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WProWAdzenie
Oddajemy Czytelnikom cztery tomy opracowań pod wspólnym tytułem Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Wszystkie tomy
zostały przygotowane pod opieką naukową profesorów Antoniego Mironowicza oraz Waldemara Parucha i mają służyć pomocą w pierwszej kolejności
studentom najmłodszego kierunku studiów na Wydziale Politologii UMCS
– Studiów wschodnioeuropejskich. Tematycznie opracowania odpowiadają
czterem modułom dydaktycznym prowadzonych Studiów wschodnioeuropejskich i odnoszą się do czterech obszarów: t. 1: Bałkany. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (red. Małgorzata Podolak); t. 2: Ukraina i Białoruś:
przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją (red. Waldemar Paruch); t. 3: Rosja (red. Antoni Mironowicz); t. 4: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość (red. Mariusz Korzeniowski,
Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec).
W każdym z tomów został przyjęty identyczny układ tematyczny
obejmujący dziesięć zagadnień. Według Komitetu Naukowego stanowiły
one najważniejsze obszary podstawowej wiedzy niezbędnej na Studiach
wschodnioeuropejskich w początkowych latach edukacji akademickiej. Bez
zrozumienia istoty zjawisk historycznych, geograficznych, przyrodniczych,
społecznych, ekonomicznych i prawnych trudno wyobrażać sobie zrozumienie dziejów Europy Wschodniej, w ich wyjątkowej komplikacji, wynikającej
z położenia geopolitycznego oraz oddziaływania otoczenia międzynarodowego.
1. Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu na tle europejskim
2. Tradycja państwowa a budowa (odbudowa) suwerennych państw w regionie
3. Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we
współpracy europejskiej
4. Położenie geopolityczne i znaczenie regionu w stosunkach międzynarodowych
8

Wprowadzenie

5.

Procesy narodowotwórcze, narody i problemy narodowościowe w regionie
6. Systemy polityczne w regionie – między autorytaryzmem a demokracją
7. Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna regionu
8. Religie, kościoły i spory religijno-wyznaniowe w regionie
9. Architektura, sztuka i turystyka w regionie
10. Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa
w regionie
Projekt utworzenia na Wydziale Politologii UMCS studiów ukierunkowanych na historię i dzień dzisiejszy najbliższych sąsiadów Polski na
Wschodzie pojawił się stosunkowo niedawno. Podjęte przez dr. hab., prof.
UMCS Waldemara Parucha oraz ks. dr. Aleksego Kucego działania zostały
sfinalizowane bardzo szybko i w roku akademickim 2011/2012 przeprowadzono pierwszą rekrutację na wspomniane studia, spotykając się z dużym
zainteresowaniem ze strony kandydatów. Potwierdzone kolejnym naborem
zainteresowanie kandydatów nowym kierunkiem studiów przyczyniło się
także do podjęcia działań mających na celu kształcenie na poziomie studiów
magisterskich i w roku akademickim 2013/2014 została zaplanowana rekrutacja również na II stopień kształcenia na wspomnianym kierunku studiów.
Studia wschodnioeuropejskie mają charakter unikatowy nie tylko
w naszym regionie, ale także w skali całego państwa. Ich celem jest przybliżenie słuchaczom z Polski, oraz z innych państw wybranego subregionu
Europy w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Mając na uwadze głębokie przemiany, jakie zaszły na przełomie XX
i XXI wieku w Europie Wschodniej we wszystkich dziedzinach i sferach
życia społecznego, dekompozycję stosunków międzynarodowych w regionie
oraz rozkwit kultury i przedsiębiorczości, połączony z renesansem religii,
uznaliśmy na wydziale za celowe podjęcie kształcenia obejmującego Europę
Wschodnią. Jednocześnie rozszerzony został obszar poznawczy także o Europę Południowo-Wschodnią, czyli państwa bałkańskie. Podobnie za celowe
uznaliśmy nieograniczanie się do Europy geograficznej, ale objęcie studiami
wschodnich państw Europy politycznej – stąd planowany moduł dydaktyczny
obejmujący państwa Kaukazu.
Obszar ten jest ważny dla pozostałych państw kontynentu europejskiego, aczkolwiek w przypadku państw Europy Zachodniej raczej postrzegany
przez pryzmat Rosji i jej znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Europa
Wschodnia posiada jednak znaczny potencjał ekonomiczny, kulturowy i poli-
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tyczny, wyrażony choćby w aspiracjach poszczególnych narodów należących
swego czasu do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przełomowych dla tego obszaru latach 1990–1991 oraz działaniach zmierzających
do uzyskania lub odzyskania suwerenności i własnego bytu państwowego.
Dzisiaj obszar ten jest zarówno atrakcyjny gospodarczo, dysponuje znacznymi rezerwami surowcowymi, jak i może w przyszłości stać się atrakcyjny
turystycznie. Przygotowanie specjalistów znających państwa tego obszaru,
historię, kulturę zamieszkałych w nich narodów oraz język stanowi cel kształcenia. Studia te mogą mieć zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny;
dla części osób będą tylko uzyskanym wykształceniem wyższym, ale dla części absolwentów mogą stać się swoistą przepustką do podjęcia pracy. Sami
studenci widzą celowość kształcenia na tym kierunku; powstałe wkrótce po
rozpoczęciu kształcenia na kierunku studenckie koło naukowe zorganizowało
już kilka ciekawych imprez, włącznie z wyjazdami zagranicznymi.
Wydawane pierwsze opracowania mają również charakter dydaktyczny, aczkolwiek przygotowane zostały według reguł wydawania publikacji naukowych. Zamierzeniem inicjatorów tych publikacji jest kontynuacja
wydawnictwa, a z czasem utworzenie serii wydawniczej. Brak jest bowiem
politologicznego periodyku zajmującego się Europą wschodnią. Lukę tę mają
szansę zapełnić publikacje powstałe na rzecz kierunku Studia Wschodnioeuropejskie. Mam nadzieję, że ten ambitny cel będzie skutecznie realizowany
w następnych inicjatywach wydawniczych.
Każdy z czterech woluminów miał redaktorów naukowych odpowiedzialnych za spójność rozdziałów, natomiast Komitet Naukowy zajął się
ujednoliceniem rozwiązań warsztatowych przyjętych w publikacji, co okazało
się wyjątkowo ważne z racji postawionego celu – wykorzystania w dydaktyce, w pracy na seminariach dyplomowych. Oczywiście ujednolicenie zostało
dokonane na poziomie minimalnym, bowiem odpowiedzialność za ustalenia
naukowe ponoszą autorzy poszczególnych rozdziałów. Każdy rozdział został
zaopatrzony w bibliografię, a każdy z tomów w indeks osobowy. W oparciu
o przyjęte zasady dokonano transliteracji z zapisu cyrylicą na język łaciński
w odniesieniu do osób – bohaterów historycznych i autorów licznych opracowań obcojęzycznych, a także tytułów wykorzystanych publikacji1. Przyjęliśmy, że w przypisach opis bibliograficzny będzie dokonywany w języku
1

We wszystkich czterech woluminach w stosunku do znakόw cyrylickich została zastosowana transliteracja zgodnie z Polską Normą wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2000 roku: PN-ISO
9:2000 (Informacja i dokumentacja – Transliteracja znakόw cyrylickich na znaki łacińskie).
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oryginalnym publikacji, a w bibliografii przy zastosowaniu transliteracji. Wobec krain geograficznych obowiązywała zasada podawania nazw polskich,
niekiedy jednocześnie w innych wersjach historycznych.
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz,
Dziekan Wydziału Politologii UMCS
Komitet Naukowy
Waldemar Paruch
Antoni Mironowicz
Tomasz Wicha
Lublin, 10 grudnia 2012 roku
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Bałkany są obszarem państw zamieszkiwanym przez różne narodowości, mające odmienne religie i wyznania, o zróżnicowanych doświadczeniach
w demokratyzacji, jednak ziemie bałkańskie są często traktowane jako jedność przez społeczność międzynarodową. Jest to obszar położony na styku
trzech kultur i religii – katolickiej, islamu i prawosławnej. Do państw bałkańskich zaliczane są państwa byłej Jugosławii, a także: Albania, Bułgaria, Grecja, europejska część Turcji oraz ze względów historycznych i kulturowych
Rumunia.
Bałkany są regionem, na którym przez ostatnich dwadzieścia lat dochodziło do intensywnych zmian społecznych i politycznych, które oznaczały
początek gruntownych przemian w sferze zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. Przemiany ustrojowe w państwach bałkańskich zapoczątkowane
w latach osiemdziesiątych XX wieku przebiegały odmiennie niż w pozostałych państwach bloku wschodniego. Przebieg zmian charakteryzował się konfliktami zbrojnymi, głównie w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Kosowie.
Zmiany przebiegały pod hasłami nacjonalistycznymi. Spowodowały wzrost
zainteresowania problematyką bałkańską – ze strony zarówno badaczy, jak
i społeczności międzynarodowej. Jest to obszar, który pod względem turystycznym stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych zakątków Europy. Pod
względem ustrojowym są to państwa, które przechodzą lub przeszły przemiany od totalitaryzmu lub autorytaryzmu do demokracji. W ostatnich latach
pojawiły się publikacje o konfliktach bałkańskich oraz na temat historii Bałkanów.
Praca składa się z jedenastu rozdziałów, które można by było pogrupować w trzy części. Pierwszą z nich stanowiłaby część Przeszłość, na
którą składają się cztery teksty. Małgorzata J. Willaume dokonała analizy
powstawania państw w XIX wieku. Na Bałkanach narody przechodziły proces „odrodzenia” po budowę własnej świadomości narodowej, czego efektem
było uformowanie nowego państwa. Magdalena Lesińska-Staszczuk omówiła
przyczyny rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wal12
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demar Paruch (Polityka zdeterminowana przez historię w regionie bałkańskim: anarchia i koncentracja, kontynuacja i destabilizacja) przeanalizował
relacje pomiędzy historią a polityką, biorąc pod uwagę dwie kategorie: regionalne środowisko międzynarodowe i systemy polityczne. W drugim artykule
W. Paruch (Polityka zdeterminowana przez historię w regionie bałkańskim:
status geopolityczny, tożsamość historyczna i procesy narodotwórcze) omówił
trzy istotne zagadnienia w odniesieniu do Bałkanów: status geopolityczny,
tożsamość historyczną i procesy narodotwórcze.
Część druga – Teraźniejszość, składa się z czterech opracowań. Maria Marczewska-Rytko i Andrzej Wawryniuk omówili problematykę religii
w kontekście wielonarodowości. Małgorzata Podolak przeanalizowała systemy polityczne w regionie, pozycję ustrojową parlamentów, prezydentów oraz
sądów konstytucyjnych. Zdravko Stamatoski opisał bałkańską architekturę
i sztukę, biorąc pod uwagę jej bizantyjsko-rzymskie dziedzictwo. Konrad Morawski (Procesy narodowotwórcze) omówił problematykę narodowościową
w okresie przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Część trzecia – Przyszłość, składa się z trzech rozdziałów. Mirosław
Dymarski przeanalizował rolę Bałkanów w stosunkach międzynarodowych
na przestrzeni wieków, począwszy od XIX stulecia a skończywszy na czasach współczesnych. W przyszłości Bałkany mogą odegrać istotną rolę jako
obszar tranzytowy dla dostaw gazu ziemnego z Rosji do Europy Zachodniej i Południowej. Tomasz Bichta i Marcin Wichmanowski omówili zmiany
w państwach bałkańskich począwszy od zakończenia II wojny światowej do
lat współczesnych w kontekście zjednoczenia tego obszaru z państwami Unii
Europejskiej. Konrad Morawski dokonał analizy sytuacji demograficznej,
gospodarczej i politycznej, przyjmując, że procesy tego typu nie są jeszcze
zakończone.
Monografia jest przeznaczona głównie dla studentów kierunku Studia
wschodnioeuropejskie w związku z zajęciami dydaktycznymi, a także dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych oraz dla osób, dla których
problematyka bałkańska jest ważna i interesująca.
Na koniec chcę wyrazić swoje podziękowania wszystkim Autorom
za dyscyplinę czasową i cierpliwość, a Recenzentowi Profesorowi Jerzemu
Zalewskiemu za cenne uwagi, które z pewnością wzbogaciły publikację.
Małgorzata Podolak
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Małgorzata julia Willaume

Bałkany W XiX Stuleciu

1. Wstęp
„Piękny wiek XIX”, jak przekornie zatytułował swoją monografię
Jerzy Borejsza1, był piękny jedynie z perspektywy czasu i takim się nam
nierzadko wydaje. Współcześni oceniali go z pewnością krytycznie, bo był
to czas licznych wojen, wielu zmian w polityce, ale także konkretnych przekształceń na mapie Europy. Powstawały nowe państwa na Zachodzie, a także
w Europie Środkowo-Wschodniej. To właśnie w tej części kontynentu wiele narodów przechodziło proces od „odrodzenia narodowego” do budowy
własnej świadomości narodowej. Skutkiem tego zjawiska było stopniowe
pojawianie się nowych państw pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Adriatyckim. Od początku XIX wieku kwestie łączenia księstw i królestw w nowe
organizmy państwowe rozstrzygano bądź w dwustronnych rozmowach lub
podczas konferencji międzynarodowych, bądź począwszy od kongresu wiedeńskiego (1815 rok) po ostatni w XIX wieku kongres berliński (1878 rok),
poprzez ustalenia państw w trakcie wielostronnych pertraktacji. Do połowy
stulecia sporadycznie naród sam mógł stworzyć bądź odtworzyć swoje państwo.
Ziemie położone na styku trzech kultur i religii: europejskiej i w znacznej części katolickiej, tureckiej i islamskiej oraz rosyjskiej i prawosławnej,
stały się w XIX stuleciu przedmiotem rywalizacji tych trzech sił politycznych.
Bałkany od wieków pozostawały w granicach lub w strefie wpływów Turcji.
Władanie Turków na tych terenach miało znaczenie zarówno w życiu politycznym, jak i w kulturze miejscowych ludów. Jednak od końca XVIII i po1

Taki tytuł dał Borejsza zbiorowi studiów historycznych, zob. J. Borejsza, Piękny wiek XIX, Warszawa
2010.
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czątku XIX wieku o wpływy w tej części Europy zaczęła walczyć Rosja, która
systematycznie przez całe stulecie prowadziła wojny przeciwko Turcji i jej
hegemonii, zamykającej Rosji dostęp do Morza Śródziemnego. W II połowie
XIX wieku do rywalizacji dołączyła Austria (potem Austro–Węgry). Sporne
kwestie między Rosją a monarchią naddunajską narastały aż do wyraźnego
ich zaostrzenia na początku XX wieku. Prusy, a potem Niemcy, zainteresowane były natomiast utrzymaniem niezależności Turcji, która korzystała z ich
pomocy gospodarczej i militarnej, między innymi przy rozbudowie linii kolejowych oraz modernizacji armii. Zachowaniem równowagi sił w tym regionie
zainteresowane były Wielka Brytania oraz Francja, które wielokrotnie w XIX
wieku interweniowały dyplomatycznie, ale też zbrojnie, aby utrzymać Turcję
jako siłę równoważącą obecność Rosji w tej części Europy.
Oprócz konfliktu interesów wielkich państw na Wschodzie Europy,
wiek XIX był jednak „stuleciem narodów”. Obudzone z letargu w epoce
napoleońskiej, w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku zaczęły
dostrzegać wspólnotę języka, wyznania, wreszcie wspólnotę państwową,
odrębną od dotychczasowej przynależności do mniejszych lub większych
państw. Niewątpliwie wydarzenia rewolucji 1848–1849 wywarły, szczególnie
w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Bałkanach, wpływ na przyspieszenie procesów odrodzenia narodowego, którego efektem było dążenie do
uformowania własnego państwa. Wzrost świadomości narodowej, wspólnoty
języka i religii dawały siłę do walki o własną państwowość. Stąd też coraz
liczniej wybuchające w części europejskiej Turcji powstania, skierowane od
wewnątrz przeciw państwu osmańskiemu. Świadomość posiadania państwa
tkwiła z pewnością głęboko wśród Greków, ale także u Bułgarów, Czarnogórców, Serbów czy Rumunów, którzy bądź całkowicie utracili swą państwowość, bądź otrzymali jedynie namiastkę państwa, całkowicie uzależnionego
od Stambułu. Te narody nawiązywały do tradycji państwowej i wraz z prądem
kulturalnym odrodzenia narodowego oraz illiryzmu, a potem działaniami politycznymi starały się przywrócić własne państwo.
Inne narody w tym samym procesie odkrywały swą odrębność kulturową oraz językową i rozpoczęły działania, czasem bardzo złożone, aby
zbudować własne, odrębne politycznie państwo. Rezultaty tej długoletniej
pracy, powstań zbrojnych doprowadziły do tego, że w końcu XIX wieku
niepodległość uzyskali Grecy, Bułgarzy, Rumuni i Serbowie. Działania owe
wzmocniły także tendencje zjednoczeniowe wśród Chorwatów i Słoweńców,
pozostających w granicach monarchii naddunajskiej. Nieszczęściem Serbów,
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Bośniaków, Bułgarów, Słoweńców i Macedończyków była przynależność
terytoriów, na których mieszkali, do różnych państw, dlatego też zjednoczenie w jeden organizm państwowy odbywało się etapami, na drodze wojen
i uzgodnień międzynarodowych. Proces zjednoczenia był szczególnie silny
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku i kontynuowany
na początku XX stulecia.

2. Państwa niepodległe w XiX wieku
Niepodległość w XIX wieku uzyskały: Grecja, Bułgaria i Rumunia
oraz Serbia. Grecy mieli najstarszą tradycję państwową wśród narodów bałkańskich, jednak w XVIII i na początku XIX stulecia zamieszkiwali na terytorium Porty Otomańskiej, na swych tradycyjnych ziemiach w południowej
części Półwyspu Bałkańskiego, a także na wyspach: Rodos, Cypr i Kreta.
Pomimo, że będąc chrześcijanami obrządku wschodniego, zachowali prawo
wyznawania własnej religii, pozostali dla Turków „niewiernymi”. Powoli
i systematycznie zaczęli zdobywać coraz ważniejsze stanowiska w państwie,
dominować w handlu morskim i zajmować się administracją. Część z wysoko wykształconych Greków przeniosła się do Konstantynopola i osiedliła
w dzielnicy o nazwie Fanar, dlatego też zaczęto ich nazywać fanariotami. Wykształceni, majętni, nierzadko pochodzący z dawnych rodów greckich zaczęli
w XVIII wieku odgrywać znaczącą rolę polityczną i gospodarczą w Turcji.
Niektórzy spośród nich rządzili w prowincjach tureckich, tak było między innymi w Mołdawii i na Wołoszczyźnie, gdzie piastowali funkcje hospodarów.
Inna grupa Greków skupiła się wokół Cerkwi prawosławnej. To właśnie Cerkiew miała istotny wpływ nie tylko na utrzymanie języka greckiego,
ale także na zachowanie tradycji helleńskiej. Grecy mogli zatem liczyć na
podniesienie swej pozycji w społeczeństwie oraz umocnienie roli w lokalnych
władzach w Imperium Osmańskim. Mieli zatem wpływ na administrację, ale
także w ich kompetencjach leżała opieka nad szkołami i szpitalami. Bez wątpienia dominowali w handlu oraz żegludze.
Ostatnią grupę stanowili Grecy, którzy wyjechali poza granice Turcji i osiedlili się we Włoszech, w Rosji nad brzegiem Morza Czarnego, np.
w Odessie, a także w Austrii lub na Węgrzech. To z tych środowisk płynęły
do Konstantynopola impulsy intelektualne. Nierzadko bowiem tłumaczone
na język grecki książki, między innymi pisarzy oświecenia, trafiały potem
do księstw Mołdawii i Wołoszczyzny. Wydarzenia zachodzące na przełomie
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XVIII i XIX stulecia miały także istotny wpływ na obudzenie narodowe
w południowej Europie. Proces ten objął swym zasięgiem nie tylko Włochów, ale także Greków, którzy zaczęli dostrzegać szansę na przywrócenie
dawnej świetności państwowej. Nie bez wpływu na te tendencje były wojny
napoleońskie, które mogły oddziaływać na tych Greków, którzy pozostawali
poza terytorium dawnej Grecji. Pośród wielu tajnych stowarzyszeń na czoło
wysunęło się Stowarzyszenie Przyjaciół, po grecku Filike Etaireia, znane pod
uproszczoną nazwą Heteria.Wspomniane stowarzyszenie powstało w 1814
roku wśród greckich emigrantów przebywających w Odessie. Jego członkowie nawiązali liczne kontakty w Rosji, Turcji, a nade wszystko w Grecji.
W ciągu kilku lat działalności udało się Heterii – poprzez zawiązanie sieci
tajnych kół – przygotować grunt do powstania przeciwko Turkom. Nie bez
wpływu na taki kierunek aktywności młodych Greków pozostawały ruchy
rewolucyjne, między innymi we Włoszech2. Wsparcie dla swej aktywności
paradoksalnie znaleźli w Rosji carskiej, której decydenci w 1815 roku byli
inicjatorami zawiązania traktatu Świętego Przymierza, zwalczającego wszelkie ruchy rewolucyjne i liberalizm. Zainteresowanie Rosji osłabieniem Turcji
było oczywiste. Pretekstem do tolerowania na swoim terytorium aktywności
tajnych greckich kółek było hasło wspólnoty chrześcijan obrządku wschodniego. Wreszcie przywódcą powstania został Aleksander ypsilanti (Ipsilanti)
(1792–1828) – carski oficer, jeden z dwóch synów hospodara Mołdawii Konstantyna.
Powstańcy przewidywali przejście przez Mołdawię w kierunku południowym, zakładając pozyskanie miejscowej ludności do walki i przeniesienie rozruchów za Dunaj aż do Grecji. Tego zamierzenia Grekom nie udało się
zrealizować, chociaż po wkroczeniu w 1821 roku do Mołdawii zaczęli urzeczywistniać swój rewolucyjny plan. ypsilanti nie wziął jednak pod uwagę,
iż miejscowa ludność, a także mieszkańcy Wołoszczyzny, nie byli życzliwie
nastawieni do Greków, którzy od wielu już lat reprezentowali aparat ucisku
w obu księstwach, począwszy od hospodarów, a skończywszy na kupcach.
Środkiem pomocniczym w realizacji planów irredentystycznych miał być
zawarty wcześniej z Tudorem Vladimirescu (1780–1821) sojusz wojskowy,
w którym Vladimirescu zobowiązał się do wspomagania przeprawy Greków
przez Dunaj. Do tej współpracy nie doszło, gdyż Vladimirescu stanął sam na
2

Zob. A. M. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002, s. 22 i n.; M. Żywczyński, Historia powszechna 1789–
–1870, Warszawa 1967, s. 273–274; A. Chwalba, Historia powszechna: Wiek XIX, Warszawa 2008,
s. 300.
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czele powstania przeciwko panowaniu Greków na Wołoszczyźnie i obwołał
się hospodarem. Ostatecznie zdradzony przez swoich poddanych i wydany
Grekom został zamordowany. ypsilanti wycofał się w stronę Oltenii, gdzie
7 VI 1821 roku doszło do bitwy z Turkami pod Dragaşani, którą Grecy przegrali. Po tej przegranej przywódca grecki zbiegł do Austrii, gdzie został złapany i uwięziony, a następnie zmarł.
Okazało się jednak, że impuls dany przez Heterię nie poszedł na
marne. W tym samym niemal czasie na Peloponezie, dnia 25 III 1821 roku,
i zaraz na Wyspach Egejskich oraz w środkowej i północnej Grecji rozpoczęła
się walka przeciwko Turkom3. W ten sposób Grecy weszli na zbrojną drogę
odzyskiwania terytorium swego dawnego państwa. Na fali entuzjazmu w Epidauros, na Peloponezie, Zgromadzenie Narodowe ogłosiło 27 I 1822 roku
niepodległość Grecji oraz konstytucję nowego państwa, a także zniosło niewolnictwo. Turcy nie mogli przejść nad tym faktem do porządku dziennego.
Uderzyli w grecką ludność cywilną w Konstantynopolu, a potem w kwietniu
1822 roku na wyspie Chios, gdzie większość mieszkańców stanowili Grecy.
Rozpoczęły się rzezie ludności. Na Chios wymordowano około 30 tys. jej
mieszkańców4. W Konstantynopolu zginął, zamordowany na stopniach ołtarza, patriarcha Gregorios5.
Grecy w odwecie zaczęli mordować Turków, ale ich powstanie słabło.
Tymczasem sułtan, nie mogąc pokonać powstańców, zawarł porozumienie
z paszą Egiptu Muhammadem Alim, który w 1824 roku przystąpił do tłumienia powstania Greków. Te właśnie zmagania poruszyły po raz pierwszy na
szeroką skalę europejską opinię publiczną – zarówno Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, jak również Rosji. Do Grecji oprócz broni wysyłano transporty
z żywnością i materiałami medycznymi. Ruszyli też ochotnicy, którzy swoją
obecnością u boku walczących Greków chcieli podkreślić solidarność w walce o przetrwanie narodu oraz kultury greckiej. Najbardziej znanym ochotnikiem był angielski poeta romantyczny George lord Byron (1788–1824), który
nie tylko część swego majątku przeznaczył na rzecz powstańców, ale również sam udał się do Grecji i zmarł podczas oblężenia twierdzy Missolunghi.
Twierdzę zdobył ostatecznie w 1825 roku Ibrahim Pasza, syn Muhammada
Alego; w 1827 roku padły Ateny.
3
4

5

W walkach tych aktywnie uczestniczył brat Aleksandra ypsilantiego – Dimitrios ypsilanti (1794–1832).
Masakra na Chios została uwieczniona w 1824 roku na obrazie namalowanym przez Eugeniusza Delacroix.
Zob. Wielka historia powszechna 1789–1847, Kraków 2007, s. 256.
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W tej sytuacji wydawało się, że powstanie Greków się kończy. Jednak
w Europie rozwijał się ruch filhelleński, a nade wszystko wzmacniało się
zaniepokojenie mocarstw europejskich: Rosji, Anglii i Francji, naruszeniem
równowagi w tej części kontynentu. Rywalizujące między sobą Anglia i Rosja
obawiały się, iż w zaistniałej sytuacji każda ze stron może wykonać ruch nieprzyjazny dla drugiej. Ostatecznie w rezultacie dyskusji państwa europejskie
uznały za możliwe utworzenie autonomicznego państwa greckiego (na wzór
już innych istniejących) w imperium tureckim. Kiedy sułtan nie odpowiedział na propozycję mediacji, floty trzech mocarstw wpłynęły w 1827 roku
na wody Morza Egejskiego. Tam niespodziewanie 20 X 1827 roku doszło
pod Navarino do starcia floty sprzymierzonych z flotą egipsko-turecką. Flota
turecka została zniszczona, a sułtan Mahmud II ogłosił świętą wojnę przeciw
„niewiernym”.
Faktycznie na wiosnę 1828 roku sułtan ruszył przeciwko Rosji, tymczasem floty brytyjska i francuska starały się usunąć Turków z terytorium
Grecji. Ostatecznie Turcja tę wojnę przegrała i we wrześniu 1829 roku podpisała z Rosją pokój, zgadzając się na powstanie państwa greckiego. Już pierwsza konferencja londyńska w marcu tego roku ustaliła powstanie państwa
greckiego i określiła jego granice. Dopiero jednak podczas kolejnej, dnia 4 II
1830 roku, mocarstwa formalnie uznały niepodległość Grecji, co prawda na
okrojonym terytorium, które tworzyły: Attyka, Peloponez, Wyspy Sarońskie
i Cyklady6. To był najważniejszy moment w walce Greków o niepodległość
i zarazem początek jednoczenia terytorium dawnej Grecji. Poza granicami
niepodległego państwa pozostały historyczne krainy helleńskie: Epir, Macedonia i Tesalia.
W pierwszych czterech latach istnienia Grecja była republiką, na czele
której stanął jeszcze w 1827 roku jako prezydent Joannis Kapodistrias (1776–
–1831), były minister spraw zagranicznych cara Aleksandra I. Pozostawanie
przez tego polityka na stanowisku głowy państwa miało wymierne zasługi dla
odzyskania niepodległości przez Greków. Kapodistrias, widząc nasilające się
wewnętrzne walki polityczne, zdecydował się na wprowadzenie dyktatury:
zniósł konstytucję i rozwiązał Zgromadzenie Narodowe. Grecy nie zaakceptowali tych zmian, a Kapodistrias zginął 27 IX 1831 roku w zamachu.
Sytuacja wewnętrzna w młodym państwie była bardzo napięta, wydawało
się, że grozi mu anarchia. W takiej sytuacji Anglia, Francja i Rosja podjęły
6

A. M. Brzeziński, op. cit., s. 25–26.
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interwencję polityczną, wprowadzając na tron grecki księcia Ottona (1815–
–1867), syna króla Bawarii Ludwika I Wittelsbacha, ustanawiając również
kontrolę nad państwem greckim. Niemal od początku zarysował się konflikt
pomiędzy młodym władcą a społeczeństwem. Wywodzący się z katolickiej
dynastii Otton i jego ministrowie nie zyskali szacunku Greków. Despotyczne
rządy, brak konstytucji powodowały tarcia pomiędzy władcą a poddanymi.
W rezultacie rewolty w 1843 roku król ugiął się i zgodził na wybory do
Zgromadzenia Narodowego oraz na powstanie monarchii konstytucyjnej.
Dnia 30 III 1844 roku została ogłoszona nowa konstytucja Grecji.
Wtedy to właśnie Grecy powrócili do idei starożytnego państwa,
nawiązując w ten sposób do tradycji państwowej narodu. Wyrazicielem tej
idei był nowy premier rządu – Ioannis Kolettis, w latach 1828–1829 prezydent wyspy Samos, który z trybuny Zgromadzenia Narodowego nawoływał
27 I 1844 roku Greków do pełnego zjednoczenia wszystkich ziem greckich
w jedno państwo. Apel ten szybko otrzymał nazwę „wielkiej idei”. Co prawda,
część Greków zamierzała na stolicę Wielkiej Grecji wybrać Konstantynopol,
to jednak sama idea zyskała wielu zwolenników w istniejącym już państwie
greckim.
Podczas działań zbrojnych wojny krymskiej Grecy narazili się państwom europejskim, głównie Anglii i Francji, gdyż bez żadnych uzgodnień
wkroczyli do Tesalii i Epiru, co było skierowane przeciwko Turcji – aktualnie
pozostającej w sojuszu z wymienionymi mocarstwami. W ten sposób Grecy
niczego nie osiągnęli, a dodatkowo utracili Pireus, zaś ich polityka zagraniczna pozostawała pod nadzorem owych dwóch mocarstw europejskich.
Obwiniano za ten stan rzeczy króla Ottona. W 1862 roku miały miejsce demonstracje i protesty, a wreszcie powstanie, do którego dołączyli w Atenach
żołnierze. Walki doprowadziły 23 października do detronizacji monarchy.
Otton został zmuszony do opuszczenia Grecji pod koniec 1862 roku7. Nowym władcą został wskazany przez Wielką Brytanię książę Wilhelm, syn
króla duńskiego Chrystiana IX, który przyjął imię Jerzy i znany jest jako
Jerzy I Glücksburg (1845–1913). Młodzieniec obarczony nową misją początkowo był niezadowolony z takiego scenariusza historycznego. Jednak okazało
się, iż był, liberalnym monarchą, który wprowadził Grecję w XX wiek. To
z okazji przyjęcia tytułu króla Grecji rząd Wielkiej Brytanii ofiarował Grecji
Wyspy Jońskie – było to nowe, odzyskane terytorium.
7

Ibidem, s. 27–31.
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Wraz z nowym władcą od 29 X 1864 roku zaczęła w Grecji obowiązywać konstytucja, która ustanawiała monarchię konstytucyjną. Władza
wykonawcza spoczywała w osobie króla oraz na instytucji rządu, a ustawodawcza była sprawowana przez jednoizbowy parlament. Na przełomie XIX
i XX wieku w Grecji funkcjonował system dwupartyjny. Z jednej strony byli
to liberałowie na czele z Charilaosem Trikupisem, z drugiej konserwatyści
o silnym zabarwieniu narodowym, którym przewodził Theodoros Delijannis.
Kolejna wojna rosyjsko-turecka, która rozpoczęła się w 1877 roku,
uaktywniła zwolenników „wielkiej idei”. W rezultacie obrad kongresu berlińskiego Grecja otrzymała część Tesalii. Przyznany jej Epir, którym zainteresowani byli także Albańczycy, nie został do niej włączony. Nie udało się też
Grekom odzyskać Cypru, który pozostał angielski. W latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XIX wieku do władzy w Grecji doszli konserwatyści,
którzy zamierzali odzyskać kolejne terytoria. Tym razem chodziło o Kretę.
W 1897 roku, z inicjatywy Th. Delijannisa, na wyspie wylądował oddział
wojsk greckich, nawet ogłoszono przyłączenie Krety do Grecji, ale ten akt
doprowadził do konfliktu zbrojnego turecko-greckiego, w którym zwyciężyli
Turcy. W takiej sytuacji Grecy wycofali się z wyspy i dnia 20 V 1897 roku
podpisali zawieszenie broni. Pomimo, iż Turcy opuścili Kretę, to pozostała
ona pod kontrolą państw europejskich: Anglii, Francji, Włoch i Rosji. Delijannis został zaś odsunięty od polityki. U schyłku XIX wieku został ujawniony
także kierunek polityki wewnętrznej i zagranicznej, jaki w kolejnym stuleciu
będzie prowadziła Grecja.
Ziemie zamieszkane przez Bułgarów w I połowie XIX stulecia były
wciąż częścią państwa tureckiego. Miejscowe społeczeństwo przez lata panowania tureckiego zostało zdegradowane, pozbawione własnej elity politycznej. Taką politykę Turcy prowadzili we wszystkich podbitych krajach.
Bułgarzy nie zapomnieli, że kiedyś w XIII wieku byli potężnym państwem
w Europie Południowo-Wschodniej. Kultywowali wyznanie prawosławne.
Dlatego, że bułgarski Kościół prawosławny bezpośrednio podlegał patriarsze
Konstantynopola, co zwiększyło liczbę osiadłych Greków, także duchownych,
uległ w XIX wieku hellenizacji. Greccy duchowni posługiwali się własnym
językiem podczas nabożeństw, a także w klasztorach i szkołach prowadzonych w ośrodkach miejskich. Rodzimy język bułgarski został zepchnięty do
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roli środka komunikacji najniższych warstw społecznych. Jedynie dwa klasztory – Rilski Monastyr oraz klasztor na górze Athos, opierały się hellenizacji8.
Należy wspomnieć, iż pierwsze kroki w kierunku odrodzenia narodowego wśród Bułgarów zostały poczynione jeszcze w I połowie XVIII
wieku, zaś w 1806 roku ukazała się w języku bułgarskim Księga Niedzielna,
będąca zbiorem kazań biskupa Sofroniusza z Wraczy. Wydrukowano ją na
Wołoszczyźnie9. Był to pierwszy ważny krok w kierunku przywrócenia języka bułgarskiego w liturgii Cerkwi prawosławnej, tym samym ustanowienie
mowy zrozumiałej dla większości mieszkańców. W ciągu dwudziestu lat wydrukowano jeszcze około piętnastu książek, w tym był także podręcznik do
nauki czytania. Przywracanie tożsamości narodowej nabrało przyspieszenia
po otwarciu w 1830 roku pierwszej szkoły w Gabrowie, gdzie językiem wykładowym był bułgarski. Wkrótce liczba szkół zwiększyła się, a Turcy wydali
pozwolenie na druk książek w Bułgarii.
Badacze wskazują, iż na rozbudzenie świadomości narodowej Bułgarów istotny wpływ miały wewnętrzne reformy państwa tureckiego, znane
jako Tanzimat. Wtedy to, w 1864 roku, na historycznych ziemiach bułgarskich
został utworzony wilajet naddunajski, ze stolicą w Ruszczuku. Gubernatorem
został Midhat Pasza, sturczony Bułgar10. Bułgarzy mieli też istotny wpływ
na oddzielenie swego Kościoła od patriarchatu konstantynopolitańskiego.
Nastąpiło to po odważnym wystąpieniu w 1860 roku biskupa gminy bułgarskiej w Stambule Ilariona Makariopolskiego, który zbuntował się przeciwko
Cerkwi prawosławnej. Pomimo wielu przeciwności ta postawa przyniosła
owoce. W dziesięć lat później, w 1870 roku, sułtan ogłosił ferman, na mocy
którego powstał niezależny Kościół bułgarski, a jego pierwszym egzarchą
został w 1872 roku Antym I. Jak podkreślił Mirosław Dymarski, utworzony
egzarchat obejmował w swych granicach ziemie zamieszkane przez Bułgarów. Ta decyzja miała istotne znaczenie dla przyspieszenia aktywności ruchu
narodowego11. Odwołanie się bowiem do wspólnoty Kościoła oraz do tradycji
państwowości bułgarskiej stwarzało podstawę odrodzenia narodowego, a potem politycznego.

8

9
10
11

Zob. T. Czekalski, Bułgaria, Warszawa 2010, s. 14; zob. M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 70–71;
M. Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 1967, s. 241.
Ibidem, s. 16.
T. Czekalski, Bułgaria…, s. 17–18.
M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach…, s. 71–72.
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Obok przywracania świadomości narodowej poprzez powrót do własnego języka, w latach trzydziestych i na początku czterdziestych XIX wieku
istotną rolę w rozbudzeniu narodowym miejscowego społeczeństwa miały cyklicznie wybuchające powstania chłopskie (w roku 1835, 1836, 1837, 1841),
na ogół organizowane zza granicy, które jednak upadały z braku wsparcia ludności12. Niektórzy bułgarscy przywódcy ruchu narodowego działali poza Bułgarią, np. Georgi Sawa Rakowski, jeden z najbardziej radykalnych twórców
ruchu narodowego, prowadził swą aktywność w Rumunii. Obok radykałów
umiarkowane ugrupowanie reprezentował Iwan Kasabow, który przewodził
Bułgarskiemu Centralnemu Tajnemu Komitetowi, zaś prawicę ruchu narodowego stanowiła Drużyna Dobroczynna13. W związku z taką organizacją
ruchu narodowego pojawiały się też różne koncepcje uformowania wspólnego
państwa. Rakowski był zwolennikiem utworzenia państwa bułgarsko-wołoskiego, wcześniej myślano o państwie słowiańskim – serbsko-bułgarskim. Ta
ostatnia koncepcja miała, rzecz jasna, poparcie Rosji oraz części bułgarskich
emigrantów. Koncepcja Rakowskiego nawiązująca do czasów bułgarskiego
cara Kałojana (1197–1207), który w zapisach średniowiecznych mienił się
władcą Bułgarów i Wołochów, nie znalazła praktycznego rozwiązania14.
Rozwijające się niepokoje na Bałkanach w latach 1876–1877 spowodowały, iż dotychczasowe powstania w Bośni i Hercegowinie zmobilizowały
Bułgarów do walki. Bułgarów wsparły Serbia i Czarnogóra. Kryzys udało się
załagodzić częściowo. Austro–Węgry wycofały się z bardziej zdecydowanej
akcji, Rosja rozpoczęła zaś kolejną i już ostatnią wojnę z Turcją. Ta wojna
toczyła się głównie na ziemiach bułgarskich. Armia rosyjska spychała Turków
na południowy wschód. Strategiczną przeszkodą, którą Rosjanie musieli najpierw zdobyć, była przełęcz Szypka, którą Turcy poddali w lipcu. Twierdzą
broniącą się aż pięć miesięcy była Plewna i dopiero jej zdobycie w grudniu
1877 roku otworzyło Rosjanom drogę do Adrianopola.
Działania armii rosyjskiej uzupełniały oddziały zwiadowcze sformowane głównie z Bułgarów. W Kiszyniowie utworzona została formacja
bułgarskiego pospolitego ruszenia tzw. Konwój Głównodowodzącego Armii
Rosyjskiej. Jak podał M. Dymarski, w pospolitym ruszeniu służyło 6,5 tys.
ludzi15. Ponieważ wojna okazała się wielką przegraną Turków, to już podczas
12
13
14
15

Ibidem, s. 69.
Ibidem.
T. Czekalski, Bułgaria…, s. 19–20.
M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach…, s. 118–119.
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podpisywania w Edirne warunków zawieszenia broni 31 I 1878 roku Turcja
obiecywała Bułgarii autonomię na terytorium dwóch wilajetów – zarówno
wschodniego ze stolicą w Wielkim Tyrnowie, jak i zachodniego, którego stolicą była Sofia16.
Pokój podpisany w San Stefano 3 III 1878 roku między walczącymi
stronami podtrzymał w sprawie Bułgarii postanowienia z Edirne, uznając autonomię kraju. Miało powstać Wielkie Księstwo Bułgarskie, w którego skład
prócz Bułgarii właściwej miały wejść: część Tracji, Macedonia (bez portu
w Salonikach) oraz część Starej Serbii – Kosowo. Poza granicami księstwa
pozostała Rumelia Wschodnia, w której znaczną część ludności stanowili
Bułgarzy. Stacjonująca w Wielkim Księstwie przez dwa lata armia rosyjska
miała zapewnić realizację tych postanowień. Jednak ostateczne postanowienia
co do przyszłości państw bałkańskich, Turcji oraz Rosji, zapadły podczas
obrad kongresu pokojowego w Berlinie i to one były podstawą prawną nowej
organizacji obszaru bałkańskiego.
Pierwsze dwanaście artykułów traktatu odnosiło się do Bułgarii. Potwierdzono utworzenie autonomicznego księstwa Bułgarii, z chrześcijańskim
rządem. Panujący książę miał być wybierany przez Bułgarów, ale zatwierdzany przez sułtana. Najpierw też zgromadzenie notabli miało opracować statut
organiczny. Do czasu wyboru władcy w Bułgarii władzę sprawował carski
komisarz wraz z innymi komisarzami państw układających się. Bułgaria, jak
wszystkie księstwa autonomiczne, została zobowiązana do płacenia rocznego
trybutu na rzecz Turcji17.
Po przyjęciu przez Zgromadzenie Narodowe w Wielkim Tyrnowie
28 IV 1879 roku konstytucji natychmiast zwołano Wielkie Zgromadzenie
Narodowe, które mogło dokonać wyboru monarchy. Pierwszym władcą został, związany z dworem petersburskim, książę Hessen-Darmstadt Aleksander
Battenberg (1857–1893), który po złożeniu zwyczajowej wizyty w Stambule
przybył do Bułgarii. Wydawało się, że nowe księstwo bałkańskie wejdzie
w spokojny okres budowy nowoczesnej państwowości. Tymczasem rozpoczęły się spory polityczne pomiędzy konserwatystami (Todor Ikonomov, Konstantin Stoilov) a demokratami, czyli zwolennikami nowoczesności (Dragan
Cankow, Pekto Karawełow, Stefan Stambołow). Dzięki powołaniu do życia
dwóch przeciwstawnych partii politycznych Bułgarzy zbliżyli się w zakresie organizacji życia politycznego do modelu zachodnioeuropejskiego. Pod
16
17

Ibidem, s. 138.
Ibidem, s. 147; T. Czekalski, op. cit., s. 22–23.
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koniec XIX stulecia wzrosła także świadomość narodowa bułgarskich chłopów. Niewątpliwy wpływ na to zjawisko miała reforma dokonana w latach
1880–1885, dzięki której chłopi otrzymali, za wykupem, ziemię na własność.
Tradycja państwowa Bułgarii kultywowana przez dziewiętnasto-wiecznych polityków wskazywała także, jak ważne jest włączenie w granice państwa bułgarskiego Rumelii Wschodniej. Po kongresie berlińskim była
to najdalej na zachód wysunięta część europejska Imperium Osmańskiego.
Kwestia zjednoczenia tych terytoriów z księstwem Bułgarii wydawała się
odległa. Gubernatorem Rumelii został Bułgar Aleko Pasza Bogoridi, a potem
Gavril Effendi Krustević. Stolicą został Płowdiw. W latach osiemdziesiątych
XIX stulecia tendencje zjednoczeniowe były silne zarówno w Bułgarii, jak
i w Rumelii. Zaczęły powstawać komitety zjednoczeniowe po obu stronach
granicy. Jednym z nich był Bułgarski Tajny Centralny Komitet Rewolucyjny na czele z Zahari Stojanowem. Gdy we wrześniu 1885 roku doszło do
aresztowania członków komitetu w Pangurişte, wydarzenia nastąpiły lawinowo. Zakończone 11 IX 1885 roku manewry wojsk bułgarskich na granicy
z Rumelią uprzedziły zapowiedziane na 28 września manewry wojskowe
w Rumelii. Ten nieprzypadkowy „zbieg okoliczności” stał się pretekstem do
ogłoszenia rewolucji w Rumelii. Już 5 IX 1885 roku w Pazardžiku ogłoszono
akt zjednoczenia Bułgarii i Rumelii Wschodniej18. Dla podkreślenia znaczenia
tej decyzji powołany został rząd tymczasowy.
W takiej sytuacji książę Aleksander poparł rewolucję i przybył do
Płowdiwu. Wydawało się, że zjednoczenie jest kwestią czasu i rezultatu rozmów prowadzonych między mocarstwami europejskimi a Turcją. Konferencja
ambasadorów w Stambule (5-30 XI 1885 roku) nie przyniosła jednak żadnych
rozwiązań, bowiem sprzeczność interesów pomiędzy Rosją, Austro–Węgrami
a Turcją nie pozwalała na podjęcie wiążących decyzji. Nieoczekiwanie przeciwko Bułgarom wystąpili Serbowie na czele z księciem Milanem (nie bez
wpływu Austro–Węgier), który uznał, iż jedynie na drodze walki będzie mógł
zyskać nowe zdobycze terytorialne dla Serbii i bronić postanowień konferencji berlińskiej. Niespodziewanie, 14 XI 1885 roku, Serbia wypowiedziała
Bułgarii wojnę, występując w obronie Serbów pozostających w granicach
państwa bułgarskiego.
Oba państwa wszczęły walki, odwołując się do tradycji państwowej
oraz narodowej. Serbowie i Bułgarzy dążyli bowiem wtedy do utworzenia
18

Ibidem, s. 157, 161–162.
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państw narodowych. Niespodziewanie tarcia pomiędzy Rosją i Austro–Węgrami oraz Turcją spowodowały nagłą decyzję sułtana Abdula Hamida II,
podjętą w 1886 roku, o powierzeniu księciu Aleksandrowi funkcji gubernatora Rumelii Wschodniej. Wydaje się, iż M. Dymarski słusznie uznał, że sułtan
zakładał, iż „lepsze dla jego państwa będzie sąsiedztwo Bułgarii antyrosyjskiej niż prorosyjskiej”19. Na całkowite połączenie trzeba było jeszcze poczekać do początku XX wieku. Książę Aleksander nie cieszył się zbyt długo
tym sukcesem. W wyniku zamachu stanu 21 VIII 1886 roku został zmuszony
do abdykacji. Mimo że udało mu się powrócić do kraju, to jednak w wyniku
błędu w korespondencji do cara Rosji Aleksandra III został pozbawiony władzy. Zgromadzenie Narodowe, wbrew mocarstwom europejskim, wybrało na
nowego władcę księcia Ferdynanda z niemieckiej, katolickiej linii Sachsen-Coburg-Gotha.
Dla Bułgarii był to dobry wybór. W 1895 roku Ferdynand przeszedł
na prawosławie, czym naraził się papieżowi Leonowi XIII, który go ekskomunikował. Ostatnie lata XIX wieku upłynęły w zjednoczonej, chociaż
zależnej, Bułgarii na odbudowie podstawowych gałęzi gospodarki: rolnictwa,
przemysłu, a nade wszystko komunikacji. Warto zaznaczyć, że to właśnie Ferdynand w 1908 roku, gdy powstała niepodległa Bułgaria, ogłosił się jej carem,
przyjmując nazwę władcy przechowywaną od wieków w tradycji narodowej.
W XIX stuleciu Rumuni zamieszkujący księstwa Mołdawii i Wołoszczyzny stopniowo oddalali się od Turcji, pod panowaniem której znajdowali
się od wieków, podobnie jak inne ludy bałkańskie. Geograficznie i politycznie
położenie księstw powodowało liczne problemy na tym terenie z tej racji,
iż każdorazowy konflikt rosyjsko-turecki generował przemarsze obu stron
walczących, a co za tym idzie, zniszczenia wywołane przez armie. Można powiedzieć, że w pierwszych latach XIX stulecia księstwa znalazły się w trudnej
sytuacji politycznej, a pokój podpisany przez Rosjan i Turków w 1812 roku
wzmocnił państwo carów poprzez włączenie do niego Besarabii. Mołdawianie
i Wołosi wyznania prawosławnego zaczęli dostrzegać możliwość oparcia się
na Rosji przeciwko Turcji, dążąc do wzmocnienia pozycji księstw naddunajskich w tej części Europy.
Rosja wzmacniała tendencje antytureckie w Mołdawii i na Wołoszczyźnie. Fanarioci, czyli Grecy, spośród których rekrutowali się i hospodarowie, i warstwa bogatych przedsiębiorców, byli najbardziej znienawidzoną
19
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grupą społeczną w księstwach. Mimo takiej reakcji współczesnych, należy
podkreślić, że wnieśli wiele do podniesienia poziomu kultury i życia politycznego w obu księstwach. Wtedy stopniowo ukształtowała się w latach
dwudziestych, popierana przez Rosję, opozycja antyturecka. Apogeum tych
działań nastąpiło po przystąpieniu do tajnej, greckiej organizacji Heteria
części młodych bojarów, którzy przyłączyli się w 1821 roku do powstania
Aleksandra ypsilantiego. W Rumunii wojskiem dowodził Tudor Vladimirescu, który początkowo walczył po stronie Greków, a następnie sam ogłosił
się hospodarem Wołoszczyzny. Po kilku dniach musiał jednak wycofać się
z Bukaresztu. Tę samowolność, zerwanie umowy z ypsilantim, przypłacił
życiem, zamordowany przez spiskowców greckich.
Po powstaniu Turcy przywrócili władzę miejscowym bojarom, którzy
odtąd rządzili w Mołdawii i na Wołoszczyźnie. Wciąż zobowiązani byli do
składania rocznego trybutu, ale ich polityka nie była ściśle zależna od Stambułu. Pierwszymi, po długim okresie panowania fanariotów, hospodarami byli
dwaj bojarzy: Ioniţă Sturdza w Mołdawii i Grigore Ghica na Wołoszczyźnie.
Ponieważ pomiędzy Rosją a Turcją narastał nowy konflikt, wywołany walką
Greków o niepodległość, doszło do kolejnej wojny pomiędzy obu państwami. Armia rosyjska, idąc na południe, zawsze przemierzała terytorium obu
księstw naddunajskich. Tak też było i tym razem, oba księstwa znalazły się
pod okupacją rosyjską.
Rosja po wygranej wojnie mogła też podczas rozmów pokojowych
stawiać przeciwnikowi warunki. Zgodnie z podpisanym w Adrianopolu
w 1829 roku traktacie otrzymała protektorat nad obu księstwami do czasu
spłacenia przez Turcję kontrybucji. W ten sposób niemal od razu powołany
został administrator gen. Paweł Kisielow. Za jego zgodą przeprowadzono
reformy systemu politycznego w obu księstwach, których podstawą był opracowany wspólnie przez Rosjan, Mołdawian i Wołochów Regulamin Organiczny, uchwalony przez nadzwyczajne zgromadzenia Mołdawii i Wołoszczyzny
w 1831 i 1832 roku. W ten sposób za pośrednictwem carskiej Rosji księstwa
zaczęły funkcjonować w oparciu o trójpodział władzy i nowy podział administracyjny. Rosjanie opuścili Mołdawię i Wołoszczyznę w 1834 roku, a wszystkie ich działania dały impuls do rozwoju politycznego i gospodarczego obu
księstw.
Rumuni, podobnie jak inne narody Europy Środkowo-Wschodniej
i Południowej, zamieszkiwali także poza terytorium księstw, głównie w Siedmiogrodzie. Właśnie tam w latach czterdziestych coraz wyraźniej zaczęli
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domagać się poszanowania praw narodowych. Oświecona grupa polityków
rumuńskich, między innymi Simion Bărnuţiu i Gheorghe Bariţiu, początkowo
współpracowała z węgierską opozycją parlamentarną antyhabsburską, ale ich
drogi rozeszły się w latach czterdziestych, kiedy Węgrzy uznali język węgierski za obowiązujący w Siedmiogrodzie20.
Niewątpliwie istotne znaczenie dla poczucia wspólnoty narodowej
oraz zrozumienia budowy suwerennego państwa w przypadku Mołdawian
i Wołochów odegrała rewolucja europejska 1848–1849 roku. Objęła ona także
obydwa księstwa, ale intensywne działania i walki były bardziej znaczące
tylko na Wołoszczyźnie. Młodzi rewolucjoniści, którzy studiowali wówczas
w Paryżu, prosto stamtąd przywieźli nowoczesne idee do Jass i Bukaresztu.
W stolicy Wołoszczyzny powołano rząd liberalny, do którego weszli Nicolae
Bălcescu, Ştefan Golescu, dla których najważniejsza była realizacja hasła
Prawo – Braterstwo (Dreptate – Fraţie). Podobnie myśleli Rumuni siedmiogrodzcy, którzy podczas wiecu w Lugoj 27 VI 1848 roku domagali się uznania rumuńskiego Kościoła prawosławnego oraz mowy rumuńskiej za język
urzędowy. Postulaty te jednak nie zostały spełnione, a rewolucja w połowie
1849 roku dobiegała kresu. Wielu badaczy uważało, że to właśnie Wiosna
Ludów obudziła świadomość narodową Rumunów, co doprowadziło do powstania wspólnoty politycznej. N. Bălcescu, znany historyk, napisał krótko
po jej upadku, iż nie była zjawiskiem przypadkowym, co z perspektywy czasu
wydaje się trafnym stwierdzeniem21.
Rumuni zbliżali się powoli do utworzenia własnego, niezależnego
państwa. Międzynarodową sprzyjającą sytuację stworzył wybuch kolejnej
wojny rosyjsko-tureckiej w 1853 roku. W związku z nią Francja i Anglia
poparły zdecydowanie Turcję, a Rosja nie osiągnęła swoich celów. Podczas
pokojowej konferencji w Paryżu pojawiły się projekty zjednoczenia w jedno
państwo obydwu księstw. Największą przeciwniczką tego rozwiązania była
Turcja. Ostatecznie państwa układające się uznały jedynie dotychczasową
autonomię księstw.
Dzięki wewnętrznej organizacji udało się w obu księstwach jednocześnie otworzyć w 1857 roku obrady zgromadzeń narodowych. W Mołdawii
wniosek w sprawie zjednoczenia obu księstw postawił Mihail Kogălniceanu,
a na Wołoszczyźnie Constantin Creţulescu. Oba zgromadzenia przyjęły ten
wniosek jednogłośnie i rozwiązały się, a ich stanowisko zostało przedstawio20
21
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ne międzynarodowej konferencji państw, która odbyła się w 1858 roku w Paryżu. Ostatecznie 7 VIII 1858 roku państwa obradujące podpisały konwencję
o powstaniu zjednoczonego państwa Mołdawii i Wołoszczyzny, w którym
każde księstwo miało własny rząd i zgromadzenie oraz własnego panującego. Po wyborze, oba zgromadzenia w 1859 roku w niewielkim odstępie
czasu: mołdawskie 17 stycznia, a wołoskie 5 II 1859 roku, dokonały wyboru
Aleksandra Jana Cuzy na księcia Mołdawii i Wołoszczyzny. Po raz pierwszy
od kilku stuleci wybrano wspólnego i jednego władcę. Taka decyzja spowodowała też, iż państwa europejskie dość szybko uznały oficjalnie ten wybór
i w 1861 roku podjęły decyzję, iż na czas panowania Cuzy księstwa będą
uznawane za zjednoczone. Tym samym unia personalna zapewniła powstanie
nowego państwa – Rumunii, bowiem odtąd coraz częściej tak nazywano te
dwa księstwa.
Młode państwo rozpoczęło realizację wewnętrznych reform. Szczególnie aktywny na tym polu był rząd, na czele którego stanął Kogălniceanu.
Rozpoczęto w 1863 roku od reformy majątków klasztornych, następnie zreformowano w 1864 roku szkolnictwo (otwarto dwa uniwersytety: w Jassach
w 1860 roku i w Bukareszcie w 1864 roku), a w 1864 roku przeprowadzono
najważniejszą reformę – rolną. Dzięki niej chłop rumuński uzyskał prawo do
ziemi, a niewola feudalna została zniesiona.
Cuza naraził się liberalnej opozycji zamachem stanu w 1864 roku,
który co prawda pozwolił na przeprowadzenie wielu reform, ale nie pozwalał
na normalne funkcjonowanie państwa. Zmuszony przez opozycję do abdykacji, książę Cuza wyjechał z kraju w1866 roku. Politycy rumuńscy postanowili
poszukać nowego władcy na dworach europejskich. Pierwsze kroki skierowali
do księcia Filipa Flandryjskiego, syna króla Belgów, ale spotkali się z odmową. Wówczas I. Brătianu i C. Rosetti podobną propozycję przedłożyli księciu
Karolowi, z dynastii Hohenzollern-Sigmaringen. Ta oferta została przyjęta
i już 22 V 1866 roku zgromadzenie wybrało ks. Karola władcą Rumunii.
W tym też roku, 11 lipca, parlament uchwalił nową konstytucję Rumunii,
która nawiązywała do konstytucji belgijskiej z 1831 roku. Ks. Karol poślubił
w 1869 roku niemiecką księżniczkę Elżbietę de Wied.
W polityce wciąż najważniejszą rolę odgrywały dwie partie polityczne – konserwatyści i liberałowie. Początkowo to liberałowie mieli przewagę
i zajmowali najważniejsze funkcje w państwie. Należeli do nich między innymi: Ion Brătianu, Ion Ghica, bracia Golescu – Ştefan i Nicolae, Dimitrie Ghica. Następnie ster rządów przejęli konserwatyści (Lascăr Catargiu) i znowu
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wrócili liberałowie. Wkrótce obok nich wyrosła grupa nowoczesnych polityków, którzy czerpiąc z europejskiej myśli politycznej, starali się wprowadzić
Rumunię do grupy małych państw europejskich. Niemałą rolę odegrała grupa
„Junimea” z Jass (Titu Maiorescu, Petre Carp, Alexandru Dimitrie Xenopol),
która zasadniczo była zbliżona do konserwatyzmu. Innym nurtem był tzw.
poporanismul – ruch, któremu patronował Nicolae Iorga, jeden z najwybitniejszych historyków rumuńskich.
W polityce zagranicznej Rumunia znalazła się pod wpływem Austro–
–Węgier i Niemiec, czego wyrazem były umowy gospodarcze z 1875 roku
z Austro–Węgrami i z 1877 roku z Niemcami, co wyraziło się rozbudową linii
kolejowych. Gdy w 1875 roku doszło do kryzysu na Bałkanach (powstanie
Bośni i Hercegowiny oraz Bułgarii), rumuńscy politycy zasadniczo zachowali
spokój. W niektórych kręgach sądzono co prawda, że wojna mogłaby przynieść Rumunom oczekiwaną niepodległość, stąd próby zbliżenia do Austro–
–Węgier i Rosji. W rezultacie tej sytuacji po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej w 1877 roku Rumunia została rosyjskim sojusznikiem. Armia rumuńska pod wodzą księcia Karola wspierała działania Rosjan podczas oblężenia
Plewny-Griwicy (sierpień–grudzień 1877 roku). Już podczas rozmów w San
Stefano (marzec 1878 roku) uznano niepodległość Rumunii. Ten zapis został
potwierdzony przez mocarstwa podczas kongresu berlińskiego. Postawiono
jednak warunki dla uzyskania niepodległości: zaniechanie prześladowań na
tle religijnym oraz przekazanie Rosji terenów Besarabii. Rumunia otrzymała
za to rekompensatę w postaci części Dobrudży z deltą Dunaju. Wyszła więc
z wojny jako kraj niepodległy, całkiem niezależny od Turcji. W 1881 roku Rumuni ogłosili powstanie monarchii, której pierwszym królem został Karol22.
W ostatnich latach XIX wieku nastąpił rozwój gospodarczy, polityczny i kulturalny w państwie. Ludność Rumunii wzrosła wtedy do 5,9 mln.
mieszkańców, z których większość mieszkała na wsi, a 91 proc. stanowili
wyznawcy prawosławia, resztę muzułmanie i katolicy. W latach osiemdziesiątych powstały nowe partie polityczne. Bardzo krótko działała Partia Chłopska założona w 1895 roku przez Constantin Dobrescu-Argeş. W 1893 roku
powstała Socjaldemokratyczna Partia Robotników Rumunii. Wśród jej działaczy można wskazać Alexandra Ionescu, Constantina Dobrogeanu-Gherea,
Iona Frimu. Posiadała też własną prasę („Munca”) oraz od 1888 roku dwóch
deputowanych w zgromadzeniu. Nie rozwiązano jednak wielu problemów
22

M. Willaume, op. cit., s. 42–46.

30

Małgorzata Julia Willaume

na wsi rumuńskiej. Obciążenia chłopów były ogromne, narastał też kryzys,
który zdetonował w XX wieku wielki strajk chłopski, będący wstrząsem dla
Rumunii.
Serbowie na przełomie XVIII i XIX wieku byli od dawna w monarchii habsburskiej mieszkańcami głównie w Banacie, Bašce i Sremie, a pod
panowaniem tureckim znajdował się paszałyk belgradzki – małe terytorium,
należące do Serbów, na prawym brzegu Dunaju i Sawy, zamieszkane przez
około 360 tys. mieszkańców23. Było typowym pograniczem pomiędzy Austrią a Turcją, dlatego też często dochodziło w nim do zbrojnych konfliktów,
paszałyk belgradzki zmieniał także przynależność państwową – na turecką
czy habsburską. Tak było w latach 1718–1738, kiedy to Austriakom udało się
zaprowadzić w nim własną administrację. Paszałyk belgradzki w pierwszych
latach XIX wieku narażony został na walki janczarów, szczególnie niebezpieczne okazało się terroryzowanie miejscowej ludności przez dowódców
janczarów – dahijów. Dlatego też Serbowie w 1804 roku przygotowywali
powstanie przeciw janczarom, wtedy dahijowie dokonali rzezi miejscowych
przywódców zrywu – knezów. Powstanie jednak wybuchło, a na jego czele
stanął Jerzy Petrović (Đorđe Petrović) – Czarny Jerzy (Karadziordzie, Karađorđe).
Początkowo bunt skierowany był przeciwko janczarom, ale wkrótce
zmienił się w walkę o niezawisłość. W 1806 roku udało się pokonać Turków
pod Mośarem i Daligradem, a jesienią wojsko serbskie, około 50 tys. ludzi,
skierowało się na Belgrad. Miasto zostało zdobyte. Tak też Serbowie zajęli
cały kraj i rozpoczęli pertraktacje z Turkami o zwiększenie autonomii. Serbowie przyjęli też orientację rosyjską, ogłaszając zarazem niezależność od
władzy sułtana. Rosja będąca w stanie wojny z Turcją wsparła finansowo
Serbów, którzy zdecydowanie skierowali się przeciwko Turkom. Powstanie
trwało, ale nie udało się uzyskać wymarzonej autonomii. W 1812 roku Rosja
podpisała z Turcją w Bukareszcie pokój, a to uwolniło armię turecką, która
w 1813 roku zdławiła powstanie i zdobyła Belgrad. Đorđe Petrović wraz
z 110 tys. ludzi przeszedł na teren Austrii24. Mimo tej klęski można zauważyć, iż Serbowie w zdecydowany już sposób dążyli do osiągnięcia statusu
terytorium autonomicznego w Porcie Otomańskiej. Coraz silniejsze było ich
przywiązanie do ziemi i wkroczyli na drogę budowy niezależnego państwa.
23
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Serbowie znaleźli się w trudnej sytuacji, gdyż represje stosowane
wobec nich przez wezyra belgradzkiego paszę Sulejmana Skopljaka doprowadziły w 1815 roku do wybuchu kolejnego powstania. Serbowie nie mogli
bowiem bezczynnie patrzeć, jak mordowane są ich kobiety i dzieci, bowiem
zgodnie z planem paszy już jesienią 1813 roku sprzedano na targu około
1800 kobiet i dzieci, które zostały wysłane do Turcji. Z nowym planem działania pojawił się adwersarz Đorđe Petrovicia – Miłosz Obrenović. Widząc,
iż nie ma szansy na współpracę z Turkami, uznał, że należy szukać pomocy
w Rosji. Początkowo podjął rozmowy z paszą Sulejmanem, ale w 1814 roku
wybuchł bunt na pograniczu austriackim. Wówczas Miłosz zdecydował się
przystąpić do buntu, powierzono mu też dowodzenie powstańcami. Po raz
kolejny Serbowie nie zbuntowali się przeciwko władzy sułtana, ale miejscowego wezyra. Sułtan Mahmud II wysłał jednak przeciwko buntownikom
dwie armie. W obawie przed klęską Miłosz Obrenović rozpoczął pertraktacje
z dowódcami tych armii w Požarewac. Dzięki temu udało mu się zachować
dotychczasowy system dwuwładzy w Serbii. Oprócz wezyra w Serbii miał
współrządzić książę, w tym momencie był to Miłosz Obrenović. Jego zadaniem było utrzymanie kontaktu pomiędzy sułtanem i wezyrem a ludnością
serbską25.
Okazało się, że planom Obrenovicia sprzyjała sytuacja międzynarodowa. W 1826 roku Rosja i Turcja podpisały konwencję akermańską, na
mocy której Serbia miała uzyskać w ciągu 18 miesięcy autonomię. Obrenović
natychmiast wykorzystał tę sytuację i doprowadził do wyboru dziedzicznego
księcia Serbii – kandydatem był on sam. Początkowo Turcja nie chciała wykonać tego zapisu. Dopiero po wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1828–1829
pokój adrianopolski poszerzył zakres zobowiązań Turcji w sprawie Serbii:
utrzymał postanowienia z Akermanu oraz art. 8 z traktatu bukareszteńskiego,
zalecał także przyłączenie do Serbii 6 nagiji, które były częścią Serbii za
Karađorđe26. Faktycznie traktat adrianopolski ustanowił w Europie Księstwo
Serbskie, które pozostawało odtąd pod zwierzchnictwem Turcji oraz protektoratem Rosji, jako strony zwycięskiej w tej wojnie. To sułtan uznał księcia
Miłosza Obrenovicia za dziedzicznego władcę Serbii. Warto przywołać ocenę
specjalisty, M. Dymarskiego: „Księstwo Serbskie […] stworzyło istotny wyłom w geopolitycznym ładzie regionu i było inspiracją dla żywiołów politycz-
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nych w procesie odrodzenia i walki o wolność ludności całych Bałkanów”27.
Jak podkreślił Dymarski, Księstwo Serbii było małym państwem z Belgradem, który liczył w 1834 roku 8450 mieszkańców.
Na początku lat trzydziestych XIX wieku istniały na Bałkanach trzy
państwa: Czarnogóra, Grecja i Serbia. Ponieważ Miłosz Obrenović rządził
dość despotycznie, nasilały się bunty przeciwko niemu. W rezultacie książę
zdecydował się na ogłoszenie 2 II 1835 roku konstytucji. Konflikty pomiędzy
Turcją a Rosją spowodowały, iż to sułtan ostatecznie narzucił Serbii konstytucję. W takiej sytuacji ks. Miłosz abdykował w 1839 roku i opuścił Serbię.
Następca, jego syn Milan Obrenowić, zmarł przedwcześnie, a kolejnym księciem został Michał, małoletni syn Miłosza. Zmiany w państwie następowały
szybko. Odgrywający w skupsztinie dużą rolę tzw. konstytucjonaliści dążyli
do obalenia dynastii Obrenoviciów. Udało im się to zrealizować w 1842 roku,
gdy zmuszony do abdykacji ks. Michał ustąpił miejsca ks. Aleksandrowi Karađorđeviciowi, synowi Jerzego28.
W latach czterdziestych XIX wieku w Serbii wystąpiono z projektem zbudowania wspólnoty narodowej Słowian. Program ich zjednoczenia,
znany jako Načertanije, opracował, przy znaczącym wpływie wysłanników
Hotelu Lambert, w 1844 roku serbski polityk Ilija Garašanin. Wyłożył w nim
możliwość zwiększenia wpływów Serbów zarówno w Bośni i Hercegowinie,
jak również w Czarnogórze, Bułgarii i Macedonii. Gdy zatem wybuchła rewolucja 1848–1849 roku, Serbia reprezentowała linię polityczną łączenia się
Słowian w państwo jugosłowiańskie. Serbowie byli aktywni także podczas
zjazdu w Pradze, a w Belgradzie działał klub panslawistyczny, w którym
spotykali się młodzi Serbowie29.
Niezbyt korzystne dla Serbii postanowienia przyniósł kongres paryski
po wojnie rosyjsko-tureckiej 1856 roku. Jeden bowiem z zapisów wykluczał
Rosję jako gwarantkę dotychczasowych praw, powołując w to miejsce Austrię.
Wkrótce też upadły rządy ks. Aleksandra oraz konstytucjonalistów, a na serbski tron powrócił w 1858 roku ks. Miłosz Obrenowić. To za jego panowania
zostały podjęte rozmowy z Grecją, która tak jak i Serbia chciała całkowicie
uwolnić się od politycznych wpływów Turcji. W pierwszym etapie, w 1861
roku obie strony przygotowały dwustronny traktat oraz konwencję, w których
zapisano, iż oba kraje będą walczyć przeciwko Turcji, aby przywrócić im
27
28
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niezależność. Serbowie podjęli także działania w celu wzmocnienia własnej
armii.
Ostatecznie, po długich negocjacjach, w 1867 roku Serbia i Grecji
podpisały traktat, w którym określono podział stref wpływów między stronami. Serbia zgłosiła zainteresowanie Bośnią i Hercegowiną, natomiast Grecja – Epirem i Tesalią. W tym samym roku, dzięki negocjacjom z Turcją,
przy udziale Rosji, ks. Michał doprowadził do ograniczenia obecności Turcji
w Serbii – do posiadania flagi nad twierdzą Kalemegdan oraz do płacenia
rocznego trybutu. Jak wskazał Dymarski, odtąd Serbia „stała się krajem de
facto wolnym”30. W 1868 roku ks. Michał zginął w zamachu, co wywołało perturbacje w Serbii. Z braku męskiego potomka najbliższym krewnym
zmarłego był jego kilkunastoletni bratanek – Milan. To za nim opowiedziało
się wojsko, a ponieważ Milan nie był pełnoletni została powołana regencja,
w skład której weszli płk Milivoje Blazanovac, Jovan Ristič i Jovan Gavrilovič. Wybitną postacią w tej trójce był J. Ristič, dzięki któremu w 1869 roku
została uchwalona nowa demokratyczna konstytucja państwa.
Kolejny kryzys w Serbii zarysował się w 1876 roku, gdy wybuchło
powstanie w Hercegowinie. Wówczas w czerwcu Serbia i Czarnogóra razem
wystąpiły przeciw Turcji. Mimo wielu reform armia serbska była słabsza
aniżeli turecka. Ostatecznie też Turcy pokonali Serbów i tylko interwencja
Rosji doprowadziła do zawarcia w lutym 1877 roku serbsko-tureckiego pokoju. Upadła w ten sposób idea łączenia się Słowian na Bałkanach w jedno
państwo31. Natomiast po zakończeniu wojny rosyjsko-tureckiej i w rezultacie
kongresu berlińskiego z 1878 roku Księstwo Serbii pozostało w strefie wpływów Austro–Węgier – zarówno w polityce zagranicznej, jak i w polityce
gospodarczej. O polityce stanowił tajny układ z 1881 roku, na mocy którego
Serbia zmuszona została do wycofania się z planów zjednoczenia z ziemiami
serbskimi w Bośni i Hercegowinie. Austro–Węgry natomiast zobowiązały
się do ochrony jednej dynastii serbskiej – Obrenoviciów. W ten sposób to nie
Rosja, a Austro–Węgry stały się protektorem Księstwa Serbii, a właściwie już
od 1882 roku Królestwa. Taką cenę zapłacił Milan Obrenović za ogłoszenie
powstania Królestwa Serbii32.
W ciągu następnych kilku lat w Serbii wykształciły się najważniejsze
ugrupowania polityczne. Liberałowie Jovana Risticia stracili na znaczeniu,
30
31
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a w miejsce jednego ugrupowania powstały w 1881 roku trzy partie: Narodowa Partia Radykalna, Partia Postępowa i Partia Liberalna. Wkrótce też
powstała Partia Radykalna, na czele której stanął Nikola Pasič. To ona miała
też odgrywać coraz większą rolę w Serbii, chociaż stanowiła silną opozycję
u schyłku panowania Milana. Dzięki aktywności tej partii opozycyjnej parlament serbski uchwalił w 1888 roku nowoczesną konstytucję, wzorowaną
na belgijskiej – jak większość konstytucji w tej części Europy. Włączała ta
ustawa zasadnicza do życia publicznego znaczną część wyborców poprzez
rozszerzenie czynnego oraz biernego prawa wyborczego. Zmiany wtedy
wprowadzone spowodowały abdykację króla Milana, który w 1889 roku
wyemigrował z kraju. Tron objął jego syn Aleksander, który jako małoletni
rządził za pośrednictwem rady regencyjnej. W ciągu najbliższych trzech lat
w kraju dominowali radykałowie. Jednak niespodziewana decyzja szesnastoletniego Aleksandra, który w 1893 roku sam objął władzę w państwie,
później powrót Milana do kraju, a co najważniejsze zawieszenie uchwalonej
konstytucji i przywrócenie dawnych praw wyborczych wywołały w kraju zamieszanie33. W takiej kondycji – wewnętrznych nieporozumień, skandali na
dworze królewskim, ostrych starć polityków, Serbia wkroczyła w XX wiek.

