa jest również współpraca
gospodarcza. Dla Serbii Macedonia jest istotnym kierunkiem eksportu, dlatego też
zauważalny jest stały wzrost wymiany handlowej z południowym sąsiadem. Realizowane są również wspólne projekty infrastrukturalne rozwijające obszary przygraniczne obu państw.
Więzi polityczno-gospodarcze między Republiką Serbii a sąsiadami, którzy zostali członkami Unii Europejskiej w latach 2004–2007, odznaczają się pozytywnym
charakterem. Zarówno Węgry, jak i Rumunia oraz Bułgaria kontynuują politykę
wspierania państwa serbskiego na arenie międzynarodowej. Dla Serbów państwa
te stanowią niezwykle ważny obszar aktywności polityki zagranicznej, zwłaszcza
w aspekcie integracji europejskiej17. Serbsko-węgierskie stosunki dyplomatyczne ustanowiono już w 1882 r. W ich ponad stuletniej historii były okresy bliskiej
współpracy i przyjaźni, ale też epizody wzajemnej wrogości. W okresie ostatnich
Na temat serbsko-czarnogórskich stosunków: Д. Ђукановић, Република Србија и Црна Гора –
анализа билатералних односа и проблема након 2006. године, „Српска политика мисао”, број
3/2015, s. 51–70.
16|
D. Marolov, The relations between Macedonia and Serbia, „Romanian Journal of History and International Studies” 2015, vol. II, no. 1, s. 125–126.
17|
National Programme for integration with The European Union, Belgrad 2008, s. 96–98.
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kilkunastu lat zauważalny jest ich dynamiczny rozwój zwłaszcza w zakresie wspólnych inicjatyw politycznych i gospodarczych. Niemniej jednak między narodami
są też problematyczne kwestie wymagające wypracowania wspólnego stanowiska.
Jedną z ważniejszych są zaszłości historyczne dotyczące wydarzeń z okresu II wojny światowej. W latach 1941–1945 węgierska administracja okupująca Wojwodinę
dopuściła się wielu zbrodni przeciwko zamieszkującym tam Serbom i do dziś nie
przedstawiono w tej sprawie wyjaśnień. Kolejną kwestią wymagającą wzmożonych
negocjacji jest wprowadzenie odpowiednich praw dla licznej mniejszość węgierskiej w Wojwodinie oraz mniejszości serbskiej na Węgrzech18. Pewną przeszkodą
we wzajemnych relacjach jest również uznanie przez Węgry suwerenności Kosowa.
Te i inne dylematy nie przeszkodziły w przeprowadzeniu wielu konstruktywnych
rozmów przedstawicieli władz obu państw w okresie ostatnich lat. Serbscy politycy pogłębiają kooperacje z Węgrami na wielu płaszczyznach, zwłaszcza w obszarze
gospodarki. Wspólnym przedsięwzięciem jest rozwój korytarza handlowego, jaki
przebiega z północy na południe Europy19, oraz inwestycje w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne20.
Stosunki między Republiką Serbii a Rumunią są wzorcowe, zwłaszcza w kontekście politycznym. Na linii Belgrad – Bukareszt właściwie nie ma żadnych sporów
czy problemów wymagających poważniejszych negocjacji. Zawiązanie współpracy
serbsko-rumuńskiej, nastąpiło już w 1841 r., a jej celem była wspólna walka z tureckim okupantem. Bliskie relacje zostały potwierdzone w 1879 r., kiedy ustanowiono
oficjalne stosunki dyplomatyczne. Warto podkreślić, że w okresie XX w. państwa
te nie miały wzajemnych pretensji terytorialnych. Obecna kooperacja rozwija się
bardzo dobrze, co podkreśla fakt, iż Rumunia jako jedyny kraj z bezpośrednich
sąsiadów Serbii należących do UE nie uznała niepodległości Kosowa. Ówczesny
Prezydent Rumunii, Traian Băsescu, wielokrotnie zaznaczał, że uznanie Kosowa
przez Rumunię naruszyłoby granice, suwerenność i integralność terytorialną Serbii21. Należy jednak podkreślić, że zauważalnym problemem, który znacząco osłabia
jakość serbsko-rumuńskich kontaktów, jest ograniczona wymiana handlowa. W ten
sposób zarówno Serbowie, jak i Rumuni za najwyższy priorytet we wzajemnych relacjach uważają postęp gospodarczy i współpracę w tej materii. Duży nacisk kładzie
się na realizacje projektów energetycznych22 oraz inwestycje gospodarcze na wspólW Wojwodinie zamieszkuje ponad 250 tys. Węgrów. 2011 Census of Population, Households and
Dwellings in the Republic of Serbia, Statistical Office of the Republic of Serbia, Belgrade 2012, s. 14.
Natomiast na Węgrzech ok. 7 tys. Serbów. 2011 Évi népszámlálás, Központi Statisztikai Hivatal,
Budapest 2013, s. 67.
19|
Tzw. Korytarz 10 łączący Austrię (Salzburg) z Grecją (Saloniki).
20|
Wspólne zaangażowanie w projekt Nabucco oraz South Stream. W. Hebda, Projekty energetyczne
na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, „Przegląd Geopolityczny” 2014, t. 9, s. 59–62.
21|
Rumunia nie uzna Kosowa, http://www.wprost.pl/ar/129529/Rumunia-nie-uzna-Kosowa/ (data
dostępu: 1.02.2016)
22|
Kluczowa dla obu państw jest realizacja projektu ropociągu Pan-European Oil Pipeline (PEOP).
W. Hebda, Projekty…, s. 63.
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nym pograniczu. Ponadto serbscy politycy oczekują od rumuńskich władz dalszego
wsparcia w kontekście rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej. Warto również
odnotować, że w państwie rumuńskim zamieszkuje około 22 tys. Serbów (ich siłą
polityczną jest unia Serbów w Rumunii)23, natomiast w Serbii (głównie w Wojwodinie) jest około 35 tys. Rumunów24.
Ważnym partnerem dla Serbii jest również Bułgaria. Wzajemne stosunki dyplomatyczne zostały oficjalnie ustanowione w 1879 r., jednakże w okresie kolejnych dekad odznaczały się one wysoką konfliktogennością25. Przyczyną niezgody była m.in.
Macedonia, do której Serbowie, jak i Bułgarzy często zgłaszali obustronne pretensje. Co więcej, właściwie cały XX w. upłynął pod znakiem serbsko-bułgarskiej rywalizacji politycznej26. Właściwie dopiero po 2000 r. zintensyfikowano obustronne
kontakty polityczne i gospodarcze. Konflikty minionych lat zostały zneutralizowane
i zauważalny jest postęp w zakresie serbsko-bułgarskiej współpracy. Obecne relacje
są dobre, aczkolwiek Bułgaria wbrew wcześniejszym zapowiedziom o nieuznaniu
secesji Kosowa ostatecznie opowiedziała się za niepodległością serbskiej prowincji. Pomimo wielu kwestii wymagających pogłębionych rozmów Bułgaria pozostaje
ważnym partnerem dla Serbii zwłaszcza w aspekcie przybliżania serbskiego państwa w kierunku Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Priorytetem
serbsko-bułgarskiego dialogu jest dynamizacja kontaktów gospodarczych oraz modernizacja infrastruktury przygranicznej27. Dużym poparciem w obu państwach
cieszy się projekt wybudowania gazociągu łączącego Nisz z Dimitrovgradem oraz
intensyfikacja współpracy w ramach euroregionów28.
Kluczowym zadaniem poszczególnych serbskich rządów po 2000 r. był i nadal
jest akces Serbii do Unii Europejskiej. Należy mieć na uwadze, że proces normalizacji relacji, wznowienie politycznego dialogu i kooperacji ze strukturami UE został
zainicjowany dopiero pod koniec 2000 r. Wzajemne wizyty Prezydenta FRJ, Vojislava Koštunicy, na szczycie Unii Europejskiej w Biarritz oraz Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Romano Prodiego, w Belgradzie doprowadziły do zatwierdzenia
porozumienia ramowego FRJ – UE w zakresie wdrażania programu dla zapewnienia
pomocy i wsparcia Unii Europejskiej dla Federalnej Republiki Jugosławii. W 2002 r.
A. Djurić-Milovanović, Serbs in Romania: Relationship Between Ethnic and Religious Identity, „Balcanica. Annual of the Institute for Balkan Studies” 2012, XLIII, s. 120–121.
24|
O. Bulumac, Comunitățile românești din Serbia. Considerații generale, „Revista Etnosfera”, ne.
1/2012, s. 21.
25|
Należy mieć na uwadze: konflikt Bułgarii z Serbią podczas II wojny bałkańskiej z 1913 r., wydarzenia z I i II wojny światowej, w których Serbowie i Bułgarzy walczyli we wrogich sojuszach.
26|
W uproszczeniu okres ten można podzielić na trzy etapy: lata 1914–1941 – germanofilska Bułgaria
przeciwko frankofilskiej Serbii, lata 1949–1987 – samorządna Jugosławia Broza-Tito przeciwko Bułgarii realnego socjalizmu, lata 1989–2000 – Serbia Miloševicia przeciwko Bułgarii demokratycznych
zmian. Assessing the Perspectives of Bulgarian-Serbian Relations, red. A. Abrova, Sofia 2003, s. 6.
27|
Bulgarians in Serbia and Serbian-Bulgarian Relations in the Light of Serbia’s European Integration,
International and Security Affairs Centre, Belgrade 2013, s. 7.
28|
Serbskie władze planują wybudowanie autostrady do granicy z Bułgarią, modernizację przejść granicznych oraz stale współpracują z bułgarskimi władzami w ramach euroregionów „Dunaj 21” oraz
„EuroBałkany”.
23|
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jugosłowiański rząd utworzył radę dla procesu integracji europejskiej, organ doradczy, którego zadaniem była koordynacja programu partnerstwa FRJ z Unią Europejską. Kolejny etap współpracy otworzył szczyt UE – Bałkany Zachodnie, który miał
miejsce w Salonikach w czerwcu 2003 r. W następstwie rozmów zdefiniowano podstawę współpracy Unii Europejskiej z Serbią jako „Europejskie Partnerstwo dla Republiki Serbii”. W dokumencie wyszczególniono oczekiwania Komisji Europejskiej
w aspekcie priorytetów, kryteriów politycznych i ekonomicznych oraz innych ważnych dziedzin polityczno-gospodarczych dotyczących procesu integracji serbskiego państwa z UE. Wyraźne zdynamizowanie wzajemnych relacji nastąpiło dopiero
w 2005 r. Wizyty Olli Rehna, Komisarza UE ds. Rozszerzenia, miały na celu zachęcenie władz serbskich do szerszej współpracy z trybunałem haskim oraz zawarcie
Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA – Stabilisation and Association
Agreement)29. Negocjacje w tejże kwestii toczyły się od października 2005 r. i już
w maju następnego roku zostały zawieszone z powodu niewystarczającej współpracy serbskich władz z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTK). Dodatkowo negocjacje komplikowała konieczność utrzymania tzw.
mechanizmu dwutorowego – od 2000 r. postępowało rozluźnienie relacji między
Serbią i Czarnogórą, które zakończyło się rozpadem federacji w maju 2006 r. Rozmowy Serbii z UE zostały ponownie podjęte w czerwcu 2007 r., po zatwierdzeniu
tzw. Planu Działań (Action Plan) współpracy z MTK oraz powołaniu Narodowej
Rady Bezpieczeństwa nadzorującej działalność służb specjalnych30. Porozumienie
o Stabilizacji i Stowarzyszeniu parafowano 7 listopada 2007 r., jednakże ogłoszenie
niepodległości przez Kosowo opóźniło dalsze procedury i ówczesny Prezydent Serbii, Boris Tadić, podpisał dokument dopiero 29 kwietnia 2008 r. Pół roku później
serbski parlament ratyfikował porozumienie SAA, a następnie 22 grudnia 2009 r.
serbski rząd złożył aplikację o członkostwo w Unii Europejskiej. Aresztowanie
oskarżonych o zbrodnie wojenne, Radovana Karadžicia, Ratko Mladicia i Gorana
Hadžicia, pozwoliło Radzie Europejskiej podjąć decyzję o przyznaniu Serbii statusu
kandydata do UE w dniu 1 marca 2012 r. Negocjacje członkowskie zostały zapoczątkowane w styczniu 2014 r. i wskazuje się, że powinny zostać zakończone do 2020 r.
Stosunki Republiki Serbii z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego
(NATO) również wymagają znacznego zaangażowania zwłaszcza serbskiej strony.
W następstwie natowskich nalotów na Federalną Republikę Jugosławii w 1999 r.
proces inicjacji rozmów był niezwykle trudny dla Serbów, ale okazał się konieczny do odbudowania stabilnego wizerunku państwa. W kwietniu 2002 r. Minister
Spraw Zagranicznych FRJ, Goran Svilanović, wystosował list do ówczesnego Sekretarza Generalnego NATO, George‘a Robertsona, informujący o gotowości FRJ
SAA to główny element strategii UE wobec Bałkanów Zachodnich w ramach Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (Stabilisation and Association Proces, SAP). SAA określa ramy i mechanizmy
przybliżające dane państwo do pełnego członkostwa w UE. Postanowienia porozumienia odnoszą
się do kwestii politycznych i gospodarczych oraz podkreślają konieczność osiągania odpowiednich
standardów jeszcze przed uzyskaniem członkostwa. R. Sadowski, Bałkany Zachodnie a integracja
europejska: perspektywy i implikacje, Warszawa 2008, s. 11–12.
30|
Tamże, s. 37–38.
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przyjęcia procedur akcesyjnych do programu Partnerstwa dla Pokoju (Partnership
for Peace, PfP). W kolejnych miesiącach kontakty zostały zintensyfikowane i już
w czerwcu 2003 r. Serbia i Czarnogóra złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do programu PfP. Jednocześnie NATO zainicjowało specjalne procedury przygotowawcze
określające warunki, jakie miał wypełnić pretendent przed oficjalnym uczestnictwem w wyżej wymienionym programie. W tym aspekcie ważnym posunięciem
było opublikowanie w 2004 r. Strategii Obrony Serbii i Czarnogóry, której celem
było dostosowanie doktryny wojskowej do nowej sytuacji geopolitycznej państwa.
Zakładała ona m.in. dążenie do uczestnictwa w programie PfP, a także do pełnej
integracji ze strukturami euroatlantyckimi31. W latach 2004–2006 Serbia i Czarnogóra nadal rozwijała współpracę z NATO; rozpad federacyjnego państwa nie
wstrzymał tej kooperacji. Ostatecznie w listopadzie 2006 r. na szczycie NATO w Rydze Republika Serbii została zaproszona do uczestnictwa w programie Partnerstwa
dla Pokoju. Udział serbskiego państwa w PfP został zatwierdzony przez prezydenta
Borisa Tadicia jeszcze w grudniu 2006 r. Ważnym przedsięwzięciem było również
przystąpienie Serbii do Procesu Planowania i Oceny PfP (PfP Planning and Review
Process, PARP). PARP pozwalał państwom partnerskim tworzyć stosowne do ich
możliwości finansowych zdolności, które mogły być wykorzystane do zaspokojenia
własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa oraz do tworzenia sił biorących udział
w natowskich operacjach32. Miało to ważne znaczenie w świetle potrzeby zdemilitaryzowania społeczeństwa i terytorium Serbii. W czerwcu 2007 r. zakończono
projekt, którego celem było usunięcie 1,4 mln min przeciwpiechotnych. W okresie
kolejnych kilkunastu miesięcy serbski rząd skierował swoje działania w kierunku
Kosowa i utrzymania integralności państwa, dlatego też proces pogłębiania stosunków z Sojuszem Północnoatlantyckim został wstrzymany. Pewnym przełomem
w tym aspekcie było zatwierdzenie w 2009 r. przez serbską władzę Indywidualnego Programu Partnerstwa (Individual Partnership Programme, IPP) z NATO. IPP
skonkretyzował współpracę z Sojuszem, a co ważne, zbudował podwaliny pod reformę sektora obrony i bezpieczeństwa Republiki Serbii. Symboliczny wymiar postępującego procesu zbliżania Serbii do struktur NATO miała konferencja państw
Sojuszu, która odbyła się w Belgradzie w czerwcu 2011 r. Przywódcy państw sojuszniczych zwrócili m.in. uwagę na potrzebę normalizacji kontaktów politycznych
między Serbią a Kosowem, co też zostało zrealizowane dwa lata później. Zawarte
porozumienie w sprawie normalizacji stosunków na linii Belgrad – Prisztina uzyskało uznanie ze strony Sekretarza Generalnego NATO, Andersa Fogha Rasmussena. Z pewnością wydarzenie to miało duży wpływ na udzielnie w czerwcu 2013 r.
akceptacji Rady Północnoatlantyckiej na realizację Centrum CBRN (Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear Centre) w Kruševacu33. Na szczycie NATO
W. Walkiewicz, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 394–395.
Zrozumieć instrumenty Partnerstwa dla Pokoju, http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/polish/art2.html (data dostępu: 1.02.2016).
33|
Chemical Biological Radiological Nuclear Centre, http://www.vs.rs/content/attachments/Flajer_
Centra_-_ENG.pdf (data dostępu: 1.02.2016).
31|
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w Walii z września 2014 r. przywódcy Sojuszu potwierdzili swoje poparcie dla integracji euroatlantyckiej państw z regionu Bałkanów Zachodnich, a także pozytywnie
ocenili postępy Serbii w budowaniu silniejszej współpracy z NATO. Należy jednak
zaznaczyć, że pozyskanie członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim nie jest rozważane przez serbskie władze34.
Powyższa kwestia bezpośrednio wynika z przyjętej strategii rozwijania serbsko-rosyjskiego partnerstwa. Rosja od wielu lat uznawana jest przez poszczególne
serbskie rządy za najważniejszego i strategicznego partnera zarówno w kwestiach
politycznych, jak i gospodarczo-społecznych. Bez wątpienia ukształtowanie się tak
bliskich kontaktów było następstwem skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Serbii, zwłaszcza po zakończeniu jugosłowiańskiej wojny domowej w 1995 r. Należy
zaznaczyć, że w trakcie bośniackiego konfliktu, jak również podczas wojny w Kosowie Federacja Rosyjska popierała działania Serbii. Rosjanie spełnili oczekiwania
serbskich elit politycznych, odgrywając tradycyjną rolę obrońcy „prawowiernych
braci” przed Zachodem (USA, NATO, UE), katolikami-łacinnikami (Chorwatami) i muzułmanami (Boszniacy, kosowscy Albańczycy). Pomimo swojej ówczesnej
gospodarczo-politycznej słabości Rosja zdołała przyłączyć się do debaty dotyczącej
przyszłości byłej Jugosławii. W tym kontekście rosyjscy dyplomaci potępiali interwencję NATO z 1999 r., bronili integralności terytorialnej FRJ oraz oskarżali państwa Zachodu o łamanie prawa międzynarodowego35. W późniejszym okresie rosyjscy dyplomaci aktywnie uczestniczyli w pracach nad statusem Kosowa, opowiadając
się za utrzymaniem go w granicach Serbii. Asymetryczna współpraca – od 2013 r.
podniesiona do rangi strategicznego partnerstwa – ma uzasadnienie w wysokim
stopniu zależności Serbów, przede wszystkim w energetyce i gospodarce, od Rosjan.
Uzyskali oni bowiem bardzo silną pozycję na serbskim rynku gazu ziemnego i ropy
naftowej, wykupując większość udziałów w państwowym przedsiębiorstwie Naftna Industrija Srbije (51% w 2008 r., zwiększone do 56% w 2011 r.) zarządzającym
tymi surowcami, które zresztą odpowiednio w 99% i 80% pochodzą z Rosji. Chociaż stosunki handlowe są mniej intensywne, w 2014 r. stała się ona drugim krajem
dla serbskiego eksportu36. W tej materii duży wpływ miał brak akceptacji serbskich
władz dla unijnych sankcji skierowanych wobec Rosji (w następstwie konfliktu
na Ukrainie). Warto również odnotować, że o asymetrii serbsko-rosyjskiego partnerstwa świadczy niespodziewane wycofanie się Rosjan z już realizowanego m.in.
w Serbii projektu gazociągu South Stream (grudzień 2014 r.).
W kontekście polityki zagranicznej Serbii ważne miejsce zajmuje kwestia Kosowa, która z problemu wewnętrznego przekształciła się w dylemat na międzynarodową skalę. Południowa prowincja Serbii, jako suwerenna republika funkcjonuje
Według Aleksandra Gajicia członkostwo Serbii w NATO oznaczałoby m.in. zalegalizowanie nalotów NATO na Federalną Republikę Jugosławii w 1999 r. oraz secesję Kosowa z 2008 r. А. Гајић,
У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005–2015), Београд 2013, s. 180.
35|
Na ten temat więcej: K. Pawłowski, Kosowo: Konflikt i interwencja, Lublin 2008, s. 83–116.
36|
T. Żornaczuk, Mieć ciastko i zjeść ciastko: dylemat Serbii w relacjach z UE i Rosją, „Biuletyn PISM”
2015, nr 37 (1274).
34|
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od 17 lutego 2008 r. i została uznana przez 108 państw37. Stosunek serbskich władz
do niepodległości Kosowa był i nadal jest negatywny, co więcej, sporne terytorium
jest uznawane za integralną część serbskiego państwa. Zaznacza się, że kosowscy
Albańczycy złamali obowiązujące prawo wewnętrzne, gdyż w świetle przepisów zawartych w Konstytucji Republiki Serbii z 2006 r., Kosowo, jako obwód autonomiczny jest częścią Serbii38. W 2011 r. zainicjowano dialog pomiędzy przedstawicielami
Serbii i Kosowa. W okresie kilku lat wypracowano kilka mniej znaczących porozumień, dopiero w kwietniu 2013 r. zawarto tzw. porozumienie brukselskie, które
zbliżyło obie strony do normalizacji stosunków. Wspomniane porozumienie uregulowało niektóre sprawy dotyczące mniejszości serbskiej oraz sądownictwa i policji w Kosowie. Niemniej jednak serbscy dyplomaci i politycy wciąż podtrzymują
stanowisko dezaprobujące suwerenność południowej prowincji. Trudne negocjacje komplikuje wyraźny brak spójności w priorytetach polityki zagranicznej Serbii,
która z jednej strony dąży do integracji z Unią Europejską, z drugiej zacieśnia więzi
polityczne i gospodarcze z Rosją. W kontekście statusu Kosowa dwutorowość serbskiej polityki wyraźnie się wyklucza, gdyż oznacza normalizację relacji z władzami
Kosowa bądź ich odrzucenie. W dalszej perspektywie czasowej kwestia ta będzie
miała istotne znaczenie dla serbskich aspiracji do Unii Europejskiej.

Miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii
po 2000 r.
Podkreśla się, że kluczowe dla regionalnej stabilności są relacje między Serbią
i Chorwacją. Wspomniane państwa wznowiły stosunki dyplomatyczne po zakończeniu konfliktu w Bośni i Hercegowinie, jednakże ich dynamizacja nastąpiła dopiero po upadku reżimu S. Miloševicia39. Demokratyzacja serbskiej sceny politycznej
i przejęcie władzy przez polityków z Demokratycznej Opozycji Serbii (Demokratska opozicija Srbije), ale również zmiany polityczne w Chorwacji40 otworzyły nowy
etap serbsko-chorwackich relacji. O stopniowej poprawie jakości polityki zagranicznej obu państw świadczyło wspólne oświadczenie prezydentów Stjepana Mesicia (Chorwacja) i Vojislava Koštunicy (FRJ) o normalizacji relacji i przestrzeganiu

Stan na styczeń 2016 r., Suwerenność Kosowa uznały m.in. Stany Zjednoczone Ameryki i większość
państw UE, natomiast przeciwne są m.in.: Rosja i Chiny. Countries that have recognized the Republic
of Kosovo, http://www.mfa-ks.net/?page=2,33 (data dostępu: 1.02.2016).
38|
Art. 114, 182, Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/2006.
39|
23 sierpnia 1996 r. przedstawiciele FRJ oraz Chorwacji podpisali porozumienie o normalizacji wzajemnych relacji.
40|
Zmiany polityczne w Chorwacji nastąpiły w efekcie utraty władzy przez Chorwacką Wspólnotę
Demokratyczną (HDZ) w 2000 r. HDZ pod wodzą Franja Tuđmana sprawowała władzę od 1990 r.
i reprezentowała nurt nacjonalistyczny, po śmierci lidera w 1999 r. partia straciła na znaczeniu
i przewartościowała swoją ideologię. Priorytetami chorwackiej polityki zagranicznej po 2000 r. była
współpraca ze strukturami UE oraz rozwój stosunków bilateralnych z sąsiadami. Czyt. D. Jović,
Croatia after Tudjman: the ICTY and issues of transitional justice, w: War crimes, conditionality EU
integration in the Western Balkans, ed. J. Batt, J. Obradovic-Wochnik, Paris 2009, s. 14–23.
37|
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układu z Dayton ogłoszone w czerwcu 2001 r.41. Prezydencka deklaracja przełożyła
się na zatwierdzenie kilku ważnych porozumień pozwalających odbudować kooperacje polityczne i gospodarczo-społeczne42. W tym kontekście szczególne znaczenie
miała podpisana w grudniu 2002 r. umowa o wolnym handlu, której celem było
m.in.: zdynamizowanie wzajemnych stosunków gospodarczych oraz usunięcie barier w serbsko-chorwackim handlu43. Natomiast wyraźnie polityczne przesłanie
miała umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu narkotykami, substancjami psychotropowymi i ich pochodnymi, terroryzmu i innych poważnych przestępstw zawarta w maju 2002 r. W dokumencie
zobowiązano się do wymiany informacji na temat osób uczestniczących w zorganizowanej przestępczości i koordynowania wspólnych działań służb policyjnych44.
Należy zaznaczyć, że w tym okresie problem przestępczości zorganizowanej obejmował cały region Bałkanów i w przestępczy proceder były zaangażowane osoby
powiązane pośrednio lub bezpośrednio ze zbrodniami wojennymi z okresu konfliktu w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji.
W ciągu kolejnych lat podjęto starania stworzenia wspólnej koncepcji dla serbsko-chorwackiej współpracy45. W tym aspekcie ważne były obustronne deklaracje
W. Walkiewicz, dz. cyt., s. 294.
W latach 2001–2003 zostały podpisane m.in.: Protokół o współpracy między Ministerstwem Spraw
Zagranicznych Republiki Chorwacji i Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federalnej
Republiki Jugosławii (14.12.2001); Umowa między Rządem Chorwacji a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (14.12.2001); Umowa między Rządem Chorwacji a Rządem Federalnej Republiki
Jugosławii w sprawie readmisji osób, których wjazd lub pobyt na terytorium państwa jest nielegalny
(23.04.2002); Traktat między Rządem Republiki Chorwacji i Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie współpracy w dziedzinie kultury i edukacji (23.04.2002); Protokół w sprawie zasad
demarkacji granicy oraz przygotowanie Traktatu o granicy państwowej między Republiką Chorwacji i Federalną Republiką Jugosławii (23.04.2002); Umowa między Rządem Chorwacji a Rządem
Federalnej Republiki Jugosławii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu narkotykami, substancjami psychotropowymi i ich pochodnymi, terroryzmu i innych poważnych przestępstw (08.05.2002); Umowa o wolnym handlu między Republiką Chorwacji
i Federalną Republiką Jugosławii (23.12.2002); Ogólne porozumienie administracyjne w celu wykonania Umowy pomiędzy Republiką Chorwacji i Federalną Republiką Jugosławii o ubezpieczeniu
społecznym (18.03.2003).
43|
Art. 1, Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, NN-MU 009/2003.
44|
Art. 3, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne
Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine drogama,
psihotropnim tvarima i prekursorima, terorizma i drugih težih kaznenih djela, NN-MU 003/2003.
45|
W latach 2003–2006 zostały podpisane m.in.: Protokół w sprawie ustanowienia punktów granicznych między Republiką Chorwacji, Bośnią i Hercegowiną oraz Serbią i Czarnogórą (02.10.2003);
Protokół o współpracy w procesie integracji europejskiej między Ministerstwem Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji a Ministerstwem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Serbii i Czarnogóry (24.05.2004); Porozumienie między Republiką Chorwacji a Serbią i Czarnogórą
w sprawie ochrony mniejszości chorwackiej w Serbii i Czarnogórze oraz mniejszości serbskiej i czarnogórskiej w Chorwacji (15.11.2004); Porozumienie między Rządem Republiki Chorwacji a Radą
Ministrów Serbii i Czarnogóry w sprawie międzynarodowego przewozu towarów (23.11.2005); Protokół o współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Chorwacji i Ministerstwem
41|
42|
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pojednania i przeprosiny za wyrządzone szkody z lat 1991–1995. W tym miejscu
warto odnieść się do zawartego w listopadzie 2004 r. porozumienia o ochronie
chorwackiej mniejszości w Serbii i Czarnogórze oraz serbskiej i czarnogórskiej
w Chorwacji. Strony porozumienia zapewniły osobom należącym do mniejszości m.in.: swobodę wyboru i wyrażania przynależności do mniejszości narodowej
i korzystania ze wszystkich praw związanych z tym wyborem, autonomię kulturalną, prawo do rozwijania własnej kultury oraz zachowania i ochrony dóbr kultury, prawo do zachowania tożsamości narodowej i religijnej, prawo do edukacji
w języku mniejszości, a także stosowania znaków i symboli mniejszości narodowych, ochrony równego uczestnictwa w sprawach publicznych46. Wzajemne uznanie praw mniejszości narodowych miało kluczowe znaczenie przede wszystkim dla
Serbów, gdyż na terytorium Chorwacji zamieszkiwała liczna mniejszość serbska
(według chorwackiego spisu ludności z 2001 r. – ponad 200 tys.), głównie na pograniczu chorwacko-serbskim oraz chorwacko-bośniackim (historyczne Pogranicze
Wojskowe)47. Należy zaznaczyć, że podczas wojny domowej na obszarze dzisiejszej Chorwacji funkcjonowało quasi-państwo – Republika Serbskiej Krajiny. Zostało utworzone przez serbską mniejszość, której aspiracją była ochrona serbskich
interesów i serbskiej tożsamości narodowej. W efekcie doszło do krwawych walk
i zdewastowania wielu miejscowości. Symbolem chorwacko-serbskiego konfliktu
był Vukovar – nadgraniczne miasto doszczętnie zniszczone i okupione wieloma tysiącami ofiar48. W tym miejscu warto również wspomnieć, że w 1995 r. chorwackie
wojska przeprowadziły operację „Oluja” („Burza”), której celem było wysiedlenie
Serbów z Chorwacji49. Według różnych danych ok. 200–250 tys. ludzi serbskiego
pochodzenia zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domostw, zginęło ponad
2 tys.50. To wydarzenie oraz wzajemne krzywdy wyrządzone podczas wojny miały
duży wpływ na serbsko-chorwackie relacje na początku XXI w. Po wojnie wielokrotnie pojawiała się idea utworzenia serbskiej autonomii w Chorwacji, jednakże
nigdy jej nie zrealizowano i dopiero umowa z 2004 r. uregulowała status serbskiej
mniejszości. Niestety zawarte porozumienie i obowiązki, jakie z niego wynikają,
wciąż nie zostały zrealizowane przez chorwacką stronę, dlatego też sytuacja prawna, jak i społeczna mniejszości serbskiej jest trudna i wymaga natychmiastowych
zmian. Wystarczy wspomnieć, że od kilku lat trwa kontrowersyjny spór dotycząSprawiedliwości Republiki Serbii (05.12.2005); Umowa o współpracy w zakresie ścigania sprawców
zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa (13.10.2006).
46|
Art. 2, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti
prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, NN-MU 003/2005.
47|
Pogranicze Wojskowe to historyczna część regionu monarchii habsburskiej. W XVII w. na ziemie
te zaczęli przybywać Serbowie. W zamian za osiedlenie się zostali zobowiązani do obrony granicy
przed Osmanami.
48|
D. Živić, Posljedice srbijanske agresije kao odrednica poslijeratne obnove i razvitka Vukovara,
„Društvena istraživanja” 2008, br. 1–2, s. 29–38.
49|
I. Radoš, Operacjia „Oluja” i srbijanski dnevni tisak, „Časopis za suvremenu povijest” 2011, br. 1, s. 293.
50|
D. Marijan, Oluja, Zagreb 2007, s. 33–35.
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cy używania cyrylicy w nazewnictwie budynków użyteczności publicznej, ulic itp.
w miejscowościach zamieszkałych przez serbską mniejszość w Chorwacji51.
W pierwszych latach XXI w. pozytywny wpływ na serbsko-chorwackie stosunki miało objęcie prezydentury Serbii (w 2004 r.) przez Borisa Tadicia52. Zamierzeniem polityka wywodzącego się z Partii Demokratycznej (Demokratska stranka)
było zbliżenie serbskiego państwa do struktur Unii Europejskiej, co pośrednio
wiązało się z unormowaniem relacji z państwem chorwackim. Zarówno prezydent
B. Tadić, jak i tworzący kolejne rządy politycy wywodzący się z demokratycznego
obozu próbowali odbudować międzynarodowy wizerunek Serbii. W tym okresie
także chorwaccy rządzący wyraźnie zmienili działania w stosunku do serbskiego
państwa. Kreowana od 2003 r. polityka stabilności i pojednania z sąsiadami przełożyła się na ożywienie bilateralnych relacji z Serbią53. Rozwiązanie federacji serbsko-czarnogórskiej w 2006 r. nie miało dużego wpływu na jakość serbsko-chorwackich
stosunków politycznych. Chorwacki rząd uznał Republikę Serbii i podtrzymał dalsze obowiązywanie zasad dobrego sąsiedztwa, partnerstwa i współpracy. Wyraźne ograniczenie wzajemnych relacji nastąpiło w 2007 r. w związku z narastającym
problemem wokół statusu Kosowa. Serbskie władze, dążąc do utrzymania integralności terytorialnej, oczekiwały na polityczne poparcie sąsiadów oraz innych państw.
Niemniej jednak stanowisko Serbii oficjalnie zaaprobowało zaledwie kilka państw,
m.in. Rosja, Grecja i Rumunia. Przedstawiciele Chorwacji przyjęli konformistyczną postawę, wpisując się w nurt reprezentowany przez większość członków Unii
Europejskiej. Stosunkowo wcześnie, gdyż już 19 marca 2008 r., Chorwaci uznali
suwerenność Republiki Kosowa, co spotkało się z krytyką ze strony serbskich polityków54. Kryzys w sąsiedzkich stosunkach nie był długotrwały i jeszcze w 2008 r.
wznowiono kontakty dyplomatyczne. W okresie kolejnych lat zawarto kilka porozumień, m.in. o współpracy policyjnej (2009 r.), o współpracy gospodarczej (2009 r.),
o współpracy w dziedzinie obronności (2010 r.) czy też w sprawie ekstradycji
(2010 r.)55. W kwietniu 2009 r. Chorwacja została członkiem Sojuszu PółnocnoatI. Jovanovic, Vote to Scrap Cyrillic in Vukovar Angers Serbia, http://www.balkaninsight.com/en/
article/serbia-protests-over-cyrillic-script-denial-in-vukovar-08-18-2015 (data dostępu: 1.02.2016).
52|
Boris Tadić był Prezydentem Serbii w latach 2004–2012.
53|
D. Jović, dz. cyt., s. 22–23.
54|
Posle Hrvatske i Madarske i Bugarska danas priznala nezavisnost, http://www.blic.rs/vesti/politika/posle-hrvatske-i-madarske-i-bugarska-danas-priznala-nezavisnost/0rtky2d (data dostępu: 1.02.
2016).
55|
W latach 2008–2011 zostały podpisane m.in.: Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii (12.12.2008); Protokół o współpracy w procesie integracji europejskiej między Rządem
Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii (20.03.2009); Protokół między Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki
Serbii w sprawie realizacji Umowy między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii
o readmisji osób, których wjazd lub pobyt jest nielegalny (25.05.2009); Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii o współpracy policyjnej (25.05.2009); Umowa między
Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej (24.06.2009);
Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii w dziedzinie obronno51|
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lantyckiego, co w konsekwencji przełożyło się na potrzebę określenia nowych ram
współpracy serbsko-chorwackiej w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Umowa między rządem Republiki Chorwacji a rządem Republiki Serbii w dziedzinie
obronności mówiła m.in. o współpracy: wojskowo-technicznej, w obszarze edukacji i medycyny wojskowej, w przeciwdziałaniu proliferacji broni masowego rażenia,
potwierdzono również dążenie do działań na rzecz pokoju oraz kooperację w planowaniu obronnym56. Pomimo wypracowania stosownych fundamentów prawnych
współpraca w obszarze militarnym nie jest realizowana i pozostaje na płaszczyźnie
deklaratoryjnej.
Należy zaznaczyć, że po 2008 r. polityczne relacje między Serbią i Chorwacją
uległy pogorszeniu. Serbscy politycy negatywnie zareagowali na politykę zagraniczną Prezydenta Chorwacji, S. Mesicia, który stanowczo włączył się do dyskusji o sytuacji w Bośni i Hercegowinie, krytykując m.in. decyzje polityczne Milorada Dodika, Premiera Republiki Serbskiej BiH. Ponadto pod koniec sprawowania
mandatu prezydenckiego S. Mesić udał się z dyplomatyczną wizytą do Kosowa, co
tym bardziej zostało krytycznie odebrane przez Serbów57. W tym też kontekście
zmiany polityczne w Chorwacji w latach 2010–2011 (w 2010 r. prezydentem został
Ivo Josipović, w 2011 r. rząd skonstruowali socjaldemokraci) zostały pozytywnie
przyjęte przez serbskich polityków. Niestety wzajemne wizyty dyplomatyczne najwyższych przedstawicieli obu państw oprócz deklaracji nie przyniosły konkretnych
rozwiązań, zwłaszcza w zakresie zapewnienia praw serbskiej mniejszości narodowej
w Chorwacji. Niekorzystny okres w serbsko-chorwackich stosunkach politycznych
nie został przełamany, co ważne, zauważalny był brak inicjatyw dynamizujących
wzajemne relacje. Objęcie w 2012 r. prezydentury przez Tomislava Nikolicia, który
przez wiele lat był członkiem Serbskiej Partii Radykalnej (Srpska radikalna stranka,
SRS), zostało przyjęte przez Chorwatów z zaniepokojeniem. SRS w swoim programie nawiązywała i nadal odwołuje się do haseł narodowych, a jednym z jej celów
jest obrona serbskich interesów (serbskiej mniejszości) w państwach ościennych.
Założyciel i lider SRS, Vojislav Šešelj, oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał
Karny dla byłej Jugosławii o zbrodnie przeciw ludzkości (zwolniony z aresztu w listopadzie 2014 r.), otwarcie dyskredytuje chorwacką politykę. W 2008 r. T. Nikolić
wraz z innymi politykami z SRS odłączyli się od V. Šešelja i utworzyli konserwatywną Serbską Partię Postępową (Srpska napredna stranka, SNS). Polityczny manewr
odcięcia się od radykalnej ideologii okazał się sukcesem, gdyż już w 2012 r. T. Nikolić wygrał wybory prezydenckie, a jego ugrupowanie polityczne wybory parlamentarne. Nowo wybrane władze przewartościowały wyznaczniki polityki zagranicznej.
ści (08.06.2010), Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Serbii w sprawie ekstradycji
(29.06.2010); Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji) a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii (Dyrekcją Policji)
o współpracy w sezonie turystycznym 2011 (12.05.2011).
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Z jednej strony serbskim priorytetem nadal było członkostwo w Unii Europejskiej,
z drugiej natomiast wzmocniono polityczno-gospodarcze więzi z Rosją. Stosunek
do Republiki Chorwacji nie uległ głębszym zmianom, jednakże zauważalne było
spowolnienie wzajemnej kooperacji. Należy jednak zaznaczyć, że Chorwaci również nie zabiegali o poprawę stosunków. O jakości relacji świadczy fakt, że w latach
2012–2015 zawarto zaledwie kilka porozumień i głównie były to mało istotne protokoły na poziomie ministerialnym58. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej
w 2013 r. zostało (oficjalnie) pozytywnie ocenione przez serbskie władze, jednakże
w rzeczywistości członkostwo Chorwacji w UE przełożyło się na nowe obostrzenia w handlu i ruchu osobowym z Serbią. Świadczy o tym utrzymujący się bardzo
niski poziom wymiany gospodarczej (864 mln euro w 2015 r.), zarówno eksport
do Chorwacji (399 mln euro), jak i import z Chorwacji (465 mln euro) oscylują
w granicach 3% udziału w obrocie handlowym serbskiego państwa (dziesiąty partner handlowy w 2015 r.)59. Negatywny wpływ na serbsko-chorwackie relacje miał
również kryzys związany z nielegalnymi imigrantami przybywającymi do państw
Europy Zachodniej przez Bałkany. Pod koniec września 2015 r. chorwackie władze
zamknęły na kilka dni przejścia graniczne dla pojazdów na serbskich rejestracjach,
co spotkało się z falą krytyki w Serbii60.
Oceniając miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii
po 2000 r., należy wziąć pod uwagę te kwestie, które w zasadniczy sposób wpływają
na ich jakość. W uproszeniu można je włączyć do dwóch obszarów problemowych.
Pierwszy z nich stanowią nierozwiązane kwestie historyczne, głównie z lat 90. XX w.
W tym aspekcie należy przywołać wzajemne krzywdy wyrządzone podczas jugosłowiańskich konfliktów z lat 1991–1995. Obie strony oskarżają się o zbrodnie wojenne
(w tym zbrodnie ludobójstwa) i w tym kontekście zgłosiły pozwy do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Władze chorwackiego państwa pozwały
Serbię (wtedy jeszcze Federalną Republikę Jugosławii) w 1999 r. za popełnienie
zbrodnie ludobójstwa w czasie ofensywy w Slawonii w 1991 r., głównie w Vukovarze. Natomiast Serbia złożyła stosowny wniosek w 2010 r., przywołując wydarzenia
W latach 2012–2015 zostały podpisane m.in.: Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji) a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii (Dyrekcją Policji) w sprawie wdrożenia mieszanych patroli wspólnej granicy państwowej
(13.05.2013); Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Zdrowia Republiki Chorwacji
i Ministerstwem Zdrowia Republiki Serbii w dziedzinie zdrowia i medycyny (15.07.2013); Umowa
między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony przed katastrofami naturalnymi (15.07.2014); Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony
przyrody (08.06.2015); Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji
(Generalną Dyrekcją Policji) a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii (Dyrekcją
Policji) o współpracy w zakresie migracji i kryzysu zapobiegania nielegalnej migracji (30.10.2015).
59|
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z akcji „Błysk” i „Burza” z 1995 r., podczas których Chorwaci dopuścili się masowych wypędzeń oraz morderstw Serbów61. W świetle wyroku Międzynarodowego
Trybunału Karnego w Hadze z lutego 2015 r. oba pozwy o ludobójstwo zostały oddalone62. Uznano, że zarówno Serbowie, jak i Chorwaci popełnili zbrodnie wojenne. Problematyka ta bezpośrednio wiąże się z osądzeniem osób odpowiedzialnych
za wydarzenia z lat 1991–1995. Niestety i w tej materii nie osiągnięto kompromisu
i obie strony domagają się uznania bohaterów wojennych za zbrodniarzy. Mowa
tu m.in. o Ante Gotovinie, oficerze dowodzącym podczas operacji „Burza”, który
w 2011 r. został uniewinniony przez trybunał haski i przyjęty w Chorwacji z pełnymi honorami. Należy również podkreślić, że poważnym problemem we wzajemnych relacjach, który wiąże się okresem wojny, jest kwestia zaginionych osób oraz
grabieży. W świetle oficjalnych wyliczeń wciąż jest poszukiwanych blisko 8 tys. ludzi63. Serbowie domagają się również stosownych odszkodowań za mienie przejęte
przez Chorwatów.
Drugą grupę problemową serbsko-chorwackich stosunków stanowią zagadnienia, jakie zrodziły się po 2000 r. Wiodącym dylematem jest naruszanie praw mniejszości serbskiej zamieszkałej na obszarze Chorwacji, czego przejawem jest odnotowany w 2014 r. aż 40% wzrost liczby aktów przemocy i nietolerancji w stosunku
do roku poprzedniego64. W raporcie Przemoc i nietolerancja wobec Serbów w 2014 r.
stwierdzono rozpowszechnienie języka nienawiści (w polityce, w mediach, podczas
wydarzeń sportowych, w portalach społecznościowych czy też w postaci graffiti
na ulicach chorwackich miast). Ponadto odnotowano przypadki fizycznej napaści i zniszczenia mienia serbskiej społeczności (m.in. splądrowano kilka cerkwi)65.
Oprócz powyższego kwestią różnicującą sąsiadów jest stosunek Chorwacji do suwerenności Kosowa. Chorwackie władze, uznając w 2008 r. niepodległość południowej prowincji Serbii, naruszyły jej integralność terytorialną i złamały postanowienia przyjęte m.in. w porozumieniu w sprawie normalizacji stosunków między
Republiką Chorwacji a Republiką Federalną Jugosławii z 1996 r.66. Warto także
odnotować, że wciąż nie podpisano umowy granicznej, przez co trwa spór o linię
granicy na Dunaju. Przedstawiciele Chorwacji kwestionują przyjętą przez Serbię

Czyt. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, International Court of Justice, s. 74–115.
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M. Ristić, ICJ Rejects Genocide Claims of Serbia and Croatia, http://www.balkaninsight.com/en/
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zasadę, że granica przebiega środkiem głównego nurtu rzeki67 i oczekują dowieść
swoich racji w międzynarodowym arbitrażu68. Niepokojąca dla serbskiej strony jest
planowana modernizacja i dozbrojenie chorwackiej armii. Pod koniec 2015 r. Chorwaci potwierdzili, że do 2017 r. zakupią m.in. wyrzutnie rakietowe ziemia-ziemia,
których zdolność operacyjna wyniesie 300 km. Chorwackie władze uzasadniły reformę sektora militarnego i obronnego państwa zaistniałą potrzebą odstraszenia
potencjalnych wrogów69. Jednakże mając na uwadze geopolityczne usytuowanie
Chorwacji, wspomniane dozbrojenie jest wymierzone w potencjał militarny Serbii
i może skutkować niepotrzebnym wyścigiem zbrojeń.

Podsumowanie
Kształtujące się od 2000 r. serbsko-chorwackie stosunki polityczne zasadniczo przeszły kilka faz. Pierwsza z nich, mająca miejsce w latach 2000–2003, to etap inicjacji kontaktów politycznych. Kolejna faza z lat 2003–2008 to okres zdynamizowania
wzajemnych stosunków i wypracowania stosownych podstaw do ich dalszej intensyfikacji. Należy podkreślić, że wspomniany okres był najkorzystniejszy i pozytywnie wpłynął na konsolidację serbsko-chorwackich relacji politycznych. W 2008 r.
doszło do ochłodzenia stosunków i wyraźnego osłabienia współpracy, które, pomimo obustronnych deklaracji, nadal nie zostało przełamane (początek 2016 r.).
Kwestia ta bezpośrednio wpływa na obecną jakość serbsko-chorwackich stosunków
politycznych oraz gospodarczo-społecznych. Niestety ma również wpływ na stabilność polityczną obu państw i regionu, w którym funkcjonują. Miejsce Republiki
Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii w kontekście kształtujących
się stosunków serbsko-chorwackich może wydawać się mało istotne. Serbskie władze sukcesywnie zaznaczają, że Chorwacja nie jest strategicznym partnerem Serbii
i właściwie pełni rolę niechcianego sąsiada. Chłodne stosunki polityczne, ograniczone gospodarczo-społecznie, to konsekwencja przyjętego nie tylko przez Serbów,
lecz także Chorwatów dyskursu politycznego, który stale opiera się o sporne kwestie
i zaszłości natury historycznej. Należy jednak podkreślić, że odbudowanie serbsko-chorwackich więzi leży w interesie zarówno Serbii i Chorwacji, jak również państw
europejskich. Zauważalny od kilku lat kryzys w bilateralnych stosunkach może mieć
długofalowe implikacje, które tym bardziej skomplikują wzajemne relacje i umocnią już istniejące rozbieżności polityczne.