3. terytoria zależne w XiX wieku
Do terytoriów zależnych w XIX wieku zaliczymy: Chorwację, Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię, Słowenię. Chorwaci u progu XIX wieku byli narodem świadomym swego miejsca pomiędzy
Austrią i Turcją. Najpierw epoka napoleońska, kiedy to stworzono w latach
1809–1813 najdalej na wschód wysunięte posiadłości francuskie nad Adriatykiem – Ilirię. W jej skład wchodziła także część ziem zamieszkanych przez
Chorwatów. Rozproszeni na Półwyspie Bałkańskim przez cały XIX wiek
Chorwaci odkrywali swoją wspólnotę narodową i poprzez ten czynnik stopniowo budowali świadomość narodową, a potem państwową. Tak jak u wielu
narodów, tak i u Chorwatów „odkrycie” wspólnego języka otworzyło drogę
do przyjęcia opcji państwowej.
Niewątpliwie ruch iliryjski, rozwijający się od początku lat trzydziestych XIX stulecia, przyspieszył ten proces. Pionierską rolę odegrał wtedy
Ljudevit Gaj (1809–1872), który w 1830 roku wydał ortografię języka chor33
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wackiego, czerpiąc z narzecza kajkawskiego. Janko Drašković (1770–1865)
w 1832 roku wydał broszurę przeznaczoną dla posłów chorwackich w sejmie
węgierskim, napisaną w narzeczu sztokawskim. Być może z dzisiejszego
punktu widzenia takie próby nie wydają się istotne, ale właśnie one służyły powstawaniu jednolitego języka chorwackiego. Dzięki aktywności tych
wybitnych Chorwatów nakreślony został także pierwszy program powstania
Ilirii, a więc państwa większego aniżeli poszczególne kraje Półwyspu Bałkańskiego. W 1835 roku L. Gaj założył czasopismo „Noviny Horvatskie”
z dodatkiem literackim „Danica horvatsko-slavonsko-dalmatynska”, w którym posługiwał się dialektem sztokawskim. Idea iliryjska zyskała trybunę,
z której można było przekazywać nowe poglądy. Wkrótce w Zagrzebiu otwarto teatr narodowy; uruchomiono sieć czytelni, w rezultacie powstała w 1842
roku Matica Ilirska (od 1847 roku Matica Hrvatska), czyli Macierz Iliryjska,
która stanowiła podstawową instytucję kultury w Chorwacji. Coraz wyraźniej
Zagrzeb stawał się najważniejszym miastem dla Chorwatów.
Wszystkie wymienione działania zmierzały do stworzenia jednego,
dużego i niezależnego od Węgier i Austrii państwa słowiańskiego. Droga do
realizacji tego celu była wciąż odległa, gdyż wraz z rozwojem iliryzmu nie
szedł w parze rozwój świadomości narodowej34. Obok L. Gaja warto wymienić innych twórców literatury iliryjskiej, na szczególną uwagę zasługują Ivan
Mažuranič (1814–1890) i jego dzieło Śmierć Smailagi Czengicia (1849 rok),
Stanko Vraz (1810–1851), twórca sonetów oraz ballad, w tym Czerwonego
jabłka (1840 rok).
Próbom i wizjom świata idealnego trudno było sprostać wśród wewnętrznych konfliktów, które nasiliły się w latach czterdziestych XIX wieku
pomiędzy Chorwatami a Węgrami. Kwestia języka chorwackiego stała się
sprawą polityczną w momencie, gdy w sejmie węgierskim, za zgodą Wiednia,
należało przemawiać w języku węgierskim. Wówczas to padła propozycja ze
strony części Chorwatów, aby oderwać się od Węgier oraz utworzyć własny
rząd i zarząd prowincji. Lata poprzedzające wybuch rewolucji europejskiej
1848–1849 były czasem ożywienia politycznego wśród Chorwatów. Ukształtowały się stronnictwa polityczne: zwolenników współpracy z Węgrami –
Chorwacko-Węgierska Partia, czyli madziaroni, oraz Liga Iliryjska, czyli
późniejsza Partia Narodowa, której nadrzędnym celem było zjednoczenie
Słowian Południowych. Chorwaci coraz wyraźniej domagali się uznania ję34
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zyka chorwackiego za urzędowy. Duże zasługi w tym procesie miał Ivan
Kukuljevič-Sakciński, gdyż dzięki jego wystąpieniom w 1847 roku podjęto
decyzję o wprowadzeniu języka chorwackiego jako oficjalnego tam, gdzie
dotychczas używana była łacina35.
Wybuch rewolucji 1848 roku został przyjęty przez Chorwatów z nadzieją na zmiany terytorialne i polityczne. Dnia 25 III 1848 roku, a więc
wkrótce po wybuchu rewolucji w Wiedniu, Zgromadzenie Narodowe Chorwatów ogłosiło powstanie Trójjedynego Królestwa Dalmacji, Chorwacji
i Słowenii, bytu politycznego w monarchii habsburskiej, w granicach Korony Węgierskiej. Nowym banem został wybrany Josip Jelačič (1801–1859),
wywodzący się z Pogranicza Wojskowego. Zgromadzenie domagało się także
włączenia do proponowanego terytorium Pogranicza Wojskowego oraz Rijeki i Przymorza, a nade wszystko całkowitego uniezależnienia od Węgier36.
Kolejne decyzje podejmowano w ferworze zmian, które wydawały się być
szybkie i korzystne dla Chorwatów. Z jednej strony Jelačič poprzez współpracę z dworem wiedeńskim został obrońcą monarchii austriackiej, a z drugiej
strony już 19 IV 1848 roku zerwał wszelkie związki z Węgrami. Mimo zakazu
cesarza Ferdynanda V, który był zarazem królem Węgier, aby zaniechać obrad
saboru chorwackiego, dnia 5 VI 1848 roku rozpoczął ten organ obrady. Pierwszym i najważniejszym wtedy postanowieniem było ogłoszenie Chorwacji
jako całkowicie niezależnej od Węgier. Realizowano więc projekt powstania
Wielkiej Chorwacji ze zjednoczenia ziem słoweńskich, serbskiej Wojwodiny
z Trójjedynym Królestwem Dalmacji.
Konflikt polityczny chorwacko-węgierski przerodził się w wojnę między obu narodami. Jelačič, wypowiadając 7 IX 1848 roku Węgrom wojnę,
stanął de facto po stronie Wiednia. Jednak Chorwaci nie zrealizowali swoich
zamierzeń, gdyż wydana przez cesarza Franciszka Józefa 4 III 1849 roku
konstytucja, jak stwierdził W. Felczak, „pogwałciła chorwackie prawo historyczne, według którego Chorwacja nie była niczyją prowincją. lecz odrębnym
państwem”37.
Widoczne zmiany w Chorwacji zaczęły następować od lat sześćdziesiątych XIX wieku. Zasadniczo Chorwaci odrzucali węgierskie próby ugody
na twardych warunkach wykluczających powstanie autonomicznej Chorwacji.
Węgrzy szczególnie silnie podkreślali brak jakiejkolwiek zgody na zmiany te35
36
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rytorialne. Sami Chorwaci, w zależności od poglądów politycznych, skłaniali
się ku Austrii bądź ku Węgrom. Wyraźnie było to widać w rozwijającym się
życiu politycznym tego kraju. Najbardziej negatywnie nastawieni do Węgier
byli członkowie Partii Narodowej, na czele której stał biskup Josip Strossmayer. Zmierzali raczej w kierunku jedności Słowian i byli zwolennikami idei
jugosłowiańskiej. W swoim programie zapowiadali także zmiany terytorialne.
Chcieli włączenia Dalmacji i Pogranicza Wojskowego do Chorwacji, domagali się od Węgier zrzeczenia się praw do Rijeki38. Natomiast zwolennicy unii
z Węgrami, a zarazem zdecydowani przeciwnicy jugoslawizmu skupili się
w Partii Unionistycznej, na czele której stanął baron Levin Rauch. Wreszcie
kolejne ugrupowanie nawoływało, aby Chorwaci znaleźli własne rozwiązanie i utworzyli królestwo w monarchii habsburskiej. Przywódcami kolejnego
stronnictwa, czyli Partii Prawa, byli Eugen Kvaternik i Ante Starčevič. Partia
Prawa odegrała ważną rolę na chorwackiej scenie politycznej.
W takich warunkach podjęto rozmowy z Węgrami, które miały doprowadzić do zawarcia dwustronnej ugody. W listopadzie 1868 roku została
taka ugoda ratyfikowana przez Chorwatów i Węgrów. Wśród zasadniczych jej
postanowień, które miały obowiązywać przez 50 lat, było nadanie autonomii
Chorwatom w takich sprawach, jak: polityka wewnętrzna, sprawiedliwość,
oświata i religia. W tych kwestiach rozstrzygający głos należał do saboru
oraz bana Chorwacji. Nie było natomiast żadnych poważniejszych rozstrzygnięć w kwestii powiększenia Chorwacji o terytoria, których domagała się
w I połowie XIX wieku. Historycy uznali ugodę w ostatecznym rachunku
za korzystną dla Chorwatów, gdyż nastąpił wówczas silny rozwój poczucia
narodowego, przynależności do języka i kultury chorwackiej. Natomiast aż
do wybuchu I wojny światowej Chorwacja była częścią Królestwa Węgier.
Wszelkie próby zbrojne wzmocnienia własnej pozycji, między innymi powstanie chorwackie E. Kvaternika z 1871 roku na Pograniczu Wojskowym,
nie doprowadziły do żadnych istotnych zmian. Wynegocjowana w 1873 roku
nowa ugoda chorwacko-węgierska praktycznie nie różniła się od tej zawartej
w 1868 roku.
Schyłek XIX wieku był trudnym czasem dla narodów Królestwa Węgier, bowiem Węgrzy rozpoczęli proces madziaryzacji narodów wchodzących
w skład Królestwa. Nie ominęło to także Chorwatów. Za rządów hrabiego
Kálmána Tiszy nie tylko wprowadzono język węgierski jako obowiązujący
38
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w urzędach i sądach, ale nakazano uznanie herbu węgierskiego jako obowiązującego na terenie całego Królestwa – także w Chorwacji. W końcu tę ostatnią decyzję złagodzili sami Węgrzy – zdejmując z budynków państwowych
herby obu narodów. To młode pokolenie Chorwatów wprowadziło zmiany
w życiu politycznym. Studenci chorwaccy założyli w Pradze organizację
Zjednoczona Młodzież Chorwacka i Serbska, która wraz z odradzającym się
postępowym ruchem chłopskim oraz socjaldemokracją stały się oparciem dla
rozwoju jugoslawizmu. Odegrała ona ważną rolę w budowie wspólnego państwa – Jugosławii.
Wśród narodów bałkańskich Albańczycy należeli do bitnych wojowników, najbardziej na zachód wysuniętych rubieży Porty Otomańskiej.
Zamieszkali u wybrzeży Morza Adriatyckiego, wśród gór, od dawna byli zahartowani w walce, dlatego Turcy, pod których panowaniem znajdowali się
także w XIX stuleciu, tworzyli w armii oddziały tzw. baszybuzuków. Słynęły
one z okrucieństwa, ale też z dużych umiejętności posługiwania się bronią
palną.
Na początku XIX wieku kraj, podporządkowany Turcji, był podzielony administracyjnie na okręgi wojskowo-administracyjne, czyli bajraki.
Najważniejsze miejscowości, które miały znaczenie na terenach Albanii, to
Szkodra w północnej części kraju oraz Korcza w południowo-wschodniej,
która znajdowała się na pograniczu albańsko-greckim. W latach trzydziestych
XIX wieku Turcy wprowadzili zmiany zarówno w dotychczasowym poborze
żołnierzy, jak i w strukturze administracji. Obawiając się wzrostu świadomości narodowej u Albańczyków, w ten sposób starali się rozbić dotychczasową spójną strukturę wewnątrzalbańską. Faktycznie zmiany spowodowały, iż
w Janinie, po reformie z 1836 roku, przeważali Grecy39. Jednocześnie zmiany
te miały nie dopuścić do wzrostu znaczenia poszczególnych paszów o dużych ambicjach, a wywodzących się z miejscowych rodów. Już wcześniej te
ambicje spowodowały otwarty konflikt pomiędzy miejscowymi zarządcami
a Stambułem. Najbardziej znany konflikt pomiędzy paszą Mahmudem a Portą
u schyłku XVIII wieku zakończył się uznaniem go przez sułtana za władcę
paszałyku Buszatali oraz seraskierem Albanii. W zamian Mahmud miał udzielić pomocy Turcji w wojnie z Rosją i Austrią.
Największy problem pojawił się, gdy Ali Pasza z Tepeleny, zwany
też Ali Paszą z Janiny, rozpoczął regularne zwiększanie swego paszałyku.
39
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Najpierw uzależnił od siebie Epir, a w 1800 roku zdobył Janinę (stąd jego
przydomek). Potem przyszła kolej na Tesalię i południową Albanię. Sułtan
Mahmud II nie mógł jednak długo tolerować tak ostentacyjnego braku podporządkowania się władcy. Po zakończeniu wojny z Rosją w 1812 roku podjął
wyprawę przeciwko paszy. Do całkowitego upadku władzy Ali Paszy z Tepeleny doszło w 1820 roku, sam pasza zginął w 1822 roku podczas obrony
Janiny40.
Działania te nie były jeszcze ściśle związane ze wzrostem świadomości narodowej Albańczyków, bo ta przychodziła stopniowo i dość powolnie.
Nie wiadomo, czy powstanie Greków przeciw panowaniu tureckiemu z 1821
roku miało wpływ na jej rozwój. Albańczycy jednak coraz częściej domagali
się wzrostu samodzielności od Porty, o czym mogłyby świadczyć powstania
z 1833, 1836 i 1846 roku, skierowane przeciwko Turkom. Ci ostatni wykorzystywali różnice wyznaniowe pomiędzy Albańczykami, w większości
muzułmanami a sąsiadującymi z nimi prawosławnymi Grekami i Serbami,
aby łatwiej zarządzać miejscową ludnością.
Jednak powoli kształtowała się grupa młodych, oświeconych, którzy
zachowując dotychczasową tradycję utrzymania języka albańskiego w szkołach, dążyli do rozszerzenia znajomości rodzimej kultury i języka w społeczności albańskiej. Proces ten nasilił się dopiero po zakończeniu wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1877–1878 i po kongresie berlińskim, kiedy okazało
się, że Albańczycy nie otrzymali oczekiwanych terytoriów. Wręcz przeciwnie
utracili na rzecz Czarnogóry ziemie Plav-Gusinije razem z mieszkającą tam
w większości ludnością albańską41. To wydarzenie miało niewątpliwy wpływ
na powstanie ruchu odrodzenia narodowego, zwanego po albańsku Rilindja.
Spośród krajów bałkańskich ruch odrodzenia narodowego dotarł do
Albanii najpóźniej. Poszukiwanie własnych korzeni narodowych nie było proste, pomimo iż istniała grupa wykształconych Albańczyków. Dzięki badaniom
nad rodzimym folklorem prowadzonym przez Jeronima de Rada i Demetrio
Cameradę oraz Elenę Ghijki (pseudonim Dora d’Istria, 1828–1888), albańsko-rumuńską pisarkę, która opublikowała zbiór albańskich pieśni ludowych
(La nationalité Albanaise d’après les chants populaires), oraz nad językiem
albańskim, którym posługiwało się wielu Albańczyków, podjęto pracę nad
40
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wprowadzeniem rodzimego języka do szkół. Aczkolwiek takie próby były
podejmowane wcześniej, to jednak administracja turecka szybko odbierała
prawo do uczenia języka albańskiego. Krokiem naprzód było opracowanie
w 1879 roku alfabetu wprowadzającego łacińską wersję pisowni, która nosiła
też nazwę alfabetu stambulskiego42. Rozpoczęto druk książek po albańsku,
gdyż największym problemem ludności była nieznajomość języka albańskiego w piśmie.
Oprócz stowarzyszeń kulturalnych, w 1878 roku zawiązała się pod
nazwą Liga Obrony Narodu Albańskiego organizacja polityczna, zwana też
Ligą Prizreńską, która walczyła o zjednoczenie historycznych ziem albańskich. Szczególnie silne protesty kierowała do państw europejskich, w związku z włączeniem do Czarnogóry Plav i Gusinje. Liga skierowała do sułtana
apel o połączenie czterech wilajetów: Janiny, Bitoli, Uskuba i Szkodry, oraz
nadanie im autonomii. Dezyderaty te zawarte zostały także w najważniejszym
programowym dokumencie Ligi z 18 VI 1878 roku Karamane (Księga rezolucji). Domaganie się w nim autonomii owych wilajetów miało prowadzić do
ostatecznego uzyskania niepodległości. W 1881 roku Komitet Ligi obwołał
się rządem tymczasowym. W rezultacie konfliktu z wysłannikiem sułtana,
Turcy skierowali przeciw Lidze wojsko i ruch ten zakończył się klęską. Większość przywódców została aresztowana i wywieziona z Albanii. Liga została
zlikwidowana, a zwolennicy odrodzenia narodowego musieli przenieść się do
Bukaresztu.
Pod koniec XIX stulecia wydano dwa programy ważne dla rozwoju
ruchu odrodzeniowego albańskiego. Pierwszy z 1897 roku nosił tytuł Czego
chcą Albańczycy, drugi z 1899 roku był dziełem Sami Frashëriego Albania
– czym była, czym jest i czym będzie. Autor widział swój kraj jako monarchię parlamentarną z dwuizbowym parlamentem. Uważał także, iż wszystkie
wyznania: katolickie, prawosławne i muzułmańskie, powinny mieć w kraju
najwyższą reprezentację43. Tak więc kwestia niepodległości Albanii nabrała
rozmachu. Nie mogąc nawiązać do tradycji własnego państwa, Albańczycy
odwołali się do wspólnoty języka, która miała budować naród, godny posiadania własnego państwa.
Bośnia długo pozostawała we władaniu Turcji, stanowiąc jedną z prowincji, w której przeważali chrześcijanie. Głównym miastem, pozostającym
zarazem centrum administracyjnym Bośni pod panowaniem tureckim, było
42
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Sarajewo (Bosna-Saraj), a w Hercegowinie taką rolę spełniał Mostar. Na początku XIX wieku zaczął narastać konflikt pomiędzy ludnością muzułmańską a chrześcijańską. Ta ostatnia szukała oparcia w monarchii Habsburgów,
podczas gdy bośniaccy muzułmanie znajdowali oparcie w Konstantynopolu.
Na w przeważającej części górzystym terytorium zamieszkiwali nie tylko
Bośniacy, ale również Serbowie i Chorwaci, co generowało konflikty44. Było
to już widoczne wówczas, gdy wśród Słowian bałkańskich rozpowszechniła
się w latach dwudziestych i trzydziestych XIX stulecia idea iliryjska. Ten
ruch znalazł zwolenników u bośniackich katolików, którzy dzięki działalności
zakonu franciszkanów zbliżyli się poprzez iliryzm do Chorwacji45.
Pomimo, iż w Serbii w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku wybuchały powstania, zmierzające do uniezależnienia tej krainy od Turcji, to
w Bośni było wówczas spokojnie. W rezultacie zmian wewnątrz Turcji realizowanych przez sułtana Mahmuda II (1785–1839) została z jego rozkazu przeprowadzona reforma janczarów. Grupa ta nie tylko wzniecała bunty
w państwie, ale też nierzadko miała wpływ na wybór kolejnego sułtana. Mahmud II jednak przeprowadził konieczne zmiany. Ponieważ bejowie w Bośni
w 1831 roku zbuntowali się przeciw władcy, wybierając spośród nowego
wezyra – Huseina-Agę, sułtan stłumił bunt, a w 1837 roku zlikwidował dotychczasową autonomię Bośni i – jak pisał W. Felczak – zaprowadził rządy
centralistyczne, między innymi utworzył nowe wojsko, ale też nałożył na
miejscową ludność nowe podatki.
Nie omijały Bośni w I połowie XIX wieku bunty chłopskie. W 1834
roku na czele takiego buntu stanął duchowny prawosławny Jovica Ilič. Można
przypuszczać, iż ten bunt wygenerował trwałą już w Bośni chęć utworzenia
własnego państwa46. W latach rewolucji 1848–1849 Bośnia i Hercegowina
pozostawały nieco na uboczu, nie włączając się aktywnie do walk. Wielu
jednak Bośniaków sympatyzowało z walczącymi o narodową niezależność
Słowianami Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też już po upadku rewolucji idee zjednoczenia Słowian Południowych płynące głównie z Serbii
znalazły zwolenników w Sarajewie. Z inicjatywy Serbów zaczęto w Bośni
i Hercegowinie organizować tajne stowarzyszenia, których zadaniem było
44
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Zob. M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach…, s. 82.
Zob. T. Wasilewski, W. Felczak, op. cit., s. 288–290, 300.
Ibidem, s. 313–314; zob. M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach…, s. 22–23; J. Reychman, op. cit.,
s. 209–210. O likwidacji janczarów także J. S. łątka, Imperium osmańskie, [w:] Wielka historia świata
1789–1849, Kraków 2004, s. 255, 257–258.

42

Małgorzata Julia Willaume

stworzenie gruntu dla nowej rewolucji. Wielu wykształconych Bośniaków
przyłączyło się do Serbów, Chorwatów i Dalmatyńczyków47.
Obok kwestii narodowych o położeniu Bośni i Hercegowiny w II połowie XIX wieku decydowały kwestie gospodarcze, w tym duże zacofanie
gospodarki rolnej z nieproporcjonalnie wysokimi podatkami. Szczególnie
silny był wówczas „ucisk fiskalny ludności chrześcijańskiej”48. Dopiero reformy z lat 1856–1857 doprowadziły do ujednolicenia systemu fiskalnego,
nie zmniejszyły jednak powinności mieszkańców wobec Stambułu. Rezultatem takiej polityki ekonomicznej były częste bunty i powstania chłopskie
wynikające z ucisku. W. Felczak napisał, iż w Hercegowinie powstanie, które
wybuchło w 1852 roku, a jego przywódcą był Luka Vukalović, „trwało właściwie nieprzerwanie”. W Bośni z wielką siłą podobne powstanie wybuchło
w 1858 roku. Na jego czele stanął Petar Petrović Pecij.
Zmiany w Bośni i Hercegowinie wprowadziła budowa linii telegraficznej oraz nowych dróg, a nade wszystko reforma miejscowej administracji
z 1864 roku. Prowincja stała się wilajetem, na jego czele stanął wezyr, co
– rzecz jasna – miało ściślej związać Bośnię i Hercegowinę z Konstantynopolem49. Mogło się zatem wydawać, że scentralizowanie władzy ułatwi kontrolę
nad tą turecką prowincją. Tymczasem niezadowolenie chłopów nie malało
i w 1875 roku w Hercegowinie doszło do kolejnego powstania. Jak podkreślił M. Dymarski, powstanie wybuchło spontanicznie nie tylko w wyniku
złych zbiorów tytoniu i winnej latorośli w 1874 roku, ale głównie z powodu
opóźnionego i bezlitosnego ściągania podatków od miejscowych rolników.
Natomiast nie był przypadkowy – jego zdaniem – wybór miejsca wybuchu:
pogranicze Hercegowiny i Czarnogóry, gdyż to dawało szansę na wsparcie
ruchu przez wojsko ks. Mikołaja, władcy Czarnogóry50. Powstanie trwało
przez zimę i wiosnę 1876 roku. Jednak jego rola uległa zmianie po zawarciu
przez ks. Mikołaja i ks. Milana sojuszu wojskowego. W ten sposób zarówno
Czarnogóra, jak i Serbia stały się stronami konfliktu.
Powstańcy bośniaccy ogłosili 2 VII 1876 roku zjednoczenie Bośni
z Serbią. Negocjacje, dla zażegnania konfliktu zbrojnego w Turcji, podjęły mocarstwa europejskie: Anglia, Austro–Węgry, Niemcy, Rosja. Podczas
dwustronnego spotkania na najwyższym szczeblu cesarzy Rosji i Austro–Wę47
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gier oba państwa zdecydowały się na przyjęcie postawy neutralnej wobec
tego konfliktu. Jednak, gdyby Turcja poniosła klęskę, wówczas uzgodniły,
iż Bośnia i Hercegowina pozostaną przy monarchii habsburskiej, natomiast
Bułgaria przy Rosji51. Austro–Węgry nie kwapiły się, aby przystąpić do wojny przeciwko Turcji. Rosja natomiast, po wybuchu powstania w Bułgarii,
chociaż nieprzygotowana do działań zbrojnych, zdecydowała się wystąpić
w obronie Słowian i wypowiedziała w kwietniu 1877 roku wojnę Turcji. Ponieważ Turcja nie była gotowa na ten atak, to armia rosyjska szybko dotarła
na początku 1878 roku aż pod Konstantynopol. Pierwsze pertraktacje pokojowe prowadzono więc nieopodal stolicy Turcji w San Stefano. Tam też
został podpisany 3 III 1878 roku pokój. Bośnia i Hercegowina właściwie
nic nie zyskały, gdyż część Hercegowiny południowej została włączona do
Czarnogóry.
Dopiero kongres pokojowy w Berlinie, którego gospodarzem był Otto
von Bismarck, doprowadził do trwałych zmian na Bałkanach. Bośnia i Hercegowina, z wyjątkiem Sandżaku Nowopazarskiego, na podstawie 25 artykułu
traktatu pokojowego, znalazła się pod okupacją i administracją austro-węgierską. Miejscowa ludność nie mogła pogodzić się z taką decyzją. Stosowano
bierny i czynny opór przeciwko armii i administracji austriackiej52. Chorwacki
sabor już w 1878 roku prosił cesarza o włączenie Bośni i Hercegowiny do
Chorwacji, ale to zaogniło tylko istniejący już spór pomiędzy Chorwatami
i Serbami o panowanie nad Bośnią i Hercegowiną.
Tak więc oba kraje pozostały pod okupacją austriacką, zarządzane
do 1882 roku przez generała-gubernatora. Dopiero po kolejnym powstaniu
w tym samym roku ustanowiono funkcję namiestnika. Pierwszym namiestnikiem został Węgier – Beniamin Kallay, który na tym stanowisku pozostawał
przez dwadzieścia lat. Były to lata ekspansji kapitału austriackiego na rynek
bośniacki, co nastąpiło dzięki zniesieniu granicy celnej z Bośnią53. W ten sposób obie krainy nie uzyskały samodzielności politycznej, a pozostały częścią
wielkiej monarchii austro-węgierskiej, która realizowała swój plan – opanowania części ziem na Bałkanach, aby zatrzymać ekspansję Rosji. Kolejne
próby uzyskania w XIX stuleciu niezależności politycznej najpierw od Turcji,
a potem od Austro–Węgier skończyły się dla Bośni i Hercegowiny niepo51
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wodzeniem. Poważne zmiany polityczne nadeszły dla Bośni i Hercegowiny
w pierwszych latach XX wieku.
Czarnogórcy już od końca XVIII wieku wykazywali się silnymi
związkami wspólnotowymi. Ich walka z Turcją oraz Austrią miała doprowadzić do usamodzielnienia się tego małego, ale walecznego narodu. Dzięki
też rozbiciu wojsk tureckich w 1796 roku Czarnogóra uznana została za państwo autonomiczne, pozostające zarazem w granicach Porty Otomańskiej,
którym rządził władyka Cetynii. Taka sytuacja pozwalała Czarnogórze na
niezależność także w XIX wieku. Znana wówczas jako księstwo Montenegro
wzbudzała zainteresowanie polityków, ale i podróżników. Niewątpliwie rządy
dwóch władyków – Piotra I Njegosia (1784–1830) oraz Piotra II Njegosia
(1830–1851), umocniły zdobytą niezależność. Obydwaj szukali oparcia przeciw Turkom w Rosji, która nie zawsze udzielała im oczekiwanego poparcia,
ale zarazem interesowała się ich położeniem w tej części Turcji. Z władyką
Piotrem I utrzymywał kontakt ks. Adam J. Czartoryski, minister spraw zagranicznych Rosji, wówczas przeciwnik Napoleona, sugerując w pierwszych latach XIX wieku powiększenie państwa o Bokę Kotorską. Było to elementem
planu – utworzenia strefy buforowej pomiędzy Turcją a nabytkami Francji,
Ilirią54, plany te jednak nie zostały zrealizowane. Co prawda Czarnogórcy
wzięli udział po stronie Rosji w walkach przeciwko wojskom napoleońskim,
właśnie nieopodal Boki, jednak traktat w Tylży z 1807 roku nie uwzględnił
ich dążenia do zdobycia dostępu do morza55.
Władcy czarnogórscy, obydwaj kolejni metropolici prawosławni,
systematycznie dążyli do utworzenia własnego państwa. Główna miejscowość Czarnogóry, Cetynia, była co prawda wioską, stało tam aż dziewięć
domów. W kraju nie było ani miast, ani miasteczek. Trudno było więc przy
braku świadomości narodowej budować własne państwo. Dlatego ośrodkiem
władzy była Cerkiew prawosławna, a panowanie władyków nosiło charakter
teokratyczny. Piotr II miał niewątpliwe zasługi w rozwoju życia kulturalnego i w edukacji. Z jego inicjatywy otwarto szkoły, a w 1834 roku pierwszą
państwową drukarnię. Chociaż rządził w sposób autokratyczny, to powołał
w 1831 roku senat złożony z reprezentantów miejscowych rodów. Przeprowadził też reformę administracji, powołał do życia żandarmerię, nałożył po54
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datki. M. Dymarski wskazał, iż działania Piotra II zmierzały do stworzenia
z Czarnogóry nowożytnego państwa świeckiego56.
W XIX wieku głównymi wrogami Czarnogóry były Austria i Turcja.
Stąd też najczęściej zawierała sojusze z Rosją. Jak podkreślił W. Felczak: „pozycja Czarnogóry w ogólnym układzie sił antytureckich na Bałkanach była
wysoka i zawsze brana pod uwagę”57. Podczas rewolucji 1848–1849 Piotr II
stanął po stronie Chorwatów i Jelačica, upatrując w chorwackim ruchu narodowym wzoru dla Czarnogórców. Kolejny władca Czarnogóry Daniło Njegoš
uzyskał, nie bez kłopotów, w 1852 roku zgodę senatu, który zaakceptował go
jako władcę. Wtedy też Daniło podjął ważną decyzję, że przyjmie świecki
tytuł księcia Czarnogóry. To właśnie on podjął walkę o niepodległość państwa. Pierwszym krokiem była odmowa złożenia hołdu wasalnego sułtanowi
oraz wewnętrzna reorganizacja państwa. W 1855 roku ogłoszono też pierwszą
konstytucję państwa.
Daniło rozwinął także szeroką akcję na rzecz uznania niepodległości
Czarnogóry. Włączył kraj do konfliktów militarnych kierowanych przeciwko Turcji. Poparł w 1851 roku powstanie w Hercegowinie, ale poniósł tam
klęskę. Dopiero udział w kolejnym powstaniu z 1857 roku zapewnił mu wymierne korzyści. W związku ze zwycięstwem w 1858 roku w wojnie przeciw
Turcji w bitwie trwającej trzy dni (11–13 maja) w okolicach Grahova, na
mocy międzynarodowego traktatu z 1860 roku, doszło do włączenia tego
obszaru w granice państwa. Czarnogóra zatem w pośredni sposób została
uznana przez mocarstwa europejskie za państwo niezależne. W tym samym
roku książę został zamordowany przez przeciwników takich zmian58. Jego następcą został ojciec, który bardzo krótko sprawował władzę jako Mirko I Njegoš. Przekazał ją kolejnemu synowi – Mikołajowi I Njegosiowi (1841–1921),
który sprawował ją z dużym zaangażowaniem.
Mikołaj przeprowadził szereg reform w Czarnogórze – zarówno
w szkolnictwie, jak i w administracji oraz wojsku. Dopuszczono obcy kapitał:
włoski, austriacki i angielski; wymiernym rezultatem inwestycji państw euro-
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pejskich było otwarcie pierwszego banku w Czarnogórze. W małym księstwie
rozpoczęto także budowę dróg oraz linii kolejowych, między innymi z Baru
do Virpazaroku. Szczególną uwagę zwrócił książę na europejski system sprawiedliwości, wzorcem były dla niego państwa niemieckie. Wprowadzenie
zmian w tej dziedzinie usprawniło funkcjonowanie państwa. W 1879 roku
książę Mikołaj przeprowadził reformę władzy ustawodawczej, znosząc senat, a wzmacniając władzę wykonawczą, którą reprezentował pięcioosobowy
rząd. Generalnie umocnił władzę książęcą, ale to paradoksalnie doprowadziło
do pełnej stabilności czarnogórskiego rządu.
W polityce zagranicznej dbał o kontakty z władcami europejskimi, zabiegając zarazem o ich wsparcie w dążeniu Czarnogóry do całkowitego uniezależnienia od Turcji. W 1867 roku spotkał się z cesarzem Napoleonem III,
a w 1868 roku z carem Rosji Aleksandrem II. To ostatnie spotkanie zaowocowało wzrostem zainteresowania Rosji Czarnogórą, która udzieliła jej pomocy
w dostawach broni. W następnym roku Mikołaj I przystąpił do uregulowania
granic Czarnogóry. W 1876 roku Mikołaj I w porozumieniu z Serbią wypowiedział wojnę Turcji. Wynikła bezpośrednio ze wsparcia przez Czarnogórę
i Serbię powstania w Bośni i Hercegowinie. Czarnogórcy niespodziewanie
pokonali armię turecką nad Vucjem Dolu, a potem niedaleko Podgoricy, pod
Fundinem. Wobec wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej w 1877 roku ponownie
włączyli się do walki. Tym razem jednak walka była trudniejsza, ale udało im
się zdobyć dostęp do morza wraz z portem Bar59.
Kongres berliński wypowiedział się w sprawie Czarnogóry. Wówczas
to „uzyskała ona […] międzynarodowe potwierdzenie swej niepodległości”,
chociaż faktycznie znalazła się pod kontrolą Austro–Węgier. Wiele też postanowień kongresu ograniczało jej suwerenność, a szczególnie te, które uznały
Bar za port zamknięty dla wszelkiej floty morskiej. Faktycznym zyskiem
było powiększenie jej terytorium. Czarnogóra otrzymała 70-kilometrowy
pas dostępu do morza. Prócz Cetynii w jej granicy znalazły się takie miasta,
jak: Podgorica, Nikšić, Bar60. Zmiany otwierały drogę do powołania Królestwa Czarnogóry, co nastąpiło w pierwszych latach XX wieku. Czarnogóra
i jej mieszkańcy są przykładem silnej więzi rodów, która wzmocniona silną
władzą książęcą przerodziła się w miarę upływu lat w potrzebę posiadania
własnego, narodowego państwa. Ten proces stopniowo przebiegał właśnie
w XIX stuleciu.
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Macedonia historyczna była rozległym terytorium leżącym niemal
w środkowej części Półwyspu Bałkańskiego. Najbardziej na południe granicząca z Grecją jej część, nazywana także Macedonią Egejską (historyczną),
w XIX stuleciu znajdowała się w polu zainteresowania Greków. Całością,
wraz ze wzrostem świadomości narodowej oraz dążeń do dominacji w regionie, zainteresowana była Bułgaria, ale także Serbia, szczególnie Macedonią
Wardarską. Trzecią częścią była Macedonia Piryńska, położona wzdłuż rzeki
Piryn, leżąca na styku z Bułgarią.
Trudno mówić o istnieniu, szczególnie w I połowie XIX wieku, narodu Macedończyków. Mieszkali bowiem w Macedonii: Grecy, Macedończycy,
Bułgarzy, Serbowie, Żydzi, Ormianie, Turcy, Albańczycy. Dominował nad
wszystkim Kościół prawosławny, początkowo opanowany przez Greków,
a potem coraz bardziej przez Bułgarów. Ci ostatni starali się wprowadzić do
liturgii język słowiański, aby wyprzeć szerokie wpływy Greków w miejscowym kościele. Język słowiański był też językiem Macedończyków. Podczas
walki o jego zachowanie narodził się w Macedonii ruch kulturalno-oświatowy. Rezultatem tego były pierwsze w połowie XIX wieku wydania książkowe
w języku starosłowiańskim. Otwierano także macedońskie szkoły, w których
nauczano w oparciu o książki bułgarskie, serbskie i nieliczne macedońskie.
Wszystkie te działania odbywały się w państwie tureckim, którego częścią były ziemie Macedonii. Podział administracyjny wprowadzono
w 1819 roku ustanowieniem w Bitoli głównego ośrodka wojskowo-administracyjnego oraz paszałyków: skopijskiego, tetovskiego, salonickiego, bitolskiego (monastyrskiego) i serbskiego. Miejscowa ludność buntowała się przeciw reformom gospodarczym, będącym konsekwencją wprowadzania zmian
w państwie tureckim przez kolejnych sułtanów61. Na początku XIX wieku
zostały przeprowadzone w Macedonii reformy likwidujące turecki system
lenny, wprowadzając w gospodarce wielkie folwarki, tzw. ciftliki. Pracowali
w nich chłopi, którzy płacili właścicielowi czynsz lub mieli własne gospodarstwa. Gospodarka rolna oraz hodowla zwierząt były głównym zajęciem,
z którego czerpano dochód. Chłopi macedońscy nie mieli rozwiniętego poczucia własnej świadomości narodowej. Stąd też trudniej było ich porwać do
walki niż inne narody bałkańskie.
W I połowie XIX wieku dzięki tym zmianom wyraźnej poprawie
uległo też położenie gospodarcze Macedonii. Zwiększyło się znaczenie Sa61
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lonik, liczących około 60 tys. mieszkańców, miasta zwróconego ku Morzu
Egejskiemu, rozwijającemu się dzięki handlowi. W Salonikach uruchomiona
została w 1838 roku pierwsza macedońska drukarnia. Jednak wojna krymska
zahamowała wyraźnie rozwój Macedonii. W 1876 roku Macedończycy rozpoczęli we wsi Razlovci zbrojne powstanie przeciw Turkom, na czele którego
stanął duchowny prawosławny Georgiev Berovski. Po dziesięciu dniach walki
upadły. Turcy w aktach zemsty zaczęli dokonywać masowych rzezi ludności
także w Macedonii. W 1876 roku w Salonikach zginęli dwaj konsulowie –
Francji i Niemiec62.
Po kolejnej wojnie rosyjsko-tureckiej także kwestia Macedonii znalazła się wśród innych omawianych w San Stefano. Dopiero ostateczne rozwiązanie problemu nastąpiło na kongresie berlińskim w 1878 roku. Macedonia
pozostała nadal w granicach europejskiej części Turcji. Niezadowoleni z tej
decyzji Macedończycy i Bułgarzy wystąpili z programem włączenia Macedonii do Bułgarii. Organizacja „Ednistwo” (Jedność), której założycielem
był Stefan Stambołow, współpracowała z emigracją macedońską w Bułgarii.
Poparcia też udzielił jej metropolita ochrydzki – Natanail. W takiej sytuacji
podjęto decyzję o wybuchu powstania, które – według Ireny Stawowy-Kawka – wybuchło 5 X 1878 roku we wsi Kresna i trwało do wiosny 1879
roku, kiedy zostało krwawo stłumione. Armia turecka była silniejsza, a też
i powstańcy nie byli jednomyślni co do ostatecznego celu tego zrywu. Bułgarzy chcieli włączyć Macedonię w granice swego nowo powstałego państwa,
Macedończycy walczyli o własne państwo. Dlatego też nie zanikła macedońska konspiracja i nie rezygnowano z przygotowań do następnego powstania.
Zgodnie z postanowieniami kongresu berlińskiego podjęto reformy
wewnętrzne w Macedonii, nad którymi nadzór miała sprawować Rosja. Spory
mocarstw europejskich: Rosji, Austro–Węgier i Niemiec, o wpływy na Półwyspie Bałkańskim dotyczyły także terytorium Macedonii. Ostatecznie doszło do porozumienia. Inaczej układała się sytuacja między narodami bałkańskimi. Bułgarski Kościół prawosławny zdominował wyznawców prawosławia
w Macedonii. W latach 1870–1872 zostały bowiem powołane bułgarskie biskupstwa w Velesie, Skopje i Ochrydzie. Dominacja dotknęła także miejscowe szkolnictwo. Jak podała I. Stawowy-Kawka, w roku szkolnym 1899/1900
w Macedonii było 1053 szkół podstawowych, do których uczęszczało blisko
26 tys. dzieci. Odpór tej aktywności dawał grecki Kościół prawosławny, który
62
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posiadał w 1886 roku już 846 szkół podstawowych i 45 tys. dzieci. Powstawały też liczne towarzystwa kulturalne. To wówczas podjęto dyskusję wokół
macedońskiego języka literackiego. Część działaczy ruchu odrodzenia narodowego uważała, iż należy przyjąć język wschodniobułgarski, inni natomiast
uznawali prawo Macedończyków do posiadania własnego języka. Wśród
nich był G’orġi Pulevski (1838–1894), założyciel Slovensko-makedoskata
kniževna družina (Słowiańsko-Macedońskiego Towarzystwa Literackiego).
Pulevski położył podwaliny pod rozwój języka i historii Macedonii. W 1873
roku wydał Słownik czterech języków: serbsko-albański, albańsko-arnaucki,
turecki i grecki. W 1875 roku opublikował Słownik trzech języków: macedoński, albański i turecki.
To właśnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku
dokonała się walka o narodowy język i kulturę macedońską. Tak jak w innych
państwach bałkańskich towarzystwa kulturalne krzewiły treści polityczne.
Zasługi na tym polu miał metropolita eparchii skopijskiej – Teodosij, który
nawoływał do utworzenia samodzielnej Cerkwi macedońskiej. Podobne hasła głosiła Mlada makedonska kniževna družina (Młoda Macedońska Grupa
Literacka) na czele z Petarem Pop-Arsvoem i G’orġi Balasčevem. Przełomowym wydarzeniem było wprowadzenie w roku szkolnym 1892/1893 zajęć
w ludowym języku macedońskim. Pierwsza próba została jednak utrącona,
szczególnie przez Bułgarów63.
Dopiero na przełomie XIX i XX stulecia nastąpił bardzo intensywny
rozwój literackiego języka macedońskiego oraz wzrost świadomości narodowej wśród Macedończyków. Jednak kwestie terytorialne pozostały wciąż
nierozwiązane.
W XIX stuleciu nie istniało samodzielne państwo słoweńskie, ale
istniał naród Słoweńców, którzy zamieszkiwali głównie Krainę, Gorycję
i Gradiskę, byli także w Styrii, Karyntii i Istrii, chociaż w tych trzech ostatnich prowincjach stanowili mniejszość, gdyż tam większością była ludność
niemiecka. Stąd też w zachodniej części Słowenii przeważały wpływy włoskie, natomiast w części północnej – austriackie. Dzięki sytuacji społecznej,
w której wyższe warstwy społeczeństwa były wykształcone, uczestniczyły
aktywnie w rozbudowie handlu i przemysłu, następował wzrost znaczenia
miast, takich jak Triest – port handlowy, i Lublana, – znana z produkcji tkanin. Słoweńcy w monarchii austriackiej (potem austro-węgierskiej) byli naro63
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dem, który rzadko sięgał po broń, ale dość szybko na przełomie XVIII i XIX
wieku włączył się w nurt odrodzenia narodowego. Niewątpliwie istotny był
epizod z epoki napoleońskiej, gdy w 1809 roku Napoleon stworzył Prowincje
Iliryjskie, zwane Ilirią. Wśród krain, które weszły w skład Ilirii, były słoweńskie Gorycja i Kraina, a stolicą tego bytu była Lublana. Uważa się, iż ten
krótki czas rządów Francuzów (do 1813 roku) miał istotny wpływ na wzrost
świadomości narodowej narodu iliryjskiego. Po powrocie Austriaków Iliria
pozostała z nazwy, a zmieniało się jej terytorium. Po wyłączeniu w 1822 roku
z Ilirii terenów chorwackich, słoweńska część pozostała odrębna do końca
rewolucji 1848–1849, zaś Habsburgowie używali tytułu króla iliryjskiego aż
do 1918 roku64.
Słoweńcy byli specyficznie ustosunkowani do ruchu iliryjskiego.
O ile, podobnie jak Serbowie, akceptowali odrodzenie narodowe Chorwatów,
o tyle uwagę skierowali ku kwestiom rozwoju własnej kultury, języka, a nie
wykorzystywania ruchu do spraw politycznych, w tym przypadku zjednoczenia narodów. Zdecydowanymi zwolennikami tej linii byli Jernej Kopitar
(1790–1847), Fran Prešeren (1800–1849) oraz Janez Blajvajz (1808–1881).
Stąd też rewolucja 1848–1849 w Słowenii nie miała zbyt wielu zwolenników.
Konserwatyści, których przedstawicielem był Blajvajz, domagali się wprowadzenia języka słoweńskiego do administracji. Bardziej radykalni byli liberałowie, którzy chcieli, aby powstała jedna kraina Słowenia z obowiązującym
językiem słoweńskim. Efektem takich poglądów był udział delegacji słoweńskiej w Zjeździe Słowiańskim w Pradze, wspierającej dążenie do federalizacji
monarchii austriackiej. Pomimo, iż te projekty nie mogły zostać zrealizowane
podczas Wiosny Ludów, stanowiły podstawę do dalszych działań kolejnego
pokolenia Słoweńców. Represje po rewolucji dotknęły w monarchii austriackiej wszystkie narody, gdyż w 1854 roku wprowadzono jako urzędowy język
niemiecki – zarówno w administracji, jak i w szkołach średnich. W Chorwacji
misję tę realizowali głównie Czesi i Słoweńcy; w rezultacie zmian w monarchii austriackiej po przegranej wojnie z 1859 roku, od 1860 roku rozpoczęła
się w monarchii tzw. era konstytucyjna.
Słoweńcy nadal byli bardziej zachowawczy aniżeli Chorwaci czy Serbowie. Domagali się wprowadzenia języka słoweńskiego w szkołach i urzędach, a także większego udziału w administracji swych krain. To właśnie
wtedy rozpoczął się ruch czytelni ludowych, powstała Macierz Słoweńska
64
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oraz teatr narodowy z siedzibą w Lublanie. Powstanie w 1868 roku monarchii
dualistycznej austro-węgierskiej nie rozwiązało kwestii Słoweńców, których
wciąż nie uważano za naród. Na mocy porozumień z Węgrami został też
przeprowadzony podział krain Słowenii między Austrię, Włochy i Węgry,
które otrzymały nazwę Prekomurje. Dopiero ta sytuacja zmobilizowała słoweńskich liberałów do walki o zjednoczenie wszystkich krain. Słoweńscy
liberałowie zwoływali tzw. tabory, czyli zgromadzenia ludowe, na których
przedstawiali program zjednoczenia Słowenii (Ujedinjena Slovenija). Zwyciężył jednak konserwatyzm i prawe skrzydło działaczy wraz z duchowieństwem odciągnęło masy chłopskie od tego radykalnego, jak się wydawało,
programu.
Tymczasem 1 XII 1870 roku w Lublanie zebrał się kongres Słowian
Południowych. Słowenię reprezentowali J. Blajvajz, Laza Kostič i Radosłav
Razlag. Najważniejszą decyzją kongresu była proklamacja o jedności kulturowej i politycznej Słowian Południowych. Akcja liberałów nie poszła całkiem
na marne, gdyż sejm w Karyntii podjął w1871 roku uchwałę o konieczności
zjednoczenia Słoweńców65. To była wizja, którą zaczęto realizować dopiero
u schyłku I wojny światowej.
*****
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Przyczyny rozPadu Federacyjnej
SocjaliStycznej rePuBliki jugoSłaWii

1. Wprowadzenie
Można zgodzić się z opinią, że „konflikty etniczne okazują się o wiele silniejsze, niż myśleliśmy, a wraz z upadkiem systemu komunistycznego,
który je tłumił, natychmiast wyszły na pierwszy plan”1. Nazwa „Bałkany” pochodzi z języka tureckiego (Balkanlar), co oznacza dosłownie „Lesiste Góry”,
a używana była prawdopodobnie od 1365 roku2 przez Turków osmańskich
dla określenia bułgarskich masywów górskich – Rodopów i Starej Płaniny.
Mianem Bałkanów jest określany także półwysep leżący w południowo-wschodniej części Europy, graniczący od wschodu z Morzem Czarnym, od
południa z Bosforem, Morzem Marmara, Dardanelami, Morzem Egejskim
i Śródziemnym, natomiast od zachodu z Morzem Jońskim i Adriatyckim. Za
północną granicę Półwyspu Bałkańskiego przyjmuje się rzekę Sawę i dolny
bieg Dunaju3.
Należy podkreślić, iż Półwysep Bałkański jest czwartym co do wielkości półwyspem europejskim, zaraz za Pirenejskim, Apenińskim i Skandynawskim. Nazwa tego Półwyspu użyta została po raz pierwszy w języku
francuskim (les Balkans) przez austriackiego geografa Ami Boué w 1847
roku, a następnie w języku niemieckim (Balkanen) także przez austriackiego
naukowca Felixa Kanitza w 1875 roku.
Specyfika Półwyspu Bałkańskiego polega na wymieszaniu się na tym
terenie już od czasów starożytnych wpływów politycznych, kulturowo-cywi1
2
3

R. Bilski, Kocioł Bałkański, Warszawa 2000, s. 32.
Od XIV wieku siedzibą sułtanatu stał się Adrianopol.
T. Wituch, Bałkany – szkic definicji, „Dzieje Najnowsze”, 1998, nr 2, s. 135.
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lizacyjnych i gospodarczych Wschodu i Zachodu, co warunkowało etniczną,
polityczną, gospodarczą i religijną różnorodność Półwyspu4. W okresie antycznym obszar ten był zamieszkany przez Traków, Hellenów, Celtów i Ilirów. Podczas Wędrówki Ludów (IV–VII wiek) na Półwysep zaczęli napływać także Hunowie, Awarowie i Słowianie (Serbowie, Bułgarzy, Chorwaci,
Słoweńcy), lecz tylko ci ostatni pozostali na tych ziemiach na stałe. Procesy
państwowotwórcze oraz wzrost znaczenia poszczególnych ludów na Półwyspie Bałkańskim w okresie przedtureckim przebiegał w sposób niejednorodny.
Wśród ludów południowosłowiańskich najistotniejszą rolę odgrywali Serbowie jako najbardziej liczni i posiadający najdłuższą tradycję państwowotwórczą mieszkańcy Półwyspu.

2. geneza rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej republiki
jugosławii
Podczas trwającego od 1354 roku (od zdobycia przez Turków Półwyspu Galipolskiego) przez pięć wieków panowania osmańskiego na Półwyspie
Bałkańskim ten region przeszedł szereg zmian o charakterze antropogeograficznym. Po kolejnych zwycięstwach w bitwie nad Maricą (1371 rok) i na Kosowym Polu (1389 rok) pod władzą turecką znalazły się: Bułgaria, Bizancjum,
Serbia, Bośnia, Czarnogóra i miasto Belgrad. Wraz z najazdami tureckimi
na ziemie słowiańskie rozpoczął się także proces islamizacji części Słowian
Południowych i Albańczyków. Najwięcej wyznawców islamu znalazło się
w Albanii (73 proc.), ale także w Bułgarii, Serbii, Bośni i Hercegowinie. Niemal równocześnie z islamizacją Bałkanów przebiegał proces wielkiej migracji
ludności słowiańskiej uciekającej przed najazdami tureckimi, co najsilniej
dało się zaobserwować na ziemiach Czarnogóry, Hercegowiny, zachodniej
Bośni oraz Starej Raški (Kosowo i Metohija, tereny przywardarskie).
Najazdy tureckie na Bałkanach spowodowały zahamowanie narodowego rozwoju ludów bałkańskich, które zaczęły odradzać się dopiero
w II połowie XVIII wieku, gdy Imperium Osmańskie uległo osłabieniu. Należy podkreślić, iż u progu XIX wieku mieszkańcy żadnego terytorium bałkańskiego – poza Czarnogórą, która posiadała ograniczoną niezależność od
Turcji, i poza księstwami naddunajskimi Mołdawią i Wołoszczyzną z jeszcze
4

J. Ilić, M. Spasovski, Geopolityczna specyfika Bałkanów i etniczne terytorium Serbów, „Sprawy Narodowościowe”, 1994, nr 2(5), s. 136 i n.
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mniejszą swobodą wewnętrzną – nie posiadali własnego państwa. Inne ludy
zamieszkujące Półwysep Bałkański zaczęły organizować swą państwowość
w wyniku powstań narodowych; począwszy od Serbów (powstanie z 1804
roku) i Greków (powstanie z 1821 roku)5.
Na początku XX wieku państwo osmańskie dalej słabło, co stało się
okazją dla narodów bałkańskich do przeciwstawienia się panowaniu tureckiemu. Cztery państwa: Bułgaria, Grecja, Serbia i Czarnogóra, utworzyły Związek Bałkański6 i wypowiedziały w 1912 roku wojnę Turcji. Sukcesy wojenne
odnosiły wszystkie państwa Związku Bałkańskiego. Armia bułgarska, która
po zaciętych walkach pod Lozengradem ruszyła do oblężenia Adrianopola,
w kilka dni później zwyciężyła w bitwie pod Lüleburgazem. Dotkliwe ciosy
zadała Turkom także armia serbska w bitwie pod Kumanowem, co pozwoliło
Serbom na zajęcie Skopje i wkroczenie do Monastyru oraz na zagarnięcie
części Albanii. Wspólnie z wojskami czarnogórskimi Serbowie zajęli także
Sandżak Nowopazarski. Wojska greckie również odnosiły sukcesy – udało im
się zająć Saloniki, a następnie opanować znaczną część Epiru.
Wojna doprowadziła do niemal całkowitego uwolnienia Bałkanów
spod panowania tureckiego. Do podpisania rozejmu między walczącymi
stronami doszło 3 XII 1912 roku; przewidywano utrzymanie zajmowanych
pozycji na froncie oraz rozpoczęcie rozmów pokojowych w Londynie, które
zakończyły się podpisaniem traktatu pokojowego 30 V 1913 roku. Traktat
londyński nie określał jednoznacznie, które obszary należą się określonym
państwom bałkańskim, terytoria te miały zostać polubownie rozgraniczone
na podstawie ustaleń zawartych w układach sojuszniczych. Jednakże ogólne
uzgodnienia między państwami bałkańskimi nie pokrywały się z obszarami
zajętymi przez poszczególne armie, a nieustępliwość sojuszników w sporach
o zdobycze terytorialne doprowadziła w 1913 roku do wybuchu II wojny bałkańskiej zakończonej podpisaniem 10 VIII 1913 roku pokoju w Bukareszcie.
Na mocy traktatu bukareszteńskiego Rumunia uzyskała bułgarską część Dobrudży od Tutrakanu do Bałcziku, Serbia strefę sporną oraz część bułgarskiej
Macedonii, Grecja natomiast otrzymała południową Macedonię z Salonikami
oraz część zachodniej Tracji7.
Mimo, iż konsekwencją wojen bałkańskich było trwałe wykluczenie
Turków z Półwyspu Bałkańskiego, to wywołały one kolejne, nowe problemy
5
6
7

M. Tanty, Bałkany w XX wieku: Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 12.
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M. Tanty, op. cit., s. 95–96.
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związane z przemieszczaniem i wymianą ludności oraz zanikaniem wcześniej
zamieszkujących ten obszar narodowości. Ponadto konflikty występujące
między Serbią i Austro–Węgrami nabierały na sile. Popierana przez Serbię
idea zjednoczenia narodów południowosłowiańskich była ostro krytykowana
przez Austro–Węgry dążące do osłabienia państwa serbskiego, stanowiącego
przeszkodę dla Austro–Węgier w rozszerzaniu ich wpływów na Bałkanach.
Przed wybuchem I wojny światowej w Serbii, Czarnogórze i na terytorium monarchii habsburskiej powstawały tajne organizacje młodzieżowe
na rzecz wyzwolenia narodów południowosłowiańskich spod panowania austriacko-węgierskiego oraz zjednoczenia ich w Wielkiej Serbii. Najważniejszą
z nich była tzw. Czarna Ręka („Zjednoczenie albo Śmierć”) skupiająca oficerów serbskich oraz Młoda Bośnia, której przywódcy zorganizowali zamach
na austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, uznawanego za wroga
idei zjednoczenia Słowian południowych8. Zdarzenie to stało się przyczyną
wypowiedzenia 28 VII 1914 roku przez Austro–Węgry wojny Serbii, co dało
początek I wojnie światowej. W trakcie jej trwania idea jugosłowiańskiego
zjednoczenia zyskiwała coraz więcej zwolenników.
W lipcu 1917 roku na wyspie Korfu, będącej wówczas miejscem
pobytu władz serbskich, doszło do podpisania tzw. deklaracji korfuańskiej
stanowiącej wynik wielotygodniowych pertraktacji między przedstawicielami
powstałego w Londynie Komitetu Jugosłowiańskiego na czele z Ante Trumbiciem a rządem serbskim. W tej deklaracji zakładano zjednoczenie narodu serbsko-chorwacko-słoweńskiego w niezależnym królestwie pod władzą
serbskiej dynastii Karađorđeviciów. W końcowej fazie wojny 5 X 1918 roku
w Zagrzebiu powstała Rada Narodowa Słoweńców, Chorwatów i Serbów,
będąca głównym organem politycznym tych narodów zamieszkujących monarchię habsburską9. W końcu listopada 1918 roku Rada ta ogłosiła zjednoczenie z Serbią i Czarnogórą, aby ostatecznie doprowadzić do utworzenia
1 XII 1918 roku Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców – SHS (od 1929
roku Królestwa Jugosławii)10.

8
9
10

Ibidem, s. 117.
M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992, s. 378.
W. Szulik, Konflikt w byłej Jugosławii, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń–marzec 1997, s. 93.
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Mapa 1
Mapa państwa jugosłowiańskiego powstałego w 1918 roku

Źródło: W. Walkiewicz, Jugosławia: Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000, s. 37.

Królestwo SHS składające się z królestw serbskiego i czarnogórskiego oraz części ziem monarchii habsburskiej posiadało łączną powierzchnię
24752 km kw., a zamieszkane było przez 11984,9 tys. osób (dane z 1921 roku),
w tym: 5271,5 tys. stanowili Serbowie wraz z Czarnogórcami i Macedończykami uznanymi za Serbów; 2884,7 tys. – Chorwaci; 1020 tys. – Słoweńcy;
755,3 tys. – Muzułmanie bośniaccy. Wśród licznych mniejszości narodowych
zamieszkujących wówczas to terytorium należy wymienić: Niemców (505,8
tys.), Albańczyków (439,7 tys.) i Węgrów (467,7 tys.).
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Tabela 1
Struktura narodowościowa Jugosławii w latach 1921 i 1931
liczba ludności
narodowość
Serbowie
Chorwaci
Słoweńcy
Muzułmanie (Bośniacy)
Niemcy
Albańczycy
Węgrzy
Rumuni
Turcy
Czesi
Rosjanie
Rusini
Polacy
Pozostali
Ogółem

1921
w tys.
5271,5
2884,7
1020,0
755,3
505,8
439,7
467,7
231,1
150,3
115,3
20,6
25,6
14,8
82,3
11984,9

1931
w proc.
44,0
24,1
8,5
6,3
4,2
3,7
3,9
1,9
1,3
1,0
0,2
0,2
0,1
0,6
100,0

w tys.
6605,2
3260,9
1133,5
903,3
498,6
478,9
467,3
134,3
132,2
123,7
36,6
30,9
18,6
108,5
13934,5

w proc.
47,4
23,4
8,1
6,5
3,6
3,5
3,4
1,0
1,0
0,9
0,2
0,2
0,1
0,7
100,0

Źródło: S. Zuljić, Narodnosna struktura Jugoslavije i takowi promjena, Zagreb 1989,
s. 23–25, cyt. za: P. Eberhardt, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze
Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005, s. 155.

Należy zaznaczyć, iż mozaika narodowa oznaczała także silne zróżnicowanie wyznaniowe, gdyż na jednym obszarze zamieszkiwali ze sobą
wyznawcy prawosławia (48,7 proc.), katolicy (37,5 proc.) oraz muzułmanie
(11,2 proc.) (dane z 1931 roku)11.
Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe obszaru Jugosławii implikowało konieczność prowadzenia polityki państwa w taki sposób, aby nie
doprowadzić do powstania antagonizmów między różnymi grupami narodowościowymi. Jednakże Jugosławia była najgęściej zaludnionym państwem
na Bałkanach, łączącym terytoria pozostające przez wiele lat pod różnymi
wpływami Wschodu i Zachodu. Po zakończeniu I wojny światowej Serbowie
mogli stworzyć własne państwo jednoczące ich terytorium etniczne w Serbii
i Czarnogórze z rdzennymi terytoriami serbskimi znajdującymi się poprzed11

W. Walkiewicz, op. cit., s. 48.
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nio pod władzą Austro–Węgier i imperium tureckiego. Inaczej sytuację tę
postrzegali Chorwaci i Słoweńcy, przeciwni integralnemu jugosłowianizmowi
i tworzeniu narodu jugosłowiańskiego powodującego wielkoserbską hegemonię12.
Należy zaznaczyć, że od samego początku istniały dwie koncepcje
wspólnego państwa – centralistyczna, popierana przez partie serbskie i monarchę, oraz federalistyczna, propagowana głównie przez partie chorwackie.
Na mocy konstytucji z 1921 roku Jugosławia była monarchią konstytucyjną
utrwalającą system unitarny i centralistyczny. Państwo podzielone zostało na
33 obwody (oblasti); taka decyzja naruszała podział na kraje ukształtowane
historycznie i potęgowała wzrost nastrojów separatystycznych. W 1928 roku,
gdy opozycja zbojkotowała obchody dziesiątej rocznicy powstania Królestwa
SHS, król Aleksander podjął decyzję o zamachu stanu. W 1929 roku doszło
do zawieszenia konstytucji, rozwiązania parlamentu i partii politycznych, zlikwidowania samorządu gminnego, wprowadzenia cenzury i objęcia władzy
dyktatorskiej przez króla. Na mocy dekretu królewskiego z 3 X 1929 roku
przemianowano nazwę państwa z Królestwa SHS na Królestwo Jugosławii.
Ponadto obszar państwa zamiast dotychczasowych 33 obwodów podzielony
został na dziewięć wielkich jednostek terytorialnych, tzw. banowin, których
granice podzielono w ten sposób, aby zapewnić w nich decydujące znaczenie
ludności serbskiej13.
Zmiany na terytorium Jugosławii dokonały się w czasie II wojny światowej, podczas której państwo jugosłowiańskie uległo dezintegracji i poniosło
ogromne straty ludnościowe. Z 16 milionów mieszkańców Jugosławii zginęło
około 935 tys.; wśród ofiar 487 tys. stanowili Serbowie, 207 tys. – Chorwaci,
86 tys. – Muzułmanie, 60 tys. – Żydzi, 50 tys. – Czarnogórcy, 32 tys. –
Słoweńcy, 7 tys. – Macedończycy i 6 tys. – Albańczycy14. Ponadto państwo
jugosłowiańskie podzielone zostało na strefy podporządkowane okupantom –
Niemcom, Bułgarii, Węgrom i Włochom, Chorwaci natomiast utworzyli tzw.
Wielką Chorwację obejmującą swym obszarem tereny Bośni i Hercegowiny.
Najmocniej pokrzywdzonym narodem okazali się Serbowie, gdyż terytoria
przez nich zamieszkane znalazły się we wszystkich strefach okupacyjnych.
Ponadto w każdej utworzonej strefie okupacyjnej tylko w niewielkim stopniu
12
13
14

J. Ilić, M. Spasovski, op. cit., s. 146.
M. Tanty, op. cit., s. 177 i n.
N. Lubik-Reczek, Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO: Analiza porównawcza, Toruń 2011, s. 20–21.
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brano pod uwagę kryteria narodowościowe, dlatego też każda ze stref była
zamieszkana przez liczne mniejszości narodowe15.
Tabela 2
Struktura demograficzno-narodowościowa Jugosławii według stref okupacyjnych
w 1941 roku
jednostki terytorialne
Niezależne Państwo Chorwackie

Część Słowenii włączona do Niemiec
Region Lublany włączony do Włoch
Pobrzeże adriatyckie z wyspami okupowane przez Włochy

Czarnogóra, Kosowo i Metohija, Macedonia Zachodnia okupowana przez Włochy (Albanię)
Serbia okupowana przez Niemcy

15

liczba ludności
Powierzchnia
(w tys.) oraz jej skład
w km kw.
narodowościowy
96572
Około 6300
w tym:
Chorwatów 3300
Serbów 1925
Muzułmanów 700
Niemców 150
Węgrów 75
Słowaków 65
Żydów 40
Słoweńców 30
Włochów 5
9620
Około 775
9620
Około 380
5381
Około 380
w tym:
Chorwatów 280
Serbów 90
Włochów 5
28000
Około 1230

51100

Około 3810

W Niezależnym Państwie Chorwackim na ogólną liczbę 6,3 mln mieszkańców prawie połowę stanowiły
mniejszości narodowe. P. Eberhardt, op. cit., s. 158.
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liczba ludności
Powierzchnia
(w tys.) oraz jej skład
w km kw.
narodowościowy
Banat okupowany przez Niemcy
9776
Około 640
w tym:
Serbów 295
Niemców 120
Węgrów 95
Rumunów 70
Słowaków 18
Chorwatów 14
Żydów 4
Baczka, Barania, Medumurje i Prekomur11601
Około 1145
je okupowane przez Węgry
w tym:
Węgrów 301
Serbów 243
Chorwatów 220
Niemców 197
Słoweńców 80
Słowaków 40
Rusinów 15
Żydów 15
Macedonia i południowo-wschodnia
28250
Około 1260
część Serbii okupowana przez Bułgarię
Ogółem
247542
Około 15920
jednostki terytorialne

Źródło: M. I. Semirjaga, Kolaboracjonizm: Priroda, tipologija i projawlienija w gody
wtoroj mirowoj wojny, Moskwa 2000, s. 182–183, cyt. za: P. Eberhardt, op. cit.,
s. 159.

Kształtowanie się ustroju powojennego państwa jugosłowiańskiego
w dużej mierze było zależne od postanowień drugiego posiedzenia Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (AVNOJ), które w listopadzie 1943 roku podjęło decyzję, iż państwo jugosłowiańskie budowane
będzie na zasadzie konstrukcji federalnej jako wspólnota równoprawnych
narodów – Serbów, Chorwatów, Słoweńców, mieszkańców Bośni i Hercegowiny, Macedończyków i Czarnogórców. Wówczas doszło do wznowienia tzw.
drugiej Jugosławii pod rządami wywodzącego się ze środowiska komunistów
Josipa Broza Tito. Oficjalnie państwo jugosłowiańskie powstało 29 XI 1945
roku, kiedy to parlament Jugosławii (Skupsztina) proklamował powstanie Fe-
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deracyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (FLRJ), w skład której weszły: Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Słowenia i Czarnogóra,
oraz dwa okręgi autonomiczne należące do Serbii – Wojwodina i Kosowo16.
Mapa 2
Terytorium Jugosławii w latach 1945–1991

Źródło: Strona internetowa [dalej: SI] Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie,
http://www.unic.un.org.pl, inf. z 30 VIII 2012.

Powojenna Jugosławia była jednym z państw o najwyższym przyroście rzeczywistym ludności w Europie, liczba jej mieszkańców wzrosła między 1948 a 1991 rokiem o 7706 tys. Najbardziej zwiększyło się zaludnienie
Macedonii – o 76,8 proc., oraz Bośni i Hercegowiny – o 70,2 proc., ludność
Słowenii o 36,5 proc., zaś Chorwacji o 26,5 proc. Ciekawym przykładem jest
16

L. Benson, Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011, s. 120.
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Serbia, gdzie w Kosowie liczba ludności powiększyła się o 165 proc., zaś
w Wojwodinie zaledwie o 22,6 proc. Za Piotrem Eberhardtem należy zauważyć, iż najszybciej zaludniały się republiki zamieszkane przez ludność muzułmańską, a najwolniej republiki zamieszkane przez katolików, np. Chorwacja.
Ponadto republiki biedniejsze, o niskim rozwoju przemysłu i charakterze
rolniczym miały wysoki przyrost naturalny, podczas gdy republiki bogatsze
i zurbanizowane miały niższy wzrost zaludnienia.
Tabela 3
Liczba ludności Jugosławii w latach 1948–1991
liczba ludności
republiki

1948

1953

1961

1971

1981

1991

w tys. w proc. w tys. w proc. w tys. w proc. w tys. w proc. w tys. w proc. w tys. w proc.

Słowenia

1440

9,1

1504

8,8

1592

8,6

1727

8,4

1892

8,4

1966

8,3

Chorwacja

3780

23,9

3936

23,2

4160

22,4

4426

21,6

4601

20,5

4784

20,3

16,2

2843

16,7

3278

17,7

3746

18,3

4124

18,4

4365

18,6

43,6

7399

43,6

8114

43,8

8977

43,7

9897

44,1 10394 44,1

26,2

4464

26,3

4823

26,0

5250

25,6

5694

25,4

Bośnia
i Hercego2564
wina
Serbia i Czar6905
nogóra
w tym:
4154
Serbia

5812

24,7

Wojwodina

1641

10,4

1699

10,0

1855

10,0

1953

9,5

2035

9,1

2012

8,5

Kosowo

733

4,6

816

4,8

964

5,2

1244

6,0

1584

7,0

1955

8,3

Czarnogóra

377

2,4

420

2,5

472

2,6

530

2,6

584

2,6

616

2,6

Macedonia

1153

7,2

1305

7,7

1406

7,5

1647

8,0

1912

8,6

2039

8,7

Ogółem

15842 100,0 16987 100,0 18550 100,0 20523 100,0 22426 100,0 23549 100,0

Źródło: The Population of Yugoslavia [Institute of Social Sciences], Belgrade 1974, s. 11;
A Concise Atlas of the Republic of Croatia, Zagreb 1993; Statisticzki Godosznak
Jugoslawije, Sawezni Zawod za Statistiku, Beograd 1993, cyt. za: P. Eberhardt,
op. cit., s. 160.