Trinaest godina spora Srbije i Hrvatske zbog Šarengradske ade, http://www.blic.rs/vesti/politika/
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Wstęp do analizy relacji
serbsko-albańskich (2001–2016)
Abstrakt: Stosunki serbsko-albańskie wydają się być jednymi z najbardziej skomplikowanych na Bałkanach. Pomimo faktu, iż oba państwa nie prowadziły ze sobą
nigdy wcześniej wojny, w ostatnim ćwierćwieczu niezwykle trudno było im rozwinąć wzajemną współpracę, zarówno polityczną, gospodarczą, jak i społeczno-kulturalną. Celem niniejszego tekstu jest zatem dokonanie wstępnej analizy
stosunków serbsko-albańskich w latach 2001–2016 poprzez zasygnalizowanie
przede wszystkim tych elementów, które łączą oraz dzielą oba narody. W 2001 r.,
po dwuletniej przerwie, doszło bowiem do ponownego nawiązania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Serbią a Albanią. Obecnie państwa te zgodnie podkreślają, iż punktem odniesienia przy tworzeniu nowych relacji jest dla nich przykład niemiecko-francuskiej współpracy, konsekwentnie budowanej od momentu
zakończenia II wojny światowej.
Słowa kluczowe: Serbia, Albania, Kosowo, UE, mniejszości.
Abstract: An Introduction to the analysis of Serbian-Albanian relations
(2001–2016)
Albanian-Serbian relations seem to be one of the most complicated in the Balkans.
Despite the fact that these countries have never gone to war against each other, over
the past decades it has not been easy to improve political, economic or socio-cultural
cooperation. The paper aims to analyze Albanian-Serbian relations between 2001
and 2016 by emphasizing the issues that combine, as well as divide, both nations.
Currently, by having a common aim in foreign policy, which is a EU accession, leaders of both countries try to emulate a Franco-German example of cooperation.
Keywords: Serbia, Albania, Kosovo, EU, minorities

(Powolny) rozwój wzajemnych relacji (2001–2014)
Lata 90. XX w. były okresem niezwykle trudnym dla rozwoju relacji pomiędzy
Serbią1 a Albanią. Był to czas wojen oraz licznych konfliktów na Bałkanach, które
1|

Należy podkreślić, iż Serbia od 1945 do 1992 stanowiła część SFRJ, następnie w latach 1992–2003
współtworzyła wraz z Republiką Czarnogóry FRJ, od 2003–2006 – Serbię i Czarnogórę, natomiast
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w ostateczności doprowadziły do rozpadu państwa jugosłowiańskiego. W 1991 r.
aż trzy republiki (Słowenia, Chorwacja, Macedonia) będące od 1945 r. częścią Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii ogłosiły jednostronnie swą niepodległość. Rok później to samo uczyniła Bośnia i Hercegowina. Wydarzenia te wymusiły na Serbii i Czarnogórze (dwóm pozostałym republikom) powołanie do życia
nowego organizmu państwowego o nazwie Federalna Republika Jugosławii, który
po jedenastu latach istnienia przekształcił się w Serbię i Czarnogórę. Jednak to nowe
państwo przetrwało zaledwie trzy lata. W 2006 r. po przeprowadzonym referendum
również władze w Podgoricy ogłosiły niepodległość. Zatem w miejsce Serbii i Czarnogóry powstały wówczas dwa osobne państwa – Serbia i Czarnogóra.
Albanii udało się nie uczestniczyć w żadnym z konfliktów toczących się wówczas poza jej granicami, natomiast musiała się zmagać z własnymi, wewnętrznymi
problemami. Kraj ten od 1945 r. rządzony był przez jedną partię komunistyczną
(Komunistyczna Partia Albanii, Partia Komuniste Shqiptare), na której czele aż
do 1985 r. stał Enver Hoxha. Polityka przez niego prowadzona doprowadziła do całkowitej izolacji państwa w okresie zimnowojennym, przez co nie miało ono możliwości rozwoju. Pierwsze protesty demokratyczne wybuchły w Albanii w 1990 r.
Ich organizatorami byli głównie studenci. Powstały wówczas także pierwsze partie
opozycyjne, w tym Partia Demokratyczna (Partia Demokratike e Shqipërisë, PDSh)
z Salim Berishą na czele. Odniosła ona zwycięstwo w wyborach parlamentarnych
w 1992 r. Nowe władze musiały się zmierzyć wówczas z wieloma problemami, jakie
dręczyły państwo w okresie transformacji. Warto przypomnieć, że wraz z otwarciem granic nastąpiła fala masowej emigracji Albańczyków głównie do państw Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Kolejnym wydarzeniem, które w sposób znaczący osłabiło Albanię, był krach gospodarczy, który nastąpił po upadku
„piramid finansowych” (przełom 1997/1998 r.)2. W kraju zapanował chaos, a tłumione antyrządowe protesty zakończyły się śmiercią wielu obywateli. W takiej sytuacji rząd w Tiranie nie miał możliwości odgrywania żadnej roli wówczas w regionie.
Jego prymarnym celem było zaprowadzenie stabilizacji w kraju i unikanie włączenia go w jakikolwiek konflikt zewnętrzny.
Jednak to Kosowo stanowiło, nie tylko w latach 90. XX w., zarzewie konfliktu
pomiędzy Serbią a Albanią, który uniemożliwiał rozwój przyjaznych relacji pomię-
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od 5 czerwca 2006 r. istnieje jako osobny byt państwowy – Republika Serbii. Zob. szerzej: M. Waldenberg, autor m.in.: Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005, t. 1–2; Albańsko-serbski konflikt etniczny w Kosowie – zarys dziejów, „Sprawy Narodowościowe” 2001; Sprawa Kosowa i stanowisko Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2000;
W. Walkiewicz, Jugosławia – byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000; J. Wojnicki, Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990–2003), Pułtusk 2003; S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002; M. Korzeniewska-Wiszniewska, autorka m.in.: Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu: zarys
problemu, Lublin 2010; Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia: serbska polityka wobec rozpadu
Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2008.
R. Halili, Albania 20 lat po komunizmie – subiektywny ogólny zarys, „Czas Kultury”, 162 (3/2011),
s. 17.

Wstęp do analizy relacji serbsko-albańskich (2001–2016)

247

dzy tymi państwami3. Kosowo już w październiku 1991 r., po przeprowadzonym
referendum, ogłosiło swą niepodległość. Ówczesne jugosłowiańskie władze nie
uznały tej decyzji władz w Prisztinie, oceniając je jako bezprawne. W rzeczywistości to Albania była jedynym państwem na świecie, które uznało wówczas niepodległość Kosowa. Warto jednak podkreślić, że decyzję tę podjął parlament, a nie rząd4.
Zdaniem wielu specjalistów od prawa międzynarodowego przyjęta przez parlament
albański deklaracja nie miała jednak żadnej mocy prawnej, ponieważ to rząd, a nie
parlament podejmuje decyzję o uznaniu danego państwa. Nie ulega zatem żadnej
wątpliwości, że przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa państwa determinowała
kształt polityki rządu albańskiego wobec Kosowa, a także szerzej – wobec wydarzeń
rozgrywających się w tamtym czasie na Półwyspie Bałkańskim.
Nie oznacza to jednak, że Albania nie udzielała żadnego wsparcia kosowskim
Albańczykom – niezależnie od tego, czy rządy w kraju sprawowali socjaliści, czy
demokraci. Jugosławia oskarżała państwo albańskie o pomaganie bojownikom Armii Wyzwolenia Kosowa (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK)5. To właśnie na terytorium państwa albańskiego spotykali się członkowie tejże organizacji (m.in. Ali
Ahmeti, Xhavit Haliti, Emrush Xhemali, Gafurr Elshani, Bardhyl Mahmuti)6. Co
więcej, w północnej części kraju (blisko granicy z Kosowem) znajdowały się obozy szkoleniowe UÇK. Z drugiej jednak strony nie należy zapominać, że jednocześnie to właśnie państwo albańskie pomagało UÇK w dozbrajaniu ich oddziałów czy
transporcie broni na terytorium Jugosławii. Przywódcy Albanii sami niejednokrotnie deklarowali, że nie kontrolują w sposób wystarczający swej granicy. Albania nie
tylko wspierała radykalne skrzydło działające w Kosowie, lecz także jego rząd i prezydenta (Ibrahima Rugovę) nieuznawanych przez Belgrad.

3|

4|
5|

6|

Zob. szerzej: K. Pawłowski, Kosowo – konflikt i interwencja, Lublin 2008; K. Pawłowski, Serbsko-albański konflikt o Kosowo (1945–1999), „Consensus” Studenckie Zeszyty Naukowe 2001, nr 1;
M. Korzeniewska-Wiszniewska, Geneza konfliktu serbsko-albańskiego w Kosowie w latach 1968–
1998 na tle wewnętrznej polityki Jugosławii – próba analizy, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, t. XLIII; M. Vickers, J. Pettifer, The Albanian Question: Reshaping the Balkans, New York–London 2007; Between Serb and Albanian: A History of Kosovo, New York 1998;
T. Judah, Kosovo – war and revenge, New Haven 2002; T. Judah, Kosovo – what everyone needs
to know, Oxford 2008; J.A. Mertus, Kosovo. How Myths and Truths Started a War, London 1999;
N. Malcolm, Kosovo – a short history, London 2002; N. Malcolm, The war over Kosovo, w: War
and change in the Balkans. Nationalism, Conflict and Cooperation, ed. B.K. Blitz, Cambridge 2006;
H.H. Perritt, The Road to independence for Kosovo. A chronicle of the Ahtisaari Plan, New York 2010;
J. Ker-Lindsay, Kosovo. The Path to Contested Statehood in the Balkans, London 2009; Sh. Maliqi,
The Albanian Movement in Kosovo, w: Yugoslavia and after: a study in fragmentation, despair and
rebirth, ed. D.A. Dyker, I. Vejvoda, New York–London 1996; Sh. Maliqi, Why the Peaceful Resistance
Movement in Kosovo Failed, w: After Yhugoslavia. Identities and Politics within the successor states,
ed. R. Hudson, G. Bowman, London 2011.
A. Baleta, Kosova nga Dejtoni në Rambuje, Tiranë 1999, s. 130.
Zob. szerzej: J. Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: nga një luftë e fshehtë në një kryengritje të Ballkanit, 1948–2001, [Tiranë] 2013.
Tamże, s. 125.
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Należy jednak dodać, że w tamtym czasie rząd albański z Fatosem Nano jako
premierem podjął działania mające na celu poprawę relacji z Jugosławią7. Do ważnego wydarzenia doszło w listopadzie 1997 r., kiedy to na Krecie spotkali się ze sobą
F. Nano i Slobodan Milošević, ówczesny Prezydent FRJ. Przybyli oni na tę grecką
wyspę z okazji zorganizowanego tam oficjalnego spotkania premierów oraz ministrów spraw zagranicznych państw Europy Południowo-Wschodniej8. W czasie tej
rozmowy Premier Albanii zaznaczył, że konieczne jest rozpoczęcie dialogu serbsko-kosowskiego z udziałem trzeciej, neutralnej strony w celu ostatecznego rozwiązania tego konfliktu. Jednocześnie podkreślił, że kwestia Kosowa stanowi wewnętrzną
sprawę Jugosławii i prowadzone przez niego rozmowy mają na celu poprawienie
dwustronnych relacji na linii Tirana–Belgrad9. Działania te jednak nie doprowadziły do poprawy relacji albańsko-serbskich ani nie rozwiązały istniejącego sporu.
W wyniku rozpoczęcia interwencji państw członkowskich NATO w Jugosławii (24 marca 1999 r.) władze w Belgradzie podjęły decyzję o zerwaniu 17 kwietnia 1999 r. stosunków dyplomatycznych z Albanią10. S. Milošević oskarżał Albanię o wspieranie kosowskich bojowników. Co więcej, nie należy zapominać, że już
w październiku 1998 r. władze w Tiranie wydały zgodę na udostępnienie przestrzeni
powietrznej kraju siłom Sojuszu Północnoatlantyckiego11. Nawiązanie ponownych
relacji nie nastąpiło wraz z zakończeniem, po 78 dniach trwania interwencji wojskowej. Zostały one przywrócone dopiero po dwóch latach – dokładnie 17 stycznia
2001 r.12
Pomimo ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami proces wzmacniania wzajemnych relacji następował niezwykle wolno.
Świadczą o tym chociażby nieliczne spotkania najważniejszych polityków serbskich
i albańskich. W maju 2002 r. Ilir Meta spotkał się z serbskim premierem, Zoranem Ðinđiciem. Spotkanie to jednak nie miało charakteru oficjalnego, ponieważ

Należy jednak zauważyć, że albański rząd dążył wówczas do polepszenia relacji przede wszystkim
z serbskimi politykami, ponieważ z czarnogórskimi były już rozwijane od początku lat 90. XX w.
Albania starała się rozróżniać stosunki kształtowane z poszczególnymi republikami tworzącymi
FRJ. We wrześniu 1993 r. z oficjalną wizytą do Albanii przybył Momir Bulatović, ówczesny Prezydent Czarnogóry. Władzom w Podgoricy zależało głównie na podtrzymywaniu wymiany handlowej
z Albanią, ponieważ gospodarka Czarnogóry przeżywała kryzys, w czasie gdy na FRJ nałożone zostało embargo handlowe. Zob. więcej: M. Bulatović, Pravila ćutanja. Istiniti politički triler sa poznatim završetkom, Beograd 2004.
8|
P. Milo, Kosova, nga Rambuje në pavarësi: intervista 1997–2008, Tiranë 2009, s. 20.
9|
E. Biberaj, Shqipëria në tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë: 1990–2010, Tiranë 2011,
s. 465–466.
10|
Beograd i Tirana podigli odnose na ambasadorski nivo, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2002&mm=09&dd=04&nav_category=11&nav_id=69199 (data dostępu: 12.09.2016).
11|
P. Milo, Kosova, nga…, s. 97.
12|
Stosunki dyplomatyczne ustanowiono 25 kwietnia 1914 r. i trwały one do 1948 r. Odnowione zostały w 1953 r., a ponownie przerwane w 24.04.1999 r. Do 1990 r. Jugosławia była głównym partnerem
Albanii w handlu.
7|
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I. Meta nie pełnił już wówczas (od trzech miesięcy) funkcji Premiera Albanii13. Następnie, jako minister spraw zagranicznych, odwiedził Belgrad w listopadzie 2002 r.
W czasie tej wizyty obie strony uzgodniły podpisanie czternastu umów. Co więcej,
w rozmowie z szefem dyplomacji SFJ, Goranem Silanoviciem, zgodził się na zniesienie wiz w celu udziału w wizytach oficjalnych oraz potwierdził konieczność rozwoju stosunków gospodarczych14. Następnie ówczesny Wicepremier FRJ, Nebojša
Čović, przybył do Tirany. Spotkał się z albańskim premierem, F. Nano. W czasie
spotkania poruszony został temat podpisania umowy o wolnym handlu, wspólnych
aspiracjach dotyczących członkostwa w UE, a także możliwego współdziałania
w zbieraniu funduszy w celu wybudowania połączenia Belgrad–Prisztina–Durrës.
Nowa władza w Albanii w sierpniu 2002 r. wyraziła gotowość do wzmocnienia relacji z Serbią15. Największym problemem wciąż pozostawało Kosowo, a dokładniej
wzmocnienie kontroli na granicy kosowsko-albańskiej, przez którą odbywał się nielegalny przepływ osób, narkotyków czy broni.
Nowym ambasadorem SFJ w Tiranie został Cafo Kapetanović – z pochodzenia
Albańczyk z Ulčinja16 (miasto położone na południu Czarnogóry w pobliżu granicy
z Albanią) – członek Czarnogórskiej Partii Narodowosocjalistycznej (Socijalistička
narodna partija Crne Gore). W czasie pierwszej oficjalnej rozmowy z Premierem
Albanii, F. Nano, obie strony wyraziły chęć wzmocnienia współpracy gospodarczej
chociażby poprzez realizację projektów energetycznych. F. Nano zaprosił także ówczesnego Premiera Serbii, Z. Ðinđicia, do przybycia z wizytą do Tirany (grudzień
2002 r.)17. W 2004 r. C. Kapetanovicia zastąpił Marko Camaj (członek ugrupowania
Demokratyczna Partia Socjalistów, Demokratska partija socjalista) – profesor prawa międzynarodowego wykładający na Uniwersytecie w Podgoricy. Również Albańczyk z pochodzenia18. Po ogłoszeniu przez Czarnogórę niepodległości, w 2006 r.
ponownie doszło do zmiany na stanowisku ambasadora Serbii w Tiranie. Został
nim Miroljub Zarić19. Pełnił on jednak tę funkcję początkowo jako chargé d’affaires.
Dopiero w 2010 r. podniesiono jego rangę i mianowano go ambasadorem20.

„Ngrohen” raportet Shqipëri-Serbi, http://www.gazetatema.net/web/2014/08/27/ngrohen-raportet-shqiperi-serbi/ (data dostępu: 2.07.2016).
14|
I. Aliaj, Zblizavanje Tirane i Beograda, https://iwpr.net/sr/global-voices/zblizavanje-tirane-i-beograda (data dostępu: 2.07.2016).
15|
Ka dobrosusedstvu korak po korak, http://www.srpskadijaspora.info/ka-dobrosusedstvu-korak-po-korak/ (data dostępu: 2.07.2016).
16|
I. Aliaj, dz. cyt.
17|
Sot kryeministri Fatos Nano priti ne nje takim te vecante ambasadorin e Jugosllavise zotin Cafo Kapetanovic, http://arkiva.km.gov.al/?fq=brenda&m=news&lid=2253 (data dostępu: 3.07.2016).
18|
Camaj novi ambasador SCG u Tirani, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&
mm=02&dd=17&nav_category=12&nav_id=132996 (data dostępu: 3.07.2016).
19|
Miroljub Zarić prvi ambasador Srbije u Albaniji, http://www.danas.rs/danasrs/politika/miroljub_zaric_prvi_ambasador_srbije_u_albaniji.56.html?news_id=193776#sthash.4pyPFfS5.dpuf (data dostępu: 4.07.2016).
20|
Tamże.
13|
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W kolejnych latach doszło do zaledwie dwóch wizyt wysokich przedstawicieli obu państw. Pierwsza z nich miała miejsce w grudniu 2004 r., kiedy do Albanii
przybył ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Serbii i Czarnogóry, Vuk Drašković. Następnie w maju 2005 r. w Belgradzie swą oficjalną wizytę złożył szef dyplomacji Albanii, Kastriot Islami21. Było to ważne wydarzenie, które zapoczątkowało
dalsze spotkania bilateralne. Rozwój relacji został jednak zahamowany w 2008 r.
po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo.
Rząd w Belgradzie za bezprawne uznał działania podjęte wówczas przez władze w Prisztinie i zapowiedział, że Serbia nigdy nie uzna niepodległości Kosowa.
Warto również podkreślić, że do dnia dzisiejszego nie została zmieniona preambuła
do Konstytucji Serbii z 2006 r., w której zawarty jest zapis mówiący o tym, iż Prowincja Autonomiczna Kosowo i Metochia (Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija) stanowi część składową terytorium Serbii oraz posiada status zasadniczej
autonomii w ramach suwerennego państwa Serbii22. Rządzących w Belgradzie nie
przekonują także dane statystyczne. Mianowicie, opierając się na danych ze spisu
ludności przeprowadzonym w 2011 r., w Kosowie zdecydowaną większość stanowią
Albańczycy (ponad 90%)23, natomiast Serbowie ok. 1,5%.
Albania natomiast, jako jedno z pierwszych państw, uznała niepodległość Kosowa. Podjęła także szereg działań w celu uzyskania poparcia dla uznania niepodległości Kosowa na arenie międzynarodowej. Co więcej, w styczniu 2012 r. oba państwa
podpisały umowę dotyczącą wzajemnej reprezentacji w tych państwach, w których
jedno z nich nie ma swego przedstawicielstwa konsularnego24.
W październiku 2009 r. ponownie doszło do spotkania pomiędzy szefami dyplomacji obu państw – Vukiem Jeremiciem i Ilirem Metą. Miało ono miejsce w czasie
spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, które było poświęcone Bałkanom Zachodnim. Obaj politycy zgodnie podkreślili konieczność wzmocnienia wzajemnych relacji – przede wszystkim w obszarze gospodarczym. V. Jeremić zaprosił wówczas swego albańskiego odpowiednika
do Belgradu. Do wizyty tej doszło ostatecznie w marcu 2010 r.25. I. Meta w czasie
pobytu w Serbii rozmawiał nie tylko z serbskim ministrem spraw zagranicznych,
lecz także z ówczesnym Prezydentem Serbii – Borisem Tadiciem, Ministrem Spraw
Predsednik Skupštine razgovarao sa predstavnicima Republike Albanije, http://www.parlament.gov.
rs/Predsednik_Skup%C5%A1tine_razgovarao_sa_predstavnicima_Republike_Albanije.7775.941.
html (data dostępu: 4.07.2016).
22|
E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej: dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012, s. 104.
23|
Należy jednak zauważyć, że spis ten nie odzwierciedla rzeczywistej liczby Serbów żyjących obecnie
w Kosowie, ponieważ badania nie zostały przeprowadzone na północy Kosowa, którą zamieszkuje
głównie ludność serbska. Serbowie zdecydowali się na bojkot spisu. Dane z 34 na 38 gmin w Kosowie. W gminach Zubin Ptok, Zveçan (Zvečan) oraz Leposaviq (Leposavić). Częściowo zbojkotowała
go też romska ludność. Mimo to nie ulega wątpliwości, że obecnie zdecydowaną większością żyjącą
w Kosowie są Albańczycy. Komunitetet minoritare në rezultatet e regjistrimit të popullsisë 2011 në
Kosovë: Analiza dhe Rekomandime, European Center for Minority Issues Kosovo, 2012, s. 4–5.
24|
D. Sulçebe, Albania and Kosovo. In quest of a Common Future, Tirane 2015, s. 24–25.
25|
Balkan Watch, http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-content/uploads/2011/09/Vol.12-Issue-6-March-15-2010.pdf (dostęp online: 1.12.2016).
21|
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Wewnętrznych – Ivicą Dačiciem oraz Wicepremierem – Božidarem Đeliciem. Obie
strony zgodnie uznały za konieczne podjęcie współpracy w walce z terroryzmem,
przestępczością zorganizowaną oraz przemytem narkotyków. Ponadto politycy,
pomimo ewidentnej różnicy zdań wobec Kosowa, stwierdzili, że relacje serbsko-albańskie są gwarantem stabilności w regionie26.
W październiku 2012 r. ponownie doszło do spotkania szefów dyplomacji obu
państw – Edmonda Panariti i Ivana Mrkicia27. Tym razem miało ono miejsce w Tiranie. Warto zaznaczyć, że rozmowy na tak wysokim szczeblu odbyły się w stolicy
Albanii po ośmioletniej przerwie. Należy zauważyć, że wizyta ta planowana była już
wcześniej – podczas rozmów nieoficjalnych, które prowadzili ministrowie w Stanach Zjednoczonych28. Nie udało się im jednak uniknąć poruszenia w czasie zorganizowanej konferencji prasowej tematu Kosowa. Tym bardziej, że przed budynkiem
rządu albańska partia Sojusz Czerwono-Czarny (Aleanca Kuq e Zi) zorganizowała
manifestację, którą wyraziła swój sprzeciw wobec działań podejmowanych przez
S. Berishę, ówczesnego premiera kraju, który również spotkał się z serbskim szefem
dyplomacji. Oskarżyła go o zdradę interesów narodowych, zgadzając się na prowadzenie dialogu z Serbią.

Ku wspólnemu członkostwu w UE – konsekwentne wzmacnianie
bilateralnych relacji?
Na intensyfikację relacji pomiędzy Serbią a Albanią znaczący wpływ miała Unia
Europejska, a w szczególności kanclerz Niemiec, Angela Merkel. Należy zauważyć,
że oba państwa aspirują do uzyskania członkostwa w UE (por. tabela 1). Obecnie
jednak bliżej osiągnięcia tego celu wydaje się być Serbia, która rozpoczęła w 2014 r.
negocjacje akcesyjne, natomiast ostatecznie o przystąpieniu jej do UE zadecyduje
najprawdopodobniej wynik toczącego się dialogu z Kosowem dotyczącego normalizacji wzajemnych stosunków29. Kwestia ta została również włączona do 35 rozdziału
negocjacyjnego w sprawie członkostwa Serbii w UE. Należy podkreślić, że od sameAlbanian Foreign Minister Says Kosovo’s Future Is In EU, http://www.rferl.org/content/Albanian_Foreign_Minister_Says_Kosovos_Future_Is_In_EU_/1983683.html (data dostępu: 7.07.
2016); Serbian-Albanian relations key for stability, http://www.b92.net/eng/news/politics.
php?yyyy=2010&mm=03&dd=12&nav_id=65746 (data dostępu: 7.07.2016).
27|
Shqipëri-Serbi, bisedime për të nxitur bashkëpunimin, http://www.evropaelire.org/a/24748817.html
(data dostępu: 8.07.2016).
28|
Mrkic e Panariti: marredheniet tona s’jane peng I Kosoves, http://shqiptarja.com/thashethem/1/mrkic-e-panariti-marredheniet-tona-s-jane-peng-i-kosoves-130192.html (data dostępu: 9.07.2016);
Ministri Panariti pret homologun serb Ivan Mrkic: Të zhvillojmë marrëdhëniet me veprime konkrete
dhe firmosje marrëveshjesh, http://arkiva.mfa.gov.al/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=8416%3Aministri-panariti-pret-homologun-serb-ivan-mrkic-te-zhvillojme-marredheniet-me-veprime-konkrete-dhe-firmosje-marreveshjesh&catid=112%3Alajme&lang=sq (data dostępu:
9.07.2016).
29|
Dialog pomiędzy Serbią a Kosowem, zapoczątkowany przez UE, rozpoczął się w marcu 2011 r.
Ostatecznie ma on doprowadzić do normalizacji wzajemnych relacji. Początkowo toczył się na poziomie technicznym. Dopiero od października 2012 r. obie strony wyraziły zgodę na rozpoczęcie
dialogu politycznego.
26|
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go początku Albania wspiera dialog prowadzony pomiędzy tymi dwiema stronami.
W czasie spotkania z ówczesną Wicepremier Kosowa i przewodniczącą kosowskiej
delegacji prowadzącą rozmowy ze stroną serbską, Editą Tahiri, albański premier
podkreślił w sposób zdecydowany, że nie może dojść do jakiejkolwiek zmiany granic w regionie, zaprzeczając w ten sposób pomysłom zakładającym przyszłe zjednoczenie Albanii z Kosowem30.
Tabela 1. Postępy państw Bałkanów Zachodnich w procesie integracji z Unią Europejską

Albania
Serbia

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu
(podpisanie
/ wejście
w życie)
2006/2009
2008/2013

Złożenie
wniosku
o członkostwo
24.04.2009
22.12.2009

Macedonia 2001/2004

22.03.2004

Bośnia
i Hercegowina31

2008/2015

15.02.2016

Czarnogóra 2007/2010

15.12.2008

Kosowo32

–

31

32

2015/2016

Status państwa kandydującego

Negocjacje

Przystąpienie

czerwiec 2014 –
marzec 2012 styczeń 2014
grudzień
–
2005

–
–

–

–

grudzień
2010
–

–

–

czerwiec 2012 –
–

–

Źródło: Opracowanie własne.