Należy stwierdzić, iż sytuacja etniczna Jugosławii po II wojnie światowej uległa znacznym zmianom. Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy, którzy
mieli stanowić spoiwo państwa jugosłowiańskiego, zamykali się we własnych
wspólnotach narodowych. Udział tych narodów w zaludnieniu państwa znacznie się obniżył, na co wpływ miał niewątpliwie wysoki przyrost naturalny
wśród Albańczyków i Muzułmanów (Bośniaków)17.
17

P. Eberhardt, op. cit., s. 164.
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W swojej koncepcji Tito zakładał utworzenie państwa federalnego
mającego rozwiązać problemy narodowe pomiędzy poszczególnymi grupami
etnicznymi. Ustrój polityczny Jugosławii opierał się wówczas na konstytucji
z 31 I 1946 roku, wzorowanej na konstytucji radzieckiej z 1936 roku. Uznawano, iż FLRJ stanowi dobrowolną wspólnotę równoprawnych i suwerennych
narodów oraz ich państw narodowych. Każda z republik uzyskała prawo do
samodzielnego uchwalania własnej konstytucji z zachowaniem jednak zgodności z konstytucją związkową18.
Od 1948 roku przemiany ustrojowe w Jugosławii były prowadzone
bez związków ideologicznych z ZSRR, co wynikało z konfliktu, jaki wystąpił
między Josipem Brozem Tito a Józefem Stalinem, któremu nie podobały się
zasady rządzenia Jugosławią. Konsekwencją tej sytuacji było wykluczenie Jugosławii z Kominformu, a na VI Kongresie Komunistycznej Partii Jugosławii
(KPJ), odbywającym się 29 XI 1952 roku, zmieniono nazwę KPJ na Związek
Komunistów Jugosławii (ZKJ) i zaczęto wprowadzać kolejne reformy mające
doprowadzić do decentralizacji federacji. Wyrazem owych zmian było uchwalenie nowej konstytucji w 1953 roku, na mocy której parlament miał składać
się z izby związkowej i izby producentów, w miejsce prezydium parlamentu
utworzono urząd prezydenta (który objął Tito), a w miejsce rady ministrów
powołano do życia związkową radę wykonawczą, w poszczególnych republikach zaś powstały republikańskie rady wykonawcze19.
Na mocy kolejnej konstytucji z 1963 roku uznano, iż właściwym
modelem gospodarczym będzie ten oparty o gminy i autonomiczne przedsiębiorstwa. Wówczas zmieniona została także nazwa państwa na Socjalistyczną
Federacyjna Republika Jugosławii (SFRJ)20. Próby przemian ekonomicznych
rozpoczętych w 1965 roku, mających na celu ograniczenie roli organów federalnych jako ośrodka decyzyjnego w kwestiach gospodarczych, doprowadziły
do daleko idącej decentralizacji przejawiającej się w przekazywaniu całości
zarządzania w dyspozycję przedsiębiorstw i finansujących ich działalność
banków. Sytuacja ta doprowadziła zaś do jeszcze większych dysproporcji
18

19

20

SI państwowego archiwum Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, http://www.arhivyu.gov.rs,
„The Constitution of the Federative People`s Republic of yugoslavia, January 31, 1946”, inf. z 31 VIII
2012; N. Lubik-Reczek, op. cit., s. 22.
SI państwowego archiwum Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, http://www.arhivyu.gov.rs,
„The Constitutional Law on the Basis of Social and Political Organisation of the Federative People‘s
Republic of yugoslavia and Federal Bodies of Power, January 13, 1953”, inf. z 31 VIII 2012.
SI państwowego archiwum Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, http://www.arhivyu.gov.rs,
„The Constitution of the Socialist Federative Republic of yugoslavia, April 7, 1963”, inf. z 31 VIII
2012.
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między tworzącymi federację republikami i zmusiła władze centralne do kolejnych reform konstytucyjnych21. Następne poprawki konstytucji z lat 1967,
1968 i 1971 wprowadzały bezpośrednie współuczestnictwo republik w podejmowaniu niektórych decyzji przez organa związkowe, a także reorganizowały
aparat federalny w taki sposób, aby odzwierciedlał wielonarodowy charakter
państwa.
Kolejna reforma konstytucji z 1974 roku wprowadziła nowy element
federalizmu w postaci odpowiedzialności republik nie tylko za własny rozwój,
ale również za rozwój całej wspólnoty federalnej. Powołano prezydium SFRJ
składające się z przedstawicieli republik i autonomicznych krajów, co miało
prowadzić do równouprawnienia poszczególnych członów federacji22. Utrzymano także urząd prezydenta, który dożywotnio miał być sprawowany przez
Titę. Na mocy konstytucji prawa i obowiązki federacji (tj. obrona suwerennych
praw i równouprawnienia narodów, zagwarantowanie integralności terytorialnej, regulowanie podstaw stosunków społeczno-ekonomicznych ludzi pracy)
miały być realizowane przez organy związkowe reprezentujące SFRJ23.
Pozornie dobre rozwiązanie okazało się jednak nieskuteczne, gdyż nie
było w stanie zapewnić integralności Jugosławii oraz zapobiec konfliktom
na tle etnicznym. Wraz ze śmiercią Tita 4 V 1980 roku okazało się, iż żaden
jego następca nie posiadał w sobie takich cech, jak zmarły dyktator i nie był
w stanie zapanować nad pojawiającymi się konfliktami, dlatego też państwo
jugosłowiańskie znalazło się w kryzysie24.
Analizując przyczyny wybuchu konfliktu na terenie byłej Jugosławii,
należy za Waldemarem Szulikiem stwierdzić, iż był to międzynarodowy konflikt o charakterze społecznym, którego przesłanki były zarówno obiektywne,
jak i subiektywne. W fazie początkowej ów konflikt posiadał zwykle przyczyny obiektywne, jednak niemożność znalezienia właściwego rozwiązania
spowodowała zmianę postrzegania drugiej strony. Narastające poczucie zagrożenia i wrogości doprowadziło wówczas do wytworzenia się stereotypo21
22

23

24

E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie: Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 29.
Każda z republik na mocy konstytucji miała prawo do zachowania zewnętrznych oznak państwa suwerennego, tj. herbu, hymnu i flagi, oraz uznana została za partnera w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Zob. Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska,
Warszawa 2008, s. 56.
SI państwowego archiwum Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, http://www.arhivyu.gov.rs,
„The Constitution of the Socialist Federative Republic of yugoslavia, February 21, 1974”, inf. z 31 VIII
2012; E. Bujwid-Kurek, op. cit., s. 31.
F. Gołembski, Etniczne podłoże konfliktów na terenie byłej Jugosławii, [w:] Nacjonalizm: Konflikty
narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń 2001, s. 340.
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wego postrzegania drugiej strony jako złej. Wówczas konflikt przerodził się
w zjawisko subiektywne, gdzie przedmiot sporu nie był już najważniejszy.
Zantagonizowane strony charakteryzowały się coraz większą skłonnością do
użycia przemocy, co mobilizowało zaś coraz większe rzesze ludności gotowej
walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi. Gdy zwaśnione strony nie zostały
rozdzielone, dochodziło do wybuchu otwartego konfliktu obejmującego fazy
walki i negocjacji, a kończącego się akceptacją nowego ładu, nowej rzeczywistości dla pokojowego współistnienia stron25.
Wśród przyczyn rozpadu państwa jugosłowiańskiego należy nade
wszystko wymienić brak przeobrażeń demokratycznych pod rządami Tita
i pozostawanie państwa pod bezwzględną dominacją partii komunistycznej.
Dzięki dyktatorskim rządom Tita udawało się zachować jedność federacji
i tłumić przejawy tendencji dezintegrujących, nie dopuszczając jednocześnie
do powstawania sytuacji o podłożu separatystycznym26. Jugosławia była państwem, gdzie nie mogły swobodnie rozwijać się instytucje demokratyczne
i nie stworzone zostały żadne rozwiązania instytucjonalne, gwarantujące możliwość przejścia do innego modelu funkcjonowania państwa. Dlatego też po
śmierci dyktatora doszło do erozji struktur władzy i pojawienia się kolejnych
konfliktów społecznych, czego konsekwencją był rozpad federacji w 1990
roku; wówczas jedność narodów jugosłowiańskich we wspólnym państwie
zaczęła się załamywać.
Czynnikiem dezintegrującym państwo jugosłowiańskie był także nierównomierny rozwój ekonomiczny społeczeństw poszczególnych republik
wchodzących w skład federacji. Najwyższy stopień rozwoju osiągnęły wówczas Chorwacja i Słowenia, podczas gdy Macedonia i Czarnogóra odstawały
od wymienionych państw pod względem gospodarczym i społecznym. Należy
stwierdzić, iż nastąpił wyraźny podział terytorium Jugosławii na bogatszą
Północ i biedniejsze, zacofane Południe, co implikowało wzajemną niechęć
między mieszkańcami poszczególnych republik. Słoweńcy i Chorwaci nie
byli zadowoleni z tworzenia wspólnego państwa z zacofanymi ekonomicznie republikami i łożeniem na ich rozwój. Przykładowo ludność Słowenii
stanowiła w 1971 roku 8,42 proc. ogółu mieszkańców Jugosławii, a wnosiła
w latach 1971–1975 do specjalnego Funduszu dla Wspierania Regionów Zacofanych Ekonomicznie 18 proc. środków. Również inwestycje w Słowenii
były dużo lepiej rozwinięte niż w innych republikach. W latach 1970–1976
25
26

W. Szulik, op. cit., s. 92–93.
F. Gołembski, op. cit., s. 338.
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stanowiły one 15-20 proc. inwestycji ogólnopaństwowych27. Równocześnie
przyczyną dążeń separatystycznych było przeświadczenie ludności, iż niepodległość przyniesie znaczną poprawę sytuacji ekonomicznej28.
Ponadto ludność zamieszkująca obszar Jugosławii była niejednorodna etnicznie i posiadała inne tradycje kulturowo-cywilizacyjne, co doskonale
dało się zauważyć na przykładzie sprzeczności serbsko-chorwackich. Mimo,
iż język serbsko-chorwacki stanowił podstawę dla rozwoju jugosłowianizmu
i został przyjęty przez Serbów, Chorwatów i Czarnogórców, to nie wykluczyło
różnic między posługującymi się cyrylicą Serbami a korzystającymi z alfabetu
łacińskiego Chorwatami. Nie należy zapominać, że Serbowie przez długi czas
pozostawali w zależności od Porty Otomańskiej; na mentalność Chorwatów
będących pod zwierzchnictwem Habsburgów silnie wpłynął katolicyzm. Serbowie związani z tradycją ortodoksyjną w katolikach dostrzegali swoich wrogów. Prawosławni Serbowie kształtowali swe kościoły jako niezależne instytucje identyfikujące się z powstającymi państwami narodowymi, a zatem nie
istniał rozdział interesów kościoła i państwa. Kościoły katolickiej Chorwacji
i Słowenii, związanych z ideą uniwersalizmu rzymskiego, nie odgrywały tak
wielkiej roli jak autokefaliczne kościoły ortodoksyjne. Analizując wpływy
religijne na obszarze Jugosławii, należy wspomnieć także o islamie obecnym
na terytorium Macedonii i częściowo Bułgarii oraz na obszarze Albanii.
Niewątpliwie istnienie trzech nurtów religijnych w jednym regionie
prowadziło do wytworzenia się odrębnych systemów wartości poszczególnych grup etnicznych oraz rodziło konflikty29. Podobnie jak narodowość także
religia stała się na Półwyspie Bałkańskim kwestią polityczną. Z jednej strony
pojawiały się aspiracje mniejszości religijnych, z drugiej fundamentalizm religijny, a szczególnie islamski. Przejawy fundamentalizmu muzułmańskiego
były widoczne w Bośni i Hercegowinie oraz w serbskim Sandżaku zamieszkanym przez ludność muzułmańską.
To właśnie odmienności etniczne stają się często przyczynkiem do
wybuchu konfliktu. Wśród podstawowych aspektów związanych z odrębnością etniczną należy wymienić inny – język i kulturę wynikającą ze związku
z określonym terytorium i historią. Konflikty interesów powstają wówczas
między państwami narodowymi lub między mniejszościami narodowymi
27

28
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M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii: Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, t. 1: 1991–
–2002, t. 2: 2002–2004, Warszawa 2005, s. 77.
Idem, Kwestie narodowe…, s. 392.
F. Gołembski, op. cit., s. 339–340.
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a większością narodową w danym państwie oraz między mniejszościami.
Spory te dotyczą głównie kwestii terytorialnych, zachowania odrębności kulturowej, a także utworzenia i zachowania państwa narodowego30.
Kategoria konflikt etniczny zyskała na znaczeniu po upadku ZSRR
i państwa jugosłowiańskiego. Badacze konfliktów etnicznych, podejmując się
próby ich wyjaśnienia, stosowali niejednokrotnie przeciwstawność my–oni,
bowiem warunkiem wytworzenia się tożsamości etnicznej jest zauważenie
owej inności obcych i potrzeba określenia siebie. Postrzeganie owego obcego może budzić postawy zarówno przychylne, jak i wrogie lub obojętne.
W normalnej sytuacji nie budzi jednak konfliktów, które pojawiają się dopiero
w wyniku poczucia skrzywdzenia przez jedną ze stron. Dlatego też w toku
poczynionych rozważań za konflikt etniczny będziemy uważać mobilizację
i podjęte w jej wyniku działania powstałe wskutek świadomego zagrożenia
dla tożsamości grupy etnicznej31.
Do rozpadu państwa jugosłowiańskiego przyczyniły się także przesłanki zewnętrzne, tj. pojawienie się konfliktu interesów wielkich mocarstw
po zakończeniu „zimnej wojny” na obszarze, na którym strefy wpływów
były jasno oznaczone. Wraz z załamaniem się systemu biegunowego obszar
Bałkanów znalazł się w tzw. próżni bezpieczeństwa; dały o sobie znać także
stare ogniska konfliktów, które nie wygasły przez ostatnie dziesięciolecia.
Secesjonizm chorwacki i słoweński był mocno popierany przez polityków
austriackich i niemieckich. Kampania prowadzona przez środki masowej komunikacji w tych państwach przedstawiała antyserbskie teksty prezentujące
Serbów jako hegemonów, a Chorwatów jako ofiary bizantyjskich Serbów32.
Wśród przyczyn rozpadu państwa jugosłowiańskiego należy wymienić również antagonizmy występujące między Serbami i Albańczykami w autonomicznym Kosowie, co szczególnie dało się zauważyć po objęciu w 1987
roku przywództwa w serbskim Związku Komunistów Jugosławii przez Slobodana Miloševicia. Obawiając się rozpadu Jugosławii, doprowadził 28 III
1989 roku do rewizji konstytucji jugosłowiańskiej, czego konsekwencją było
zniesienie autonomii Kosowa i Wojwodiny. Sytuacja ta wzbudziła niepokój
wśród Chorwatów i Słoweńców, a następnie doprowadziła do wystąpienia ich
30

31
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J. Piątek, Zróżnicowanie etniczne czy może etniczna dezintegracja dla istnienia współczesnego konfliktu?, [w:] Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych: Wybrane problemy, red. G. Ciechanowski i inni, Poznań 2010, s. 48.
S. Szynkiewicz, Konflikt tożsamości, tożsamość w konflikcie, [w:] Konflikty etniczne: Źródła, typy,
sposoby rozstrzygania, red. A. Woźniak, Warszawa 1996, s. 18–22.
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii…, s. 86.
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ze Związku Komunistów Jugosławii w styczniu 1990 roku. Zarówno w Chorwacji, jak i w Słowenii zaczęto wyraźnie opowiadać się za integracją z Europą
Zachodnią.
Początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku był okresem rozkwitu
partii opozycyjnych antykomunistycznych. W Chorwacji powstała Chorwacka Wspólnota Narodowa (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ), w Słowenii zaś działała Demokratyczna Opozycja Słowenii (DEMOS). W wyniku
przeprowadzonych wyborów parlamentarnych w 1990 roku w obu państwach
zwyciężyły ugrupowania wrogie komunistom – w Słowenii DEMOS (65 proc.
głosów), w Chorwacji – HDZ (42 proc. głosów). W pozostałych dwóch republikach także wygrały partie opozycyjne – w Bośni i Hercegowinie muzułmańska Partia Akcji Demokratycznej, w Macedonii Demokratyczna Partia
Macedońskiej Jedności Narodowej. Jednak w Serbii i Czarnogórze zwyciężyły
partie komunistyczne, w Serbii – Serbska Partia Socjalistyczna, zaś w Czarnogórze – Związek Komunistów Czarnogóry. Należy podkreślić, iż w wyniku
wyborów doszło do powstania nowego ładu politycznego, w którym istniały
liczne dysproporcje między władzami republikańskimi pochodzącymi z wielopartyjnego systemu wyborczego a władzami federacyjnymi pochodzącymi
z monopartyjnego systemu władzy33.
Ogłoszenie przez Chorwację i Słowenię niepodległości 25 VI 1991
roku i wystąpienie z federacji jugosłowiańskiej pociągnęło za sobą użycie
przez rząd jugosłowiański armii ludowej z zamiarem przywrócenia poprzedniej sytuacji34. Walki w Słowenii trwały od 27 VI 1991 roku i zakończyły
się podpisaniem 8 VII 1991 roku deklaracji z Brioni, na mocy której doszło
do zawieszenia broni między Słowenią i armią federalną. Uzyskanie niepodległości przez Chorwację okazało się nieco dłuższym procesem. Na terenie
Chorwacji istniały enklawy w Slawonii i Krajinie zamieszkane przez Serbów
domagających się niezależności od Chorwacji. Do walk na terenie Chorwacji
doszło w rejonie Dalmacji i we wschodniej Slawonii, a liczne porozumienia
o przerwaniu walk były zrywane; także mediacje wysłanników Wspólnoty
Europejskiej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. We wrześniu 1991 roku
nasiliły się ataki serbskie w rejonie wschodniej Slawonii, w miastach Osiek
i Vukovar, kolejno Serbowie zaatakowali Zagrzeb i Dubrownik. Dopiero dzię33
34

M. Tanty, op. cit., s. 346 i n.
Strona internetowa Boston College Law School, http://lawdigitalcommons.bc.edu, R. F. Iglar, The
Constitutional Crisis in Yugoslavia and the International Law of Self-Determination: Slovenia’s and
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ki działaniom specjalnego wysłannika Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ) Cyrusa Vance’a dnia 3 I 1992 roku zawarty został rozejm, a w rejonie
konfliktu rozmieszczone zostały siły rozjemcze ONZ UNPROFOR35.
Ogłoszenie niepodległości przez Słowenię i Chorwację doprowadziło
do secesji kolejnych republik – dnia 15 X 1991 roku suwerenność ogłosiła
Bośnia i Hercegowina, a 8 IX 1991 roku niepodległość Macedonia, zaś 27 IV
1992 roku Serbia i Czarnogóra połączyły się, tworząc Federacyjną Republikę
Jugosławii.
Trzy społeczności zamieszkujące Bośnię i Hercegowinę, tj. Muzułmanie, Chorwaci i Serbowie, nie były zgodne w sprawie przyszłości republiki. W rezultacie na podstawie przyjęcia planu Cutilheiro terytorium Bośni
i Hercegowiny miało zostać podzielone na trzy jednostki konstytucyjne przy
uwzględnianiu kryteriów narodowych, geograficznych i ekonomicznych, nie
rozstrzygając jednak kwestii wytyczenia granic. Sytuacja ta doprowadziła
do wybuchu walk między mieszkańcami Bośni i odrzucenia przez jej prezydenta Aliję Izetbegovicia przyjętego wcześniej planu, a w konsekwencji do
wojny domowej36. Walki prowadzone były między Serbami, Muzułmanami
i Chorwatami, gdyż każda ze stron chciała zdobyć dla siebie jak najwięcej
terytorium. Intensyfikacja działań wojennych nastąpiła w kwietniu 1992 roku.
Początkowo sukcesy odnosili Serbowie, którzy w lipcu 1992 roku kontrolowali już wschodnią Bośnię i Hercegowinę oraz część ziem w północnej części
republiki. Chorwaci natomiast posiadali zachodnią Hercegowinę i środkową
Bośnię. Najgorzej sytuacja ta skończyła się dla Muzułmanów, pod których
kontrolą znalazło się zaledwie 15 proc. kraju. Dlatego też wojska muzułmańskie podjęły w styczniu 1993 roku kontrofensywę we wschodniej Bośni,
Serbowie natomiast zaatakowali muzułmańskie miejscowości Konjević Polje,
Cerska i Srebrenica. Walki doprowadziły do uznania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ miast Sarajewo, Tuzle Bihać i Goražde za strefy bezpieczeństwa,
których nie można było atakować. W 1995 roku, mimo zakazów ONZ, siły
serbskie opanowały Srebrenicę, gdzie doszło do największej masakry podczas
wojny bośniackiej.
Kolejno walki toczyły się w opanowanych przez Serbów Krajinie
i Slawonii, które zostały odzyskane przez Chorwację. Wojna w Bośni i Hercegowinie zakończyła się po atakach sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na
pozycje serbskie, a następnie ogłoszeniem przez strony konfliktu sześćdzie35
36
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sięciodniowego rozejmu oraz przyjęciem rozwiązań pokojowych zaproponowanych przez państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone. Doszło 18 III
1994 roku do podpisania porozumienia waszyngtońskiego przewidującego
utworzenie Federacji Chorwacko-Muzułmańskiej w Bośni. Jednak na te warunki nie zgodziła się strona serbska, podobnie jak na kolejne, proponowane
przez utworzoną tzw. Grupę Kontaktową, złożoną z przedstawicieli Stanów
Zjednocoznych, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Unii Europejskiej i ONZ. Ostatecznie 21 XI 1995 roku za sprawą działalności negocjatora amerykańskiego Richarda Holbrooke’a doszło do podpisania układu
z Dayton przywracającego pokój w Bośni i Hercegowinie. Zakładano, iż
będzie to jedno państwo ze stolicą w Sarajewie, złożone z Federacji Chorwacko-Muzułmańskiej i Republiki Serbskiej. Gwarantem tego porozumienia
miały stać się siły implementacyjne IFOR (Implementation Force)37, liczące
60 tys. żołnierzy, rozmieszczone w strefie buforowej rozdzielającej walczące
strony38.
Obszarem niestabilności i krwawych walk było także Kosowo posiadające od 1945 roku status autonomiczny w Serbskiej Republice Jugosławii
i dążące do przekształcenia w siódmą republikę federacyjną. W Kosowie,
doszło do skrzyżowania dwóch nacjonalizmów – serbskiego i albańskiego39.
W wyniku licznych demonstracji antyrządowych władze serbskie podjęły
środki represyjne w stosunku do Albańczyków. W lutym 1989 roku wprowadzono stan wyjątkowy, a 23 marca zniesiono autonomię prowincji. Pod koniec
1989 roku powstała Demokratyczna Liga Kosowa na czele z Ibrahimem Rugową, skupiająca większość kosowskich Albańczyków, a 2 lipca parlament
ogłosił Kosowo federacyjną republiką Jugosławii.
W 1994 roku powstała Wyzwoleńcza Armia Kosowa (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) dokonująca licznych zamachów na serbskich
policjantów i cywilów, na co policja serbska odpowiadała pacyfikowaniem
miejscowości albańskich w poszukiwaniu partyzantów UÇK. Konsekwencją
działalności policji serbskiej były masowe ucieczki ludności albańskiej do
krajów sąsiednich, tj. Czarnogóry, Albanii i Macedonii. W 1998 roku doszło do zaostrzenia konfliktu, a Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezo37
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W IFOR znalazły się także oddziały polskie biorące udział w programie Partnerstwo dla Pokoju. Zob.
M. Franz, Kwestie bałkańskie a stosunki polsko-rosyjskie, [w:] Bałkany we współczesnych stosunkach
międzynarodowych…, s. 35.
W grudniu 1996 roku siły IFOR zostały przekształcone w siły stabilizacyjne – SFOR, liczące 38 tys.
żołnierzy. Ostatecznie traktat pokojowy podpisany został 14 XII 1995 roku w Paryżu.
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lucję potępiającą działania Serbów i zagroziła, iż jeśli nie zaprzestaną walk
w Kosowie, to spotkają się z działaniami odwetowymi. Następnie doszło do
porozumienia amerykańskiego wysłannika Richarda Holbrooke’a i prezydenta Serbii Slobodana Milošewica, którzy ustalili, iż na terytorium Kosowa
rozmieszczonych zostanie 2 tys. obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE).
Rozejm został naruszony przez partyzantów UÇK, którzy zaatakowali posterunek serbskiej policji, na co zbrojnie odpowiedzieli Serbowie.
W styczniu 1999 roku dokonano masakry 45 Albańczyków we wsi Račak, co
spotkało się z ostrym potępieniem ze strony ONZ, OBWE i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Następnie Sojusz zagroził obu stronom konfliktu interwencją, jeśli nie przyjmą planu opracowanego przez Grupę Kontaktową ds. byłej
Jugosławii. W tym planie zakładano, iż Kosowo pozostanie częścią Federacyjnej Republiki Jugosławii jako region autonomiczny, a także zapewnienie
praw mniejszości serbskiej, przeprowadzenie demokratycznych wyborów,
powstanie lokalnych formacji porządkowych i rozmieszczenie wojsk serbskich tylko na pograniczu oraz rozbrojenie UÇK. Nad przywróceniem pokoju
miał czuwać trzydziestotysięczny kontyngent Paktu Północnoatlantyckiego.
Strony konfliktu przystąpiły do rokowań w paryskim Rambouillet w dniach
6–23 II 1999 roku. Serbia odrzuciła możliwość stacjonowania oddziałów międzynarodowych, zaś Albańczycy nie chcieli zgodzić się na rozbrojenie UÇK
i nadanie Kosowu autonomii zamiast niepodległości. Pod naciskiem Stanów
Zjednoczonych doszło do wznowienia rokowań w dniach 15–19 III 1999 roku
w Paryżu, jednakże i wtedy zakończyły się one fiaskiem40.
Wobec braku rezultatów rozmów przeprowadzonych przez Holbrooke’a z Miloševicem doszło do interwencji zbrojnej wojsk Sojuszu przeciwko
Federacyjnej Republice Jugosławii. W wyniku operacji zbrojnej kosztującej
8 mld dolarów zniszczeniu uległy Belgrad, Nisz i Nowy Sad, a przeciw tzw.
humanitarnym bombardowaniom protestowała ludność Europy Zachodniej
i Rosji. Kres działaniom wojskowym położyło dopiero zaakceptowanie przez
Miloševica i Sojusz Północnoatlantycki planu pokojowego przedstawionego
przez Grupę G-8. Na mocy porozumienia podpisanego 9 czerwca Jugosławia zachowywała suwerenność nad Kosowem, a faktycznie oddawała je pod

40

Strona serbska została zaskoczona dodatkowym warunkiem przedstawionym przez Grupę Kontaktową
w postaci referendum na temat przyszłego statusu Kosowa niewykluczającego niepodległości. M. Tanty,
op. cit., s. 362.
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władanie sił międzynarodowych KFOR oraz administrata prowincji – gen.
Mike`a Jacksona.

3. implikacje rozpadu Federacyjnej Socjalistycznej
republiki jugosławii
Niewątpliwie rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii stał się przyczynkiem do trwającej wiele lat wojny na Bałkanach. Obszar
państwa jugosłowiańskiego był poddany pod koniec XX wieku procesom
integracyjnym i dezintegracyjnym, a za główną przyczynę rozpadu należy
uznać uwarunkowania etniczne. Idea unitaryzmu jugosłowiańskiego popierana przez Serbów nie znalazła poparcia wśród innych narodów zamieszkujących obszar Jugosławii i doprowadziła do wykrystalizowania się u nich tendencji separatystycznych41. Wśród czynników mających wpływ na sytuację
bezpieczeństwa na terenie Jugosławii pod koniec XX wieku należy wymienić
zmianę konfiguracji politycznej w regionie oraz powstanie nowych państw
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, niestabilne systemy polityczne
w wielu państwach, a także wzrost znaczenia kwestii etnicznych i religijnych
w polityce zagranicznej. Ponadto należy pamiętać, iż skomplikowana struktura narodowościowa Bałkanów nie odpowiadała granicom państwowym,
w państwach bałkańskich zamieszkiwały liczne mniejszości narodowe, a wiele państw miało charakter wielonarodowy. Równocześnie trzeba podkreślić,
iż na Bałkanach narodowość nie stanowi tylko kategorii socjologicznej, jest
również kwestią polityczną, dlatego też kwestie narodowościowe stanowiły
na Bałkanach ciągłe zarzewie konfliktów.
W wyniku rozpadu Jugosławii doszło do utworzenia przez republiki
wchodzące w jej skład własnych państw i stworzenia nowego ładu politycznego w regionie. Sytuacja ta implikowała pojawienie się takich kwestii, jak:
relacje między częściami składowymi SFRJ, odmienna ocena sytuacji politycznej, ekonomicznej i narodowościowej oraz prowadzenie własnej polityki
zagranicznej42.
*****

41
42

P. Eberhardt, op. cit., s. 170.
N. Lubik-Reczek, op. cit., s. 34.
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Polityka zdeterMinoWana Przez
hiStorię W regionie BałkańSkiM:
anarchia i koncentracja, kontynuacja
i deStaBilizacja

1. Między anarchią a koncentracją polityczną
w regionalnym środowisku międzynarodowym
Brak efektywnych szans przez cały okres nowożytnej i najnowszej
historii regionu bałkańskiego na dokonanie się koncentracji politycznej
w oparciu o zasoby wewnętrzne (demograficzne, ekonomiczne, społeczne,
kulturowe, geopolityczne) był następstwem ingerencji mocarstw, głównie europejskich. Przejawiały taką postawę nie tylko mocarstwa zajmujące ziemie
bałkańskie – Turcja, Austria, Węgry, ale także inne – Francja, Wielka Brytania, Rosja i Niemcy.
Pierwsza grupa mocarstw dążyła do opanowania całego obszaru, traktując go jako istotny składnik, a niekiedy warunek mocarstwowego statusu
w Europie. Był to naturalny kierunek bezpośredniej ekspansji. Kiedy plany
imperialne stawały się nierealne, bowiem nie można było dokonać inkorporacji, wówczas następował podział stref wpływów w regionie. Taki stan
wystąpił czterokrotnie: 1) między Wiedniem i Konstantynopolem w XVI
wieku po wojnach osmańsko-habsburskich; 2) między Wiedniem, Sankt Petersburgiem i Konstantynopolem w II połowie XIX wieku po wojnie krymskiej i wojnach rosyjsko-tureckich; 3) między Berlinem i Moskwą w wyniku
podpisania w 1939 roku układów niemiecko-radzieckich; 4) między Moskwą
i Waszyngtonem w czasie „zimnej wojny”. Podział na strefy wpływów całkowicie nie ubezwłasnowolniał państw bałkańskich, ale radykalnie redukował
ich możliwości wyboru do dwóch opcji. Za przykłady możemy uznać sta78
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tus międzynarodowy: Księstwa Siedmiogrodu w XVI wieku balansującego
między cesarstwem a sułtanatem, Królestwa Serbii na przełomie XIX i XX
stulecia wahającego się między Habsburgami a Romanowami, Pierwszej Jugosławii szukającej wyboru między Hitlerem a Stalinem, Drugiej Jugosławii
wykorzystującej poparcie Stanów Zjednoczonych przeciwko ZSRR.
Natomiast mocarstwa położone poza regionem wikłały się w sytuację
na Bałkanach, starając się osłabić konkurentów, przede wszystkim środkowoeuropejskich. Już na początku czasów nowożytnych dość łatwo zauważono,
że mocarstwo, które samodzielnie opanuje region, może zagrozić równowadze na całym kontynencie. Takie wnioski wynikały z analizy potęgi tureckiej
i habsburskiej w XVI i XVII wieku oraz wojen toczonych w XVIII i XIX stuleciu – austriacko-tureckich, rosyjsko-tureckich, napoleońskich i krymskiej.
O ile Wiedeń, Budapeszt i Konstantynopol postępowały w sposób klasyczny, podbijając ziemie pograniczne, o tyle Paryż, Londyn, Sankt Peterburg/
Moskwa, Berlin poszukiwały „klientów”, którzy realizowaliby ich interesy
w regionie. Do bezpośrednich ingerencji dochodziło w sytuacjach ekstremalnych. Postawa klientystyczna (wasalna, satelicka) stała się także racjonalnym
zachowaniem organizmów państwowych i sił politycznych w regionie, które
poszukiwały możnego protektora gotowego udzielić wsparcia militarnego
i dyplomatycznego w rywalizacji o sporne terytoria i ludność.
Na podstawie badań historycznych można sformułować wniosek, że
rola regionu bałkańskiego w stosunkach międzynarodowych była znaczna,
mimo jego uprzedmiotowienia w czasach nowożytnych i najnowszych. O wyjątkowej roli przesądzało położenie geopolityczne. Przez Bałkany można
było uzyskać dostęp od północy do cieśnin Bosfor i Dardanele oraz miasta
Konstantynopol – centrum politycznego, cywilizacyjnego i religijnego. Znaczenie obu czynników trudno przecenić w stosunkach międzynarodowych.
Jednoczesna kontrola nad cieśninami oraz miastem dawała olbrzymie zyski
strategiczne, ekonomiczne, militarne i ideologiczne. Porządek polityczno-terytorialny na Bałkanach stanowił o sile mocarstw nie tylko ościennych, ale
również zachodnioeuropejskich1.
Przy takich uwarunkowaniach zewnętrznych region bałkański w stosunkach międzynarodowych stał się symbolem wyjątkowej konfliktowości,
prowadzącej do destabilizacji i rozpadu struktur państwowych oraz niekontro1

Zob. L. Moczulski, Geopolityka: Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2000, s. 116–117; S. Otok,
Metodologiczne problemy geografii politycznej, [w:] Geografia polityczna, red. S. Otok, Warszawa
2006, s. 13–14.
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lowanej anarchii niszczącej ład społeczno-gospodarczy i wywołującej liczne
oraz krwawe wojny. Taka pejoratywna ocena rzeczywistości została skonkretyzowana przez Walthera Rathenaua w listopadzie 1918 roku za pomocą
pojęcia bałkanizacja. Następnie zostało ono zastosowane w debacie politycznej i dyskursie naukowym o analizowanym regionie na opisanie rozpadu domeny osmańskiej w latach 1804–1913 i procesu powstawania niepodległych
małych państw bałkańskich oraz jednostek politycznych o różnym statusie
prawnym, a także upadku Austro–Węgier w czasie Jesieni Narodów w 1918
roku. W konsekwencji więc bałkanizacja oznacza tworzenie warunków do
dekoncentracji politycznej, która niszczy wielowiekowe struktury polityczne
na rzecz powstania nowego środowiska międzynarodowego zdominowanego
przez nieprzewidywalność i niesterowalność.
Z przyjętego założenia wynikało przeświadczenie, że spokój w regionie mogą jedynie zapewnić mocarstwa w drodze porozumiewania się między sobą bez zasięgania opinii bałkańskich elit politycznych. W ten sposób
postępowano na najważniejszych konferencjach międzynarodowych kończących wielkie wojny na Bałkanach. To właśnie zainteresowanie mocarstw
spowodowało uwikłanie regionu bałkańskiego w problemy ogólnoświatowe.
Taki mechanizm zadziałał na kongresach wiedeńskim i berlińskim, dwóch
konferencjach paryskich (po konflikcie krymskim i I wojnie światowej) oraz
teherańskiej, jałtańskiej i poczdamskiej. Mocarstwa chciały kontrolować procesy zachodzące na Bałkanach, blokując samodzielne osiąganie stabilizacji
w regionie innej niż opartej na słabości form państwowych, którym odmawiano prawa do suwerenności2.
Z analizy wymienionych przedsięwzięć dyplomatycznych wynikało,
że bałkańskie podmioty polityczne nie były kreatorami systemu bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, region był traktowany jako „gorsza część Europy”.
Kontrastowała z tą marginalizacją wyjątkowo ważna rola Europy bałkańskiej
w wybuchu obu wojen światowych i „zimnej wojny”. W czasie ich trwania społeczność międzynarodowa na Bałkanach ulegała zawsze polaryzacji
pod naciskiem mocarstw: 1) przed Wielką Wojną między Ententę i państwa
centralne (Serbia, Grecja, Rumunia, Czarnogóra versus Bułgaria i Turcja);
2) przed II wojną światową między Oś a koalicję antyhitlerowską (Jugosławia, Grecja, Albania przeciwko Rumunia i Bułgaria); 3) w czasie „zimnej

2

P. S. Wandycz, Pax Europea: Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815–1914, Kraków 2003,
s. 161–178.
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wojny” między blok amerykański i radziecki (Grecja i Turcja versus Bułgaria,
Rumunia, Albania).
System wiedeński ustanowiony po wojnach napoleońskich zaczął
ulegać erozji w wyniku sporów mocarstw o ocenę procesów politycznych
zachodzących w prowincjach południowoeuropejskich Imperium Osmańskiego. Nowa rzeczywistość powstająca w regionie zagroziła równowadze międzymocarstwowej, prowadząc do wojny krymskiej. Bezpośrednią przyczyną
Wielkiej Wojny była zaś sytuacja na Bałkanach – wydarzenia w stosunkach
między Austro–Węgrami a Serbią oraz ekspansjonistyczne plany trójporozumienia i trójprzymierza wobec Bałkanów. Z jednej strony Rosja domagała
się zaliczenia cieśnin tureckich do swojej strefy wpływów, zdecydowanego wzmocnienia Serbii w wyniku przyłączenia do niej Bośni, Hercegowiny
i Dalmacji, przebudowy monarchii dualistycznej w trialistyczną, a Niemcy
i Austro–Węgry widziały Europę bałkańską jako obszar podporządkowany
swojej dyspozycji politycznej i ekonomicznej kosztem interesów francuskich
i rosyjskich3.
Współpraca niemiecko-radziecka załamała się w 1941 roku między
innymi w wyniku sporu o status państw (Bułgarii, Rumunii, Jugosławii, Turcji) i ziem bałkańskich (Bukowiny, cieśnin czarnomorskich). Ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow w czasie wizyty
w Berlinie 12–13 XI 1940 roku przedłożył radzieckie warunki kontynuacji
współpracy dwustronnej; znaczna ich część dotyczyła Bałkanów, którymi nie
zajęto się kompleksowo w układach podpisanych w 1939 roku. III Rzesza
i ZSRR zamierzały przejąć jednostronną kontrolę nad Rumunią, Bułgarią,
Jugosławią, cieśninami tureckimi4.
Tak jak politycy radzieccy wysuwali precyzyjne żądania wobec
III Rzeszy w kwestii bałkańskiej, nadając im strategiczny sens, podobnie zachowywali się wobec Waszyngtonu i Londynu w drugiej fazie wojny. W rozmowach moskiewskich z delegacją brytyjską Józef Stalin 16 i 18 XII 1941
roku przedłożył projekt uporządkowania sytuacji na Bałkanach: powiększenia
terytorialnego Jugosławii, Rumunii i Turcji kosztem Włoch, Węgier i Bułgarii oraz przywrócenia niepodległej Albanii. Była to uzurpacja roli patrona

3

4

Szerzej zob. M. Pułaski, System wersalski – geneza i charakter, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP
Kraków”, Prace Historyczne, 1989, nr 14, s. 7–10.
Zob. dokumenty w: Białe Plamy. ZSRR – Niemcy 1939–1941, Vilnius 1990, s. 257 i n.; szerzej: E. Topitsch, Wojna Stalina: długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna polityka siły,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, passim.
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i sędziego dla regionu5. Natomiast przewartościowanie polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec ZSRR dokonało się w następstwie całkowitego
spenetrowania przez Moskwę Rumunii, Bułgarii i Jugosławii oraz aktywności
radzieckiej (komunistycznej) w Grecji i Turcji6. Obrona przez Stany Zjednoczone obu państw bałkańskich przed komunizacją została odczytana na Kremlu w latach 1946–1947 jako wyraz dążenia do hegemonii przez Waszyngton,
zablokowania planów strategicznych ZSRR oraz tworzenia antyradzieckiego
kordonu wojskowego.
Z doświadczeń wielkich wojen wynikał fatalizm w dziejach Bałkanów. Wskutek działań wojennych państwa bałkańskie traciły swój byt polityczny lub suwerenność, popadając w zależność od mocarstw i ponosząc
straty różnego typu. Niezależnie od wyborów strategicznych dokonywanych
w czasie wojen, powojenny status wyznaczały im aktywność mocarstw i decyzje przez nie podejmowane w drodze konsultacji. Jedyną formą obrony
dla państw bałkańskich przed uprzedmiotowieniem i lekceważeniem ich
żywotnych interesów było przyjmowanie postawy klientystycznej, w oczekiwaniu, że patron zaopiekuje się swoim wasalem, spełniając jego postulaty
terytorialne. W XIX i XX wieku wybierano orientację filofrancuską, germanofilską, rusofilską lub filobrytyjską. Współcześnie Stany Zjednoczone i Unia
Europejska są podmiotami politycznymi, na które jest nakierowana polityka
„bluszczowa” w Europie bałkańskiej.
Biorąc pod uwagę okres od Wędrówki Ludów do czasów jak najbardziej współczesnych, kiedy nastąpiło ustabilizowanie się osadnictwa w skali
całego obszaru (ale nie jego poszczególnych ziem), należy zauważyć, że na
Bałkanach traktowanych jako regionalne środowisko międzynarodowe najbardziej naturalnymi stanami były: 1) anarchia przejawiająca się w licznych
wojnach między lokalnymi podmiotami politycznymi, niepotrafiącymi dokonać mobilizacji zasobów, aby sięgnąć po hegemonię w stosunkach regionalnych; 2) koncentracja polityczna narzucana przez mocarstwa ościenne,
które czyniły z ziem bałkańskich swoje prowincje, najczęściej peryferyjne, ale
wzmacniające potencjał centrum imperialnego. Główną przyczyną faktycznego wyeliminowania wspólnot bałkańskich z rozgrywki politycznej w skali
5

6

H. Bartoszewicz, Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Związku Sowieckiego 1939–1947, [w:]
Czy Europa Środkowo-Wschodnia mogła się wybić na wolność?: Materiały z sesji naukowej, Olsztyn,
26 października 1995, red. T. Kisielewski, N. Kasparek, Olsztyn 1996, s. 31–32.
D. Holloway, Stalin i bomba: Związek Radziecki a energia atomowa 1939–1956, Warszawa 1996,
s. 157–158, 173–176, 254–255; Z. Mazur, Containment – amerykańska polityka powstrzymywania,
„Przegląd Zachodni”, 1993, nr 2, s. 49–52.
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kontynentalnej było krzyżowanie się w tym regionie trzech wielkich formacji
kulturowych: 1) grecko-rzymskiej rozrywanej między różnymi zwaśnionymi podmiotami politycznymi – zachodniorzymskimi i wschodniorzymskimi
(Mapa 1); Bałkany były dla nich przestrzenią rywalizacji o narzucenie mieszkańcom jednego z dwóch wzorców kulturowych (łacińskiego lub bizantyjskiego)7; 2) chrześcijańskiej reprezentowanej przez struktury kościelne katolickie
i prawosławne, traktujące region jako teren misyjny; papiestwo i patriarchat
ekumeniczny walczyły między sobą o zakres wpływów; 3) osmańsko-islamskiej ukierunkowanej na utrzymywanie ładu aksjologicznego i społecznego
opartego na Koranie; część Bałkanów było bardzo długo integralną częścią
świata muzułmańskiego, granica między nim a chrześcijaństwem przecinała
region, stając się limes ottomanicus, co spowodowało różny stopień islamizacji ziem i ludności oraz utrwaliło historyczny charakter niektórych krain,
np. Bośni, Hercegowiny, Banatu, Siedmiogrodu, Wołoszczyzny, Mołdawii
i Dobrudży (Mapa 2)8.

7

8

W rejonie bałkańskim w okresie rozkwitu ekspansji cesarstwa rzymskiego istniało siedem prowincji:
Dalmatia, Macedonia, Dacia, Moesia, Pannonia, Tracia, Noricum. O ile trzy z nich zostały zakotwiczone
w kulturze zachodniorzymskiej i katolickiej – Pannonia, Noricum, Dalmatia, o tyle trzy inne stały się
częścią świata wschodniorzymskiego i prawosławnego – Macedonia, Moesia, Tracia. Sytuacja w Dacii
była najbardziej skomplikowana, bowiem granica kulturowa przebiegała przez jej obszar.
F. Gołembski, Geokulturowe uwarunkowania stosunków politycznych na Bałkanach, [w:] Bałkany:
Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006, s. 72.
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Mapa 1
Prowincje rzymskie w rejonie bałkańskim w okresie starożytnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Strona internetowa [dalej: SI] „Wikimedia”,
http://upload.wikimedia.org, „Mapa Gustava Droysena z 1886 roku »Roman provinces of Illyricum, Macedonia, Dacia, Moesia, Pannonia nad Tracia.jpg«”, inf.
z 10 VIII 2012.
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Mapa 2
Granice Imperium Osmańskiego (XVI–XVII wiek)

Źródło: Opracowanie na podstawie – SI „Wagabunda”, http://bakszysz.bolgspot.com,
„Granice Imperium Osmańskiego (XVI–XVII wieku)”, inf. z 25 VIII 2012.

Na wspomnianych trzech płaszczyznach kulturowych centrum decyzyjne było ulokowane poza Bałkanami, a w samym regionie nie wykształcił
się ani jeden silny ośrodek miejski, który promieniowałby na wszystkie ziemie bałkańskie. Podstawowe miasta w regionie (Belgrad, Sofia, Ateny, Bukareszt, Saloniki, Zagrzeb, Skopje, Cetynia), mimo iż większość z nich stała się
w XIX i XX wieku stolicami państw narodowych, nie rozwinęły swoich pozostałych funkcji metropolitarnych, zwłaszcza gospodarczych. Każdy podmiot
polityczny regionalny dążący do hegemonii musiałby nie tylko dokonać konsolidacji politycznej ponad skomplikowanymi podziałami kulturowymi, ale
również przynajmniej zneutralizować opór ośrodków władzy zewnętrznych
wobec regionu, takich jak: Rzym, Wiedeń, Berlin, Konstantynopol i Sankt
Petersburg/Moskwa. Każdy z nich oddziaływał na sytuację na Bałkanach nie
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tylko w innym kierunku kulturowym, ale nie był także zainteresowany w konsolidacji politycznej połączonej z upodmiotowieniem regionu.
Według Stefana K. Pavlowitcha procesy dziejowe zachodzące na Bałkanach w czasach nowożytnych były stymulowane przede wszystkim przez
trzy wielkie ośrodki miejskie: Konstantynopol, Wiedeń i Paryż. W pierwszym
mieście, z racji bycia stolicą imperium rządzącego większością ziem bałkańskich oraz jednoczesną siedzibą kalifatu i patriarchatu ekumenicznego,
szukały inspiracji i wskazówek dwie wielkie grupy religijne – prawosławni
i muzułmanie, oraz admiratorzy bizantynizmu i hellenizmu. Wiedeń był nie
tylko stolicą drugiego imperium systematycznie walczącego o Bałkany, ale
również wielkim ośrodkiem „zachodnioeuropejskim” położonym najdalej na
Wschodzie, nośnikiem katolicyzmu oraz reform oświeceniowych w zakresie
rządzenia, kultury, oświaty i wojskowości. Natomiast Paryż jawił się jako
centrum nowoczesności dla znacznej i wpływowej części elity politycznej,
która podjęła się wywalczenia i zbudowania państw narodowych, czerpiąc ten
projekt właśnie ze stolicy Francji, uzupełniony ideami konstytucjonalizmu,
bonapartyzmu, republikanizmu, radykalizmu i demokracji9.
Jednak ten zestaw ośrodków decyzyjnych należałoby zdecydowanie
uzupełnić na pewno o obie stolice imperium rosyjskiego oraz Waszyngton; ten
ostatni w odniesieniu tylko do czasów najnowszych. Państwo rosyjskie w jego
dwóch wcieleniach (carskim i bolszewickim) stało się promotorem i patronem zjawisk zachodzących na Bałkanach w dwóch dość długich okresach
historycznych – w II połowie XIX wieku i po II wojnie światowej, natomiast
Stany Zjednoczone Ameryki przejawiały swoje zainteresowanie Bałkanami
incydentalnie, w warunkach poszukiwania nowego ładu polityczno-terytorialnego w Europie – w ostatniej fazie I wojny światowej, po zakończeniu
II wojny światowej oraz „zimnej wojny”. O ile z Rosji dotarły na Bałkany
koncepcje panslawistyczne i komunistyczne, o tyle ze Stanów Zjednoczonych
oddziaływały tendencje liberalne w odniesieniu do ładu narodowo-etnicznego i religijno-wyznaniowego, antykomunistyczne i zarazem antyrosyjskie.
Podstawy aksjologiczne amerykańskiego zainteresowania regionem zostały
określone w 14 punktach prezydenta Woodrowa Wilsona (z 8 I 1918 roku),
z których dwa (10 i 11) odnosiły się do pożądanej sytuacji na Bałkanach.
Prezydent z jednej strony ogłaszał prawo do autonomicznego rozwoju ludów
zamieszkujących Austro–Węgry, swobodnego i bezpiecznego dostępu Serbii
9

S. K. Pavlowitch, Historia Bałkanów (1804–1945), Warszawa 2009, s. 397.
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do morza oraz zachęcał do dialogu między państwami bałkańskimi, a z drugiej strony opowiadał się za jednoczesnym poszanowaniem w stosunkach
regionalnych dwóch zasad – historycznej i narodowościowej10. Amerykańskie
zasady nie tylko były najlepszym wyrazem konstruktywizmu w stosunkach
międzynarodowych oraz lekceważenia rzeczywistości politycznej, przede
wszystkim sprzeczności zasady historycznej i narodowościowej, ale również
mogły legitymizować różne programy polityczne formułowane przez bałkańskie podmioty polityczne – państwa, partie i ruchy.
Mocarstwa w odniesieniu do regionu bałkańskiego generowały skrajnie odmienne stany. Niejednokrotnie narzucały porządek, włączając obszar
do własnej domeny. Tak uczyniło Imperium Osmańskie, stabilizując na długi
okres sytuację. Po ustanowieniu monarchii dualistycznej Austro–Węgier na
dworze Habsburgów były rozważane dwa projekty stabilizacyjne: 1) zjednoczenie ziem południowosłowiańskich w jednym państwie i uczynienie z nich
trzeciej części imperium (trializm); 2) zarządzanie konfliktami etnicznymi
prowadzące do zniszczenia jugoslawizmu, wzmocnienia nacjonalizmu węgierskiego, osłabienia Serbii i pobudzenia konfliktu serbsko-chorwackiego.
Władzom cesarsko-królewskim w tej kwestii było brak konsekwencji.
W odniesieniu do pierwszego projektu obawiano się zmiany formuły państwa
dualistycznego, osłabienia znaczenia narodów państwowotwórczych – Niemców i Węgrów, na rzecz irredentystycznej ludności słowiańskiej oraz zdecydowanego oporu elity węgierskiej. Drugie rozwiązanie wysokim poziomem
konfliktowości osłabiało monarchię w warunkach prognozowanej wojny,
a także zachęcało Serbów i Rumunów oraz inne grupy etniczne do poszukiwania sojuszników wśród wrogów monarchii, przede wszystkim w Rosji
i Francji. W tych warunkach elity polityczne w Wiedniu i Budapeszcie stosunkowo długo ulegały złudzeniom, że można wymienione dwa cele realizować
jednocześnie. Ponadto sytuację jeszcze skomplikowało opracowanie trzeciego
projektu – federalizacji monarchii, który zyskał dość wpływowych zwolenników zarówno wśród konserwatystów (arcyksiążę Franciszek Ferdynand i krąg
Belvedere), jak i w ruchu socjaldemokratycznym11. Jeden z jego autorów,
Aurel Popovici, zaproponował podział państwa habsburskiego na piętnaście

10

11

S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 1: 1917–1926, Poznań 1989,
s. 34.
J. Chlebowczyk, Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia: Prawo do samostanowienia
i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu, Warszawa 1988, s. 111–116.
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podmiotów politycznych reprezentujących interesy dziewięciu narodów –
Niemców, Węgrów, Włochów, Czechów, Polaków, Ukraińców, Rumunów,
Słowian, Słowaków. Te sugestie pochodzące z 1906 roku były wielce charakterystyczne z jednego ważnego powodu – na Bałkanach Popovici wydzielił
tylko jeden wspólny naród słowiański, któremu „przydzielono” trzy jednostki
polityczne monarchii: Krainę, Chorwację i Wojwodinę. Nie było mowy ani
o Chorwatach i Słoweńcach, ani o Serbach (Mapa 3).
Mapa 3
Projekt federalizacji Austro–Węgier (Aurel Popovici, 1906 rok)

Źródło: Opracowanie na podstawie – SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Greater Austria.png”, inf. z 22 VIII 2012.

Jednak kryzys imperium tureckiego wywołał trzyetapowy proces:
1) wydzielenie stref wpływów mocarstw wobec siebie wrogich; 2) powstanie
chaosu politycznego inspirowanego przez skonfliktowane mocarstwa; 3) radykalna przebudowa ładu polityczno-terytorialnego zdominowanego przez
państwa narodowe. Faktycznie dopiero w latach międzywojennych, po upad-
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ku Turcji i Austro–Węgier, regionalne środowisko międzynarodowe wykazywało silne tendencje stabilizacyjne oraz konsolidacyjne, przy utrzymywaniu
względnej równowagi sił i równouprawnienia między głównymi państwami
bałkańskimi. Temu służyły zawierane sojusze i koalicje polityczno-wojskowe.
W latach 1918–1939 żadne z mocarstw nie dysponowało stosowną potęgą
i jednocześnie nie wykazywało woli podporządkowania sobie regionu bałkańskiego lub wsparcia takich działań ze strony tamtejszych państw. Bałkany
znalazły się w „szarej strefie” bezpieczeństwa w warunkach kolektywnego
systemu bezpieczeństwa, co okazało się dla nich korzystne. Do zapewnienia
pokoju w regionie przyczyniły się trzy rygle bezpieczeństwa. Pierwszym było
wykonanie decyzji rozbrojeniowych podjętych w sprawie Turcji, Austrii, Węgier i Bułgarii na konferencji paryskiej, w tych warunkach Królestwo SHS
zbudowało własną potęgę militarną w postaci rozbudowanych sił zbrojnych
oraz mocnego zaplecza gospodarczego. Za drugi należy uznać status i potencjał polityczny państwa serbsko-chorwacko-słoweńskiego, które osiągnęło
wysoki poziom podmiotowości umożliwiający prowadzenie samodzielnej polityki zagranicznej stabilizującej sytuację na Bałkanach; jej przejawem były:
przystąpienie do Ligi Narodów, porozumienia sojusznicze z Francją i Polską,
pacyfikacja stosunków z Włochami. Trzecim ryglem stało się utworzenie
dwóch sojuszniczych koalicji: Ententy Bałkańskiej i Małej Ententy12; traktaty koalicyjne jasno określiły na Bałkanach relacje wróg–sojusznik (sojusz
antywłoski, antywęgierski), porządkując tym samym regionalne środowisko
międzynarodowe.
Dopiero współpraca i rywalizacja niemiecko-radziecka doprowadziły
w latach 1939–1945 do „zburzenia całej misternej konstrukcji […] – regulacji międzynarodowych, monarszej legitymizacji, ludowego przedstawicielstwa, obywatelstwa, państw narodowych i samostanowienia”13. W latach
1939–1991 Bałkany stały się obszarem spenetrowanym w skali podobnej
do okresu podziału regionu między Turcję, Austrię i Rosję w XVIII i XIX
wieku. Najbardziej dobitnym przykładem penetracji mogą być tzw. moskiewskie ustalenia procentowe dokonane między Józefem Stalinem a Winstonem
12

13

Mała Ententa powstała formalnie 16 II 1933 roku, kiedy Czechosłowacja, Rumunia i Jugosławia podpisały Pakt Organizacyjny i tworzyły stałe struktury, ale faktycznie zorganizowana współpraca tych
trzech państw została zawiązana w latach 1920–1921 przeciwko Węgrom. Natomiast Ententa Bałkańska powstała w 9 II 1934 roku i była porozumieniem Jugosławii, Rumunii, Grecji i Turcji – Pakt
porozumienia bałkańskiego przeciwko infiltracji Włoch w regionie. W. Dobrzycki, Historia stosunków
międzynarodowych 1815–1945, Warszawa 2007, s. 418–420.
S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 400.
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Churchillem w grudniu 1944 roku, kiedy starano się wyznaczyć limes oraz
wyrazić podporządkowanie w sposób matematyczny w odniesieniu do państw
bałkańskich Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Grecji, Turcji14.
Koncentracja polityczna w regionie została również utrudniona z powodu nieadekwatności celów w polityce zagranicznej i wewnętrznej wyznaczanych przez państwa bałkańskie w zestawieniu z możliwościami geopolitycznymi, demograficznymi, ekonomicznymi i finansowymi, a także występujących na Bałkanach sprzeczności między etnicznością a historią. Państwa
tego regionu miały zbyt słabą gospodarkę i mały potencjał ludnościowy, żeby
jednocześnie dokonywać rewindykacji obszarów zamieszkiwanych przez
społeczności uznawane za część własnego narodu odmienną pod względem
regionalnym, językowym, religijnym lub świadomościowym, a także ziem
zapisanych w pamięci historycznej jako własne, tylko niegdyś utracone. Ponadto wymienione dwa typy terytoriów (etniczne i historyczne) najczęściej
były nietożsame oraz trudno definiowalne. Dość szybko ujawnił się jeszcze
inny wymiar sprzeczności między etnicznością a historią. Im bardziej nowe
państwa umacniały swoją tożsamość narodową za pomocą wspierania jednej
religii/wyznania i języka kosztem pluralizmu oraz tolerancji dla odrębności,
tym mniejsze miały szanse na pozyskanie mieszkańców o złożonej identyfikacji lub „tutejszych” o niewykrystalizowanej świadomości15. Na przełomie
XIX i XX wieku zaczęły zanikać takie fenomeny, jak Serbowie i Albańczycy
wyznania katolickiego, Chorwaci przynależni do Cerkwi prawosławnej, „tutejsi” Macedończycy i Bośniacy.

2. Bałkańskie programy koncentracji politycznej
Niezależnie od istnienia opisanych sprzeczności, państwa bałkańskie
podnosiły swój potencjał polityczny, aby wykonać w środowisku międzynarodowym programy narodowe w wariancie maksymalnym. Dwa składniki
spełniały w nich rolę podstawową. Były to dążenia do przywrócenia granic
własnego państwa z okresu jego świetności (historycznej lub mitycznej) oraz
włączenia do narodu wszystkich grup etnicznych o nieokreślonej tożsamości
narodowej. Takie zorientowanie w polityce zagranicznej miało jedno uniwer14

15

Analiza rozmów, zob. H. Bartoszewicz, Polityka Związku Sowieckiego wobec Europy Środkowo-Wschodniej przed konferencją w Jałcie (lipiec 1944 – styczeń 1945), „Studia z Dziejów Rosji i Europy
Środkowo-Wschodniej”, 1996, t. 31, s. 86.
S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 194–195.
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salne uzasadnienie. Ujął je dość klarownie Ilija Garašanin w memorandum
z 1860 roku opracowanym dla księcia Serbii Michała Obrenovicia. W mniemaniu ministra małe i słabe państwa nie mogą przetrwać, dlatego bezwzględnie powinny dążyć do zdobywania nowych ziem, pozyskiwania kolejnych
obywateli, powiększania swojego potencjału16.
Programy narodowe maksymalistyczne można podzielić na dwie
grupy w oparciu o kryterium geopolityczne; w jednych postulowano zmiany
ładu polityczno-terytorialnego na Bałkanach zachodnich, w drugich rewizję
granic na Bałkanach wschodnich. Do pierwszej grupy zaliczymy dwa główne programy narodowe – wielkoserbski i wielkochorwacki. Po zasadniczym
wykrystalizowaniu się w XIX wieku wspomnianych programów elity polityczne reprezentujące pozostałe zachodniobałkańskie grupy etniczne wystąpiły z czterema „dodatkowymi” inicjatywami politycznymi: 1) zjednoczenia
krain słoweńskich przynależnych do Austro–Węgier; 2) wszechmacedońską
– zjednoczenia wszystkich ziem historycznej Macedonii zamieszkanych przez
Słowian prawosławnych; 3) wielkoalbańską – połączenia tureckich wilajetów z widocznym osadnictwem albańskim; 4) przekształcenia, wbrew woli
lokalnych społeczności chorwackiej i serbskiej, jugosłowiańskiej republiki
związkowej Bośni i Hercegowiny w niepodległe państwo z granicami nadanymi przez komunistów.
W odróżnieniu od programu panserbskiego, panchorwackiego,
wszechsłoweńskiego i wielkoalbańskiego projekty wszechmacedoński i bośniacki powstawały dość późno w reakcji na negowanie zasadności istnienia państwowości macedońskiej i bośniackiej. Liczne bałkańskie podmioty
polityczne (państwa, ruchy polityczne) uznawały utworzenie odrębnej Macedonii przez komunistów oraz Bośni i Hercegowiny przez władze habsburskie i jugosłowiańskie za działania wynikające z taktyki, bez legitymizacji
historycznej i etnicznej. Program zjednoczenia Słoweńców, który narodził
się w II połowie XIX wieku w monarchii habsburskiej, został zrealizowany
w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz dokończony w Drugiej
Jugosławii. Obie formy państwowości objęły słoweńskie terytoria: Krainę,
Pobrzeże Austriackie – Gorycję, Gradyskę, Istrię, Triest oraz część Styrii.
Słoweńców uznano za jedną z trzech części wspólnoty państwowej, a takiego
statusu nie uzyskali Macedończycy, Muzułmanie, Albańczycy, Czarnogórcy.

16

M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na
początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 66.

91

POLITyKA ZDETERMINOWANA PRZEZ HISTORIę W REGIONIE...

Wschodniobałkański charakter miały programy narodowe: Megali Idea, România Mare i Wielkiej Bułgarii. Zarówno Grecy, jak i Rumuni
wprowadzili swoje pomysły terytorialne powiększenia własnych państw do
debaty publicznej w połowie XIX wieku, natomiast Bułgarzy ponad 30 lat
później. O przesunięciu czasowym zadecydował różny moment ustanowienia
państwowości greckiej i rumuńskiej oraz bułgarskiej.
Opisane ukierunkowanie polityki zagranicznej wymuszało na państwach bałkańskich, ruchach politycznych oraz regionalnych elitach politycznych postulowanie, lub wręcz stosowanie, na Bałkanach czterech typów
działań: 1) eksponowanie w świadomości społecznej znaczenia kresów i pogranicza dla rozwoju własnego narodu i państwa; 2) podporządkowanie rozwoju celom zawartym w programach narodowych poprzez położenie nacisku
na podnoszenie potencjału wojskowego i restrykcyjną politykę narodowościową; 3) preferowanie postawy klientystycznej wobec mocarstw mających wesprzeć realizację celów narodowych; 4) nadanie statusu wroga w kontekście
programu narodowego sąsiednim mocarstwom. Rolę negatywną przypisano
w państwach bałkańskich przede wszystkim dwom programom narodowym
o charakterze ponadregionalnym: panislamizmowi ewoluującemu w kierunku panturkizmu oraz węgierskiej koncepcji niepodzielnego i zjednoczonego
Królestwa Korony Świętego Stefana.
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Tabela 1
lp.

Państwo

1.

Albania

Herby historyczne i współczesne państw bałkańskich
herb
historyczny

herb
współczesny

3.

Herb Bośni
i Hercegowiny
(1878–1918)

Bułgaria

2.

Bośnia i Hercegowina

Herb Królestwa
Albanii (1928–
–1939)

Herb Bułgarii
(1881–1927)

93

interpretacja
symboliki
Herb zawiera symbole odwołujące
się do tradycji bizantyjskiej – czarny
dwugłowy orzeł, i rodzimej – stylizowany hełm Skanderbega. Orzeł
jako znak został wprowadzony po
utworzeniu nowożytnego Księstwa
Albanii, natomiast symboliczne odwołanie się do władzy Skanderbega
nastąpiło po ustanowieniu monarchii
w Albanii.
Współczesny herb nie ma mocnego
uzasadnienia historycznego, lecz
typowo polityczne. Użyte w herbie gwiazdy wskazują na klientelizm BiH wobec Unii Europejskiej.
Wyeliminowano z herbu symbole
islamskie (półksiężyc), znaki rodu
Kotromaniciów (lilie heraldyczne)
oraz prowincji BiH przyłączonej do
Austro–Węgier (ramię rycerza).
Kształt korony w herbie współczesnym pochodzi z XIV wieku i jest
wzorowany na symbolice właściwej dla dynastii Szyszmanowiczów (1185–1396). Koronę w tym
kształcie wprowadzono do herbu
w 1927 roku. Wizerunek lwa został zaczerpnięty ze średniowiecza.
Po raz pierwszy wystąpił ok. 1420
roku. Trzy lwy nawiązują do trzech
krajów bułgarskich – Mezji, Tracji
i Macedonii.

lp.

Państwo

4.

Chorwacja
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herb
historyczny

herb
współczesny

Herb Trójjedynego Królestwa
(1868–1918)

Herb oddaje rodowód historyczny
państwa. Wykorzystano w heraldyce dwa elementy: 1) orła dynastii
Petrović-Njegoš wskazującego na
tradycję bizantyjską i rosyjską; 2)
lwa będącego symbolem władzy
biskupów Cetynii, czyli rodowodu
religijnego państwa.

Czarnogóra

5.

Herb Królestwa
Czarnogóry
(1910–1918)

W herbie nowożytnej Grecji, niezależnie od formy ustrojowej – monarchii czy republiki – występuje
biały krzyż wskazujący na związki
z prawosławiem. Nie ma trwałego
odwołania się do heraldyki krain
historycznych. W okresie monarchii
wprowadzano do herbu państwa
znaki heraldyczne dwóch rodów
panujących: Wittelsbachów (biało-niebieska szachownica) i Glücksburgów (herby Szlezwiku – błękitne
lwy, i Holsztynu – biały liść pokrzywy).

Grecja

6.

interpretacja
symboliki
Czerwono-biała szachownica pojawiła się w 1508 roku po raz pierwszy na portrecie Fryderyka III Habsburga. W herbie Trójjedynego Królestwa występowała Korona Świętego Stefana oraz herby Chorwacji,
Słowenii i Dalmacji. Natomiast we
współczesnym herbie jest pięć tarcz
herbowych: Chorwacji (złota gwiazda i srebrny półksiężyc), Republiki
Raguzy (dwa czerwone pasy), Dalmacji (trzy złote głowy lampartów),
Istrii (złota koza), Slawonii (złota
gwiazda i czarno-biała kuna).

Herb Królestwa
Grecji (1831–
–1863)
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7.

Macedonia
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herb
historyczny

herb
współczesny

8.

Rumunia

Historyczny
symbol Macedonii

9.

Serbia

Herb Królestwa Rumunii
(1881–1922)

Herb Księstwa
Serbii (1815–
–1882)
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interpretacja
symboliki
Herb współczesnej Macedonii nawiązuje do symboliki jugosłowiańskiej. Odrzucono złotego lwa przyjętego przez ruchy rewolucyjne dążące
do realizacji programu wszechmacedońskiego. Jest zmodernizowaną
wersją herbu republiki związkowej.
Znaki zastosowane w herbie mają
charakter geograficzny (góra Korab, pasmo górskie Szarska Planina,
rzeka Wardar, Jezioro Ochrydzkie)
i kulturowy (rośliny, wzór ludowy).
Wyjątek stanowi słońce traktowane
jako symbol Macedonii.
Herb współczesny jest wzorowany
na wersji z 1859 roku. Umieszczono
w nim godło Wołoszczyzny (złoty
orzeł) i Mołdawii (srebrny byk).
W latach 1867 i 1921 dodawano
symbole pozostałych trzech krain
historycznych – Banat, Dobrudża
i Siedmiogród oraz czarno-białą szachownicę rodu królewskiego Hohenzollern-Sigmaringen.
W centrum herbu znajduje się tzw.
serbski krzyż, który pojawił się
w XII wieku. W okresie Księstwa
Serbskiego nie używano w herbie
bizantyjskiego dwugłowego orła.
Pojawił się wraz z koroną nad nim
w 1882 roku w herbie Królestwa
Serbii. Cztery litery C oznaczają
Caмo cлoгa Cрбина cпaсава (Tylko
jedność uratuje Serbów). Współczesny herb Republiki jest niemal identyczny ze znakiem heraldycznym
Królestwa.

lp.

Państwo

10.

Słowenia
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herb
historyczny

herb
współczesny

Herb Księstwa
Krainy w Austro–Węgrzech

interpretacja
symboliki
Twórcy herbu Słowenii odwołali
się do dwóch wyrazistych symboli: geograficznego (góra Triglav)
i historycznego (trzy gwiazdy rodu
Celje). Gwiazdy zostały już uprzednio wprowadzone do herbu Królestwa SHS. Między herbem Słowenii
a znakami heraldycznymi krajów
koronnych Austrii nie ma kontynuacji, bowiem ani Tryglav, ani
gwiazdy rodu Celje nie występowały w herbach Księstwa Krainy oraz
innych prowincji zamieszkiwanych
przez Słoweńców.

Źródło: SI Prezydenta Bułgarii, http://www.president.bg, „The Coat of Arms of the Republic Bulgaria”, inf. 21 VIII 2012; SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji, http://www.mfa.hr, „State emblems”, inf. 21 VIII 2012;
SI „Народна cкупштина Република Србиje”, htttp://www.parlament.gov.rs,
„Herb wielki Serbii”, inf. z 21 VIII 2012; SI „Symbole Bośni i Hercegowiny –
Flaga i Godło”, http://www.europa.godlo.cba.pl, „Bośnia i Hercegowina”, inf.
z 23 VIII 2012; SI „Symbole Albanii – Flaga i Godło”, http://www.europa.godlo.
cba.pl, „Albania”, inf. z 23 VIII 2012; SI „Symbole Rumunii – Flaga i Godło”,
http://www.unia.godlo.cba.pl, „Rumunia”, inf. z 24 VIII 2012; SI „Symbole Grecji – Flaga i Godło”, http://www.unia.godlo.cba.pl, „Grecja”, inf. z 24 VIII 2012;
SI „Symbole Czarnogóry – Flaga i Godło”, http://www.unia.godlo.cba.pl, „Czarnogóra”, inf. z 24 VIII 2012; SI Prezydenta Macedonii, http://www.president.gov.
mk, „State Symbols”, inf. z 23 VIII 2012; SI Konsulatu Honorowego Republiki
Słowenii, http://www.konsulat-slowenia.com.pl, „Informacje ogólne o Słowenii”,
inf. z 23 VIII 2012.

Twórcy programu wielkochorwackiego (panchorwackiego) chcieli
przyłączenia do banowiny chorwackiej, będącej w unii z Królestwem Węgier
od 1868 roku, licznych ziem zamieszkanych przez Słowian. Podstawowym
celem było nadanie chorwackiej państwowości kształtu terytorialnego średniowiecznego Królestwa Chorwacji, Dalmacji i Slawonii (Trójjedyne Królestwo). Interpretując program panchorwacki w ujęciu zadaniowym, należałoby
wskazać trzy konkretne postulaty terytorialne, które chciał spełnić najpierw
ruch iliryjski, a następnie państwowość chorwacka. Pierwszym było przywrócenie Trójjedynego Królestwa poprzez zjednoczenie Dalmacji i Slawonii
z banowiną. Drugim postulatem było opanowanie Bośni i Hercegowiny, co
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oznaczało z jednej strony zwycięstwo w rywalizacji z Serbami o dominację na
Bałkanach zachodnich, a z drugiej wzrost roli chorwackich struktur politycznych w państwie habsburskim, zwłaszcza w sporze z Węgrami o odrębność
polityczno-ustrojową. Za trzecie zadanie należy uznać zajęcie innych ziem,
na których w przeszłości – jak twierdzono – obowiązywało chorwackie prawo
historyczne. Chodziło o: regiony na zachodzie – Triest i Istrię, na wschodzie –
Bačkę (część Wojwodiny) i Srem/Syrmię, a na południu – Sandżak Nowopazarski i Bokę Kotorską17. Te zyski terytorialne osadzałyby mocno Chorwację
nad Morzem Adriatyckim oraz oddzielałyby Serbię od Czarnogóry, blokując
zagrożenie z tej strony dla ludności chorwackiej (Mapa 8).
Wolę i taktykę polityczną ilustrowały zmiany w heraldyce dokonywane w XIX i XX wieku. W okresie obowiązywania ugody chorwacko-węgierskiej z 1868 roku sięgnięto po herb Trójjedynego Królestwa, umieszczając
w nim nie tylko Koronę Świętego Stefana, symbol związków z Węgrami, ale
również herby Chorwacji, Dalmacji i Slawonii, wyrażając pragnienie złączenia tych trzech form historycznej państwowości. We współczesnym herbie
Republiki Chorwacji umieszczono ponad czerwono-białą szachownicą koronę Trójjedynego Królestwa oraz pięć tarcz herbowych właściwych Ilirii,
Republice Dubrownickiej (Raguzy), Dalmacji, Istrii i Slawonii. Tym samym
zawłaszczano tradycję iliryjską, slawońską i dalmatyńską, abstrahując od roli
w niej Włochów, Serbów i Węgrów (Tabela 1)18. W wariancie radykalno-prawicowym odrzucono nawet słowiańską przynależność Chorwatów na rzecz
pochodzenia gockiego.

17

18

O żądaniach terytorialnych polityków chorwackich szerzej zob. J. Wilamowski, K. Szczepanik, Ustasze
i separatyzm chorwacki: Przyczynek do badań nad chorwackim ruchem nacjonalistycznym, „Przegląd
Historyczny”, 1983, nr 1, s. 79.
SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji, http://www.mfa.hr, „State emblems”,
inf. 21 VIII 2012.
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Mapa 4
Wielka Chorwacja

Źródło: SI „Tribute to Kлиматизирано”, http://klimatizirano.files.wordpress.com, „Mapa
Wielkiej Chorwacji”, inf. z 21 VIII 2012.

Program wielkoserbski stał się na przełomie XIX i XX wieku alternatywny dla rozwiązania iliryjskiego i panchorwackiego. Pierwszy projekt
wielkoserbskiego państwa zaprezentował w 1683 roku Ðorđe Banković19.
Zdecydowany rozwój myślenia politycznego w tym kierunku nastąpił po
uzyskaniu władzy w Księstwie Serbskim w 1830 roku przez Miloša Obrenovicia na mocy reskryptu sułtańskiego. Już w początkowym okresie dziejów
Księstwo przyjęło na siebie zobowiązania wyzwolenia innych ziem południowosłowiańskich spod obcego panowania. Rywalizacja między domem
19

SI „Džemat Oberhausen”, http://www.dzemat-oberhausen.de, S. Lavić, Velikosrpska ideologija i hegemonizm – izvori genocida nad Bošnjacima, [b.p.], inf. z 23 VIII 2012.
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Obrenoviciów a dynastią Karađorđeviciów o władzę w Serbii oraz między
monarchami serbskimi a rodem Pietrović-Njegoš rządzącym w Czarnogórze
o pierwszeństwo polityczne miały wpływ na sens koncepcji Wielkiej Serbii.
W pierwszej kolejności sporne było zdefiniowanie głównego przeciwnika
i wybór ewentualnego sojusznika. Obrenovicie panujący w XIX stuleciu –
Miloš, Michał i Milan – adresowali swój program narodowościowy przede
wszystkim do Słowian zamieszkujących Turcję. Zamierzali przyłączyć do
Serbii kolejne osmańskie wilajety.
W herbie Księstwa Serbii umieszczono hasło z odwołaniem się nie do
państwa, lecz do narodu – Tylko jedność uratuje Serbów. Dwugłowy orzeł,
mający rodowód bizantyjski, został zastosowany w charakterze godła dopiero w herbie Królestwa. Był znakiem heraldycznym występującym w herbie
rodu królewskiego Nemaniciów, z którego wywodził się car Stefan Uroš IV
Dušan20. W tych warunkach Wiedeń stawał się naturalnym sojusznikiem, a tak
określona polityka zagraniczna czyniła z Serbii uczestnika walki o spadek po
Turcji. W konsekwencji król Milan Obrenović zerwał z polityką filoturecką
i doprowadził do postępującego uzależnienia Królestwa Serbii, proklamowanego w 1882 roku, od Austro–Węgier. Natomiast rywal domu Obrenoviciów
– Aleksander Karađorđević, opowiedział się za zjednoczeniem wokół Serbii
wszystkich Słowian Południowych, co niechybnie wikłało problem serbski
w sprawy imperium habsburskiego, a Serbowie przestali być tylko częścią
tzw. kwestii wschodniej21.
Koncepcja Wielkiej Serbii była oparta na przeświadczeniu, że można nadać serbskiemu państwu narodowemu kształt, w jakim istniała Serbia
w średniowieczu przez krótki okres rządów Stefana Dušana (1331–1355),
kiedy była carstwem i spełniała rolę regionalnego mocarstwa. Ówczesna
Serbia zajmowała 2/3 Bałkanów zachodnich, miała dostęp do dwóch mórz
– Adriatyckiego i Egejskiego, a geograficznym centrum państwowości było
Kosowo. Nawiązywanie do spuścizny cara Stefana przesądzało o serbskiej
przynależności państwowej ziem czarnogórskich, albańskich, macedońskich
(Južna Srbija), hercegowińskich i wschodniobośniackich. Wszelkie formy
państwowości powstałe w przeszłości na terytorium historyczno-geograficz-

20

21

SI „Народна cкупштина Република Србиje”, htttp://www.parlament.gov.rs, „Herb wielki Serbii”, inf.
z 21 VIII 2012.
Zob. M. J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy: System władzy w Jugosławii 1943–1991.
Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004, s. 16; A. Giza, Narodziny i rozpad Jugosławii,
Szczecin 1994, s. 41; W. Walkiewicz, Jugosławia: Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 16.
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nym Bośni i Hercegowiny Serbowie traktowali jako przejaw własnych zdolności państwowotwórczych, chociażby za władców serbskich uznano dynastię
Kotromaniciów.
Jednak tworząc program ekspansji terytorialnej, elita serbska wyszła
poza argumenty historyczne i sięgnęła również po etniczne. Serbowie – zarówno etnos, jak i elita – zamieszkiwali na przełomie XIX i XX wieku krainy
nienależące do carstwa średniowiecznego. W wyniku licznych migracji i celowego osadnictwa habsburskiego zasiedlili Pogranicze Wojskowe, a przede
wszystkim Krajinę, Slawonię wschodnią, Srem zachodni, Baranję, Bośnię
zachodnią. Wymienione ziemie stanowiły drugi obszar postrzegany jako
przedmiot serbskiego ekspansjonizmu (Mapa 5). W 1915 roku władze Serbii
zleciły historykom opracowanie monografii Velika Srbija. Zadanie ostatecznie
zrealizował dopiero w 1926 roku Vladimir Ćorović, a dwa lata później politycy serbscy w Skupštinie Królestwa SHS dokonali polityzacji tez zawartych
w tej pracy, wzywając do zjednoczenia „wszystkich serbskich ziem”22.

22

SI „Народна cкупштина Република Србиje”, htttp://www.parlament.gov.rs, „Herb wielkiej Serbii”,
inf. z 21 VIII 2012.
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Mapa 5
Wielka Serbia

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Western Serbia.
png”, inf. z 23 VIII 2012.

W dużym stopniu powodzenie programu panchorwackiego lub panserbskiego zależało od opanowania Bośni i Hercegowiny, bowiem czynniki
historyczne i etniczne skłaniały elity polityczne chorwackie i serbskie do
formułowania planów podbicia tych dwóch bałkańskich ziem. Przeciwwagą
dla obu programów stał się projekt Wielkiej Bośni. Powstał bardzo późno,
faktycznie dopiero w czasie wojen postjugosłowiańskich i sprowadzał się do
wyznaczenia granic państwa w oparciu o kształt sandżaku bośniackiego, należącego do Turcji i zamieszkanego między innymi przez Słowian wyznających
islam (Mapa 6). Jednak państwowość Bośni i Hercegowiny unikała przyjęcia
jednoznacznej tożsamości muzułmańskiej; zrezygnowano z umieszczenia
w herbie państwa muzułmańskiej symboliki półksiężyca, gwiazdy i zieleni,
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pod którymi walczyli powstańcy w tej krainie w XIX wieku. Wyjaśniając
rodowód BiH, nawiązywano do jednego ze średniowiecznych państw rządzonego przez ród Kotromaniciów w XIII–XV wieku. Najwybitniejszym reprezentantem był Tvrtko I, który po opanowaniu ziem chorwackich, hercegowińskich, dalmatyńskich i serbskich koronował się w 1377 roku na króla Bośni,
stając się jednocześnie jednym ze spadkobierców domu Nemaniciów. Jednak
państwo Kotromaniciów nie było islamskie i zostało rozbite przez Osmanów,
dlatego też w herbie BiH nie zostały umieszczone lilie heraldyczne, będące
znakami tego feudalnego rodu.
Mapa 6
Wielka Bośnia

Źródło: SI „Polska założona przez Ukraińców”, http://www.ahitoria.pl, „Mapa sandżaku
bośniackiego”, inf. 21 VIII 2012.
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Program zjednoczenia ziem macedońskich powstał dopiero na początku XX wieku. Przedmiotem odniesienia uczyniono wyobrażenia o kształcie
terytorialnym Macedonii starożytnej, która w wyniku wojen na Bałkanach
w XIX i w XX wieku została podzielona na trzy części włączone do Serbii,
Grecji i Bułgarii. Politycy macedońscy wystąpili z postulatem zjednoczenia
części wardarskiej, piryńskiej i egejskiej w jeden organizm polityczny (Mapa
7), uznając, że na tych ziemiach mieszkają Macedończycy w rozumieniu etniczno-kulturowym.
Mapa 7
Wielka Macedonia

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Region of Macedonia and Present States Borders.png”, inf. z 23 VIII 2012.

Program terytorialny Wielkiej Albanii ewoluował w ujęciu historycznym z powodu stosowania przez albańskie podmioty polityczne zasady zjednoczenia w jednym państwie ziem bałkańskich zamieszkanych przez Albańczyków, a osadnictwo tej ludności w XX wieku dynamicznie się rozrastało,
obejmując Macedonię, Epir i Kosowo–Metohiję. Pojęcie Wielka Albania for-
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malnie zostało wprowadzone do użycia w polityce przez Włochów po zajęciu
państwa albańskiego w 1939 roku, ale zręby programu wielkoalbańskiego zostały określone u progu albańskiej państwowości w latach 1912–1914, kiedy
były prowadzone negocjacje międzynarodowe na temat granic nowego państwa, które mocarstwa zamierzały utworzyć w reakcji na powstanie albańskie.
Międzynarodowa Komisja Kontrolna nie zaakceptowała żądań albańskich,
wybierając wariant Księstwa Albanii – małego państwa; zwyciężyły racje
rosyjskie, francuskie i brytyjskie.
Podstawą albańskiego programu narodowego był kształt terytorialny wilajetu albańskiego w Imperium Osmańskim. Zaliczano do niego cztery okręgi: kosowski, bitolski (monastyrski), szkoderski i janiński. W czasie
konferencji tymczasowe władze albańskie sformułowały własne postulaty,
wykorzystując tureckie podziały administracyjne, ale zarazem opierając się na
kryterium etnicznym oraz geopolitycznym (Mapa 8). Racji geopolitycznych
dostarczyła dyplomacja Austro–Węgier i Włoch, podnosząca zakulisowo potrzebę odizolowania Serbii od Morza Adriatyckiego oraz redukcji wpływów
rosyjskich na Bałkanach zachodnich. W ten sposób Wielka Albania uzyskała
kontekst antyrosyjski, a przede wszystkim antyserbski. Bejowie albańscy,
przywódcy plemion wysunęli roszczenia do licznych ośrodków miejskich
związanych z dziejami państwowości serbskiej, czarnogórskiej i greckiej,
z mieszkańcami wyznającymi chrześcijaństwo i islam oraz o identyfikacji słowiańskiej, albańskiej lub greckiej. Potencjalni sąsiedzi Albanii oprotestowali
pomysły przyznania jej miast: Peč, Prizren, Mitrovica, Ochryda, Monastyr/
Bitola, Joannina/Janina (Mapa 13).
Państwo albańskie powstałe w 1913 roku oraz istniejące w latach międzywojennych miało zasięg terytorialny niesatysfakcjonujący reprezentantów
plemion albańskich, gdyż nie objęło wymienionych miast, mimo iż Obrona
Narodowa Kosowa przyjęła 1 V 1918 roku uchwałę o działaniach na rzecz
połączenia Kosowa i Albanii. Dlatego po zajęciu Albanii przez Włochów
w 1939 roku przywódca albańskiego komitetu narodowego Bedri Pejani rzucił
hasło Wielkiej Albanii – państwa muzułmańskiego wszystkich Albańczyków,
zakreślając jej kształt terytorialny. Uznał, że Albańczycy zamieszkują Bośnię,
Hercegowinę, Sandżak Nowopazarski (pogranicze serbsko-czarnogórskie),
Macedonię zachodnią, Epir południowy i Kosowo–Metohiję23.
23

Zob. S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 242; T. Czekalski, J. Hauziński, J. Laśny, Historia Albanii, Wrocław
2009, s. 182–187; D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku: Uwarunkowania
– przebieg – konsekwencje, Toruń 2009, s. 57.
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Dość wyraźnie również można zauważyć ewolucję tożsamości państwa albańskiego. Księstwo Albanii powstałe w 1913 roku, przyjmując godło
w postaci czarnego dwugłowego orła, nie odwołało się do symboliki islamskiej
ani tureckiej, lecz bizantyjskiej (Tabela 1). Politycy albańscy chcieli uchodzić
za spadkobierców przedsłowiańskich i niesłowiańskich form państwowości.
W latach międzywojennych, po ustanowieniu Królestwa i ogłoszeniu monarchii Albania „odnalazła” swoje dziedzictwo w okresie średniowiecznym,
odwołując się do dorobku politycznego Jerzego Kastrioty Skanderbega, dlatego też jego hełm został recypowany do herbu państwowego, uzupełniając
symbolikę bizantyjską.
Mapa 8
Wielka Albania

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Provisional Government of Albania (1912–1914, and proposed boundaries”; „Mapa wilajet albański
w imperium tureckim”, inf. z 14 VIII 2012.