To właśnie niemiecki rząd zorganizował w sierpniu 2014 r. szczyt UE – Bałkany Zachodnie w Berlinie, rozpoczynając w ten sposób tzw. proces berliński33
– składający się na serię corocznych spotkań przedstawicieli państw Bałkanów
Zachodnich (Albanii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii) oraz kilku państw członkowskich UE. Mają na celu przede wszystkim
potwierdzenie poparcia Unii dla europejskiej perspektywy państw bałkańskich,
stymulowanie wdrażania dalszych reform wewnętrznych przyczyniających się
do rozwoju gospodarczego, realizację projektów infrastrukturalnych w regionie,
ale także pomaganie w przezwyciężaniu wciąż nierozwiązanych bilateralnych spoBerisha--Tahiri: Dialogu s’bëhet për ndryshim të kufijve, http://www.albeu.com/kryetitull/berisha-tahiri-dialogu-sbehet-per-ndryshim-te-kufijve/33309/ (data dostępu: 9.07.2016).
31|
Potencjalny kandydat do członkostwa w UE.
32|
Potencjalny kandydat do członkostwa w UE.
33|
Proces berliński – seria spotkań premierów sześciu państw Bałkanów Zachodnich (Albanii, Bośni
i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii, Czarnogóry, Serbii) oraz wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej, a także kilku państw członkowskich UE (Niemiec, Austrii, Włoch, Chorwacji, Słowenii).
30|
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rów. W deklaracji końcowej postanowiono, że spotkania, którym towarzyszy motto „Zmiana poprzez kontakty” (Wandel Durch Begegnung)34, będą odbywały się
przez kolejne cztery lata35.
Tuż po zakończeniu spotkania w Berlinie doszło w Serbii do ważnego wydarzenia,
głównie w sferze symbolicznej. Mianowicie 14 października 2014 r. w Belgradzie miał
miejsce mecz piłki nożnej, w ramach eliminacji do Euro 2016, rozgrywany pomiędzy
reprezentacją Serbii i Albanii. Został on jednak przerwany jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy. Powodem starć, do jakich doszło na murawie, był dron z doczepioną flagą „Etnicznej Albanii”, który pojawił się nagle nad stadionem36. Na fladze
widniało również albańskie godło oraz wizerunki dwóch albańskich bohaterów narodowych – Ismaila Qemala i Isy Boletini. Zerwał ją jeden z serbskich zawodników
(Stefan Mitrović), lecz gdy albańscy piłkarze próbowali mu ją zabrać, na boisko wbiegli kibice. Wraz z rozpoczęciem się regularnej bójki na płycie boiska piłkarze zdecydowali udać się do szatni. Po zakończeniu meczu o sterowanie owym dronem z loży VIP
oskarżono brata Premiera Albanii, Olsi Ramę37. Warto dodać, że do licznych incydentów doszło również po zakończeniu meczu – głównie w Wojwodinie, gdzie chuligani
napadali na sklepy, cukiernie i inne budynki należące do Albańczyków38.
Zdaniem serbskiego Ministra Spraw Wewnętrznych, Nebojšy Stefanovicia, prowokacja z użyciem drona została zaplanowana przez stronę albańską. Stwierdził on
wręcz, że Albania nie jest państwem gotowym na to, by stać się częścią Unii Europejskiej39. Co więcej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Serbii przekazało demarche
ambasadorowi Albanii w Serbii, zwracając uwagę na niedopuszczalne „wielkoalbańskie” prowokacje, które zaczęły się już na lotnisku podczas przylotu Albańczyków do Belgradu40. W odpowiedzi na takie działanie Serbów następnego dnia notę
protestacyjną otrzymał również ambasador Serbii w Tiranie, M. Zarić41.
J. Dempsey, Don’t forget the Western Balkans, http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=56484
(data dostępu: 9.07.2016).
35|
Final Declaration by the Chair of the Conference on the Western Balkans, https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2014/2014-08-28-balkan.html (data dostępu: 9.07.
2016).
36|
Warto dodać, że już na dzień przed meczem, na lotnisku w Belgradzie, zatrzymano kilku albańskich
kibiców, którzy mieli przy sobie symbole Armii Wyzwolenia Kosowa.
37|
Serbët s’heqin dorë: Kemi fakte që Olsi Rama komandonte dronin, http://www.gazetatema.net/
web/2014/10/21/serbet-sheqin-dore-kemi-fakte-qe-olsi-rama-komandonte-dronin/ (data dostępu:
12.07.2016).
38|
Srpsko-albanski odnosi ponovo na iskušenju, „Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji” 2014, ne.
107, s. 3; V. Laloš, N. Šinković, Novi incidenti u Vojvodini: Zapaljena vrata džamije, kamenovane
poslastičarnice, http://www.slobodnaevropa.org/a/novi-incidenti-u-vojvodini-zapaljena-vrata-dzamije-kameonvana-polasticarnica/26644834.html (data dostępu: 12.07.2016).
39|
Pronađen dron sa utakmice, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=
16&nav_id=912185 (data dostępu: 17.07.2016).
40|
Ambasadoru Albanije u Srbiji uručen demarš, http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/ambasadoru-albanije-u-srbiji-urucen-demars_527310.html (data dostępu: 17.07.2016).
41|
Albanija Srbiji uručila demarš, http://www.info-ks.net/vijesti/regija/49318/albanija-srbiji-urucila-demars (data dostępu: 17.07.2016).
34|
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Obie strony prezentowały własne oceny przebiegu zdarzeń, jakie rozegrały się
na stadionie w Belgradzie. Niezwykle interesujące okazały się być jednak tweety
umieszczane na oficjalnych kontach przez premierów obu państw42. Mianowicie
E. Rama, szef albańskiego rządu, stwierdził, że: „Normalna Serbia jest możliwa tylko wtedy, gdy Prawdziwa Serbia zrozumie, że Wielka Albania jest jej koszmarem,
a nie naszym projektem!”43. Na co szybko odpowiedział mu serbski premier, Aleksander Vučić: „Ludzie, którzy mówią, że Wielka Albania jest naszym koszmarem,
mają pełną rację. Ale to nie tylko nasz koszmar, to koszmar całej Europy i całej
ludzkości, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by uchronić przed tym koszmarem świat. Mam nadzieję, że normalni Albańczycy zrozumieją tą wiadomość”44.
Ostatecznie UEFA zdecydowała, uznając, że albańscy piłkarze odmówili powrotu na boisko, rozstrzygnąć mecz na korzyść Serbii, choć jednocześnie odebrała
jej trzy punkty za błędy popełnione przy organizacji spotkania. Z taką decyzją nie
zamierzali zgodzić się Albańczycy, którzy odwołali się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Jego stanowisko okazało się być rozbieżne z tym, które
wystosowała UEFA45. Uznał on bowiem, że mecz został przerwany z powodu zaniedbań Serbów i nakazał dokonanie zmiany wyniku meczu na niekorzyść Serbii. Trybunał ukarał również albańską federację karą 100 tys. euro za niewłaściwe zachowanie się jej kibiców oraz zarządził, że kolejne dwa spotkania tychże reprezentacji
zostaną rozegrane bez udziału publiczności46.
Po ogłoszeniu decyzji trybunału ponownie doszło do wymiany zdań pomiędzy premierami obu państw za pośrednictwem Twittera. E. Ramy, komentując ową
decyzję, napisał: „Supeeer! Oto europejska sprawiedliwość! 3 punkty dla narodu czerwono-czarnego [Albanii]!”47. Na takiego rodzaju wpis zareagował premier
A. Vučić: „Europejska sprawiedliwość, kto wie po raz który, zamieniła się w globalM. Lüfkens, Twiplomacy Study 2015, http://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2015/ (data
dostępu: 21.07.2016); twiplomacy – dyplomacja w sieci; Twiplomacy Study 2016, http://twiplomacy.
com/blog/twiplomacy-study-2016/ (data dostępu: 21.07.2016).
43|
„Serbia Normale do jete realitet veç kur Serbia Reale do kuptoje se Shqiperia e Madhe eshte makthi i tyre jo projekti yne!”, Rama: Shqipëria e Madhe është makthi i Serbisë, jo projekti ynë, http://
www.gazetaexpress.com/lajme/rama-shqiperia-e-madhe-eshte-makthi-i-serbise-jo-projekti-yne-51662/?archive=1 (data dostępu: 21.07.2016).
44|
„Ljudi koji govore da je Velika Albanija naša noćna mora su apsolutno u pravu. No, to nije samo
naša noćna mora, to je Europska noćna mora, to je noćna mora čovječanstva, a mi ćemo se potruditi
da spriječimo tu noćnu moru da izađe u svijet. Nadamo se da će se normalni Albanci shvatiti ovu
poruku”, Vučić na Twitteru: Velika Albanija je noćna mora čovječanstva, http://dnevnik.hr/vijesti/
svijet/vucic-na-twitteru-velika-albanija-je-nocna-mora-covjecanstva---357012.html (data dostępu:
21.07.2016).
45|
CAS 2015/A/3874 Football Association of Albania v. UEFA & Football Association of Serbia Arbitral
Award rendered by the Court of Arbitration for Sport, http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_3874__FINAL_.pdf (data dostępu: 17.07.2016).
46|
The CAS rejects the appeal filed by the Serbian FA, upholds in part the appeal filed by the Albanian
FA: the match Serbia-Albania is deemed to have been forfeited by Serbia (0–3), http://www.tas-cas.
org/fileadmin/user_upload/Media_Release_3874_3875_English.pdf (data dostępu: 17.07.2016).
47|
„Super! Ja ç’domethënë drejtësi europiane! Tre pikë për Kombëtaren kuqezi në Beograd”, Sherri
Vuçiç-Rama në Twitter, të gjitha replikat pas vendimit të CAS http://www.lapsi.al/lajme/2015/07/10/
42|
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ną niesprawiedliwość. Ci, którzy są sprawcami tego incydentu zostali nagrodzeni,
a ofiara ukarana. Decyzja trybunału w Lozannie to wstyd dla prawa, prawdy i obraża
wszystkich normalnych ludzi” i dodał „Pokonamy Was bez dronów i cudzej pomocy
w Tiranie”48.
Należy dodać, że tuż po zakończeniu tego kontrowersyjnego meczu premierzy
obu państw odbyli ze sobą rozmowę telefoniczną, w trakcie której podjęli decyzję
o przełożeniu planowanej już wcześniej wizyty E. Ramy w Serbii z 22 października
na 10 listopada 2014 r. Była to pierwsza od 68 lat wizyta premiera Albanii w tym
kraju. Po raz ostatni E. Hoxha przybył do Jugosławii w 1946 r. i spędził ponad tydzień czasu w Belgradzie – od 23 czerwca do 2 lipca49. Poprawne relacje pomiędzy Serbią a Albanią zostały jednak zawieszone już dwa lata później, w 1948 r., tuż
po zerwaniu stosunków Jugosławii ze Związkiem Radzieckim. Dopiero w 1971 r.
ponownie relacje pomiędzy państwami zostały przywrócone50.
Ponownie, w czasie spotkania premierów obu państw, kwestią sporną było Kosowo. E. Rama zaznaczył wprost, że Kosowo jest niepodległym państwem i już nic
tego nie zmieni. Ta wypowiedź została odebrana przez serbskiego premiera jako
prowokacja. A. Vučić od razu dodał, że Kosowo stanowi część Serbii. Pomimo tego
obaj przywódcy zgodnie wyrazili gotowość do kontynuowania współpracy. W czasie spotkania popisano również memorandum dotyczące pogłębienia wzajemnej
współpracy młodzieży, wzajemnej pomocy w zakresie wykrywania, zapobiegania
oraz zwalczania przestępstw celnych, a także porozumienie zakładające uznawalność dyplomów51. Na koniec E. Rama zaprosił swego serbskiego odpowiednika do Tirany. Wizytę tę należy uznać za przełomową jedynie pod tym względem,
że w ogóle doszło do jej zorganizowania. Natomiast nie doprowadziła ona do ocieplenia relacji pomiędzy państwami. Co więcej, kontrowersyjna wypowiedź premiera Albanii przyczyniła się do wzmocnienia niechęci istniejącej pomiędzy dwoma
narodami.
Należy dodać, że drugi dzień swej oficjalnej wizyty w Serbii E. Rama spędził
na południu tego kraju (dolina Preševa), a dokładnie w trzech gminach – Preševo,
Bujanovac, Medveđa – gdzie żyje największa liczba Albańczyków w tym kraju52.
sherri-vu%C3%A7i%C3%A7-rama-n%C3%AB-twitter-t%C3%AB-gjitha-replikat-pas-vendimit-t%C3%AB-cas#.V8Wre62ZzIU (data dostępu: 20.07.2016).
48|
„Evropska Pravda, po ko zna koji put, pretvorila se u svetsku nepravdu. Oni koji su incident izazvali
su nagrađeni, a žrtva je kažnjena. Odluka suda u Lozani sramota je za pravo, pravdu i predstavlja
uvredu za sve normalne ljude”, Slučaj dron: Albaniji plus tri, a Srbiji minus tri Boda, http://balkans.
aljazeera.net/vijesti/slucaj-dron-albaniji-3-srbiji-3-boda-2 (data dostępu: 20.07.2016).
49|
Od Hodže do Rame, sedam decenija pauze, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/1746146/od-hodze-do-rame-sedam-decenija-pauze.html (data dostępu: 21.07.2016).
50|
D. Sulçebe, Albania and Kosovo. In quest of a Common Future, Tirane 2015, s. 16.
51|
Rama zbardh marrëveshjet e lid hura me Vuçiç: Nuk e kemi bllokuar Serbinë në NATO, http://www.
panorama.com.al/takimi-me-biznesin-ne-serbi-rama-fatet-tona-jane-te-nderlidhura/ (data dostępu: 21.07.2016).
52|
Południowa część państwa serbskiego o łącznej powierzchni 1,250 km2, znana również pod nazwą
„Dolina Preševa” (Lugina e Preshevës), składa się z trzech gmin: Preševo (Preshevë, Presheva), Bujanovac (Bujanoc, Bujanoci) oraz Medveđa (Medvegjë, Medvegja). Warto podkreślić, że część Albań-
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Witały go tłumy ściskające w rękach flagi albańskie. Po spotkaniu z burmistrzem
Preševa, Ragmi Mustafą, premier Albanii złożył także wieniec pod pomnikiem bojowników Armii Wyzwolenia Preševa, Medveđa i Bujanovca (Ushtria Çlirimtare
e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, UÇPMB)53.
Podobnie jak inni albańscy przywódcy przed nim E. Rama podczas swego oficjalnego przemówienia opowiedział się za poszanowaniem praw Albańczyków żyjących Serbii. Stwierdził, że konieczne jest zagwarantowanie im takich samych praw,
jakie posiadają Serbowie żyjący w Kosowie54. Jednocześnie wyraził swe wsparcie dla
toczącego się dialogu pomiędzy Serbią a Kosowem.
Do kolejnej historycznej wizyty doszło w maju 2015 r., kiedy to do Tirany przybył z rewizytą premier Serbii. Była to pierwsza oficjalna wizyta serbskiego premiera
w stolicy Albanii. W czasie tej dwudniowej wizyty A. Vučić spotkał się zarówno
z premierem, prezydentem, jak i przewodniczącym albańskiego parlamentu, a na
sam koniec z przedstawicielami serbskiej mniejszości żyjącej w tym kraju. Po rozmowie z albańskim szefem rządu odbyła się ich wspólna konferencja prasowa. Obaj
liderzy potwierdzili, że pomimo odmiennego zdania na temat Kosowa, wyrażają
chęć znalezienia wzajemnego zrozumienia. E. Rama ponownie, w towarzystwie
A. Vucicia, podkreślił, że zjednoczenie Albanii i Kosowa nie jest celem jego państwa, a samo wydarzenie, które miało miejsce podczas meczu w Belgradzie, należy
uznać za incydent. Dodał, że Albania nie jest dla nikogo zagrożeniem. Co więcej, albański premier stwierdził, że konieczne jest czerpanie przykładu z rozwoju stosunków francusko-niemieckich oraz jeszcze mocniejsze zaangażowanie się w proces
berliński zapoczątkowany przez kanclerz A. Merkel. Kosowo nie było jednak jedynym tematem rozmów premierów. W czasie spotkania omawiano również kwestie
związane z rozwojem turystyki w regionie, rozwojem gospodarczym obu państw
oraz realizacją poszczególnych projektów infrastrukturalnych55.
Oprócz Niemiec we wzmacnianiu relacji serbsko-albańskich starają się pomóc
Włochy, które jednocześnie są głównym partnerem handlowym obu państw56.
W styczniu 2015 r. doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych tychczyków definiuje preszewską dolinę jako „Wschodnie Kosowo” (Kosova Lindore). Obecnie liczba
Albańczyków żyjących w Serbii (bez Kosowa), w oparciu o wyniki spisu ludności z 2002 r., wynosi
61 647 (0,8%). Zob. szerzej: My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie
etnicznym w Dolinie Preszewa, red. R. Zenderowski, Warszawa 2012.
53|
W listopadzie 2012 r. władze albańskie z Preševa podjęły decyzję o postawieniu przed ratuszem
miasta pomnika upamiętniającego członków UÇPMB, którzy zginęli w czasie konfliktu w latach
2000–2001, Përkujtohen dëshmorët e UÇPMB-së në Preshevë, http://www.medvegja.net/index.php/
medvegja/268-perkujtohen-deshmoret-e-ucpmb-se-ne-presheve (data dostępu: 21.07.2016).
54|
M. Teodorović, I. Martinović, Rama u Preševu: Spasiti mlade od starih trauma, http://www.slobodnaevropa.org/a/edi-rama-stie-u-preevo/26685215.html (data dostępu: 21.07.2016).
55|
Vučić u Tirani: Uvažimo razlike, pronađimo zajednički jezik, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/1931490/vucic-u-tirani-uvazimo-razlike-pronadjimo-zajednicki-jezik.html (data dostępu: 17.07.2016).
56|
Dačić za bolje odnose s Tiranom: Političke razlike gurnuti u drugi plan, http://www.blic.rs/vesti/politika/dacic-za-bolje-odnose-s-tiranom-politicke-razlike-gurnuti-u-drugi-plan/vsccp3r (data dostępu: 17.07.2016).
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że trzech państw w Rzymie57. Ten format rozmów ma na celu także wzmocnienie
procesu berlińskiego. Nie ulega wątpliwości, że równocześnie zwiększa on pozycję
samych Włoch na Bałkanach. Główną tematyką spotkania było pogłębienie współpracy w obszarze bezpieczeństwa (walka z terroryzmem), energii, transportu, infrastruktury. Drugie z kolei spotkanie zostało zorganizowane rok później w Tiranie
(20 stycznia 2015 r.). Ponownie uczestniczyli w nim szefowie dyplomacji Albanii
(Ditmir Bushati), Włoch (Paolo Gentiloni) oraz Serbii (Ivica Dačić)58.
Kolejny szczyt UE – Bałkany Zachodnie odbył się w sierpniu 2015 r. w Wiedniu59. Ze strony państw unijnych uczestniczyły w nim Niemcy, Austria, Francja,
Włochy, Słowenia oraz Chorwacja. Ponadto zaproszeni zostali przewodniczący
i członkowie Komisji Europejskiej. Do głównych tematów rozmów należały kryzys
migracyjny, współpraca regionalna, wymiana młodzieży czy projekty infrastrukturalne. Natomiast w Paryżu 4 lipca 2016 r. odbył się trzeci z kolei szczyt UE – Bałkany
Zachodnie60. W jego ramach doszło do spotkania premierów Albanii i Serbii, którzy
prowadzili rozmowy głównie na temat sposobów wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami. Obaj przywódcy zgodnie stwierdzili, że dwustronne relacje są dobre,
lecz wciąż największym problemem pozostaje Kosowo61.
Współpraca polityczna obu tych bałkańskich państw ma pomóc również zintensyfikować współpracę gospodarczą. Na ten właśnie temat w lutym 2015 r. prowadzone były rozmowy pomiędzy ówczesną Wicepremier Serbii, Zoraną Mihajlović, a albańskim Ministrem ds. Rozwoju Gospodarczego, Arbenem Ahmetajem.
W czasie oficjalnej wizyty Z. Mihajlović w Tiranie obie strony 1 kwietnia 2015 r.
podjęły decyzję o utworzeniu albańsko-serbskiej grupy roboczej (srpsko-albanska
radna grupa). Do obowiązków tego nowo powstałego ciała należy m.in. wprowadzenie w życie uzgodnień osiągniętych pomiędzy premierami obu krajów podczas
ich spotkania w Berlinie w 2014 r., np. realizacja takich projektów infrastrukturalnych, jak:
• autostrada Niš–Prisztina–Tirana62;
57|

Takimi 3 palesh Shqiperi-Itali-Serbi/Diskutohet per forcimin e sigurise, http://www.gazetatema.
net/web/2015/01/23/takimi-3-palesh-shqiperi-itali-serbidiskutohet-per-forcimin-e-sigurise/ (data dostępu: 25.08.2016).

E. Hoxha, Shqiperia-Itali-Serbi, takim tripalesh ne Tirane, http://www.shekulli.com.al/p.
php?id=376532; http://www.punetejashtme.gov.al/al/zyra-e-shtypit/lajme/zhvillohet-ne-tirane-takimi-i-ii-te-tripalesh-shqiperi-itali-serbi?page=2 (data dostępu: 25.08.2016).
59|
Final Declaration by the Chair of the Vienna Western Balkans Summit 27 August 2015, http://
ec.europa.eu/enlargement/pdf/policy-highlights/regional-cooperation/20150828_chairmans_conclusions_western_balkans_summit.pdf (data dostępu: 25.07.2016).
60|
Final Declaration by the Chair of the Paris Western Balkans Summit 4 July 2016, http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/policy-highlights/regional-cooperation/20160713-01.final-declaration-by-the-chair-of-the-paris-western-balkans-summit.pdf (data dostępu: 28.07.2016).
61|
Rama: Priština je najveći problem Beograda i Tirane, http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=256450,
(data dostępu: 29.07.2016).
62|
Regionalni projekti Srbije i Albanije, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/regionalni-projekti-srbije-i-albanije, (data dostępu: 29.07.2016).
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b
 udowa odcinka „Korytarza 11” ciągnącego się od Belgradu do Czarnogóry wraz z jego skrzyżowaniem na adriatycko-jońskiej autostradzie (tzw.
„Niebieski Korytarz”) oraz rekonstrukcja linii kolejowej Belgrad–Bar wraz
z jej powiązaniami z albańskimi portami63.
Należy dodać, że w czasie kolejnego szczytu UE – Bałkany Zachodnie, który
miał miejsce w Paryżu w 2016 r., UE podjęła decyzję o przekazaniu 96 mln euro
na trzy projekty infrastrukturalne kolei w Serbii, Albanii oraz Kosowie64. Ponadto
na spotkaniu we francuskiej stolicy premierzy Serbii i Albanii zapowiedzieli zwiększenie liczby połączeń lotniczych pomiędzy Belgradem a Tiraną65. Następnie do Tirany przybył przewodniczący Izby Gospodarczej Serbii (Privredna komora Srbije), Željko Sertić. Spotkał się z Niko Peleshim, Arbenem Ahmetajem, Edmundem
Haxhinatą, Ilirem Zhią. Rozmowy dotyczyły kwestii znalezienia sposobu na zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy państwami66.
Oba państwa planują również utworzenie jeszcze w 2016 r. wspólnej izby handlowej z siedzibą w Tiranie67, aby zintensyfikować wymianę handlową pomiędzy
krajami. Informacje na ten temat przekazał ambasador Serbii w Albanii, M. Zarić,
w czasie spotkania przy okrągłym stole dotyczącego relacji gospodarczych, zorganizowanego przez albański AIIS. W 2014 r. eksport towarów z Albanii do Serbii
wyniósł 11,8 mln euro, natomiast z Serbii do Albanii był 15 razy większy i wynosił –
169,3 mln euro. W kolejnym roku (2015) odnotowano wzrost eksportu towarów z Albanii do Serbii (23,6 mln euro) oraz spadek eksportu z Serbii do Albanii
(152,4 mln euro)68.
Niewątpliwie w realizacji tego celu może im pomóc wielostronna współpraca
w regionie. Należy zaznaczyć, że Serbia wraz z Albanią współpracują ze sobą w ramach wielu projektów regionalnych, m.in. takich jak: Bałkańska Szóstka (Western
Balkan Six initiative)69, Inicjatywa Adriatycko-Jońska (Adriatic Ionian Initiative,
AII), Proces Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie (South-East EuropeFormirana radna grupa za saradnju Srbije i Albanije, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/
politika/1821135/formirana-radna-grupa-za-saradnju-srbije-i-albanije.html (data dostępu: 29.07.
2016).
64|
Han: Za Srbiju, Albaniju i Kosovo 96 mil. EUR, http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?
yyyy=2016&mm=07&dd=04&nav_id=1151218 (data dostępu: 29.07.2016).
65|
B. Baković, Vučić i Rama – posle raskoraka novi korak, http://www.politika.rs/sr/clanak/358579/
Vucic-i-Rama-posle-raskoraka-novi-korak (data dostępu: 29.07.2016).
66|
Za bolju privrednu saradnju sa Albanijom, http://www.tirana.mfa.gov.rs/lat/newstext.php?s
ubaction=showfull&id=1385124526&ucat=118&template=HeadlinesLat& (data dostępu:
2.08.2016).
67|
F. Mejdini, Albania, Serbia, Forming Joint Chamber of Commerce, http://www.balkaninsight.com/
63|

en/article/albania-and-serbia-will-create-a-joint-chamber-of-commerce-07-06-2016

(data dostępu: 2.08.2016).
Tamże.
69|
National Model United Nations 2014. Report of the Participation of Freie Universität Berlin representing Montenegro 13–17 April 2014, New York City, s. 20, http://www.fu-berlin.de/sites/mun/medien/
mun/nmun/nmun-2014/UNForum1-2014.pdf (data dostępu: 2.08.2016).
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an Cooperation Process, SEECP), Regionalna Rada Współpracy (Regional Cooperation Council, RCC), Inicjatywa Środkowoeuropejska (Central European Initiative,
CEI), Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (Central European
Free Trade Agreement, CEFTA).

Co łączy, a co dzieli oba państwa?
Kosowo, które ogłosiło niepodległość w 2008 r., stanowi najważniejszą przeszkodę
w polepszeniu dalszych relacji pomiędzy Serbią a Albanią. Serbia wyraża również
swój niepokój co do realizacji przez Albanię planu zakładającego utworzenie „Wielkiej Albanii”. Na samym wstępie konieczne jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy
dwoma terminami występującymi na gruncie albańskiej nauki – „Albanią Etniczną” (Shqipëria etnike) oraz „Albanią Naturalną” (Shqipëria natyrale) – a terminem
„Wielka Albania”. Ten ostatnim bowiem powszechnie używany jest głównie w publicystyce międzynarodowej czy też przez niealbańskich naukowców70. Zdaniem
Albańczyków „Wielka Albania” nie jest synonimem „Albanii Etnicznej” czy „Albanii Naturalnej”. Co więcej, podkreślają, że nigdy nie deklarowali realizacji planu
stworzenia „Wielkiej Albanii”. Opowiadali się zawsze za zjednoczeniem wyłącznie
tych ziem, na których żyli Albańczycy. Ta idea sprzeciwia się zatem wciąż istniejącemu na Bałkanach podziałowi narodu albańskiego i traktuje dążenia Albańczyków
do zjednoczenia narodowego (Bashkimi kombëtar) jako coś naturalnego i usprawiedliwionego – przede wszystkim względami historycznymi. Pierwsze koncepcje
związane z tym planem powstały w XIX w., kiedy Albania nie była jeszcze niepodległym państwem. Nie należy jednak zapominać, że w owym czasie w regionie istniały również inne idee narodowe, których celem było stworzenie państwa obejmującego etniczne ziemie zamieszkałe przez wszystkich członków danego narodu,
np. grecki projekt autorstwa Joannisa Kolettisa „Megali Idea” („Wielka Idea”) czy
„Načertanije” („Szkic”) – program serbskiego ministra spraw zagranicznych, Ilija
Garašanina71.
Wydarzenia rozgrywające się na Bałkanach na przełomie XX/XXI w. (wojna
w Kosowie, walki w dolinie Preševa72 czy w Macedonii73) wpłynęły na odrodzenie
się w umysłach Albańczyków żyjących w różnych państwach bałkańskich idei zaJak zauważa wielu albańskich intelektualistów, terminem „Wielka Albania” posługują się antyalbańscy politycy. E. Stavileci, Vepra XII. Udhëkryqet e çështjes shqiptare: Shqipëria Etnike nuk është
Shqipëri e Madhe, Prisztina 2013, s. 82.
71|
Platforma për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare, Akademia e Shknecave e Shqipërisë, Tiranë
1998, s. 6.
72|
Zob. szerzej: D. Janjić, Challenges of the Peace Process in the South of Serbia, w: International Peace
Plans for the Balkans – A Success?, ed. P. Jureković, F. Labarre, Vienna 2006; R. Zenderowski, My
już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa,
Warszawa 2012.
73|
Zob. szerzej: Z.D. Barany, Ethnic Mobilization in the Postcommunist Context. Albanians in Macedonia and the East European Roma, w: Ethnic Politics After Communism, ed. Z. Barany, R.G. Moser,
Ithaca 2005; S. Ripiloski, Conflict in Macedonia. Exploring a Paradox in the Former Yugoslavia, Boulder 2011; Y. Lili, Maqedonia në darën e krizave, Tetovo 2009.
70|

260

Agata Domachowska

kładającej zjednoczenie w ramach jednego państwa albańskiego. Wielu albańskich
polityków (zarówno z Albanii, Kosowa, Macedonii, jak i Serbii) stara się wykorzystać ją jako nadrzędzie polityczne, głównie przed wyborami w celu zwiększenia
swego elektoratu. Jednocześnie nie należy zaprzeczać, że są też tacy politycy czy
intelektualiści albańscy, dla których zjednoczenie wszystkich ziem albańskich wciąż
pozostaje realnym celem, np. Balli Kombëtar, Sojusz Czerwono-Czarny, „Vetëvendosje” (Samookreślenie), Koço Danaj, Rexhep Qosja.
W kwietniu 2015 r. E. Rama powiedział jednak wprost, że zjednoczenie Albanii
z Kosowem jest nieuchronne oraz niepodlegające żadnej dyskusji i wydarzy się to
nawet wbrew UE74. Kwestią otwartą natomiast pozostaje sposób, w jaki zostanie
to osiągnięte. Może się to stać w ramach UE jako część naturalnego procesu bądź
jako reakcja na lenistwo Unii, która nie wyrazi dostatecznej woli ku temu, aby Kosowo stało się jej członkiem. Albański premier skrytykował niewystarczające działania podejmowane przez UE w regionie. Wypowiedź ta została ostro skrytykowana
zarówno przez Unię, jak i przez Serbię. Premier A. Vučić stwierdził, iż nigdy nie dojdzie do zjednoczenia Albanii i Kosowa oraz że albańscy liderzy powinni zaprzestać
prowadzenia polityki mającej na celu destabilizację regionu. UE natomiast dodała,
że wypowiedź E. Ramy była prowokacyjna i nie do zaakceptowania75.
Zaniepokojenie wśród Serbów wywołują również wspólne posiedzenia rządów
Albanii i Kosowa. Do pierwszego takiego spotkania doszło w Prizrenie (w styczniu
2014 r.)76, a kolejne odbyło się w marcu 2015 r. w Tiranie77. Posiedzenia te służą
przede wszystkim zacieśnianiu wzajemnych stosunków, czego przykładem są liczne
umowy podpisywane przez obie strony, a dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa,
gospodarki, kultury czy turystyki. Dla Serbii tego rodzaju spotkania świadczą o chęci obu stron do zjednoczenia się w ramach jednego państwa, co stanowiłoby zagrożenie nie tylko dla niej, lecz także dla całego regionu.
Należy jednak dodać, że albański premier szybko zweryfikował swą kontrowersyjną wypowiedź dotyczącą połączenia Kosowa oraz Albanii i podczas już oficjalnej
wizyty serbskiego szefa rządu w Tiranie (w maju 2015 r.) kilkakrotnie podkreślał,
że realizacja projektu „Wielkiej Albanii” nie jestem celem państwa albańskiego,

F. Bytyci, M. Robinson, Albania and Kosovo to unite, inside EU or not: Albanian PM, http://www.reuters.com/article/us-albania-kosovo-unification-idUSKBN0MY18L20150407 (data dostępu: 2.08.
2016).
75|
A. Rettman, E. Krasniqi, EU says Albania comment on Kosovo unification ‚not acceptable’, https://
euobserver.com/foreign/128273 (data dostępu: 2.08.2016).
76|
Dy qeveri-një tryezë. Mbledhje e përbashkët, Shqipëri-Kosovë, në Prizren, http://www.kryeministria.al/al/newsroom/lajme/dy-qeveri-nje-tryeze-mbledhje-e-perbashket-shqiperi-kosove-ne-prizren&page=99 (data dostępu: 2.08.2016).
77|
Zhvillohet në Tiranë mbledhja e dytë e përbashkët ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës së Kosovës, http://www.punetejashtme.gov.al/al/zyra-e-shtypit/lajme/zhvillohet-ne-tirane-mbledhja-e-dyte-e-perbashket-ndermjet-qeverise-se-republikes-se-shqiperise-dhe-qeverise-se-republikes-se-kosoves (data dostępu: 3.08.2016).
74|
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a zjednoczenie obu państw nastąpi jedynie w ramach UE. Dzięki temu żadne granice nie będą już dzielić nie tylko Albańczyków, lecz także Serbów z Albańczykami78.
Niewątpliwie kolejną przeszkodą we wzmacnianiu serbsko-albańskich relacji
jest brak wystarczającej wiedzy obu narodów na temat wzajemnych kultur. Jak podkreśla Srđan Bogosavljević, dyrektor grupy badawczej IPSOS w Serbii: „Gdybyśmy
lepiej znali siebie nawzajem i rozumieli co się u nas dzieje, relacje między nami były
by idealne”, i dodaje, że „głównymi przeszkodami uniemożliwiającymi lepsze relacje
pomiędzy Serbią a Albanią są: historyczna nietolerancja, obecne stosunki pomiędzy Serbią i Kosowem, a także długotrwały brak komunikacji Belgradu i Tirany”79.
Aby to zmienić, oba państwa podjęły decyzję o zintensyfikowaniu wymiany młodzieży. Warto dodać, że w październiku 2015 r. miała miejsce trzydniowa wizyta
studentów z Serbii w Albanii, co do której porozumieli się dwa miesiące wcześniej
premierzy obu krajów80. Co więcej, w celu wzmocnienia wymiany młodzieży zaplanowano, w czasie szczytu wiedeńskiego, utworzenie Regionalnej Kancelarii ds.
Młodzieży Bałkanów Zachodnich (Regionalna kancelarija za mlade Zapadnog Balkana / The Regional Youth Cooperation Office of the Western Balkans, RYCO)81.
Jej siedziba ma znajdować się w Tiranie. Korzystając z doświadczenia niemieckofrancuskiego, owa kancelaria wzorowana jest na urzędzie francusko-niemieckim
założonym w 1963 r., mającym na celu wzmocnienie wymiany młodzieży i dążenie
do pogodzenia obu narodów po II wojnie światowej. Warto dodać, że idea ta została
wyrażona już w czasie spotkania szefów dyplomacji Serbii i Albanii, I. Dacicia
i D. Bushatiego, które miało miejsce w listopadzie 2014 r. Doszło wtedy do podpisania Memorandum o współpracy młodzieży (Memorandum o saradnji mladih Srbije
i Albanije)82.
Kolejnym niezwykle ważnym problemem w relacjach serbsko-albańskich jest
kwestia mniejszości. Oba kraje zwracają uwagę na to, że prawa przedstawicieli ich
narodowości nie są przestrzegane. Należy zauważyć, że zgodnie z najnowszym spisem ludności w Albanii żyje zaledwie 258 Serbów (0,002%.)83, głównie w okolicach
Kryeministrit Rama pret Kryeministrin e Serbisë Vuçiç, http://www.kryeministria.al/al/newsroom/lajme/kryeministrit-rama-pret-kryeministrin-e-serbise-vucic1432800522
(data
dostępu:
2.08.2016).
79|
Z. Glavonjić, „Dron” i danas koči odnose Srbije i Albanije, http://www.slobodnaevropa.org/a/dron-i-danas-koci-odnose-srbije-i-albanije/27398551.html (data dostępu: 2.08.2016).
80|
Warto dodać, że wyjazdy naukowe serbskich studentów do Albanii organizowane są również
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie (Katedra za albanski jezik). Co więcej, od
2007 r. możliwa jest wymiana naukowców. Istorijat Katedre za albanologiju na Filološkom fakultetu
Univverziteta u Belgradu. 90 godina albanologije na Belgradskom univerzitetu, http://old.fil.bg.ac.rs/
katedre/albanologija/katedra.html (data dostępu: 3.08.2016).
81|
I. Nikolić, Serbia, Albania Back Balkan Youth Cooperation Plan, http://www.balkaninsight.com/
en/article/belgrade-tirana-pledge-support-to-regional-cooperation-office-09-01-2015 (data dostępu: 3.08.2016); Potpisivanje Deklaracije korak ka miru regiona, http://crna.gora.me/vijesti/drustvo/
potpisivanje-deklaracije-korak-ka-miru-regiona/ (data dostępu: 3.08.2016).
82|
Albanija-Srbija: Saradnja o mladima, http://vesti45.rssing.com/browser.php?indx=15273300
&item=16837 (data dostępu: 16.07.2016).
83|
Censusi i popullsisë dhe banesave 2011, Tiranë 2012, s. 71.
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miasta Fier. Jednak liczba ta kwestionowana jest zarówno przez władze w Belgradzie, jak i mniejszość serbską, które opowiadają się zgodnie za ponownym jego
przeprowadzeniem84. Ponadto niezwykle ważne dla Serbów pozostaje stworzenie
warunków do nauki języka serbskiego w średnich szkołach, w miejscach, gdzie żyją
Serbowie. Dopiero w lutym 2008 r. w Szkodrze powstała szkoła, w której lekcje prowadzone są w języku serbskim – pierwsza od 73 lat działająca na terytorium Albanii.
O poszanowanie praw Albańczyków żyjących w Serbii upomina się również Albania. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest wzmacnianie współpracy w obszarze
kultury, edukacji, sportu, a także promowanie współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi w regionie, wzorując się na rozwiązaniach, jakie zostały zastosowane między Niemcami a Francją po II wojnie światowej (np. na Franco-German Youth Office utworzonym w 1963 r.). E. Rama podkreśla, że Albania i Serbia
mogłyby wspólnie uczynić dla Bałkanów to, co zrobiły Francja i Niemcy dla Europy
po 1945 r. Podobnego zdania jest A. Vučić, zwracając uwagę na to, jak ważne jest to,
aby Serbowie i Albańczycy komunikowali się ze sobą i rozumieli się. Między innymi
w tym właśnie celu dwa think tanki z Albanii (Albanian Institute for International
Studies, AIIS) i Serbii (Forum za međunarodne odnosi – Evropski pokret u Srbiji)
powołały do życia Centrum ds. Stosunków Serbsko-Albańskich (Centar za srpskoalbanske odnosi / Qendra për marrëdhëniet serbo-shqiptare)85.
Należy zauważyć, że opierając się na sondażach opinii publicznej przeprowadzonych w obu krajach, istnieje wola wśród obywateli do pogłębiania wzajemnych
relacji. Zdaniem Alba Celi, wicedyrektora AIIS, Albańczycy pragną lepszych relacji
z Serbami, ponieważ wierzą, że leży to w interesie obu narodów86. Co więcej, uważają oni, że obecnie większe zagrożenie stanowi dla nich Grecja niż Serbia. Podobną opinię na temat wzajemnych relacji wyrażają Serbowie. Jak wynika z badania
przeprowadzonego przez Forum za međunarodne odnosi – Evropski pokret u Srbiji
i Fundację Fridrih Ebert, ok. 60% badanych wyraża gotowość od poprawy relacji
między państwami87.
Kolejnym punktem spornym jest stanowisko obu państw wobec NATO oraz
jego roli na świecie, a także stosunek do dwóch mocarstw – Stanów Zjednoczonych
oraz Rosji. Albania od 2009 r. jest jednym z 28 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, aktywnie wspiera działania podejmowane przez tę organizację, ale także USA jako lidera. Albańskie władze od początku lat 90. XX w. postrzegają Stany
Zjednoczone jako gwaranta swego bezpieczeństwa. Zgoła odmienne stanowisko
prezentuje Serbia. Przez lata, ze względu na pamięć o wydarzeniach z 1999 r., każdy kolejny rząd opowiadał się przeciwko przystąpieniu do NATO i podkreślał koF. Stafa, Mrkiç-Panaritit, Numri i serbëve në Shqipëri, i pasaktë, të rinumërohen, http://www.shekulli.
com.al/p.php?id=6477 (data dostępu: 3.08.2016).
85|
Germany supports 2016 activities of Joint Centre for Albania-Serbia Relations, „AIIS Newsletter”
2016, s. 2–3.
86|
AIIS Durres Forum – a platform for the normalization of Albania-Serbia relations, „AIIS Newsletter”
2016, s. 1–5.
87|
Z. Glavonjić, „Dron” i danas koči odnose Srbije i Albanije, http://www.slobodnaevropa.org/a/dron-i-danas-koci-odnose-srbije-i-albanije/27398551.html (data dostępu: 2.08.2016).
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nieczność zachowania neutralności. Takie stanowisko władz koresponduje z opinią
społeczeństwa, które wciąż w większości wyraża negatywny stosunek do Sojuszu88.
Należy jednak zauważyć, że w lutym 2016 r. Serbia zdecydowała się na podpisanie umowy o współpracy z NATO, co w konsekwencji wywołało falę protestów
społecznych89. Jednocześnie rząd w Belgradzie podtrzymuje ścisłe relacje z Rosją.
W 2013 r. oba państwa podpisały Deklarację o strategicznym partnerstwie90. Serbia nie zdecydowała się także na krytykę polityki prowadzonej przez Rosję wobec
Ukrainy. Co więcej, nie wyraziła zgody na przyłączenie się do sankcji nałożonych
przez Zachód na państwo rosyjskie, pomimo faktu, że Rosja zgodziła się na objęcie
Jugosławii sankcjami ONZ w 1992 r., w tym zakazem eksportu żywności91. Analizując obecną politykę zagraniczną Serbii, można stwierdzić, że stara się ona w swych
działaniach niejako balansować pomiędzy UE a Moskwą, stroniąc od jednoznacznego udzielenia poparcia jednej ze stron.

Podsumowanie
Dokonując analizy relacji serbsko-albańskich na przestrzeń ostatnich 25 lat, należy w sposób zdecydowany stwierdzić, że dopiero od ostatnich kilku lat następuje ich rozwój. W latach 90. XX w. obie strony nie wyrażały chęci do pogłębiania
wzajemnych stosunków. Wpływały na to głównie czynniki zewnętrzne, ale także
wewnętrzne. Wraz ze zmianą władzy, jaka dokonała się po odejściu S. Miloševicia
w Serbii, państwa te podejmowały działania sygnalizujące chęć naprawy stosunków,
jednak ogłoszenie niepodległości Kosowa w 2008 r. ponownie zahamowało owe starania. Niezwykle ważną rolę w ponownym nawiązywaniu dobrych relacji pomiędzy Serbią a Albanią odgrywa UE, a w szczególności Niemcy, które zapoczątkowały
w 2014 r. tzw. proces berliński.
Obecnie oba państwa starają się rozwijać wzajemną współpracę, zarówno polityczną, gospodarczą, jak i społeczno-kulturalną. Sprzyjają jej coraz częstsze spotkania polityków na najwyższym szczeblu, co nie było regułą w poprzednich dekadach. Jednocześnie pogłębiają relacje w ramach licznych mechanizmów współpracy
w regionie. Nie należy także zapominać, że prowadzenie dobrosąsiedzkiej polityki stanowi jednocześnie warunek konieczny dla wszystkich państw aspirujących
Opierając się na wynikach badań opinii publicznej w Serbii z lipca 2016 r., aż 82% respondentów
opowiedziało się przeciwko członkostwu tego kraju w NATO. Većina građana Srbije za EU, ali kod
mladih sve veći otpor, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=07&dd=28&nav_
id=1159974 (data dostępu: 17.08.2016).
89|
Protest u Beogradu protiv sporazuma s NATO-om, http://www.politika.rs/sr/clanak/349642/Politika/Protest-u-Beogradu-protiv-sporazuma-s-NATO-om (data dostępu: 5.08.2016).
90|
B. Mihajlović, Nikolić i Putin potpisali Deklaraciju o strateškom partnerstvu, http://www.slobodnaevropa.org/a/nikolic-i-putin-potpisali-deklaraciju-o-strateskom-partnerstvu/24996484.html
(data dostępu: 1.12.2016). Warto dodać, że wcześniej niż z Rosją Serbia podpisała umowę o strategicznym partnerstwie z Chinami (2009 r.), Włochami (2009 r.) oraz Francją (2011 r.). D. Dukanović,
D. Zivojinović, Strateska Partnerstva Republike Srbije, „Godisnjak” 2011, br. 6, s. 306.
91|
O. Aleksandrović, Zašto je Srbiji teško da uvede sankcije Rusiji?, http://www.politika.rs/sr/clanak/357210/Pogledi/Zasto-je-Srbiji-tesko-da-uvede-sankcije-Rusiji (data dostępu: 5.08.2016).
88|
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do uzyskania członkostwa w UE. Niewątpliwie jednak wciąż istnieje wiele kwestii
spornych pomiędzy Albanią a Serbią (przede wszystkim sprawa Kosowa), które muszą zostać rozwiązane, aby faktycznie ich bilateralne relacje mogły stanowić
w przyszłości czynnik stabilizujący, a nie destabilizujący na Bałkanach.
Konieczne jest zatem dalsze prowadzenie badań dotyczących relacji serbsko-albańskich, które obecnie nabierają nowych kształtów. Niezwykle interesująca wydaje
się być współpraca społeczno-kulturalna prowadzona także przez organizacje pozarządowe działające w obu państwach. To ona niesie potencjał wzmacniania stosunków pomiędzy tymi dwoma bałkańskimi narodami, które wyrażają chęć czerpania
z niemiecko-francuskiego wzorca.
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Stosunki polsko-serbskie po upadku
Federalnej Republiki Jugosławii
Abstrakt: Autor artykułu przyjmuje neorealistyczną perspektywę, uznając, że największy wpływ na stosunki polsko-serbskie mają uwarunkowania z poziomu
systemu międzynarodowego. W konsekwencji polska polityka wobec Serbii jest
zdeterminowana przynależnością Polski do UE i NATO. Uznaje także, iż polityka wobec regionu bałkańskiego ma w polskiej polityce zagranicznej drugorzędne
znaczenie i Polska właściwie nie wypracowała własnej polityki wobec państw tego
regionu.
Słowa kluczowe: Serbia, Kosowo, Bałkany, polityka zagraniczna Polski, rozpad Jugosławii, imperium, świat jednobiegunowy.
Abstract: Polish-Serbian Relations after the Fall of Federal Republic of
Yugoslavia
The author of the article takes a neo-realistic perspective recognizing that the
greatest impact on Polish – Serbian relations are determinants of the level of the
international system (“third image”). Consequently, Polish policy towards Serbia
is determined by Polish membership of the EU and NATO. It also recognized that
policy towards the Balkan region is of secondary importance in Polish foreign policy and Poland has not actually developed its own policy towards the countries of
the region.
Keywords: Serbia, Kosovo, The Balkans, Polish foreign policy, the disintegration of
Yugoslavia, empire, unipolar world.
W niniejszym artykule podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: jaką politykę prowadziła Polska wobec Serbii? Czy była to polityka przyjazna, czy też wroga wobec Serbii? Czy podlegała ona zmianom, czy też dominował w niej element
kontynuacji? Jakie czynniki miały decydujący wpływ na jej charakter? Czy były to
czynniki wewnętrzne (wynikające z założeń programowych partii tworzących kolejne rządy), czy też zewnętrze (z poziomu systemu międzynarodowego)? Ponieważ
skłoniono się ku hipotezie, że podstawowym czynnikiem wpływającym na polską
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politykę wobec regionu Bałkanów jest przynależność Rzeczypospolitej Polskiej
do struktur świata zachodniego (atlantyckiego), punktem wyjścia w analizie współczesnych stosunków polsko-serbskich będzie próba uchwycenia podstawowych
cech pozimnowojennego systemu międzynarodowego. Zakładam, że wraz z końcem II wojny światowej zakończył się okres systemu międzynarodowego złożonego
z pewnej liczby suwerennych, mniej lub bardziej silnych państw, a zaczął etap systemu dwubiegunowego: dwóch walczących ze sobą o panowanie nad światem imperiów (supermocarstw)1. Polska należała do obozu państw socjalistycznych (krajów
demokracji ludowej), co można uznać za eufemistyczne określenie Imperium Sovieticum. Jugosławia zaś, pomimo że jej ustrój gospodarczy i polityczny oparty był
o założenia ideologii komunistycznej, to zachowała swój suwerenny status, funkcjonując jako jedno z państw niezaangażowanych w globalny konflikt i pełniących
rolę państwa buforowego. W 1989 r. liczne państwa Europy Środkowej, w tym także
Polska, uniezależniły się od ZSRR. Odrzuciły także komunistyczną ideologię oraz
wynikające z niej zasady regulujące funkcjonowanie ustroju politycznego i gospodarczego (a także szeregu innych sfer życia społecznego). Nie zdobyły się jednak
na sformułowanie własnej koncepcji rozwoju (jak uczyniła to chociażby Chińska
Republika Ludowa), ale przystąpiły do powielania rozwiązań zachodnich. Zaczęły
uczestniczyć w procesie, który Samuel Huntington opisał językiem politologii jako
„trzecią falę demokratyzacji”. Francis Fukuyama opisał zaś ten proces w kategoriach
heglowskich (do tej pory charakterystycznych dla marksizmu i propagandy Imperium Sovieticum) jako „koniec historii” i ostateczne zwycięstwo liberalnej demokracji nad swymi ideologicznymi konkurentami2. W światowej gospodarce nasiliły
się procesy globalizacji (polegającej m.in. na przyjmowaniu zasad wypływających
z tzw. „konsensusu waszyngtońskiego”, co wymownie wskazuje, które państwo
uzyskało najpoważniejszy wpływ na ich kształtowanie)3. System międzynarodowy
przekształcił się z dwubiegunowego w jednobiegunowy z USA jako jedynym imperium. Konkurent z okresu zimnej wojny, zgodnie z prognozą Kennetha Waltza,
stracił swój wielkomocarstwowy status4. Rozpadowi uległy także organizacje międzynarodowe, które ZSRR wykorzystywał jako instrumenty panowania nad swymi
1|