Megali Idea stała się greckim odpowiednikiem programów narodowych południowosłowiańskich. Źródeł jej narodzin należy poszukiwać
w manifeście z 1797 roku autorstwa Velestinlisa Rhigasa, który wezwał do
restauracji myślenia o państwie w kategoriach hellenistycznej wspólnoty
ukształtowanej w starożytności. O ile zwolennicy oikoumene nie zaprezentowali precyzyjnego programu terytorialnego, o tyle elita polityczna Królestwa
Grecji pod rządami Ottona I noszącego tytuł króla Grecji (a nie Greków)
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starała się określić żądania terytorialne wysuwane wobec spadku po Imperium
Osmańskim. W okresie 1797–1844 zaczęto rezygnować z celów terytorialnych, określonych przez zasięg prawosławia i bizantynizmu, bowiem nowe
formy państwowości powstające na Bałkanach zdecydowanie odrzucały projekt zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkanych przez nosicieli tych dwóch
kodów kulturowych. Faktycznie więc dopiero od 1844 roku, kiedy Joannis
Kolettis użył określenia Megali Idea, można mówić o tym programie narodowym24. Natomiast państwo greckie w latach 1832–1920, działając zgodnie
z Megali Ideą, dość skutecznie rewindykowało poszczególne ziemie. Zajęto:
Macedonię egejską, Epir południowy, Trację zachodnią, Tesalię, Wyspy Jońskie i Egejskie oraz Kretę (Mapa 9).
Sukcesy odnoszone przez Grecję oraz niemal powszechna zgoda
opinii publicznej na realizację Megali Idei doprowadziły do sytuacji, że na
paryskiej konferencji pokojowej po Wielkiej Wojnie premier Eleuterios Venizeloz przedłożył manifest o budowie państwa greckiego „dwóch kontynentów
i pięciu mórz”, wysuwając roszczenia do Epiru północnego, Tracji wschodniej, Jonii, kolejnych wysp na Morzu Egejskim (Imbros, Tenedos). Zajęcie
tych terytoriów wobec rewolucji dokonującej się w Imperium Osmańskim
znacznie uprawdopodabniało plany opanowania Konstantynopola, tym bardziej że Mustafa Kemal Atatürk przesunął centrum tureckiej państwowości
do Anatolii25. Zajęcie Konstantynopola nadałoby Megali Idei nowy wymiar;
nowożytna i prawosławna Grecja mogłaby uchodzić za „kolejny Rzym”
i obrońcę prawowitej wiary. Taka identyfikacja była mocna eksponowana
przez Greków, którzy umieścili na trwałe w herbie państwowym krzyż – symbol wiary prawosławnej, rezygnując z symboliki historyczno-geograficznej.
Jednak brak sukcesu w postaci opanowania Konstantynopola w połączeniu
z klęską w wojnie z Turcją i zagładą Smyrny w 1922 roku oraz upadkiem
greckiej diaspory w Azji Mniejszej zepchnął zwolenników Megali Idei do
defensywy.

24

25

SI „The Imaginary Topographies of the Megali Idea”, http://coventry.academia.edu, A. Kazamias,
A. Stouraiti, The Imaginary Topographies of the Megali Idea: National Territory as Utopia, s. 11, inf.
z 23 VIII 2012.
S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 274.
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Mapa 9
Greckie cele terytorialne (1832–1947)

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „The Greekhistory.
gif”, inf. z 18 VIII 2012.

Program wielkobułgarski polegał na osiągnięciu przez nowożytne
państwo granic ustanowionych w średniowieczu przed tureckim podbojem.
Legitymację dla tego projektu politycznego stanowiło połączenie kryteriów:
historycznego, geopolitycznego i społecznego. Formułując żądania terytorialne, najczęściej przywoływano panowanie cara Iwana Asena II (1218–1241)
i domagano się połączenia w jedno państwo czterech prowincji: Mezji, Dobrudży, Tracji i Macedonii, zamieszkanych – jak wierzono – przez lokalne
społeczności bułgarskojęzyczne tworzące jeden naród. Jednak drugie państwo
bułgarskie w średniowieczu (stulecia XII–XIV) obejmowało nie tylko wymienione ziemie leżące nad Morzem Czarnym i Egejskim, ale również miało dostęp do Morza Adriatyckiego, ponieważ zagarnęło terytoria albańskie (Mapa
10). Dlatego też, sięgając po kryterium geopolityczne, nacjonaliści bułgarscy
byli gotowi oprzeć granice państwa na trzecim morzu.
Program wielkobułgarski uzyskał największe wsparcie z zewnątrz.
Kiedy powstawało nowożytne państwo bułgarskie w wyniku wojny rosyj-
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sko-tureckiej (1877–1878), Sankt Petersburg wymusił na Turcji utworzenie
nowego bytu politycznego w dość rozległych granicach. Wsparcie rosyjskie
zadecydowało o przyznaniu Bułgarii, na mocy traktatu pokojowego w San
Stefano w 1878 roku, bardzo rozległych terytoriów (Tracja, Macedonia).
W ten sposób powstająca po wielu wiekach państwowość bułgarska uzyskiwała niemal natychmiast granice bardzo korzystne w sensie ekonomicznym,
komunikacyjnym i strategicznym. Zasadniczą większość słowiańskich i plebejskich mieszkańców łączył język rozwijający się w kilku dialektach oraz
wyznanie prawosławne (Mapa 11)26. Królestwo Bułgarii mogło rościć sobie
pretensje do dominacji wśród nowo utworzonych państw posttureckich oraz
zjednoczenia prawosławnych Słowian zamieszkujących Bałkany. Korzystne
decyzje pokoju w San Stefano nie zostały wprowadzone w życie do wybuchu
Wielkiej Wojny z powodu antyrosyjskiego sprzeciwu mocarstw, między innymi na kongresie berlińskim27 oraz klęski Bułgarii w II wojnie bałkańskiej.
Tym samym program wielkobułgarski nie został zrealizowany, mimo iż istniały olbrzymie szanse na jego urzeczywistnienie, jednak pozostał w myśli
politycznej stronnictw bułgarskich jako projekt polityczny, który ożywiono
w obu wojnach światowych.
W 1916 roku Zgromadzenie Narodowe Bułgarii, wikłając państwo
w kolejną wojnę, określiło jej cel – „zjednoczenie narodu bułgarskiego w jego
historycznych i etnicznych granicach”. Konkretyzacją celów było przyjęcie
przez cara Ferdynanda I trójkolorowych barw narodowych – czarnej, białej i błękitnej. Wymienione kolory symbolizowały trzy morza, do których
Bułgaria chciała mieć dostęp – Czarne, Egejskie i Adriatyckie, co oznaczało
jednocześnie wolę opanowania Tracji, Macedonii i Dobrudży. Wyraźnym
nawiązaniem do czasów potęgi państwa bułgarskiego w średniowieczu stała
się symbolika państwowa (Tabela 1). W 1881 roku, określając herb państwa,
przyjęto jako godło trzy lwy symbolizujące kraje bułgarskie Mezję, Trację
i Macedonię, a w 1927 roku korona została wystylizowana na podobieństwo
insygniów stosowanych przez Szyszmanowiczów, ostatnią wielką dynastię
panującą w Bułgarii przed jej włączeniem do Imperium Osmańskiego28.
26

27

28

A. Kalionski, Ethnicity and Migrations: The Bulgarian Case, 1830–1915, [w:] Disrupting and Reshaping: Early Stages of Nation-Building in the Balkans, eds. M. Dogo, G. Frazinetti, Ravenna 2002,
s. 81–82.
Decyzje na kongresie berlińskim w kwestii bułgarskiej, zob. J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum:
Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878–1913, Warszawa 2004, s. 23–24.
S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 256; SI Prezydenta Bułgarii, http://www.president.bg, „The Coat of Arms
of the Republic Bulgaria”, inf. 21 VIII 2012.
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Mapa 10
Bułgaria około 1230 roku

Źródło: SI „Polska założona przez Ukraińców”, http://www.ahitoria.pl, „Mapa Bułgarii
około 1230 roku”, inf. z 21 VIII 2012.
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Mapa 11
Wielka Bułgaria

Źródło: SI Main, http://www/historyonmaps.com, „The Balkans 1878–1908”, inf.
z 20 VIII 2012.

Koncepcja România Mare zdecydowanie się różniła od innych programów narodowych w wersji maksymalistycznej w jednym wyjątkowo ważnym
aspekcie. W latach 1918–1940 została zrealizowana, wówczas państwo rumuńskie obejmowało obszar będący spełnieniem politycznych planów dworu królewskiego Hohenzollern-Sigmaringen oraz stronnictw politycznych.
W wyniki wojen bałkańskich oraz Wielkiej Wojny do tzw. Starego Królestwa,
powstałego w XIX wieku z dwóch hospodarstw Wołoszczyzny i Mołdawii,
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przyłączono w latach 1913–1920: Besarabię (wschodnią część historycznej
Mołdawii), Transylwanię (Siedmiogród), Marmarosz, Kriszanę, Banat, Oltenię, Bukowinę i Dobrudżę południową (Mapa 12). Nastąpiło więc zjednoczenie ziem rumuńskich spełniających równocześnie dwa kryteria: historyczne
i etniczne. Właśnie do tych krain elita polityczna Królestwa wysuwała roszczenia terytorialne oraz na ich terenie zamieszkiwał etnos rumuński29.
Mapa 12
Wielka Rumunia – krainy historyczne

Źródło: Opracowanie na podstawie – SI „Wikimedia Commons”, http://upload.wikimedia.
org, „Greater Romania Historic Regions.png”, inf. z 23 VIII 2012.

Należy w działaniach wynikających z programów narodowych widzieć przesłanki wystarczające dla wyjaśnienia licznych wojen regionalnych,
29

W wyniku współpracy niemiecko-radzieckiej (1939–1941) Rumunia utraciła w sposób pokojowy
w 1940 roku Besarabię na rzecz ZSRR, Dobrudżę południową na rzecz Bułgarii i część Siedmiogrodu
na rzecz Węgier. W drugiej fazie wojny, po zwycięstwach Osi nad ZSRR, odzyskano Besarabię i przejęto zarząd nad Transnistrią, czyli terytorium między Dniestrem a Bohem wraz z Odessą i okolicami. Ten
stan trwał w latach 1941–1944. J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
–łódź 1986, passim.
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zarówno między państwami bałkańskimi, jak i w relacjach tych państw z mocarstwami. Przedmiotem walk były ziemie sporne w aspekcie historycznym
lub/i etnicznym, takie jak: Macedonia, Tracja, Epir, Bośnia, Hercegowina,
Dobrudża, Kosowo–Metohija, Wojwodina, Banat, Baczka, Baranja, Siedmiogród, Bukowina. Państwa bałkańskie angażowały olbrzymie środki na
rzecz wojny kosztem wspierania życia cywilnego (ofiary, nędza, migracje)
i ładu gospodarczego (zadłużenie, kryzys, ruina). Niejednokrotnie poniesione
koszty były niewspółmierne do wartości przedmiotu sporu. Elity polityczne
były gotowe narazić istnienie własnego państwa, aby przyłączyć do niego
krainy kresowe i pograniczne. Natomiast mocarstwa wykorzystywały wojny
na Bałkanach we własnej polityce imperialnej i do modyfikacji systemów bezpieczeństwa. W regionie bałkańskim wydzielano więc strefy wpływów, powodując przystępowanie znajdujących się tam państw do sojuszy polityczno-wojskowych. Polaryzacja regionalnego środowiska międzynarodowego wystąpiła zarówno przed I wojną światową, jak również w okresie II wojny
światowej. Państwa bałkańskie nie mogły pozostać poza tymi oboma wielkimi konfliktami, podpisując stosowne pakty o przystąpieniu do Ententy lub
państw centralnych oraz do Osi lub koalicji antyhitlerowskiej.
W czasach najnowszych najpełniejszym wyrazem wewnątrzregionalnych dążeń konsolidacyjnych były projekty właściwe dla jugosłowiańskiej
myśli politycznej, której istotę stanowił pogląd o konieczności zbudowania
wspólnego państwa dla Słowian Południowych. Źródłem projektu jugosłowiańskiego był iliryzm, wymyślony w latach trzydziestych i czterdziestych
XIX wieku pod wpływem oceny doświadczeń udanych procesów narodowotwórczych w Europie Zachodniej, wzorowania się na hellenizmie opartym
na przekonaniu o jedności wspólnoty greckiej zróżnicowanej w ujęciu regionalnym oraz woli uporządkowania sytuacji na Bałkanach. Ljudevit Gaj,
Janko Draškovič oraz Ivan Derkos wystąpili z ideą utworzenia suwerennego
państwa Wielkiej Ilirii, które zbudowałoby naród iliryjski wokół własnych
praw i wolności oraz wspólnego południowosłowiańskiego języka. Podstawowe elementy programu wymienieni politycy ogłosili w latach 1830–1832,
zakreślili wówczas model polityki wieloetapowej oraz zasięg terytorialny
Wielkiej Ilirii: Chorwacja, Slawonia i Dalmacja oraz prawdopodobnie Bośnia, Hercegowina i Słowenia, a w wariancie maksymalnym wszystkie ziemie
zamieszkane przez Słowian Południowych, w tym Bułgaria30.
30

L. Podhorodecki, Jugosławia: Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 95.
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Idea iliryjska, mimo braku efektów, okazała się nośna. Została recypowana w Księstwie Serbii za panowania Aleksandra Karađorđevicia, w postaci
pierwszej wersji jugoslawizmu. Minister Ilija Garašanin opracował w 1844
roku stosowny memoriał – Načertanije. Przewidywał w nim połączenie ze
Starą Serbią w jedno państwo Czarnogóry, Bośni, Hercegowiny, Kosowa,
części Macedonii i Albanii. Garašanin wskazał jednoznacznie centrum konsolidacyjne w postaci Serbii oraz proponował model polityki jugosłowiańskiej,
dlatego, w porównaniu do iliryzmu, oferta okazała się atrakcyjna dla elity
serbskiej nie tylko w Księstwie, ale również na innych ziemiach bałkańskich.
Zaakceptował ją nie tylko władca z rodu Karađorđeviciów, ale również konkurenci z dynastii Obrenoviciów (Miloš II, Michał II, Milan), którzy po powrocie do władzy zaczęli w latach 1858–1868 prowadzić politykę w kierunku
określonym w przywołanym memoriale.
Księstwo Serbskie poparło tzw. ruch iliryjski, traktując go jako spenetrowany podmiot, użyteczny w realizacji własnych interesów państwowych
w stosunku do Austrii i Turcji. O ile w latach 1844–1868 w dyskusjach o projekcie jugosłowiańskim dominowało przekonanie Garašanina: „Narodowość
chorwacka i serbska jest jedna, jugosłowiańska”, o tyle w następnych dekadach granicę akceptacji idei wyznaczało stwierdzenie Svetozara Mileticia
z 1846 roku (Serba z Wojwodiny): „Chcemy zostać Serbami i nie chcemy być
ani Chorwatami, ani Ilirami”31. Zestawienie obu tych wypowiedzi wskazywało również na kontrowersje wokół iliryzmu i projektu jugosłowiańskiego32.
Według twórców iliryzmu ziemie chorwackie miały odegrać rolę wiodącą,
dla polityków serbskich rządzone przez nich państwo. Ponadto: „Obie strony
[serbska i chorwacka – W.P.] obawiały się zdominowania i zmarginalizowania”33. Traciło na ostrości rozgraniczenie między konsolidacją wewnątrzregionalną a programami wielkoserbskim i wielkochorwackim. Rozdźwięki
ujawniły się z całą mocą w ostatnich dekadach XIX wieku, kiedy zajęcie
Bośni i Hercegowiny przez Austro–Węgry w 1878 roku uzyskało poparcie
stronnictw chorwackich, a potępienie władz Serbii. Pierwsi widzieli w tej
prowincji potencjalny obszar rozbudowy chorwackiej banowiny, a drudzy
31

32

33

Cyt. za: W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–łódź
1985, s. 299.
Zob. Ibidem, s. 339; M. J. Zacharias, op. cit., s. 16; A. Giza, op. cit., s. 41; W. Walkiewicz, op. cit.,
s. 16; M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii: Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, t. 1:
1991–2002, Warszawa 2005, s. 62.
P. Eberhardt, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005,
s. 21.
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przedmiot ekspansji własnego państwa. Do dysputy na ten temat włączył się
władca Czarnogóry Mikołaj I, który starał się przejąć koncepcję jugosłowiańską, chcąc uczynić ze swojego państwa „Piemont południowosłowiański”.
O fiasku projektu jugosłowiańskiego w pierwszej fazie jego rozwoju zadecydowały czynniki społeczne. Im bardziej w II połowie XIX wieku proces
narodowościowy obejmował warstwy plebejskie na Bałkanach, tym bardziej
jugoslawizm przestawał być atrakcyjny dla „nowych członków” narodów, stając się przedmiotem zainteresowania nielicznych środowisk intelektualno-politycznych. Prowadzone przez nich rozważania nie miały żadnego znaczenia
dla rzeczywistości politycznej, w jakiej żył etnos na ziemiach bałkańskich34.
Renesans projektu jugosłowiańskiego dokonał się raczej niespodziewanie i był następstwem Wielkiej Wojny, kiedy mocarstwa zwycięskie, stając wobec zjawiska bałkanizacji, zdecydowały się na utworzenie wspólnego
państwa dla Słowian Południowych, aby uporządkować sytuację geopolityczną. W opinii polityków zachodnioeuropejskich w Paryżu i Londynie takie
państwo było rozwiązaniem zdecydowanie lepszym niż konstelacja małych
skłóconych państw, utrudniających zarządzanie systemem międzynarodowym, bezradnych wobec Włoch, Niemiec oraz innych państw pokonanych
w czasie wojny35.
Pierwsze państwo jugosłowiańskie miało być demokratyczne, ale powstawało bez respektowania jakichkolwiek procedur tego typu. Na ziemiach
jugosłowiańskich nie odbyła się żadna wielka debata publiczna, zakończona
referendum. Nie spisano też precyzyjnych warunków ugody między podmiotami politycznymi reprezentującymi już ukształtowane narody, chociażby
w sprawie charakteru państwa, organizacji władz, podziału terytorialnego,
zakresu samorządności. Faktycznie demos został pozbawiony głosu w przedmiotowych sprawach i potraktowany przez polityków jak etnos w minionych
wiekach. Takiej roli nie spełniły najważniejsze akty konstytuujące nową
wspólnotę polityczną: deklaracja korfuańska z 20 VII 1917 roku, powołująca
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców pod władzą dynastii Karađorđeviciów; umowa z 29 X 1918 roku o utworzeniu Państwa Słoweńców, Chor-

34
35

M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii…, t. 1, s. 57–58.
Zob. o zagrożeniu włoskim dla Królestwa SHS: J. Paszkiewicz, Włochy wobec południowosłowiańskiej
idei wspólnotowej w latach 1914–1918, [w:] Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A.W. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński, Poznań 2004, s. 137–139.
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watów i Serbów, proklamacja genewska podpisana 9 XI 1918 roku o woli
ukonstytuowania się państwa południowosłowiańskiego36.
Trudno potraktować decyzje podjęte w 1918 roku za przejaw świadomej konsolidacji politycznej w oparciu o zasoby regionalne. W okresie poprzednim (1914–1917) liczni politycy serbscy i chorwaccy deklarowali wolę
skupienia Słowian w jednym państwie albo pod rządami Karađorđeviciów
wokół Serbii, mówiąc o wyzwoleniu z niewoli austriacko-węgierskiej, albo
wokół Habsburgów na podstawie chorwackiego prawa państwowego, nazywając ten akt zjednoczeniem. Klęska wojenna Austro–Węgier zdezaktualizowała rozwiązania chorwackie i słoweńskie polegające na modernizacji monarchii dualistycznej. Przegrali Ivan Šušteršić i Anton Korošec, domagający
się zjednoczenia sześciu prowincji zamieszkanych przez Słoweńców w jeden
kraj koronny, oraz Pero Magdić, opowiadający się w chorwackim Saborze
za przebudowaną unią węgiersko-chorwacką37. Faktycznie to właśnie Serbia,
członek Ententy, obdarzona po wojnie wysokim prestiżem międzynarodowym
z racji strat (600 tys. żołnierzy i 600 tys. cywili, 28 proc. mieszkańców), wyjątkowych cierpień (ewakuacja na Korfu) i sojuszniczej lojalności (odrzucenie
ewentualności separatystycznego pokoju)38, przyłączyła ziemie zamieszkane
przez Słoweńców i Chorwatów – poddanych Habsburgów i obywateli nieistniejącego państwa oraz krainy zasiedlone częściowo przez ludność, której
przynależności etnicznej nie określono ani w nazwie państwa, ani w żadnej
umowie międzynarodowej, bądź w aktach prawa wewnętrznego Królestwa
Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca).
Dla wielu mieszkańców Królestwa ustanowienie państwa w okresie
1918–1921 nie było ani wyzwoleniem Słowian uciskanych przez Habsburgów
– jak chciały władze Serbii w deklaracji ogłoszonej w Niszu 7 XII 1914 roku,
ani zjednoczeniem w demokratycznym i wspólnym państwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców – jak chciał Klub Jugosłowiański w austriackiej Radzie
Państwa w swojej deklaracji z 30 V 1917 roku39. Państwo było „bytem sztucznym” w sensie historycznym i narodowym. Nie istniała żadna tradycja histo36
37
38

39

W. Walkiewicz, op. cit., s. 34.
E. Bujwid-Kurek, Państwa postjugosłowiańskie: Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 21.
Ważną konkluzję sformułował Marek Waldenberg: „Utworzenie Jugosławii było niewątpliwie potrzebne
znacznie bardziej Chorwatom i Słoweńcom niż Serbom”. M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii…, t. 1,
s. 68–69.
Czas budowania Królestwa SHS (1918–1921) wyznaczały trzy wydarzenia: proklamowanie przez księcia-regenta Aleksandra państwa 1 XII 1918 roku, uchwalenie konstytucji 28 VI 1921 roku i koronacja
16 VIII 1921 roku na króla Serbów, Chorwatów i Słoweńców dotychczasowego regenta Aleksandra
I Karađorđevicia (po śmierci ojca Piotra I).
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ryczna, do której władze mogły się odwołać, bowiem pamięć o królestwach
chorwackim i serbskim zawłaszczyli zwolennicy panchorwatyzmu i panserbizmu. Deklaracja o istnieniu „trójimiennego narodu serbsko-chorwacko-słoweńskiego”, przekonanie o wspólnym języku serbsko-chorwacko-słoweńskim
oraz dewiza Królestwa – „Jeden naród, jeden król, jedno państwo” (Jedan
narod, jedan kralj, jedna država) nie odzwierciedlały rzeczywistości politycznej i stosunków społecznych, gdyż mieszkańcy państwa mieli zróżnicowaną identyfikację etniczną. Zmiana nazwy państwa dekretem monarszym
wydanym 3 X 1929 roku na Królestwo Jugosławii (Kraljevina Jugoslavija)
oraz przekształcenie „trójimiennego narodu” w naród jugosłowiański zawisły
także w próżni społecznej.
Działania na rzecz konsolidacji politycznej podejmowane przez króla
Aleksandra I miały znikome poparcie społeczne i w warunkach państwa demokratycznego nie mogły zakończyć się sukcesem. Kiedy parlament skompromitował się jako organ państwa a większość partii politycznych zanegowała
podstawy jugosłowiańskiej państwowości, wówczas monarcha podjął decyzję
w 1929 roku o przeprowadzeniu zamachu stanu i wprowadzeniu autorytarnego systemu politycznego („dyktatura 6 stycznia”). Koncepcja jugosłowiańska
została „zawłaszczona” przez dwór królewski przy jednoczesnym zignorowaniu nie tylko woli społecznej artykułowanej przez stronnictwa polityczne, ale
również kryterium historycznego i etnicznego. Aleksander I najpierw zawiesił
demokratyczny ład ustrojowy, a następnie w nowej konstytucji z 3 IX 1931
roku zadeklarował zasadę równości wszystkich narodów. Przebudował również parlament i administrację w taki sposób, aby nie były instytucjami dla
rozgrywek etnicznych, lecz wspólnej pracy państwowej40.
Bezpośrednie rządy królewskie niewątpliwie wzmacniały państwo
jugosłowiańskie na arenie międzynarodowej oraz wywołały bardzo ważną
zmianę typu polaryzacji politycznej w państwie. O ile w latach 1921–1929
walka rozgrywała się między stronnictwami serbskimi i chorwackimi według
osi unitaryzm–dualizm, o tyle po zamachu stanu spór toczył się między autorytarną władzą państwową a opozycją antysystemową o organizację przestrze40

Jednym ze środków zastosowanych w procesie przebudowy państwa była centralizacja. Wprowadzono
nowy podział administracyjny Jugosławii na banowiny. Ich nazwy i granice zostały określone w oparciu o kryterium geograficzne (nazwy i przebieg rzek), przy jednoczesnym odrzuceniu historycznego
i etnicznego. Ibidem, s. 87–88; P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami…, s. 26; zob. Konstytucja
Królestwa Jugosławii z 1931 roku SI „Вuкuзворнuк”, http://sr.wikisource.org, „Konstytucja Królestwa
Jugosławii z 1931 roku”, inf. z 14 VIII 2012. Szerzej w: G. Ränki, Państwo i społeczeństwo w Europie
Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, „Kwartalnik Historyczny”, 1988, nr 4, s. 186–187.

116

Waldemar Paruch

ni publicznej. Taki stan zapobiegł realizacji zarówno wariantu „miękkiego”
w postaci autonomizacji wydzielonych ziem (Chorwaci, Słoweńcy, Albańczycy) lub nadania państwu jugosłowiańskiemu wyraźnych cech etnicznych
(Serbowie), jak również rozwiązania „twardego”, czyli podziału Królestwa na
suwerenne państwa. W obu przypadkach całemu regionowi bałkańskiemu zagrażał chaos, bowiem wyodrębnienie, samorządność i ostatecznie odłączenie
od Królestwa ziem chorwackich zdetonowałoby wojnę serbsko-chorwacką
i interwencję zewnętrzną. Natomiast rządy autorytarne doprowadziły do uporządkowania licznych sfer życia publicznego: gospodarki, prawa, edukacji,
administracji, kosztem naruszania praw i wolności obywatelskich.
W II wojnie światowej uległy zniszczeniu struktury i dorobek państwowy Pierwszej Jugosławii. Utrwalił się wówczas kanon myślenia sprzeczny z wiedzą historyczną, że w latach międzywojennych wizja o wspólnym
południowosłowiańskim państwie przeistoczyła się w serbizację Królestwa.
Zjawisko to oceniano równie negatywnie jak islamizację w Imperium Osmańskim oraz germanizację i madziaryzację w państwie habsburskim. „Zapomniano”, że Pierwsza Jugosławia zdynamizowała rozwój życia narodowego
Słoweńców i Chorwatów oraz stała na straży wieloetnicznych małych ojczyzn
i historycznych krain. Dopiero pod okupacją państw Osi dokonała się zagłada
pluralistycznych ojczyzn lokalnych, przede wszystkim miejskich, w których
mieszkały i sąsiadowały „ze sobą” rodziny o innej przynależności etnicznej
i różnych cechach kulturowych. Pożądanym modelem małej ojczyzny stała
się wspólnota jednej wiary, języka, kultury i zwyczajów, w konsekwencji tak
miały również wyglądać społeczności państwowe, dlatego rozmiar czystek
etnicznych i zbrodni ludobójstwa przekraczał granice lokalne. Taki cel realizowały dość ważne podmioty polityczne, genetycznie związane z irredentą
antyjugosłowiańską: 1) ruchy – ustaszowski (Ustaša – Hrvatski revolucionarni pokręt), czetnicki (Četnici) i Balli Kombëtar – oceniane skrajnie różnie
przez Chorwatów, Serbów i Albańczyków; 2) państwo bułgarskie w Macedonii Wardarskiej, dokonujące bułgaryzacji administracji, szkolnictwa, prawa,
własności, Cerkwi i życia religijnego, a także całej przestrzeni publicznej41; 3)
państwo albańskie w Kosowie–Metohij i dążące do wyeliminowania Serbów
z prowincji i budowy Wielkiej Albanii42.
41

42

Bułgaria po pokonaniu Jugosławii ogłosiła 15 IV 1941 roku wyzwolenie Macedonii Wardarskiej spod
okupacji serbskiej i zdecydowała się na sojusz z władzami w Zagrzebiu, skierowany przeciwko Serbom.
W. Walkiewicz, op. cit., s. 128.
D. Gibas-Krzak, op. cit., s. 65–71.
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Zarysowany scenariusz ułożenia relacji państwo–naród nie został
zrealizowany po II wojnie światowej w związku ze zwycięstwem komunistów, którzy narzucili projekt budowy nowego społeczeństwa, pozbawionego
klasycznych cech narodowych. Chcąc zrealizować ten eksperyment, sięgnęli
po program jugosłowiański. W potencjalnej federacji widzieli także narody
niesłowiańskie, zamieszkujące na Bałkanach – Albańczyków, a w niektórych
wariantach Rumunów i Greków. Jednak projekt Federacji Bałkańskiej nie
miał charakteru podmiotowego, gdyż w latach 1945–1948, kiedy istniała jakakolwiek szansa na jego realizację, został podporządkowany interesom ZSRR,
zarówno taktycznym, jak i strategicznym. Był efektem kalkulacji Stalina,
instrumentem w polityce imperialnej skierowanej przeciwko Wielkiej Brytanii, lansującej na Bałkanach alternatywną federację jugosłowiańsko-grecką43. Federacja miała zwiększać zasoby państwa radzieckiego w planowanej
wojnie z blokiem demokratycznym. Tym samym nastawienie bałkańskich
komunistów, zwłaszcza Josipa Broza Tito i Georgi Dymitrowa, oznaczało, że
wieloetniczna federacja obejmująca cały region stałaby się peryferiami bloku
komunistycznego oraz „klientem” ZSRR. Nie byłaby zaś suwerennym bytem
politycznym. Sytuacja przypominałaby dominację nad regionem cesarstwa
rzymskiego lub Imperium Osmańskiego w okresach ich największej świetności44.
Zamiast wzmocnienia własnych zasobów regionu bałkańskiego realizacja przez komunistów projektu jugosłowiańskiego przyniosła negatywne
konsekwencje.
1. Budowa jugosłowiańskiej wspólnoty wyobrażonej nie udała się, ale polityka władz doprowadziła do powstania grupy społecznej deklarującej
świadomość jugosłowiańską, oddzielenia Czarnogórców od narodu serbskiego, albanizacji Kosowa, utrwalenia odrębności narodowej Macedończyków, uznania Muzułmanów bośniackich za naród.
2. Brak granic między republikami związkowymi wywołał częściową odbudowę wieloetnicznych małych ojczyzn, gdy faktycznie następowało
powolne przekształcanie się pozytywnego współistnienia w konfliktowe
43

44

Zob. E. Znamierowska-Rakk, Geneza rokowań bułgarsko-jugosłowiańskich na temat Federacji Słowian Południowych (dalej – FSP) i dwustronnego sojuszu, [w:] Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny…,
s. 156–168.
Szerzej zob. W. Walkiewicz, op. cit., s. 169–180; L. Podhorodecki, op. cit., s. 180 i n.; M. J. Zacharias,
op. cit., s. 88–89; A. J. Leinwand, Bolszewicy wobec powstania państw narodowych w Europie Środkowo- wschodniej, [w:] Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, red. W. Balcerak,
łowicz–Warszawa 2000, s. 125–136.
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mieszkanie „obok siebie”, co mogło w sprzyjających warunkach zdetonować waśnie etniczne.
3. Druga Jugosławia była identyfikowana w świadomości społecznej jako
byt polityczny, skonstruowany przez komunistów wbrew woli narodów
zamieszkujących państwo, zagrażający ich tożsamości etniczno-kulturowej.
4. Komuniści, chcąc utrzymać równowagę etniczną w państwie, doprowadzili do osłabienia pozycji narodu serbskiego i dowartościowania
potencjału Chorwatów i Słoweńców, w których widziano barierę przed
nadaniem federacji charakteru serbskiego.
5. Charakter komunizmu wypaczył relacje między narodami, nie doprowadzając do uczciwych i sprawiedliwych rozliczeń zbrodni popełnionych
przez różne formacje polityczno-militarne w II wojnie światowej oraz
w okresie walki o władzę w państwie.
Analizując problem wewnątrzbałkańskiej konsolidacji politycznej,
należy wskazać trzy obszary osiowe, których opanowanie było wyjątkowo
ważne dla państw bałkańskich w ich dążeniu do porzucenia kategorii klienta
mocarstw na rzecz państwa średniego, zdolnego do podjęcia walki o status
regionalnego hegemona. Taką rolę spełniały: Tracja (Mapa 13), Macedonia
(Mapa 14), Epir (Mapa 15), Bośnia i Hercegowina (Mapa 16).
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Mapa 13
Tracja nowożytna – znaczenie geopolityczne w regionie bałkańskim

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Thrace modern state
boundaries.png”, inf. z 10 VIII 2012.

Zjednoczenie przez jedno z trzech państw bałkańskich – Bułgarii,
Grecji lub Turcji – trójczęściowej prowincji (Mapa 13), jaką była Tracja nowożytna, dawało mu zdecydowaną przewagę nad rywalami w walce o dominację w części wschodniej regionu bałkańskiego, a przede wszystkim kontrolę
cieśnin Bosfor i Dardanele oraz Konstantynopola – miasta postrzeganego
w świadomości Europejczyków jako „drugi Rzym” w sensie cywilizacyjnym
i religijnym. Natomiast trwały podział Tracji na część wschodnią, zachodnią i północną spowodował, że na Bałkanach wschodnich powstała sytuacja
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równowagi, dlatego też rywalizujące państwa poszukiwały albo wsparcia pozabałkańskiego mocarstwa sojuszniczego, albo możliwości zbudowania koalicji z państwami zachodniobałkańskimi. Z takimi działaniami mieliśmy do
czynienia w obu wojnach bałkańskich oraz w I wojnie światowej, kiedy każde
z trzech wymienionych państw starało się zaprowadzić w miejsce równowagi
strategicznej stan hegemonii.
Mapa 14
Macedonia nowożytna – znaczenie geopolityczne w regionie bałkańskim

Źródło: SI „Wikipedia”, http://pl/wikipedia.org, „Greater Macedonia.png”, inf. 11 VIII
2012.

Macedonia jako obszar sporny angażowała uwagę trzech państw bałkańskich: Bułgarii, Grecji i Serbii (Mapa 14). W postawie elit politycznych
mieszały się racje etniczne i religijne z geopolitycznymi i historycznymi. Ateny, Sofia i Belgrad uznawały prawosławnych mieszkańców tej ziemi o mentalności „tutejszej” za część swojego narodu, stąd roszczenia podporządko-
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wania ich jurysdykcji własnej i odrębnej strukturze kościelnej (patriarchat
ekumeniczny w Konstantynopolu, egzarchat bułgarski w Konstantynopolu,
patriarchat serbski w Peci). W przypadku Bułgarii i Serbii Macedończycy
mieli być społecznością posługującą się dialektem zbliżonym do języka bułgarskiego lub serbsko-chorwackiego; liczono więc, że używając administracji, szkolnictwa, Cerkwi i wojska, będzie można stymulować rozwój świadomości w kierunku właściwym w ujęciu etnicznym. Dla polityków greckich
Słowianie macedońscy mieli stać się lokalną częścią wielkiej greckiej wspólnoty, stąd w wyniku lobbingu fanariockiego sułtan w 1767 roku zlikwidował
arcybiskupstwo w Ochrydzie.
Natomiast trzy stolice przywoływały odmienne racje strategiczne. Dla
Serbii i Bułgarii opanowanie całej Macedonii dawało upragniony dostęp do
Morza Egejskiego, natomiast dla nowożytnej Grecji zajęcie Macedonii było
potwierdzeniem jej starożytnych korzeni, bowiem w powszechnej świadomości Greków Macedonia była ojczyzną Aleksandra Wielkiego. Przyłączenie
Macedonii w całości do jednego z wymienionych państw radykalnie zmieniało układ sił w relacjach serbsko-bułgarsko-greckich, jednak mocarstwa,
kontrolując upadek Imperium Osmańskiego, przeforsowały w ostatnich dekadach XIX wieku inne rozwiązanie w postaci podziału tej historycznej krainy
między rywalizujące państwa bałkańskie. Bułgarii przypadła część piryńska,
Serbii – wardarska, i Grecji – egejska.
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Mapa 15
Epir nowożytny – znaczenie geopolityczne w regionie bałkańskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI „Wikipedia”, http://pl/wikipedia.org,
„Epirus cross Greece and Albania.svg”, inf. z 11 VIII 2012.
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Mapa 16
Bośnia i Hercegowina – znaczenie geopolityczne w regionie bałkańskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI „Macedonia: w poszukiwaniu nowego
kanonu”, http://www.postjugo.filg.uj.edu.pl/mk_mapy.htm, „Mapa państw postjugosłowiańskich”, inf. z 10 VIII 2012.

Znaczenie strategiczne Bośni i Hercegowiny było odmienne od roli
geopolitycznej Tracji oraz Macedonii i Epiru, gdyż należy je definiować w kategorii sporu między Chorwacją a Serbią. Zajęcie jednoczesne obu ziem było
warunkiem koniecznym dla realizacji programu albo wielkochorwackiego,
albo wielkoserbskiego, gdyż rozstrzygało o opcji etnicznej mieszkańców prowincji, których w zasadniczej większości poddano by serbizacji bądź uznano
by ich za Chorwatów prawosławnych lub muzułmańskich. Ewentualne przyjęcie jednego z dwóch innych alternatywnych projektów – podział prowincji
między Belgrad i Zagrzeb albo jej uniezależnienie od obu stolic, wymuszałoby zaistnienie stanu równowagi serbsko-chorwackiej bez wskazania hegemona na Bałkanach zachodnich. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w cza-
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sie okupacji Bośni i Hercegowiny najpierw przez Turcję, a następnie przez
Austro–Węgry oraz w okresie komunistycznym, kiedy utworzono republikę,
wspierając konsekwentnie jej odrębność państwową i etniczną, a także współcześnie, kiedy podzielono prowincję na chorwacko-muzułmańską Federację
Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską.

3. trwałość i destabilizacja systemów politycznych
w regionie bałkańskim
W regionie bałkańskim systemy polityczne należy postrzegać w zależności od wyboru jednego z dwóch alternatywnych wariantów porządku polityczno-terytorialnego: istnienie państw wieloetnicznych lub budowa państw
narodowych. Urzeczywistnieniem pierwszego z nich były: Austro–Węgry,
Imperium Osmańskie i państwo jugosłowiańskie. Przez zasadniczy okres
swojego istnienia przybrały one postać państw niedemokratycznych, poza
kilkoma latami istnienia Królestwa SHS (1918–1928). Zakwestionowanie
demokracji oznaczało wprowadzenie znacznych ograniczeń dla zbiorowości
etnicznych, ale ułatwiało przebieg wielu procesów gospodarczych oraz blokowało spory związane z wytyczaniem granic uwzględniających kategorię
etniczności. Ówcześni konserwatyści, liberałowie, socjaldemokraci i komuniści uważali, że małe narody – a one zamieszkiwały Bałkany – nie powinny
tworzyć samodzielnych państw z powodów ekonomicznych. Bardzo długo
konserwatyści i liberałowie bałkańscy sądzili, że jest możliwe zbudowanie
przez państwa w tej części Europy narodów jako wspólnot politycznych. Ten
trend dla pierwszych wynikał naturalnie z przeszłości, w której społeczeństwa
były wieloetniczne i różnoreligijne, a dla drugich miał być efektem reform
demokratyzacyjnych. W opinii zaś socjalistów i komunistów kwestia narodowa nie przyczyniała się do rozwoju społecznego, który najpełniej zachodził
w federacyjnych strukturach państwowych45.
Jednak demokratyzacja systemów politycznych dezawuowała oczekiwania, prognozy i predykaty reprezentantów wszystkich głównych nurtów
politycznych, bowiem pociągała za sobą tworzenie państw narodowych, co
było spełnieniem planów nacjonalistów i radykałów. W tym kontekście dopiero Wielka Wojna dowartościowała słabe i niszowe na początku XX wieku
45

M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo–Wschodniej: Dzieje. Idee, Warszawa 1992,
s. 148–149.
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ruchy zjednoczeniowe i secesjonistyczne, doprowadzając do upowszechnienia
się modelu włoskiego i niemieckiego, czyli budowy państw narodowych na
Bałkanach. Ich sukcesy, osiągnięte w latach międzywojennych pod rządami
dyktatorskimi oraz doświadczenia wyniesione z lat 1939–1991 w walce z totalitaryzmem wzmacniały dążenia narodowościowe.
W dziejach regionu bałkańskiego, w porównaniu do losów innych
części Europy Środkowej, Jesień Narodów w 1918 roku oraz Jesień Ludów
w latach 1989–1991 nie miały znaczenia decydującego dla kreowania bytów
politycznych, ale wywołały przebudowę systemów politycznych. Najważniejsze formy państwowości już istniały przed Wielką Wojną (z wyjątkiem
Słowenii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny), która w tej kwestii wywołała
istotną modyfikację w postaci powstania państwa jugosłowiańskiego, jednak
przede wszystkim doprowadziła do demokratyzacji reżimów autorytarnych
w niemal całym regionie. Bardziej kompleksowe były zmiany w następstwie
Jesieni Ludów. W jej wyniku nie tylko rozpadła się Jugosławia i powstały
wymienione formy państwowości, ale jednocześnie dokonała się kolejna fala
demokratyzacji w odniesieniu do komunizmu oraz państwa wasalne wobec
ZSRR uzyskały swoją podmiotowość w polityce wewnętrznej i stosunkach
międzynarodowych.
Po Jesieni Narodów kończącej I wojnę światową oraz po Jesieni Ludów zamykającej „zimną wojnę” elity polityczne na Bałkanach stanęły wobec
olbrzymich i podobnych trudności gospodarczych, politycznych, społecznych.
Większość z nich była następstwami trwających wojen, ale wynikała także ze
zmiany ładu polityczno-terytorialnego. Systemy polityczne miały stworzyć
po Wielkiej Wojnie dogodne warunki do rozwiązania problemów powstałych
jako skutki: rozpadu Austro–Węgier, powstania Królestwa SHS, utworzenia
Wielkiej Rumunii. Skala wyzwań po „zimnej wojnie” była zdecydowanie
mniejsza, bowiem odnosiła się jedynie do zabudowania przestrzeni postjugosłowiańskiej.
Totalitaryzm, autorytaryzm i demokracja były doświadczeniem zbiorowym wszystkich społeczeństw bałkańskich. Na tym obszarze zachodziły
procesy o odmiennych wektorach: 1) obalenie monarchii autorytarnych i demokratyzacja po Wielkiej Wojnie jako efekt Jesieni Narodów; 2) przewroty
wojskowe prowadzące do ustanowienia dyktatury autorytarnej w latach międzywojennych; 3) instalacja totalitaryzmu w wariancie wewnątrzregionalnym
(jugosłowiańskim) lub zewnętrznym (niemieckim, włoskim i radzieckim);
4) przebudowa systemowa w postaci demokratyzacji wywołana przez Jesień
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Ludów w latach 1989–1991. Podstawową cechą odróżniającą „bałkańskie”
systemy polityczne nie były ich typy, lecz ewolucja, na którą składały się:
trwałość i destabilizacja oraz kierunek i dynamika zmian. W XIX i XX wieku
społeczeństwa w większości państw bałkańskich zetknęły się z trzema systemami politycznymi – demokracją, autorytaryzmem i totalitaryzmem, oraz
procesami przebudowy systemowej w postaci demokratyzacji, autorytarnego zamachu stanu oraz rewolucji zaprowadzającej ład totalitarny. Pod tym
względem region był reprezentatywny dla kontynentu europejskiego.
Porównując państwa bałkańskie, można zauważyć ich znaczne zróżnicowanie, jeśli chodzi o długość czasową praktykowania demokracji w jej
różnych wariantach historycznych. O ile okres rządów totalitarnych i narzucenia komunistycznej lub faszystowskiej okupacji był niemal identyczny w zdecydowanej większości państw, bowiem wiązał się z przebiegiem
i okolicznościami zakończenia II wojny światowej (wyjątkami były Grecja
i Turcja), o tyle czasowe proporcje między istnieniem systemu autorytarnego
i demokratycznego są w każdym państwie odmienne. Biorąc pod uwagę dzieje
nowożytne i najnowsze, proporcjonalnie najdłużej autorytaryzm trwał w Albanii i Turcji, najkrócej zaś w Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowinie,
Grecji, Rumunii, Bułgarii, należy jednak pamiętać, że pierwsze trzy państwa
istnieją jako byty niepodległe i niespenetrowane dopiero po rozpadzie Drugiej
Jugosławii. W tym aspekcie analizy systemowej trzecią, „pośrednią” grupę
państw będą tworzyły Serbia i Czarnogóra.
Niezależnie od długości trwania autorytaryzmu, jego ustanowienie
miało we wszystkich państwach bałkańskich dwie te same generalne przesłanki.
Po pierwsze – konieczność obalenia demokracji, która w opinii zamachowców, wywodzących się z dotychczasowej elity politycznej, doprowadziła do wielowymiarowego kryzysu zagrażającego państwu lub/i narodowi.
Dyktatura jawiła się jako ostateczny projekt systemowy, przełamujący impas
polityczny, innym alternatywnym rozwiązaniem byłyby jedynie rządy totalitarne. W Rumunii Ion Antonescu przejął rządy w warunkach utraty przez
państwo bez wojny znacznej części terytorium (Siedmiogrodu, Besarabii,
Bukowiny Północnej), zagrożenia zwasalizowaniem przez Niemcy w połączeniu z faszystowskim puczem lub przez ZSRR instalujący w Bukareszcie
komunistów. W Bułgarii car Borys III w 1934 roku, przejmując rządy, chronił państwo przed radykalno-lewicowym eksperymentem, groźnym w warunkach, kiedy obecność w parlamencie 29 partii politycznych po wyborach
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w 1931 roku sparaliżowała tę kluczową dla demokracji instytucję, zachęcając
do aktywności rewolucjonistów macedońskich, komunistów oraz faszystów
(Ruch Narodowo-Społeczny). W Grecji Joannis Metaxas starał się znieść wyniszczającą rywalizację republikanów i rojalistów. Dychotomiczny podział
opinii publicznej, przy jednoczesnej ofensywie komunistycznej i zagrożeniu
faszystowskim, stawał się bardzo niebezpieczny dla greckiej państwowości.
Doprowadził do jej rozchwiania, a żadna ze stron nie była w stanie odnieść
przekonywującego zwycięstwa. Podobna sytuacja wystąpiła w Albanii, walka
w latach 1918–1927 o model państwa została rozstrzygnięta 1 IX 1928 roku
w wyniku ustanowienia dyktatury króla Zoga. Dopiero wówczas uruchomiono proces europeizacji Albanii w sferze prawnej, podatkowej, ekonomicznej,
oświatowej i administracyjnej. W efekcie powstały społeczne warunki dla
istnienia albańskiej państwowości, nienawiązującej do osmańskiego dziedzictwa.
Najlepiej zaistniały stan delegitymizacji systemu politycznego scharakteryzowali król SHS Aleksander I i car Bułgarów Borys III. Ten pierwszy,
stojący wobec nierozwiązywalnego sporu serbsko-chorwackiego, wyjaśniając
przyczyny zamachu stanu w 1929 roku, napisał w Proklamacji do społeczeństwa, że parlamentaryzm jest „czynnikiem destrukcji godzącym w ducha narodowej jedności i siły państwa”. Ten drugi, przejmując rządy w 1934 roku,
zapowiedział w manifeście „przywrócenie porządku i spokojnego życia”46.
Po drugie – potrzeba przeciwdziałania ruchom totalitarnym (komunistom i faszystom), które korzystając z poparcia zewnętrznego (Niemcy, Włochy, ZSRR), dążyły do zniszczenia ładu polityczno-terytorialnego w Europie
oraz radykalnej przebudowy państwa z pominięciem interesów narodowych.
Jednak wobec obu wymienionych formacji totalitarnych dyktatorzy zastosowali odmienne metody. Komunistów starano się przede wszystkim rozbić,
natomiast faszystów zamierzano osłabić, przejmując ich bazę społeczną oraz
niektóre hasła programowe, a także podejmując ograniczoną współpracę
z III Rzeszą. Tak zachowywali się na Bałkanach: 1) król Karol II i Antonescu, przejmując pełnię władzy w Rumunii – ten pierwszy 10 II 1938 roku,
a ten drugi 4 IX 1940 roku, oraz podpisując 23 XI 1940 roku pakt trzech;
2) książę-regent Paweł Karađorđević w Jugosławii, zawierając ugodę z Chorwatami 26 VIII 1939 roku (Sporazum Cvetković–Maček) oraz decydując się
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Cyt. za: W. Walkiewicz, op. cit., s. 83; S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 340.
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na przystąpienie 25 III 1941 roku do Osi47. Stosunek dyktatorów do faszystów
oddawały określenia użyte przez Antonescu w rozkazie do wojska, w którym napisał o nich „niegodziwcy i rozpustnicy”. Zagrożenie faszystowskie
połączył z groźbą komunizacji, ogłaszając, że komunizm jest największym
wrogiem narodu, „stanowi zdradę ojczyzny i wymierzę mu karę śmierci. Taka
sama kara spotka tych, którzy założyli zielone koszule [strój partyjny faszystów w Rumunii – W.P.] i popełniali przestępstwa”48.
Za wyjątkowe w skali regionu należy uznać dwa zjawiska.
Pierwsze – państwa bałkańskie uniknęły faszyzmu na rzecz jedynie
faszyzacji niektórych segmentów życia publicznego. Taka tendencja wystąpiła najwyraźniej na ziemiach postjugosłowiańskich okupowanych przez
Niemcy i Włochy lub od nich uzależnionych, takich jak Niezależne Państwo
Chorwackie (Nezavisna Država Hrvatska) oraz rumuńskich po przebudowie
terytorialnej państwa w okresie 1940–1941. Na tych obszarach wystąpiły silne podmioty faszystowskie w postaci odpowiednio: Żelaznej Gwardii
(Garda de Fier) i ruchu ustaszowskiego (Ustaša – Hrvatska revolucionarna
pokret)49. Przyczyn tego stanu należy doszukiwać się w: strukturze społecznej
zdominowanej przez chłopów niechętnych faszystowskiemu radykalizmowi,
konserwatywnym charakterze dyktatur na Bałkanach (Borysa III, Karola II,
Antonescu, Metaxasa, Zoga I, Aleksandra I), dominacji prawosławia i islamu
(Bułgaria, Rumunia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Turcja, Macedonia, Grecja).
Drugie – w Grecji i w Turcji nie wystąpił totalitaryzm, pomimo ingerencji radzieckiej i zagrożenia komunizacją w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku50. Rozwój wymienionych dwóch państw wahał się
między demokracją a autorytaryzmem, czego wyrazem były naprzemiennie
demokratyzacja i zamachy stanu, zaprowadzające dyktaturę o różnym obliczu – prawicowym i lewicowym. W dziejach Grecji ważnymi cezurami było
ustanowienie dwukrotnie dyktatur: „systemu 4 sierpnia” po przewrocie Metaxasa (4 VIII 1936 roku) oraz rządów „czarnych pułkowników” po zamachu
47
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2003, s. 58 i n.
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stanu dokonanym przez wojsko pod przywództwem Jeoriosa Papadopulosa
i Stylianosa Pattakosa (21 IV 1967 roku). W Turcji w okresie 1909–1922 najpierw podjęto próbę zreformowania rządów sułtańskich, a następnie obalono
sułtanat i zaprowadzono republikańską dyktaturę Mustafa Kemala Atatürka.
Dynamizacja systemu politycznego została dokonana w wyniku dwóch zamachów stanu: Komitetu „Jedność i Postęp” w kwietniu 1909 roku, po którym
władzę przy boku sułtana przejął ruch młodoturecki, oraz Mustafy Kemala
Paszy w listopadzie 1922 roku, kiedy zniesiono rządy osmańskie. Kemalistowski model państwa, zaprowadzony w latach międzywojennych, z jego
niedemokratycznymi rozwiązaniami (np. w odniesieniu do statusu wojska
i pozycji religii w sferze publicznej), wymagał po II wojnie światowej asekuracji przez siły zbrojne. W tym należy widzieć uniwersalne przesłanki trzech
zamachów stanu przeprowadzonych przez generałów: Cemala Gürsela (27
V 1960 roku), Memduha Tağmaça (12 III 1971 roku), Kenana Evrena (12
IX 1980 roku)51. Po każdym z nich następowała stabilizacja ładu w oparciu
o ideologię kemalistowską, a następnie uruchamiano proces demokratyzacji,
trwający dotąd, dopóki nie następowała derywacja podstaw aksjologicznych
państwa ustanowionych przez Atatürka.
Wyjątkowo niska trwałość i zarazem wysoka skłonność do destabilizacji systemowej oraz kierunek przebudowy systemów politycznych na Bałkanach wynikały z nałożenia się czterech przesłanek generalnych.
1. Geneza państw bałkańskich była bardzo zróżnicowana. Dariusz
Skrzypiński podzielił je na trzy grupy, biorąc pod uwagę historię form państwowości, o rodowodzie: 1) średniowiecznym – Bułgaria, Chorwacja, Serbia,
Czarnogóra, Słowenia, Turcja; 2) nowożytnym – Albania, Rumunia, Grecja;
3) najnowszym – Bośnia i Hercegowina, Macedonia52. Jednak sposób podzia51
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Okoliczności przeprowadzenia autorytarnych zamachów stanu zob. Historia polityczna świata XX wieku
1901–1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004, passim; Najnowsza historia świata 1945–1995, red. A.
Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Kraków 1997, t. 2: 1963–1979, s. 200–201; t. 3: 1979–1995, s. 140–141;
Historia Grecji, J. Bonarek i inni, Kraków 2005, s. 598 i n.; A. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002,
s. 170–186.
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łu państw bałkańskich w oparciu o kryterium chronologiczne nie wyjaśnia
dynamiki systemów politycznych, bowiem kategoria państw o rodowodzie
średniowiecznym jest zbyt szeroka. Natomiast rozwój państwowości w regionie bałkańskim w okresie średniowiecza przyniósł bardzo ważne skutki różnego typu (społeczne, ustrojowe, świadomościowe, aksjologiczne, symboliczne)
dla procesów państwowotwórczych w czasach nowożytnych na tym obszarze.
Między VII a XIV wiekiem rozwój struktur państwowych na Bałkanach następował w kierunku identycznym jak w innych częściach Europy.
Po osiedleniu się Słowian na Bałkanach wykształciły się dość silne państwa
patrymonialne, np. chorwackie Trpimiroviciów, serbskie Vlastimiroviciów
i Nemaniciów, bośniackie Kotromaniciów oraz bułgarskie kilku kolejnych rodów panujących53. Wygaśnięcie dynastii lub spór o następstwo tronu między
pretendentami doprowadziły do rywalizacji rodów feudalnych o władzę nad
ludnością i terytorium. Zerwanie „łączności” Europy bałkańskiej z pozostałą
częścią kontynentu nastąpiło dopiero w okresie XIV i XV wieku. Ewolucja
monarchii średniowiecznej od formy patrymonialnej do stanowej nie została
dokończona, lecz uległa zahamowaniu na trzy odmienne sposoby: 1) włączenie państwa Karantania na etapie monarchii patrymonialnej, uznawanego
współcześnie za słoweńskie, w IX wieku do I Rzeszy Niemieckiej; 2) zawarcie przez państwo chorwackie unii personalnej z Węgrami (1102 rok),
przekształconej najpierw w unię realną (za czasów Andegawenów i Jagiellonów), a następnie podporządkowanie obcemu ośrodkowi władzy (panowanie
domu Habsburgów); 3) rozbicie struktur państwowych serbskich i bośniackich w kilku wojnach w XIV i XV wieku przez Imperium Osmańskie oraz
włączenie do tego mocarstwa.
Trzeci sposób okazał się stosunkowo istotny, bowiem Turcja przyniosła na ziemie bałkańskie własną tradycję ustrojową oraz zablokowała naturalny proces podziałów feudalnych. Z tego powodu jedynie na ziemiach
chorwackich, niepodbitych w XV wieku przez Osmanów, powstały zręby
monarchii stanowej, a w miastach dalmatyńskich samorząd miejski o znacznych kompetencjach politycznych (Raguza/Dubrovnik, Zara/Zadar, Šibenik,
Kotor, Split). Dla historii Bałkanów nie było konstytutywne pojęcie „korona

53

Zob. W. Felczak, T. Wasilewski, op. cit., passim; I. Czamańska, Trpimirovicie, [w:] Słownik dynastii
Europy, red. J. Dobosz, M. Serwański, Poznań 1999, s. 404–407; T. Wasilewski, Historia Bułgarii,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–łódź 1988, passim.
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królestwa” (corona regni), znane z dziejów Polski, Węgier i Czech54, co miało
istotny wpływ na rozwój myślenia politycznego w regionie o państwie.
O ile w średniowieczu korona była godłem władzy monarszej,
a w okresie monarchii stanowej stała się wyrazem podmiotowości, suwerenności i publicznoprawnego charakteru państwa, o tyle w XIX wieku została
potraktowana jako symbol własnej tradycji państwowej i lokalizacji terytorialnej narodu, wykorzystywanych w procesie narodotwórczym. Jedynie chorwacka elita polityczna mogła odwołać się do tej symboliki, wysuwając żądania
państwowe, terytorialne i narodowe. W średniowieczu, rządząc w państwie
patrymonialnym, dynastia Trpimiroviciów posługiwała się tytułem rex Chroatorum, następnie z racji związków państwowych z Węgrami oddziaływała
na ziemie chorwackie forma i treść pojęcia Korona Świętego Stefana (Corona
regni Hungariae). Jednak pojęcie korony – symbolu Królestwa Chorwacji
(Kraljevina Hrvatska), było stosunkowo słabo podtrzymywane, zwłaszcza
w XV i XVI wieku, z powodu unii z Królestwem Węgier. Faktycznie Korona
chorwacka została inkorporowana do pojęcia Korony Świętego Stefana, ale jej
relikty znalazły odzwierciedlenie w XVI stuleciu w postaci pieczęci, na której
zastosowano herb Chorwacji – pole podzielone na kwadraty czerwono-białe,
ułożone naprzemiennie (tzw. chorwacka szachownica)55. Chociaż „W XVIII
wieku Chorwacja była raczej pojęciem geograficznym niż politycznym”, to
jednak na części ziem średniowiecznego Królestwa Chorwatów w banowinie
istniały relikty prawa historycznego w postaci: organów władzy publicznej
– bana, sabora, sądu bańskiego; struktur samorządowych terytorialnych –
żupanii; symboli publicznoprawnych – pieczęci, dokumentów chronionych
w archiwum oraz protonatora opiekującego się tymi „zabytkami”. Jednak
najważniejszą rolę odgrywał chorwacki stan szlachecki identyfikujący się
z wymienionymi reliktami i nadający im znaczenie polityczne, a nie tylko
historyczne56.
Niewielkie wpływy w tym zakresie można było zaobserwować w Serbii i na Wołoszczyźnie. Działania podejmowane w Serbii przez Stefana Uroša
54
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Zob. J. Dąbrowski, Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku: Studium z dziejów rozwoju polskiej
monarchii stanowej, Kraków 2010, s. 19–39.
Najwcześniej chorwacka szachownica pojawiła się w 1508 roku na portrecie Fryderyka III Habsburga, natomiast wspomniana pieczęć została użyta po raz pierwszy 1 I 1527 roku na liście wyborczej
Ferdynanda I Habsburga. D. Pavličević, Historia Chorwacji, Poznań 2004, s. 144; zob. W. Konarski,
Nacjonalizm i pojęcia powiązane: Interpretacje autorskie oraz wybrana egzemplifikacja, [w:] Bałkany:
Etnokulturowe podłoże…, s. 32–33.
W. Felczak, T. Wasilewski, op. cit., s. 232.
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IV Dušana w XIV stuleciu wskazywały na recepcję zachodnioeuropejskiej
koncepcji korony, ale współistniały z ideami bizantyjskimi, a faktycznie
w procesie budowy nowożytnego państwa serbskiego nie odegrały żadnej roli
politycznej. Wprawdzie car Stefan wydał dwa zbiory praw serbskich (w latach 1349 i 1354), podobnie jak to czynili królowie katoliccy, ale koronacja
w 1346 roku oraz tytulatura monarchy (car Serbów i Greków) miały charakter wschodni, stąd uprawomocniony był wniosek Leszka Podhorodeckiego
o hellenizacji średniowiecznej Serbii: „Dwór cesarski, aparat administracyjny,
system prawa oraz cały tryb życia publicznego i towarzyskiego wzorowane
były na Bizancjum”57. Nie wykształciło się pojęcie korony królestwa Bułgarii, Grecji, Rumunii, Albanii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry.
Symbolicznym dowodem było użycie w czasie koronacji królewskiej w Rumunii korony zrobionej z przetopionej armaty osmańskiej. Tytuły królewskie
na Bałkanach pochodziły z tradycji wojennej, a nie państwowej58.
Potwierdzeniem różnorodności sytuacji historycznej bałkańskich
państw narodowych mogą być uzasadnienia własnej państwowości zawarte
we współczesnych konstytucjach. W ustawie zasadniczej Chorwacji napisano
o tysiącletnim istnieniu państwowości narodu chorwackiego oraz wymieniono dwanaście form państwowych. Odwołano się także do idei historycznego
prawa narodu chorwackiego, którego materializacją były uchwały saboru: 1)
w sprawach dynastycznych – wybór monarchy z rodu Habsburgów w 1527
roku, uznanie sankcji pragmatycznej z 1712 roku; 2) o związkach państwowych – unia personalna z Węgrami w 1102 roku, układ chorwacko-węgierski
z 1868 roku, rozwiązanie stosunków prawnopaństwowych z Austro–Węgrami
i jednoczesne przystąpienie do Państwa SHS w 1918 roku; 3) w sprawie ustanowienia chorwackich bytów politycznych w postaci Trójjedynego Królestwa
(1848 rok), Banowiny Chorwackiej (1868 i 1939 rok)59.
W konstytucji Turcji w preambule dość obficie wskazano, że republika
powstała w wyniku działalności politycznej Atatürka, dlatego też państwo
będzie kontynuowało „tureckie moralne i historyczne wartości”. W konstytucji Republiki Macedonii z 1991 roku przywołano jako źródła własnej państwowości „duchowe i państwowe dziedzictwo narodu macedońskiego” oraz
„walkę o wolność narodową i społeczną, o zbudowanie własnego państwa”,
57
58
59

J. Dąbrowski, op. cit., s. 39; L. Podhorodecki, op. cit., s. 41–45.
S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 158.
SI Biblioteki Sejmu RP, http://bs.sejm.gov.pl, „Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 XII 1990 roku
według stanu prawnego na dzień 1 I 2007 roku”, Podstawy historyczne, inf. z 11 VIII 2012.
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ale lista macedońskich form państwowych obejmuje jedynie byty polityczne powstałe w XX wieku: Republikę Kruszewską (1903 rok) oraz republikę
związkową w czasach Drugiej Jugosławii. W konstytucjach Rumunii, Słowenii, Grecji, Bułgarii i Serbii przyjęto niemal identyczne rozwiązania, nie
odwołano się ani do żadnych historycznych źródeł prawnych, które legitymizowałyby państwowość, ani do poprzednich form państwowości. O powstaniu
współczesnych państw zadecydowały jedynie wola narodu macedońskiego,
serbskiego, słoweńskiego lub bułgarskiego, „Greków i Greczynek”, ludu rumuńskiego60.
Brak w większości państw bałkańskich pojęcia korony królestwa
przyniósł w świadomości społecznej następstwa widoczne w czasach nowożytnych, wyjątkowo ważne, bowiem organizacje państwowe przyjęły formę
monarchii. Z jednej strony słabo zakorzeniło się przeświadczenie o rozróżnieniu praw korony i króla, dlatego też wysoka skłonność monarchów i ich
doradców do postępowania despotycznego wobec poddanych i zawłaszczania
państwa w sensie materialnym. Postępowali tak władcy zarówno z rodów
rodzimych – Obrenoviciów i Karađorđeviciów (Serbia) oraz Petroviciów-Njegošów (Czarnogóra), jak i dynastii obcych – Battenberg i Sachsen-Coburg-Gotha (Bułgaria), Hohenzollern-Sigmaringen (Rumunia), Wittelsbach i Oldenburg-Glücksburg (Grecja).
Z drugiej strony akt koronacji nie był traktowany jako czyn uświęcający osobę króla poprzez nadanie mu mistycznej siły; nie udało się również
wypracować niewzruszonej prawomocności samej koronacji (ordines coronandi) z powodu braku starodawnych insygniów, rozwiązań zwyczajowych,
tradycyjnego świętego miejsca słynnego z licznych koronacji, określonego
metropolity wykonawcy tego aktu. Takie okoliczności zaowocowały w XIX
i XX wieku wysoką skłonnością poddanych do detronizacji monarchów lub
wymuszania abdykacji, a nawet proklamowania republiki i dokonywania
królobójstwa. W pierwszym przypadku można wskazać na zgodę społeczną
na pozbawienie władzy: w Grecji Ottona I (1862 rok) i Konstantyna I (1917
i 1922 rok); w Rumunii Aleksandra Jana Cuzy (1866 rok), Michała I (1930
60

SI Biblioteki Sejmu RP, http://bs.sejm.gov.pl, „Konstytucja Republiki Macedonii z 1991 roku”, inf.
z 11 VIII 2012; „Konstytucja Rumunii z 21 XI 1991 roku”, inf. z 13 VIII 2012; „Konstytucja Grecji
(według stanu prawnego na dzień 1 VII 2005 roku)”, inf. z 13 VIII 2012; „Konstytucja Republiki Słowenii z 23 XII 1991 roku”, inf. z 13 VIII 2012; SI „Bułgaria online”, http://www.online.bg, „Constitution
Republic of Bulgaria [1991]”, inf. z 13 VIII 2012; SI „Serbian Government”, http://www.srbija.gov.
rs, „Constitution of the Republic of Serbia [2006]”, inf. z 13 VIII 2012; SI „The Constitution of the
Republic of Turkey”, http://www.anayasa.gov.tr, inf. z 13 VIII 2012.
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rok) i Karola II (1927 i 1940 rok); w Bułgarii Aleksandra I Battenberga (1886
rok); w Serbii Miłosza I Obrenovicia (1839 rok), Michała Obrenovicia (1842
rok), Aleksandra Karađorđevicia (1858 rok), Milana I Obrenovicia (1889
rok). Najbardziej spektakularnym zakwestionowaniem wyjątkowego statusu
monarchy na Bałkanach były dwa zjawiska: 1) zabójstwa władców z dynastii
Obrenoviciów – Michała w 1868 roku i Aleksandra w 1903 roku oraz Daniło
II Petrovicia-Njegoša w 1860 roku; 2) ustanowienie drugiej republiki w Grecji
w okresie 1924–1935. W tych warunkach ogłaszanie republiki przez komunistów po II wojnie światowej we wszystkich państwach bloku wschodniego
nie wywoływało protestów społecznych, a po upadku komunistów restytucja
monarchii miała stosunkowo niewielu zwolenników i nie była traktowana
jako alternatywna forma państwa.
2. Nowożytne państwa bałkańskie powstawały w XIX wieku i na początku XX stulecia w wyniku działania mechanizmu odrywania się od imperiów, dla których były ziemiami peryferyjnymi. Jednak tradycja polityczna,
w tym ustrojowa Imperium Osmańskiego i państwa habsburskiego, nasyciła
świadomość społeczną na Bałkanach rezyduami, czyli wyobrażeniami na temat własnego państwa oraz optymalnego systemu politycznego. Z przeszłości
został wywiedziony niemal traumatyczny strach przed zagrożeniem ze strony „ograbionego” imperium, przykładem mogą być obawy serbskie przed
Austrią, chorwackie i rumuńskie przed Węgrami, greckie i bułgarskie przed
Turcją. Najpierw przywódcy ruchów irredentystycznych, a następnie rządy
bałkańskich państw narodowych projektowały niepodległe państwa przede
wszystkim na miarę zadań wyznaczonych w programach politycznych. Formułując katalog celów, kierowano się raczej przesłankami strategicznymi,
założeniami teoretycznymi oraz swobodną oceną przeszłości i rzeczywistości,
niejednokrotnie bez refleksji o siłach i środkach będących w dyspozycji nowo
powstałego państwa61. W tych warunkach konkretne potrzeby rozwojowe
artykułowane przez główne grupy społeczne „przegrywały” z programami
narodowymi: serbskim, chorwackim, albańskim, bułgarskim, macedońskim,
oraz z projektami politycznymi typu jugosłowiańskiego, panslawistycznego, młodotureckiego, dakoromańskiego, Megali Idea. To właśnie te wizje
generowały kryteria, za pomocą których oceniano możliwość zaspokojenia
interesów społecznych przez państwo.
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D. Skrzypiński, op. cit., s. 25–26.
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Elita polityczna opowiadała się za takim systemem politycznym (demokracja–autorytaryzm), formą państwa (monarchia–republika), rozwiązaniami
ustrojowymi (liberalizm–konserwatyzm), żeby w danym czasie historycznym
stabilizowały państwo wobec zagrożeń międzynarodowych i wewnętrznych,
pozwalały podjąć ekspansję w celu zajęcia ziem pogranicznych i kresowych,
sprzyjały modernizacji struktur państwowych typu wojsko, oświata i administracja oraz umożliwiały budowę własnej wspólnoty narodowej. Uznanie
tych kryteriów za prymarne musiało wywoływać liczne napięcia, bowiem
warstwa chłopska dominująca w strukturze społecznej artykułowała inne
potrzeby, chciała przede wszystkim przekształceń własnościowych ziemi,
wolności od podatków i służby wojskowej, gwarancji swobody posługiwania się lokalnym językiem, poszanowania dla własnej religii/wyznania oraz
zwyczajów. Wymienionych potrzeb państwo nie mogło zaspokoić, realizując
jednocześnie wielkie idee. W tych warunkach zmienność w odniesieniu do
systemów politycznych stała się stanem racjonalnym. Przekształcenia systemowe pozwalały państwu dostosowywać się do rzeczywistości politycznej
i środowiska międzynarodowego. Od epoki napoleońskiej do Wielkiej Wojny
główna rywalizacja toczyła się między zwolennikami monarchy i oligarchii
majątkowej, a konkretnymi przedmiotami sporów były: kompetencje organu
przedstawicielskiego, zależność rządu od monarchy i parlamentu, zakres praw
wyborczych, uprawnienia samorządu terytorialnego. W okresie międzywojennym płaszczyzna walki uległa zmianie, bowiem starli się na arenie politycznej
zwolennicy dwóch odmiennych systemów politycznych – demokracji i autorytaryzmu.
3. Na Bałkanach dokonywała się w czasach nowożytnych recepcja
idei powstałych w Europie Zachodniej, które były postrzegane przez elitę
polityczną jako inspiracje dla dokonania modernizacji przestrzeni publicznej
i życia społecznego w państwach narodowych. Najwyraźniej idee docierały
z Francji w wyniku kolejnych rewolucji. Rządy Napoleona I przyniosły utworzenie Prowincji Iliryjskich (1809–1816), a kiedy obalono rządy Burbonów,
to w 1833 roku Zgromadzenie Narodowe wypowiedziało się na rzecz zbudowania na Bałkanach państw narodowych, które byłyby barierą dla absolutystycznych monarchii tureckiej, rosyjskiej i austriackiej. Była to „oferta”
przeniesienia do regionu liberalizmu, konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu. W okresie II Cesarstwa Émile Ollivier, minister cesarza Napoleona III,
ogłosił nawet triumf w środowisku międzynarodowym zasady narodowości
nad determinizmem geograficznym i historycznym oraz równowagą sił. Na
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Bałkanach w praktyce takie wezwania interpretowano jako nakaz do secesji
lub zjednoczenia narodowego w celu utworzenia nowych form państwowości
zgodnych z ogłoszoną regułą62.
Jednak faktycznie dokonywała się na Bałkanach reinterpretacja koncepcji wspólnoty narodowej i idei państwa narodowego, konstytucjonalizmu
i parlamentaryzmu, wolnorynkowego ładu gospodarczego. Uchwalając lub
nadając liczne konstytucje bałkańscy liberałowie wzorowali się na ustawie
zasadniczej Królestwa Belgii z 1830 roku, konserwatyści przenosili rozwiązania ustrojowe stosowane w II Cesarstwie we Francji, a radykałowie sięgali
do ustroju politycznego III Republiki Francuskiej. Reprezentanci wymienionych trzech nurtów ideowych poruszali się w kręgu wartości zachodnioeuropejskich, różnie je interpretując. Główne akty ustrojowe, wywodzące się
z tradycji oświeceniowej były zaś wprowadzane w regionie zamieszkiwanym
przez ludność związaną kulturowo z bizantynizmem i spuścizną osmańską.
Konstrukty intelektualne wypracowane w Europie Zachodniej i przenoszone na Bałkanach miały w tym regionie ideową konkurencję. Zderzyły
się z bizantynizmem oraz islamem. Z braku bezpośredniego spadkobiercy imperium bizantyjskiego, bo trudno za niego uznać Rosję (z racji terytorialnych)
i Turcję (z racji religijnych), w XIX wieku tradycja bizantyjska została przeinterpretowana w wersji rosyjskiej i fanariockiej. Dla wielu prawosławnych
mieszkańców ziem bałkańskich Rosja była jedynym prawowitym „nowym
Rzymem”, obrońcą wiary oraz depozytariuszem prawdy, zagrożonym przez
materialistyczny i nihilistyczny Zachód63. Naturalne stały się jej roszczenia,
nasilone w XIX wieku do przejęcia ziem wschodniorzymskich, włącznie
z Konstantynopolem. Fanarioci zaproponowali inne rozwiązanie – dokonanie syntezy bizantynizmu i hellenizmu w postaci odbudowy europejskiej
oikoumene wzorowanej na wspólnocie starogreckiej i kulturze bizantyjskiej.
Plany wielkorosyjskie i fanariockie nie zostały zrealizowane, ale myślenie
w zasygnalizowanych kierunkach spowodowało znaczne przewartościowanie
idei oświeceniowych, niekiedy ich faktyczne odrzucenie. Podobne zjawisko
nasiliło się w licznych środowiskach islamskich. Zwalczano Tanzimat, czyli
modernizację imperium tureckiego w oparciu o zachodnioeuropejskie i oświeceniowe wzorce ustrojowe i cywilizacyjne. Najpierw odrzucili ten pomysł
62
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L. Aleksić-Pejković, The Balkans to the Balkan Peoples – Between the Legitimistic and National Principle, [w:] Islam, the Balkans and the Great Powers (XIV–XX Century): International Scientific Conference, December 11–13, 1996, ed. S. Terzić, Belgrade 1997, s. 154–155; P. S. Wandycz, op. cit., s. 121.
N. Davis, Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007, s. 58–59.
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stronnicy starego porządku (konserwatyści), a następnie zwolennicy dokonywania reform z wykorzystaniem tradycji i instytucji islamskich (nacjonaliści)64.
Były to ważne czynniki modyfikujące działanie niektórych instytucji,
chociażby sił zbrojnych, monarchów i organów przedstawicielskich. Ewolucja Europy bałkańskiej stawała się wraz z kolejnymi dekadami XIX wieku
coraz bardziej odmienna od trendu zmian w Europie Zachodniej, w której
kanonami systemowymi jawiły się: konstytucjonalizm, praworządność, parlamentaryzm, kontrola wojska przez cywilne organy władzy publicznej.
W pierwszym przypadku armia była dziedzicem wysiłku zbrojnego,
otoczona wyjątkowym uznaniem z racji genezy państw bałkańskich, powstanie
których poprzedzały liczne walki narodowowyzwoleńcze i bunty społeczne,
a w konsekwencji wojna niepodległościowa. W drugim przypadku w tradycji
bizantyjskiej, jej rosyjskim przekazie oraz w przestrzeni publicznej Imperium
Osmańskiego pozycja monarchy w systemie politycznym była dominująca,
z tych doświadczeń korzystali niemal wszyscy władcy państw bałkańskich,
starając się przejąć kontrolę w sensie ideologicznym nad strukturami kościelnymi (Cerkiew, kalifat), w sensie ustrojowym nad innym organami władzy
publicznej (parlament, rząd) i w sensie społecznym nad panami (bej, pasza,
knez). Najwyraźniejszy spór ujawnił się przy opracowywaniu konstytucji,
kiedy ścierały się dwie propozycje – jej oktrojowanie przez monarchę lub
uchwalenie przez ciało przedstawicielskie. W państwach bałkańskich występowała wyjątkowa niestabilność w zakresie praw konstytucyjnych, które
traktowano bardzo instrumentalnie, wielokrotnie je łamiąc, odrzucając i nowelizując. W trzecim przypadku można zgodzić się z opinią, że: „Ludowe
przedstawicielstwo było początkowo wyrazem statusu, oznaką przynależności
do narodu i jego historii, a nie rzeczywistym udziałem w rządach”65. Zwoływano je w celu zamanifestowania środowisku międzynarodowemu woli
bycia narodem, determinacji w budowaniu własnej państwowości, aspiracji
w zakresie jej zasięgu terytorialnego oraz uzyskania legitymacji dla władzy
państwowej. Rzadko kiedy organ przedstawicielski uzyskiwał uprawnienia
typowe dla parlamentu, jego rola była ograniczana do ogłoszenia aktu niepodległości, przyjęcia konstytucji, wyboru monarchy.
Kolejnym doświadczeniem ważnym dla regionu bałkańskiego, wskazującym na jego specyfikę, były relacje między demokracją i kapitalizmem.
64
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S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 126.
Ibidem, s. 399.
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W zachodniej części kontynentu stosunki kapitalistyczne wyprzedziły zaprowadzenie demokratycznego ładu politycznego. Demokracja na Bałkanach
została wprowadzona przed osiągnięciem pozytywnych skutków kapitalistycznej modernizacji, dlatego też w latach międzywojennych została zakwestionowana w wyniku autorytarnych zamachów stanu. Jednak generalnie autorytaryzm nie zagrażał gospodarce wolnorynkowej, mimo silnych tendencji
etatystycznych. Faktycznie miał ją uchronić przed radykalizmem faszystów
i komunistów. Dopiero przejęcie rządów przez komunistów zmieniło tę sytuację.
W I połowie XX wieku ustanawianie w Europie Środkowej wszystkich trzech systemów odbywało się najpierw na poziomie politycznym,
a następnie nowa władza miała kreować pożądany ład gospodarczy i społeczny. Podobna sytuacja wystąpiła w latach 1989–1991. Obalono komunizm
i stworzono instytucje demokratyczne, które następnie miały zająć się między
innymi zbudowaniem podstaw gospodarki wolnorynkowej po okresie ekonomicznych eksperymentów. Siłą rzeczy więc dwukrotne zaprowadzanie demokracji (po I wojnie światowej i „zimnej wojnie”) następowało w warunkach
braku warstwy rodzimych przedsiębiorców i klasy średniej oraz stosownej
kultury politycznej, co przesądziło o kondycji nowego systemu politycznego.
Znacznie łatwiej było dokonać recepcji procedur, instytucji i mechanizmów
demokratycznych, niż zbudować demokrację w wymiarze społecznym i ekonomicznym.
4. Cechy społeczne właściwe dla państw bałkańskich determinowały konsolidację polityczną, a więc także miały znaczny wpływ na charakter
i zmienność systemów politycznych. Chodzi o trzy cechy: strukturę etniczną,
uwarunkowania religijno-wyznaniowe przestrzeni publicznej, zróżnicowanie
kulturowe. Jeśli uznamy te cechy za kryteria, to możemy podzielić państwa
bałkańskie na odpowiadających im płaszczyznach. Na pierwszej płaszczyźnie
należy wyróżnić państwa: jednonarodowe (Albania, Czarnogóra), posiadające mniejszości narodowe (Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia, Słowenia,
Grecja, Turcja) i wielonarodowe (Macedonia, Bośnia i Hercegowina). Na drugiej wydzielamy państwa: o mocnej tożsamości religijnej – Chorwacja, Serbia, Grecja, Czarnogóra; zdezintegrowane przez religie nadające tożsamość
grupom etnicznym – Macedonia, Bośnia i Hercegowina; o słabej tożsamości
religijnej – Albania, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Turcja. łącząc cechy religijne i etniczne, otrzymujemy zróżnicowanie kulturowe, w oparciu o które
należy wydzielić trzy grupy państw o zróżnicowaniu: wysokim – Macedonia,
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Serbia, Bośnia i Hercegowina; średnim – Bułgaria, Albania, Czarnogóra, Słowenia, Turcja; niskim – Chorwacja, Rumunia66.
Funkcjonowanie struktur społecznych na Bałkanach było odmienne
w części „habsburskiej” i „osmańskiej” regionu, dlatego też dla współczesności na Bałkanach jest ważna przynależność państwowa poszczególnych ziem
i ich mieszkańców w czasach nowożytnych (Mapa 17). Obie części Bałkanów
łączyła znaczna decentralizacja polegająca na tolerowaniu bardzo licznych
regionalnych i lokalnych odrębności o bardzo niskim poziomie polityzacji.
W I połowie XIX wieku władze w Wiedniu i Konstantynopolu podjęły działania na rzecz ograniczenia większości separatyzmów. W Austrii uczyniono
tak dwukrotnie po zakończeniu epoki napoleońskiej i po stłumieniu Wiosny
Ludów, w Turcji był to program Tanzimatu. Jednak na przełomie XIX i XX
stulecia efekty takich działań były znikome. Wprawdzie w obu przypadkach
ład społeczny nie został oparty na czynniku etnicznym, ale były zasadnicze
różnice sytuacyjne i funkcjonalne między ziemiami habsburskimi i osmańskimi. Austro–Węgry nie były w kryzysie, dominowały postawy lojalistyczne
wobec domu Habsburgów, od wielu dekad nie rozgrywały się ani powstania
narodowe, ani bunty plebejskie. Na płaszczyźnie społecznej nie toczyły się
żadne wojny regionalne, ale było bardzo wiele sporów etniczno-religijnych
i społeczno-ekonomicznych67. Zdecydowanie inaczej w tym czasie prezentowała się sytuacja w Imperium Osmańskim – zarówno prowincje europejskie
sułtanatu, jak i centrum państwa były targane walkami i rebeliami. O ile debata polityczna o kształt życia publicznego w państwie habsburskim rozgrywała
się na forum obu parlamentów w Wiedniu i Budapeszcie lub w sejmach krajowych oraz komitatach węgierskich zgodnie z prawem, o tyle spory polityczne
w państwie osmańskim realizowały się w sposób gwałtowny i zbrojny za
pomocą środków i metod pozaprawnych.
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D. Skrzypiński, op. cit., s. 20–21.
M. Janowski, Monarchia habsburska w przededniu I wojny światowej – siła czy słabość ruchów narodowych?, [w:] Trudna tożsamość: Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
w XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji „Samoidentyfikacja narodowa i religijna
a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 19-21 października 1993”, red. J. Lewandowski, Lublin 1996, s. 11–15.
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Mapa 17
Granice między Imperium Osmańskim a państwem habsburskim
w regionie bałkańskim (1815–1859)

Źródło: SI Historical and Political Maps of the Balkan States, http://www.terra.es, „The
Balkans 1815–1859”, inf. z 11 VIII 2012.