2|

3|

4|

Z. Brzeziński pierwszy rozdział książki Plan gry. USA – ZSRR (Warszawa 1990) zatytułował Zderzenie imperiów. Autor niniejszego artykułu sądzi, że jest to celne określenie okresu zimnej wojny.
S.P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995; F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań
1996.
Współczesny manifest o tym, że Stany Zjednoczone są upoważnione do dyktowania innym państwom, jakimi zasadami powinna być kierowana światowa gospodarka, jest promujący ideę Partnerstwa Transpacyficznego TPP artykuł prezydenta B. Obamy. Wskazuje on zarazem na korzyści,
jakie płyną dla USA z ich zawierania, oraz straty, jakie w ten sposób zadaje Chinom. Przypomnijmy, że podobne umowy USA usiłują narzucić także Unii Europejskiej oraz Ameryce Łacińskiej.
B. Obama, The TPP would led America, not China, lead the way on global trade, www.washingtonpost.com (data dostępu: 4.05.2016).
W 1979 r. K. Waltz pisał: „Być może należałoby się zastanawiać nie nad tym, czy trzecie lub czwarte
państwo dołączy w przewidywalnej przyszłości do klubu wielkich mocarstw, lecz raczej nad tym,
czy Związek Radziecki z niego nie wypadnie”. K. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 182.
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satelitami. Oprócz organizacji globalnych (systemu ONZ) oraz KBWE w europejskim systemie międzynarodowym podtrzymały swe istnienie organizacje dawnego
bloku zachodniego, a znaczenie niektórych zaczęło nawet rosnąć. Znaczna część
dawnych państw socjalistycznych zaczęła dążyć do członkostwa w organizacjach
Zachodu (Rada Europy, OECD, NATO, UE). Wyraźnie silniejsze dążenie owo występowało w przypadku państw, które już wcześniej były związane z cywilizacją
zachodnią (np. ukształtowanych przez katolicyzm lub protestantyzm, a nie przez
prawosławie). Stopniowo coraz wyraźniejsze stało się oddziaływanie czynnika cywilizacyjnego. Opisane przez S. Huntingtona zjawisko „zderzenia cywilizacji”5 swój
destrukcyjny potencjał ujawniło m.in. na Bałkanach, doprowadzając do dezintegracji Jugosławii drogą krwawych wojen. Wraz ze słabością Rosji USA coraz śmielej
rozszerzały swą strefę wpływów: swe działania przedstawiały jako działanie „społeczności międzynarodowej”6, „krzewienie demokracji”, „obronę praw człowieka”,
„wymuszanie przestrzegania prawa międzynarodowego” (jednocześnie łamiąc jego
podstawowe normy, jak zakaz agresji na państwo członkowskie ONZ bez legitymizacji takiego działania rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ). John Ikenberry opisał
współczesne Stany Zjednoczone jako „liberalnego Lewiatana”, hegemona mogącego
na zasadzie wyjątku łamać ustalone wspólnie ze słabszymi państwami reguły7. Jednocześnie jednak, zniknięcie zagrożenia dla państw zachodnioeuropejskich ze strony ZSRR osłabiło ich lojalność wobec USA. Najsilniejsze z nich (Niemcy, Francja)
usiłują wykorzystać UE do ograniczania negatywnych skutków globalizacji (czyli
narzucania światowej gospodarce zasad korzystnych dla USA) oraz usamodzielnić
się militarnie („siły europejskie niezależne od NATO”, czyli wolne od kontroli Pentagonu).
W konsekwencji opisanych procesów Polska znalazła się (dobrowolnie) w ramach struktur świata zachodniego, które pozwolę sobie określić mianem Imperium
Americanum8, natomiast z Jugosławii wyłoniła się m.in. Serbia (pozbawiona do5|
6|