Społeczności zamieszkujące ziemie północnobałkańskie (Słowenia,
Chorwacja, Slawonia, Dalmacja, Wojwodina, Siedmiogród), podległe domowi Habsburgów, były zorganizowane jeszcze w XIX wieku i na początku XX
stulecia według porządku stanowego, z dominacją ziemian, których na Bał-
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kanach bardzo często oddzielały od warstw plebejskich nie tylko zamożność,
prestiż i uprawnienia polityczne, ale również świadomość etniczna, używany
język, praktykowane wyznanie. Najczęściej ziemianie w wieloetnicznych
krajach koronnych Austrii (Karyntia, Styria, Pobrzeże, Krajina, Dalmacja,
Salzburg, Tyrol) oraz w licznych komitatach węgierskich deklarowali przynależność do narodu dominującego (węgierskiego, włoskiego) lub panującego
(niemieckiego). W monarchii habsburskiej liczne reformy przeprowadzone
w XIX wieku spowodowały, że ludność w wymiarze lokalnym mogła nie
tylko swobodnie kultywować własną odrębność oraz tworzyć placówki zajmujące się działalnością kulturalną i społeczną, ale również musiała dokonywać identyfikacji narodowościowej, bowiem Najwyższy Sąd Administracyjny
wykluczył możliwość przyznawania się jednoczesnego do kilku narodowości
(tzw. Doppelbenkentnis)68.
Poszczególne stany w różnym wymiarze uzyskały możliwości partycypacji w polityce, najpierw na poziomie regionalnym w sejmach krajowych, a następnie w skali państwa w Radzie Państwa dla części cesarskiej
i w Sejmie dla części królewskiej. Przy tworzeniu nowych wspólnot narodowych podstawowym adresatem konsolidacji mogły być warstwy plebejskie,
a faktycznie chłopi. Ewentualny sukces akcji konsolidacyjnej spowodowałby
zmianę układu sił politycznych zarówno w krajach koronnych i komitatach
węgierskich, jak również w izbach przedstawicielskich w Wiedniu i w Budapeszcie.
Polityka wewnętrzna Turcji prowadzona od XV wieku, nazajutrz
po opanowaniu ziem bałkańskich, została oparta na czynniku religijnym.
Po przyznaniu wyjątkowych praw wyznawcom islamu oraz konstytuując
przestrzeń publiczną na zasadach wynikających z tej religii, sułtanat podzielił społeczeństwo na wspólnoty religijne (millety), uznając ich autonomię
i prowadząc wobec nich politykę tolerancyjną. Jej zasadą było przyznanie
duchownym statusu państwowego (tzw. suweren) w zarządzaniu wiernymi
(patriarchowie, biskupi, rabini, zakony) oraz ochrona praw kościołów przed
buntownikami. Takie rozstrzygnięcia systemowe doprowadziły do doniosłych
historycznie skutków. W pierwszej kolejności władze państwowe odizolowały od siebie różne grupy religijne oraz uczyniły podstawową identyfikację
religijną. W drugiej kolejności władze kościelne samodzielnie organizowały życie religijne wiernych w sensie prywatnym i publicznym, zarządzały
68

J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Słowianie południowi i zachodni. VI–XX wiek, Warszawa 2005,
s. 394–395; M. Janowski, op. cit., s. 15.
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własnym systemem oświatowym, wykonywały obciążenia podatkowe wobec
państwa69.
System milletów tworzył warunki prawne dla zaangażowania się w życie publiczne, ale niemuzułmańscy mieszkańcy Bałkanów pozostawali poza
głównym nurtem aktywności politycznej, o ile nie przeszli na islam i nie podjęli kariery w wojsku lub na dworze sułtańskim. Tym samym przynależność
do zbiorowości religijno-wyznaniowej pociągała za sobą w konsekwencji
dokonywanie identyfikacji etnicznej. W regionie bałkańskim z racji składu
religijno-wyznaniowego wyjątkową rolę odgrywał Rum millet, obejmujący
wszystkich prawosławnych zamieszkujących imperium, bez zróżnicowania
etnicznego i językowego na Greków, Bułgarów, Serbów, Wołochów i Słowian
macedońskich. W warunkach rozwoju świadomości narodowej w XIX wieku,
nade wszystko wśród duchownych prawosławnych, Rum millet był rozsadzany przez rywalizację grecko-bułgarsko-serbską o charakter etniczno-językowy Cerkwi na poszczególnych ziemiach, utworzenie odrębnych struktur
kościelnych (patriarchat serbski, egzarchat bułgarski w Konstantynopolu70),
jurysdykcję nad poszczególnymi diecezjami (w Skopje, Ochrydzie) oraz przynależność wiernych (przede wszystkim w Macedonii i Tracji). Następstwem
rywalizacji było zjawisko filetyzmu – kierowanie się przy wyznaczaniu jurysdykcji kościelnej kryteriami etnicznymi, a nie terytorialnymi.
Oczekiwano od religijnych suwerenów spełniania funkcji etnarchów,
czyli narodowych przywódców. Przez wiele dekad nie tylko Cerkiew prawosławna, ale również Kościół powszechny różnych obrządków, zbory protestanckie, duchowni islamscy oraz żydowskie gminy wyznaniowe jawiły się
jako swoisty surogat instytucji narodowych i podmiotów politycznych reprezentujących zróżnicowane interesy społeczne lub potencjalną rację stanu nieistniejącego suwerennego państwa. Najbardziej wyrazistym przykładem może
być wyjątkowa pozycja władyków prawosławnych w Czarnogórze i patriarchów serbskich. Cerkiew prawosławna, a konkretnie jej struktury utworzyły
państwo czarnogórskie, stając się nie tylko jedyną instytucją ponadplemienną, ale również odróżniającą Czarnogórców od Serbów. Natomiast pierwszy
69
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H. G. Majer, The Functioning of a Multi-Ethnic and Multi-Religious State: The Ottoman Empire, [w:]
Islam, the Balkans…, s. 61–62.
Patriarchat serbski powstał w 1346 roku z podniesienia do tej rangi arcybiskupstwa istniejącego od 1219
roku; w latach 1557–1766 stolicą kościelną Serbów było Peci. Egzarchat bułgarski w Konstantynopolu
i podległy mu odrębny millet został utworzony przez sułtana w 1872 roku. Wcześniej, bo w 1850 roku,
patriarcha w Konstantynopolu uznał odrębność autokefalicznej Cerkwi greckiej. S. K. Pavlowitch, op.
cit., s. 79, 130–131; W. Felczak, T. Wasilewski, op. cit., s. 197.
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zwierzchnik Serbskiej Cerkwi Prawosławnej – arcybiskup Sawa, został nie
tylko świętym, ale faktycznym patronem państwa serbskiego. Dwie wielkie
migracje serbskie – w 1690 roku do Wojwodiny między Cisą a Dunajem
i w latach 1737–1739 na Pogranicze Wojskowe (Slawonia, Srem), do Baczki
i Banatu odbyły się pod przywództwem patriarchów Arsenija III Črnojevicia
i Arsenija IV Jovanovicia. Po osiedleniu się Serbów na wymienionych ziemiach na zasadach autonomicznych ich życie społeczne skupiło się wokół
arcybiskupów rezydujących w Sremskich Karlovci71.
W konkluzji należy stwierdzić, że w niepodległych państwach bałkańskich powstałych w XIX wieku (serbskie, rumuńskie, greckie, bułgarskie,
czarnogórskie) prawosławie stało się służebne wobec państwa, a Cerkiew
stała się instytucją narodową na podobieństwa wojska i szkolnictwa, tracąc
faktycznie swoje cechy ekumeniczne. Osiągnięcie tego stanu umożliwiła autokefalia, którą potraktowano jako uzyskanie niezależności od zewnętrznej
jurysdykcji, przy jednoczesnej rezygnacji ze zdolności kontrolowania organów władzy publicznej72. Powiązania między religią i kościołami a państwem
i narodem uległy wzmocnieniu w XX wieku. Kościoły spełniły niekwestionowaną funkcję w ukształtowaniu się narodów etniczno-kulturowych, a następnie wspierały opór wobec totalitarnych reżimów, wrogich wobec wszelkich
religii.
W średniowieczu polifoniczny charakter ojczyzn na Bałkanach był
stanem typowym dla Europy, a na pewno jej części środkowej. Różnorodność mieszkańców licznych krain bałkańskich była podobna do mozaiki
etnicznej występującej na ziemiach Korony Królestwa Polskiego, Korony
Świętego Wacława, Korony Świętego Stefana. W czasach nowożytnych pod
tym względem sytuacja zaczęła odbiegać od standardów europejskich. O ile
w państwach zachodnioeuropejskich następowało ujednolicenie mieszkańców
pod względem charakteru etniczno-kulturowego i religijno-wyznaniowego,
będące następstwem między innymi wojen w XVI i XVII wieku oraz polityki w XVIII stuleciu wynikającej z filozofii oświecenia, o tyle na Bałkanach
taki proces nie wystąpił, przynajmniej z dwóch generalnych przyczyn ściśle
ze sobą powiązanych. Po pierwsze, ziemie bałkańskie należały do dwóch
mocarstw prowadzących między sobą dość liczne wojny, których przebieg
71
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Serbowie osiedleni na Pograniczu Wojskowym na prawach autonomicznych (tzw. statuty właskie)
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w okresie XVI–XVIII wieku był różny, co zaowocowało częstymi zmianami
granic ujętymi w traktatach kończących osiem wojen austriacko-tureckich,
zwłaszcza jeśli chodzi o warunki pokojowe podpisane w Sremskich Karlovci (1699 rok), Pożarevacu (1718 rok) i Belgradzie (1739 rok). Wystąpiło
więc zjawisko braku stabilności przynależności państwowej następujących
po sobie pokoleń. Po drugie, ludność bałkańska często migrowała albo w poszukiwaniu lepszych warunków osiedlenia, albo w obawie przed represjami
jednego z mocarstw. Ponadto władze w Wiedniu i Konstantynopolu prowadziły politykę osadniczą. W odniesieniu do skutków najistotniejsze były: dwie
wielkie migracje Serbów, w wyniku których osiedlili się masowo w Wojwodinie i Slawonii; osadnictwo ludności muzułmańskiej w licznych bałkańskich
prowincjach Imperium Osmańskiego po przegranych wojnach z Rosją w XIX
wieku; rozsiedlanie się ludności albańskiej na terenie Kosowa w XIX i XX
wieku.
Analizując uwarunkowania historyczne polityki na Bałkanach, należy stwierdzić, że więcej w niej kontynuacji niż przewartościowania. W XIX
wieku w regionie bałkańskim, podobnie jak na innych ziemiach środkowoeuropejskich, historia rozumiana podwójnie jako dzieje i nauka o nich najpierw stała się skutecznym narzędziem konsolidacji narodowej i rozwijania
nacjonalizmu, a następnie dostarczyła legitymacji dla nowo powstałych
państw oraz rozszerzyła identyfikację państwową na warstwy plebejskie.
Osiągnięto te cele, dostarczając opowieści o mitycznych początkach narodu
ulokowanych albo w starożytności (Grecy, Rumuni, Albańczycy, Macedończycy), albo w średniowieczu (Bułgarzy, Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy,
Bośniacy), wersję zbiorowej i heroicznej przeszłości, mitologię historyczną
wraz z wzorcami bohaterów narodowych, wyobrażenia o wrogach narodu
i państwa73.
Ten sposób podejścia do historii utrzymał się w XX stuleciu i nie udało się mimo prób ani zerwać z podziałem socjopolitycznym ukształtowanym
przez czynniki religijno-wyznaniowe, ani zrealizować takich wizji politycznych, które osłabiałyby polaryzację etniczno-kulturową, ułatwiając zarazem
koncentrację polityczną, będącą warunkiem koniecznym osiągnięcia przez te
ziemie podmiotowości. Region bałkański jest nadal peryferyjny w odniesieniu do najważniejszych procesów politycznych zachodzących na kontynencie
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Wielka historia świata, t. 9: Świat w latach 1800–1850, red. A. Chwalba, Warszawa 2006, s. 146–147.
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europejskim74. Taki stan powstał niejako wbrew doniosłości położenia geopolitycznego na przecięciu dwóch osi: Wschód–Zachód i Południe–Północ,
ale był następstwem istnienia łańcucha przyczynowo-skutkowego: anarchia
polityczna wynikająca z ukształtowania terenu – aprecjacja „dla rozwoju” –
akumulacja sił i środków pod wpływem działania podmiotów zewnętrznych
– anarchia wywołana przez rywalizację mocarstw. W konsekwencji żadne
z państw bałkańskich współcześnie nie spełnia roli mocarstwa regionalnego
w strukturach euroatlantyckich. Fiaskiem zakończyły się nieśmiałe działania na rzecz reinterpretacji historii własnego regionu w kierunku pozytywnej
oceny polifonicznych małych ojczyzn, ukształtowanych historycznie, których
interesy miałyby stanowić dobro powszechne. W XX i XXI wieku, w wyniku
kolejnych licznych wojen, bałkańskie małe ojczyzny uległy najpierw erozji,
a następnie w większości zagładzie.
*****

Bibliografia
– Aleksić-Pejković L., The Balkans to the Balkan Peoples – Between the Legitimistic and National Principle, [w:] Islam, the Balkans and the Great Powers
(XIV–XX Century): International Scientific Conference, December 11–13, 1996,
ed. S. Terzić, Belgrade 1997.
– Bardach J., Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo”, 1993, nr 4.
– Bartoszewicz H., Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Związku Sowieckiego
1939–1947, [w:] Czy Europa Środkowo-Wschodnia mogła się wybić na wolność?:
Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 26 października 1995, red. T. Kisielewski,
N. Kasparek, Olsztyn 1996.
– Bilski R., Kocioł bałkański, Warszawa 2000.
– Borejsza J. W., Szkoły nienawiści: Historia faszyzmów europejskich 1919–1945,
Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.
– Brzechczyn K., Odrębność historyczna Europy Środkowej, Poznań 1998.

74

Zob. J. Tomaszewski, Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia: cechy charakterystyczne i granice
regionu, „Ekonomia”, 1976, nr 36, passim; J. Kłoczowski, Europa Środkowowschodnia w historiografii
krajów regionu, Lublin 1993, passim; J. Bardach, Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo”, 1993, nr 4, s. 3–16; R. Radzik, Formowanie się
narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo”, 1993, nr 4, s. 17–34; J. Szacki,
Historia myśli socjologicznej, t. 1, Warszawa 1983, s. 144.

146

Waldemar Paruch
– Bujwid-Kurek E., Państwa postjugosłowiańskie: Szkice politologiczne, Kraków
2008.
– Chlebowczyk J., Idee niepodległościowe i ruchy odśrodkowe we wschodniej Europie Środkowej na początku XX wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1981, nr 3.
– Chlebowczyk J., Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia: Prawo
do samostanowienia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu, Warszawa 1988.
– Demel J., Historia Rumunii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–łódź 1986.
– Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Warszawa
2007.
– Ducreux M. E., Czechy i Węgry w monarchii habsburskiej w XVIII–XIX wieku,
[w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000.
– Eberhardt P., Między Rosją a Niemcami: Przemiany narodowościowe w Europie
Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Warszawa 1996.
– Eberhardt P., Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX
wieku, Lublin 2005.
– Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku: Uwarunkowania
– przebieg – konsekwencje, Toruń 2009.
– Giza A., Narodziny i rozpad Jugosławii, Szczecin 1994.
– Gligorijević B., Between Orthodoxy and Catholicism – Islam in Yugoslavia (1918–
–1941), [w:] Islam, the Balkans and the Great Powers (XIV–XX Century): International Scientific Conference, December 11–13, 1996, ed. S. Terzić, Belgrade 1997.
– Gołembski F., Bałkany: Determinanty stabilności, Warszawa 1982.
– Gołembski F., Geokulturowe uwarunkowania stosunków politycznych na Bałkanach, [w:] Bałkany: etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006.
– Janowski M., Monarchia habsburska w przededniu I wojny światowej – siła czy
słabość ruchów narodowych?, [w:] Trudna tożsamość: Problemy narodowościowe
i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej”, Lublin 19-21
października 1993, red. J. Lewandowski, Lublin 1996.
– Jelavich B., Historia Bałkanów, t. 1: Wiek XVIII i XIX, Kraków 2005.
– Kalionski A., Ethnicity and Migrations: The Bulgarian Case, 1830–1915, [w:]
Disrupting and Reshaping: Early Stages of Nation-Building in the Balkans, eds.
M. Dogo, G. Frazinetti, Ravenna 2002.
– Kamiński A. Z., Geopolitics of East-Central Europe, [w:] New Europe: The Impact
of the First Decade, t. 1, eds. T. Rakowska-Harmstone, P. Dutkiewicz, Warszawa
2006.

147

POLITyKA ZDETERMINOWANA PRZEZ HISTORIę W REGIONIE...
– Kiselinovski S., Narodowo-państwowe koncepcje w macedońskim ruchu wyzwoleńczym, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie
XIX i XX wieku): Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red.
I. Stawowy-Kawka, W. Rojek, Kraków 2003.
– Kisielewski T., Europa Środkowa – zakres pojęcia, Lublin 1992.
– Kłoczowski J., Europa Środkowo-Wschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993.
– Koseski A., Bałkańskie konflikty etniczne na przełomie XX i XXI stulecia, [w:]
Bałkany: Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk
2006.
– Leinwand A. J., Bolszewicy wobec powstania państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX
wieku, red. W. Balcerak, łowicz–Warszawa 2000.
– Majer H. G., The Functioning of a Multi-Ethnic and Multi-Religious State: The
Ottoman Empire, [w:] Islam, the Balkans and the Great Powers (XIV–XX Century): International Scientific Conference, December 11–13, 1996, ed. S. Terzić,
Belgrade 1997.
– Mazurkiewicz P., Oddychać dwoma płucami: Tożsamość Europy Środkowej, [w:]
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, red. R. Zenderowski, Wrocław–
–Warszawa–Kraków 2004.
– Miodyński L., Integralizm i separatyzm w macedońskim procesie samostanowienia
kulturalnego, [w:] Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. W. Mikołajczak,
W. Szulc, B. Zieliński, Poznań 2004.
– Mishkova D., The Nation as Zatruga: Remapping Nation-Building in Nineteenth-Century Southeast Europe, [w:] Disrupting and Reshaping: Early Stages of Nation-Building in the Balkans, eds. M. Dogo, G. Frazinetti, Ravenna 2002.
– Paszkiewicz J., Włochy wobec południowosłowiańskiej idei wspólnotowej w latach 1914–1918, [w:] Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. W. Mikołajczak,
W. Szulc, B. Zieliński, Poznań 2004.
– Pavličević D., Historia Chorwacji, Poznań 2004.
– Podhorodecki L., Jugosławia: Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000.
– Podraza A., Europa Środkowa: Zakres przestrzenny i historia regionu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, 1993, t. 1.
– Półćwiartek J., Z teorii regionu: Od regionu geograficznego i historycznego do regionu kulturowego, [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX
i XX w., red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008.
– Pułaski M., Rozpad Austro–Węgier i powstanie państwa jugosłowiańskiego, [w:]
Problemy historii Słowian i Europy Środkowej w XIX i XX wieku: Zbiór studiów,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–łódź 1982.

148

Waldemar Paruch
– Ränki G., Państwo i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie
międzywojennym, „Kwartalnik Historyczny”, 1988, nr 4.
– Radzik R., Formowanie się narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura
i Społeczeństwo”, 1993, nr 4.
– Rekść M., Niewola mitu (do 1980), [w:] Źródła nienawiści: Konflikty etniczne
w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków–Warszawa 2009.
– Reuter J., From Religious Community to Nation – the Ethnogenesis of the Bosnian
Muslims, [w:] Islam, the Balkans and the Great Powers (XIV–XX Century): International Scientific Conference, December 11–13, 1996, ed. S. Terzić, Belgrade
1997.
– Roszkowski W., The Lands Between: The Making of East-Central Europe, [w:]
New Europe: The Impact of the First Decade, t. 1, eds. T. Rakowska-Harmstone,
P. Dutkiewicz, Warszawa 2006.
– Rubacha J., Bułgarski sen o Bizancjum: Polityka zagraniczna Bułgarii w latach
1878–1913, Warszawa 2004.
– Rychlik J., Początki i rozwój macedońskiej idei narodowej, [w:] Miejsce Macedonii
na Bałkanach: Historia – polityka – kultura – nauka, red. I. Stawowy-Kawka,
Kraków 2005.
– Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni VI–XX
wiek, Warszawa 2005.
– Skrzypiński D., Ogólna charakterystyka państw regionu, [w:] Systemy polityczne
Europy Środkowej i Wschodniej: Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski,
Wrocław 2006.
– Tanty M., Bałkany w XX wieku: Dzieje polityczne, Warszawa 2003.
– Tomaszewski J., Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia: cechy charakterystyczne i granice regionu, „Ekonomia”, 1976, nr 36.
– Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000.
– Waldenberg M., Przyczyny szczególnej roli czynnika narodowego w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”,
1999, t. 6.
– Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii: Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej
polityki, t. 1: 1991–2002, Warszawa 2005.
– Walkiewicz W., Jugosławia: Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009.
– Wandycz P. S., Pax Europea: Dzieje systemów międzynarodowych w Europie
1815–1914, Kraków 2003.
– Wilamowski J., Szczepanik K., Ustasze i separatyzm chorwacki: Przyczynek do
badań nad chorwackim ruchem nacjonalistycznym, „Przegląd Historyczny”, 1983,
nr 1.
– Wituch T., Bałkany – szkic definicji, „Dzieje Najnowsze”, 1998, nr 2.

149

POLITyKA ZDETERMINOWANA PRZEZ HISTORIę W REGIONIE...
– Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.
– Wojnicki J., Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007.
– Zachariasz M. J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy: System władzy w Jugosławii
1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.
– Zenderowski R., Europa Środkowa jako „ucieczka przed Wschodem” czy „pomost” między Wschodem i Zachodem?, [w:] Europa Środkowa: wspólnota czy
zbiorowość?, red. R. Zenderowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004.
– Znamierowska-Rakk E., Geneza rokowań bułgarsko-jugosłowiańskich na temat
Federacji Słowian Południowych (dalej – FSP) i dwustronnego sojuszu, [w:] Idee
wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. W. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński,
Poznań 2004.

150

Waldemar Paruch

Polityka zdeterMinoWana Przez
hiStorię W regionie BałkańSkiM: StatuS
geoPolityczny, tożSaMość hiStoryczna
i ProceSy narodotWórcze

1. definiowanie pojęcia Bałkany a status geopolityczny
regionu
Region bałkański należy do Europy Środkowej i jest zarazem wydzieloną częścią kontynentu europejskiego, wykazującą także znaczną odrębność od innych obszarów środkowoeuropejskich. O takim postrzeganiu
usytuowania Bałkanów na mapie politycznej zadecydowały nie tylko spory
o granice Europy Środkowej, ale również dwa inne czynniki odnoszące się
do regionu: status geopolityczny i tożsamość historyczna. Wśród badaczy
występują dwa stanowiska w tej kwestii. Jedni byli skłonni zaliczyć Bałkany
do Europy Środkowej, położonej między Niemcami a Rosją, podczas gdy inni
podkreślali odrębność Bałkanów, posługując się pojęciami Europa Środkowa
i Europa Środkowowschodnia w opozycji do określenia Europa Południowo-Wschodnia oraz koncentrując się na wyznaczeniu granicy geograficzno-politycznej i cywilizacyjno-kulturowej między wymienionymi regionami. Według
zwolenników drugiego podejścia Europa bałkańska nie może być zaliczana
do Europy Środkowej, bowiem o jej losach nie decydowały wydarzenia rozgrywające się wokół osi Wschód–Zachód, a więc Niemcy–Rosja, lecz raczej
Północ–Południe, czyli Europa–Azja1.
1

Szerzej o wymienionych pojęciach, zob. A. Czarnocki, Europa Środkowa. Europa Środkowo-Wschodnia: Geopolityczne a historyczno-kulturowe rozumienie pojęć, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K: Politologia, 1994, vol. 1, s. 23–35; A. Podraza, Europa Środkowa: Zakres
przestrzenny i historia regionu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, 1993, t. I, s. 23–33;
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Nie jest to bynajmniej spór o znaczenie i adekwatność pojęć, lecz o całokształt dziejów regionu bałkańskiego. Wyłączając go z Europy Środkowej,
dokonuje się jednocześnie zawężenia perspektywy badawczej uwarunkowań
historycznych oraz wskazuje się na dominację sporów cywilizacyjno-kulturowych nad rywalizacją polityczną właściwą dla Europy, a zwłaszcza jej środkowej części. Nie chcąc wspierać stanowiska redukcjonistycznego, przyjęto
dwa założenia. Po pierwsze – podział kontynentu europejskiego albo na dwie
części (zachodnia i wschodnia), albo na kilka obszarów (zachodni, wschodni,
północny, środkowy, południowo-wschodni) utrudnia analizę uwarunkowań
historycznych współczesności, bowiem z jednej strony nie oddaje złożoności
dziejów europejskich, bogactwa kulturowego i różnorodności etnicznej kontynentu, a z drugiej nie eksponuje olbrzymiego znaczenia dyfuzji kulturowej
właściwej dla znacznej części Europy (pogranicza, kresy) oraz roli państw
wieloetnicznych w Europie (Królestwo Węgier, Rzeczpospolita Obojga Narodów, monarchia habsburska, Imperium Osmańskie, państwo rosyjskie). Po
drugie – podział Europy na trzy części: zachodnią, wschodnią i środkową,
jest najbardziej użyteczny w badaniach politologicznych ukierunkowanych na
analizę antecedencji współczesności; tym samym należy postrzegać Europę
bałkańską w odniesieniu do dziejów subregionu, czyli Europy Środkowej.
W myśleniu o regionie bałkańskim można wyraźnie wydzielić dwie
fazy, które rozdziela pierwsza dekada XX wieku. Odrębność i specyfika
wspomnianego obszaru została jakby zauważona w XIX stuleciu. Wtedy
w świadomości europejskiej, a także w piśmiennictwie naukowym, publicystyce różnego typu oraz w debatach publicznych region bałkański został wydzielony w oparciu o wiedzę geograficzną, a konkretnie jasno sprecyzowane
właściwości obszaru w postaci dominacji na nim zalesionych gór, które nazywano w języku tureckim Balkan. Ten rzeczownik został użyty po raz pierwszy
na opisanie regionu przez podróżnika włoskiego Buonaccorsiego Callimaco
w 1490 roku w liście do papieża Innocentego VIII. Mimo średniowiecznego
rodowodu, zwrot znalazł swoje miejsce w powszechnym użyciu znacznie późR. Zenderowski, Europa Środkowa jako „ucieczka przed Wschodem” czy „pomost” między Wschodem
i Zachodem?, [w:] Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, red. R. Zenderowski, Wrocław–
–Warszawa–Kraków 2004, s. 36–48; P. Mazurkiewicz, Oddychać dwoma płucami: Tożsamość Europy
Środkowej, [w:] Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?..., s. 70–92; W. Roszkowski, The Lands
Between: The Making of East-Central Europe, [w:] New Europe: The Impact of the First Decade, t. 1,
eds. T. Rakowska-Harmstone, P. Dutkiewicz, Warszawa 2006, s. 13–57; A. Z. Kamiński, Geopolitics of
East-Central Europe, [w:] New Europe: The Impact of the First…, t. 1, s. 57–91; T. Kisielewski, Europa
Środkowa – zakres pojęcia, Lublin 1992, s. 31.
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niej. Wówczas dokonano także stosownych badań nad dziejami pojęcia oraz
zaczęto utożsamiać Bałkany z półwyspem o takiej samej nazwie, dlatego też
położono nacisk na wyznaczenie naturalnych granic półwyspu. Dość łatwo zauważyć odmienność granicy północnej od trzech pozostałych – południowej,
wschodniej i zachodniej. Pierwszą stanowią rzeki Kupa, Sawa i Dunaj oraz
bułgarski łańcuch górski położony na południe od Dunaju, z trzech innych
stron granicami naturalnymi są: liczne morza – Egejskie, Marmara, Jońskie,
Śródziemne, Adriatyckie, Czarne, oraz cieśniny tureckie Bosfor i Dardanele
(Mapa 1)2. W XIX wieku nie podnoszono znaczenia czynników politycznych,
cywilizacyjnych, kulturowych i etnicznych.

2

T. Wituch, Bałkany – szkic definicji, „Dzieje Najnowsze”, 1998, nr 2, s. 135; F. Gołembski, Bałkany:
determinanty stabilności, Warszawa 1982, s. 50–51; A. Koseski, Bałkańskie konflikty etniczne na przełomie XX i XXI stulecia, [w:] Bałkany: Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski,
Pułtusk 2006, s. 96; S. K. Pavlowitch, Historia Bałkanów (1804–1945), Warszawa 2009, s. 9–10.
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Mapa 1
Półwysep Bałkański – położenie i granice geograficzne

Źródło: Strona internetowa [dalej: SI] „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Mapa »Balkan topo pl.jpg«”, inf. z 10 VIII 2012.

Zasadnicze zmiany dokonały się w myśleniu politycznym o Bałkanach
na początku XX wieku, kiedy nałożono na pierwotne kryteria geograficzne
inne ważne cechy, znacznie modyfikujące status geopolityczny regionu bałkańskiego. Bałkany nie były już kojarzone przez powszechną opinię publiczną
z krainą o określonym krajobrazie i z europejskim półwyspem, ale ze specyfiką polityczną, którą najpełniej oddawały dwa określenia – kwestia bałkańska i zjawisko bałkanizacji. Zmiany okazały się tak głębokie, że Barbara
Jelavich, wybitna badaczka regionu bałkańskiego, dokonując współcześnie
jego naukowej charakterystyki, podkreśliła znaczenie czynników pozageograficznych. Według niej wyróżnikiem tej części Europy są łatwo dostrzegalne
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i nawarstwiające się na siebie różne dziedzictwa: rzymskie, helleńskie, hellenistyczne, bizantyjskie oraz osmańskie i habsburskie3. Na poziomie wiedzy
potocznej nacisk został również zdecydowanie przesunięty z geografii na
politykę. W popularnej współczesnej encyklopedii internetowej napisano, że
nazwa Bałkany „mniej odnosi się do geografii, a bardziej do wspólnoty historyczno-kulturowej”. Jako kryteria owej wspólnoty wymieniono trzy grupy
cech: kulturowe (język, tradycja), społeczne (wieloetniczność, współistnienie
trzech religii i wyznań – katolicyzmu, prawosławia, islamu) oraz historyczne
(przynależność bizantyjska, panowanie osmańskie, zasiedlenie przez Słowian)4.
Podejście do definiowania regionu bałkańskiego w kategoriach innych niż geograficzne spowodowało, że dość sporna stała się kwestia jego
limes, a faktycznie przebieg granicy północnej. Przestała być ona postrzegana jako naturalna, wyznaczona przez wspomniane trzy rzeki – Kupa, Sawa
i Dunaj. Zaczęto zaliczać do Bałkanów już w I połowie XX wieku ziemie
położone na północ od tych rzek, w ujęciu historyczno-politycznym określane jako przedmioty sporu rumuńsko-węgierskiego oraz słoweńsko-włosko-austriackiego, tym samym jeszcze silniej dzieje Bałkanów uzyskały kontekst
środkowoeuropejski. Zwrócono uwagę, że Rumunia, Węgry i Austria były
w przeszłości uwikłane w procesy historyczne zachodzące na Bałkanach. Po
rozpadzie Drugiej Jugosławii rzeki Kupa i Sawa przedzieliły w sensie geograficznym państwa postjugosłowiańskie – Słowenię, Chorwację i Serbię. Taki
stan zachęcał jeszcze bardziej do przyjmowania w analizach bałkanistycznych
kryteriów pozageograficznych. Rzeki zaczęto więc postrzegać jako czynnik
łączący mieszkańców regionu w przeszłości, którzy korzystali z tych dróg
wodnych, niezależnie od brzegu zamieszkiwania.

2. tożsamość historyczna regionu
O popularności określenia bałkański w historii najnowszej nie zadecydowała definicja geograficzna, lecz konotacje polityczne, ukształtowane
już w pierwszych latach XX wieku, kiedy zaczęto pisać o zjawisku bałkanizacji, odnosząc go do charakteru, złożoności i intensywności konfliktów
politycznych5. Jednak próbując wyjaśnić bałkańskie konflikty polityczne,
3
4
5

B. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 1: Wiek XVIII i XIX, Kraków 2005, s. 9.
SI „Wikipedia. Wolna encyklopedia”, http://pl.wikipedia.org, „Bałkany”, inf. z 10 VIII 2012.
A. Koseski, op. cit., s. 96–97.
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odwoływano się nie tyle do ówczesnej polityki i charakteru stosunków międzynarodowych zdominowanych przez mocarstwa, ale przede wszystkim do
wydarzeń i procesów historycznych. Opisy i wyjaśnienia historyczne stały
się „zakładnikiem” polityki realizowanej w regionie przez państwa tzw. bałkańskie lub wobec tego obszaru przez mocarstwa europejskie. Zaczęto dość
intensywnie kreować tożsamość historyczną Europy bałkańskiej. Trzy grupy
cech należy uznać za filary tej tożsamości.
1. Na terenie Bałkanów, podobnie jak i w całej Europie Środkowej,
przenikały się przez wieki wartości i procesy wyznaczone przez dwie osie
geostrategiczne: Wschód–Zachód i Północ–Południe. Połączenie obu osi
przybrało kształt litery T; w której Dunaj łączył Wschód i Zachód, a dolinami wiódł szlak na Południe do Salonik6. W regionie bałkańskim ścierały się
wpływy ze wszystkich czterech kierunków geograficznych, bez dominacji
żadnego z nich. Taka ocena oznacza zanegowanie przekonania, że bałkańska
część Europy została nade wszystko ukształtowana przez rywalizację religijną
między chrześcijaństwem a islamem. Sporom między Rzymem a Konstantynopolem towarzyszyło silne oddziaływanie na sytuację w regionie innych
centrów decyzyjnych, takich jak: Paryż, Wiedeń, Berlin i Moskwa/Sankt
Petersburg. Intensywność, dynamika i siła przepływów cywilizacyjnych wynikała z zasadniczych różnic między zachodnią i wschodnią częścią Europy
(różnic głównie ekonomicznych, społecznych, ideologicznych, ustrojowych)
oraz między peryferiami północnymi i południowymi kontynentu (przede
wszystkim różnic religijnych i kulturowych).
W odniesieniu do regionu bałkańskiego historycznie został ukształtowany w średniowieczu mechanizm zagrożenia i zależności (klientelizmu),
który polegał na pierwotnej roli relacji Północ–Południe nad oddziaływaniami
zachodnimi i wschodnimi. Nosicielami bezpośredniej zależności i/lub zagrożenia politycznego, ekonomicznego i militarnego dla ludów bałkańskich byli
sąsiedzi z Północy i Południa, w postaci cesarstwa bizantyjskiego i Imperium
Osmańskiego oraz Królestwa Węgier i państwa habsburskiego. To właśnie
wobec nich poszukiwano wsparcia na Zachodzie i na Wschodzie – w Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wymienione państwa
stawały się potencjalnymi sojusznikami, uzyskując znaczny wpływ na procesy zachodzące na Bałkanach, jednocześnie stając się patronem dla słabych

6

S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 10.
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państw bałkańskich, które popadały w zależność klientystyczną nie tylko
wobec mocarstw sąsiadujących z nimi na Południu i Północy.
Nakładanie się w regionie bałkańskim w sposób unikatowy przeciwieństw, zwanych refleksami, przynosiło zarówno konsekwencje pozytywne,
jak i skutki negatywne. Z jednej strony powstawały dogodne warunki dla
pluralizmu cywilizacyjno-kulturowego, religijno-wyznaniowego, ideologiczno-ustrojowego, a z drugiej strony ścieranie się przeciwieństw generowało
chaos, ułatwiało uprzedmiotowienie wspólnot lokalnych oraz utrudniało koncentrację polityczną w oparciu o zasoby regionalne7.
2. Typ oraz niejednolitość powierzchni Bałkanów tworzyły dogodne
warunki dla odizolowanego osadnictwa. Trzy rzeki graniczne (Kupa, Sawa,
Dunaj) oraz cztery masywy górskie (Góry Dynarskie, Bałkan, Masyw Rodopski, Hellenidy) były niewątpliwie ważne pod względem militarnym, ale nie
blokowały ruchów osiedleńczych i migracyjnych. Nizinne kotliny otoczone
pasmami górskimi i poprzecinane rzekami sprzyjały powstawaniu małych
wspólnot, o znacznym zróżnicowaniu etnicznym, posługujących się własnymi językami i dialektami oraz kultywujących odmienne religie i wyznania,
tradycje i zwyczaje. Dość łatwo na Bałkanach można było chronić swoją
odrębność i opierać się trendom modernizacyjnym. Recepcja idei o rodowodzie zewnętrznym dokonywała się ze znacznym opóźnieniem i miała dość
ograniczony zasięg społeczny. W skali całego regionu ukształtowała się więc
mozaika społeczna wieloetniczna, wielokulturowa i różnoreligijna, w której
na względnie małym obszarze sąsiadowały ze sobą zbiorowości, różniące
się stylem życia codziennego i organizacją przestrzeni publicznej. W takiej
sytuacji rozumowanie według reguły „swój–obcy” było znacznie ważniejsze
niż konieczność wypracowania zasad współistnienia oraz skłonność do akulturacji i asymilacji. Cechą istotną dla mieszkańców Bałkanów była świadomość niewielkiej przestrzeni geograficznej w porównaniu do ilości różnych
społeczeństw zamieszkujących ten region8. Ewa Bujwid-Kurek posłużyła się

7

8

Zob. J. Półćwiartek, Z teorii regionu: Od regionu geograficznego i historycznego do regionu kulturowego, [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk,
J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 22; K. Brzechczyn, Odrębność historyczna Europy Środkowej,
Poznań 1998, s. 10–11.
O roli przestrzeni w myśleniu politycznym zob. A. Chodubski, Odrębność dziedzictwa kulturowo-cywilizacyjnego Rosji, [w:] Drogi i bezdroża ku demokracji: Przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005, s. 190 i n.
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w opisie ludności bałkańskiej określeniem homo balcanicus, twierdząc, że
istnieje odrębna mentalność i tożsamość bałkańska9.
Brak rozległych przestrzeni nizinnych utrudnił na Bałkanach w starożytności i średniowieczu konsolidację polityczną, której efektem byłoby powstanie w regionie organizacji państwowych z silnym ośrodkiem stołecznym,
o wysokim poziomie podmiotowości oraz z tendencjami do trwania w długim
czasie historycznym. Natomiast zachęcał do buntów społecznych, gdyż utrudniał podbój wewnętrzny, a jednocześnie do migracji w góry w przypadku
porażki. Tak ukształtowany obszar sprzyjał istnieniu chaosu politycznego,
który „przyciągał” najeźdźców zewnętrznych tak od lądu, kiedy można było
wedrzeć się na Bałkany poprzez doliny traktowane jako trasy przemarszowe
dla wojska (np. podboje tureckie), jak i od morza poprzez wybrzeże, przede
wszystkim adriatyckie (np. podboje weneckie). Jednak niejednokrotnie warunki geograficzne uniemożliwiały dokonanie skutecznej pacyfikacji oraz narzucenie podbitej ludności nowego porządku politycznego, ekonomicznego
i społecznego z powodu konieczności użycia dużej ilości wojska (np. w obu
wojnach światowych)10. Trudności w wykonywaniu władzy na poziomie
lokalnym zachęcały do kultywowania postaw wolnościowych przez małe
wspólnoty, a spory między nimi o nizinne kotliny wzmacniały siłę zbiorowości wobec jednostki.
Opisany stan w wiekach nowożytnych (od XVI do XVIII wieku)
uniemożliwił powstanie na Bałkanach wspólnoty politycznej, która byłaby
uczestnikiem rywalizacji w skali kontynentalnej. Między średniowieczem
a nowoczesnością region bałkański nie miał swoich „złotych czasów”, gdyż
uległ podbojowi zewnętrznemu. Nie istniały w historii bałkańskie rozwinięte
monarchie stanowe ani państwa absolutne typu klasycznego i oświeconego,
właściwe dla innych obszarów Europy. Taka sytuacja miała olbrzymie konsekwencje dla procesu narodotwórczego i państwotwórczego na Bałkanach.
Z tego powodu także następowała w wiekach nowożytnych historyczna degradacja regionu, który stał się dla Europy zbiorem ziem peryferyjnych, bez
pozytywnej wyrazistości, lecz źródłem kłopotów, co było w zdecydowanym
kontraście do czasów starożytnych i wczesnośredniowiecznych – ze wszystkich terytoriów środkowoeuropejskich Bałkany zostały poddane najwcześniej
9

10

Za cechy tożsamości bałkańskiej Bujwid-Kurek uznała: klanowość, rodziny wielopokoleniowe, życie
w ciągłej wędrówce z powodu dużej ilości zmian polityczno-terytorialnych. E. Bujwid-Kurek, Państwa
postjugosłowiańskie: Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 64–65.
J. Piekałkiewicz, Wojna na Bałkanach 1940–1945, Warszawa 2007, s. 9.
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i najmocniej oddziaływaniom greckim, rzymskim i bizantyjskim (chrześcijańskim).
3. Cechą konstytutywną dla Europy bałkańskiej była względna przejściowość bytów politycznych istniejących na tym obszarze, kontrastująca ze
znaczną koncentracją polityczną wokół niego. Jeśli potraktować Bałkany jako
centrum, to sąsiadowało ono w różnym czasie historycznym z ościennymi
mocarstwami (Królestwem Węgier, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Rzeszą Niemiecką, państwem habsburskim, Włochami, Rosją/ZSRR, Imperium
Osmańskim). Dla większości z nich region bałkański był „dostarczycielem”
zasobów (ludzie, surowce, pieniądze, infrastruktura, położenie) w walce o hegemonię w Europie Środkowej, a następnie w skali całego kontynentu. Z tych
powodów Europa bałkańska stała się przedmiotem zainteresowań mocarstw
zachodnioeuropejskich – Francji i Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.
Istniejący na Bałkanach mechanizm zależności i zagrożenia spowodował, że stosunek bałkańskich elit społecznych i mas ludowych do poszczególnych mocarstw był odmienny niż na innych obszarach Europy Środkowej.
Na terenach bałkańskich było stosunkowo dużo poparcia dla niemieckiej koncepcji Mitteleuropy lub rosyjskich projektów panslawistycznych. Przywódcy
bałkańskich ruchów irredentystycznych i niepodległych państw nie odczuwali
tak mocno skutków bieżącej ekspansji niemieckiej i rosyjskiej oraz silnej presji Niemiec bądź Rosji lub równocześnie obu tych państw11. Europa bałkańska
stawała się przedmiotem zainteresowania ze strony Berlina i Moskwy/Sankt
Petersburga stosunkowo późno – dopiero w warunkach albo przygotowywania się do wojny światowej, albo już w okresie rywalizacji wojennej, kiedy
oba mocarstwa podejmowały decyzję o podporządkowaniu sobie zasobów tej
części kontynentu.
O ile w Europie Zachodniej i w Europie Wschodniej cechą nowoczesnej aktywności politycznej jest polityka historyczna, o tyle w regionie
bałkańskim, podobnie jak w zasadniczej większości państw środkowoeuropejskich, polityka nie uzyskała takiego wymiaru. Narodowe elity polityczne
powstałe w państwach niepodległych i odrodzone po upadku komunizmu,
w warunkach jugosłowiańskich wojen sukcesyjnych oraz po definitywnym
rozpadzie struktur federacyjnych na Bałkanach, zaczęły realizować politykę
zdeterminowaną przez historię zamiast polityki historycznej. Podstawową
11

P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami: Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo–Wschodniej
w XX wieku, Warszawa 1996, s. 9, 14–24.
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różnicą między polityką historyczną a polityką zdeterminowaną przez historię
jest sfera wolicjonalna. W pierwszym przypadku w decydowaniu politycznym
korzysta się obficie z wiedzy historycznej, aby nie popełniać błędów, podczas
gdy w drugim polityka jest traktowana jako składnik procesów historycznych
trwających bardzo długo. Za pomocą polityki współczesnej naprawia się niesprawiedliwości historyczne lub realizuje się misję wywiedzioną z przeszłości12. Takie postawy były ze wszech miar racjonalne, wynikały zarówno ze
statusu geopolitycznego regionu, jak i z tożsamości historycznej Bałkanów.
Historia kształtuje politykę poprzez następstwa: 1) procesów narodotwórczych w Europie bałkańskiej; 2) poziomu upodmiotowienia państw
bałkańskich w stosunkach międzynarodowych; 3) rozwoju systemów politycznych na badanym obszarze. W tej części Europy zostały „odziedziczone”
cztery stany o znaczeniu strategicznym bez jakichkolwiek realnych perspektyw ich radykalnej zmiany: 1) ukształtowanie się narodów jako wspólnot
etniczno-kulturowych, wyjątkowo zróżnicowanych ze względu na krzyżowanie się wzorców cywilizacyjnych wschodnich (prawosławny, islamski)
i zachodnich (katolicki); 2) rywalizacja o dokonanie na własnych warunkach
koncentracji politycznej gwarantującej dominację w regionalnym środowisku
międzynarodowym w charakterze lokalnego hegemona; 3) różnorodność i alternatywność koncepcji pożądanego ładu politycznego, w tym terytorialnego;
4) dominacja uprzedmiotowienia nad rolą podmiotową z powodu nacisków
i oddziaływania podmiotów zewnętrznych wobec tego obszaru – Stanów
Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, RFN, Rosji, Unii Europejskiej,
Sojuszu Północnoatlantyckiego13.

12

13

Właśnie o misji dziejowej pisał do Rumunów w rozkazie na nowy rok 1942 marszałek Ion Antonescu: „Nade wszystko bądźcie otwarci na głosy dochodzące z grobów” i wymieniał miejsca pochówku
wybitnych władców historycznych uznawanych za rumuńskich: Stefana Wielkiego (Putna), Michała
Dzielnego (Deal) oraz Karola i Ferdynanda I (Argeş). D. Deletant, Rumunia: Zapomniany sojusznik
Hitlera, Warszawa [b.r.w.], s. 140.
Zob. J. Tomaszewski, Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia: cechy charakterystyczne i granice
regionu, „Ekonomia”, 1976, nr 36, passim; J. Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993, passim; J. Bardach, Od narodu politycznego do narodu etnicznego
w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo”, 1993, nr 4, s. 3–16; R. Radzik, Formowanie się narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo”, 1993, nr 4, s. 17–34;
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, t. 1, Warszawa 1983, s. 144.
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3. Procesy narodotwórcze w regionie
Narody bałkańskie nie są wspólnotami politycznymi, bowiem nie zostały utworzone przez państwa – ani istniejące przed rozpoczęciem procesów
narodotwórczych, ani w XIX i XX wieku, kiedy wyodrębniały się poszczególne nowożytne formy państwowości na Bałkanach (autonomiczne księstwa,
państwa spenetrowane, państwa suwerenne). Generalnie elity bałkańskie,
w odróżnieniu od zachodnioeuropejskich, nie mogły sięgnąć do ideologii
państwowej, która albo nie istniała, albo była rachityczna. W zamian zaczęły
odwoływać się w procesie narodotwórczym do przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości14. Narody bałkańskie powstawały jako „wspólnoty wyobrażone”
o charakterze etniczno-kulturowym w wyniku oporu wobec państwa zamieszkania, wokół kategorii przedpaństwowych, takich jak: pochodzenie, kultura,
język i religia15.
Ludowość stała się podstawowym źródłem nadawania narodom bałkańskim tożsamości. Jak zauważyła Jolanta Sujecka, w słowiańskich językach
w tym regionie pojęcia naród i lud są tożsame (нaρoσ)16. Takie rozwiązanie
semantyczne doskonale z jednej strony oddawało plebejski rodowód wspólnot narodowych na Bałkanach, pozbawionych własnej szlachty/ziemiaństwa,
będącego nosicielem pamięci historycznej o państwie i wolnościach istniejących w przeszłości, a z drugiej strony wskazywało na egalitarny charakter
narodów bałkańskich, który był następstwem dominacji w strukturze społecznej chłopów. Na Bałkanach została zerwana ciągłość społeczna między
średniowieczem a nowożytnością, bowiem panowie feudalni dominujący
w monarchii wczesnośredniowiecznej wyginęli w okresie podbojów lub ulegli
akulturacji i stali się częścią elity politycznej państwa imperialnego. Dlatego
też to właśnie chłopi stanowili w XIX i XX wieku siłę społeczną w walce
z absolutyzmem i wynarodowieniem na rzecz modernizacji życia publicznego
w kierunku samorządności i zgodności z tradycją.
Z wymienionych powodów było trudno zdefiniować narody bałkańskie, znaleźć ich bezdyskusyjne korzenie historyczne, określić podstawowe
cechy, ustalić kod kulturowy oraz wyznaczyć terytorium zamieszkiwania. Na

14
15
16

S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 399, 403.
U. Altermatt, Sarajewo przestrzega: Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998, s. 37.
J. Sujecka, Kwestia „początku” w macedońskim dwudziestowiecznym dyskursie historycznym, [w:]
Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii: Historia – kultura – literatura –
język – media, red. M. Kawka, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2008, s. 19.
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proces narodotwórczy na Bałkanach miały wpływ cztery główne przyczyny:
dwie ogólne i dwie szczegółowe.
1. Oświeceniowe idee narodowe dotarły na Bałkany z zewnątrz
w epoce napoleońskiej wraz ze zwycięstwami cesarza Francuzów Napoleona
I Bonaparte. Jednak zostały zaszczepione na obrzeżach regionu w krainach
nadadriatyckich i dalmatyńskich wraz z powstaniem Prowincji Iliryjskich
(1809–1816). Mimo ich krótkiego istnienia rządy napoleońskie na tym niewielkim skrawku Bałkanów przeprowadziły reformy typu prawnego, oświatowego, ekonomicznego, religijnego i społecznego, między innymi zaprowadzono prawa napoleońskie, liberalizm ekonomiczny oraz język chorwacki
i słoweński w druku i edukacji. Wprawdzie Austria po przejęciu tych ziem,
mimo ustanowienia Królestwa Ilirii, zniosła porządek napoleoński, to jednak
przemiany społeczne uległy zdynamizowaniu w ujęciu bieżącym (zniszczenie państwowości weneckiej, powstania serbskie), średnioterminowym (narodziny iliryzmu, rewolucyjny radykalizm) i długookresowym (jugoslawizm,
wpływy habsburskie, emancypacja mieszczan)17.
2. Procesy narodotwórcze na Bałkanach zostały zdynamizowane przez
projekty i politykę narodowościową zewnętrzną wobec regionu, bowiem
w Europie Środkowej na przełomie XVIII i XIX stulecia władze państwowe
i elity społeczne, czerpiąc inspiracje z oświecenia i właściwego mu absolutyzmu oświeconego, zaczęły kształtować wspólnoty polityczne. Poszczególne
bałkańskie terytoria i zamieszkująca je ludność zetknęły się z wolą budowy czterech historycznych wspólnot politycznych: austriackiej (niemiecko-habsburskiej), węgierskiej (madziarskiej), tureckiej (osmańskiej) i greckiej
(helleńskiej). Elity społeczne uznające się za nosicieli tych idei narodowych
podjęły działania na rzecz rozciągnięcia swoich wyobrażeń na etnos, mówiący językiem krajowym lub dialektem lokalnym, ale bez określonej przynależności narodowej.
Na północy i zachodzie regionu zaczął rozgrywać się konflikt o identyfikację etnosu serbskiego, chorwackiego, słoweńskiego, rumuńskiego między
domem Habsburgów wspieranym przez arystokratów niemieckich a szlachtą
węgierską. Pod koniec XVIII wieku cesarz Józef II rozpoczął proces kształtowania niemieckiego narodu politycznego, skupiającego wszystkich mieszkańców monarchii habsburskiej, którą poddano działaniom centralizacyjnym.
17

Antoni Giza nazwał Prowincje Iliryjskie „miniaturową Jugosławią”, w której 90 proc. ogółu mieszkańców stanowili Chorwaci, Słoweńcy i Serbowie. A. Giza, Narodziny i rozpad Jugosławii, Szczecin 1994,
s. 15.
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W odpowiedzi szlachta węgierska za pomocą wszystkich instytucji autonomicznych i samorządowych uruchomiła działania na rzecz powstania natio
huncarica, obejmującego już nie tylko stany wyższe odziedziczone po przeszłości (szlachtę, mieszczan, duchownych), ale również warstwy plebejskie
(chłopów, robotników) zamieszkujące wszystkie ziemie Korony Świętego
Stefana (Mapa 2, Mapa 3) w XVI wieku przed upadkiem Królestwa Węgier,
następnie włączone do Imperium Osmańskiego i państwa habsburskiego oraz
tworzące autonomiczne Księstwo Siedmiogrodu. Cechy etniczno-kulturowe
etnosu nie były brane pod uwagę. Sejm węgierski przyjął kilka ważnych aktów prawnych: o uznaniu Węgier za odrębne i wolne królestwo, posiadające własne prawa państwowe, kulturę państwową i obyczaje, ukształtowane
w procesie dziejów węgierskiej państwowości (lata 1790–1791); o istnieniu
jednej węgierskiej wspólnoty politycznej, ukonstytuowanej przez prawo publiczne, kulturę, język i tradycję (lata 1825–1827); w obronie wolności madziarskich przeciwko tendencjom absolutystycznym oraz języka węgierskiego
jako środka komunikacji społecznej, a także o detronizacji Habsburgów (lata
1848–1849)18.
Spór austriacko-węgierski toczony w skali połowy państwa habsburskiego o tożsamość polityczną etnosu stworzył przestrzeń wyboru dla mieszkańców ziem tworzących historyczne Królestwo Korony Świętego Stefana.
Odrzucając opcję austriacko-niemiecką, kojarzoną z centralizmem i absolutyzmem oraz madziarską, symbolizowaną przez obcy język i panów węgierskich, mogli opowiedzieć się za trzecim rozwiązaniem – ukonstytuować nową
tożsamość etniczną, opartą na ludowości.

18

M. E. Ducreux, Czechy i Węgry w monarchii habsburskiej w XVIII–XIX wieku, [w:] Historia Europy
Środkowo–Wschodniej, t. 1, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 383–387.
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Mapa 2
Austro–Węgry: grupy etniczne w 1910 roku

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Austria–Hungary
ethnic.svg”, inf. 18 VIII 2012.
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Mapa 3
Królestwo Węgier – granice historyczne

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Podział Węgier.
png”, inf. z 20 VIII 2012.

Na południu i wschodzie regionu bałkańskiego wybuchło strategiczne starcie między dwoma środowiskami ówczesnych liberałów – tureckich
i greckich – zauroczonych ideami i skutkami rewolucji francuskiej oraz epoki
napoleońskiej. Dla obu tych środowisk naród był wspólnotą polityczną, czyli
jej powstanie było możliwe tylko wokół państwa i dzięki jego aktywności.
Pierwsze środowisko (młodoosmańskie) stanowili zwolennicy modernizacji
imperium tureckiego wokół instytucji sułtanatu. Efektem modernizacji w sferze społecznej miało być powstanie osmańskiej wspólnoty politycznej, obejmującej mieszkańców wszystkich prowincji (wilajetów), których Osmanowie
jeszcze w danym czasie historycznym nie utracili w wyniku kryzysu państwa
przez siebie rządzonego (Mapa 4). W Europie bałkańskiej liberałowie adresowali swój program do mieszkańców Bośni, Hercegowiny, Tessali, Attyki,
Peloponezu, Mezji, Albanii, Tracji, Macedonii, Epiru. Natomiast greccy liberałowie na przełomie XVIII i XIX wieku sięgnęli do historii miast-państw
starogreckich i cesarstwa bizantyjskiego. Zaczęli głosić koncepcję helleńskiej
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oikoumene, czyli wspólnoty politycznej funkcjonującej w republikańskiej
przestrzeni publicznej na rozległych terytoriach europejskich i azjatyckich.
Tradycję republiki zaczerpnięto z dziejów starożytnych miast helleńskich,
a program terytorialny z historii cesarstwa bizantyjskiego w okresie jego
największego rozkwitu (Mapa 5). Cztery dekady później politycy greccy
„dodali” do koncepcji helleńskiej Megali Ideę. Wprowadził ją do obiegu
publicznego Joannis Kolettis w 1844 roku w wystąpieniu parlamentarnym.
Był to projekt połączenia w jednym państwie wszystkich Greków uznawanych za spadkobierców helleńskiej tradycji politycznej, zamieszkujących
w europejskich i azjatyckich prowincjach Imperium Osmańskiego (Mapa 4).
Nowożytne państwo greckie, wskrzeszone na Peloponezie i w Attyce miało
być jedynie środkiem i zarazem pierwszą fazą odbudowy wielkiego organizmu politycznego, którego granice zostałyby wytyczone z wykorzystaniem
wiedzy historycznej i geograficznej oraz mitologii starożytnej. Roszczenia
greckie odnosiły się między innymi do wielu ziem bałkańskich leżących na
południu i wschodzie regionu. Ich zaspokojenie byłoby więc zagrożeniem dla
obecności w Europie państwa tureckiego. Program helleński i młodoosmański
zdecydowanie ze sobą kolidowały.
Mapa 4
Prowincje osmańskie około 1900 roku

Źródło: SI „Wikimedia Commons”, http://commons.wikimedia.org, „Map of Ottoman
Empire in 1900 German.svg”, inf. z 19 VIII 2012.
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Mapa 5
Cesarstwo bizantyjskie – granice i kształt ok. 1000 roku

Żródło: SI „Wikipedia”, http://fr.wikipedia.org, „Map of the Byzantine Empire”, inf.
20 VIII 2012.

W konflikcie austriacko-węgierskim i turecko-greckim obie strony
opowiadały się za odmiennymi koncepcjami narodowych wspólnot politycznych. W tych warunkach wachlarz wyboru, przed jakimi stanęły środowiska
plebejskie, postrzegane dotąd w skali lokalnej, często jednej nizinnej kotliny
czy też małego dorzecza, zaczął odnosić się do całych krain. Warstwy plebejskie na poszczególnych ziemiach odrzuciły roszczenia polityczne walczących
przeciwników. Dla ludu bałkańskiego decyzje kolejnych sejmów węgierskich,
działania fanariotów19 i czyny greckich powstańców nie były ani rewolucją,
ani wojną o niepodległość, lecz przejawem madziaryzacji lub hellenizacji
oraz odebraniem prawa do lokalności20.

19

20

Fanariotami (od dzielnicy Fanarion w Konstantynopolu) nazywano przedstawicieli greckich rodów
arystokratycznych, działających w Imperium Osmańskim w sferze polityki i gospodarki (handlu), wykorzystywanych przez sułtanat w administracji, zwłaszcza w Mołdawii i Wołoszczyźnie do obsady
urzędów hospodarów. J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–łódź 1986,
s. 215 i n.; S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 34–37.
J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum: Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878–1913, Warszawa
2004, s. 127–128.
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3. W okresie schyłkowego średniowiecza nie wykształciła się w regionie bałkańskim dojrzała postać monarchii stanowej jako formy państwa.
Byłaby ona wyrazem politycznym i ustrojowym nie tylko wykrystalizowania
się stabilnej struktur stanowej: szlachta, duchowni, mieszczanie, włościanie,
ale również dokonania się przebudowy świadomości społecznej w kierunku:
uznania państwa za instytucję publiczną, suwerenną i niepodzielną, partycypacji w działalności organów władzy publicznej (ogólnopaństwowych i samorządowo-stanowych), ukształtowania się feudalnych narodów politycznych.
Jedynie chorwacka monarchia stanowa nie była mitem, lecz znaczącym bytem
historycznym, potwierdzonym źródłowo i w piśmiennictwie naukowym. Zauważono to w epoce napoleońskiej, kiedy cesarz Francuzów postanowił wykorzystać świadomość chorwackiej odrębności, tworząc Prowincje Iliryjskie.
Ten polityczny akt stosunkowo wcześnie jak na Europę bałkańską uruchomił
chorwacki proces narodotwórczy. Natomiast na innych ziemiach bałkańskich
w XVI wieku zostały stworzone podstawy edytorskie, gramatyczne i leksykalne języków krajowych, którymi z jednej strony posługiwały się warstwy
plebejskie w życiu codziennym, a z drugiej strony stały się wyróżnikiem etnosu (słoweńskiego, serbskiego, chorwackiego, bułgarskiego, rumuńskiego).
4. Chorwaci byli jedyną społecznością bałkańską, która w średniowieczu uzyskała porządek stanowy, co przyniosło istotne konsekwencje dla
etnosu żyjącego w XIX wieku na ziemiach Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji21. Wykształciły się rodzima szlachta i duchowieństwo katolickie, przechowujące w swojej świadomości i przekazujące poprzez
komunikację międzypokoleniową wiedzę o odrębności polityczno-prawnej
Trójjedynego Królestwa, jego statusie państwowym, dobrowolności aktu unii
z Węgrami i wolnościach nadanych przez monarchów rodzimych oraz z dynastii Arpadów, Andegawenów, Jagiellonów i Habsburgów. Takie poglądy stały
się przesłankami dla chorwackich dążeń antyabsolutystycznych i antyhabsburskich (np. projektu powstania w 1670 roku), wówczas popierano dążenia
wolnościowe Węgrów i odwoływano się do przywilejów przyznanych obu
królestwom połączonym aktami unii. Chorwaci jednak organizowali również
działania antycentralistyczne i antywęgierskie (m.in. Wiosnę Ludów w latach
21

Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji (Trojedna kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija) jest nazwą własną formy państwowości chorwackiej, obejmującej ziemie historyczne, tworzące w średniowieczu Królestwo Chorwacji, tzn. trzy odrębne krainy. Reaktywowane w świadomości
społecznej w II połowie XIX wieku w programach politycznych ugrupowań chorwackich, dążących
do zjednoczenia w jeden organizm polityczny ziem Królestwa rozdzielonych na część węgierską i austriacką.
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1847–1848, projekt powstania w 1871 roku), stając się sojusznikami domu
Habsburgów22. Zarówno dla elity społecznej, jak i dla warstw plebejskich
bohaterami walczącymi o niepodległość i wolność stali się: Petar Zrinski,
Fran Krsto Frankopan, Josip Jelačić czy też Eugen Kvaternik – symbolizujący
opór albo przeciwko Węgrom, albo przeciwko Habsburgom.
W tych warunkach chorwackie stronnictwa polityczne (Partia Narodowa, Partia Narodowo-Konstytucyjna, Partia Prawa) zarówno odrzucały
habsburski absolutyzm i centralizm redukujący Chorwację do kilku prowincji
odseparowanych od siebie w sensie administracyjnym oraz uznający Chorwatów za etnos, jak również przeciwstawiły się uznaniu szlachty chorwackiej
jedynie za część panów węgierskich oraz projektom uczynienia z Chorwatów składnika węgierskiej wspólnoty politycznej. Zaprotestowali więc, kiedy
Sejm węgierski w 1868 roku w ustawie nr 44 ogłosił istnienie natio hungarica, a społeczeństwo chorwackie jego częścią regionalną, chociaż uznaną za
naród polityczny w państwie.
Przeciwnicy rozwiązań „habsburskiego” i „węgierskiego”, prowadząc
między sobą ostre spory o poziom szkodliwości każdego z nich23, zachowywali się równocześnie identycznie jak elita węgierska, chcąc uczynić ze
wszystkich mieszkańców ziem Trójjedynego Królestwa wspólnotę polityczną
złożoną między innymi z Chorwatów katolickich, prawosławnych (Serbowie)
i górskich (Słoweńcy). Wprowadzono do obiegu społecznego ideę chorwackiego prawa państwowego, przeciwstawioną węgierskiemu konstytucjonalizmowi. Chorwackie elity społeczne mogły wykorzystać w komunikowaniu
się z warstwami plebejskimi ważne argumenty na rzecz „bycia narodem”:
1) własną przeszłość państwową w średniowieczu i w epoce napoleońskiej;
2) swoją tradycję prawną konstytuującą wolność; 3) instytucje historyczne
stanowiące o niezależności Trójjedynego Królestwa24.
Z powodu istnienia opisanych czterech przyczyn proces narodotwórczy w regionie bałkańskim nosił cechy wyjątkowe. Zderzały się ze sobą
22
23

24

K. Krysieniel, System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań–Chorzów 2007, s. 17–20.
Narodowcy odrzucali wariant „węgierski”, opowiadając się za jugoslawizmem zrealizowanym w postaci rozwiązania trialistycznego, czyli przekształcenia monarchii dualistycznej w państwo trójczłonowe,
w którym trzeci podmiot miałby charakter południowosłowiański. Zwolennikami utrzymania związków
chorwacko-węgierskich byli unioniści, zwani mađaronami, widząc w nim zabezpieczenie starych praw
oraz wolności przed centralizmem i absolutyzmem Habsburgów. Prawasze, czyli liderzy Chorwackiej
Partii Prawa, lansowali wariant panchorwacki, antywęgierski i antyhabsburski. L. Podhorodecki, Jugosławia: Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 128.
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii: Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, t. 1: 1991–
–2002, Warszawa 2005, s. 126–130.
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w okresie XVIII–XX wieku dwa kierunki działań o przeciwnych wektorach.
Monarchia habsburska, Imperium Osmańskie oraz Węgrzy, Grecy i Chorwaci
dysponujący własną tradycją państwową podjęli nieudane próby zbudowania
narodowych wspólnot politycznych. Wysiłki węgierskie, greckie i chorwackie
w tym kierunku miały olbrzymie konsekwencje dla regionu bałkańskiego, ale
zostały zniweczone przez państwo habsburskie i osmańskie.
Sprzeczności habsbursko-węgierskie, węgiersko-chorwackie i osmańsko-greckie zniweczyły szanse na sukces w postaci utworzenia na Bałkanach
wspólnot politycznych, otwierając drogę do etnicyzacji procesu narodotwórczego. To był drugi kierunek działań25. Na Bałkanach wschodnich i południowych (Rumunia, Bułgaria, Grecja) etnos stał się demosem w wyniku wojen
tureckich w II połowie XIX wieku. Natomiast na Bałkanach zachodnich
i północnych (Serbia, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra) decydująca była
Jesień Narodów w 1918 roku, która upodmiotowiła plebejskie narody etniczno-kulturowe. W latach międzywojennych pozostały jednak obszary z bardzo
liczną ludnością bez wykrystalizowanej podmiotowości politycznej, takie jak
Macedonia i Epir, Bośnia i Hercegowina, Albania i Kosowo–Metohija.

4. Bałkańskie narody etniczno-kulturowe
Bałkańskie narody etniczno-kulturowe możemy podzielić na dwie
tradycyjne grupy: historyczne i niehistoryczne. Do pierwszej grupy narodów
należy zaliczyć Chorwatów, Turków i Greków. Wyjątkowa „historyczność”
etnosów tureckiego, chorwackiego i greckiego pozwalała trzem elitom politycznym w XIX wieku na podejmowanie działań w kierunku ukształtowania wspólnot politycznych. Decydowały o tym istnienie, spuścizna i pamięć
o państwowości osmańskiej, helleńskiej i starochorwackiej. Jednak w wyniku
zaawansowania procesów narodowościowych wśród innych mieszkańców
Bałkanów w ostatnich dekadach XIX wieku oraz w pierwszych dziesięciolecia XX stulecia zaczęto rezygnować z preferowania czynników polityczno-państwowych przed etniczno-kulturowymi.
Powstania greckie, bułgarskie, serbskie, bośniackie, macedońskie oraz
albańskie zniszczyły program okcydentalizacji Imperium Osmańskiego, pro-

25

Zob. Idem, Przyczyny szczególnej roli czynnika narodowego w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, 1999, t. 6, s. 62–64.
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wadzony przez twórców Tanzimatu (1839–1876)26 oraz ruch młodoturecki
(1889–1918)27. Oba podmioty polityczne postrzegały naród w kategoriach politycznych, odrzucając panislamizm. Enver Pasza w 1908 roku w Salonikach,
ogłaszając credo ruchu młodotureckiego, wyeksponował jedność wszystkich
mieszkańców imperium niezależnie od języka, wiary i etnosu. Nowoczesnych
Turków miały łączyć państwo sułtańskie, prawa i wolności oparte na islamie oraz gwarantowane w imperium, a także tradycja polityczna i historia
państwowości. Klęski środowisk młodoosmańskiego i młodotureckiego po
pierwsze – zniszczyły pax ottomanica, zdestabilizowały centrum polityczne
w Konstantynopolu oraz stworzyły warunki do przebudowy regionalnego
środowiska międzynarodowego, a po drugie – udowodniły, że są nierealne
wszelkie projekty przekształcenia w jedną wspólnotę polityczną całego etnosu
zamieszkującego europejskie wilajety bądź przynajmniej wszystkich muzułmanów (Mapa 4)28.
W tych warunkach w latach 1908–1922 turecki proces narodotwórczy
zaczął polegać na budowaniu wspólnoty etniczno-kulturowej. O ile jeszcze
rozterki mogli mieć młodoturcy, o tyle nie posiadał ich już Mustafa Kemal
Attatürk, który po Wielkiej Wojnie odrzucił zarówno panislamizm, jak i ottomanizm, a także tradycję państwowości osmańskiej. Zaczął budować naród
turecki w oparciu o własne kryteria, w których dominowało zerwanie nad
kontynuacją. Modernizacja została oderwana od historii sułtanatu, islamu
i wielkości Imperium Osmańskiego.
26

27

28

Tanzimat znaczy w języku tureckim „reorganizacja”. Za pomocą tego pojęcia nazwano modernizację
administracyjną, ekonomiczną i społeczną w Imperium Osmańskim, którą starano się przeprowadzić
w latach 1839–1876. Wzorce zaczerpnięto z Europy Zachodniej oraz filozofii politycznej oświecenia.
Celem reform były: wypracowanie syntezy między islamem a nowoczesnością, wzmocnienie sułtanatu,
centralizacja państwa, przekształcenie struktur społecznych oraz zatrzymanie procesu upadku imperium.
Za początek reform przyjmuje się wydanie 3 XI 1839 roku przez sułtana Abdülmecid I z inspiracji
wielkiego wezyra Reşida Paszę edyktu z Gülhane Hatt-i Şerif. W nim został zawarty program reform
własnościowych, podatkowych, wojskowych, religijnych, oświatowych, prawnych, sądowniczych. Za
koniec reform uważa się nadanie państwu 23 XII 1876 roku konstytucji (Kanun-i Esasî) przez sułtana
Abdülhamida II, przygotowanej przez wielkiego wezyra Midhata Paszę. SI „The Free Online Encyclopedia”, http://encyclopedia2.thefreedictionary.com, „Definition od Tanzimat”, inf. z 20 VIII 2012.
Ruch młodoturecki został założony w środowisku studenckim i wojskowym najpierw po 1889 roku
w postaci tajnych stowarzyszeń, a następnie w 1907 roku jako partia polityczna pod nazwą Osmańskie
Stowarzyszenie Jedności i Postępu (tzw. Komitet Jedności i Postępu) w celu kontynuacji reform Tanzimatu. Pierwszym etapem miało być wymuszenie na sułtanie przywrócenia konstytucji z 1876 roku,
która wprowadzała parlamentaryzm i wybory parlamentarne. W tym celu przeprowadzono w 1908
roku w imperium rewolucję. D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2000, passim; T. Wituch, Tureckie
przemiany: dzieje Turcji 1878–1923, Warszawa 1980, passim.
Zob. S. Deren, From Pan-Islamism to Turkish Nationalism: Modernisation and German Influence in the
Late Ottoman Period, [w:] Disrupting and Reshaping: Early Stages of Nation-Building in the Balkans,
eds. M. Dogo, G. Frazinetti, Ravenna 2002, s. 134–136.
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Identyczny kierunek zmian w procesie narodotwórczym można zauważyć w stosunku do Greków. Po rewolucji francuskiej greccy fanarioci
zafascynowani ideami oświeceniowymi sformułowali projekt restauracji
greckiej wspólnoty politycznej (oikoumene), adresowany do całej greckiej
diaspory. Velestinlis Rhigas i Aleksandros ypsilantis na przełomie XVIII
i XIX wieku wyobrażali sobie, że na ziemiach posttureckich położonych nad
Dunajem i na morskich wybrzeżach powstanie republika helleńska (Mapa 5).
Naród grecki pojmowany w kategoriach politycznych miał być nosicielem
tradycji helleńskiej, bizantyjskiej i republikańskiej oraz czynnikiem modernizacji mieszkańców Europy Południowo-Wschodniej. Tak jak w starożytności
miasta greckie tworzyły wspólnotę cywilizacyjną, podobnie miała funkcjonować helleńska oikoumene w czasach nowożytnych. W 1797 roku w projekcie
konstytucji dla Grecji Rhigas pisał: „suwerennym narodem są wszyscy ludzie
tego państwa, niezależnie od religii i dialektu”29.
Zgodnie z tym przesłaniem postępowali twórcy państwa greckiego,
w którym król Otton I ze starodawnego niemieckiego rodu Wittelsbachów,
w oparciu o konstytucję recypowaną z Europy Zachodniej, w monarchii absolutyzmu oświeconego, przy wsparciu mocarstw miał patronować procesowi ustanawiania jedności państwa i narodu na podstawie praw i wolności
nadanych obywatelom. Proces erozji przedmiotowych wyobrażeń dokonał się
w latach 1821–1844 wraz z bankructwem tak pojmowanego państwa greckiego. Rozpoczął się od pogromu elity greckiej, dokonanego w Konstantynopolu
w 1821 roku.
Odbudowane w 1830 roku państwo greckie nie stało się środkiem
realizacji idei helleńskiego narodu politycznego, republikańskiego, a poszczególne nowe byty bałkańskie (Serbia, Mołdawia, Wołoszczyzna), powstałe
w latach 1804–1829, odcinały się od takiej tradycji, sięgając do własnej przeszłości, kultury ludowej, języka lokalnego lub odmiennie interpretując czasy
rzymskie, nie łącząc ich z Grekami. Projekt zbudowania helleńskiej oikoumene został zmodyfikowany w 1844 roku przez program Megali Idea. Miał być
nową wersją tej samej idei, ale zmiany były dość wyraźne. Zamierzano dokonać zjednoczenia w jednym państwie Greków prawosławnych, mówiących
w swoim języku, a nie wszystkich spadkobierców cesarstwa bizantyjskiego.
Zmienił się więc adresat greckiej idei narodowej. Zrezygnowano z woli po-

29

Cyt. za: A. D. Smith, Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika, Kraków 2009,
s. 201.
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zyskania całego etnosu zamieszkującego Bałkany i Azję Mniejszą, zarazem
korzystającego z dorobku cywilizacji helleńskiej.
Nowe myślenie o starogreckiej oikoumene wyłożył w latach 1860–
–1877 Konstantinos Paparrigopoulos w Historii narodu greckiego. W jego
mniemaniu przez wieki istniał naród grecki utożsamiony z ludem30. Ten drugi wariant nie wykluczał jeszcze możliwości definiowania Greków w ujęciu
politycznym, bowiem przed Wielką Wojną Grecy w ujęciu etnicznym stanowili zdecydowanie mniej niż połowę mieszkańców państwa. Dopiero klęska
w wojnie z Turcją (1921–1922), utrata historycznych greckich kolonii w Azji
Mniejszej oraz wymiana ludności między Grecją i Turcją całkowicie zniweczyły taką możliwość. Nowożytna Grecja zaczęła „zbierać” Greków w sensie
etniczno-kulturowym, nadając im tożsamość poprzez język, religię i kulturę,
a helleńską przeszłość traktując instrumentalnie. Rządzący Grecją od 1936
roku generał Joannis Metaxas sformułował ideologię „trzeciej cywilizacji
helleńskiej” (po starożytnej i bizantyjskiej)31.
Słabe reminiscencje koncepcji chorwackiej wspólnoty politycznej
można odnaleźć w dwóch projektach: 1) trialistycznym, czyli przekształcenia,
po przyłączeniu nowych ziem, Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji z banowiny, będącej w unii realnej z państwem węgierskim,
w wydzielony trzeci podmiot monarchii habsburskiej; 2) iliryjskim – budowy
wspólnoty politycznej skupiającej wszystkich Słowian bałkańskich i uzyskania przez nich własnego państwa, nawiązującego pośrednio do dziedzictwa
średniowiecznego Królestwa Chorwacji. Lansowanie istnienia chorwackiej
wspólnoty politycznej było chronologicznie pierwszym sposobem walki
z koncepcją natio huncarica w wersji węgierskich liberałów, którzy chcieli
odtworzyć Królestwo Węgier, ale scentralizowane bez regionalizmów, najpełniej właśnie występujących w Chorwacji i w Siedmiogrodzie. W 1836
roku Herman Bužan na Sejmie węgierskim posłużył się zwrotem „historyczne
prawa chorwackie”, wysuwając żądania polityczne, w tym uznania języka
chorwackiego za oficjalny. Zakładano, ulegając iluzjom, że autonomiczne
Trójjedyne Królestwo przekształci etnos we własny demos, lojalny wobec
państwa lub jego mitu oraz posługujący się własnym językiem. Chciano iść
drogą węgierską i grecką, dla pierwszych ideałem był natio huncarica, a dla
drugich – helleńska oikoumene. Marzyli o takim scenariuszu także liczni politycy serbscy, bułgarscy i rumuńscy.
30
31

Ibidem, s. 204.
S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 348.
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W odniesieniu do Chorwatów o zmianie modelu narodowego zadecydował splot kilku okoliczności: 1) ugoda austriacko-węgierska spowodowała,
że dwór cesarsko-królewski traktował wrogo projekty odbudowy Trójjedynego Królestwa jako trzeciego podmiotu w państwie; 2) znaczne zasoby
angażowało przezwyciężanie silnego i mocno ugruntowanego historycznie
regionalizmu ziem uznawanych za chorwackie, zwłaszcza Dalmacji; 3) brak
do 1941 roku państwa chorwackiego kontrastował z węgierskim i serbskim
procesem narodotwórczym, wspieranym przez aparat państwowy, utrudniając
pozyskiwanie chłopów dla sprawy chorwackiej i grożąc ich madziaryzacją
lub serbizacją; 4) słabość instytucji banowiny Chorwacji w latach 1868–1918
oraz jej ograniczone terytorium zdecydowanie utrudniały realizację zadań
w polityce narodowej32.
Kiedy chorwackie warstwy plebejskie zderzyły się z groźbą madziaryzacji i serbizacji, wówczas zwyciężyła opcja przeinterpretowania iliryzmu
w duchu chorwackim. Jak napisał Michał Jerzy Zacharias: „Po 1848 roku
[…] określenie iliryjski zostało zastąpione określeniem chorwacki”33. Wielka Iliria – istota pierwotnej koncepcji iliryjskiej, została zastąpiona przez
Wielką Chorwację. Odwrócono więc kolejność działań politycznych – o ile
w wariancie poprzednim Trójjedyne Królestwo miało ukonstytuować iliryjską
wspólnotę polityczną posługującą się językiem chorwackim, o tyle w nowym
wariancie Chorwaci świadomi swojej etnicznej przynależności mieli odbudować chorwacką państwowość i wykonać pracę narodową. Jej głównym celem
było w ujęciu długookresowym spowodowanie, żeby na ziemiach uznanych
za przedmiot roszczeń zamieszkiwali tylko Chorwaci, definiowani w kategoriach etniczno-kulturowych. Przy takim podejściu do kwestii narodowej
bezprzedmiotowe stawały się kategorie prawosławni Chorwaci (stosowana
wobec Serbów) oraz górscy Chorwaci (używana na określenie Słoweńców).
Odwołano się więc do katolicyzmu, uznając go za podstawę istnienia
narodu chorwackiego. Z powodów pragmatycznych restytuowano i przeinterpretowano koncepcję Chorwacji – antemurale Christianitatis. W XVI wieku
była ideologicznym uogólnieniem obrony przed islamem, ale w nowej wersji
także przed prawosławiem. Instytucje autonomiczne banowiny zaczęto wykorzystywać do wynaradawiania innych lokalnych grup etnicznych poprzez
32

33

M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, s. 90–92.
M. J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy: System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004, s. 16.
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narzucanie języka chorwackiego w życiu publicznym i prywatnym. Obowiązkowe stało się myślenie o przeszłości i przyszłości w kategoriach etnosu chorwackiego, co prowadziło nieuchronnie do mitologizacji historii i etnicyzacji
projektowanego państwa, bowiem podmiotem dziejów uczyniono chorwacką
wspólnotę etniczno-kulturową. Chorwat miał być katolikiem mówiącym językiem serbsko-chorwackim i posługującym się w piśmiennictwie literami
łacińskimi. Za miarę patriotyzmu zaczęto uważać formułowanie negatywnych
ocen Królestwa Węgier i Pierwszej Jugosławii, a decyzje o wejściu w związki
państwowe z Węgrami (z 1102 roku) i Serbami (z 1918 roku) uznano za błędy
polityczne34.
Na obszarze bałkańskim do narodów plebejsko-niehistorycznych należy zaliczyć: Rumunów, Bułgarów, Słoweńców, Macedończyków, Serbów,
Albańczyków, Bośniaków, Czarnogórców. Taka klasyfikacja nie oznacza, że
wymienione narody nie odwoływały się do historii, bowiem trudno zanegować istnienie w średniowieczu chociażby Bułgarii i Serbii (a nawet państwa
bośniackiego), których władcy nosili tytuły królów i carów. W procesie narodotwórczym stanem naturalnym było sięganie do przeszłości państwowej,
nawet bardzo słabo udokumentowanej albo wręcz zmitologizowanej35.
Modelowym przykładem pierwszej postawy może być postrzeganie
w czasach Austro–Węgier wczesnośredniowiecznego państwa Karantania
jako przejawu tradycji państwowej słoweńskiej. Sięganie po nią było w jawnej
sprzeczności z sytuacją polityczną, kiedy Słoweńcy zamieszkiwali w sześciu
krajach koronnych, z których żaden nie miał charakteru słoweńskiego, a pojęcie Sloveno pojawiło się dopiero w latach 1806–1812 lub w 1844 roku36. Dla
postawy drugiej – mitotwórczej, bardzo charakterystyczny może być casus
bitwy na Kosowym Polu 28 VI 1389 roku. Podstawowe składniki tego mitu
nie znajdują potwierdzenia w źródłach historycznych: klęska strony serbskiej,
serbski charakter rycerstwa walczącego z Turcją, okoliczności śmierci księcia
Lazara, rola ludności albańskiej. Gdyby nie konflikt etniczny, bitwę można by
wskazywać jako przykład współpracy serbsko-albańskiej przeciwko Turcji.
Natomiast został ukształtowany obraz kompletnie odmienny, zdominowany
przez stereotyp Serbów walczących z tureckimi i albańskimi muzułmanami
34

35
36

M. Pułaski, Rozpad Austro–Węgier i powstanie państwa jugosłowiańskiego, [w:] Problemy historii
Słowian i Europy Środkowej w XIX i XX wieku: Zbiór studiów, red. B. Sasowa, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk–łódź 1982, s. 65–67.
F. Gołembski, Bałkany: Determinanty…, s. 55.
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii…, t. 1, s. 60.
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za jedyną wiarę prawowitą i swoją wolność pod wodzą księcia ogłoszonego
świętym przez Cerkiew37. Do innych mitów wyjątkowo nośnych na Bałkanach zaliczymy: chorwacki mit miasta Knin, bułgarskie przekazy o bohaterach bizantyjskich i Protobułgarach, macedońskie legendy o Slavii, antyczne
i aleksandryjskie, albańskie o Jerzym Kastriocie Skanderbegu38.
O ile wśród historycznych narodów etniczno-kulturowych wiele odrębności wykazywali Chorwaci, o tyle wśród grupy narodów niehistorycznych specjalny status należy przypisać Serbom i Czarnogórcom, którzy tworzyli faktycznie jeden etnos, ale bez szans na zbudowanie wspólnego narodu
jako wspólnoty politycznej. Średniowieczne państwo serbskie było realnym
podmiotem politycznym, które pod rządami Stefana Dušana, używającego
tytułu cara Serbów, Bułgarów, Greków i Albańczyków, osiągnęło w latach
1331–1355 status mocarstwa regionalnego, ale jego szybki rozpad połączony
z procesem przejmowania ziem serbskich przez Turcję spowodował mitologizację i sakralizację tej państwowości. Jej dorobek prawny ani nie przybrał
postaci Korony Serbskiej, ani nie został przeniesiony do Imperium Osmańskiego i żadna inna forma państwowości do niego nie nawiązywała w okresie
XIV–XVIII wieku. Okupacji osmańskiej nie przetrwała także szlachta serbska, co było warunkiem koniecznym do ukształtowania narodu serbskiego
w kategoriach politycznych39.
Czarnogórcy byli jedynym narodem etniczno-kulturowym na Bałkanach, którego geneza nie sprowadzała się do oporu przeciwko efektom innego
procesu narodotwórczego. Trafna jest ocena Henryka Batowskiego: „Czarnogórcy to też Serbowie. Nie ma osobnej narodowości etnicznej czarnogórskiej,
jest najwyżej narodowość polityczna”40. Z poprawności tej konstatacji wynika, że z jednego etnosu wykształciły się dwa demosy – czarnogórski i serbski,
z powodu działania czynnika politycznego i geopolitycznego. Kultura i religia
były wspólne, ale przez dwa wieki istniały: odrębne formy państwowości,
struktura kościelna, tradycja państwowa, normy prawne, dynastie panujące,
polityka wewnętrzna. Jeszcze w czasie powstań serbskich na początku XIX
wieku władyka czarnogórski Piotr I Petrović-Njegoš pisał: „Chwała Serbom!
37

38

39
40

M. Rekść, Niewola mitu (do 1980), [w:] Źródła nienawiści: Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków–Warszawa 2009, s. 21.
L. Miodyński, Integralizm i separatyzm w macedońskim procesie samostanowienia kulturalnego, [w:]
Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. W. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński, Poznań 2004,
s. 234.
Zob. K. Pawłowski, Kosowo: Konflikt i interwencja, Lublin 2008, s. 35–42; A. Koseski, op. cit., s. 131.
Cyt. za: R. Bilski, Kocioł bałkański, Warszawa 2000, s. 102.
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[…] Chwała Karadżiordżiowi!”, odwoływał się także do dorobku państwowości staroserbskiej Stefana Dušana oraz wspólnoty religijno-kulturowej
antykatolickiej i antyislamskiej41. Przez znaczną cześć XIX wieku na Bałkanach istniały faktycznie dwa państwa „serbskie” – Księstwo Serbii i Księstwo
Czarnogóry, będące pod protektoratem mocarstw i rozdzielone korytarzem
tureckim (Sandżak Nowopazarski), co faktycznie uniemożliwiało ich zjednoczenie oraz zagwarantowało odrębność Czarnogóry i jej etnosu od Serbów.
Ród Petrović-Njegoš (Piotr I, Piotr II, Daniło II, Mikołaj I) nadał
mieszkańcom Czarnogóry tożsamość polityczną. W porównaniu z Serbią
rozdzieraną walkami między Obrenoviciami i Karađorđeviciami Czarnogóra
była ostoją stabilizacji. Potwierdzały to wydarzenia w 1842 roku; Piotr II
Petrović-Njegoš uzyskał wówczas uznanie niepodległości Czarnogóry przez
Austrię, a w Serbii w tym samym roku doszło do obalenia dynastii Obrenoviciów i zmiany polityki zagranicznej.
Odmiennie od czarnogórskiego rozwinął się proces narodotwórczy
bułgarski, rumuński, albański i macedoński. W wymienionych przypadkach
odwoływanie się do historycznych form państwowości nie odegrało roli wiodącej, o powstaniu tych wspólnot etniczno-kulturowych zadecydował sprzeciw wobec polityki asymilacyjnej prowadzonej przez państwa zajmujące
ziemie osiedlenia bułgarskiego, rumuńskiego, macedońskiego i albańskiego.
Powstanie narodów było więc odpowiednio buntem przeciwko osmanizacji,
bułgaryzacji, madziaryzacji, hellenizacji i serbizacji.
Z ustaleń Mirosława Dymarskiego wynika, że bułgarscy rewolucjoniści w XIX wieku nie dysponowali projektem uzyskania przez Bułgarię niepodległości, nie odwoływali się stanowczo ani do dorobku państwa starobułgarskiego, ani do bułgarskiej wspólnoty politycznej. Wahano się dość długo
między wariantem państwa serbsko-bułgarskiego lub rozwiązaniem turecko-bułgarskim, podczas gdy etnos na ziemiach bułgarskich wyrażał postawy
antyhelleńskie i antytureckie, ale w sensie społecznym, domagając się etnicyzacji Cerkwi i własności. W pierwszym przypadku chodziło o wprowadzenie
języka lokalnego w funkcjonowaniu struktur kościelnych i życiu religijnym,
a w drugim o przejęcie przez chłopów ziemi będącej w dyspozycji państwa
tureckiego42. Czynnikiem sprawczym kursu niepodległościowego okazała się
postawa Rosji dążącej do oderwania od Turcji prawosławnych prowincji oraz
41
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Zob. L. Podhorodecki, Jugosławia: Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 85.
M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na
początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 75.

178

Waldemar Paruch

innych mocarstw odrzucających wcielenie tych ziem do imperium Romanowów.
W statutach przyjętych dla Mołdawii i Wołoszczyzny w latach 1831–
–1832 wprowadzono termin zjednoczenie narodu/ludu mołdawsko-wołoskiego (fusion du peuple moldo-valaque). Pojęcie sugerowałoby ścisły związek
z organizmami państwowymi istniejącymi od kilku wieków, ale sytuacja była
znacznie bardziej skomplikowana. Mołdawia i Wołoszczyzna walczyły dopiero o niepodległość oraz miały bardzo złożoną strukturę etniczno-religijną,
co zachęcało hospodarów do tworzenia wspólnoty politycznej, bowiem etnos
był podzielony pod względem religii, języka, tradycji i kultury. Model władzy praktykowany w obu hospodarstwach był syntezą formuły bizantyjskiej
i słowiańskiej zinterpretowanej przez greckich fanariotów i przeniesionej
z ziem bułgarskich. Jednak żadna z tradycji nie mogła być zaakceptowana
przez większość etnosu mieszkającego w Mołdawii i Wołoszczyźnie, przede
wszystkim tradycja bizantyjska, helleńska, słowiańska i bułgarska były obce
dla ludności romańskiej, która zamieszkiwała nie tylko oba księstwa, ale również w Siedmiogrodzie, gdzie narodził się ścisły związek ludowości z prawosławiem. Siedmiogród był urządzony zgodnie z prawem madziarskim, czyli
dysponował silnym samorządem na poziomie komitatów, a tamtejsze stany
uprzywilejowane były nosicielami pamięci o zgromadzeniu stanowym Księstwa, zawieszonym przez Osmanów i Habsburgów. Jednak poza urządzeniami
politycznymi Siedmiogrodu toczyło się życie społeczne nie tylko warstwy
plebejskiej mówiącej po rumuńsku i będącej wyznania prawosławnego lub
greckokatolickiego, ale również szlachty rumuńskiej, którą w latach 1366–
–1437/1438 wykluczono z racji wyznania ze zgromadzeń stanowych i której
odmówiono prawa bycia jednym z narodów historycznych Królestwa Węgier (oprócz Węgrów, Sasów, Szeklerów). Tym samym tradycja państwowa
węgierska, faktycznie jedyna w Siedmiogrodzie, o której pamiętano w XIX
wieku, nie mogła stać się przedmiotem pozytywnego odniesienia w rumuńskim procesie narodotwórczym43.
Albańskie odrodzenie narodowe (Rilindja Kombëtare) zainspirowane
przez diasporę w XIX wieku było reakcją najpierw na reformy Tanzimatu,
a następnie na rządy młodotureckie. W przypadku sukcesu tych reform i powstrzymania upadku imperium tureckiego nastąpiłaby centralizacja państwa,
co zagrażało wolności posługiwania się językiem lokalnym, plemiennej toż43

S. K. Pavlowitch, op. cit., s. 63; A History of Romania, ed. K. W. Trepow, New york 1996, s. 82–87.
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samości kulturowej, odrębności prawnej, wolnościom podatkowym i wojskowym, rządom bejów nad współplemieńcami. Z tego powodu albańscy
bejowie postanowili przeciwstawić się osmanizacji i turkizacji, odwołując
się do odrębności własnego etnosu i konstruując swoją historię. W przypadku
klęski reform i utraty przez Konstantynopol swoich prowincji europejskich,
niechybnie przypadłyby one państwom słowiańskim lub Grecji i albańscy muzułmanie zostaliby potraktowani w kategoriach wroga, pozbawieni własności
i zmuszeni do migracji.
Żądanie utworzenia odrębnego państwa, które zajęłoby się ukształtowaniem narodu etniczno-kulturowego, mimo dolegliwości nałożonych
na bejów, było dla nich najlepszym rozwiązaniem w porównaniu z innymi:
podział wilajetów tureckich między Serbię, Grecję i Bułgarię; przekształcenie wilajetów w prowincję w zmodernizowanym państwie tureckim; chaos
polityczny dający podmiotowość poszczególnym plemionom, bejom i grupom religijnym. Kiedy powstała niepodległa Albania (w 1913 roku) i została
ustabilizowana w latach międzywojennych, państwo zaczęło wykorzystywać
w procesie narodotwórczym argumenty historyczne: dzieje mitycznego Arbanonu i średniowiecznego Księstwa Progonitów, pojęcia Regnum Albaniae
(Karol I Andegaweński) i Albaniae imperator (Stefan Dušan), a przede wszystkim działalność polityczną Jerzego Kastrioty Skanderbega. Tego ostatniego
uznano za wskrzesiciela państwa albańskiego, twórcę centrum politycznego
(stolica Kruja) i symboliki państwowej (czarny dwugłowy orzeł z gwiazdą)
oraz autora zasad polityki albańskiej (antytureckiej)44. Otworzyło to drogę
dyktatorowi Ahmedowi Zogu do koronacji na króla Albańczyków (mbret),
przyjęcia tytułu „Zbawcy Narodu” i kreowania się na następcę Skanderbega. W tych warunkach wyjątkowo użyteczne stały się publikacje naukowe
kulturoznawcze, językoznawcze i historyczne, powstałe w XVIII i XIX wieku, które można było wykorzystać, żeby udowodnić starodawne (iliryjskie)
i przedsłowiańskie pochodzenie Albańczyków. Jednak odwołanie się do albańskiej tradycji państwowej miało charakter działań na pewno wtórnych
i raczej mitotwórczych. Trudno byłoby uznać wymieniane średniowieczne
formy państwowości za albańskie w warunkach, kiedy do końca XIX wieku nie było nawet geograficznego pojęcia Albania, a regiony zamieszkania

44

T. Czekalski, J. Hauziński, J. Laśny, Historia Albanii, Wrocław 2009, s. 62 i n.
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Albańczyków, takie jak Raška, Kosowo i Metohija, były obszarem istnienia
państwa staroserbskiego45.
U podstaw odrębności Czarnogórców nie leżało serbskie zagrożenie,
natomiast Macedończycy dokonali swojej identyfikacji w wyniku nie tylko
walk z Imperium Osmańskim, ale również oporu wobec narodów wcześniej
rozwiniętych – greckiego, bułgarskiego i serbskiego. Decydujący wpływ miały sprzeczności historyczne, religijne i kulturowe. Macedończyków odróżniała od Bułgarów ich tradycja hellenistyczna (Aleksander Wielki pochodził
z Macedonii), od Serbów podległość innym strukturom cerkiewnym (przez
wieki nie podlegali patriarchatowi serbskiemu w Peci) oraz pozostawanie
poza Księstwem Serbskim (polityka serbska nie była realizowana w Macedonii), a od Greków język słowiański (Turcja nie zmuszała chłopów do nauki
języka greckiego).
O ile w średniowieczu mieszkańcy Macedonii byli uważani za Bułgarów głównie z powodów językowych i kulturowych, o tyle w 1878 roku
Macedonia nie została częścią żadnego z dwóch państw bułgarskich (Księstwa Bułgarii i Rumelii Wschodniej), lecz pozostała integralną częścią Turcji.
Przedłużone w czasie władztwo sułtanów zdeterminowało macedoński proces
narodotwórczy. Możemy w nim wydzielić trzy fazy. Pierwsza polegała na
rozwoju identyfikacji regionalnej, którą ułatwiło pozostawanie ziem macedońskich poza księstwami serbskim (1829 rok) i bułgarskim (1878 rok). W latach 1880–1888 zaczęto pisać o macedońskim regionalizmie i domagać się
własnych duchownych prawosławnych, praw dla języka lokalnego w życiu
publicznym, odrębnego systemu oświatowego. Drugą fazę symbolicznie rozpoczął w 1903 roku Krste Misirkov, który sformułował postulat odrębności
narodu macedońskiego oraz „oderwał” język macedoński od serbskiego i bułgarskiego. Odrzucił bułgaryzację, serbizację i hellenizację, prowadzone przez
struktury administracyjne trzech nowo powstałych państw bałkańskich oraz
cerkiewne egzarchatu bułgarskiego, patriarchatów serbskiego i greckiego. Na
tym etapie nie wykluczano jeszcze przynależności na zasadzie równouprawnienia (federacji) do jednego z dwóch państw słowiańskich, ale brak uznania
macedonizmu przez władze bułgarskie, serbskie i jugosłowiańskie spowodował zmianę sytuacji w latach międzywojennych – otwarcie trzeciej fazy.
Represywna polityka tych władz na terenie Macedonii Wardarskiej i Egejskiej
dynamizowała proces narodotwórczy i legitymizowała żądanie utworzenia su45

Ibidem, s. 211–212; D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku: Uwarunkowania
– przebieg – konsekwencje, Toruń 2009, s. 16, 19.
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werennego państwa. Vasił Ivanovski w latach 1942–1943 dokonał reinterpretacji historii korzystnej dla potencjalnej macedońskiej państwowości, uznając
za macedońskie państwa starożytne Aleksandra Wielkiego i średniowieczne
dynastii Komitopulotów (zachodniobułgarskie)46. O sukcesie macedońskiego
procesu narodotwórczego przesądziły decyzje komunistów rządzących Jugosławią, którzy – wbrew stanowisku bułgarskiemu i greckiemu – utworzyli
z Macedonii Wardarskiej republikę związkową, uznali istnienie takiej narodowości oraz przyznali językowi status oficjalnego.
Dla dojrzewania narodów plebejsko-niehistorycznych w Europie bałkańskiej decydującą rolę spełniły państwa powstałe w czasach nowożytnych
poprzez wspieranie rozwoju własnej kultury wysokiej opartej na tradycji
i ludowości, organizowanie systemu oświatowego ukierunkowanego na edukację jedynie w języku lokalnym, sprawowanie mecenatu nad środowiskiem
literackim, naukowym i artystycznym. Tożsamość narodową zdecydowanie
wzmacniały także bardzo liczne wojny, w czasie których etnos, ponosząc
ofiary na frontach, stawał się dumny z własnego państwa. W tym kontekście wydarzeniami przełomowymi były dwie wojny bałkańskie oraz Wielka
Wojna. W pierwszym przypadku domy panujące postanowiły urzeczywistnić hasło „Bałkany dla narodów bałkańskich”, czyli bez poparcia mocarstw
samodzielnie uporządkować bałkańskie środowisko międzynarodowe (podpisano siedem porozumień sojuszniczych, polityczno-militarnych). Jednak
ustanowienie nowego ładu wymagało ingerencji mocarstw i wywoływało
polaryzację państw bałkańskich na stronników trójporozumienia i trójprzymierza47. Tym samym region bałkański stał się teatrem działań wojennych,
w czasie których warstwy plebejskie udowodniły swoją siłę, bowiem bez ich
aktywności bezpośredniej nie dokonałyby się wydarzenia o największej doniosłości historycznej. Wielka Wojna zdecydowanie dowartościowała wszelkie projekty oraz ruchy irredentystyczne i radykalne, dotychczas stanowiące
podmioty polityczne, wspierane z zewnątrz, ale o marginalnym znaczeniu
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Szerzej zob. S. Kiselinovski, Narodowo-państwowe koncepcje w macedońskim ruchu wyzwoleńczym,
[w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku): Studia
ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red. I. Stawowy-Kawka, W. Rojek, Kraków 2003,
s. 67; J. Rychlik, Początki i rozwój macedońskiej idei narodowej, [w:] Miejsce Macedonii na Bałkanach:
Historia – polityka – kultura – nauka, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2005, s. 21–29; J. Sujecka, op.
cit., s. 19–26.
J. Rubacha, op. cit., s. 190.
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i oddziaływaniu społecznym, kompromitując nurty ideowo-polityczne mocno
zakorzenione w XIX wieku48.
Domknięcie układu narodowościowego w regionie bałkańskim dokonało się w Drugiej Jugosławii, w wyniku konstruktywizmu stosowanego
przez komunistów. Nie przypisując narodom roli prymarnych podmiotów
politycznych, wykorzystano kwestię narodową jako środek w sprawowaniu
władzy. W pierwszej fazie zaczęto lansować pojęcie naród jugosłowiański
– wieloetnicznej komunistycznej wspólnoty politycznej, będącej odpowiednikiem narodu radzieckiego. Jednocześnie osłabiono Serbów i Chorwatów
(zniszczenie ruchu czetnickiego i ustaszowskiego oraz wszystkich politycznych partii narodowych), których dążenia hegemoniczne mogły zagrażać istnieniu państwa komunistycznego. W drugiej fazie podjęto działania na rzecz
utworzenia nowych dwóch bytów etnicznych – narodów muzułmańskich:
sziptarskiego i bośniackiego. Uchwalając konstytucję z 21 II 1974 roku, definitywnie porzucono myśl o państwie oficjalnie ignorującym kwestię narodową49.
Wspomniane domknięcie struktury narodowościowej odnosiło się
przede wszystkim do mieszkańców Kosowa–Metohiji oraz Bośni i Hercegowiny wyznających islam. Z dwóch projektów narodotwórczych powiódł
się jeden, gdyż sytuacja obu grup religijnych była odmienna. Powstał naród
bośniacki w oparciu o swoistą syntezę spuścizny osmańskiej (religijnej), słowiańskiej (kulturowej) i habsburskiej (regionalnej). Na początku XX wieku mieszkańcy Bośni i Hercegowiny dysponowali świadomością piętrową:
1) państwową – poddani domu Habsburgów; 2) religijną – prawosławną, katolicką i islamską; 3) regionalną – rozumianą w kategoriach krajowości. Władze
habsburskie reprezentowane przez Benjamina von Kallaya, prowadząc politykę antyserbską i antychorwacką, zaczęły lansować pojęcie „naród bośniacki”,
którego podstawą byłaby tradycja, kultura i religia muzułmańska50. Według
Mustafy Imamovicia: „na początku znaczenie bośniackości było raczej iluzją
48
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Zob. J. Chlebowczyk, Idee niepodległościowe i ruchy odśrodkowe we wschodniej Europie Środkowej
na początku XX wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1981, nr 3, s. 605; idem, Między dyktatem, realiami
a prawem do samostanowienia: Prawo do samostanowienia i problem granic we wschodniej Europie
Środkowej w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu, Warszawa 1988, s. 88–103.
J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich,
Pułtusk 2007, s. 73; W. Walkiewicz, Jugosławia: Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 225–233;
M. Rekść, op. cit., s. 27–33.
J. Reuter, From Religious Community to Nation – the Ethnogenesis of the Bosnian Muslims, [w:] Islam,
the Balkans and the Great Powers (XIV–XX Century): International Scientific Conference, December
11–13, 1996, ed. S. Terzić, Belgrade 1997, s. 619.
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i odzwierciedleniem austriackiej polityki państwowej niż własnym przekonaniem”51. Sukcesy akcji austriackiej były niewielkie, ale należy podkreślić
trzy następstwa. Primo – muzułmanie bośniaccy nie dokonali opcji na rzecz
narodu chorwackiego lub serbskiego, mimo iż taką postawę zaprezentowali
katoliccy i prawosławni mieszkańcy tych ziem. Secundo – wśród muzułmanów bośniackich, oprócz identyfikacji z Imperium Osmańskim jako ojczyzną,
powstały środowiska opowiadające się za okcydentalizacją Bośniaków przy
zachowaniu religii i kultury islamskiej. Tertio – Bośniacy zaczęli domagać się
od władz habsburskich nadania ich ziemi autonomii analogicznej do krajów
koronnych.
W latach międzywojennych tamtejsi muzułmanie nadal byli postrzegani tylko jako grupa religijna o własnej strukturze społecznej ukształtowanej
w czasach osmańskich. Reprezentujący tych mieszkańców Pierwszej Jugosławii podmiot yugoslav Muslim Organizations sięgnął do koncepcji bośniactwa, ale nadał jej tylko sens religijny. Domagano się autonomii opartej na
trzech filarach: 1) prawie koranicznym w życiu prywatnym i publicznym;
2) religijnym systemie oświatowym; 3) islamskim ładzie ekonomicznym52.
Takie nastawienie przekreśliło całkowicie szansę na utworzenie narodu bośniackiego wieloreligijnego, powstałego w oparciu o krainę zamieszkania.
Dopiero komunistyczna Jugosławia w 1971 roku oficjalnie uznała naród Muzułmanin/Muslim (to określenie wystąpiło w prasie bośniackiej w 1900 roku
w kontekście samoidentyfikacji mieszkańców Bośni), ale jako jego wyznaczniki przyjęto czynniki etniczno-kulturowe, przede wszystkim religię, a nie
polityczno-prawne czy też historyczne lub geograficzne53.
Po decyzji władz jugosłowiańskich w pierwszej fazie oraz po utworzeniu państwa Bośni i Hercegowiny w drugim etapie nastąpił proces poszukiwania historycznych antecedencji dla narodu bośniackiego. Zwrócono
51
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Cyt. za: SI „Bośniacy – europejscy muzułmanie”, http://postslavia,filg.uj.edu.pl, F. Novalić, Bośniacy
– europejscy muzułmanie: Z okazji pierwszego wydania „Historii Bośniaków” Mustafy Imamovicia,
s. 9, inf. z 23 VIII 2012.
B. Gligorijević, Between Orthodoxy and Catholicism – Islam in Yugoslavia (1918–1941), [w:] Islam,
the Balkans…, s. 452; SI „Bośniacy – europejscy muzułmanie”, http://postslavia.filg.uj.edu.pl, F. Novalić, Bośniacy – europejscy muzułmanie: Z okazji pierwszego wydania „Historii Bośniaków” Mustafy
Imamovicia, s. 1–11, inf. z 23 VIII 2012.
Najpełniejsza analiza bośniackiego procesu narodotwórczego zob. M. Imamović, Historja Bošnjaka,
Sarajevo 1997, passim; P. Eberhardt, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX
wieku, Lublin 2005, s. 72–76; M. Cekiera, Granice, bariery, podziały: Specyfika bośniackiej tożsamości, [w:] Bałkany w XX i XXI wieku: Historia – polityka – kultura. Materiały z konferencji „Poznać
Bałkany”, Toruń, 29 maja 2009 roku, red. H. Stys, S. Sochacki, Toruń 2009, s. 129; J. Reuter, op. cit.,
s. 617–620.
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uwagę, że w dokumentach osmańskich było używane pojęcie Bośniak na
określenie słowiańskich wyznawców islamu zamieszkujących tę krainę historyczno-geograficzną. Przypomniano sobie o różnych formach państwowości
na terenie Bośni, rodach feudalnych (świeckich i duchownych) identyfikujących się z tymi podmiotami politycznymi oraz o zaszłościach religijnych
w postaci herezji bogomiłów i odrębnego Kościoła chrześcijańskiego. Z tych
powodów w czasie rozpadu Drugiej Jugosławii nastąpił renesans określenia
Bošnjak i bošnjastvo. O ile w przeszłości za pomocą tych słów opisywano
zamieszkiwanie określonej krainy oraz poczucie krajowości, o tyle w latach 1989–1993 wymienionych pojęć zaczęto używać na oznaczenie narodu
i tożsamości państwowej54. Natomiast komunistom nie udał się eksperyment
przekształcenia Albańczyków jugosłowiańskich w naród sziptarski55. Zadecydował jeden czynnik – istnienie państwa albańskiego, to właśnie w nim
zamieszkiwał naród albański.
Pierwsze fazy procesu narodotwórczego na Bałkanach, zasadniczo
oderwane od instytucji państwa, przesądziły o charakterze i intensywności
sprzeczności między poszczególnymi narodami zamieszkującymi region.
Z wyjątkiem tureckiego główne narody bałkańskie zaczęły powstawać bez
pozytywnego udziału państwa, a nawet przeciwnie – przeciwko niemu. Takie nastawienie wyróżniało nie tylko klasyczne programy narodowe, których
podstawowym składnikiem była wola przebudowy ładu polityczno-terytorialnego, czyli zniszczenie imperiów osmańskiego i habsburskiego oraz państwa
jugosłowiańskiego, ale również odnosiło się do obu wersji jugoslawizmu
(iliryjskiej i komunistycznej), bowiem ich twórcy albo mieli poglądy antyimperialistyczne, albo byli niechętni wobec dorobku poprzednich bałkańskich
formacji państwowych oraz narodów jako wspólnot etniczno-kulturowych.
W ich miejsce chciano zbudować naród polityczny, wbrew zasadniczej większości bałkańskich elit politycznych i ludu. Dla warstwy wolnych chłopów,
będącej głównym składnikiem etnosu na Bałkanach, projekt utworzenia
ponadetnicznej jugosłowiańskiej wspólnoty politycznej był niezrozumiałą
abstrakcją, gdyż wielu z nich było mentalnie związanych z instytucją zadrugi, czyli wspólnoty wiejskiej, stanowiącej samorząd lokalny i zarazem
organizację oporu przeciwko zewnętrznym najeźdźcom, lokalnym despotom
54
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i wszelkim „obcym”. Trwanie instytucji zadrugi było wyrazem słabości państwa wobec lokalnych buntów o charakterze ekonomicznym i socjalnym oraz
braku poczucia bezpieczeństwa na wielu różnych płaszczyznach. Od zadrugi
było zdecydowanie bliżej do narodu etniczno-kulturowego niż do wspólnoty
politycznej56.
Polaryzacja mieszkańców Bałkanów według kryterium etniczno-kulturowego, przy określonych cechach topograficznych regionu, jego położeniu
geopolitycznym, uwarunkowaniach historycznych polityki i zmitologizowanej pamięci historycznej, tworzyła przestrzeń do wielkich przekształceń etnicznych w wyniku asymilacji, akulturacji lub wysiedleń, a w skrajnych przypadkach ludobójstwa. Nasilenie wymuszonych migracji oraz wzajemnych
zbrodni w XX wieku w czasie powstań antytureckich, wojen bałkańskich,
grecko-tureckiej, światowych i sukcesyjnych jugosłowiańskich nie przyniosło
zasadniczych zmian strategicznych z jednego generalnego powodu – istnienia
stanu rywalizacji i jednocześnie równowagi serbsko-chorwackiej na Bałkanach zachodnich oraz bułgarsko-grecko-tureckiej na Bałkanach wschodnich.
W tych warunkach wymienione podmioty polityczne nie były gotowe do
strategicznej współpracy przeciwko znacznie mniejszym narodom – macedońskiemu, bośniackiemu, albańskiemu, czarnogórskiemu, słoweńskiemu.
W czasie zmagań z totalitaryzmem można było być albo ofiarą, albo oprawcą, dlatego też ulegała erozji kategoria ludności tzw. tutejszej. W przestrzeni
publicznej nie było miejsca na społeczność, której mentalność była zdominowana przez poczucie lokalności i krajowości. Dokonywano opcji narodowej, licząc na solidaryzm członków własnej wspólnoty wobec okrucieństw
wojennych.
Na obszarze bałkańskim zaistniał fenomen ziem mieszanych pod
względem narodowościowym, co mogło nastąpić jedynie w warunkach dominacji modelu narodów etniczno-kulturowych. Taki charakter miały: Wojwodina, Slawonia, Krajina, Siedmiogród, Bośnia, Hercegowina, Macedonia,
Epir, Tracja, Gorycja, Gradyska, Istria, Kosowo, Dalmacja, Banat. Zasadnicza
większość z nich uzyskała status pogranicza lub kresów, dla których wyróżnikiem był ich charakter wieloetniczny, wielokulturowy i różnowyznaniowy.
Biorąc pod uwagę udział procentowy wymienionych krain w odniesieniu do
całego obszaru, można sformułować tezy: 1) obszar bałkański stał się zbiorem
obejmującym bardzo liczne ziemie pograniczne i kresowe (wystarczy prze56

D. Mishkova, The Nation as Zatruga: Remapping Nation-Building in Nineteenth-Century Southeast
Europe, [w:] Disrupting and Reshaping…, s. 105–114.
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analizować kształt Chorwacji); 2) świadomość narodowa w regionie została
zdominowana przez mentalność kresową, w której przeważały uprzedzenia
przed obcymi, strach przed utratą własnej ziemi oraz wola podejmowania
walki o własność i życie; 3) sytuacja na ziemiach bałkańskich kształtowała
wizerunek całego regionu i determinowała politykę w stolicach wszystkich
państw bałkańskich.
Warunki istniejące w regionie w epoce nowożytnej nie były czynnikiem zachęcającym do współżycia w krainach, nie stwarzały pomostów dla
zbliżenia kultur, lecz podsycały wrogość i kształtowały psychologiczne źródła nacjonalizmu. Często wybierana opcja wojenna generowała powstawanie
dwóch kategorii: wygrani i przegrani. Pierwsi wyciągali z wygranych wojen
wnioski o możliwości urzeczywistnienia programu narodowego w wersji
maksymalnej, czyli uruchamiali na ziemiach zdobytych represywną politykę
narodowościową oraz przygotowywali się do kolejnych walk z osłabionymi
przeciwnikami. Drudzy mitologizowali przegrane wojny, czyniąc z kresów
i pogranicza symbol utraconego, idealnego i pożądanego świata, w którym
własny naród poniósł olbrzymie straty liczebne i materialne, wymagające historycznej zemsty. Tym samym kresy zamiast zbliżać jeszcze bardziej dzieliły
zwaśnione narody, petryfikowały stan permanentnego zagrożenia substancji
narodowej oraz poczucia krzywdy dziejowej57.
W Europie bałkańskiej, w skali niemal unikatowej, dokonała się etnicyzacja religii i wyznań – prawosławia, katolicyzmu, islamu58, a także własności i wielu form aktywności ekonomicznej (rolnictwa, handlu, produkcji),
co było także pochodną modelu narodów etniczno-kulturowych. Często nowo
powstające organizmy państwowe intensywnie ingerowały w stan posiadania
poszczególnych grup narodowościowych, dokonując zmian w stosunkach
własnościowych na korzyść narodu państwowego. Temu przede wszystkim
służyły reformy rolne, przeprowadzone przez większość państw bałkańskich,
oraz konfiskata własności żydowskiej, dokonana w wyniku holocaustu. W ten
sposób nawarstwiał się rejestr krzywd materialnych, który obejmował także
kościoły, dodatkowo spotęgowany przez rządy ugrupowań radykalnych – komunistów i faszystów, którzy programowo dokonywali likwidacji własności
prywatnej w sferze produkcji. Ich poczynania odczytywano bardziej jako ko57
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Szerzej o źródłach nacjonalizmu na Bałkanach: S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000, s. 75.
Zob. F. Gołembski, Geokulturowe uwarunkowania stosunków politycznych na Bałkanach, [w:] Bałkany:
etnokulturowe podłoże…, s. 80.
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lejny etap w rywalizacji narodowościowej niż realizację zadań wynikających
z gnozy politycznej. W opinii publicznej każdy komunista lub faszysta był
przedstawicielem konkretnego narodu i „w jego imieniu” wyrządzał krzywdy.
Specyfika procesu narodowościowego na Bałkanach spowodowała,
że podział społeczny mieszkańców w oparciu o kryterium etniczno-kulturowe okazał się w XX wieku najważniejszy i uległ bardzo mocnej polityzacji,
usuwając na drugi plan podziały orientacyjne (prawica–centrum–lewica),
ideologiczne (konserwatyści, liberałowie, socjaliści, radykałowie, ludowcy,
narodowcy), socjalne (pracodawcy–pracobiorcy, ziemianie–chłopi, przedsiębiorcy–robotnicy), ekonomiczne (bogaci–klasa średnia–biedni, miasto–wieś)
i zawodowe (robotnicy–rolnicy). Taki stan ujawnił się w Pierwszej Jugosławii
w okresie demokracji, kiedy Serbowie głosowali na partie serbskie, Chorwaci opowiadali się za stronnictwami chorwackimi, a Słoweńcy udzielali
poparcia własnym ugrupowaniom politycznym, podobnie zachowywali się
muzułmanie. Faktycznie jedynym ruchem ogólnopaństwowym byli komuniści, ale po zdobyciu władzy w Drugiej Jugosławii nastąpiła etnicyzacja
również ich struktur organizacyjnych w poszczególnych republikach związkowych. Przejawem stały się: federalizacja Związku Komunistów Jugosławii
przeprowadzona przez J. B. Tita, spory wewnątrz ruchu w latach 1980–1990
o przywództwo po śmierci lidera oraz poszukiwanie przez komunistów w poszczególnych republikach związkowych narodowej legitymacji ich władzy.
Komplikacje procesu narodotwórczego na Bałkanach oraz jego odmienności spowodowały ważne konsekwencje dla współczesnych państw
istniejących w regionie. Można je zauważyć, analizując konstytucje. Jedynie w Chorwacji ustawodawca w ustawie zasadniczej zarówno powołał się
na tożsamość narodową, jak i sięgnął do historycznych form państwowości.
Podkreślono tysiącletnią nierozłączność dziejów tych dwóch bytów. Jednak
widoczny jest brak w tej kwestii konsekwencji, bowiem z jednej strony sugeruje się, że naród chorwacki jest wspólnotą polityczną, zorganizowaną wokół „państwowotwórczej idei historycznego prawa narodu chorwackiego”,
a z drugiej strony podkreśla się, iż republika jest „narodowym państwem
narodu chorwackiego”, oddzielonego od „autochtonicznych mniejszości narodowych (np. Serbów, Węgrów), czyli traktowanego jako wspólnota etniczno-kulturowa59. Podobne do chorwackich reminiscencje występują w konstytucjach Grecji i Turcji. W pierwszej z nich zostały użyte określenia Grecy
59

SI Biblioteki Sejmu RP, http://bs.sejm.gov.pl, „Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 XII 1990 roku
według stanu prawnego na dzień 1 I 2007 roku”, inf. z 11 VIII 2012.
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i Greczynki, bez posługiwania się pojęciami typu lud, naród i mniejszości
narodowe, co może być nawiązaniem do koncepcji greckiej wspólnoty politycznej. W konstytucji Turcji z 2001 roku, pisząc o nacjonalizmie jako jednej
z wartości historycznych i moralnych tureckiej państwowości, odniesiono go
do wszystkich obywateli, a nie tylko do tureckiej grupy etnicznej60.
W konstytucjach innych państw bałkańskich własne narody zostały
zidentyfikowane za pomocą kryterium etniczno-kulturowego. W konstytucji
Serbii z 2006 roku ustawodawca podzielił mieszkańców państwa na naród
serbski oraz innych obywateli. Ustawa zasadnicza Słowenii narzuciła postrzeganie Słoweńców jako zbiorowości etniczno-kulturowej. Napisano, że Słowenia jest wprawdzie „państwem wszystkich swoich obywateli”, ale „opartym
na trwałym i niezbywalnym prawie narodu słoweńskiego do samostanowienia”. W konstytucji Macedonii z 1991 roku wyraźnie przyjęto konstrukcję
narodowej wspólnoty etniczno-kulturowej, używając pojęcia naród macedoński w odróżnieniu od narodowości, za które uznano inne grupy etniczne
żyjące w republice (Albańczyków, Turków, Wołosów, Romów). Zapisano, że
lud macedoński stworzył organizację państwową. Podobnie ustawa zasadnicza Rumunii zawiera określenie lud rumuński, którego uznano za suwerena
w państwie. Jednak nie sprecyzowano znaczenia tego terminu, lecz jedynie
wskazano, że część Rumunów zamieszkuje poza granicami państwa rumuńskiego. W konstytucji Bułgarii występuje pojęcie naród, ale nie określono
podstaw jego wyodrębniania – zasady politycznej czy etniczno-kulturowej,
jednocześnie gwarantując mniejszościom narodowym prawo do tożsamości
różnego typu. Ani ustawodawca rumuński, ani bułgarski nie wskazali na korzenie współczesnej własnej państwowości61.
*****

60
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religie na Bałkanach

1. kwestie wstępne
Bałkany są regionem Europy, który w sensie geograficznym wzbudza
wątpliwości w sprawie rozległości terytorialnej – czy zaliczyć do niego tylko
obszar Półwyspu Bałkańskiego, czy także włączyć terytoria państw, które
dzięki zaszłościom historycznym i symbolicznemu położeniu na Bałkanach
należy traktować jako grupę podobnych krajów. Gdyby porównać powierzchnię półwyspu (ok. 500 tys. km kw.), a wraz z wyspami greckimi (ok. 620 tys.
km kw.) z powierzchnią państw, to okaże się, że państwa zaliczane do bałkańskich mają obszar większy od Bałkanów o około 614 tys. km kw. (wliczając
całą powierzchnię Turcji).
Przyjmując, że północne granice Półwyspu opierają się na rzekach:
Sawa i Dunaj, do tego regionu są zaliczane: Albania, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Czarnogóra, Grecja, Kosowo, Macedonia, Serbia. Jednocześnie
jednak dodaje się, że do Bałkanów należą także: europejska część Turcji,
a także Chorwacja, Rumunia i Słowenia. Ostatnie z wymienionych państw
– ani w sensie historycznym, ani geograficznym – nie leży na interesującym
nas terytorium, a zaliczane jest do Bałkanów jedynie ze względu na uprzednią
przynależność do Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, którą
jako całość zaliczano do Bałkanów. Postanowiliśmy zatem rozpatrywać Bałkany jako obszar położony wyłącznie na Półwyspie Bałkańskim, a z geograficznego punktu widzenia jako kryterium przynależności do tej części Europy przyjęliśmy położenie stolic danych państw. W ten sposób obszar badań
ograniczyliśmy do następujących państw: Albania, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Czarnogóra, Grecja, Kosowo, Macedonia, Chorwacja i Serbia. Przy
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takim założeniu metodologicznym powierzchnia badanego obszaru wynosi
450 626 km kw., a ludność ją zamieszkująca liczy 42 527 577 osób1.
Bałkany są jednym z bardziej urokliwych zakątków świata. Problemem
natomiast jest złożony skład narodowościowy i religijny, który tylko w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia był generalną
przyczyną wielu wystąpień zbrojnych, ludobójstwa, sporów terytorialnych.
Życia codziennego w tej części Europy nie ułatwia także mnogość występujących religii. Katolicy uważają za swoich przeciwników prawosławnych
(z wzajemnością), islam jest traktowany przez wielu chrześcijan jako obca
religia w tym regionie świata, a nowe ruchy religijne i związki wyznaniowe2
napotykają na opór trzech największych religii. Sprawa przynależności do
określonej religii na Bałkanach wydaje się być bardziej istotna przy tworzeniu
się nowych państw niż kwestie językowe. Udowodnił tę prawidłowość rozpad
Jugosławii, kiedy to federacja serbsko-chorwacka uległa podziałowi na trzy
społeczności narodowe (muzułmańskich Bośniaków, katolickich Chorwatów,
prawosławnych Serbów)3.

2. Albania
W roku 2010 Albania liczyła 3 670 000 obywateli, wśród których muzułmanie stanowili około 65 proc. (sunnici – 50 proc. oraz bektaszyci4 – 15
proc.), prawosławni około 20 proc., a katolicy około 15 proc.5 Warto jednak
zauważyć, że są to tzw. dane oficjalne. W rzeczywistości, na skutek dziesięcioleci narzuconego ateizmu, zarówno w okresie, gdy Albania należała do
bloku państw wschodnich, jak również w czasie podporządkowania Chińskiej
Republice Ludowej większość obywateli była świecka.
1
2

3

4

5

Strona internetowa [dalej: SI] Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inf. z 10 V 2011.
Kwestie terminologiczne zob. M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie,
Lublin 2010, s. 103–109. Dla porównania: Religia w stosunkach międzynarodowych, red. A. M. Solarz,
H. Schreiber, Warszawa 2012; My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie
etnicznym w Dolinie Pleszewa, red. R. Zenderowski, Warszawa 2012, zwłaszcza roz. 1 Religia, etnonacjonalizm i tożsamość narodowa: powiązania i modele relacji (ujęcie teoretyczne).
SI „Faculteit Letteren en Wijsbegeerte”, www.flw.ugent.be, R. Detrez, Religion and Nationhood in
the Balkans, inf. z 11 V 2011; zob. Aneks: Ustrój polityczny oraz religie i wyznania państw świata w:
M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka…, s. 271–289.
SI „Irida”, www.albania.republika.pl, B. Przedpełski, Religie i wyznania w Albanii, inf. z 14 XII 2012.
Podano, że jest to liberalna odmiana islamu o charakterze panteistycznym i uniwersalistycznym, łącząca
elementy szyizmu, buddyzmu, gnostycyzmu, chrześcijaństwa, zoroastryzmu (parsizmu) i szamanizmu.
SI portalu Góry i Pagórki, www.gory.wojcik.org.pl, Z. Kruczek, Albania, inf. z 22 II 2012; zob. SI
portalu Państwa Świata, http://www.panstwaswiata.pl, inf. z 22 II 2012.
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W roku 1967 Enver Hodża, komunistyczny dyktator, sprawujący władzę absolutną przeszło 40 lat (1944–1985), pod wpływem Komunistycznej
Partii Chin (KPCh), w wyniku tzw. rewolucjonizacji całego życia kraju, czyli albańskiej odmiany rewolucji ideologicznej i kulturalnej, ogłosił Albanię
pierwszym i zarazem jedynym całkowicie ateistycznym państwem na świecie.
Propagował rewolucyjne hasła głoszące, że „socjalizm buduje się znojem, a nie
modlitwami”. Na mocy dekretu z 22 XI 1967 roku zakazano w Albanii uprawiania wszelkich praktyk religijnych, co oznaczało anulowanie wszystkich
dekretów o życiu religijnym, likwidację wszystkich religii, wyznań i kościołów oraz zakaz wyrażania i wyznawania wiary religijnej. W czasie kampanii
antyreligijnej prowadzonej pod kierunkiem Albańskiej Partii Pracy zniszczono
lub przeznaczono na cele świeckie, na obiekty tzw. użyteczności publicznej
(teatry, kina, domy kultury, muzea, hale sportowe, garaże, magazyny, kantyny, kawiarnie i sklepy) 2169 obiektów sakralnych, w tym 1050 meczetów,
701 cerkwi i klasztorów oraz 268 kościołów katolickich. Komuniści albańscy
uważali, że w społeczeństwie socjalistycznym miejsca kultu religijnego, jako
„ośrodki obskurantyzmu i mistycyzmu”, powinny przestać istnieć lub zmienić
przeznaczenie. Dnia 1 XI 1971 roku na VI Zjeździe Albańskiej Partii Pracy
E. Hodża ogłosił swoje zwycięstwo nad religią6.
Tragiczne losy wiernych różnych kościołów potwierdził między innymi Jim Forest, sekretarz Prawosławnego Towarzystwa Pokojowego i autor
książki Zmartwychwstanie Kościoła w Albanii, który w wywiadzie udzielonym agencji „Znak” stwierdził: „Przez wiele lat żaden kraj w świecie, nawet
Związek Radziecki czy Chiny, nie miał tak represyjnego ustawodawstwa dotyczącego życia religijnego jak Albania. Nie tylko wszystkie miejsca kultu
były zamknięte – w większości przypadków zniszczone – ale nawet modlitwa
w domu była zabroniona. Nie mogły nigdzie wisieć krzyże czy ikona. Jednak
od czasu upadku komunizmu ważne przeszkody w wyznawaniu religii zostały usunięte. Nie znamy liczb dotyczących Kościoła katolickiego, ale jeśli
chodzi o kapłanów prawosławnych, tylko 22 pozostawało przy życiu, kiedy
komunizm upadł w 1990 roku. W przybliżeniu: z 1600 cerkwi prawosławnych,
klasztorów i ośrodków kultury, które istniały w Albanii przed 1967 rokiem,
niecałe 5 proc. stało jeszcze w 1990. Te, które nie zostały zdemolowane, zamieniono w arsenały broni, urzędy pocztowe, stodoły, pralnie lub przeznaczono na inne świeckie cele. Wiele tysięcy chrześcijan więziono lub zsyłano do
6

SI „Irida”, www.albania.republika.pl, B. Przedpełski, Religie i wyznania w Albanii, s. 2–3, inf. z 8 V
2011.

196

Maria Marczewska-Rytko, Andrzej Wawryniuk

obozów pracy, w których często umierali. Byli też tacy, zwłaszcza kapłani,
których od razu mordowano”.
Na przełomie lat 1990/1991 w całym państwie rozpoczął się proces
odradzania życia religijnego przez organizowanie prywatnych, a następnie
publicznych nabożeństw oraz stopniowe przekazywanie meczetów, cerkwi
i kościołów organizacjom religijnym oraz związkom wyznaniowym do celów
kultowych i użytku wiernych. Wznowienie legalnej działalności przez kościoły
i związki religijne stało się możliwe dzięki pogłębiającej się demokratyzacji
życia społecznego i politycznego oraz transformacji ustrojowej w całym kraju. Według danych Komitetu Państwowego ds. Kultu w 2002 roku w Albanii
było zarejestrowanych 17 różnych stowarzyszeń islamskich oraz 31 kościołów
i stowarzyszeń chrześcijańskich7.
Po upadku reżimu komunistycznego w 1991 roku wpływy islamu
w Albanii zaczęły się umacniać. W latach 1991–1995 w miastach i wsiach albańskich, przeważnie za fundusze pochodzące z Arabii Saudyjskiej i z Egiptu,
otworzono dla muzułmanów 10 medres (szkół koranicznych), a także wybudowano około 500 meczetów i domów modlitwy. W roku 1992 Albania, bardziej
ze względów ekonomiczno-inwestycyjnych niż religijnych, przystąpiła do
Konferencji Państw Islamskich. W roku 1997 sunnicka Wspólnota Islamska,
opierająca się na hanafickiej szkole prawa koranicznego8, miała na terytorium
Albanii 425 ośrodków modlitwy, w tym pięć meczetów w Tiranie. Dzięki pomocy Arabii Saudyjskiej wielu sunnitów albańskich odbywa pielgrzymkę do
Mekki. Albańscy arabiści pracują nad nowym przekładem Koranu.
W czasach współczesnych prawosławie jest drugim pod względem liczebności wyznaniem w Albanii. Albańska Cerkiew Prawosławna liczy od 500
do 700 tysięcy wiernych. Należą do niej Albańczycy, Grecy i Macedończycy.
Najwięcej wyznawców Albańskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jest na południu Albanii. Cerkiew prawosławna w Albanii pod względem
administracyjnym dzieli się na eparchie (eparch – biskup), czyli prowincje
kościelne (biskupstwa) zarządzane przez biskupów. Istnieją cztery eparchie:
7

8

SI Zakonu Franciszkanów, www.zakonfranciszkanow.pl, P. Dybka, Czy Albania to „Kraj bez Boga”?,
inf. z 22 II 2012.
SI Rafała Krawczyka, www.blog.polskaiswiat.com, R. Krawczyk, Gdzie Rzym, gdzie Krym? Gdzie
Grecja, gdzie Maroko?, inf. z 14 XII 2012. Krawczyk podał, że „szkoła hanaficka jest jedną z czterech
uznawanych w świecie muzułmanów szkół interpretujących szarłat »drogę do wodopoju«, czyli system
prawny islamu nieuznający rozdziału życia świeckiego od religijnego, prywatnego od publicznego. Prawo ma tam dostarczać ludziom wszystkiego, co jest im potrzebne z wolą Allacha włącznie, a o tym, co
jest im potrzebne i jaka jest wola Boga, nie decydują oni sami, lecz właśnie »boskie« oraz niezmienne
od tysiąca prawie lat prawo interpretowane przez imamów – znawców tego prawa”.

197

RELIGIE NA BAłKANACH

tirańsko-durresko-elbasańska (z siedzibą w Tiranie), beracko-vlorsko-kanińska
(z siedzibą w Beracie), korczańska (z siedzibą w Korczy) i gjirokastrańska
(z siedzibą w Gjirokastrze). Oprócz eparchii Kościół składa się z 19 dekanatów
i 330 parafii. Służy w nich około 120 duchownych9.
Abp Anastasios kieruje odrodzonym Kościołem prawosławnym w Albanii. W ciągu 10 lat: zbudowano 80 nowych kościołów, odbudowano z ruin
75 kościołów, wyremontowano ponad 140 kościołów, przywrócono do życia
pięć klasztorów. Dodatkowo zaczęto budować lub odnawiać 20 dużych budowli, aby pomieścić Akademię Teologiczną w Durrës, Wyższą Szkołę Krzyża
Świętego w Gjirokastrze, biuro archidiecezji w Tiranie, ośrodki diecezjalne
w innych miastach, apteki, pensjonaty, szkoły i zespół budynków pod nazwą
Nazaret w Tiranie. Mieści się w nim fabryka świec, wydawnictwo, pracownia ikon, warsztat konserwatorski. Wiele tysięcy ludzi jest katechizowanych
i chrzczonych oraz uczestniczy w nabożeństwach odprawianych w kościołach10. Abp Anastasios dołożył starań, aby poprawić relacje między prawosławnymi a katolikami, działając w kierunku odzyskania jedności w Kościele
poprzez dialog i współpracę, opartą na szacunku i miłości11.
Jeśli chodzi o katolicyzm, to okres bezwzględnych prześladowań ze
strony reżimu komunistycznego przeżyło zaledwie 75 osób duchownych,
w tym jeden bp Nikoła Troszani (Nikollë Troshani, 1915–1994) spośród
siedmiu biskupów, 32 spośród 200 księży i 42 spośród 200 zakonnic. Dnia
4 XI 1990 roku ks. Simon Jubani (ur. w 1927 roku), zwolniony 18 miesięcy
wcześniej z więzienia, mimo dotkliwego zimna odprawił w kaplicy cmentarnej
w Szkodrze pierwszą po 23 latach przerwy publiczną mszę świętą w Albanii
z udziałem około czterech tysięcy osób12.
W roku 1991, po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między
Republiką Albanii i Stolicą Apostolską (7 września), utworzono nuncjaturę
apostolską. Dzięki temu na terytorium Albanii wznowiły działalność zakony
rzymskokatolickie: franciszkanów, jezuitów i salezjanów. Bardzo ważnym wydarzeniem dla katolików albańskich była wizyta papieża Jana Pawła II w Albanii. Biskup Rzymu odwiedził wtedy Tiranę i Szkodrę. W Szkodrze Jan Paweł II
poświęcił katedrę rzymskokatolicką św. Szczepana, największą na Bałkanach,

9

10
11
12

SI Towarzystwa Polsko-Albańskiego, www.towpolalb.pl, „Wspólnoty religijne w Albanii”, inf. z 12 XII
2011.
SI „Vox Domini”, http://www.voxdomini.com.pl, inf. z 8 V 2011.
Ibidem.
Ibidem.
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wzniesioną w XIX wieku, w okresie ateizmu zamienioną na halę sportową.
Papież odnowił również hierarchię duchowną, konsekrując czterech duchownych na biskupów. W roku 1994 papież Jan Paweł II w uznaniu heroicznych
zasług ks. Mikela Koliqi (1902–1997) dla umocnienia katolicyzmu w Albanii
mianował go pierwszym i jedynym dotychczas kardynałem w historii tego
państwa.
W nowej demokratycznej Albanii katolicyzm jest trzecim pod względem liczby wiernych wyznaniem w kraju. Najwięcej rzymskich katolików
jest w północnej i środkowej części Albanii. Pod względem administracyjnym
Kościół rzymskokatolicki dzieli się na: metropolię Tirana–Durrës, obejmującą
diecezję Rrëshen z siedzibą w opactwie Shën Llezhri i Oroshit oraz administraturę Południowej Albanii, archidiecezję Szkodra–Pult, której podlegają
dwie sufraganie (biskupstwa pomocnicze) – Lezhë i Sapë. Kadry przyszłych
duchownych kształcą się w seminariach teologicznych w Szkodrze i Lezhy.
Działalność Kościoła rzymskokatolickiego koordynuje Konferencja Biskupów Albanii. Na jej czele stoi abp Rrok Kola Mirdita, urodzony w 1939 roku
w miejscowości Klezna w Czarnogórze, ordynariusz archidiecezji Tirana–Durrës, który przed 1990 rokiem był proboszczem parafii Matki Bożej Dobrej
Rady w Nowym Jorku. W roku 2005 w Albanii służbę duszpasterską pełniło
około 150 duchownych rzymskokatolickich13.

3. Bośnia i hercegowina
W Bośni i Hercegowinie istnieje silna korelacja między narodowością
a wyznaniem: 88 proc. Chorwatów jest katolikami, 90 proc. Bośniaków – muzułmanami, a 93 proc. Serbów należy do Kościoła prawosławnego. Państwo
w 2007 roku liczyło 3 855 000 mieszkańców, w tym: muzułmanów sunnitów
– 40 proc.; prawosławnych (Serbów) – 31 proc.; katolików – 15 proc.; protestantów – 4 proc. niewierzących i o innych wyznaniach – 10 proc.14
Islam dotarł do Bośni i Hercegowiny w 1463 roku wraz z podbojami
osmańskimi, szerząc się wraz ze stopniowym przyjmowaniem nowej wiary
przez jej lokalnych słowiańskich mieszkańców. Jednakże, chociaż Bośnia
i Hercegowina ponad 400 lat znajdowała się pod władzą Osmanów, muzułmanie pozostali tylko jedną z wielu społeczności, dzieląc kraj z prawosław13

14

SI „Irida”, www.albania.republika.pl, B. Przedpełski, Religie i wyznania w Albanii, s. 2, 3, inf. z 8 V
2011.
Leksykon krajów świata: Encyklopedia Britannica, Poznań 2010, s. 99.
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nymi, katolikami i niewielką wspólnotą żydowską. „W Bośni przez setki lat
niezmiennie obecne były przynajmniej cztery religie” – wyjaśnił Jusuf Žiga,
profesor nauk politycznych w Sarajewie. Wnioskował: „Zmieniały się armie,
zmieniały reżimy, ale to się nie zmieniło”. Kiedy w XIX wieku Osmanowie
zostali wyparci z Bośni i Hercegowiny przez Austro–Węgry, kraina weszła
pod zarząd monarchii. Odcięci od świata islamu, bośniaccy muzułmanie zaczęli poszukiwać własnej tożsamości w chrześcijańskim otoczeniu i europejskim środowisku. Owe poszukiwania nabrały nowego rozmachu pod koniec
XX wieku, po dramatycznych, ideologiczno-politycznych zmianach w regionie. Debata o roli religii w społeczeństwie, która zastopowała w okresie
komunizmu, została z dużą intensywnością podjęta na nowo15.
Wyznawcy islamu w Bośni i Hercegowinie są autochtoniczną ludnością słowiańską, zislamizowaną po podboju tureckim w połowie XV wieku.
Początkowo islam był tylko religią, później doprowadził do wyodrębnienia
się narodu i struktury państwowej, jest też ważnym elementem kultury kraju.
Główną organizacją wyznaniową muzułmanów w Bośni, a także w Sandżaku
(regionie podzielonym między Serbię i Czarnogórę), Chorwacji i Słowenii
jest Wspólnota Islamska (Jslamska Zjednica). Jej podstawową jednostką jest
dzemat (gmina), który obejmuje wieś lub kilka wsi, a w miastach dzielnica
skupiona wokół meczetu. Całe miasto lub kilka gmin tworzy melis. Muzułmanów z całego regionu skupia muftijstvo, na którego czele stoi mufti. Na
terenie Bośni i Hercegowiny istnieje osiem muftijstv: sarajewskie, zenickie,
mostarskie, travnickie, banja-luckie, bihackie, tuziańskie i goraždańskie.
Jest też odrębny mufti dla sił zbrojnych. Naczelnym organem bośniackiej
wspólnoty islamskiej jest sabor (rodzaj parlamentu), który wydaje przepisy
religijne, nadzoruje szkoły wyznaniowe i inne instytucje muzułmańskie. Na
terenie Bośni i Hercegowiny działa osiem medres16, dwie islamskie akademie
pedagogiczne (w Zenity i Bihaciu) oraz Wydział Nauk Islamskich przy Uniwersytecie w Sarajewie. Dialog międzywyznaniowy umożliwia Rada Międzyreligijna, która inicjuje i realizuje wspólne projekty kulturalno-religijne17.
Warto zauważyć, że muzułmanie bośniaccy uzyskali autonomię od
Stambułu także w sprawach religii – przy wsparciu władz austro-wegierskich,
którym zależało na nieuzależnieniu ich od Turcji Osmańskiej, utworzyli także
15

16
17

SI portalu Panorama Kultur, www.pk.org.pl, S. Nikšić, Bośniaccy muzułmanie – zagrożenie czy szansa
dla Europy?, inf. z 15 XII 2012.
Medresa – islamska szkoła średnia, mekteb – islamska szkoła podstawowa.
P. Pomykalski, B. Skrzypek, Bośnia i Hercegowina, przewodnik, Pruszków 2011, s. 20–21.
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własne władze religijne – mejlisilulema, oraz funkcję reisülulema, czyli własnego muftiego Bośni i Hercegowiny (w 2012 roku był to Mustafa Cerić).
Obie te instytucje funkcjonują do dzisiaj18. Wspólnota islamska wypełnia swe
duchowe potrzeby w około 1700 meczetach, których ciągle przybywa19.
Dominująca rola islamu stała się powodem ostrych wystąpień hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego. Kardynał Vinko Puljić, arcybiskup
Sarajewa stwierdził, że „radykalni islamiści zyskują wpływy w Bośni i Hercegowinie, ponieważ władze nie kontrolują ich i możliwe jest przesyłanie im
środków finansowych z Bliskiego Wschodu. »Nikt w rządzie nie ma odwagi,
żeby zrobić cokolwiek w celu ograniczenia tego rozwoju«. Niepokój kardynała wywołuje szczególnie to, że tylko w ostatnich latach w Sarajewie wybudowano 70 nowych meczetów”20. Dodać należy, że w Bośni i Hercegowinie
żyje od trzech do pięciu tysięcy radykalnych wahabitów, którzy żądają dla
siebie coraz większych wpływów.
Ambasada Bośni i Hercegowiny w Warszawie podaje, że do dziedzictwa kulturowego tego państwa zalicza się między innymi: Cerkiew katedralną
(Saborna crkva) w Sarajewie, jedną z najpiękniejszych świątyń prawosławnych na Bałkanach, Meczet Królewski (Careva dzamija), jeden z pierwszych
meczetów wybudowanych w Bośni i Hercegowienie i pierwszy w Sarajewie,
oraz Katedrę w Sarajewie (Katedrala)21.
Prawosławie Bośni i Hercegowiny podlega, wraz z kościołami lokalnymi w Czarnogórze, Chorwacji, Słowenii i Macedonii, Serbskiemu Kościołowi Prawosławnemu22. Według oficjalnej strony internetowej tego Kościoła
w 2007 roku liczył 46 diecezji, 3500 parafii, w których pracę duszpasterską
prowadziło 1900 kapłanów. Ponadto w 204 klasztorach przebywało 230 mnichów i 1000 mniszek23. Na terenie Bośni i Hercegowiny oficjalnie wymienia
się dwa sobory: Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sarajewie oraz Chrystusa Zbawiciela (Храм Христа Спаситеља) w Banja Luce. W państwie były
następujące diecezje: banja-lucka, której zwierzchnikiem od 1980 roku jest
bp Efrem (Milutinović), biharko-petrovacka – od 1991 roku ordynariusz bp

18
19

20

21
22
23

SI Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.uj.edu.pl, A. S. Nalborczyk, Autoreferat, inf. z 15 XII 2012.
SI „The Platform”, www.the-platform.org.uk, M. Kovac, Islam w Bośni i Hercegowinie, inf. z 16 XII
2012.
SI Xportalu, www.xportal.pl, „Bośnia i Hercegowina: Kardynał Puljić ostrzega przed rosnącym wpływem wahabitów”, inf. z 15 XII 2012.
SI Ambasady Bośni i Hercegowiny w Warszawie, www.ambasadabih.pl, „Kultura”, inf. z 15 XII 2012.
The Blackwell Companion to Eastern Christianity, ed. K. Parry, Victoria 2007, s. 247.
Ibidem.
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Chrystom (Jević), dobrośniacka, od 1992 roku kierowana przez bp. Mikołaja
(Mrđa), zahumsko-hercegowińska, której od 1999 roku zwierzchnikiem jest
bp Grzegorz (Dusić), oraz diecezja zwornicko-tuzlańska, zarządzana od 1978
roku przez bp. Bazylego (Kačavendę)24. Ostatni z hierarchów jest zaliczany do
konserwatywnego skrzydła Serbskiego Kościoła Prawosławnego i w czasie
wojny w Bośni (1992–1995) miał się przyjaźnić z Radowanem Karadžiciem
i Radko Mladiciem25.
Dnia 16 IX 2012 roku doszło do nieoczekiwanego spotkania hierarchów trzech najważniejszych wyznań Bośni i Hercegowiny. Miało to miejsce
w związku z ekumenicznym zebraniem w Sarajewie. Ceremonie otwarcia
poprzedziły nabożeństwa we wszystkich świątyniach, a podczas mszy świętej w katolickiej katedrze Serca Jezusowego doszło do historycznego gestu.
W nabożeństwie celebrowanym przez kardynała Vinko Puljicia, arcybiskupa
Sarajewa, wziął udział patriarcha Ireneusz z Serbskiej Cerkwi Prawosławnej.
Ważny był także wygłoszony przez obu duchownych apel: „Pokażmy, że wiemy, co to znaczy być chrześcijanami” – mówił patriarcha Ireneusz. „Pokażmy,
że nasza miłość bliźniego i wiara w pokój oraz przebaczenie rzeczywiście
odróżnia nas od świata” – dodał26.
Kościół rzymskokatolicki posiada jedną metropolię oraz pięć diecezji.
Jest więc pięciu biskupów diecezjalnych i jeden kardynał. Pozostałe dane
statystyczne zostały zaprezentowane w Tabeli 1. Nie ujęto jedynie danych
dotyczących ordynariatu polowego. Został powołany 1 II 2011 roku, a kilka
dni wcześniej nominację papieską na ordynariusza otrzymał Tomo Vukšić.
Kościół rzymskokatolicki liczył w 2004 roku 982 280 wiernych, z którymi pracowało 627 księży. Wraz ze wspólnotami parafialnymi dysponowali
282 kościołami. Z danych wynika, że w omawianym okresie ludność wyznania rzymskokatolickiego wynosiła 26 proc. wszystkich mieszkańców. Spadek
w ciągu trzech lat o 11 proc. nie wydaje się być uzasadniony. Niewykluczone
więc, że albo dane oficjalne Kościoła są zawyżone, albo informacje z roku
2007 zostały znacznie zaniżone na niekorzyść tego właśnie wyznania.
Warto odnotować, że w Bośni i Hercegowinie daje się zauważyć pojednanie pomiędzy trzema głównymi religiami, czego wyrazem może być
zorganizowane w maju 2012 roku przez Fundację Konrada Adenauera spo24
25

26

Ibidem.
SI portalu Sandzak News, http://www.sandzaknews.com, „Vladika SPC silovao u BiH”, inf. z 16 XII
2012.
SI „Prawosławny Partyzant”, http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com, inf. z 16 XII 2012.
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tkanie młodych teologów, które odbyło się w Sarajewie. Uczestniczyli w nim
studenci: Wydziału Teologii Prawosławnej św. Bazylego, Teologii Franciszkańskiej oraz Wydziału Studiów Islamskich27.
Tabela 1
Liczba wiernych, kapłanów oraz parafii

rok

diecezja

Biskup

liczba
ludności

liczba
wiernych

Proc.
liczba
katolików
liczba
kapław stosunku
parafii
nów
do liczby
ludności

Banja
Franjo Komarica
550 000 39 792
Luka
Ordyna- Tomo Vukšić (mia2011 riat woj- nowany 1 I 2011
skowy
roku)
Monstar2004
Ratko Perić
481 445 208 226
-Duvno
Vinko Puljić, kar2010 Sarajewo
1 960 000 198 012
dynał
2010 Skopje
Kiro Stojanov
2 350 000 3 650

2006

68

48

7,2

b.d.

b.d.