7|

8|

S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1998.
Naukowe rozumienie tego terminu przez szkołę angielską: zob. J. Czaputowicz, Teorie stosunków
międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, s. 260–261. Jej reinterpretację na potrzeby politycznej propagandy uzasadniającą sprzeczną z Kartą Narodów Zjednoczonych agresję
państw NATO na Jugosławię: zob. T. Blair, Doktryna społeczności międzynarodowej. Kosowo, w: Neokonserwatyzm, oprac. I. Stelzer, Warszawa 2007, s. 142–154.
Statusu globalnego hegemona odmawia USA J. Mearsheimer, twierdząc, że są one hegemonem regionalnym na obu kontynentach amerykańskich, i wskazując na brak porównywalnego hegemona
w innych strategicznie istotnych regionach. Wzywa USA do ostrożności w wyznaczaniu sobie celów polityki zagranicznej. Konstatuje zarazem, że USA właśnie taką politykę globalnej hegemonii/
dominacji zaczęły prowadzić od zakończenia zimnej wojny. J.J. Mearsheimer, The Gathering Storm:
China’s Challenge to US Power in Asia, „The Chinese Journal of International Politics” 2010, no. 4,
s. 387–388; Tenże, Imperial by design, „The National Interest” 2011, no. 111, s. 18–19. Dostęp do artykułów: http://mearsheimer.uchicago.edu (data dostępu: 5.05.2016).
Kryzys finansowy i gospodarczy, który wybuchł w 2008 r., spowodował pojawienie się obszernej literatury wieszczącej schyłek hegemonii USA. Za przedstawiciela tej tendencji można by uznać chociażby F. Zakarię. Autor artykułu zgadza się jednak z. Brzezińskim i J. Nyem, którzy nie podzielają
tej pesymistycznej z amerykańskiego punktu widzenia diagnozy. Zob. F. Zakaria, Koniec hegemonii
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datkowo – jako jedyne państwo pojugosłowiańskie – jednej ze swych prowincji).
Cywilizacyjnie, poprzez prawosławie, była związana z Rosją, która okazała się jednak zbyt słaba, by obronić swych południowosłowiańskich współwyznawców przed
działaniami militarnymi państw NATO.
Celowość wyjścia z próby diagnozy środowiska międzynarodowego obu
państw, a nie na przykład z historii ich wzajemnych relacji9 albo z wewnętrznych
uwarunkowań ich polityki zagranicznej wynika z faktu, że dla Polski Bałkany stały się obszarem o drugorzędnym znaczeniu10 (kluczowy charakter miały relacje
z USA i Niemcami, integracja ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi oraz
polityka wschodnia polegająca na osłabianiu wpływów Rosji w Europie Środkowej
i Wschodniej). W konsekwencji Polska w istocie zrezygnowała z wypracowywania
własnego stanowiska i nawet przy okazji najpoważniejszych decyzji (np. uznania
Republiki Kosowa jako niepodległego państwa) otwarcie uzależniała swą decyzję
od stanowiska UE11 (w istocie od Niemiec).
Decyzje polityczne często ujmowane są współcześnie (podobnie jak w przeszłości) w języku ideologii, który maskuje faktyczne cele geopolityczne (polityki
międzynarodowej) frazeologią odnoszącą się do polityki wewnętrznej i mającą
sprawiać wrażenie argumentacji etycznej (np. „demokracja” rozumiana nie jako
technika sprawowania władzy, ale „absolutne dobro” przeciwstawione absolutnemu złu: „autorytaryzmowi” czy „dyktaturze”; w konsekwencji zaś owej manipulacji
usprawiedliwiającej obalanie rządów posiadających demokratyczną legitymizację,
ale o antyzachodniej polityce zagranicznej, i zastępowanie ich rządami prozachodnimi niekoniecznie dysponującymi poparciem społecznym). Skłania to do oparcia
się w badaniach na założeniach formułowanych przez przedstawicieli europejskiego
klasycznego realizmu politycznego. Za szczególnie istotne uważam dokonane przez
Vilfreda Pareto rozróżnienie na rezydua, derywacje i derywaty oraz wyznaczoną
przez Carla Schmitta różnicę między wrogiem i przyjacielem, ale także rozważanie na temat zacierania różnic między polityką a etyką i przypisywanie wrogowi
cech moralnego zła, a przyjacielowi (i sobie) moralnego dobra12. Marek Waldenberg
Ameryki, Warszawa 2009; Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013; J. Nye, Przyszłość siły, Warszawa 2012.
9|
Oba słowiańskie narody, mimo dużej odległości i odmienności religijnej i cywilizacyjnej, wiązała
przyjaźń wynikająca z faktu, że często oba narody posiadały wspólnego wroga. Najpierw była to
muzułmańska Turcja, a podczas I II wojny światowej mocarstwowe roszczenia Berlina. Analiza wertykalna, by się odwołać do kategorii J.N. Rosenaua, sugerowałaby, że w konfliktach bałkańskich Polska będzie sympatyzowała z Serbią oraz ideą państwa jugosłowiańskiego (tradycja Hotelu Lambert
oraz delegacji polskiej na konferencji paryskiej w 1919 r.). Stało się jednak inaczej. Aby zrozumieć
współczesne relacje obu państw, należy wykorzystać analizę horyzontalną.
10|
R. Podgórzańska, Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego, Toruń 2013,
s. 194–195.
11|
Tamże, s. 496. Autorka wielokrotnie na stronach wskazanej książki przedstawia dowody na rzecz
tezy o drugoplanowym charakterze obszaru pojugosłowiańskiego w polityce zagranicznej III RP, jak
i jej niesamodzielności.
12|
V. Pareto, Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994, s. 167–169; C. Schmitt,
Teologia polityczna i inne pisma, Kraków–Warszawa 2000, s. 199–202.
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wskazuje na wystąpienie owego zjawiska w przypadku wojen w byłej Jugosławii,
a szczególnie zjawisko demonizowania Serbów, zwłaszcza przez media niemieckie,
ale także niektóre media w innych państwach13.
Złożone przyczyny wewnętrzne i międzynarodowe spowodowały w latach 90.
krwawą dezintegrację Jugosławii. Doszło do konfliktu między ogarniętymi silnymi
emocjami nacjonalistycznymi Słoweńcami, Chorwatami, bośniackimi Muzułmanami, kosowskimi Albańczykami i Serbami. Niemcy i USA udzielały w różnych formach poparcia wrogom Serbów14. Ponieważ podstawowymi celami polskiej polityki
zagranicznej w owym czasie było członkostwo w NATO (kluczowa decyzja w tej
organizacji należy do USA) oraz UE (wiodącym państwem w tej organizacji jest
RFN) w konsekwencji Polska także przyjęła stanowisko antyserbskie15. Dość otwarcie przyznawano, że jest ono pochodną stanowiska owych mocarstw, chociaż ujmowano to nie w języku realizmu politycznego, ale liberalnego multilateralizmu (jako
realizację decyzji „społeczności międzynarodowej”)16. Ponieważ jednak polityka ta
musiała się zderzyć z tradycyjnymi w Polsce sympatiami proserbskimi (znajdującymi chociażby odzwierciedlenie w popularnej komedii Jak rozpętałem drugą wojnę
światową). W Polsce pojawiła się silna propaganda antyserbska17. O ile w początkowym okresie stanowisko polskich władz było wyczekujące i często niejednoznaczne,
to pod koniec lat 90. nie ukrywano już jednoznacznie antyserbskiego nastawienia18.
Przedstawienie stosunków polsko-serbskich jest stosunkowo łatwe, gdyż w 2013 r.
efektami swoich gruntownych badań przedstawiła Renata Podgórzańska, która
zebrała imponującą bazę źródłową i dokonała jej merytorycznego opracowania.
W rezultacie podstawowym zadaniem, jakie stoi przed badaczem, jest zreferowanie
Poświęcony temu zagadnieniu rozdział nosi tytuł Antyserbska wojna propagandowa – pierwsza
w dziejach wojna medialna, wirtualna. M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii
do wojny kosowskiej, Warszawa 2003, s. 201–209.
14|
Najpełniejsze w polskiej literaturze omówienie konfliktu i zaangażowania weń mocarstw przedstawia M. Waldenberg, dz. cyt.
15|
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 198, 202, 252. Autorka wskazuje także szereg innych przyczyn ograniczających możliwości samodzielnego prowadzenia polityki przez Polskę wobec obszaru pojugosłowiańskiego, jak stan gospodarki, konieczność koncentracji na własnej transformacji ustrojowej.
16|
„[B]rak porozumienia w sprawie Jugosławii pośród państw WE i USA nie sprzyjał jednoznacznym
deklaracjom. Akcesja do NATO i UE wymagała akceptacji ze strony jej członków. Polska, unikając konfrontacji z którymkolwiek z państw, wolała przyjąć postawę wyczekującą i dopiero w ostateczności zajmowała stanowisko, i to najczęściej zbieżne ze stanowiskiem WE i USA. Na większą
samodzielność nie pozwalały jej ani posiadane zasoby, ani zajmowana pozycja na arenie międzynarodowej, ani skupienie uwagi na realizacji jej strategicznych priorytetów. Początkowo więc jedynie w sposób ograniczony angażowała się w działania społeczności międzynarodowej na rzecz
zakończenia konfliktu jugosłowiańskiego. Optowano za multilateralnym podejściem do kryzysu
jugosłowiańskiego, uznając, iż jedynie wspólne działania społeczności międzynarodowej są w stanie
zapobiec dalszej eskalacji konfliktu i doprowadzić do jego zakończenia”. Tamże, s. 260.
17|
Zob. szerzej: M. Habowski, Polityka Polski wobec rozpadu Jugosławii (1991–1995), w: Polityka Polski
wobec organizacji i państw europejskich 1990–2002, red. M.S. Wolański, Wrocław 2003, s. 184–187.
18|
G. Tokarz, Polska polityka zagraniczna wobec krajów byłej Jugosławii od Dayton do konfliktu w Kosowie, w: Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990–2002, red. M.S. Wolański,
Wrocław 2003, s. 202.
13|
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wyników jej badań, ewentualnie przedstawienie alternatywnego wyjaśnienia opisywanych procesów, wreszcie zbadanie, czy przedstawiona przez R. Podgórzańską
charakterystyka stosunków obu państw zachowuje aktualność.
Należy poddać weryfikacji szereg tez zawartych we wspomnianej wyżej książce:
1. Obszar pojugosłowiański (w tym Serbia) ma w polskiej polityce zagranicznej
drugorzędną pozycję19.
Teza ta jest dobrze udowodniona i zgodna z badaniami przeprowadzonymi
na potrzeby niniejszego artykułu. Zarówno analiza deklarowanej (np. sejmowych
wystąpień ministrów spraw zagranicznych)20, jak i prowadzonej polityki (chociażby częstotliwość spotkań wysokich dostojników i funkcjonariuszy państwowych)21
w pełni ową tezę potwierdzają. Do rangi symbolu może urastać pozbawienie Serbii budynku ambasady w Warszawie (decyzją sądu i komornika na skutek działań
reprywatyzacyjnych)22.
2. Stosunki polsko-serbskie są konsekwencją procesów mających miejsce
w trakcie dezintegracji Jugosławii w latach 90. XX wieku i stosunku Polski do tamtejszych wydarzeń23.
Także z tą tezą trudno się nie zgodzić. R. Podgórzańska formułuje ją, odwołując się do słów wypowiedzianych przed Komisją Spraw Zagranicznych polskiego
Sejmu przez kandydującego na stanowisko ambasadora RP w Serbii i Czarnogórze,
Macieja Szymańskiego. Warto zacytować owe słowa: „Polska polityka zagraniczna
wobec Serbii i Czarnogóry jest pochodną dramatycznych wydarzeń, które rozgrywały się w latach 90. w dawnej Jugosławii. Przed Polską stanął wówczas dylemat, czy
traktować narastający konflikt jako wpisany w ten region, w którym okresy spokoju
są raczej przerwami między okresami konfliktów. Polska zdecydowała, że nie będzie stała z boku i zaangażowała się. Była to decyzja z co najmniej trzech względów
istotna. Po pierwsze, wyraziliśmy w ten sposób naszą wolę współdecydowania o losach Europy. Po drugie, zdaliśmy praktyczny egzamin ze współdziałania z NATO.
Po trzecie, zdobyliśmy doświadczenia militarne”24. Choć dotyczy on lat 90., to oddaje postrzeganie sytuacji przez miarodajnych funkcjonariuszy polskiego MSZ już
w badanym przez nas okresie. Po pierwsze uderza instrumentalny i pozbawiony
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 506, 517.
Tamże, s. 420–424. Autorka wskazuje między innymi, że w informacji przedstawionej przez Radosława Sikorskiego (13 lutego 2009 r.) nie ma żadnych odniesień do problematyki bałkańskiej.
Wcześniej, w 2007 r., poruszała tę problematykę Anna Fotyga (deklaracja wspierania europejskich
aspiracji państw zachodniobałkańskich, ale chodziło oczywiście głównie o Chorwację).
21|
Należy zwrócić uwagę na wizytę w Polsce prezydenta Borisa Tadicia w listopadzie 2008 r. oraz kilkugodzinną wizytę roboczą prezydenta L. Kaczyńskiego w Serbii. Odnotować także trzeba wizytę Ministra
Spraw Zagranicznych Serbii, Vuka Jeremicia, w Warszawie w lipcu 2009 r. R. Podgórzańska stwierdza
jednoznacznie: „Trudno mówić o aktywności dyplomatycznej Polski wobec Serbii, zwłaszcza po 2007
roku, kiedy to nie odbyła się żadna oficjalna wizyta polskiego premiera w Serbii, a jedynie prezydent
Lech Kaczyński prowadził rozmowy z serbskimi politykami, wizytując państwa tego obszaru”. Tamże,
s. 522.
22|
Tamże.
23|
Tamże, s. 513.
24|
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn Komisji Spraw Zagranicznych nr 4485/IV z 21 IV 2005 r.
19|
20|
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wszelkich sentymentów stosunek do Serbii i innych państw regionu. Po drugie pomija istotny fakt, na czym dokładnie polegała decyzja o zaangażowaniu się w konflikt jugosłowiański. W takich dramatycznych sytuacjach jest to decyzja polegająca
na rozróżnieniu wroga i przyjaciela. Za tego pierwszego polskie władze uznały Serbię, a za przyjaciół wszystkich wrogów Serbii: Słowenię, Chorwację, bośniackich
Muzułmanów i kosowskich Albańczyków. Takie uzupełnienie wydaje się niezbędne do zrozumienia owego uwarunkowania, które polscy dyplomaci przedstawiają,
zgodnie ze swą profesją, w bardziej uładzonej formie25.
3. „Wejście Polski do UE pozwoliło na poszerzenie możliwości oddziaływania polskiej polityki zagranicznej. Polska dyplomacja mogła skutecznie wpływać
na rozwój sytuacji na całym obszarze, korzystając nie tylko z instrumentów polityki
zagranicznej prowadzonej w ramach kontaktów bilateralnych, ale i z instrumentarium unijnego”26.
R. Podgórzańska dodaje: „Oprócz relacji dwustronnych Polska mogła uczestniczyć w polityce UE wobec obszaru i – w odróżnieniu od okresu poprzedzającego uzyskanie członkostwa – już nie tylko włączać się w projekty unijne, ale i o
nich współdecydować i je inicjować”27. Bez trudu znajdziemy polityczne deklaracje,
które zamiar owej zmienionej roli w unijnej polityce wobec regionu bałkańskiego
zawierały28. Należy jednak wyeksponować warunkowy charakter tezy R. Podgórzańskiej. Koniecznym warunkiem wykorzystania możliwości, jakie daje UE, jest
wcześniejsze wypracowanie własnego stanowiska w tych sprawach. Wydaje się jednak, że nie udało się takiego zamiaru zrealizować, a właściwie, biorąc pod uwagę,
że stosunki z Serbią nie mają dla Polski priorytetowego charakteru, próby takiej
zdaje się nawet nie podjęto. Nic więc dziwnego, że R. Podgórzańska mogła zacytować słowa byłego ministra spraw zagranicznych, Adama Daniela Rotfelda, który
komentując spory, jakie zaistniały na polskiej scenie politycznej w kwestii decyzji
o uznaniu przez RP niepodległości Kosowa, stwierdził, że „gdyby Polska wstrzymała się z uznaniem Kosowa, to myślę, że – poza nami – nikt na świecie by tego nie
odnotował”29. Pomijając pewną retoryczną przesadę, bo z pewnością taką decyzję
odnotowałyby zarówno Belgrad, jak i Prisztina, to wydaje się, że trafnie przedstawia ona niewielki wpływ, jaki Polska może wywrzeć na sytuację na Bałkanach Zachodnich. O ile jednak cytowana przez R. Podgórzańska wypowiedź A.D. Rotfelda
eksponuje przede wszystkim kwestię potencjału i możliwości oddziaływania Polski,
to należy odnotować, że taką przyczynę pozytywnej wobec Kosowa decyzji rządu
Jednak, odpowiadając na pytanie posła narodowo-katolickiej LPR, J. Dobrosza, M. Szymański
przyznał, że Serbowie mają do Polaków żal o stanowisko zajęte w czasie wojen jugosłowiańskich.
26|
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 514.
27|
Tamże, s. 514–515.
28|
M. Szymański mówił: „Polska powinna przede wszystkim współdziałać z Unią Europejską, tylko
na trochę innych zasadach niż do tej pory. To nie powinno być, jak do tej pory tylko wykonywanie
tego, co zostało ustalone, lecz współkształtowanie polityki. Chciałbym bardzo aktywnie włączyć się
tam na miejscu we współtworzenie polityki Unii Europejskiej wobec Serbii i Czarnogóry, również
wobec Kosowa”. Sejm RP, Biuletyn nr 4485/IV
29|
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 495.
25|
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Donalda Tuska wymienił on jako drugą. Pierwszą zaś było „związanie lojalnością”
z partnerami z UE i NATO30. Należy odnotować, że wśród państw sprzeciwiających
się uznaniu niepodległości Kosowa były także państwa członkowskie obu tych organizacji, jak Hiszpania czy Rumunia. W istocie stanowisko UE dawało państwom
członkowskim swobodę w podejmowaniu decyzji w tej sprawie. W konsekwencji
zarówno decyzja o uznaniu Kosowa, jak i o wstrzymaniu się z takowym uznaniem
byłaby wyrazem lojalności wobec jakiejś grupy członków UE. Minister Radosław
Sikorski natychmiast po posiedzeniu Rady UE poinformował, że złożył wniosek
do rządu o podjęcie decyzji o uznaniu niepodległości Kosowa31. Z tego powodu
wysuwam tezę, iż w istocie był to wyraz lojalności nie wobec UE jako całości, ale
wobec Niemiec (a także USA, ponieważ jednak był to okres pewnego ograniczania
zainteresowania sprawami europejskimi w Waszyngtonie, a zarazem nadania priorytetowego znaczenia stosunkom z Berlinem w polityce zagranicznej Warszawy, to
przypuszczam, że stanowisko Niemiec miało większy wpływ na decyzje rządu D.
Tuska).
Należy zauważyć, że również rząd Jarosława Kaczyńskiego jasno deklarował,
że polska polityka wobec Serbii powinna być związana ze stanowiskiem UE32.
4. „Relacje bilateralne stanowiły pochodną udziału Polski w cywilnych i wojskowych aspektach umacniania bezpieczeństwa na obszarze, a ich intensywność
była częstokroć warunkowana determinacją, z jaką władze w Belgradzie dostosowywały się do międzynarodowych zobowiązań i wypełniały stawiane im warunki”33.
Teza ta wydaje się w pełni uzasadniona. Należy jednak odnotować, że odzwierciedla ona traktowanie Serbii jako państwa o ograniczonej suwerenności, a z drugiej
strony mówi o braku samodzielnej polityki Polski wobec tego regionu.
5. „Polska krytycznie oceniała postawę Serbii w trakcie rozmów na temat przyszłości Kosowa, uważając, że torpeduje ona starania społeczności międzynarodowej
na rzecz kompromisowego zakończenia negocjacji”34.
Także tę tezę należy uznać za dobrze uzasadnioną. Należy zauważyć, że stanowisko takie zajmował również rząd Jarosława Kaczyńskiego. Paweł Kowal, będący
wiceministrem spraw zagranicznych w tymże rządzie, stwierdzał jednoznacznie:
„W negocjacjach w sprawie przyszłości Kosowa Serbia prezentowała zdaniem PolJ. Przybylski, Polski przedstawiciel powinien jak najszybciej wyciszyć gniew Serbów, rozmowa
z A. D. Rotfleldem, http://www.rp.pl/artykul/98726-Polski-przedstawiciel-powinien-jak-najszybciej-wyciszyc-gniew-Serbow.html (data dostępu: 14.05.2016).
31|
Jutro Polska ma uznać niepodległość Kosowa, www.tvn.24.pl, (data dostępu: 19.05.2016);
D. Pszczółkowska, Kosowo dzieli Unię, http://wyborcza.pl/1,76842,4940852.html (data dostępu:
19.05.2016).
32|
Należy przywołać wypowiedź wiceministra P. Kowala, według którego w sprawie przyszłości Kosowa UE powinna mówić jednym głosem. Ponieważ jednak zawierała ona jednoznaczne poparcie dla
planu Ahtisaariego, to można je interpretować także jako postulat narzucenia takiego stanowiska
państwom członkowskim UE zajmującym stanowisko proserbskie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Biuletyn Komisji Spraw Zagranicznych nr 1686/V z 1 III 2007 r.
33|
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 514.
34|
Tamże, s. 516.
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ski postawę obstrukcyjną. Uważamy, że utrudnianie przez Belgrad wysiłków M.
Ahtisaariego nie służy interesom serbskiego społeczeństwa”35. Biorąc pod uwagę,
że ów plan dotyczący według ówczesnego stanu prawnego prowincji Serbii pod
administracją ONZ zmierzał do przekształcenia Kosowa w quasi-niepodległe państwo z takimi atrybutami, jak konstytucja, armia, hymn, flaga, prawo do zawierania
umów międzynarodowych i członkostwa w organizacjach międzynarodowych36, to
trudno stanowisku Serbii się dziwić. Był to kolejny przejaw wrogości Polski wobec
Serbii. Wyraził się on także tym, że wiceminister P. Kowal jednoznacznie odmówił
uznania, iż w chwili gdy owe słowa wypowiadał, Kosowo jest prowincją serbską,
gdyż bardzo mocno zaakcentował, że „odpowiedzialność” za jej przyszłość spoczywa na „społeczności międzynarodowej”37. Tzw. „władze Kosowa” traktował jako
równorzędnego partnera rządu Serbii.
Należy odnotować, że władze polskie nie potrafiły wskazać, na czym ów
kompromis miałby polegać. Przedstawiciel rządu J. Kaczyńskiego nie odniósł się
do serbskich propozycji przyznania Kosowu „rozległej autonomii”38. Wypowiedź
wiceministra P. Kowala miała charakter dyktatu: „Serbia powinna pogodzić się
z rzeczywistością i skoncentrować na działaniach przybliżających jej integrację
z Unią Europejską”. Przekładając to na język realizmu politycznego, oznaczało to
postulat, by Belgrad wyrzekł się Kosowa i podporządkował się zwierzchnictwu Zachodu, czemu po zakończeniu zimnej wojny próbował się opierać. Kapitulacja miała obejmować także przyjęcie zachodniego modelu ustroju politycznego39. Polska
kładła także nacisk na podporządkowanie („współpracę”) Serbii Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii40 – biorąc pod uwagę wcześniejsze
poparcie przez Polskę nielegalnej agresji państw NATO na Jugosławię w 1999 r. raczej nie można uznać tego za element przywiązania do prawa międzynarodowego.
Biuletyn nr 1686/V
E. Pietras, Unia Europejska wobec niepodległości Kosowa, „Biuletyn” 2007, nr 11 (425). Rolę protektora wobec Kosowa miały pełnić UE i NATO.
37|
Przed II wojną światową, komentując wsparcie niektórych czynników roszczeń hitlerowskich Niemiec wobec Polski, wybitny polski uczony i polityk pisał słowa, które można odnieść także do kwestii kosowskiej: „Czy można żądać, by naród – państwo złożył ofiarę ze swej całości dla dobra międzynarodowego społeczeństwa, by wyrzekł się swej samodzielności, swojej ziemi dla pokoju świata?
Taką myśl odrzuci każdy naród, godny tej nazwy, na jej przyjęcie nie zgodzi się jego honor. Bo
zresztą ten naród wie, że ta ofiara nie pójdzie na rzecz jakiejś większej całości, jakiegoś bezsprzecznie uznanego wyższego dobra, lecz wyjdzie na korzyść innego narodu. Niektórzy obłudni pacyfiści
proponowali nam, byśmy w imię pokoju wyrzekli się Pomorza, zrezygnowali z dostępu do Bałtyku,
ale te propozycje nie były wyrazem poczucia prawa, lecz chęcią wymuszenia ustępstw na rzecz tego,
kto rozporządza taką siłą, by mógł zagrozić światu wojną. Tego rodzaju absurdalne idee są właśnie
najlepszym dowodem uznawania siły przed prawem”. R. Rybarski, Siła w stosunkach międzynarodowych, w: Realizm polityczny. Przypadek polski. Wybór tekstów, red. J. Kloczkowski, Kraków 2008,
s. 246.
38|
E. Pietras, dz. cyt., s. 2.
39|
P. Kowal mówił o „zakorzenianiu w tym kraju wartości demokratycznych”. Biuletyn nr 1686/V
40|
Biuletyn nr 1686/V. Duże wątpliwości budzi kwestia bezstronności ICTY. Zob. G. Civikov, Proces
Miloszewicia. Relacja obserwatora, Warszawa 2009.
35|
36|
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Dwuznacznie w tym kontekście brzmi także formuła, że „trwałość pokoju” zależy
od „zakorzenienia” w Serbii „wartości demokratycznych”41.
Widoczne jest także traktowanie przez władze polskie Kosowa jako konstrukcji
politycznej budowanej odgórnie. Warto przytoczyć w tym celu słowa P. Kowala:
„Polska wzywa społeczność Kosowa do wspólnego wysiłku na rzecz przyszłości
prowincji. W związku z tym podkreślamy konieczność intensyfikacji działań władz
Kosowa podejmowanych dla implementacji standardów w zakresie demokratyzacji,
budowy państwa prawa i przestrzegania praw człowieka w prowincji. Jednocześnie
za niezbędne uznajemy zaprzestanie przez kosowskich Serbów bojkotu instytucji
prowincji i włączenie się tej społeczności w budowę wielokulturowego Kosowa”42.
Należy odnotować brak analogicznego wezwania społeczności albańskich Kosowian do zaprzestania bojkotu instytucji państwa serbskiego. Należy wreszcie zwrócić uwagę na ogólnikowy i niemal rytualny charakter wezwań do demokratyzacji,
budowy państwa prawa i przestrzegania praw człowieka bez odniesienia do konkretnej sytuacji Serbów.
W tym kontekście należy przypomnieć, że kilka lat wcześniej polski rząd (Leszka Millera) nie kwapił się z jednoznacznym potępieniem działań albańskich ekstremistów, którzy podjęli akcję palenia prawosławnych cerkwi w Kosowie. Przedstawiciel rządu (zastępca dyrektora Departamentu Europy w MSZ i były ambasador RP
w Jugosławii, J. Chmielewski) działał na rzecz pozbawienia przychylnego Serbom
charakteru uchwały Sejmu w sprawie zajść w Kosowie w marcu 2004 r., proponowanej przez grupę posłów (m.in. Eugeniusza Czykwina z SLD, Janusza Dobrosza
z LPR, Jana Łopuszańskiego z Porozumienia Polskiego i Mariana Piłkę z PiS). Zakwestionował prawidłowość użycia w projekcie uchwały Sejmu nazwy „Kosowo
i Metohia”, wskazując, że w dokumentach międzynarodowych używany jest pierwszy człon tej nazwy. E. Czykwin wskazywał z drugiej strony, że taka jest oficjalna
nazwa tej serbskiej prowincji. W istocie był to więc spór, czy teren ten traktować
jako prowincję Serbii, czy odrębny podmiot, wobec którego rząd w Belgradzie nie
jest nawet uprawniony do określania jego nazwy. Następnie przedstawiciel rządu
dążył do rozmycia obrazu rzeczywistości („uzupełnić wiedzę” posłów), nie odnosząc się w żaden sposób do wskazanego przez posłów faktu spalenia licznych cerkwi
i czystek etnicznych przeprowadzonych na kosowskich Serbach, a przedstawiając
jako część owego zdarzenia fakt spalenia kilku meczetów w Serbii oraz w Bośni
i Hercegowinie. Wywód zmierzał (taką konkluzję zwerbalizował przewodniczący
Komisji Spraw Zagranicznych, Jerzy Jaskiernia) do zastąpienia jednoznacznej formuły potępiającej palenie świątyń chrześcijańskich na ogólną (a przeto pozbawioną
politycznego znaczenia) formułę potępiającą palenie świątyń w ogóle i zacierającą
Oprócz możliwej interpretacji, że jest to pogróżka, to wrażenie dwuznaczności pogłębione jest
przez fakt, iż przez demokrację nie rozumiano w tym przypadku akceptacji dla dowolnego wyboru
serbskiego demosu, gdyż w cytowanej wypowiedzi P. Kowala dostrzega się wyraźne zaniepokojenie
wynikami ówczesnych wyborów i możliwością stworzenia „rządu antyeuropejskiego”. Prozachodniość w tej perspektywie staje się jednym z głównych wyznaczników „demokratyczności”.
42|
Biuletyn nr 1686/V.
41|
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w ten sposób różnicę między przyczyną a skutkiem. Maciej Giertych (LPR) zwrócił
uwagę, że tematem uchwały jest sytuacja w Kosowie oraz że owe fakty to serbska
reakcja. Najwymowniejsza jest jednak niechęć polskich władz do jednoznacznego
potępienia czystek etnicznych przeprowadzanych na ludności serbskiej, o co apelował M. Piłka. Celowe jest przytoczenie całości wystąpienia urzędnika MSZ: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zdecydowanie przeciwne wszelkim czystkom
etnicznym i dawaliśmy tego wielokrotnie dowody w praktyce. Nie zgłaszamy zastrzeżeń co do potępiania czystek etnicznych, jednak byłbym niezwykle ostrożny
ze wskazywaniem na jedną lub drugą społeczność, biorąc pod uwagę sekwencję
zdarzeń i fakt, że do dziś nie zostały zakończone dochodzenia, zwłaszcza w sprawie
inicjującego zdarzenia, to znaczy dwójki dzieci albańskich, które zginęły w rzece.
Podkreślam raz jeszcze, że wszyscy jesteśmy przeciwni czystkom etnicznym, natomiast byłbym niezwykle powściągliwy we wskazywaniu na sprawców tych czystek.
Ewentualnie można by zawrzeć w uchwale potępienie sprawców czystek etnicznych
bez względu na ich etniczną przynależność”43.
Stanowisko takie można by uznać za przejaw cenionej w dyplomacji ostrożności
i roztropności wynikającej ze świadomości, że w konfliktach etnicznych nie walczą
ze sobą dobrzy przeciwko złym, ale że racje moralne są często podzielone i obie strony zazwyczaj dopuszczają się zbrodniczych czynów. Takiej interpretacji przeszkadza
jednak widoczna różnica z narracją, jaką polskie władze stosowały w 1999 r., gdzie
w żadne niuanse się nie bawiono, ale jednoznacznie przypisano Serbom wizerunek
złych, a Albańczykom tych dobrych44. Gdy w 2004 r. fakty ewidentnie świadczyły na niekorzyść Albańczyków i utrzymanie stanowiska moralnego zaangażowania
i jednoznacznej oceny świata w kategoriach etycznych zmuszałby do potępienia
kosowskich Albańczyków, przedstawiciel MSZ wolał zastosować pozbawione politycznego znaczenia ogólne formuły. Co więcej, podobnie jak w przypadku palenia
świątyń, podał dokładnie, gdzie Serbowie spalili jaki meczet, tak spośród licznych
przypadków przemocy skierowanej przeciwko życiu ludzi odnotował tylko śmierć
dwójki albańskich dzieci (pogłoska, że Serbowie dokonali takiego czynu do tej pory
nie jest potwierdzona). Milczeniem pominął śmierć 19 Serbów, wypędzenie ok.
4000, zniszczenie ponad 800 obiektów mieszkalnych i 35 cerkwi45.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn Komisji Spraw Zagranicznych nr 3086/IV z 16 IV 2004 r.
Minister B. Geremek stwierdzał kategorycznie: „Rząd Slobodana Miloszewicia jest odpowiedzialny
za przygotowanie i realizowanie zbrodni na obywatelach własnego państwa”. Jednocześnie w ogóle
nie odnosił się do kwestii, czy działania UĈK były zgodne z prawem jugosłowiańskim oraz czy mogłyby być tolerowane w jakimkolwiek państwie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, III kad., 47 pos., 1
dz. (8.04.1999 r.).
45|
Interesującą perspektywę badawczą słów urzędnika polskiego MSZ może dać psychologiczna teoria dysonansu poznawczego. Nie odrzucił on ogólnej zasady moralnej, ale dokonał takiej interpretacji sytuacji, by pozbawić ją jednoznaczności i w ten sposób uniknąć jej jednoznacznej kwalifikacji
moralnej. Należy jednak w przypadku badań polityki zagranicznej państwa zachować pewną ostrożność – zwłaszcza, że dysponujemy tutaj wypowiedziami urzędnika, a nie polityka, który podejmuje
decyzje. Można posłużyć się także pewnymi analogiami do psychologicznej teorii rozwoju moralnego Lawrenca Kohlberga. Język oficjalnych deklaracji sprawia wrażenie, jakby władze państw w rozwoju moralnym były w stadium szóstym („Uniwersalne zasady moralne”), podczas gdy praktyka
43|
44|
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W teorii nauk społecznych tego typu zjawisko, z widocznym stosowaniem
podwójnych standardów, opisał V. Pareto, porównując oburzenie, jakie wzbudziło w europejskiej „opinii publicznej” stłumienie przez Turków powstania Ormian
i obojętność wobec późniejszego stłumienia powstania Albańczyków. Ową różnicę
łączył z kryterium ideologicznym: faktem, że pierwszego czynu dokonał „reakcyjny” sułtan, a drugiego „postępowi” młodoturcy. Owo zastosowanie metody komparatystycznej służyło mu zaś do ilustracji jednego z rodzajów rezyduów („Stan
szczęścia łączony z rzeczami dobrymi; stan nieszczęścia – ze złymi”) należącego
do klasy I określonej wspólną nazwą „Instynktu kombinacji”46. Na rzecz takiego wyjaśnienia uwidocznionego w reakcji na tragiczne wydarzenia w Kosowie w 2004 r.
może świadczyć retoryka, jaką polskie władze stosują w uzasadnieniu polityki wobec tamtego regionu.
W celu wyjaśnienia tego zdarzenia należy odwołać się do podstawowych dla
nauk politycznych metod indukcyjnych. W odróżnieniu od nauk przyrodniczych
nie możemy na państwach robić eksperymentów w warunkach laboratoryjnych, dlatego musimy się ograniczyć do obserwacji procesów faktycznie mających miejsce.
Możemy stworzyć pewien czysty typ, jaki stworzyłby przyrodnik w celu sprawdzenia swych hipotez: zjawisko A (łamanie praw człowieka) wywołuje w podmiotach,
które osiągnęły najwyższe stadium rozwoju moralnego i postrzegają łamanie owych
praw za czyny naganne moralnie, (B) oburzenie moralne i skłonność do negatywnych reakcji na takie zdarzenia (skutki AB). Obserwując reakcje polskich władz
na naruszenia praw człowieka przez władze Jugosławii, afgańskich talibów, władz
Iraku, Chin, Kuby, Białorusi czy Rosji, należy uznać, że Polska (jej elity polityczne)
faktycznie jest przywiązana do koncepcji praw człowieka. W przypadku wystąpienia takich zjawisk Polska bądź wzięła udział w działaniach militarnych przeciwko
tym państwom, bądź udzieliła politycznego poparcia dla takich działań, bądź też
uczestniczyła w dyplomatycznych działaniach przeciwko takowej polityce wyżej
wymienionych państw. Jednak przypadek, który poddaliśmy obserwacji, nie potwierdza twierdzenia, że polskie władze były przywiązane do praw człowieka, gdyż
łamanie praw człowieka przez kosowskich Albańczyków nie spowodowało reakcji,
jakiej należałoby oczekiwać. „Metoda zgodności stoi na stanowisku, że to co można
wyeliminować, nie jest związane z danym zjawiskiem przez żadne prawo”47. Nie
możemy się posłużyć indukcyjną metodą różnicy48, ale szukając przyczyny, którą
przypomina zachowanie dziecka w dwóch stadiach poziomu przedkonwencjonalnego („Orientacja
moralna oparta na karze i posłuszeństwie” oraz „Indywidualizm i instrumentalny relatywizm”).
D. Buksik, Wybrane psychologiczne teorie rozwoju moralnego człowieka, „Seminare. Poszukiwania
Naukowo-Pastoralne” 1997, nr 13, s. 160–162 (artykuł znajduje się w bazie internetowej bazhum.pl).
46|
V. Pareto, dz. cyt., s. 170, 176.
47|
J.S. Mill, Kanony indukcji, w: R. Ludwikowski, J. Woleński, J.S. Mill, Warszawa 1979, s. 174.
48|
„Dwa przykłady, które mają być porównane ze sobą, muszą być do siebie podobne dokładnie co
do wszelkich okoliczności, wyjąwszy tę jedną, którą próbujemy badać”. W badaniach stosunków
międzynarodowych pewność, że dwie porównywane sytuacje są identyczne z wyjątkiem jednego
zjawiska, jest w istocie niemożliwa – J.S. Mill jednoznacznie wskazuje, że metoda ta jest możliwa
do zastosowania tylko wobec eksperymentów laboratoryjnych.
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możemy znaleźć w każdym przypadku, gdy Polska (po 1989 r.) krytykowała jakąś
jednostkę polityczną za łamanie praw człowieka oraz w każdej sytuacji, gdy prawa te
były łamane, a polskie władze od jakiejkolwiek reakcji się powstrzymywały (kosowscy Albańczycy wobec Serbów, Turcja wobec Kurdów, Izrael wobec Palestyńczyków,
rządy Alijewów w Azerbejdżanie i rządy M. Szaakaszwilego w Gruzji wobec opozycji w swych państwach), dostrzeżemy, że każdorazowo potępiane państwa były
zarazem wrogami USA W każdym przypadku z grupy drugiej mieliśmy również reżimy wobec USA przyjazne. Metoda zgodności nie może dać nam pewności, że nie
istnieją też jakieś inne przyczyny, ale zidentyfikowaliśmy po jednym niezmiennym
poprzedniku właściwym dla obu grup.
W ten sposób uwidacznia się, iż wyjaśnienie może nam dać koncepcja polityczności C. Schmitta, która za kluczowe rozróżnienie w dziedzinie politycznej uważa
różnicę między wrogiem a przyjacielem, wskazując zarazem, że występuje tendencja, by przyjacielowi przypisywać atrybuty etycznego dobra, a wrogowi etycznego
zła49. Należy jednak zastrzec, że w odniesieniu do polskiej polityki wobec Serbii jest
to wrogość o niskim natężeniu. C. Schmitt definiował wroga jako walczącą lub co
najmniej gotową do walki, zorganizowaną grupę ludzi, „która stoi na drodze innej,
podobnie zorganizowanej grupy”50. W kontekście tej definicji należy podkreślić,
że polskie władze nie wysłały polskich wojsk do walki przeciwko Serbom.
Wydarzenia z marca 2004 r., którym poświęcam tak dużo uwagi, miały istotne
konsekwencje. Podobnie jak działania władz Jugosławii przeciwko działaniom Albańczyków z UCK spowodowały stanowcze działania NATO polegające na agresji
na państwo Serbów i Czarnogórców, tak i teraz Zachód nie pozostał obojętny. Zbudowana na przywiązaniu do praw człowieka Unia Europejska nie mogła pozostać
obojętna wobec palenia przez Albańczyków prawosławnych cerkwi, niszczenia domostw oraz wypędzania i mordowania Serbów. „W stanowiskach czołowych państw
zachodnich ugruntowywało się wówczas stopniowo kilka istotnych zasad procesu
stabilizacyjnego. Fundamentalne było założenie, że nie może nastąpić przywrócenie
sytuacji sprzed nalotów z 1999 r., tzn. powrót Kosowa do Serbii na dawnych zasadach. Ponadto jako aksjomat traktowano niezmienność granic i niepodzielność Kosowa. Zakładano również, iż rozwiązanie powinno nastąpić pod auspicjami Rady
Bezpieczeństwa ONZ”51. Unijni dygnitarze w raporcie z 14 czerwca 2005 r. zakładali
także objęcie Kosowa i Serbii procesem integracji euroatlantyckiej, a przyszły status
Kosowa miał być oparty na przestrzeganiu zasady wieloetniczności, poszanowania
praw mniejszości narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zwalczania
terroryzmu i przestępczości zorganizowanej52. Gdyby poważnie traktować ostatni
punkt, należałoby oczekiwać zdecydowanych działań UE przeciwko UÇK, co – jak
wiadomo – nie nastąpiło. Zrezygnowano także z założenia, że rozwiązanie probleC. Schmitt, dz. cyt., s. 198–199.
Tamże, s. 200.
51|
M.M. Kosman, Problem Kosowa w polityce europejskiej w latach 1998–2013. Rola Unii Europejskiej
i Niemiec, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7, s. 191.
52|
Tamże, s. 193.
49|
50|
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mu winno się odbyć poprzez działania na forum ONZ. Sprzeciw Rosji uniemożliwiał realizację popieranego przez USA, Niemcy, Włochy, Francję i Wielką Brytanię
zamiaru nadania Kosowu statusu „niepodległego” państwa, wobec czego należało
terytorium to przekazać pod kontrolę UE53.
6. „Polskie władze zdecydowanie sprzeciwiały się jakimkolwiek propozycjom
podziału Kosowa oraz powiązanie rozstrzygnięcia przyszłości prowincji z próbami
podważenia integralności terytorialnej Bośni i Hercegowiny”54.
Dowody na rzecz prawdziwości owej tezy znajdujemy zarówno w wypowiedzi
wiceministra P. Kowala55, jak i w fakcie, że Polska uznała Kosowo właśnie w takich
granicach. Tak więc w miejsce zasady integralności państw wprowadzono zasadę
integralności prowincji. Należy przypomnieć, że gdy w latach 90. Polska uznawała
kolejne państwa powstające w wyniku dezintegracji Jugosławii, przestrzegała zasady
uznawania ich w granicach dawnych republik. Z tego powodu odmawiała uznania
prawa do samostanowienia istniejących de facto serbskich republik w Chorwacji czy
Bośni i Hercegowinie. Zasady tej nie podtrzymano jednak w odniesieniu do Serbii
i separatyzmu Kosowa, ale nowostworzona doktryna integralności prowincji stanowiła odrzucenie ambicji ludności serbskiej mieszkającej w Kosowie. „Popieranie
separatyzmów w Bośni i Hercegowinie stanowiłoby naruszenie postanowień porozumienia pokojowego z Dayton”56, zaznaczał P. Kowal. Mimo wszystko integralność
terytorialna Serbii też ma podstawy prawne i akceptacja separatyzmu albańskich
Kosowian także stanowiła ich naruszenie.
Przywiązanie do owej zasady wyraziło się także w udziale polskich żołnierzy
w składzie KFOR w opanowaniu przez ośrodek władzy w Prisztinie przejść granicznych do Serbii w lipcu 2011 r.57
7. „Rozwiązanie w sprawie Kosowa miało mieć niepowtarzalny charakter i nie
mogło w przyszłości posłużyć jako precedens przy rozstrzyganiu innych kryzysów
w Europie i Azji Środkowej”58.
Wiceminister P. Kowal wyraził owo stanowisko następującymi słowami: „Rozwiązanie w sprawie Kosowa będzie miało unikalny charakter i nie może posłużyć
jako precedens przy rozwiązywaniu innych kryzysów w Europie i Azji Środkowej.
To jest ważny element naszego stanowiska w kontekście innych problemów, które z pewnych względów przypominają sytuację w Kosowie”59. Minister R. Sikorski
wyraził to nieco inaczej, eksponując „niepodobieństwo” sytuacji Kosowa do innych
terytoriów: „Kosowo nie jest precedensem dla innych pozornie podobnych sytuacji.