-

229

81

43,3

346

151

10,1

6

2

0,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI portalu Catholic Hierarchy, http://www.
catholic-hierarchy.org, „Diocese of Skopje”, inf. z 16 XII 2012.

Należy dodać, że z Kościołem rzymskokatolickim w Bośni i Hercegowinie jest łączone w świecie objawienie Matki Bożej w Medjugorie. Trzeba
podkreślić, że biskupi Mostaru, diecezji, na terenie której znajduje się wymieniona parafia i Konferencja Episkopatu Jugosławii, w oparciu o wyniki prac
komisji duchownych, teologów, a nawet psychiatrów zakazała pielgrzymek
i jakichkolwiek wyjazdów o charakterze religijnym do Medjugorie. Podobnego negatywnego zdania jest Stolica Apostolska. Dyrektor Biura Prasowego
Joaguin Nawarro-Valls wydał w 1996 roku nawet w tej sprawie specjalne
oświadczenie, w którym stwierdził, że „w kwestii tej nie zaistniały żadne
nowe fakty i przypomniał – powołując się na swoje wcześniej wypowiedziane
wypowiedzi na ten temat – że w takich przypadkach konieczne jest respektowanie bezpośrednich kompetencji episkopatu lokalnego”28. Jest również
rzeczą znamienną, że Jan Paweł II w trakcie swojej pielgrzymi do Zagrzebia,
27
28

SI Cerkwii prawosławnej w Serbii, www.spc.rs, inf. z 15 XII 2012.
J. Wojtowicz, Problem Medjugorie, Przemyśl 1996, s. 53.
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którą odbył w dniach 10–11 IX 1994 roku, „w swym przemówieniu ani razu
nie zrobił aluzji do objawień czy orędzi medziugorskich, a nawet jakiegoś odniesienia do Matki Bożej jako Królowej pokoju. Tylko raz wcześniej, jeszcze
przed podróżą, swoje przemówienie przez radio do mieszkańców Sarajewa
w dniu 8-go września 1994 roku zakończył wezwaniem: Królowo pokoju,
módl się za nami!”29

4. Bułgaria
W roku 2010 w Bułgarii mieszkało 7 204 687 osób30. Największą
grupę wyznaniową stanowili prawosławni: 81 proc. wszystkich mieszkańców.
Drugą co do wielkości grupą wyznaniową byli muzułmanie sunnici – około
12 proc. ludności kraju. Protestanci stanowili około 2 proc. obywateli Bułgarii, a katolicy tylko około 1 proc. mieszkańców, inne wyznania zaś około
4 proc. populacji31. Według sondażu przeprowadzonego w 2005 roku przez
Eurostat „Eurobarometr” 40 proc. obywateli Bułgarii odpowiedziało, że „wierzą, że Bóg istnieje”, natomiast 40 proc. odpowiedziało, że „wierzą, że istnieje
pewien rodzaj duchów lub siły życiowej”, 13 proc., że „nie wierzą, że Bóg,
duch lub siła życiowa istnieje”, a 6 proc. nie udzieliło odpowiedzi32.
Bułgarski Kościół Prawosławny ma dwanaście diecezji w kraju i dwie
w diasporze: w Waszyngtonie, obejmującą parafie w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Kanadzie i Australii, oraz zachodnioeuropejską z siedzibą w Berlinie. Seminaria duchowne są pełne studentów, większość parafii ma księży,
odradza się życie monastyczne. W dwóch seminariach duchownych studiuje
wielu kleryków: w Sofii – 300, i w Płowdiwie – 120. Istnieje kilka wydawnictw religijnych, w tym Wydawnictwo Synodalne. Święty Synod wydaje
tygodnik – „Gazeta Cerkiewna”33. Synod Kościoła Prawosławnego w Bułgarii
liczy 22 hierarchów. Są to arcybiskupi i biskupi: Ambroży (Paraszkewow),

29

30

31
32
33

Ibidem, s. 42. Rzymski Katolik, blog poświęcony katolickiemu tradycjonalizmowi 10 V 2011 roku
informował, że od 24 VI 1981 do 1991 roku do miejscowości w Chorwacji – Medjugorie, przybyło
około 18 milionów pielgrzymów, 45 tys. księży i ponad 200 biskupów, w tym 10 kardynałów. Należy
dodać, że według kościoła Medjugorie nie jest miejscem objawień, ale jedynie miejscem modlitwy.
SI portalu Eures Polska, www.eures.praca.gov.pl, „Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Bułgaria”,
inf. z 16 XII 2012.
Leksykon krajów świata…, s. 113.
SI „New Mission System International”, http://www.nmsi.org, inf. z 20 VI 2011.
SI „Gazety Wyborczej”, www.wyborcza.pl, „Kościół prawosławny w Bułgarii”, inf. z 8 V 2011.
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Cyryl (Kawaczew)34, Domecjan (Topuzliew), Gabriel (Dinew), Galakcjon (Tabakow)35, Grzegorz (Stefanow), Ignacy (Dimow), Loannicjusz (Nedełczew),
Jozef (Bosakow), Kaliniak (Aleksandrow), Maksym – patriarcha Bułgarii36,
Mikołaj (Sewastianow), Natanie (Kałajdżijew), Neofit (Dmitrow). Wszyscy
wymienieni posiadają diecezje. Ponadto Cerkiew ma trzynastu biskupów bez
diecezji. Należą do nich: Nestor, Paweł, Konstanty, Jewłogij, Tichon, Naum,
Jan, Sjonił, Danił, Borys, Antoni i Ignatij37.
Bułgarski Kościół Prawosławny liczył osiem mln wiernych38. Prowadził 3200 parafie obsługiwane przez około 2300 duchownych oraz 123
monastery zamieszkiwane przez 500 mnichów i mniszek. Kandydaci na
duchownych Kościoła kształcą się w dwóch seminariach duchownych oraz
dwóch akademiach teologicznych39. Katolicy mają w Bułgarii trzy diecezje
w Nikololis, Sofii (bizantyjska) oraz w Sofii-Płowdiw.
Tabela 2
Liczba wiernych, kapłanów, parafii w diecezjach

rok

diecezja

Nikopolska –
Ruse
Sofijsko2009 -płowdiwska
– Plowdiw
2004

2010

Sofia

Biskup

Proc. kaliczba liczba
tolików
liczba
liczba
wier- kapław stosunludności
parafii
nych
nów
ku do ludności

Jordanov Pe3 000 000 30 000
tro Christov
Christo Proykov, apostolb.d.
10 000
ski egzarcha
Iwanow Geo5 000 000 33 000
rgij Jovcev

10

19

1,0

21

21

-

265

25

0,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI portalu Catholic Hierarchy,
http://www.catholic-hierarchy.org, inf. z 16 XII 2012.

34

35
36

37
38
39

Nota biograficzna, [w:] W służbie Bogu i ludziom, Warszawa 2008, s. 110. W Cerkwi bułgarskiej
w ostatnich latach występowało trzech władyków o imieniu Cyryl. Jeden z nich zmarł w 2007 roku,
a Cyryl patriarcha Bułgarii w 1971 roku.
SI portalu Pravoslavie, http://www.pravoslavie.bg, „Право на честност”, inf. z 8 V 2011.
SI Cerkwii prawosławnej w Rosji, www.patriarchia.ru, „Максим, Святейший Патриарх Болгарский,
Митрополит Софийский (Минков Марин Найденов)”, inf. z 8 V 2011.
SI Cerkwii prawosławnej w Bułgarii, www.br-patriarshia.bg, „Епископи на БПЦ”, inf. z 8 V 2011.
Informacja z 1995 roku. Danych z innych lat Kościół prawosławny w Bułgarii nie podał.
Patriarchat Bułgarii, „Kalendarz Prawosławny”, Warszawa 2003, s. 197.
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Dane tabelaryczne podają, że w Bułgarii – kolebce prawosławia europejskiego, skąd wywodzą się święci tego Kościoła Cyryl i Metody, nazywani
apostołami Bułgarii i Słowian40, rzymskokatolicy stanowią niewielką grupę
religijną. Są co prawda trzy diecezje, ale w porównaniu z innymi krajami
europejskimi mają one niewielką ilość wiernych, kapłanów oraz świątyń.
Warto również zauważyć, że papież Jan Paweł II w encyklice Slavorum Apostoli z 2 VI 1985 roku, skierowanej do wszystkich chrześcijan w tysiącsetną
rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, uczynił ich patronami Europy. Tym samym papież – Słowianin, zaznaczył tożsamość Europy
w ujęciu jedności świętości Benedykta z Nursji – uważanego za wyłącznego
patrona Europy Zachodniej, oraz Cyryla i Metodego – protektorów Europy
Wschodniej, którzy realizując własny charyzmat, wnieśli wkład w budowę
Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego.
W związku z podnoszoną przez analityków życia publicznego w Bułgarii – tendencją reislamizacji zachowań społecznych – należy podkreślić
obecność islamu w tym państwie. Trzeba także zwrócić uwagę na funkcjonowanie wspólnot protestanckich, które wykazują większą aktywność niż
wspólnota katolicka41.

5. chorwacja
W wyniku I wojny światowej powstało państwo jugosłowiańskie,
w skład którego wchodziły: Bośnia–Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra,
Serbia i Słowenia. Było ono jednak od początku istnienia skazane na rozpad,
przede wszystkim ze względu na nacjonalistów chorwackich, tzw. ustaszy.
Potwierdziła ten stan II wojna światowa, kiedy Chorwacja stała się partnerem Niemiec faszystowskich, tworząc Niepodległe Państwo Chorwackie
(w 1941 roku)42, a pozostałe państwa w wyniku rozbioru przyłączone zostały
do Bułgarii, Niemiec, Węgier i Włoch. Przeciw okupowaniu części ziem Ju40
41

42

SI portalu Apostoł, www.apostol.pl, „Cyryl i Metody apostołami Słowian”, inf. z 8 V 2011.
SI państwa Watykan, www.vatican.va, „Encyklika Slavorum Apostoli Ojca Świętego Jana Pawła II
skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego”, inf. z 16 V 2012.
W NDH nasilił się terror skierowany głównie przeciwko prawosławnym Serbom oraz Żydom i Cyganom. W trakcie masowych eksterminacji na terenie NDH, m.in. w obozach koncentracyjnych, zginęło
blisko 350 tys. ludzi, z czego prawie 300 tys. było Serbami. H. Kuberski, Powstanie Niepodległego
Państwa Chorwackiego (kwiecień–sierpień 1941), „Dzieje Najnowsze”, 2012, s. 71–72.
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gosławii wystąpili partyzanci. Wówczas doszło do dramatycznych zdarzeń,
które doprowadziły do podziałów między narodami tworzącymi przedwojenną Jugosławię, a istotną rolę odegrali właśnie Chorwaci i muzułmańscy
Bośniacy, dokonując rzezi Serbów w Bośni i Chorwacji, kiedy to zabitych
zostało około 200 tysięcy osób. Dowodzący oddziałami partyzanckimi Josip
Broz Tito, w krwawym odwecie, zabił około 100 tysięcy Chorwatów i muzułmanów. Po zakończeniu działań wojennych Tito, przywódca, a następnie
prezydent Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii43 zwalczał wszelkie
przejawy nacjonalizmu, a państwo jako stabilny organ przetrwało aż do 1989
roku, kiedy w Europie upadł komunizm, a ruchy nacjonalistyczne uzyskały
nowe możliwości działania.
Pierwsza rozpoczęła akcję Chorwacja, a następnie Słowenia, które
domagały się zmiany formuły państwa z federacji na konfederację, a nieco później wysunęły żądanie samodzielności, którą zarówno Chorwacja,
jak i Słowenia odzyskały 25 VI 1991 roku. Wraz z niepodległością doszło
do wojny o nowe terytoria, przede wszystkim o Krainę i Slawonię, które
należały administracyjne do Chorwacji, a zamieszkane były przez Serbów.
Dramatyczne wydarzenia tamtych dni były szczególnie dotkliwe dla ludności
spoza Chorwacji lub małżeństw mieszanych. Ważne były narodowość i religia. W ten sposób przywódcy chorwaccy szukali swojego miejsca w czasie
i przestrzeni politycznej Europy44.
W 2007 roku Chorwacja liczyła 4 440 000 mieszkańców. Jako republika nie miała tzw. religii państwowej. Wyznaniem dominującym był katolicyzm – 87,8 proc. ogółu mieszkańców. Prawosławni stanowili mniejszość.
Do tej wspólnoty religijnej przyznawało się 4,4 proc. mieszkańców. Oprócz
tego w Chorwacji 5,2 proc. stanowili ateiści lub bezwyznaniowcy, muzułmanie – 1,3 proc., a do innych religii należało 1,3 proc.45 Po przemianach
społecznych i politycznych katolicyzm otrzymał pełną swobodę i doświadczył szybkiego wzrostu popularności. Przywrócono naukę religii w szkołach.
Powstała Konferencja Episkopatu Chorwacji. Podczas wojny w Chorwacji
w latach 1991–1995 jedna z głównych linii podziału przebiegała między katolicyzmem i prawosławiem, co w rezultacie doprowadziło do zniszczenia
wielu kościołów. Dnia 9 IV 1997 roku wszedł w życie konkordat regulujący
43
44

45

W latach 1963–1991 państwo nazywało się Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii.
L. Kuklińska, Konflikty i punkty zapalne w Europie, [w:] Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Kraków 2001, s. 61–62.
Leksykon krajów świata…, s. 131.
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stosunki państwa i Kościoła. Niepodległą Chorwację trzykrotnie odwiedził
papież Jan Paweł II.
Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Chorwacji przedstawia się następująco: cztery metropolie, trzynaście diecezji oraz archidiecezja
Zadar i ordynariat polowy, podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Na
potrzeby duchowe wojska służy 24 kapelanów (13 diecezjalnych i 11 zakonnych) oraz 1 siostra zakonna. Od 25 IV 1997 roku diecezją kieruje bp polowy
Juraj Jezerinac.
Z danych zawartych w Tabeli 3 wynika, że największą diecezją jest
Varazidini, której wspólnota religijna liczy prawie 384 tys. wiernych. W diecezji tej największy jest także współczynnik liczby wiernych w stosunku
do ogółu mieszkańców – 95,1 proc. Kościół rzymskokatolicki w Chorwacji
dysponuje 965 duchownymi, którzy, oprócz zatrudnienia w kuriach metropolitalnych lub diecezjalnych, pracują w 945 parafiach. Z tej informacji wynika,
że parafie są przeważnie obsadzane przez pojedynczych kapłanów.
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Tabela 3
Liczba wiernych, kapłanów, parafii w poszczególnych diecezjach Chorwacji
rok

diecezja

Viekoslaw
Huzjak
Vlado Ko2010
Sisak
sić
2006 Dvbronik Mate Uznić
Gospić- Mile Bogo2006
-Sejn
vic
Slobodan
2006
Hvar
Stambuk
Sibenik
Ante Ivas
2004
(Knin)
Krizevici
Nikola
2009 (greckokaNino Kević
tolicka)
Valer Zu2004
Krik
pan
Poreć
Ivan Milo2004
i Pula
van
Antun Ško2004 Pozega
vorevic
Vlado Ko2010
Sisak
sić
Josip Mrzl2004 Varazdin
jak
Ordynariat Juraj Jeze2004
polowy
rinac
2010

Bielovar-Krizevci

Biskup

Proc. katoliliczba
liczba liczba
liczba ków w stosunkapłaludności wiernych
parafii ku do liczby
nów
ludności
195 000 185 000

56

57

94,9

215 591 173 714

62

80

80,6

88 000

76 500

89

61

86,9

102 000

81 000

51

85

79,4

26 229

23 019

45

46

87,8

121 600 110 500

102

74

90,9

b.d.

21 509

28

44

b.d.

41 303

36 824

70

51

89,2

208 717 168 699

108

134

80,8

318 678 286 796

116

105

90,0

215 591 173 714

62

80

80,6

393 000 373 874

152

104

95,1

24

24

-

-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI portalu Catholic Hierarchy,
www.catholic-hierarchy.org, inf. z 8 V 2011.

Chorwaci mają dwóch świętych Kościoła katolickiego. Są to: Leopold
Mandić, zakonnik, wyniesiony na ołtarze 17 X 1983 roku za pontyfikatu Jana
Pawła II46, oraz Mikołaj Tevelić, franciszkanin, misjonarz, męczennik kanoni46

P. Jordan Śliwiński, Święty Leopold Mandić, „Głos Ojca Pio”, 2001, nr 3, s. 10.
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zowany 21 III 1970 roku. Jest patronem Chorwatów, czczonym jako obrońca
narodu47. Ponadto od 1999 roku trwa proces beatyfikacyjny sługi bożego ks.
Antoniego Dujlovicia48.
Za twórcę Chorwackiego Kościoła Prawosławnego jest uważany Grigorij Maksimow (Hermogen), duchowny rosyjski, zmarły w 1945 roku. Kościół prawosławny w tym kraju ma dwóch biskupów: Jana (Pavlović)49 i Sawę
(Jurija)50. W obu przypadkach sprawa jest o tyle skomplikowana, że inny jest
kraj działania obu hierarchów, w tym przypadku Chorwacja, i jednocześnie
obaj należą do Serbskiego Kościoła Prawosławnego.
Ponadto w marcu 2010 roku jeden z portali internetowych poinformował, że właśnie powstał Chorwacki Kościół Prawosławny, a na jego czele
stanął Jelisej Lalatović z Niksic (Czarnogóra)51. Na wielu portalach wyrażano
sprzeciw co do osoby przejmującej kierownictwo tego Kościoła, ale jednocześnie Chorwaci są zdecydowani doprowadzić do autokefalii cerkwi w swoim
państwie, na czele z biskupami Chorwatami. Sytuacja jest na tyle poważna,
że władyka Fotije, patriarcha Serbskiego Kościoła Prawosławnego, zwrócił się na piśmie do prezydenta Chorwacji Ivo Jasipowica, aby wykorzystał
swoje uprawnienia i nie dopuścił do rejestracji Chorwackiego Kościoła Prawosławnego52. Pod znakiem zapytania stoi zatem utrzymanie przez Serbów
zwierzchnictwa nad Cerkwią chorwacką. Alternatywne rozwiązanie stanowi
autokefalia.
Społeczność muzułmańska w Chorwacji jest publiczną, zjednoczoną
i niezależną organizacją religijną obywateli, którzy wyznają islam. Prowadzi
działalność w oparciu o ustawę z 27 IV 1916 roku. Najwyższym organem
muzułmanów chorwackich jest Parlament Islamskiej Wspólnoty. Do dyspozycji wiernych jest 25 meczetów, z których trzy są budynkami z minaretami i wszystkimi innymi cechami tradycyjnych meczetów, które znajdują się
w Zagrzebiu, Rijece i Guni. Muzułmanie mają też szkołę średnią, od 2000
roku uznawana jest przez Ministerstwo Edukacji jako szkoła prywatna, w której kształci się około 100 uczniów53.
47
48
49
50
51
52

53

H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. 4, Kraków 2000, s. 301–302.
F. Kwaśniak, Sługa boży ks. Antoni Dujlović, „Perspektiwa”, 2008, nr 2, s. 344.
SI portalu Catholic Hierarchy, http://www.catholic-hierarchy.org, inf. z 8 V 2011.
Ibidem.
Ibidem.
SI Daily TPortal.hr, www.daily.tportal.hr, „Eparch Urges President to Help Prevent Registration of
Croatian Orthodox Church”, inf. z 8 V 2011.
SI portalu Islamska Zajednica, www.islamska-zajednica.hr, „Islamska Zajednica u Hrvatskoj Islamski
Centar Zagreb”, inf. z 16 XII 2012.
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6. czarnogóra
W roku 2011 Czarnogórę zamieszkiwało 625 266 osób według następującej struktury etnicznej: Czarnogórcy – 45 proc., Serbowie – 30 proc.,
Bośniacy – 8,6 proc., Albańczycy – 4,9 proc., Muzułmanie – 3,3, inni (Chorwaci, Romowie) – 8,2 proc.54 Na ład etniczny należy nałożyć strukturę wieku
ujętą w trzech grupach pokoleniowych: 0-14 lat – 15,5 proc., 15-64 lata – 71
proc., powyżej 65 lat – 13,5 proc.55 Biorąc pod uwagę podziały wyznaniowe,
to: największy odsetek ludności stanowili prawosławni – 74,2 proc. (łącznie
wierni Serbskiego Kościoła Prawosławnego i Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej), a następnie wyznawcy islamu – 17,7 proc., katolicy – 3,5 proc.,
wyznania niesprecyzowane – 4 proc., a także ateiści – 1 proc.56
Do najważniejszych świątyń prawosławnych Czarnogóry zaliczymy:
Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w Herceg Novi57, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Podgoricy, który jest katedrą metropolity Czarnogóry
i Przymorza Serbskiego Kościoła Prawosławnego (jej budowę rozpoczęto
w 1993 roku), Cerkiew p.w. św. św. Piotra i Pawła w Risan – prawosławna
cerkiew w Risan58, monastyr Savina – serbski prawosławny monastyr położony na wschód od miejscowości Herceg Novi nad Zatoką Kotorską w Czarnogórze. Czarnogórskim biskupem prawosławnym jest Amfilochiusz – serbski
władyka prawosławny, metropolita Czarnogóry i Przymorza59.
Sytuacja Kościoła prawosławnego w Czarnogórze jest bardzo skomplikowana. Do zwierzchnictwa nad wiernymi tego wyznania rości pretensję
Serbska Cerkiew Prawosławna, która nie uznaje autonomicznej Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej, która po wielu latach działalności na emigracji
została zarejestrowana w Czarnogórze w 2000 roku60. Pomimo, iż działa legalnie61, w dalszym ciągu nie jest uznawana za kanoniczną przez inne cerkwie
54

55
56

57
58
59
60

61

SI portal Balkan Insight, www.balkaninsight.com, „Montenegro Releases Cenzus Data”, inf. z 16 XII
2012.
SI portalu The T&Q wiki, www.wiki.answers.com, „Population of Montenegro”, inf. z 16 XII 2012.
SI portal Index Mundi, www.indexmundi.com, „Montenegro Demographics Profile 2011”, inf. z 20 VI
2011.
A. Szymańska, Czarnogóra, Pruszków 2007, s. 108.
Ibidem, s. 117.
A. Radziukiewicz, W sercu starej Czarnogóry, „Przegląd Prawosławny”, 2010, nr 12, s. 17.
Spór między instytucjami prawosławnymi nie dotyczy doktryny religijnej, lecz kwestii ekonomicznych
i politycznych, między innymi zwrotu cerkwi i klasztorów (monastyrów) znajdujących się w Czarnogórze. Przykładowo Czarnogórska Cerkiew Prawosławna żąda zwrotu 650 cerkwi i klasztorów od
Serbskiej Cerkwi Prawosławnej.
SI Cerkwi Prawosławnej Czarnogóry, www.cpc.org.me, Informacyjna służba Crinogorska Prawoslawna
Cerkwa, Reistracili Cerskorskie Prawosławne CRKVE Постављено: 22, inf. z 12 VI 2011.

211

RELIGIE NA BAłKANACH

prawosławne. Rozwiązanie problemu jest możliwe poprzez autokefalię, którą
Cerkiew Czarnogóry pragnie ogłosić. Według nieoficjalnych danych opartych
na przeprowadzonej przez niezależne źródła ankiecie około 30 proc. wyznawców prawosławia w Czarnogórze przystąpiło do Czarnogórskiego Kościoła
Prawosławnego, a poza nim pod zwierzchnictwem Serbskiej Cerkwi Prawosławnej pozostaje około 70 proc. wiernych obrządku wschodniego62.
Święty Synod Czarnogórskiego Kościoła Prawosławnego, na czele
którego stoi Jego Świątobliwość Michajło, arcybiskup Cetinije i metropolita Czarnogóry, a w jego skład wchodzą abp kotorski i prymorski – Symeon, oraz bp Argentyny – Gorazd63, nosi się z zamiarem ogłoszenia w kraju
istnienia pięciu diecezji (eparchii)64. Niewykluczone, że pomoże Świętemu
Synodowi w tym przedsięwzięciu przepis konstytucyjny określający religie
panujące w Czarnogórze. Nie jest jednak przesądzone, która cerkiew zostanie wspomniana w ustawie zasadniczej65. Nadzieje na unormowanie sytuacji
dają deklaracje polityków. Przykładowo w maju 2011 roku duże kontrowersje
wzbudziła wypowiedź byłego premiera i prezydenta Czarnogóry, przewodniczącego rządzącej Demokratycznej Partii Socjalistów w Czarnogórze, Milo
Đukanovicia, który powiedział, że jego partia będzie dążyć do ustanowienia
jednego, niezależnego kościoła w Czarnogórze, gdyż zależność metropolii
Czarnogóry od Serbskiego Kościoła Prawosławnego „nie jest zgodna z narodowymi interesami”66. Tymczasem podległa Serbskiemu Kościołowi Prawosławnemu metropolia Czarnogóry pozwała Czarnogórę do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Pozew dotyczy odebranych metropolii nieruchomości67.
Nie budzi natomiast wątpliwości uznanie Czarnogóry jako państwa.
Przykładowo w 2006 roku Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim

62
63
64

65
66
67

Politico Javno Crne Mnjejne Gore (w Czarnogórze), „CEDEM”, 2009, s. 4 (retrieved 7 July 2010).
SI Cerkwi Prawosławnej Czarnogóry, www.cpc.org.me, inf. z 12 VI 2011.
SI portalu Ekumenizm.pl, www.ekumenizm.pl, „Czarnogóra: schizma przypieczętowana”, inf. z 12 VI
2011. Według kanonów cerkiewnych kościół lokalny uzyskuje autokefalię tylko za zgodą Cerkwi Matki,
a Belgrad nie zgodził się na takie rozwiązanie. Również ekumeniczny patriarchat Konstantynopola
przestrzegł czarnogórski Kościół przed separatyzmem. Czarnogórska Cerkiew prawosławna już raz
uzyskała status autokefalii w 1855 roku. Utraciła go jednak w 1920 roku, gdy po I wojnie światowej
doszło do zjednoczenia Serbii i Czarnogóry. Czarnogórska Cerkiew nie jest uznawana przez tzw. cerkwie kanoniczne, ma jednak poparcie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu oraz
Alternatywnego Synodu Bułgarskiego. Kościół wspierany jest przez czarnogórską diasporę ze Stanów
Zjednoczonych, Australii oraz z innych krajów tzw. Zachodu.
Ibidem.
SI portalu Cerkiew.pl, www.cerkiew.pl, M. Kalina, Cerkiew pozywa Czarnogórę, inf. z 12 VI 2011.
Ibidem.
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w Czarnogórze arcybiskupa Angelo Mottolę. Dotychczas był nuncjuszem
w Iranie. Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką
Czarnogóry 16 XII 2006 roku. Ambasador tego kraju Antun Sbutega złożył
listy uwierzytelniające w Watykanie 22 I 2007 roku68.
W Czarnogórze mieszka 118 016 wyznawców islamu. Są wśród nich:
Albańczycy – 26 216 osób, Czarnogórcy – 82 491, oraz Jugosłowianie – 1 856
osób69. Muzułmanie są całkowicie zintegrowani z politycznym, gospodarczym i kulturowym życiem republiki. Przykładem może być reprezentacja
polityczna muzułmanów w parlamencie Czarnogóry (Skupština Republike
Crne Gore), w jednej z jego kadencji na 71 posłów siedmiu było muzułmanami. Ta mniejszość wyznaniowa miała też w rządzie wicepremiera i jednego
ministra70. Dr Mahomed Al-Hadi, wykładowca pracujący w Polsce, pisząc
o muzułmanach w Czarnogórze, stwierdził: „Mamy 130 meczetów, 40 z nich
zbudowanych zostało lub przebudowanych w ostatnich 20 latach. Wiele jest
jeszcze w budowie. Obecnie zaczynamy odbudowywać jeden z najstarszych
meczetów na Bałkanach w mieście Ulcinj, prawdopodobnie zbudowany przez
arabskich handlarzy. Ponadto w budowie są dwa centra islamskie w miastach:
Bar i Rožaje. W Podgoricy, stolicy Czarnogóry, pracuje pierwsze gimnazjum
islamskie”71.
Kościół katolicki ma w Czarnogórze dwie diecezje: Bar, której ordynariuszem jest abp Zef Gashi, który pełni posługę od 27 VI 1998 roku, oraz
Kator – diecezję zarządzaną od 11 III 1996 roku przez bp. Ilię Janjicę. W obu
diecezjach jest 47 parafii, w których pracuje 27 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. W diecezji Bar od 1950 roku do 2006 roku liczba wiernych spadła
z 25 890 do 11 512 osób. Niewielkie wahania liczby wiernych zanotowano
natomiast w diecezji Kator, gdzie według źródeł watykańskich w 1980 roku
było 11 tys. rzymskich katolików, a w 2004 roku odnotowano ich spadek
o tysiąc72. Wśród 27 153 wyznawców tej religii są: Albańczycy – 12 772
osoby, Jugosłowianie – 4 149 osób i Czarnogórcy – 3 081 wiernych73.
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SI Radio Vaticana, www.radiovaticana.org, inf. z 12 VI 2011.
SI portalu Islam Montenegro, www.monteislam.com, inf. z 12 VI 2011.
SI portalu Montenet.org, www.montenet.org, inf. z 12 VI 2011.
SI portal Islam Online, www.islamonline.net, inf. z 12 VI 2011.
SI portalu Catholic Hierarchy, http://www.catholic-hierarchy.org, inf. z 8 V 2011.
SI portalu Islam Montenegro, www.monteislam.com, inf. z 12 VI 2011.
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7. grecja
W 2011 roku w Grecji mieszkało 10 787 690 osób, w tym 5 303 690
mężczyzn i 5 484 000 kobiet. Przyrost naturalny w 2010 roku był w tym
kraju dodatni i wyniósł szacunkowo 0,08 proc. Według danych z 2005 roku
zdecydowaną większość mieszkańców Grecji stanowili wyznawcy prawosławia – 90,0 proc. Drugą grupą byli muzułmanie – 5 proc., trzecią zaś katolicy
– około 2 proc., oraz wyznawcy innych religii – około 3 proc.74
Prawosławny Kościół Grecji lub Grecki Kościół Prawosławny liczy
około 10 milionów wyznawców. Na czele Kościoła stoi arcybiskup Aten i całej Hellady – Hieronim. Grecja jest największym i jednym z najważniejszych
ośrodków prawosławia na świecie. Do tego Kościoła należy około dziewięć
tysięcy świątyń i 300 monastyrów (bez św. Góry Athos). Administracyjnie
Kościół jest podzielony na 81 diecezji. Dwadzieścia z nich, położonych
w Grecji północnej i na wyspach, znajduje się nominalnie w jurysdykcji patriarchy Konstantynopola. Diecezje Krety i Dodekanezu, choć położone na
terytorium Grecji, znajdują się pod jurysdykcją patriarchatu ekumenicznego
i nie należą do Greckiego Kościoła Prawosławnego. Autokefalię (uniezależnienie się od patriarchy w Konstantynopolu) Kościół uzyskał w 1850 roku.
Prawosławie jest w Grecji religią państwową od 1864 roku.
O znaczeniu prawosławia w życiu Greków świadczy umieszczenie
w części B konstytucji, w artykule 3, zapisu:
„1. Dominującą religią w Grecji jest religia Wschodnioprawosławnego Kościoła Chrystusowego. Prawosławny Kościół Grecji, uznający Pana
Naszego Jezusa Chrystusa za głowę Kościoła, jest nierozerwalnie związany
w swoich dogmatach z Wielkim Kościołem Konstantynopola i ze wszystkimi
innymi kościołami chrześcijańskimi uznającymi te dogmaty, przestrzegając
niezmiennie, podobnie jak te kościoły, świętych kanonów apostolskich i synodalnych oraz świętych tradycji. Kościół jest autokefaliczny i zarządzany przez
Święty Synod, w którego skład wchodzą sprawujący aktualnie swe funkcje
biskupi, oraz przez Stały Święty Synod, który, wywodząc się ze Świętego
Synodu, jest tworzony tak jak jest to określone w Karcie Statutowej Kościoła
i zgodnie z postanowieniami Księgi Patriarchalnej z 29 czerwca 1850 roku
oraz Aktu Synodalnego z 4 września 1928 roku.

74

Leksykon krajów świata…, s. 197.
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2. Ustrój wyznaniowy wprowadzony w niektórych regionach państwa
nie jest sprzeczny z postanowieniami poprzedniego ustępu.
3. Tekst Pisma Świętego pozostaje niezmienny. Oficjalne tłumaczenie
Pisma Świętego na jakikolwiek inny język, bez uprzedniej zgody Kościoła
Autokefalicznego Grecji oraz Wielkiego Kościoła Chrystusowego w Konstantynopolu, jest zabronione”75.
Kolejną grupą wyznaniową są muzułmanie. Z dostępnych danych
wynika, że w głównej mierze tworzą ją Pakistańczycy, których w Grecji jest
około 50 tys. Pozostali muzułmanie stanowią kolejnych 40 tys. wyznawców.
W czerwcu 2006 roku parlament grecki wyraził zgodę na budowę meczetu,
pierwszego od XIX wieku76.
Oficjalne dane statystyczne podają, że w Grecji mieszka około 50
tys. rzymskich katolików oraz pięć tys. katolików wschodniego obrządku.
Ponadto szacuje się, że spośród chrześcijan na półwyspie mieszka też od
20 tys. do 25 tys. protestantów77. Dane statystyczne potwierdzają, że katolicy greccy są w zdecydowanej mniejszości, chociaż ich liczba podawana
przez przedstawicieli tego Kościoła różni się od danych oficjalnych. Bycie
katolikiem w tym kraju nie było ani łatwe, ani przyjemnie, niezależnie od
okresu historycznego. Zbitka pojęciowa Grek–prawosławny jest w tym kraju
zakorzeniona bez porównania szerzej i głębiej niż w Polsce Polak–katolik.
W ogłoszonym niedawno na łamach włoskiego dziennika katolickiego „Avenire” wywiadzie przewodniczący Greckiej Konferencji Biskupiej abp Nikolaos Foskolos skarżył się na jawną dyskryminację współwyznawców w życiu
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Konstytucja Grecji, Warszawa 2005, dział B, art. 3; zob. także: SI „Grecja dla marzycieli”, www.grecja.
home.pl, „Konstytucja Grecji”, inf. z 12 VI 2011. Konstytucja składa się ze 120 artykułów zapisanych
w czterech zasadniczych działach. Tekst o prawosławiu w oryginale brzmi: „Section II Relations between church and state Article 3 [Relations of Church and State] (1) The prevailing religion in Greece
is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church of Greece acknowledging as its
head Our Lord Jesus Christ is indissolubly united in doctrine with the Great Church of Constantinople
and every other Church of Christ of the same doctrine. It observes steadfastly, as they do, the holy
apostolic and synodical canons and the holy tradition. It is autocephalous, exercising its sovereign
rights independently of any other church, and is administered by the Holy Synod of Bishops and the
Parliament Holy Synod which emanates from the former and is constituted in accordance with the
Constitutional Chart of the Church and the provisions of the Patriarchal Document of 29 June 1850
and the Synodal Deed of 4 September 1928. (2) The religious status prevailing in certain parts of the
State is not contrary to the provisions of the aforegoing paragraph. (3) The text of the Holy Scriptures
shall be maintained unaltered. The official translation thereof into any other linguistic form, without
the sanction of the Autocephalous Church of Greece and the Great Church of Christ in Constantinople,
is prohibited”. Tekst według stanu na 1 VII 2005 roku.
Muzułmanie w Grecji, [w:] Muzułmanie w Europie, red. A. Parzymies, Warszawa 2005, s. 35–52.
Religious Freedom in Greece [Greek Helsinki Monitor (GHM), Monitority Rights Group – Greece
(MRG-G)] 2002, s. 3.
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publicznym, dodając, że nic się w tej materii nie zmieniło w ostatnich latach,
nawet po wejściu Grecji do Unii Europejskiej. Dyskryminacja ta przejawia się
już w szkołach, a później na uczelniach (na które zresztą trudniej się dostać
katolikom niż prawosławnym), w pracy i w całym życiu publicznym.
W opinii prawosławnych katolicy są mniejszością nie tylko wyznaniową, ale również narodową – wszak rodowity Grek nie może być katolikiem.
W istocie obecność Kościoła katolickiego i jego wiernych na tych terenach
sięga co najmniej XII wieku. Dziś podstawowy trzon wiernych na Cykladach,
które zawsze były największym ośrodkiem katolicyzmu na tych terenach, stanowią rodowici Grecy, jednak nigdy nie było ich dużo, najwięcej na Syrosie
– około 7,5 tys. i Tinosie – ponad 3 tys. Jednakże w liczbach bezwzględnych
najwięcej katolików mieszka w Atenach – około 50 tys. (Greków i imigrantów), a także na Korfu, w Salonikach, Patrasie i Pireusie. łącznie w Grecji
mieszka ponad 53 tys. rodzimych katolików, do których trzeba jednak dodać
co najmniej 80 tys. Polaków, 40 tys. Filipińczyków, a także mniejsze skupiska
innych narodowości, też w większości wyznających katolicyzm.
Kościół miejscowy dzieli się na osiem jednostek terytorialnych, w tym
dwie w randze metropolii i cztery podlegające im diecezje oraz dwie archidiecezje, podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Ponadto istnieje
jeden wikariat apostolski (Saloniki) oraz egzarchat apostolski dla katolików
obrządku bizantyńskiego i ordynariat dla Ormian; obie te struktury obejmują całą Grecję. Episkopat, któremu przewodniczy arcybiskup Aten Nikolaos
Foskolos, liczy dziewięciu członków. W 64 parafiach pracuje 50 księży diecezjalnych i 41 zakonnych, 3 diakonów stałych, 32 braci i 124 siostry zakonne,
jest też 112 katechetów. Do kapłaństwa przygotowuje się 6 kleryków. Od
3 XII 1983 roku istnieją oficjalne stosunki dyplomatyczne między Grecją
a Stolicą Apostolską, chociaż ich nawiązanie wywołało sprzeciw ze strony
Kościoła prawosławnego. Mimo niewielkiej liczby wiernych Kościół katolicki w Grecji jest aktywny w dziedzinie społecznej: prowadzi 18 przedszkoli,
do których uczęszcza prawie 4,2 tys. dzieci, oraz 10 szkół podstawowych
i podobnych, mających około 5 tys. uczniów. Istnieją też dwa szpitale katolickie, pięć domów starców i dla niepełnosprawnych, jeden sierociniec, dwa
ośrodki reedukacyjne i cztery inne instytucje o charakterze społecznym78.
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K. Gołębiowski, Nasz Kościół: Kościół w Grecji, „Kwartalnik Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu”,
2008, nr 43, s. 36–37; zob. także: SI portalu Catholic Hierarchy, www.catholic-hierarchy.org, inf. z 14 II
2012.
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Wyjątkową rolę w dziejach prawosławia spełnia Góra Athos i ze
względu na jej znaczenie dla Grecji i świata przytaczamy jeden z najbardziej
trafnych artykułów na ten temat: „Dokładna data rozprzestrzenienia się życia
monastycznego (klasztornego) nie jest znana, ale w 855 roku Złota Bulla cesarza Bazylego I ogłosiła to oficjalnie. Kiedy klasztory rozprzestrzeniły się po
całym półwyspie, został wydany statut pisany na koźlęcej skórze, a zgodnie
z nim Atos uznano za niezależne państwo mnichów. Obecnie Święta Góra jest
niezależną częścią państwa greckiego i ma stolicę w Kareis, gdzie znajduje się
rezydencja Gubernatora Góry, który podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Władzą ustawodawczą jest Świątobliwy Sobór złożony z 20 członków.
Władzę administracyjną pełni Święta Wspólnota wybierana na okres jednego
roku, również złożona z 20 członków. Władzę wykonawczą posiada czteroosobowa św. Epistasia. Wszelkie przestępstwa rozpatruje sąd miasta Thessaloniki. W skład monasterów wchodzą: odosobnienia, cele, cele kaliwa i skity.
[…] Życie w tym odosobnieniu zaczyna się zawsze przed wschodem słońca,
kiedy to mnisi na dźwięk gongu udają się do cerkwi na jutrznię i liturgię, następnie zbierają się na swoim skromnym obiedzie składającym się z warzyw.
Ryba jest tam jedzeniem przeznaczonym na święta, a mięsa nie spożywa
się wcale. […] Doba każdego mieszkającego tam mnicha dzieli się na trzy
ośmiogodzinne części, jedna przeznaczona jest na modlitwę, kolejna na pracę i ta ostatnia na odpoczynek. Mnisi prawosławni wierzą, że do zbawienia
można dojść tylko przez osobiste mityczne obcowanie z Bogiem. Dla Greków
Święta Góra Atos jest kolebką ich religii, duchowym skarbcem zawierającym materiał do studiów teologicznych, filozoficznych, badań historii sztuki
bizantyjskiej. Jak w niemal wszystkich klasztorach świata praktykowane są
tam pewne tradycje, jedną z najstarszych jest zakaz wstępu kobiet na teren
półwyspu. Mężczyźni mogą dostać się na Atos, jednak muszą mieć specjalną
zgodę i przystosować się na czas pobytu do życia monastycznego. Miejsce
to nazywane jest też Ogrodem Bogarodzicy. Wiąże się z tym pewna historia,
która została spisana w księgach biblioteki ławry. Mówi ona, że Matka Boska
chciała mieć udział w głoszeniu ewangelii i zjawił się u niej Archanioł Gabriel
ze słowami – Jezus Chrystus, syn twój, zleca ci, byś nie pouczała ziemi judejskiej, a miejsce twoje to macedoński półwysep – Atos. […] Długa i skalista
linia brzegowa z wielką ilością zatok i cypli, obecnie wykorzystywana do
budowy portów, które mają za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość ryb dla
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mnichów, kiedyś stanowiła doskonałe schronienie dla męczenników, którzy
chowali się w pieczarach. Obecnie stanowią one pustelnie”79.

8. kosowo
Kosowo ma na Bałkanach status wyjątkowego terytorium, do którego pretensje rości Serbia. Belgrad uważa, że właśnie Kosowo jest kolebką
narodowości i państwa serbskiego80. Decydujące znaczenie dla tego obszaru
miała bitwa z Turkami na Kosowym Polu (1389 rok), która dała początek
osadnictwu Albańczyków i jednocześnie emigracji Serbów, wymuszonej
przez Turków. Pod panowaniem tureckim liczba ludności albańskiej szybko
osiągnęła przewagę nad Serbami. Tak było w okresie międzywojennym i powojennym. Warto zauważyć, że tylko w latach 1968–1988 Kosowo opuściło
220 tys. Serbów i Czarnogórców. Spis ludności z 1991 roku podawał, że na
omawianym terenie żyło 1,607 mln. Albańczyków (82,2 proc.) oraz 214,5 tys.
(11 proc.) Serbów i Czarnogórców.
Od 1945 roku Kosowo miało w Jugosławii status autonomiczny
w Serbskiej Republice Jugosławii, który został zniesiony w 1968 roku. Konstytucja z 1974 roku potwierdziła uprzedni stan. Stosunki między Serbami
i Albańczykami znacznie pogorszyły się w latach siedemdziesiątych XX
stulecia, a początek szczególnie napiętej sytuacji dały wystąpienia albańskich studentów i robotników w 1981 roku. Protesty o charakterze socjalnym
przerodziły się w żądania polityczne, – oczekiwano przekształcenia Kosowa
w siódmą republikę federacyjną Jugosławii, co doprowadziło do wprowadzenia w Kosowie stanu wyjątkowego (27 II 1989 roku), aresztowania przywódcy albańskiego Azeka Vlaskiego oraz po zmianie konstytucji (23 marca) do
zniesienia autonomii Kosowa.
Dalsze wystąpienia Albańczyków, powołanie przez nich Demokratycznej Ligi Kosowa doprowadziły do sytuacji, że miejscowy parlament 2 VII
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SI „Grecja dla marzycieli”, www.grecja.home.pl, C. Wojciechowska, Święta Góra Atos (Athos), inf.
z 12 VI 2011. Odosobnienie – niewielki domek przeznaczony dla jednego micha, znajdujący się w pobliżu monasteru, z którego czerpie on produkty żywnościowe. Mnisi żyjący w odosobnieniach cechują
się bardzo wysokim uduchowieniem. Cele – to obszerne siedziby mnichów z kaplicą, za niewielką
opłatą udostępniane trzyosobowej grupie mnichów. Cela – kaliwa – monaster przydziela ją jednemu
lub małej grupie mnichów. Jest to mieszkanie mniejsze od celi z kaplicą wewnątrz i bez działki ziemi.
Skity są to zorganizowane wspólnoty złożone z cel, mnisi zamieszkujący je zajmują się rzemiosłem
i rękodzielnictwem. Pustelnie – pieczary, dla tych, którzy życzą sobie spędzić życie w kompletnej
samotności.
M. Tanty, Bałkany w XX wieku: Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 358.
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1989 roku ogłosił Kosowo republiką Jugosławii, której pierwszym prezydentem został Rugowa. Po trzech latach jej istnienia władze w Belgradzie rozwiązały parlament i zdymisjonowały rząd81. W 1994 roku powstała Wyzwoleńcza
Armia Kosowa, która w dwa lata później dokonała wielu zamachów na serbskich policjantów i cywilów oraz albańskich „kolaborantów”. W tej sytuacji
władze serbskie uznały ją za organizację terrorystyczną82. Dramatyczne losy
ludności, brak prób rozwiązania konfliktów pomiędzy Kosowem a Serbią doprowadziły do ingerencji OBWE, która w 1998 roku rozmieściła na spornym
terenie dwa tys. obserwatorów. W wyniku dyplomatycznych zabiegów strona
serbska i albańska zgodziły się przystąpić do rokowań, które odbywały się od
6 do 23 lutego w Rambouillet we Francji83. Warto podkreślić zaangażowanie
w pokojowe rozwiązanie konfliktu Rosji, Watykanu, a także ONZ i państw
G-8. Dnia 17 II 2008 roku Kosowo ogłosiło niepodległość jako Republika
Kosowo, a za stolicę obrało miasto Prisztina. Dotychczas niepodległość Kosowa uznało 75 państw, w tym Polska (26 II 2008 roku), Stany Zjednoczone Ameryki (18 II 2008 roku), Albania, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra,
Macedonia, większość członków Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja w 2008 roku po ogłoszeniu niepodległości sprzeciwiała się
takiemu rozwoju wypadków, jak można przypuszczać z dwóch powodów. Po
pierwsze, nowa sytuacja mogła motywować ruchy niepodległościowe w Rosji
do żądania niepodległości. Po drugie, Rosja i Serbia są połączone wspólną
wiarą chrześcijańską prawosławnych.
Ogłoszenie przez Kosowo niepodległości (w 2008 roku) poprzedziły
działania dyplomatyczne i wojskowe podejmowane przez siły międzynarodowe na podstawie „Rezolucji nr 1244” ONZ (10 VI 1999 roku), między innymi
ustanowiono tymczasowy protektorat dla Kosowa – Misję Wewnętrzną Administracji w Kosowie (United Nation Mission in Kosowo – UNMIK). Na jej
czele stał Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ. Dnia 21 VI
1999 roku do Kosowa wprowadzono międzynarodowe siły pokojowe KOSOVO FORCE (około 50 tys. żołnierzy). Ministerstwo Obrony Narodowej RP
podało, że w 2000 roku w południowym Kosowie stacjonowała Wielonarodowa Brygada Wschód – MNB East, w skład której wchodziły: Task Force
Faslcon (sztab i amerykańska 2 Brygada, licząca 5500 żołnierzy), rosyjska 13.
Grupa Taktyczna – 830 żołnierzy, polski 18 Batalion Powietrzno-Desantowy
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Ibidem, s. 358–360.
Ibidem, s. 360.
Ibidem, s. 361–362.
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(429 żołnierzy), grecki 501 Batalion Zmechanizowany – 429 żołnierzy, ukraińska kompania wsparcia i dywizjon śmigłowców – 240 żołnierzy, oraz grupa
bojowa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – 115 żołnierzy, i litewski
pluton – 30 żołnierzy84. W 2012 roku terytorium pozostawało pod tymczasową administracją ONZ.
Dnia 10 VI 1999 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła „Rezolucję nr 1244” o warunkach przywrócenia pokoju w Jugosławii. Zgodnie
z jej postanowieniami wojska serbskie opuściły Kosowo, a odpowiedzialność
za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w prowincji przejęły siły KFOR,
złożone głównie z oddziałów Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też Rosji85.
Mimo obecności sił KFOR Albańczycy kosowcy spalili i zniszczyli prawie
14 tys. domów, 75 wiosek zamieszkanych przez mniejszości narodowe, w ten
sposób prawie 80 proc. mniejszości zmuszono do opuszczenia prowincji.
Albańskie bojówki zbrojne zniszczyły także wiele bezcennych monasterów
prawosławnych, znajdujących się na liście światowego dziedzictwa kultury
UNESCO (głównie ważne dla Serbów pomniki dziedzictwa kulturowego i religijnego).
Republika Kosowo zajmuje obszar o powierzchni 10 887 km kw.,
który według danych z 2008 roku zamieszkuje około 2 143 000 mieszkańców,
w tym 92 proc. stanowią Albańczycy, 5,3 proc. – Serbowie, a 2,7 proc. – inne
narodowości. Jest to kraj, którego obywatele są w zdecydowanej większości
muzułmanami – 91 proc., a do mniejszości wyznaniowych zalicza się: prawosławnych – 5,5 proc., katolików – 3 proc., protestantów – 0,5 proc.86
Muzułmanie w Kosowie nie mają gwarancji zapisanej w konstytucji,
że ich religia ma status państwowy. Jednocześnie nie chcą uchodzić za islamskich fanatyków. Jako przykład może posłużyć deportacja z Kosowa do
Albanii samozwańczego imama Xhemajla Duka. Lokalne władze w powiecie Skenderaj zamknęły wybudowany przez niego meczet w miejscowości
Marina. Zamykanie meczetów i szkół religijnych, żeby zapobiec ich wykorzystaniu przez propagatorów fundamentalizmu87, stało się orężem lokalnych
społeczności w walce z zagrożeniem wahabickim na Bałkanach.
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M. Kuczyński, M. Ray-Ciemiega, Bałkański syndrom 1991–1999, Warszawa 2000, s. 149.
SI portalu Stosunki Międzynarodowe, www.stosunkimiedzynarodowe.info, „Serbia – Kosowo”, inf.
z 16 XII 2012.
Leksykon krajów świata…, s. 318.
SI portalu Euroislam, www.euroislam.pl, „Kosowo nie chce wahabitów”, inf. z 12 VI 2011.
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W lutym władze w Bośni aresztowały przywódców wahabickich
w tym kraju – w małej wsi, gdzie mieszkańcy zamknęli w 2007 roku mekteb,
czyli islamską szkołę podstawową88. Dnia 12 XII 2012 roku policja w Kosowie dokonała ekstradycji do Macedonii Shukriego Alii, nazwanego „jednym
z największych ideologów radykalnego islamizmu w regionie”. Ali został
skazany przez sąd macedoński na trzy lata więzienia za prześladowania muzułmańskich duchownych, kiedy w 2005 roku usiłował wymusić wymianę
przywódców wspólnoty islamskiej w Macedonii. Wcześniej był zatrzymany
w mieście Debar, będąc w posiadaniu dużej ilości materiałów wybuchowych.
W maju 2012 roku aresztowano także 20 osób określanych jako radykalni
islamiści. Według miejscowych mediów część z nich wcześniej „walczyła
przeciw wojskom NATO w Afganistanie i Pakistanie”89. Należy podkreślić,
że państwo gwarantuje tolerancję religijną. Jednak zdarzają się przypadki
używania przemocy przez muzułmanów w stosunku do chrześcijan, w tym
również wobec katolików. Jednak zdaniem biskupa administratury apostolskiej Prizren Dode Georgij, mianowanego w grudniu 2009 roku, w Kosowie
wielu muzułmanów pragnie wrócić do swych chrześcijańskich korzeni.
Katolicyzm w Kosowie ma krótką historię i można o nim mówić, że
jest kościołem misyjnym. W roku 1969 powołana została diecezja Skopje–
Prizren. Dnia 24 V 2000 roku Jan Paweł II podzielił tę diecezję i powołał administraturę apostolską w Prizren, obejmującą swym zasięgiem całe Kosowo.
W Prisztinie jest budowana nowa katedra p.w. bł. Matki Teresy z Kalkuty. Po
wybudowaniu katedry stolica diecezji ma zostać przeniesiona do Prisztiny.
Ogółem katolików w Kosowie jest ponad 65 tysięcy. Są to głównie Albańczycy (3 proc. ogółu Albańczyków)90, z którymi w 23 parafiach pracuje 55
księży diecezjalnych i zakonnych91.

9. Macedonia
Powierzchnia Macedonii wynosi 25 713 km kw., według danych
z 2002 roku zamieszkiwało ją 2 044 000 osób. Skład etniczny w tym kraju przedstawia się następująco: Macedończycy 64,2 proc., Albańczycy 25,2
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Ibidem.
SI portalu Euroislam, www.euroislam.pl, „Kosowo: ekstradycja radykalnego islamisty do Macedonii”,
inf. z 16 XII 2012.
SI Międzynarodowej Konferencji Biskupiej św. Cyryla i Metodego, www.ceicem.org, „Administratura
Apostolich Prisrianensis”, inf. z 20 VII 2011.
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proc., Turcy 3,9 proc., Romowie 2,7 proc., Serbowie 1,8 proc., Bośniacy 0,8
proc. oraz inni 1,4 proc. Przynależność religijna na podstawie danych z 2005
roku: prawosławni około 65 proc., muzułmanie sunnici około 32 proc., katolicy około 1 proc., inni – głównie protestanci, około 2 proc.92
Tak jak podawaliśmy, w krajach bałkańskich, gdzie duże grupy wyznaniowe stanowią muzułmanie i protestanci, dochodzi do waśni, sporów
czy nawet konfliktów. Chociaż w stosunku do obu wyznań cytowane dane
obejmują tytularnie praktykujących, którzy stanowią w warunkach mozaiki
wyznaniowej zdecydowaną większość. Konstytucja Macedonii, uchwalona
w pierwszych dniach niezawisłości zachowała nieco politycznego romantyzmu. Wprawdzie zagwarantowano swobody wyznaniowe, jednak równocześnie została podkreślona wyjątkowa rola Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej
jako jednego z filarów narodowości macedońskiej93.
Macedoński Kościół Prawosławny istnieje jako autonomiczny od
1958 roku, będąc w jurysdykcji patriarchy Serbii, u którego zabiegał o autokefalię. Ponieważ na samodzielność nie otrzymał zgody, w 1967 roku Macedoński Kościół Prawosławny ogłosił samodzielnie autokefalię, której nie
uznaje świat prawosławny. Biskupi Macedońskiego Kościoła Prawosławnego,
nieuznawanego przez wszystkie lokalne kościoły prawosławne za kanoniczny
i niebędącego z nimi w łączności eucharystycznej, oświadczyli, że zgodziliby
się na status „Kościoła o powiększonej autonomii z cechami kościoła autokefalicznego” w ramach Serbskiego Kościoła Prawosławnego. MKP porzuciłby
tym samym walkę o uznanie autokefalii prowadzoną od 1967 roku.
Oświadczenie zostało wydane po zakończeniu wizyty w Macedonii
ks. Nikołaja Bałaszowa, przedstawiciela Wydziału Zewnętrznych Stosunków
Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Teraz decyzja należy do hierarchów Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Serbska Cerkiew w 2002 roku
zaproponowała zaś podobne rozwiązanie, które zostało wtedy odrzucone
zarówno przez Synod Macedońskiego Kościoła Prawosławnego, jak i przez
macedońskie władze. Jedynie macedoński hierarcha, metropolita Jan, przyjął
propozycję Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Jednak od tego czasu on
sam oraz duchowni i wierni będący pod jego opieką są prześladowani przez
macedoński rząd.
92
93

Leksykon krajów świata…, s. 357.
Konstytucja uchwalona została przez parlament w 17 XI 1991 roku, zmiany wprowadzono 6 I 1992
roku. Prawa, o którym mowa, pochodzą z rozdziału II, pkt. I, artykuł 19. Ustawa zasadnicza została
ogłoszona w „Služben Vesnik na Republika Makedonija”, 1991, nr 52.
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W Macedonii trwa konflikt między Macedońskim Kościołem Prawosławnym, utworzonym w 1967 roku w sposób niekanoniczny z inicjatywy
i z poparciem ówczesnych władz komunistycznych na czele z marszałkiem
Josipem Brozem Tito94, a Cerkwią serbską, której podlega kanoniczna archidiecezja ochrydzka w Macedonii, zarządzana przez metropolitę Jana95. W tej
sprawie zabrał głos patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I (Bortolomeusz I,
Grek z pochodzenia, obywatel Turcji), który w 2009 roku oświadczył, że
sprawa nieuznawania w prawosławnym świecie Macedońskiego Kościoła
Prawosławnego jest sprawą ogólnocerkiewną. Zdaniem patriarchy, decyzje
w tej kwestii powinni podejmować zwierzchnicy lokalnych cerkwi. Patriarcha
stwierdził to w czasie spotkania z prezydentem Macedonii Gjorgem Iwanowem96.
W przypadku prawosławia w Macedonii mamy sytuację podobną do
sytuacji w Czarnogórze, gdzie serbscy hierarchowie tego Kościoła również
nie chcą pozbyć się strefy swoich wpływów. Dowodem na to jest chociażby
wykluczenie z Kościoła wszystkich arcybiskupów i biskupów macedońskich,
pozostawając w jedności z Cerkwią prawosławną macedońską.
Macedoński Kościół Prawosławny – Arcybiskupstwo Ochrydzkie –
Kościół prawosławny, który istnieje od 1958 roku jako autonomiczny w jurysdykcji patriarchy Serbii, zaś od 1967 roku jako autokefaliczny. Z uwagi na okoliczności ogłoszenia niezależności przez Kościół jest uznawany
przez wszystkie kanoniczne kościoły prawosławne za niekanoniczny. Dnia
13 XII 2009 roku przedstawiciele Kościoła zadeklarowali, że zgodziliby się
na powrót pod jurysdykcję patriarchy Serbii jako Kościół autonomiczny, co
oznaczałoby przywrócenie kanoniczności Kościoła przy rezygnacji z jego
autokefalii97. Szacuje się, że w Macedonii jest ponad 1 200 000 wyznawców
prawosławia. Macedoński Kościół Prawosławny oprócz parafii w ojczyźnie
ma swoje placówki w Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki98.
Drugą pod względem liczby wyznawców religią Macedonii jest islam,
którego wyznawcami są przede wszystkim mieszkający w tym kraju Albań94

95

96

97
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SI Portalu Spraw Zagranicznych, www.psz.pl, „Kościół macedoński chce zakończyć schizmę”, inf.
z 12 II 2012.
SI portalu Cerkiew.pl, www.cerkiew.pl, M. Kalina, Macedoński Kościół prawosławny chce zakończyć
schizmę, inf. z 13 VI 2011.
SI portalu Cerkiew.pl, www.cerkiew.pl, A. Szmyga, Patriarcha Bartłomiej o Macedonii, inf. z 13 VI
2011.
R. G. Robertson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Kraków 2005, s. 150-153.
SI Polskiego Serwisu Naukowego, www.naukowy.pl, „Macedoński Kościół Prawosławny”, inf. z 12 II
2012.
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czycy. Wzrost fundamentalizmu islamskiego dokonał się po wojnie domowej
w 2001 roku, kiedy to ponad dwa miliony Albańczyków wystąpiło przeciwko
władzy, dzięki czemu uzyskali gwarancje konstytucyjne zwiększające ich autonomię. Oprócz w miarę lojalnych wobec Macedonii Albańczyków, w kraju
tym pojawił się także nurt fundamentalistyczny, który na Bałkanach, w tym
również w Macedonii, reprezentują wahabici99, traktowani jako sekta, która
ma najwięcej zwolenników w Arabii Saudyjskiej. Ze względu na skrajnie radykalne poglądy stali się przyczyną rozłamu wewnątrz wspólnoty wyznawców
proroka. Według Jakuba Selimovskiego, szefa edukacji religijnej społeczności
islamskiej, w Macedonii „destrukcyjne, skrajnie radykalne prądy pojawiły
się z zamiarem przejęcia władzy nad islamską wspólnotą religijną”100. Władze Macedonii nie potwierdzają oficjalnie tego zagrożenia, ale powszechnie
wiadomo, że radykalne grupy islamskie i ich zwolennicy są obserwowani.
Są ku temu konkretne powody. W 2009 roku trzech braci, Albańczyków pochodzących z Macedonii, było zaangażowanych wspólnie z Jordańczykiem,
Turkiem i Albańczykiem z Kosowa w planowanie zamachu na amerykańską
bazę wojskową w Fort Dix w New Jersey101. Umiarkowani muzułmanie twier99

100
101

Według portalu www.muzulmanie.com prekursorami dwudziestowiecznych fundamentalistów islamskich byli arabscy zwolennicy Muhammada Abd al-Wahabba w ziemi świętej islamu – dzisiejszej Arabii
Saudyjskiej. Wahabici (nazywani też czasem salafitami) uważają się za konserwatystów i religijnych
purytan. Chcą oczyścić islam z wszelkich naleciałości i obcych wpływów. Al-Wahab (1703–1792) był
sunnitą i nieufnie odnosił się do wszelkich „nowinek”. U szyitów nie podobał mu się kult świętych
i ich grobów, bo widział w nim politeizm; zwalczał pogańskie praktyki: noszenie amuletów czy wiarę
w moc czarowników. Arabia była wtedy odcięta od kontaktów ze światem zewnętrznym. Wahabici pozostaliby w izolacji i nie wpłynęliby tak bardzo na dzieje islamu, gdyby w XX wieku Arabia Saudyjska
nie stała się bardzo bogatym państwem za sprawą eksportu ropy naftowej. Petrodolary posłużyły do
innego eksportu – wahabickiej wersji islamu. Saudyjczycy budują meczety i szkoły od Bośni do postradzieckiej Azji Centralnej, zakładają gazety i organizacje społeczno-dobroczynne. Za wahabitę uważano
Saudyjczyka Osamę ibn Ladena, choć część saudyjskich mędrców odcięła się od niego. Orzekli, że jest
charydżytą, czyli ekstremistą. Osama istotnie oskarżał dynastię saudyjską o kolaborację z Amerykanami, a jego poplecznicy w Arabii Saudyjskiej mordują nie tylko obywateli Zachodu pracujących przy
wydobyciu ropy naftowej, ale i Saudyjczyków związanych z rządzącą elitą arabską. Charydżyci są
radykalną sektą islamską, gotową karać śmiercią umiarkowanych muzułmanów jako obłudników lub
niewiernych. Wywodziło się z niej wielu buntowników przeciw muzułmańskim władcom oskarżanym
o brak islamskiej gorliwości.
SI portalu KonserVat, www.konservat.pl, „Wahabicka ekspansja w Macedonii”, inf. z 14 II 2012.
M. Gadziński w tekście Imigranci z byłej Jugosławii planowali atak w USA, opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” w maju 2007 roku, napisał, że: „FBI aresztowała sześciu imigrantów z państw byłej
Jugosławii i Turcji, którzy przygotowywali uderzenie na bazę wojskową w New Jersey. Trzech zatrzymanych to bracia z muzułmańskiej rodziny, najprawdopodobniej z Kosowa lub Bośni. Jeden urodził się
w Turcji, a jeden w Jordanii. FBI opisała ich jako »islamskich bojowników«, którzy chcieli zaatakować
bazę Fort Dix w stanie New Jersey, 130 km od Nowego Jorku, i »zabić tak dużo żołnierzy, jak to tylko
możliwe«”. W Stanach Zjednoczonych imigranci przebywali od kilku lat, a trzech z nich nielegalnie.
Rzecznik Białego Domu stwierdził, że najprawdopodobniej nie mieli bezpośrednich powiązań z Al-Kaidą, ale policja znalazła w ich domach nagrane wystąpienia terrorystów, którzy przeprowadzili za-
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dzą, że sekta wahabitów kontroluje pięć meczetów w Skopje. Dlatego też
podjęli próbę zmiany sytuacji, zawieszając i zakazując prowadzenia modlitw
w meczecie Isa Beg Ramadanowi Ramandani – człowiekowi, który jest postrzegany jako przywódca tutejszych wahabitów102.
Katolicy w Macedonii stanowią niewielki odsetek ludności. Kościół
rzymskokatolicki ma w tym kraju jedną diecezję w Skopje, którą kieruje bp
Krio Stojanow. W pracy duszpasterskiej pomaga mu jedenastu księży diecezjalnych i zakonnych, a do dyspozycji 15 037 wyznawców jest siedem parafii.
Należy dodać, że od 2001 roku do 2009 roku liczba wiernych wzrosła z 6 320
osób do wspomnianych 15 037 członków wspólnoty rzymskokatolickiej103.
Z Macedonią i jej katolicyzmem nierozerwalnie związana jest postać Matki Teresy – właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu, urodzonej 26 VIII
1910 roku w Skopje (dzisiejszej Macedonii) w rodzinie albańskiej. Została
ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Mając 18 lat, wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia loretanek i wyjechała do Indii. W 1937 roku złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię Teresa.
W 1946 roku, podczas pobytu w Indiach, zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką
nad najuboższymi. W 1948 roku, po dwudziestu latach życia zakonnego, postanowiła opuścić mury klasztorne. Chciała pomagać biednym i umierającym
w slumsach Kalkuty. Przez dwa lata oczekiwała na decyzję władz kościelnych, aby móc założyć własne Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić
habit na sari – tradycyjny strój hinduski. Dnia 7 X 1949 roku nowe zgromadzenie zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera na
prawie diecezjalnym. Po odbyciu nowicjatu dwanaście sióstr złożyło pierwszą
profesję zakonną 12 IV 1953 roku, a założycielka złożyła profesję wieczystą
jako Misjonarka Miłości. Dnia 1 II 1965 roku zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską.
Matka Teresa została uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami międzynarodowymi, między innymi Pokojową Nagrodą Nobla w 1979
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103

machy 11 września oraz przemówienia przywódcy Al-Kaidy Osamy ibn Ladena. FBI przyznała jednak,
że przygotowania do terrorystycznego ataku nie wykroczyły poza „etap planowania”. Podejrzani od kilku miesięcy ćwiczyli strzelanie w górach Pensylwanii, objeżdżali też okolice bazy Fort Dix, rozważając
plan akcji. Jeden z zatrzymanych pracował jako dostawca pizzy, miał stały dostęp do bazy. W Fort Dix
szkolą się setki rezerwistów armii Stanów Zjednoczonych, przygotowujących się do wyjazdu do Iraku.
W 1999 roku mieszkały tam setki uchodźców z Kosowa ogarniętego wówczas wojną.
SI Fox News, www.foxnews.com, K. Testorides, Radical Islam on Rise in Balcans, Raising Fars of
Security Threat to Europe, Fox News 2010, inf. z 13 VI 2011.
SI portalu Catholic Hierarchy, www.catholic-hierarchy.org, inf. z 8 V 2011.
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roku. Dzięki temu wiele krajów otworzyło drzwi dla sióstr. Papież Paweł VI
nagrodził ją Nagrodą Pokoju papieża Jana XXIII „za pracę na rzecz ubogich, obraz chrześcijańskiej miłości i wysiłki na rzecz pokoju”. W 1976 roku
otrzymała nagrodę Pacem in terris. Na wniosek włoskich dzieci została Kawalerem Orderu Uśmiechu (1996 rok). W Polsce gościła wielokrotnie, odkąd
w 1983 roku Misjonarki Miłości podjęły służbę. Podczas tych wizyt witana
była przez hierarchów Kościoła i tłumy wiernych. Przyjmowała śluby sióstr,
odwiedzała prowadzone przez nie domy i otwierała nowe. Spotkać ją można
było też wśród bezdomnych na Dworcu Wschodnim i u więźniów na Służewcu w Warszawie. W 1993 roku przyjęła doktorat honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dyplom wręczył jej rektor Uniwersytetu; uroczystość odbyła
się jednak nie w murach krakowskiej uczelni, ale w Warszawie, w pomieszczeniu, które na co dzień służy jako stołówka dla najuboższych. Matka Teresa zmarła w opinii świętości na zawał serca w domu macierzystym swego
zgromadzenia w Kalkucie 5 IX 1997 roku. Jej pogrzeb w dniu 13 IX 1997
roku, decyzją władz Indii, miał oprawę należną osobom o najwyższej randze
w państwie. Na prośbę wielu osób i organizacji Jan Paweł II już w 1999 roku,
a więc zaledwie w dwa lata po jej śmierci, wydał zgodę na oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum
pięciu lat na podjęcie takich działań. Proces ten na szczeblu diecezjalnym
zakończono już w 2001 roku. Beatyfikacji Matki Teresy Jan Paweł II dokonał
w czasie obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu dnia 19 X 2003 roku104.