Tamże, s. 194.
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 516–517.
55|
Biuletyn nr 1686/V.
56|
Tamże.
57|
Serbowie z Kosowa strzelają do żołnierzy NATO, http://www.dw.com/pl/serbowie-z-kosowa-strzelaj%C4%85-do-%C5%BCo%C5%82nierzy-nato/a-15273763 (data dostępu: 28.07.2016).
58|
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 517.
59|
Biuletyn nr 1686/V.
53|
54|
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Tutaj mieliśmy do czynienia z długotrwałym zarządzaniem Kosowa pod międzynarodowymi auspicjami. Takich sytuacji nie ma gdzie indziej”60.
Stanowisko takie budziło wątpliwości opozycji. W okresie rządów koalicji
z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości z tezą zwerbalizowaną przez wiceministra
P. Kowala polemizował poseł Paweł Śpiewak (PO): „Jeśli Europa uzna niepodległość
Kosowa, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że będzie bezradna, kiedy Rosja zaproponuje Abchazji niepodległość”61. W podobnym tonie wypowiadał się Tadeusz
Iwiński (SLD), który wskazywał, że istnieją podobieństwa sytuacji Kosowa do sytuacji Abchazji, Osetii Południowej i Nadniestrza.
Zmiana rządu nie spowodowała zmiany stanowiska, ale zmianę odgrywanych
ról. Rząd koalicji PO-PSL głosił stanowisko, jakie przedstawiono w powyżej cytowanej wypowiedzi ministra R. Sikorskiego. Natomiast politycy PiS przejęli argumentację PO i SLD. Komentując zapowiedzi ministra R. Sikorskiego o uznaniu niepodległości Kosowa, prezes PiS apelował o przyjęcie postawy wyczekującej: „Chodzi o to,
że może być tak, iż uznanie niepodległości Kosowa stanie się asumptem do bardzo
agresywnych działań Rosji, np. w państwach kaukaskich. To rujnowanie dorobku, który udało się uzyskać na wschód od polskich granic: na Ukrainie, w Gruzji
i Azerbejdżanie”62. Podobne wątpliwości wyraził także prezydent Lech Kaczyński.
Spowodowało to opóźnienie podjęcia decyzji w sprawie Kosowa przez Radę Ministrów z 19 na 26 lutego 2008 r.
Już kilka miesięcy później rosyjskie wojska uniemożliwiły Gruzji likwidację
separatyzmu południowoosetyjskiego i uznały niepodległość Osetii Południowej
i Abchazji. Pretekstem był oczywiście przypadek kosowski. Minister R. Sikorski odrzucał rosyjską argumentację, pytając, dlaczego Rosja przejmuje się losem Kosowa
bardziej niż Serbia. Twierdził, że Serbia i Kosowo przechodzą nad zaistniałymi wydarzeniami do porządku dziennego, o czym świadczy fakt, że oba państwa włączają
się do procesu integracji europejskiej63.
8. „Polska wpisywała relacje polsko – serbskie […] w kontekst polityki europejskiej, stąd kwestią wiodącą były aspiracje Serbii do członkostwa w UE […]. Polskie
wsparcie akcesyjnych starań Serbii było zależne od stopnia wdrażania warunków
członkostwa, jednocześnie Polska była gotowa udzielać koniecznego wsparcia”64.
Teza ta jest dobrze udokumentowana. Wiceminister Jan Borkowski, odpowiadając na interpelację posła Bogusława Kowalskiego, zapewniał, że Polska będzie
nadal wyrażać poparcie dla integracji Serbii (i innych państw Bałkanów ZachodJutro Polska ma uznać Kosowo…
Biuletyn nr 1686/V.
62|
D. Pszczółkowska, dz. cyt. Jeszcze większy niepokój wyrażał, wywodzący się z tradycji narodowo-demokratycznej, poseł Bogusław Kowalski (PiS), który pytał, czy rząd RP nie obawia się, że precedens kosowski może być w przyszłości wykorzystany przeciwko Polsce. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Interpelacja nr 1575, VI kadencja, 26.02.2008 r.
63|
R. Sikorski, Poland 2009. Ten years in NATO, five years in the EU. Plus the lesson from Georgia,
https://www.msz.gov.pl/resource/3842ba7a-ad38-4a18-93b4-1967ad83af80:JCR (data dostępu:
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10.06.2016). (Wykład na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku, 25.09.2008 r.).
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R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 522.
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nich) z Unią Europejską. W podpisanym przez wiceministra dokumencie czytamy, że „rozwój relacji z Serbią jest uzależniony od realizacji międzynarodowych
zobowiązań Serbii oraz od postępów w procesie współpracy z Unią Europejską”65.
Jak więc widać, Polska nie tylko popierała przyłączenie Serbii do UE, lecz także
od zbliżania się tego państwa do owych struktur uzależniała rozwój przyszłych relacji dwustronnych. W dokumencie pobrzmiewa zarazem warunkowy charakter
owego wsparcia Polski dla członkostwa Serbii w UE. Jeszcze bardziej warunkowy
charakter poparcia widoczny jest w wypowiedzi wiceministra P. Kowala: „Zaznaczamy, iż na politykę Unii wobec Serbii nie powinno wpływać zaproszenie Belgradu
do Partnerstwa dla Pokoju. Jesteśmy przeciwni osłabianiu polityki warunkowości,
uważając, iż państwa Unii Europejskiej nie mogą odstąpić od egzekwowania zasady rządów prawa i przestrzegania sprawiedliwości międzynarodowej jako jednej
z zasadniczych wartości, na których oparta jest wspólnota”66. W polskiej polityce
wsparcia wobec serbskich aspiracji do członkostwa w UE można jednak dostrzec
pewną wymowną dwuznaczność. Z jednej strony bowiem zawiera się w nim wskazana warunkowość poparcia. Z drugiej zaś niepokój, że w Serbii może zwyciężyć
opcja antyzachodnia i prorosyjska67. Minister R. Sikorski mówił zaś, że Polska będzie przekonywała Serbię do przyjęcia „kursu proeuropejskiego”68.
Polska podtrzymuje swe poparcie dla członkostwa Serbii w UE, co w kwietniu
2016 r. potwierdziła wiceminister Katarzyna Kacperczyk podczas spotkania z wiceminister Serbii – Mariną Jovićević – w Warszawie69. Minister Witold Waszczykowski poparcie dla członkostwa państw zachodniobałkańskich (w tym Serbii, ale także
Kosowa) wyraził na warszawskim spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy
Wyszehradzkiej z szefową unijnej dyplomacji, Federicą Mogherini, i przedstawicielami państw z regionu Bałkanów Zachodnich70.
9. Polska oczekiwała od Kosowa, że „będzie przestrzegać zapisów deklaracji
o niepodległości, mówiących o świeckim i demokratycznym charakterze państwa,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
– z upoważnienia ministra – na interpelację nr 1575 w sprawie polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowo-Południowej, 28 03.2008 r.
66|
Biuletyn nr 1686/V.
67|
P. Kowal groził Serbom: „W przypadku utworzenia w Belgradzie rządu o antyeuropejskim charakterze, Polska opowiada się za rygorystycznym egzekwowaniem przestrzegania przez ten rząd
standardów państwa prawa w ramach założeń Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz uczestnictwa Serbii w Partnerstwie dla Pokoju”. Rodzi się pytanie, kto miałby oceniać, czy rząd Serbii, który
najwyraźniej nie był traktowany jako podmiot suwerenny, przestrzega owych standardów, jaka jest
ich treść oraz kto miałby ewentualnie je wyegzekwować.
68|
Sikorski: Decyzja nie mogła być inna, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sikorski-decyzja-nie-mogla-byc-inna,50332.html (data dostępu: 10.06.2016).
69|
Konsultacje polsko-serbskie w Warszawie, https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/konsultacje_polsko_serbskie_w_warszawie (data dostępu: 10.06.2016).
70|
Ministrowie SZ V4 i Mogherini o wyzwaniach łączących UE i Bałkany Zachodnie, http://www.msz.
gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/ministrowie_sz_v4_i_mogherini_o_wyzwaniach_laczacych_
ue_i_balkany_zachodnie, (data dostępu: 1.12.2016)
65|
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poszanowaniu mniejszości narodowych i społecznych, a także o ochronie zabytków
kultury”71.
Oczekiwanie takie zostało wyrażone przez ministra R. Sikorskiego na konferencji prasowej bezpośrednio po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym podjęto
decyzję o uznaniu niepodległości Kosowa. Zostało ono także potwierdzone w odpowiedzi na interpelację udzieloną przez wiceministra J. Borkowskiego, w której
sprecyzowano, że chodzi konkretnie o ochronę „serbskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego” oraz położono nacisk na żądanie, by Kosowo było państwem multietnicznym, co miał zapewnić rząd w Prisztinie monitorowany w tym względzie
przez misję UE w Kosowie72.
Stanowisko takie Polska reprezentowała już wcześniej. Wyraził je wiceminister
P. Kowal, stwierdzając: „Podkreślamy konieczność intensyfikacji działań władz Kosowa podejmowanych dla implementacji standardów w zakresie demokratyzacji,
budowy państwa prawa i przestrzegania praw człowieka w prowincji. Jednocześnie
za niezbędne uznajemy zaprzestanie przez kosowskich Serbów bojkotu instytucji
prowincji i włączenie się tej społeczności w budowę wielokulturowego Kosowa”73.
10. „O ile ogłoszenie niepodległości przez Czarnogórę nie wywołało napięcia
w stosunkach międzynarodowych i nie wpłynęło znacząco na relacje polsko – serbskie”, to pomimo „deklaracji polskiego rządu o chęci utrzymania przyjaznych relacji uznanie niepodległości Kosowa przyczyniło się do pogorszenia, przynajmniej
na pewien czas, kontaktów z Serbią”74.
Trudno się dziwić, że takie pogorszenie miało miejsce. Jak wspomniano, w UE
(i w całym globalnym systemie międzynarodowym) toczył się spór dotyczący uznania niepodległości prowincji. W konflikcie tym Polska, choć eksponowała związek
swojego stosunku ze stosunkiem unijnym, to jednak w istocie takowego ogólnounijnego stanowiska nie było, faktycznie popierała stanowisko na rzecz oderwania
Kosowa od Serbii. W sporze pomiędzy Hiszpanią czy Słowacją a Niemcami i Francją Polska wspierała antyserbskie stanowisko tych drugich75. Deklaracje przyjaźni
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 498.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
– z upoważnienia ministra – na interpelację nr 1575 w sprawie polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowo-Południowej, 28 03.2008 r.
73|
Biuletyn nr 1686/V.
74|
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 518, 519.
75|
Koniecznie należy zwrócić uwagę na słowa premiera D. Tuska, który umieścił kwestię uznania niepodległości Kosowa w ściśle politycznym kontekście, dokładnie w takim znaczeniu, jaki odnajdujemy w koncepcji C. Schmitta. Otóż dnia 25 lutego 2008 r. w wywiadzie dla radiowych „Sygnałów
Dnia” D. Tusk wskazał, że kwestia uznania Kosowa jest elementem rozgrywki między USA i UE
a Rosją i Chinami. „Nie ma wątpliwości, po której powinniśmy być stronie”. Polski rząd oficjalnie uznał niepodległość Kosowa, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/polski-rzad-oficjalnie-uznal-niepodleglosc-kosowa,50294.html www.tvn24.pl, data publikacji 26 II 2008 r., data
pobrania(data dostępu: 15.06.2016). Jak widać, Serbia i Kosowo były traktowane w pełni przedmiotowo, co jest głęboko sprzeczne z oficjalną ideologią głoszoną przez Polskę (prawa człowieka
opierają się na kantowskiej filozofii godności człowieka i imperatywie, by nigdy drugiego człowieka nie traktować w kategoriach przedmiotowych swego działania). Ponadto premier wprowadzał
71|
72|
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w takim kontekście mają charakter cyniczny76. Werbalne deklaracje o chęci utrzymania przyjaznych stosunków towarzyszyły politycznemu aktowi uznania prawomocności oderwania od Serbii jednej z jej prowincji. Spełniały one więc propagandową funkcję. Mało przekonywująco brzmiał używany przez rząd polski argument,
że oderwanie Kosowa od Serbii będzie służyło w długoterminowej perspektywie
bezpieczeństwu i stabilizacji regionu77. Gdyby był to przejaw praktycznego zastosowania jakiejś ogólnej zasady, należałoby oczekiwać uznania przez Polskę niepodległości Abchazji, Osetii Południowej, Naddniestrza czy obecnie prorosyjskich republik: Donieckiej Republiki i Ługańskiej Republiki. Oznaczałoby także poparcie
dla secesji serbskiej części Bośni i Hercegowiny.
Zastanowienie musi budzić tak częste powtarzanie przez członków rządu
D. Tuska, że Polska nie mogła podjąć innej decyzji. Oprócz szefa rządu na ową bezalternatywność sytuacji decyzyjnej rządu wskazał minister R. Sikorski, zaznaczając
oprócz tego, że została ona przyjęta ze wstrzemięźliwością. Szef polskiej dyplomacji
nie wskazywał żadnej zasady ogólnej, która razem z konkretną sytuacją Kosowa
mogłaby stanowić przesłankę wnioskowania prowadzącego do takiego wyniku78,
jak zawarty w wypowiedziach premiera i ministra Sikorskiego. Oznaczałoby to
stricte geopolityczne motywy podjęcia takiej decyzji79. Jeżeli jednak hipoteza taka
jest prawdziwa, to rzuca dodatkowe światło na realizowaną przez rząd D. Tuska
w tym okresie politykę ocieplenia stosunków dwustronnych z Rosją.
Należy wreszcie odnotować zaproponowaną przez wicepremiera Waldemara
Pawlaka (PSL) propozycję, by rząd wysłał do Serbii misję polityczną. Choć stała się
ona przedmiotem obrad rządu na posiedzeniu 26.02.2008 r., to jednak nie podjęto

w błąd opinię publiczną, gdyż UE nie podjęła decyzji zobowiązującej państwa członkowskie do uznania niepodległości Kosowa.
76|
Podobna sytuacja miała miejsce w 1999 r., gdy po jednostronnym, antyserbskim i proalbańskim
przedstawieniu sytuacji w Kosowie i udzieleniu poparcia dla bezprawnych bombardowań Jugosławii, minister B. Geremek mówił o „bliskiej nam Serbii” i szacunku Polaków dla serbskiego poczucia
dumy narodowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, III kadencja, 47 posiedzenie (8 IV 1999 r.). Deklaracje przyjaźni towarzyszące moralnej delegitymizacji przyjaciela i poparciu użycia wobec przyjaciela przemocy jest głośną deklaracją popełnionej zdrady.
77|
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
– z upoważnienia ministra – na interpelację nr 1575 w sprawie polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowo-Południowej, 28 03.2008 r.
78|
Przesłankami takiego wnioskowania mogłyby być następujące zdania: „Uznanie niepodległości separatystycznych quasi-państw sprzyja w dłuższej perspektywie stabilności i bezpieczeństwu regionu” oraz „Kosowo jest separatystycznym quasi-państwem”. Jak widać, pierwsza przesłanka nie ma
charakteru normy prawa międzynarodowego czy zasady moralnej, ale mogłaby mieć status uogólnienia empirycznego (jeżeli przeprowadzono by jakieś badania, które pozwalałyby takie uogólnienie sformułować), co byłoby wystarczające do wyprowadzenia takiej prognozy, jaką znajdujemy
w wypowiedziach polskich przywódców.
79|
Tak też interpretuje decyzję Polski były minister, A.D. Rotfeld, przypuszczając, że gdyby Polska takiej decyzji nie podjęła, to „zadawano by sobie pytanie, czy nie chodziło nam o wsparcie stanowiska
Rosji”. J. Przybylski, Polski przedstawiciel powinien…
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w tej sprawie formalnej decyzji80. Ów brak decyzji też był jednak decyzją faktyczną,
gdyż każda inna decyzja niż akceptująca propozycję W. Pawlaka oznaczała jej odrzucenie (i skutkowała niewysłaniem takowej misji).
Sprawa Kosowa także w późniejszym okresie wpływała na stosunki polsko-serbskie. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że pomimo uznania niepodległości
Kosowa, w państwie tym nie znajduje się polska placówka dyplomatyczna. Jesienią
2015 r. Polska wstrzymała się od głosu w sprawie przyjęcia Kosowa do UNESCO81.
W tym przypadku wstrzymanie się oznaczało poparcie dla Serbii, gdyż Kosowo odnosiło korzyść tylko z głosów za członkostwem. Stanowisko polskie jest warte odnotowania, gdyż także tym razem sprawa ta była przedmiotem kontrowersji pomiędzy
USA a Rosją. Polska znajdowała się – inaczej niż wiosną 2008 r. – w bardzo złych
stosunkach z Rosją ze względu na kryzys ukraiński, a mimo to zagłosowała inaczej
niż USA.
Nacisk amerykański bardziej skuteczny okazał się w 2011 r., przy okazji organizacji XVII szczytu środkowoeuropejskiego z udziałem prezydenta B. Obamy. Sprzeciw ze strony Serbii, Słowacji i Rumunii wzbudziło zaproszenie Prezydenta Kosowa.
Pytany wprost, czy był to efekt nacisków ze strony USA, R. Sikorski nie zaprzeczył takowym, odpowiadając wymijająco, że „Kosowo jest uznawane bodajże przez
75 państw w tej chwili, w tym przez większość państw Unii Europejskiej. Kosowo
jest uznawane przez Polskę, więc nie było powodu nie zapraszać Kosowa”. Dodał zarazem, że to Serbia powinna udowodnić, iż pokonała „demony swojej przeszłości”82.
W efekcie do Polski nie przyjechał Prezydent Serbii – Boris Tadić, a także Prezydent
Rumunii – Traian Basescu (Prezydent Słowacji zaś wziął udział w szczycie, ale wymógł, by na spotkaniu nie było kosowskich symboli oraz by nie umieszczano podpisu Prezydent Kosowa – Atifete Ahjagi)83.
Choć oficjalne deklaracje przyjaźni towarzyszące akceptacji separatystycznej
republiki można rozpatrywać w kategoriach cynizmu i propagandy, to nie należy
tracić z pola widzenia, że przynajmniej pewna część polskich elit władzy darzy Serbię przyjaźnią. Przykładem może być chociażby wypowiedź A.D. Rotfelda, który
zdecydowanie poparł koncepcję wysłania do Belgradu misji politycznej. Mocno zaakcentował fakt dużej sympatii, jaką Serbowie odczuwają do Polski. Wspominał,
że gdy pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, pojechał do Serbii, „by dać Ser-

Polski rząd uznał niepodległość Kosowa, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Polski-rzad-uznal-niepodleglosc-Kosowa,wid,9696504,wiadomosc.html (data dostępu:15.06.2016).
81|
UNESCO nie przyjęło Kosowa. „Moralne zwycięstwo Serbii”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/kosowo-nie-zostalo-przyjete-do-unesco,593130.html (data dostępu: 15.06.2016).
82|
Szef MSZ: zaprosiliśmy prezydent Kosowa do Warszawy, bo je uznajemy, http://www.polskieradio.
pl/5/3/Artykul/373406,Szef-MSZ-zaprosilismy-prezydent-Kosowa-do-Warszawy-bo-je-uznajemy
80|

(data dostępu: 15.06.2016).

83|

Prezydent Rumunii nie przyjedzie do Warszawy. Kosowo kością niezgody, http://www.polskieradio.
pl/5/3/Artykul/374875,Prezydent-Rumunii-nie-przyjedzie-do-Warszawy-Kosowo-koscia-niezgody (data dostępu: 15.06..2016).
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bom wyraźny sygnał, że Polska traktuje ich jak pełnoprawnego partnera. Wtedy
odniosłem wrażenie, że oni wyczekiwali takiej wizyty jak kania dżdżu”84.
Stosując metody ilościowe, teza 10 (o pogorszeniu stosunków polsko-serbskich
po uznaniu przez Polskę niepodległości Kosowa) nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia. Jeżeli porówna się okres bezpośrednio poprzedzający polskie decyzje
z lutego 2008 r., to jedyną wizytę w Warszawie złożył w dniach 28–29 czerwca 2006 r.
serbski minister, Vuk Drašković. W 2007 r. nie odnotowano znaczącej aktywności
w relacjach dwustronnych. Lata 2008–2009 to okres wspomnianej już wzmożonej
aktywności prezydenta L. Kaczyńskiego, który trzykrotnie spotkał się z prezydentem B. Tadiciem (12 listopada 2008 r. w Polsce, 13 maja 2009 r. w Serbii, 19 czerwca
2009 r. na XVI szczycie środkowoeuropejskim w Nowym Sadzie). W 2009 r. Polskę
odwiedził minister spraw zagranicznych, Vuk Jeremić (2 lipca). Dnia 8 listopada
2010 r. rewizytę w Serbii złożył R. Sikorski.
Pogorszenie stosunków miało więc wymiar głównie jakościowy, a nie ilościowy
oraz doprowadziło do chwilowego przeniesienia wzajemnych kontaktów na poziom
prezydencki (pamiętać jednak należy, że Prezydent RP nie prowadzi polityki zagranicznej państwa).
11. Zmiany partii rządzących nie zmieniały charakteru polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec Serbii85.
Prawdziwość tej tezy została już wykazana, gdy wskazano, że stanowisko (pozytywne) polskiego rządu wobec niepodległości Kosowa było stałe. Nie zmienił tego
fakt, że w latach 2006–2007 zaplecze parlamentarne rządu J. Kaczyńskiego współtworzyły sympatyzujące z Serbią „Samoobrona” i Liga Polskich Rodzin. Dojście
do władzy, jak już wskazano, również wykazującej proserbskie sympatie PSL w koalicji z mniej jednoznaczną, ale wszakże krytykującą wiceministra P. Kowala za zbyt
jednostronnie prokosowskie deklaracje, PO także żadnej zmiany nie przyniosło.
Zbyt wcześnie, by ocenić, czy zmiany polityczne spowodowane wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w 2015 r. przyniosą jakieś zmiany. Serbii ponownie nie
wymieniono w informacji ministra spraw zagranicznych o kierunkach polskiej polityki zagranicznej w 2016 r. W rozmowach dwustronnych pojawił się jedynie nowy
temat: kwestia migracji z Bliskiego Wschodu do Europy – ma ona jednak związek
z procesami zachodzącymi w Europie, a nie ze zmianą rządu.

J. Przybylski, Polski przedstawiciel powinien… Wizytę ową A. Rotfeld złożył w dniach 6–7.07.2005 r.
W jej trakcie spotkał się z Prezydentem i Ministrem Spraw Zagranicznych Serbii i Czarnogóry, Premierem i Prezydentem Serbii, Ministrem Spraw Zagranicznych, Premierem i Prezydentem Czarnogóry oraz Prezydentem i Premierem Kosowa. Przełożony ministra Rotfelda, premier M. Belka,
21.12.2004 r. złożył wizytę w Kosowie, spotykając się z I. Rugovą (oraz dowództwem Polskiego
Kontyngentu Wojskowego KFOR). Półtora miesiąca wcześniej (8.11.2004 r.) wizytę w Polsce złożył
Prezydent Serbii i Czarnogóry, Svetozar Marović, który spotkał się z prezydentem A. Kwaśniewskim
i premierem M. Belką.
85|
R. Podgórzańska, dz. cyt., s. 517.
84|
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Podsumowanie
Należy wyeksponować fakt, że Serbia nie ma priorytetowego znaczenia w polskiej
polityce zagranicznej oraz że polska polityka wobec tego kraju jest zdeterminowana
przynależnością Polski do UE i NATO. Na skutek tego charakter polskiej polityki
wobec Belgradu jest konsekwencją gotowości Serbii do podporządkowywania się
stanowisku wiodących mocarstw zachodnich i funkcją stosunków amerykańsko-serbskich i niemiecko-serbskich. Przypomina to sytuację z okresu zimnej wojny,
gdy stosunki polsko-jugosłowiańskie były w poważnym stopniu uzależnione od stanu stosunków pomiędzy ZSRR a Jugosławią.
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