10. Serbia
Powierzchnia Serbii wynosi 77 474 km kw. Według danych z lipca
2009 roku kraj ten zamieszkuje 7 352 000 osób, w tym: 82,9 proc. Serbów;
3,9 proc. Węgrów; 1,8 proc. Bośniaków; 1,4 proc. Romów; 0,9 proc. Czarnogórców oraz 8,0 proc. innych narodowości. Przynależność religijna: 85,0
proc. prawosławni; 5,5 proc. katolicy; 3,2 proc. muzułmanie; 1,1 proc. protestanci; inni 5,2 proc105.
Serbski Kościół Prawosławny obejmuje swoją jurysdykcją terytorium
Serbii łącznie z obszarem Kosowa, Czarnogóry, Chorwacji, Słowenii, Mace-
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SI „Internetowa Liturgia Godzin”, www.brewiarz.katolik.pl, „Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty”,
inf. z 16 XII 2012.
Leksykon krajów świata…, s. 509.
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donii oraz Bośni i Hercegowiny106. Posiada również parafie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Niemczech, Republice Południowej Afryki,
Austrii, Belgii, Australii, Zjednoczonym Królestwie, Nowej Zelandii, Szwajcarii, we Włoszech i na Węgrzech107. Według danych z 2006 roku dzieli się
na 46 następujących diecezji108: archieparchia belgradzko-karłowacka, ordynaniusz patriarcha Ireneusz; metropolia zagrzebsko-lublańska, ordynariusz
metropolita Jan (Pavlović); metropolia Czarnogóry i Przymorza, ordynariusz
metropolita Amfilochiusz (Radović); metropolia dabrobośniacka, ordynariusz
metropolita Mikołaj (Mrđa); diecezje: žicka, ordynariusz bp Chryzostom
(Stolić); szumadijska, ordynariusz bp Jan (Mladenović); szabacko-valjewska,
ordynariusz bp Milutin (Knežević); niska, ordynariusz patriarcha Ireneusz;
budzińska, ordynariusz bp Lucjan (Pantelić); górnokarłowicka, ordynariusz
bp Gerazym (Popović); zwornicko-tuzlańska, ordynariusz bp Bazyli (Kačavenda); sremska, ordynariusz bp Bazyli (Vadić); banja-lucka, ordynariusz
bp. Efrem (Milutinović); Baczki, ordynariusz bp Ireneusz (Bulović); raszko-prizreńska, ordynariusz bp Teodozjusz (Šibalić); bihaćko-petrovacka, ordynariusz bp Chryzostom (Jević); osjeczkopolska i barańska, ordynariusz bp
Lucjan (Vladulov); timocka, ordynariusz bp Justyn (Stefanović); wrańska,
ordynariusz bp Pachomiusz (Gačić); slawońska, ordynariusz bp Sawa (Jurić);
wraniczewska, ordynariusz bp Ignacy (Midić); dalmatyńska, ordynariusz bp
Focjusz (Sladojević); zahumsko-hercegowińska, ordynariusz bp Grzegorz
(Durić); mileszewska, ordynariusz bp Filaret (Mičević); banacka, ordynariusz
bp Nikander (Bogunović); budimlańsko-nikszicka, ordynariusz bp Joannicjusz (Mićović); zachodnioeuropejska, ordynariusz bp łukasz (Kovačević);
brytyjska i skandynawska, ordynariusz bp Dosyteusz (Motika); środkowoeuropejska, ordynariusz bp Konstantyn (Đokić); zachodnioamerykańska,
ordynariusz bp Maksym (Vasiljević); wschodnioamerykańska, ordynariusz
bp Mitrofan (Kodić); Australii i Nowej Zelandii, ordynariusz metropolita Ireneusz (Dobrijević)109.
Serbski Kościół Prawosławny liczył w 2007 roku 3500 parafii obsługiwanych przez 1900 kapłanów. W 204 monasterach przebywało 230 mnichów
i tysiąc mniszek110. Serbski Kościół Prawosławny jest jednym z kanonicznych
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The Blackwell Companion to Eastern Christianity…, s. 247.
Ibidem, s. 228.
SI Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, www.patriarchia.ru, inf. z 12 VI 2011.
The Blackwell Companion to Eastern Christianity…, s. 247.
Ibidem.
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kościołów prawosławnych. Uznawany przez dyptych111 grecki (Konstantynopol) i rosyjski (Moskwa) jako lokalny, autokefaliczny, mający w swoim zarządzaniu parafie prawosławne na terenie Serbii. Od 23 I 2010 roku
zwierzchnikiem Serbskiego Kościoła Prawosławnego jest patriarcha Ireneusz,
któremu przysługuje tytuł: Jego Świątobliwość abp Peczski, metropolita belgradzko-karłowacki, patriarcha serbski.
Drugim pod względem liczebności kościołem w Serbii jest Kościół
katolicki, którego wspólnota uznaje zwierzchnictwo papieża i jest w pełnej
łączności z Rzymem. W kraju tym żyje około 450 tysięcy wiernych Kościoła
katolickiego. Większość z nich mieszka w regionie Wojwodiny. Kościołem
zarządza abp Stanislav Hacevar, SDB (salezjanin) metropolita archidiecezji belgradzkiej (Smederevo). W skład metropolii wchodzą dwie diecezje:
Subotnica z biskupem sufraganem Janosem Penzes i Zrenjanin z biskupem
sufraganem László Nemethem, SVD, czyli werbistą (w diecezji zamieszkuje
emerytowany biskup László Huzsvár); administracja apostolska w Prizren
– administrator bp Dode Gjergij; egzarchat apostolski Serbii i Czarnogóry
(Križevci) dla Kościoła katolickiego obrządku wschodniego, którym kieruje
bp Djura Džiudžiar; diecezja Srijem zarządzana przez bp. Djuro Gašparovića112.

111
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Przez dyptych rozumie się spis imion zwierzchników autokefalicznych cerkwi prawosławnych. Aktualny dyptych zawiera wykaz piętnastu cerkwi autokefalicznych: konstantynopolska, aleksandryjska,
antiocheńska, jerozolimska, rosyjska, gruzińska, serbska, rumuńska, cypryjska, grecka, albańska, polska, czeska i słowacka oraz amerykańska.
SI portalu Catholic Hierarchy, www.catholic-hierarchy.org, inf. z 16 XII 2012.
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Tabela 4
Liczba wiernych, kapłanów, parafii w diecezjach katolickich w Serbii
rok

2006
2010
2010
2008

diecezja

Biskup

liczba
ludności

Proc.
liczba liczba
liczba katolików
wier- kapłaparafii w stosunku
nych
nów
do ludności

ArchidieStanislav
5 469 977 9 267
cezja belHocevar
gradzka
János
Subitnica
1 012 821 289 591
Pénzes
László
Zrenjanin
552 809 64 110
Nemet
Dode
Prizren
2 100 000 65 000
Gjergij

b.d.
erygowana
Srijem
w 2008
roku

Djuro
Gasparowic

b.d.

b.d.

23

16

0,2

102

114

28,6

26

40

11,6

55

23

3,1

b.d.

b.d.

b.d.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI portalu Catholic Hierarchy, www.catholic-hierarchy.org, inf. z 16 XII 2012.

Według danych Kościoła rzymskokatolickiego, liczba wiernych
w stosunku do ludności Serbii wynosi 6,0 proc. i jest wyższa o 0,5 proc.
od oficjalnie podawanej. Jeżeli przyjąć, że dane Watykanu są wiarygodne,
to do tych wskaźników należy jeszcze dodać katolików z nowo utworzonej
diecezji Srijem. Warto również zauważyć, że w niektórych diecezjach stale
zmniejsza się liczba wiernych. Przykładowo w 1970 roku liczba wiernych
w diecezji Subotnica wynosiła 415 tys. Gwałtowny spadek wyznawców ten
lokalny Kościół zanotował w 1999 roku, kiedy to wspólnota wyznaniowa liczyła tylko 315 187 osób. Podobne zjawisko można zaobserwować w diecezji
Zrenjanin, w której w 1970 roku było 118 800 wyznawców, a w 1999 roku
jedynie 85 718 wiernych113.
Muzułmanie, mimo że w Serbii stanowią niezbyt liczną mniejszość
religijną, zajmują poważne stanowiska państwowe, liczą się z nimi rządzący,
a ci odpłacają się swoją lojalnością. Przykładowo Mufti Muamer Zukorlić
w serbskim Novym Pazarze ma „rząd dusz”, telewizję, uniwersytet i dwie
113

Ibidem.

229

RELIGIE NA BAłKANACH

żony114. Belgradzcy politycy cenią go, bowiem choć upomina się o prawa
muzułmanów, jest umiarkowany w poglądach i toczy bój z wyznawcami radykalnej odmiany islamu, których ostatnio przybywa w Sandżaku graniczącym
z Kosowem, Czarnogórą i Bośnią. Są to wahabici, z serbska zwani wahabjami115.

11. zakończenie
Skomplikowana sytuacja narodowościowo-religijna na Bałkanach stanowi duże wyzwanie dla lokalnych społeczności i polityków najważniejszych
mocarstw. Zaangażowanie się ONZ i Paktu Północnoaltantyckiego w utrzymywaniu pokoju w tym regionie Europy dobitnie świadczy o ewentualnych
możliwościach wybuchu konfliktów na tle etnicznym lub religijnym. Każde
zarzewie wojny stwarza potencjalne zagrożenie dla pokoju światowego. Tego
typu przypuszczenie jest bardzo realne, ponieważ już w tym regionie (Kosowo) stacjonują jednostki KFOR, a Kosowo jest protektoratem ONZ. Wiadomo
też, że Serbię i lokalne prawosławie wspiera Federacja Rosyjska116.
Sytuację bałkańską można więc porównać z sytuacją w Syrii, w sprawie której ONZ chciała przyjąć rezolucję potępiającą reżim w tym kraju,
a weto Chin i Rosji uniemożliwiło podjęcie tego typu kroków. Dodajmy, że
w tym regionie bardzo aktywne stają się Chiny, które zabiegają o przejęcie
kontroli nad portami Grecji, między innymi Pireusem i Salonikami117.

114

115

116

117

Takiej wypowiedzi udzielił moderator strony internetowej Wawo w tekście zatytułowanym Wahabici
odbijają serbskie meczety. SI portalu Bulgaricus, www.bulgaricus.com, inf. z 14 II 2012.
SI portalu Muzułmanie.com, www.muzulmanie.com, „Wahabici odbijają serbskie meczety”, inf. z 12 VI
2011; zob. SI portalu Bulgaricus, www.bulgaricus.com, „Wiadomości z Serbii”, inf. z 14 II 2012.
SI portalu Wirtualna Polska, www.wiadomosci.wp.pl, „Kreml całkowicie wspiera Serbię ws. Kosowa”,
inf. z 15 II 2012.
SI „Polska The Times”, www.polskatimes, „Kryzys strefy euro jest okazją dla Chin. Grecja będzie ich
koniem trojańskim”, inf. z 25 II 2012.
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Tabela 5
Skład religijny na Bałkanach
Państwo

liczba
prawoludności
sławie

3670000
Albania118
Bośnia
3855000
i Hercegowina
Bułgaria
7563710
Chorwacja
4440000
Czarnogóra
671907
Grecja
10787690
Kosowo
2143000
Macedonia
2044000
Serbia
7352000
Razem
42527577

20,0

religie w proc.
inne relikatoliinne wyznania
islam gie chrzecyzm
i niewierzący
ścijańskie
15,0
65,0
X
X

31,0

15,0

40,0

4,0

10,0

81,0
4,4
74,2
90,0
5,5
65,0
85,0
x

1,0
87,8
3,5
2,0
3,0
1,0
5,5
x

12,0
1,3
17,7
5,0
91,0
32,0
3,2
x

2,0
1,3
x
3,0
0,5
2,0
1,1
x

4,0
5,2
5,0
x
x
X
5,2
x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI Eurostatu, www.epp.eurostat.ec.europa.
eu, inf. z 28 II 2012; Leksykon krajów świata…, passim.

Analiza danych w Tabeli 5 pokazuje, że państwami z dominującą
religią prawosławną są: Bułgaria, Czarnogóra, Grecja, Macedonia i Serbia.
Statystycznie rzecz ujmując, państwa te stanowią ponad 50 proc. omawianych
przez nas państw bałkańskich. Katolicy dominują tylko w jednym państwie
– Chorwacji. W czterech krajach przeważają Muzułmanie. Są to: Albania,
Bośnia, Hercegowina oraz Kosowo.
Dokonując oceny składów etnicznych w poszczególnych państwach,
należy zauważyć, że w sześciu z nich dominującym narodem są obywatele
narodowości danych krajów, a w jednym przypadku – Kosowie, zdecydowanie przeważają Albańczycy. Omawianą „siódemkę” stanowią: Albania (91,7
proc. Albańczyków), Bułgaria (83,9 proc. Bułgarów), Chorwacja (89,6 proc.
Chorwatów), Grecja (90,4 proc. Greków), Kosowo (92 proc. Albańczyków),
Macedonia (64,2 proc. Macedończyków i 25,2 proc. Albańczyków) oraz
Serbia (82,9 proc. Serbów). Podzielone narodowościowo są: Bośnia i Hercegowina – 44 proc. Bośniaków, 33 proc. Serbów i 17 proc. Chorwatów,
118

SI portalu Góry i Pagórki, www.gory.wojcik.org.pl, Z. Kruczek, Albania, inf. z 22 II 2012; zob. także:
SI portalu Państwa Świata, www.panstwaswiata.pl, inf. z 22 II 2012.
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oraz Czarnogóra – 43,2 proc. Czarnogórców, 32 proc. Serbów i 11,8 proc.
Bośniaków.
Z dotychczasowej historii wymienionych państw wynika, że przy
jednorodności narodowościowej konfliktów jest niewiele. Narażone na walki
narodowościowo-religijne są natomiast Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra
i Kosowo. Trudno dziś wyrokować, czy narodowościowo-religijny tygiel bałkański doprowadzi do kolejnych konfliktów, mordów, rozbojów i grabieży
oraz czy niezbędne będą kolejna interwencja międzynarodowych sił militarnych, runda dyplomatycznych spotkań, szereg blokad gospodarczych. Wydaje się, że tak długo, jak długo będzie trwała walka religijna o „rząd dusz”,
wpływy polityczne (np. Serbia i Rosja), tak długo z trwogą należy oczekiwać
wiadomości z tego regionu Europy.
Jest rzeczą niespotykaną na innych, podobnych pod względem powierzchni terytoriach, aby na tak niewielkim półwyspie zgromadziło się jednocześnie tyle narodowości i religii. Wiadomo jednocześnie, że ich centra
– poza Serbią – leżą w innych regionach świata. Niezależnie od tego, że
jednym z głównych kościołów prawosławnych na globie jest między innymi
Kościół serbski, zarówno patriarcha Konstantynopola, jak i Rosji widzą na
Bałkanach dla siebie własne interesy. Bałkany nie są także obojętne dla świata
muzułmańskiego, czego dowodem są dotychczas prowadzone wojny, w wielu
przypadkach zakończone masowymi mordami, których sprawcy stanęli przed
Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Z danych wynika
również, że – choć może na niewielką skalę – Kościół katolicki chciałby
w tym regionie mieć swoje wpływy. Bałkany są również doskonałym „poligonem” dla różnych małych kościołów i związków wyznaniowych.
Należy także zauważyć, że międzynarodowy protektorat nad Kosowem nie przyczynił się do odczuwalnego rozwiązania problemów prowincji,
przeciwnie, wywołał nowe rodzaje napięć i poróżnił ze sobą strony zmuszane
do dialogu. Administracja ONZ nie wywiązała się z powierzonych jej zadań,
głównie wobec: 1) rozstrzygania sporów etnicznych; 2) przeciwdziałania
terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej; 3) handlu ludźmi, narkotykami i bronią; 4) ochrony zabytków znajdujących się na liście światowego
dziedzictwa. Z tego względu ONZ postrzegano jako instytucję słabą w przeciwdziałaniu dezintegracji lokalnych wspólnot i działającą ponad interesami
mniejszości.
Natomiast korzystne dla stabilności regionu okazały się rozwiązania
Międzynarodowej Komisji do Spraw Bałkanów (z 2004 roku), zapewniając:
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1) przygotowanie ekspertyz umożliwiających państwom Europy Południowo-Wschodniej integrację ze strukturami Unii Europejskiej; 2) sprecyzowanie
terminu zakończenia działań misji ONZ; 3) dokonanie zmian w uprawnieniach przysługujących administratorom. Ponadto, należy pokreślić nową rolę
Rosji na Bałkanach, polegającą na odchodzeniu od werbalizowania zapewnień politycznych na rzecz polityki gospodarczej o charakterze strategicznym.
Przykładem jest wygrany przez Rosję wyścig z Unią Europejską w sprawie
budowy magistrali „błękitnego paliwa” przez Morze Czarne. Bułgaria w listopadzie 2012 roku wyraziła zgodę na budowę lądowego odcinka gazociągu South Stream. Taka decyzja otworzyła „drzwi bałkańskie” dla tranzytu
rosyjskiego paliwa do Europy Południowej, co jest równoznaczne z nową
recepcją misji prawosławnej. Po rozwianiu się marzeń o ekspansji na Daleki
Wschód, Moskwa powróciła na Bałkany, ale w innej roli niż na początku XX
wieku, kiedy opuściła serbskiego sojusznika. Tym razem Serbia otrzyma już
w 2014 roku tanie paliwo, mogące stać się skutecznym środkiem odtwarzania
jej pozycji na Bałkanach. Katolicka Chorwacja i islamskie Kosowo znajdą się
w uścisku Gazpromu oraz jego partnera tranzytowego – Serbii. Konkurencyjny gaz ziemny z Azerbejdżanu na Bałkanach może pojawić się dopiero około
2020 roku, pod warunkiem, że dojdzie do zrealizowania azersko-tureckiego
gazociągu TANAP.
Czy w tak skomplikowanej sytuacji mieszkańcy tego regionu Europy
mogą czuć się bezpieczni i myśleć o pokojowym współistnieniu? Wydaje się,
że na to pytanie nie ma dziś jeszcze jednoznacznej odpowiedzi.
*****
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SySteMy Polityczne W regionie – Między
autorytaryzMeM a deMokracją

1. Wstęp
Większa część Bałkanów od I wieku po narodzinach Chrystusa była
częścią imperium rzymskiego. W okresie podziału cesarstwa teren ten był zamieszkiwany przez najróżniejsze ludy (Grecy, Trakowie, Ilirowie, Rzymianie,
Dakowie). Pierwsi Słowianie pojawili się na tym obszarze około VI wieku.
Nie byli wówczas jeszcze podzieleni na Serbów, Chorwatów i Bułgarów. Ich
przybycie spowodowało zmiany w etnicznej mozaice ówczesnych Bałkanów.
Inwazję przetrwali Wołosi, którzy przenieśli się w rejony górskie lub migrowali, a także pra-Albańczycy, zamieszkujący teren współczesnej Albanii oraz
Kosowa1.
Półwysep Bałkański w całości jest obszarem specyficznym z racji
skomplikowanej historii, tj. przede wszystkim licznych, złożonych i różnorodnych przekształceń terytorialnych, politycznych, etnicznych, religijnych
i kulturowych2. Wreszcie, obszar ten zawsze był przedmiotem „wielkiej gry”
między mocarstwami, których interesy krzyżowały się na Bałkanach. Stąd
zresztą często spotykane, potoczne określanie Bałkanów mianem „tygla” bądź
„kotła”. Przywołać można słowa Winstona Churchilla, który twierdził, że
„największym problemem Bałkanów jest skoncentrowanie nadmiernej ilości
historii na zbyt małym obszarze”3.

1
2
3

T. Judah, The Serbs: History, Myth & the Destruction of Yugoslavia, New Haven–London 2000, s. 7.
Zob. szerzej: F. Gołembski, Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001, s. 32–141.
Churchill już w czasie I wojny światowej, jak również później, podkreślał znaczenie Bałkanów dla
układu sił i architektury bezpieczeństwa w Europie, o czym niejednokrotnie wspominał w swoich
pamiętnikach. Zob. też S. Haffner, Winston Churchill, Warszawa 2003, s. 53–55, 122–128.
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Po II wojnie światowej w państwach bałkańskich władza została
przejęta przez komunistów. Jugosławia stała się państwem federacyjnym,
w którym Serbia (bez Macedonii, ale z Kosowem i Wojwodiną jako okręgami autonomicznymi) utrzymała status republiki dominującej. Rządzący Josip
Broz Tito bezwzględnie tłumił pojawiające się niekiedy tendencje odśrodkowe. Tito, mimo że był komunistą, i jego następcy (Tito zmarł w 1980 roku)
z powodzeniem prowadzili własną politykę, meandrując pomiędzy Układem
Warszawskim a tzw. Zachodem przez 45 lat4.
Rządy komunistyczne Tita rozpoczęły się wyborem tzw. trzeciej drogi5. Nie podporządkował się politycznie Moskwie, poprzez co popadł w konflikt z Józefem Stalinem. Taka sytuacja pozwoliła na stworzenie atmosfery
zagrożenia, zespalającej państwo poprzez „straszenie” wspólnym wrogiem.
Zyskiem była przychylność przywódców państw Europy Zachodniej, co zaś
rzutowało na gospodarkę Jugosławii, w szczególności wielomilionowe pożyczki i zadłużanie się dawało złudne poczucie dobrobytu. Po śmierci Tita
w 1980 roku zabrakło następcy, który skupiłby władzę w swojej dyspozycji.
Odżyły konflikty narodowe, władzę przejmowały lokalne aparaty komunistycznej partii, gromadząc ludzi przynależnych do tego samego narodu, oraz
narastał kryzys gospodarczy6.
Elementem spajającym Jugosławię po 1945 roku były: marszałek Tito,
partia komunistyczna (do 1952 roku Komunistyczna Partia Jugosławii, potem
Związek Komunistów Jugosławii – ZJK), rząd federalny i Jugosłowiańska
Armia Ludowa. Prezydent Tito, dostrzegając możliwości rozwinięcia waśni
narodowych w federacji, doprowadził w latach siedemdziesiątych do wprowadzenia instytucji ustrojowych, które miały zabezpieczyć funkcjonowanie
państwa. W znowelizowanej w 1974 roku konstytucji zakładano możliwość
realizowania części suwerennych praw przez każdą z republik związkowych
w oparciu o zasadę szerokiego samorządu. Każda z republik posiadała własny system organów państwowych, opartych na zasadzie jednolitości władzy
państwowej7. Josip Broz Tito został dożywotnim prezydentem SFRJ.

4
5

6

7

Zob. B. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 2: Wiek XX, Kraków 2005, s. 397–418.
Zob. M. J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizm: System władzy w Jugosławii 1943–1991.
Powstanie – przekształcenie – rozkład, Warszawa 2004, s. 397–400.
Strona internetowa [dalej: SI] portalu Polityka Polska, www.polityka-polska.pl, P. Nycz, Jugosławia –
przyczyny, przebieg i skutki rozpadu federacji, inf. z 1 IX 2012.
S. Patyra, Republika Słowenii, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. E. Gulewicz, Lublin 2002,
s. 222.
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Po śmierci Tita zdecydowano, że urząd prezydenta ulegnie likwidacji, a w to miejsce powołane zostanie dziewięcioosobowe Prezydium Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, składające się po jednym
przedstawicielu z sześciu republik, dwóch okręgów autonomicznych oraz
lidera partii komunistycznej. Wprowadzono zasadę rotacji, tzn. co roku inny
członek Prezydium kierował jego pracami8.
Istotną rolę w rozpadzie Jugosławii odegrała Serbia. W 1981 roku
pojawiły się trudności z ułożeniem stosunków z Albańczykami w autonomicznym Kosowie. Na tym tle rozbudził się serbski nacjonalizm o tendencjach
antyalbańskich, zwłaszcza po 1987 roku, kiedy przywództwo w serbskim
Związku Komunistów Jugosławii objął Slobodan Milošević. Dostrzegał
niebezpieczeństwo rozbicia Jugosławii, dlatego pragnął w razie jej rozpadu
zachowania dla Serbów maksimum ziem przez nich zasiedlonych i będących
w składzie innych republik – Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Dnia
28 III 1989 roku doprowadził do rewizji konstytucji jugosłowiańskiej znoszącej autonomię Kosowa i Wojwodiny9.
Milošević był najważniejszą postacią w Związku Komunistów Jugosławii. Ów mistrz intrygi biurokratycznej starał się wypełnić polityczną próżnię po śmierci Tita w 1980 roku. Był pierwszym przywódcą komunistycznym
w Europie Wschodniej, który docenił siłę nacjonalizmu. Wyciągając na światło dzienne tłumione od dawna żale, stał się niekwestionowanym przywódcą
Serbii, największej i najpotężniejszej spośród sześciu republik ówczesnej
Jugosławii10.
W 1991 roku niepodległość ogłosiły Słowenia, Chorwacja i Macedonia, a w 1992 roku Bośnia i Hercegowina. Pozostałe republiki, Serbia i Czarnogóra, w kwietniu 1992 roku proklamowały powstanie nowej Federalnej
Republiki Jugosławii pod przywództwem prezydenta Slobodana Miloševicia11. Nowe państwo, zdominowane przez Serbię, podjęło szereg interwencji
zbrojnych w sąsiednich republikach, w celu zjednoczenia wszystkich Serbów
w „Wielkiej Serbii”. Te działania doprowadziły do wykluczenia w 1992 roku
Jugosławii z ONZ i okazały się nieudane, ale były kontynuowane aż do podpisania porozumień pokojowych w Dayton w 1995 roku. Milošević zachował
8

9
10
11

T. Jankowski, System polityczny Chorwacji, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej
i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 189.
M. Tanty, Bałkany w XX wieku: Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 346.
M. Dobbs, Precz z wielkim bratem: Upadek imperium radzieckiego, Poznań 1995, s. 424.
Zob. SI „Komunikacija”, www.komunikacija.org.rs, J. Trkulja, Serbia AT Historical Turning Point, inf.
z 1 IX 2012.

238

Małgorzata Podolak

ścisłą kontrolę nad Serbią i w 1997 roku ponownie został prezydentem Jugosławii.
Ustrojodawcy państw postjugosłowiańskich stanęli u progu lat dziewięćdziesiątych przed koniecznością wyboru systemu rządów adekwatnego
do tradycji politycznej, a także sytuacji zewnętrznej, towarzyszącej powstawaniu państwa (konflikt zbrojny w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie). Przy
wyborze systemu rządów należało uwzględnić także dominujące tendencje
w elitach rządzących (silne osobowości – Franjo Tuđman w Chorwacji, Slobodan Milošević w Serbii).
Transformacja ustrojowa w państwach postjugosłowiańskich zapoczątkowała odejście od państwa typu socjalistycznego oraz powolną budowę
państwa demokratycznego. Wybór demokratycznego sposobu sprawowania
władzy był decyzją strategiczną, chociaż w przypadku republik postjugosłowiańskich pozostawał w cieniu powstawania nowych organizmów państwowych. Sytuacja na tym terenie odróżniała wydarzenia w Europie Środkowej
od mających miejsce na terenach Jugosławii. Należy zauważyć, iż kształtowanie się systemów demokratycznych nie następowało jednak bezproblemowo,
wśród republik postjugosłowiańskich można mówić o zróżnicowanym jego
tempie12.
W Albanii, Bułgarii i Rumunii po wojnie zostały przyjęte nowe konstytucje (odpowiednio lata: 1946, 1947, 1948). W swych założeniach opierały
się na zasadach: jednolitej struktury władzy państwowej, monistycznie zorganizowanej egzekutywie, systemie monopartyjnym. Przeprowadzono reformy
rolne, nacjonalizację przemysłu; kraje zostały ogłoszone republikami ludowymi. Rozwijająca się współpraca polityczna i gospodarcza ze Związkiem
Radzieckim umożliwiła przywódcom partii komunistycznych wprowadzenie
dyktatury typu stalinowskiego. Społeczeństwo zostało poddane sięgającej absurdu propagandzie i masowemu terrorowi oraz prześladowaniu, zwłaszcza
mniejszości narodowych. W Bułgarii masowe represje wobec społeczeństwa
zostały złagodzone w 1954 roku przez nowego przywódcę partii Teodora
Żiwkowa, który przejął faktyczną władzę w państwie. Żiwkow, aż do czasów
objęcia władzy przez Michaiła Gorbaczowa w ZSRR starał się być postrzegany jako najwierniejszy sojusznik Związku Radzieckiego13.
12

13

SI Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, www.iesw.lublin.pl, J. Wojnicki, Ewolucja systemów politycznych państw postjugosłowiańskich (casus Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii, Serbii
i Czarnogóry oraz Słowenii), inf. z 1 IX 2012.
A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, 1989 – Jesień Narodów, Warszawa 2009, s. 300.
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W przypadku Albanii po 1960 roku nastąpiło gwałtowne pogorszenie
stosunków z ZSRR i innymi państwami Układu Warszawskiego (oprócz Rumunii). W 1962 roku Albania przestała uczestniczyć w pracach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w 1968 roku wystąpiła z Układu Warszawskiego i nawiązała, trwającą do 1978 roku, szeroką współpracę polityczną
i gospodarczą z Chińską Republiką Ludową. Jako jedyne z państw europejskich Albania nie podpisała Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie w Helsinkach (1975 rok). Po śmierci Envera Hodży
(1985 roku) Albańska Partia Pracy pod przywództwem Ramiza Alii powoli
liberalizowała represyjną politykę wewnętrzną.
Częściową niezależność od Moskwy w czasach istnienia bloku
wschodniego demonstrowała także Rumunia. Kolejni jej przywódcy (Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu) wykonywali ruchy pokazujące
ową suwerenność (niezerwanie stosunków z Izraelem, bojkot interwencji
w Czechosłowacji w 1968 roku). Jednocześnie od połowy lat siedemdziesiątych nasiliła się represyjność władz. Sytuacja polityczna w Rumunii do
połowy lat dziewięćdziesiątych była bardzo niestabilna, a władza pozostawała
w dyspozycji elity byłej Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Opozycja rozproszona, skupiona w partiach historycznych nie odegrała istotnej roli i nie
uczestniczyła w rządzeniu14.
W latach osiemdziesiątych dokonała się katastrofa gospodarcza w krajach komunistycznych. System okazywał swoją niewydolność. Kłopoty jednego kraju – Związku Radzieckiego, automatycznie odbijały się na sytuacji
w innych państwach15. W 1989 roku przez Albanię przeszła fala manifestacji
antyrządowych, a latem 1990 roku doszło do zamieszek w Tiranie i masowego napływu przeciwników systemu komunistycznego do ambasad. W roku
1992 wybory parlamentarne zakończyły się zwycięstwem opozycji demokratycznej. W Bułgarii w połowie lat osiemdziesiątych zaczęła formować się nielegalna organizacja, która nie zgadzała się z odgórnie narzuconą asymilacją
Turków w Bułgarii. To właśnie ta organizacja dała podwaliny pod działalność
późniejszemu Ruchowi na rzecz Praw i Swobód, kierowanemu przez Ahmeda
Dogana. Pod koniec 1989 system polityczny Bułgarii załamał się. W listopadzie 1989 roku ustąpił Teodor Żiwkow, a kierownictwo Bułgarskiej Partii
Komunistycznej przejęli zwolennicy reform. W grudniu 1989 roku ugrupo14

15

J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji: Europa Środkowo–Wschodnia po 1989 r., Warszawa 2002,
s. 49.
A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Dukielski, op. cit., s. 301.
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wania opozycyjne utworzyły Związek Sił Demokratycznych. Odwołano akcję
asymilacyjną wobec ludności tureckiej. Wybory do Wielkiego Zgromadzenia
Narodowego w 1990 roku przyniosły zwycięstwo postkomunistom z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej. Zgromadzenie wybrało na prezydenta Żeliju
Żelewa – przywódcę Związku Sił Demokratycznych, i uchwaliło konstytucję
Republiki Bułgarii. Bułgaria była przez ponad 40 lat komunistycznych rządów najbardziej lojalnym i najbardziej stabilnym partnerem ZSRR w bloku
wschodnim16.
W Rumunii po obaleniu w wyniku krwawej rewolucji w grudniu 1989
roku dyktatury N. Ceauşescu przywrócono system wielopartyjny, rozpoczęto
przekształcanie gospodarki (ustawę reprywatyzacyjną przyjęto w 2001 roku)
i zrezygnowano z nazwy Socjalistyczna Republika Rumunii. Proces przemian
hamowały kilkakrotnie protesty społeczne (górników). Główną siłą polityczną kraju stał się Front Ocalenia Narodowego, skupiający część działaczy
rozwiązanej w styczniu 1990 roku Rumuńskiej Partii Komunistycznej oraz
przedstawicieli innych nurtów politycznych. W latach 1990–1996 i 2000–
–2004 rządy sprawowała koalicja postkomunistyczna na czele z prezydentem
Ionem Iliescu. W latach 1996–2000 rządy przejęła koalicja centroprawicowa,
a prezydentem został Emil Constantinescu. Od 2004 roku u władzy ponownie
usadowiła się centroprawica (prezydent Traian Băsescu). W 2004 roku Rumunia została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w 2005 roku podpisała traktat akcesyjny do Unii Europejskiej – z datą przystąpienia 2007 rok.
Grecja jako jedyne z analizowanych państw po wojnie w wyniku plebiscytu w 1946 roku wprowadziła monarchię parlamentarną, która opierała
się na zasadzie podziału władz. W latach 1946–1949 w kraju trwała wojna
domowa – komuniści utworzyli Armię Demokratyczną Grecji i w roku 1947
Tymczasowy Rząd Wolnej Grecji. Wspierani przez Jugosławię, przegrali
z wojskami królewskimi wspomaganymi przez oddziały brytyjskie i dostawy amerykańskie. Brak stabilności politycznej, słabość rządu spowodowały
wewnętrzny chaos. W 1967 roku po wojskowym zamachu stanu rządy objęli
tzw. czarni pułkownicy. Zawieszenie konstytucji, zakaz wszelkiej działalności
politycznej, ograniczenie swobód obywatelskich, ścisła cenzura doprowadziły
do rozwoju silnego ruchu opozycyjnego w kraju (mimo prześladowań i represji) i za granicą. W 1973 roku junta zniosła monarchię i proklamowała
republikę. W roku 1974 junta została obalona i nastały rządy demokratyczne.
16

J. Wojnicki, Trudna droga…, s. 28.
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Pierwszą decyzją nowo wybranego parlamentu było wybranie prezydenta republiki, którym został 20 VI 1975 roku Konstantinos Tsatsos. Ówczesny szef rządu Kostas Karamanlis podjął rozmowy o przystąpieniu Grecji
do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Oficjalnym jej członkiem Grecja
została 1 I 1981 roku, zaś w 1993 roku znalazła się w strukturach Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą w 1975 roku konstytucją Grecja jest demokracją
parlamentarną.

2. kształtowanie się parlamentarnego modelu sprawowania
władzy
Większość konstytucji państw bałkańskich ustanowiła parlamentarny
system rządów i są to nowoczesne ustawy zasadnicze, które w swoich postanowieniach odpowiadają standardom konstytucjonalizmu zarówno europejskiego, jak i światowego. Należy zwrócić uwagę na rozbudowane rozdziały
o prawach i wolnościach obywatelskich z naciskiem na poszanowanie różnorodności etnicznej i religijnej. Większość analizowanych państw wprowadziło
do systemu politycznego sądownictwo konstytucyjne oraz rzeczników praw
obywatelskich. Wszystkie państwa posiadają konstytucje pisane. Analiza systematyki konstytucji pozwala stwierdzić, że mają one demokratyczny charakter. Umieszczone w pierwszych rozdziałach zasady konstytucyjne stanowią
klasyczny katalog fundamentalnych reguł współczesnych państw demokratycznych.
Albania posiada konstytucję z 21 X 1998 roku. Została ona zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 22 XI 1998 roku. Tego samego dnia
weszła w życie na podstawie ogłoszonego dekretu Prezydenta Republiki Albanii17. Składa się z osiemnastu części: I Zasady ogólne, II Podstawowe prawa
i wolności człowieka (R. 1 Zasady ogólne, R. 2 Wolności i prawa osobiste, R.
3 Wolności i prawa polityczne, R. 4 Wolności i prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, R. 5 Cele społeczne, R. 6 Adwokat Ludu), III Zgromadzenie
(R. 1 Wybory i kadencja, R. 2. Deputowani, R. 3 Organizacja i funkcjonowanie, R. 4 Tryb ustawodawczy), IV Prezydent Republiki, V Rada Ministrów,
VI Samorząd terytorialny, VII Akty normatywne i umowy międzynarodowe
(R. 1 Akty normatywne, R. 2 Umowy międzynarodowe), VIII Sąd Konstytucyjny, IX Sądy, X Prokuratura, XI Referendum, XII Centralna Komisja
17

Konstytucja Albanii z 1998 r., Warszawa 2001, s. 17.
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Wyborcza, XIII Finanse publiczne, XIV Najwyższa Kontrola Państwowa, XV
Siły zbrojne, XVI Środki nadzwyczajne, XVII Zmiana konstytucji, XVIII
Postanowienia przejściowe i końcowe.
Kształt ustrojowy Bośni i Hercegowinie nadała narzucona konstytucja, stanowiąca Aneks 4 do porozumienia z Dayton18. Widoczny jest wyraźny
wpływ amerykańskiej myśli politycznej oraz położenie szczególnego nacisku
na zachowanie równowagi pomiędzy udziałem we władzy poszczególnych
narodowości zamieszkujących to państwo. Poza konstytucją źródłem prawa
na obszarze BiH są decyzje Wysokiego Przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej, również powołanego na mocy porozumienia z Dayton, a także
konstytucje Republiki Serbskiej oraz Federacji Bośni i Hercegowiny, uchwalone odpowiednio 28 II 1992 roku i 30 III 1994 roku, zmodyfikowane po
wejściu w życie porozumienia z Dayton19. Do źródeł prawa należą także akty
prawne ogólnokrajowego (tj. federalnego) parlamentu i werdykty Trybunału
Konstytucyjnego20.
Porozumienie z Dayton, poza tekstem głównym, zawiera jedenaście
załączników. Dotyczą one kwestii związanych z: militarnym aspektem zakończeniu konfliktu, wyznaczeniem granic międzyetnicznych, przeprowadzeniem
wolnych wyborów, międzynarodowym arbitrażem w przypadku sporów wewnętrznych między RS a FBiH, przestrzeganiem praw człowieka, uregulowaniem sytuacji uchodźców i przesiedleńców, ochroną i odbudową zabytków,
tworzeniem przedsiębiorstw użyteczności publicznej, powołaniem międzynarodowych sił policyjnych21. Konstytucja składa się z dwunastu artykułów
(44 punkty) oraz dwóch załączników. Należy pamiętać, że na obszarze BiH,
odpowiednio w RS i FBiH, obowiązują także dwie konstytucje jej części składowych – Konstytucja Republiki Serbskiej oraz Konstytucja Federacji Bośni
i Hercegowiny. Obie były wielokrotnie modyfikowane i poprawiane, przede
wszystkim w celu ujednolicenia systemu prawnego państwa i usprawnienia
18

19

20

21

Zob. pełny tekst: SI Urzędu Wysokiego Przedstawiciela, http://www.ohr.int, „Constitution of Bosnia
and Herzegovina”, inf. z 20 XII 2010. Jest paradoksalne, że nie dokonano oficjalnego przekładu tekstu ustawy zasadniczej z języka angielskiego na żaden z konstytucyjnych języków BiH, tj. serbski,
bośniacki i chorwacki. Zob. L. Hladky’, Dwanaście lat po Dayton, [w:] Europejski protektorat. Bośnia
i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. M. Gniazdowski, Warszawa 2008, s. 17–32.
Teksty Konstytucji RS i Konstytucji FBiH, wraz z poprawkami i zmianami, dostępne są (w języku
angielskim) na SI Urzędu Wysokiego Przedstawiciela, http://www.ohr.int.
W. Stanisławski, M. Szpala, Bośniacki chaos: Źródła kryzysu politycznego we współczesnej Bośni
i Hercegowinie, „Prace OSW”, 2009, nr 31, s. 15; P. Timofiejuk, Ustrój polityczny Republiki Bośni
i Hercegowiny w myśl porozumień z Dayton, [w:] Bałkany: Etnokulturowe podłoże konfliktów, red.
W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006, s. 181–182.
P. Timofiejuk, op. cit., s. 152–170.
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implementacji porozumienia z Dayton. W wielu przypadkach poprawek dokonywał, korzystając ze swoich uprawnień, Wysoki Przedstawiciel22.
Bułgaria jest republiką demokratyczną. Jej ustrój oparto na konstytucji
przyjętej przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe 12 VII 1991 roku23. Konstytucja Bułgarii składa się z dziesięciu rozdziałów: I – Zasady podstawowe,
II – Podstawowe prawa i obowiązki obywateli, III – Zgromadzenie Narodowe, IV – Prezydent Republiki, V – Rada Ministrów, VI – Władza sądownicza,
VII – Samorząd lokalny i administracja lokalna, VIII – Sąd Konstytucyjny,
IX – Zmiana i uzupełnienie Konstytucji. Uchwalenie nowej Konstytucji,
X – Godło, pieczęć, flaga, hymn, stolica. W swoich założeniach nawiązuje
do rozwiązań konstytucyjnych przyjętych w ugruntowanych demokracjach
zachodnioeuropejskich24.
Chorwacja jest demokracją parlamentarną opartą na konstytucji z dnia
22 XII 1990 roku. Po śmierci F. Tuotama w 1999 roku zrewidowano w latach
2000–2001 przepisy konstytucji z 1990 roku. Określony na mocy tych rewizji
układ relacji pomiędzy naczelnymi organami konstytucyjnymi zbliża się do
systemu rządów parlamentarno-gabinetowych. W konsekwencji można uznać,
że Chorwacja przeszła drogę od semiprezydencjalizmu do systemu właściwego rządom parlamentarnym25. Wprawdzie nie przyjęto nowej konstytucji, ale
duży zakres poprawek (74 artykuły na ogólną liczbę 124) spowodował zmianę
reżimu politycznego26.
Konstytucja Chorwacji zawiera 147 artykułów sformułowanych
w ośmiu rozdziałach: I – Podstawy historyczne; II – Podstawowe zasady
ustrojowe; III – Ochrona praw człowieka i podstawowych swobód obywatelskich; IV – Organy władzy państwowej (1. Parlament chorwacki; 2. Prezydent
Republiki Chorwacji; 3. Rząd Republiki Chorwacji; 4. Władza sądownicza;
5. Prokuratura); V – Sąd Konstytucyjny Republiki Chorwacji; VI – Samorząd
lokalny i regionalny; VII – Stosunki międzynarodowe; VIII – Zmiana Konstytucji27.
22

23
24
25

26

27

J. Olchowski, System polityczny Bośni i Hercegowiny, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich, red.
T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012, s. 447.
Zob. SI portalu Online.bg, http://www.online.bg, inf. z 12 VIII 2012.
J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002, s. 17.
J. Karp, P. Mikuli, Postjugosłowiańskie systemy rządów: casus Chorwacji i Słowenii, [w:] Systemy
rządów: dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa, J. Szymanek,
Warszawa 2007, s. 76.
K. Krysieniel, Chorwacja, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 2005, s. 85.
Zob. SI „Hrvatski sabor”, http://www.sabor.hr, inf. z 12 VIII 2012.
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Konstytucja Grecji została uchwalona przez Piąta Izbę Rewizji Konstytucyjnej 9 VII 1975 roku, obowiązuje od 11 lipca 1975 roku. Konstytucja
w swojej pierwotnej wersji składała się ze 120 artykułów, a po dwóch nowelizacjach z 6 III 1986 roku i 6 IV 2001 roku w konstytucji są 123 artykuły.
Tekst konstytucji został umieszczony w czterech zasadniczych działach i kilkunastu rozdziałach. Poprzedza ja preambuła. Systematyka konstytucji jest
oparta na czterech częściach: I – Postanowienia zasadnicze (Dział A – Forma
ustroju politycznego, Dział B – Stosunki miedzy kościołem a państwem);
II – Prawa indywidualne i społeczne; III – Organizacja i funkcje państwa
(Dział A – Struktura państwa; Dział B – Prezydent Republiki; Dział C – Izba
Deputowanych; Dział D – Rząd; Dział E – Władza sądownicza; Dział F – Administracja); IV – Postanowienia szczególne, końcowe i przejściowe (Dział
A – Postanowienia szczególne; Dział B – Rewizja konstytucji; Dział C – Postanowienia przejściowe; Dział D – Postanowienia końcowe)28.
Konstytucja Kosowa została przyjęta 9 IV 2008 roku i jest pierwszą konstytucją w dziejach niepodległego państwa. Konstytucja jest zgodna
z zaleceniami wysłannika ONZ ds. Kosowa Marttiego Ahtisaariego, który
zaproponował utworzenie państwa pod „międzynarodowym nadzorem”. Została też zatwierdzona przez przedstawiciela Unii Europejskiej, który stoi na
czele misji prawno-administracyjnej EULEX rozlokowanej w Kosowie29.
Według tej konstytucji, która weszła w życie 15 VI 2008 roku, Kosowo jest
republiką prezydencko-parlamentarną. Konstytucja składa się z 14 rozdziałów i 162 artykułów poprzedzonych preambułą: I – Podstawowe zasady; II –
Podstawowe prawa i wolności; III – Prawa Społeczności i ich członków;
IV – Zgromadzenie Republiki Kosowa; V – Prezydent Republiki Kosowa;
VI – Rząd Republiki Kosowa; VII – Wymiar sprawiedliwości; VIII – Trybunał Konstytucyjny; IX – Stosunki gospodarcze; X – Samorząd terytorialny
i organizacje terytorialne; XI – Bezpieczeństwo; XII – Niezależne instytucje;
XIII – Postanowienia końcowe, XIV – Zarządzenia przejściowe30.
W Macedonii Zgromadzenie Republiki uchwaliło konstytucję 17 XI
1991 roku. Tekst ustawy zasadniczej składa się ze 134 artykułów poprzedzonych preambułą i usystematyzowanych w dziewięciu rozdziałach. Bezpośrednio po ostatnim rozdziale są zamieszczone dwie poprawki do konstytucji
(stanowiące jej integralną część), uchwalone przez Zgromadzenie Narodowe
28
29
30

Konstytucja Grecji, Warszawa 2005, s. 16.
SI „Gazety Wyborczej”, www.wyborcza.pl, „Kosowo ma konstytucję”, inf. z 6 VIII 2012.
Konstytucja Republiki Kosowa, Rzeszów 2010.
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Macedonii w dniu 6 I 1992 roku. Pierwsza poprawka stanowi, iż Macedonia
nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państw sąsiednich, a granice Republiki mogą być zmienione zgodnie z konstytucją, na zasadzie dobrowolności oraz zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi.
W drugiej poprawce przyjęto, że Republika Macedonii nie ingeruje w suwerenne prawa innych państw ani w ich sprawy wewnętrzne. Jak wspomniano,
w konstytucji jest dziewięć rozdziałów: I – Postanowienia podstawowe; II
– Podstawowe wolności i prawa człowieka i obywatela; III – Struktura władz
państwowych; IV – Trybunał Konstytucyjny Republiki Macedonii; V – Samorząd Terytorialny; VI – Stosunki Międzynarodowe; VII – Obrona Republiki,
stan wojny i stan wyjątkowy; VIII – Zmiana Konstytucji; IX – Postanowienia
przejściowe i końcowe31.
W Rumunii został ustanowiony system mieszany, zwany półprezydenckim lub prezydencko-parlamentarnym, charakteryzowany określeniami „z nachyleniem parlamentarnym” lub „sparlamentaryzowany”. Przyjęty
system rządów był rezultatem dążenia do ustanowienia silnej władzy wykonawczej, co wynikało z potrzeb państwa w warunkach transformacji, a także
z cech kultury politycznej, braku tradycji demokratycznych i poparcia dla
silnej władzy jednostki32. Dnia 18 III 1990 roku uchwalono nowe prawo wyborcze, które było faktycznie tymczasową konstytucją, gdyż określało formę
rządów oraz procedury potrzebne do uchwalenia nowej konstytucji. Prace nad
konstytucją rozpoczęły się w lipcu 1990 roku. Nową konstytucję uchwalono
21 XI 1991 roku.
Uchwalona przez Zgromadzenie konstytucja została przyjęta przez naród w drodze referendum, które odbyło się 8 XII 1991 roku. Do przyjęcia konstytucji w tej procedurze było niezbędne poparcie dla niej ponad połowy obywateli biorących udział w głosowaniu. W referendum uczestniczyło prawie 70
proc. uprawnionych, za konstytucją opowiedziało się 77,3 proc. głosujących,
co stanowiło 53,5 proc. uprawnionych do głosowania. Przeciw opowiedziało
się 20,4 proc., głosów nieważnych oddano 2,3 proc.33 Konstytucja składa się
ze 152 artykułów umieszczonych w siedmiu tytułach: I – Zasady ogólne; II –
Podstawowe prawa, wolności i obowiązki; III – Władze publiczne (Parlament,
Prezydent Rumunii, Rząd, Administracja publiczna, Władza sądownicza); IV

31
32
33

Konstytucja Republiki Macedonii, Warszawa 1999, s. 10.
J. Steiner, Demokracje europejskie, Rzeszów 1993, s. 204.
Konstytucja Rumunii, Warszawa 1996, s. 10.
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– Gospodarka i finanse publiczne; V – Trybunał Konstytucyjny; VI – Zmiana
Konstytucji; VII – Postanowienia końcowe i przejściowe.
W Serbii nowa Konstytucja weszła w życie 10 XI 2006 roku. Zgodnie
z art. 1: „Republika Serbii jest państwem narodu serbskiego i wszystkich
innych obywateli, opartym na prawie, sprawiedliwości społecznej, wolności
i demokracji przedstawicielskiej, przestrzegającym praw człowieka i mniejszości narodowych, przyjmującym zasady i wartości europejskie”34. Konstytucja składa się z 206 artykułów umieszczonych w dziesięciu rozdziałach:
1 – Zasady konstytucyjne; 2 – Prawa obywatelskie; 3 – System ekonomiczny
i finanse publiczne; 4 – Kompetencje Republiki; 5 – Organizacja władz; 6 –
Sąd Konstytucyjny; 7 – Organizacja władzy w terenie; 8 – Konstytucyjność
i legalność; 9 – Zmiany konstytucji; 10 – Przepisy końcowe.
Podstawy ustroju politycznego Słowenii określiła Konstytucja Republiki uchwalona 23 XII 1991 roku przez Skupsztinę. Przyjęto rozwiązania
właściwe dla demokratycznego konstytucjonalizmu kształtującego się od
1989 roku w europejskich państwach postkomunistycznych35 oraz recypowano idee i zasady demokratycznych konstytucji europejskich36. Podobnie jak to
czynią inne państwa, które odzyskały lub uzyskały niepodległość, nawiązano
w preambule konstytucji do aspiracji narodowościowych połączonych z uniwersalną kwestią poszanowania praw i wolności indywidualnych. Konstytucja
Słowenii jest aktem obszernym, zawiera 174 artykuły. Tekst konstytucji poza
preambułą zawiera dziesięć rozdziałów: I – Postanowienia ogólne; II – Prawa
człowieka i podstawowe wolności; III – Stosunki gospodarcze i społeczne;
IV – Ustrój państwowy (Zgromadzenie Państwowe, Rada Państwa, Prezydent
Republiki, Rząd, Administracja publiczna, Obrona państwowa, Sądownictwo,
Prokuratura, Adwokatura i notariat); V – Samorząd (Samorząd lokalny, Inne
samorządy); VI – Finanse publiczne; VII – Konstytucyjność i legalność; VIII
– Sąd Konstytucyjny; IX – Postępowanie w sprawie zmiany konstytucji; X –
Przepisy przejściowe i końcowe.

34

35
36

SI „Vlada Republike Srbije”, www.srbija.gov.rs, „Constitution of the Republic of Serbia”, inf. z 13 IX
2010.
W. Sokół, System polityczny Słowenii, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich…, s. 389.
Zob. Konstytucja Republiki Słowenii, Warszawa 1994, passim.
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3. Systemy wyborcze i partie polityczne
W Albanii parlamentem jest jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe
składające się ze 140 deputowanych wybieranych na czteroletnią kadencję.
Ostatnie wybory odbyły się 28 VI 2009 roku według nowej ordynacji wyborczej w systemie regionalno-proporcjonalnym, wzorowanym na modelu
hiszpańskim; ponownie wygrała je centroprawicowa koalicja na czele z Partią
Demokratyczną. Po wyborach Partia Demokratyczna weszła w koalicję z Socjalistycznym Ruchem na rzecz Integracji, z którym stworzyła nowy rząd37.
Albański parlament, pod silnym naciskiem UE i po trzech latach politycznej walki, uchwalił reformę systemu wyborczego. Ustawa o nowym
regulaminie wyborczym, która objęła zmiany w sposobie powoływania komisji wyborczych, kontrolę danych osobowych wyborców oraz wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania, przyjęta została 127 głosami „za”
w 140-osobowym parlamencie38.
Do parlamentu albańskiego weszły po ostatnich wyborach: Albańska
Partia Demokratyczna (Partia Demokratike e Shqipërisë), Albańska Partia
Socjalistyczna (Partia Socialiste e Shqipërisë), Republikańska Partia Albanii
(Partia Republikane e Shqipërisë), Socjalistyczny Ruch na rzecz Integracji
(Lëvizja Socialiste për Integrim)39. Partie, które uzyskają mniej niż 2,5 proc.,
i koalicje partyjne, które uzyskają mniej niż 4 proc. ważnych głosów w skali
kraju w I turze wyborów, nie uzyskują mandatów z list (art. 64 ust. 2)40.
Konstytucja Bośni i Hercegowiny bardzo ogólnie odnosi się do systemu wyborczego, podstawą prawną jest ustawa o prawie wyborczym z 2001
roku ze zmianami. Zawarte w niej regulacje określają sposób wyboru parlamentu, Prezydium BiH, a także wskazują zasady, na jakich powinno się
przeprowadzać wybory na pozostałych poziomach władz (do parlamentów

37
38

39

40

T. Jankowski, System polityczny Albanii, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich…, s. 85.
SI portalu Bałkanistyka, www.balkanistyka.org, A. Kasprzak, Parlament albański przegłosował reformę
systemu wyborczego, inf. z 25 IX 2012.
SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, www.msz.gov.pl, „Informator ekonomiczny o krajach świata.
Albania”, inf. z 18 IX 2012.
W styczniu 2005 roku wprowadzono, wspólnymi głosami koalicji rządzącej oraz opozycyjnej PDSH,
poprawki do ordynacji wyborczej w sprawie układania list wyborczych, granic okręgów oraz składu
Centralnej Komisji Wyborczej i lokalnych komisji wyborczych. Zmiany te, dokonane we współpracy
z OBWE, mają zapobiec fałszerstwom w trakcie liczenia głosów, do których dochodziło podczas poprzednich wyborów. Zmiany w tej dziedzinie zażądała Unia Europejska. J. Stańczyk, Kraje Półwyspu
Bałkańskiego. Albania, [w:] Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach
postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004–2005, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2005, s. 77–78.
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jednostek, kantonów, dystryktu oraz skupsztin gminnych)41. Wybory do parlamentu BiH są powszechne równe, bezpośrednie i tajne. Obowiązuje zasada proporcjonalności, zgodnie z którą mandaty są dzielone pomiędzy listy,
zdobywające więcej niż 3 proc. ważnie oddanych głosów w danym okręgu42.
Trzy czwarte z 28 członków Izby Reprezentantów wybieranych na terytorium
Federacji BiH pochodzi z pięciu okręgów wielomandatowych. Pozostałych
siedmiu deputowanych pochodzi z okręgu, który stanowi cała Federacja. Ich
mandaty mają status tzw. mandatów kompensacyjnych. W poszczególnych
okręgach wielomandatowych, składających się z dwóch kantonów, wybiera się od trzech do sześciu członków Izby. Delegaci do Izby Narodów są
wybierani przez parlamenty obu podmiotów składowych BiH. Chorwaccy
i bośniaccy członkowie Izby Narodów w liczbie po pięciu przedstawicieli
obu narodów są wybierani przez Izbę Narodów Federacji BiH. Natomiast
pięciu serbskich członków Izby Narodów wybiera Zgromadzenie Narodowe
Republiki Serbskiej43.
Na terenie Republiki Serbskiej oraz Federacji Bośni i Hercegowiny
również odbywają się wybory do parlamentów. W RS parlament składa się ze
Zgromadzenia Narodowego RS, w którym zasiada 83 posłów, wybieranych
w wyborach powszechnych na obszarze RS (kadencja czteroletnia), oraz Rady
Narodów, składającej się z 28 delegatów44. Wybory do Zgromadzenia Narodowego odbywają się w minimum sześciu wielomandatowych okręgach wyborczych, gdzie jest obsadzanych od czterech do piętnastu mandatów. Ustawa
przewiduje, że w Zgromadzeniu Narodowym musi się znaleźć co najmniej
czterech przedstawicieli każdego z narodów konstytucyjnych. W skład Rady
Narodów wchodzi 28 delegatów wybieranych przez kluby powstałe po wyborach w izbie niższej. Każdy z narodów ma w niej zapewnioną reprezentację:
ośmiu Serbów, ośmiu Chorwatów, ośmiu Bośniaków, czterech „innych”45.
Parlament FBiH składa się z Izby Reprezentantów FBiH (liczącej 98
posłów, wybieranych w wyborach powszechnych na obszarze FBiH na cztery
lata) i Izby Narodów FBiH, która składa się z 58 delegatów: po siedemnastu

41
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K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Pułtusk–Warszawa 2009,
s. 44.
P. Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Warszawa 2011, s. 25.
Ibidem, s. 27.
J. Olchowski, op. cit., s. 111.
P. Osóbka, op. cit., s. 29.
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przedstawicieli narodów konstytucyjnych i siedmiu „innych”46. Wybory do
Izby Reprezentantów odbywają się w minimum dziesięciu wielomandatowych okręgach wyborczych, gdzie jest obsadzanych od trzech do piętnastu
mandatów. Jeżeli chodzi o wybory do Izby Narodów, to liczba mandatów
obsadzanych w poszczególnych kantonach jest proporcjonalna do liczby zarejestrowanych w nich wyborców47.
BiH funkcjonuje wiele partii politycznych. Jednak najważniejsze znaczenie i istotny udział w obsadzaniu stanowisk w organach państwa i jego
podmiotów ma jedynie kilka największych ugrupowań48. W obrębie każdego
z narodów BiH funkcjonuje główna partia, ciesząca się największym poparciem danego narodu. Najważniejszymi partiami są istniejące od początku lat
dziewięćdziesiątych: bośniacka Partia Akcji Demokratycznej (SDA), Chorwacka Wspólnota Demokratyczna w Bośni i Hercegowinie (HDZBiH), Serbska Partia Demokratyczna (SDS)49.
Ostatnie wybory parlamentarne w Bułgarii odbyły się w 2009 roku.
Po raz pierwszy zastosowano mieszaną, proporcjonalno-większościową ordynację. 209 posłów zostało wybranych według ordynacji proporcjonalnej
(metoda Hare–Niemeyera), 31 – według ordynacji większościowej50. Kraj
został podzielony na 31 okręgów wyborczych, pokrywających się z obwodami Bułgarii, a Sofię podzielono na trzy okręgi, w obwodzie płowdiwskim
wydzielono miasto Płowdiw i obszar pozamiejski. Kandydatury na deputowanych do Zgromadzenia Narodowego są wysuwane przez partie polityczne,
koalicje partyjne i komitety wyborcze. Dopuszcza się również możliwość
kandydowania osobom niezrzeszonym. Deputowani są wybierani na cztery
lata, ale w sytuacji wyjątkowej (wojna, stan wojenny), ogłoszonej w czasie
lub po upływie kadencji Zgromadzenia Narodowego, okres jego pełnomocnictw przedłuża się do czasu ustania tych okoliczności. Wybory do nowego
46
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Skład liczebny i etniczny organów przedstawicielskich w BiH został szczegółowo ustalony w poprawkach konstytucyjnych z 2002 roku. Zob. S. G. Markovich, Bosnia and Herzegovina, [w:] World Encyclopedia of Political Systems and Parties, eds. G. E. Delury, N. Schlager, New york 2006, s. 152-153.
Zob. szerzej P. Osóbka, op. cit., s. 25-31.
S. G. Markovich, op. cit., s. 155-158.
SDA została założona m.in. przez Aliję Izetbegovicia, pierwszego prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny, przywódcę tyleż charyzmatycznego, co kontrowersyjnego – dla jednych jest „ojcem narodu
bośniackiego”, dla innych „islamskim fundamentalistą”. HDZ BiH jest „siostrzaną” partią działającej
w Chorwacji HDZ, której symbolem był znany ze swego nacjonalizmu pierwszy prezydent Chorwacji
Franjo Tuđjman. Założycielem SDS był Radovan Karadžić, związana z tą partią była Biljana Plavšić –
oboje oskarżeni o zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
Zob. Kontrowersyjna zmiana ordynacji wyborczej w Bułgarii, „BEST OSW, Bałkany i Europa Środkowa, Tygodnik OSW”, 2009, nr 15, s. 6.
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parlamentu są przeprowadzane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po wygaśnięciu pełnomocnictw poprzedniego.
Bułgarska scena polityczna ewoluuje w stronę układu biegunowego,
w którym dominującą pozycję na trwałe zajmą Obywatele na rzecz Demokratycznego Rozwoju Bułgarii (GERB) i Bułgarska Partia Socjalistyczna
(BSP). Partia GERB konsekwentnie zwycięża we wszystkich wyborach od
2007 roku (z wyjątkiem wyborów samorządowych z 2007 roku, kiedy zajęła
drugie miejsce po BSP). Dominacji GERB towarzyszy stopniowa marginalizacja prawicowej Niebieskiej Koalicji oraz ksenofobicznej partii Ataka, które
otrzymały rekordowo niską liczbę głosów. Stosunkowo słaby wynik uzyskało
też ugrupowanie mniejszości tureckiej Ruch Praw i Swobód. Natomiast Bułgarska Partia Socjalistyczna wychodzi z wyborów wzmocniona – jej kandydat
w wyborach prezydenckich uzyskał wysokie poparcie, a we władzach samorządowych BSP utrzymała silną pozycję51.
Chorwacki Sabor (Zgromadzenie jednoizbowe) liczy nie mniej niż
100 deputowanych i nie więcej niż 160 deputowanych wybieranych na czteroletnią kadencję w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych, proporcjonalnych. W Chorwacji jest system wielopartyjny52. Do najbardziej liczących
się partii politycznych należą: Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ),
Chorwacka Partia Ludowa (HNS), Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji
(SDH) oraz Chorwacka Partia Prawa (HSP). Wymienione partie istnieją na
chorwackiej scenie politycznej od wielu lat, ich przedstawiciele zasiadają
w chorwackim parlamencie, a ponadto formułują samodzielne gabinety rządowe bądź wchodzą w skład rządów koalicyjnych53.
Parlament Czarnogóry składa się z 81 posłów wybieranych na podstawie czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego. Kadencja parlamentu
trwa cztery lata, ale w sytuacji stanu wojennego lub wojny okres rozwiązania
parlamentu i wygaśnięcia jego mandatu zostaje przesunięty o 90 dni, aż do
ustabilizowania się sytuacji w kraju. Scena polityczna Czarnogóry jest mocno
zróżnicowana. Występujące na niej partie można podzielić na: socjaldemokra51
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T. Dąborowski, Bułgaria: rządząca centroprawica konsoliduje władzę, „BEST OSW, Bałkany i Europa
Środkowa, Tygodnik OSW”, 2011, nr 35, s. 1.
Zob. SI Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych, www.ecprnet.eu, A. Ljubojevic, Party System
Change In Serbia and Croatia Caught Between EU Conditionality and National Identity, inf. z 1 IX
2012.
K. Becker-Martić, Modernizacja polityczna i rozwój Republiki Chorwacji. Analiza zmian politycznych
od momentu uzyskania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem systemu partyjnego, [w:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata,
red. M. Barański, Katowice 2009, s. 139.
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tyczne, mniejszości chorwackiej, serbskiej, albańskiej, opowiadające się za
czarnogórsko-serbskim unionizmem, konserwatywne, liberalne i narodowe;
te stronnictwa często funkcjonują w różnych konfiguracjach54. Przykładowo
w wyniku ostatnich przedterminowych wyborów w składzie zwycięskiej
koalicji znalazły się cztery ugrupowania: Demokratyczna Partia Socjalistów
Czarnogóry – 35 mandatów, Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry – 9
mandatów, Chorwacka Inicjatywa Obywatelska – 1 mandat, oraz Partia Bośniaków – 3 mandaty.
W Grecji zastosowanie ma „wzmocniony” proporcjonalny system
wyborczy. W podziale mandatów uczestniczą partie, które przekroczyły próg
wyborczy wynoszący 3 proc. Pierwszych 288 deputowanych pochodzi z 56
okręgów (listy otwarte), w podziale pozostałych dwunastu mandatów uczestniczą partie, które uzyskały ponad 17 proc. głosów w skali kraju. Należy
wspomnieć, że w Grecji obowiązuje przymus wyborczy. System partyjny
w Grecji jest oparty na rywalizacji dwóch największych partii politycznych:
prawicowo-konserwatywnej Nowej Demokracji i centrolewicowego Ogólnogreckiego Ruchu Socjalistycznego; obie powstały w 1974 roku. Mniejszą rolę
odgrywają Komunistyczna Partia Grecji (Kommounistiko Komma Elladas),
założona w 1924 roku, oraz inne małe partie, wśród nich wiele lewicowych55.
Chodzi o: Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny, Komunistyczną Partię Grecji,
Ludowe Zgromadzenie Prawosławne, Koalicję Ruchów Lewicy i Ekologii.
Dnia 17 VI 2012 roku odbyły się przedterminowe wybory do greckiej
Izby Deputowanych. Obok Nowej Demokracji (29,66 proc., 129 mandatów)
liczącą pozycję zyskała radykalnie lewicowa partia SyRIZA (sprzeciwiająca
się pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej –
EFSF, ale pragnąca pozostać w strefie euro) oraz faszyzująca partia Złoty Świt
(głosząca hasła „Grecja dla Greków”). Uzyskały one: SyRIZA – 26,89 proc.,
71 mandatów, Złoty Świt – 6,92 proc., 18 mandatów. W wyniku tych wyborów powołano rząd koalicyjny partii Nowa Demokracja, PASOK i Demokratycznej Lewicy. Jest to pierwszy w nowożytnej historii Grecji rząd koalicyjny,
nietymczasowy, lecz w celu koalicyjnego kierowania państwem przez pełną
kadencję.
54
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Zob. T. Bichta, M. Wichmanowski, System polityczny Czarnogóry, [w:] Systemy polityczne państw
bałkańskich…, s. 209–222.
W. Sokół, Charakterystyka współczesnych systemów partyjnych wybranych państw, [w:] Współczesne
partie i systemy partyjne: Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki,
Lublin 2005, s. 348–349.
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Parlamentem Kosowa jest Zgromadzenie stanowiące jednoizbową
władzę ustawodawczą. Składa się ze 120 deputowanych, wybieranych przez
obywateli Kosowa w wyborach powszechnych, równych, proporcjonalnych
i bezpośrednich w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję. Z oczywistych powodów system partyjny Kosowa jest zdominowany przez partie albańskie, wśród których od lat pierwsze miejsce zajmują rywalizujące ze sobą
Demokratyczna Liga Kosowa i Demokratyczna Partia Kosowa. Kolejnymi
liczącymi się ugrupowaniami ludności albańskiej pozostają: Sojusz dla Przyszłego Kosowa, Sojusz Nowego Kosowa i Demokratyczna Liga Dardanii.
Scena polityczna Kosowa jest bardzo podzielona. W ostatnich wyborach do
Zgromadzenia z grudnia 2010 roku wzięło udział 29 ugrupowań politycznych
(24 partie polityczne, 2 koalicje partyjne oraz 3 społeczne platformy wyborcze), wśród których 8 reprezentowało kosowskich Serbów, zaś 14 – inne
wspólnoty mniejszościowe Kosowa56.
Macedonia posiada jednoizbowe Zgromadzenie (Sobranje), w jego
skład wchodzi od 120 do 140 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i wolnych, w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję57. Według ustawy o wyborze reprezentantów do Zgromadzenia
Republiki Macedonii z 2002 roku, 85 parlamentarzystów jest wybieranych
według zasady większościowej, a 35 według zasady proporcjonalności. Głosy
liczone są za pomocą metody d’Honta. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych określono na 5 proc. Wybory są przeprowadzane w ciągu ostatnich
90 dni przed zakończeniem kadencji parlamentu albo w ciągu 60 dni od daty
rozwiązania Zgromadzenia.
System partyjny w Macedonii wykazuje cechy biegunowości. W wynikach kolejnych wyborów uwidoczniło się istnienie biegunów politycznych,
między którymi toczy się rywalizacja polityczna. Na prawej stronie sceny politycznej są to przede wszystkim Demokratyczna Partia Narodowej Jedności
Macedonii i koalicje, których była częścią, na lewej zaś słabnący komuniści
i socjaldemokraci, czyli Socjaldemokratyczny Związek Macedonii – ugrupowanie o dużym potencjale politycznym. Ostatnie wybory potwierdzają tezę
o dominującym charakterze wymienionych sił politycznych, ale trzeba zwrócić uwagę, iż na scenie parlamentarnej obecne są również inne ugrupowania.
Nie jest ich wiele i w porównaniu z wyborami, które miały miejsce w latach
56
57

K. Pawłowski, System polityczny Kosowa, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich…, s. 282.
Ustawa o wyborze reprezentantów do Zgromadzenia Republiki Macedonii z 2002 roku podaje liczbę
120 deputowanych, konstytucja informuje zaś o liczbie od 120 do 140 posłów (art. 62).
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1994, 1998, 2002, partii jest mniej, zatem system stopniowo się stabilizuje58.
Do najważniejszych ugrupowań politycznych Republiki Macedonii należą:
Demokratyczna Partia Narodowej Jedności Macedonii, Socjaldemokratyczny
Związek Macedonii, Demokratyczna Unia Integracji59.
Izba Deputowanych i Senat Rumunii są wybierane w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym i wolnym.
Kadencja Izby Deputowanych i Senatu wynosi cztery lata. Obie izby – Izba
Deputowanych oraz Senat – są wybierane na podstawie jednakowych zasad
prawa wyborczego, według reguł systemu proporcjonalnego. Podział mandatów następuje w 42 okręgach wyborczych według metody d’Honda. W podziale mandatów uczestniczą tylko te listy partii czy koalicji, które uzyskały
co najmniej 3 proc. głosów w skali całego kraju. Zasada ta nie dotyczy mniejszości narodowych, które uzyskały konstytucyjne prawo do jednego mandatu
deputowanego.
System partyjny Rumunii należy określić jako ekstremalnie wielopartyjny. Do głównych rumuńskich partii politycznych zaliczamy: Partię Socjaldemokratyczną, Partię Demokratyczną, Partię Wielkiej Rumunii, Partię Konserwatywną, Partię Narodowo-Liberalną, Partię Liberalno-Demokratyczną,
Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, Partię Narodowo-Chłopsko-Chrześcijańsko-Demokratyczną, Sojusz Narodowy, Konwencję Demokratyczną60.
Zgromadzenie Narodowe w Serbii (Narodna Skupština) składa się
z 250 posłów, wybieranych na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych, tajnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych61. W Serbii występuje system partyjny, który można określić jako mocno zideologizowany62.
Przechodził kilka faz po 1990 roku. Na początku była widoczna dominacja
socjalistów z SPS wzmocniona pozycją lidera, który zajmował urząd prezydenta do 2000 roku63 W latach 2000–2006 system partyjny w Serbii miał ce-
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Zob. szerzej: P. Rzegocki, Macedonia, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej:
Ustrój, organy władzy, partie polityczne, red. M. Barański, E. Pioskowik, Katowice 2005, s. 230–231.
T. Bichta, System polityczny Macedonii, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich…, s. 318.
W. Sokół, Partie polityczne i systemy partyjne krajów postkomunistycznych w okresie transformacji systemowej, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia: Region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji,
red. J. A. Rybczyńska, Lublin 2000, s. 110–111.
Zob. SI Republikańskiej Komisji Wyborczej w Serbii, www.rik.parlament.gov.rs, „Act on the Election
of Representatives”, inf. 12 XII 2012.
E. Bujwid-Kurek, System partyjny Republiki Serbii, [w:] Współczesne systemy partyjne wybranych
państw europejskich, red. M. Grzybowski, A. Zięba, Kraków 1996, s. 210.
K. Krysieniel, J. Wojnicki, op. cit., s. 172.
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chy systemu spolaryzowanego pluralizmu według kryteriów G. Sartoriego64.
Obecny system partyjny Serbii można określić jako spolaryzowany, a zarazem
umiarkowanie rozproszony65. Najważniejszymi partiami w Serbii są: Socjalistyczna Partia Serbii, Demokratyczna Partia Serbii, G17 Plus, Koalicja Węgierska, Partia Demokratyczna, Serbska Partia Radykalna, Bośniacka Lista.
W Słowenii parlament jest ciałem dwuizbowym, w skład którego
wchodzi Zgromadzenie Państwowe i Rada Państwa. 90 posłów tworzy Zgromadzenie wybierane w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich,
proporcjonalnych i tajnych. W skład Zgromadzenia jest wybierany jeden
przedstawiciel mniejszości włoskiej i jeden przedstawiciel mniejszości węgierskiej. Druga izba parlamentu jest organem o strukturze samorządowo–
–korporacyjnej66. W skład tej izby wchodzi 40 członków, którzy są wybierani w trybie określonym ustawą uchwaloną przez Zgromadzenie większością
2/3. W składzie Rady Państwa przewidziano miejsce dla: 4 przedstawicieli
pracodawców i pracobiorców, 4 przedstawicieli rolników, rzemieślników
i wykonujących wolne zawody, 6 przedstawicieli reprezentujących dziedziny
pozagospodarcze, 22 przedstawicieli interesów lokalnych. Kadencja Rady
trwa pięć lat. Druga izba parlamentu nawiązuje do jugosłowiańskich, socjalistycznych tradycji i łączy w sobie istniejące w socjalistycznej Jugosławii,
ale również w Słowenii w latach 1990–1992, Izbę Pracy Zespolonej i Izbę
Gminną (terytorialną)67.
Opierając się wyłącznie na wynikach wyborów do Zgromadzenia
Państwowego, można by stwierdzić, iż dominującą rolę wśród ugrupowań
politycznych odgrywa lewicowa Liberalna Demokracja Słowenii, której lider
Janez Drnovšek w latach 1992–2000 czterokrotnie obejmował urząd premiera. Pozostałymi partiami Słowenii są: Socjaldemokratyczna Partia Słowenii,
postkomunistyczna Zjednoczona Lista Socjaldemokratów, Koalicja Słoweńska Partia Ludowa i Słoweńscy Chrześcijańscy Demokraci, Nowa Słowenia
– Chrześcijańska Partia Ludowa, Demokratyczna Partia Rencistów, radykalnie prawicowa Słoweńska Partia Narodowa, Partia Słoweńskiej Młodzieży.
Dwa pozostałe miejsca w Zgromadzeniu Państwowym, zgodnie z konstytu-
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Zob. G. Sartori, Parties and Party System: Framework for Analisis, „Political Culture”, 2002, s. 120–
127.
J. Wojnicki, System partyjny Serbii…, s. 173.
P. Sarnecki, Drugie izby parlamentów i ich rola w ustawodawstwie, Warszawa 1999.
W. Petroff, Systemy wyborcze do parlamentów europejskich państw postkomunistycznych w latach
1990–1999, „Studia Polityczne”, 2002, nr 13, s. 225.
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cją przypadły jednemu przedstawicielowi mniejszości węgierskiej i jednemu
przedstawicielowi mniejszości włoskiej.

4. charakterystyka modeli parlamentarnych
W analizowanych państwach przeważają parlamenty jednoizbowe,
wyjątek stanowią Bośnia i Hercegowina, Rumunia i Słowenia, gdzie parlamenty mają strukturę bikameralną. W większości państw kadencja parlamentów trwa cztery lata, jedynie Izba Narodów w BiH ma kadencję dwuletnią
i Rada Państwowa w Słowenii pięć lat. Najliczniejszym parlamentem jest
organ władzy ustawodawczej w Rumunii liczący 441 członków, 300 deputowanych liczy parlament Grecji, najmniej liczny jest parlament BiH – 57
deputowanych. W większości państw parlamenty pracują w trybie sesyjnym,
jedynie parlament Macedonii pracuje w trybie permanentnym. Ze względu na
zamieszkiwanie państw przez różne narodowości, parlament Bośni i Hercegowiny jest obsadzany w oparciu o parytety, w parlamentach Kosowa i Słowenii mniejszości mają zagwarantowaną konstytucyjnie odpowiednią liczbę
mandatów.
Parlament Bośni i Hercegowiny (Skupština) jest najwyższym organem w państwie. Izba Narodów liczy piętnastu członków, z których dziesięciu (pięciu Bośniaków i pięciu Chorwatów) delegowanych jest przez Izbę
Reprezentantów FBiH, a pozostałych pięciu (Serbów) przez Zgromadzenie
Narodowe RS68. Kworum stanowi dziewięciu członków – co najmniej po
trzech z każdego narodu konstytucyjnego. Kadencja trwa dwa lata. Izba Reprezentantów liczy 42 członków, wybieranych w wyborach powszechnych na
całym obszarze BiH na okres czterech lat. Obie izby wyłaniają trzyosobowe
Prezydium, składające się z Serba, Chorwata i Bośniaka, którzy zmieniając
się co 8 miesięcy, pełnią rotacyjnie funkcje Przewodniczącego Izby i jego
zastępców. Na terytorium FBiH jest wybieranych 28 posłów, a z RS pochodzi
14 deputowanych.
Ponadto organami ustawodawczymi są też parlamenty Republiki
Serbskiej i Federacji Bośni i Hercegowiny. W RS parlament składa się ze
Zgromadzenia Narodowego RS (83 posłów, kadencja czteroletnia) oraz Rady
Narodów (28 delegatów, w tym ośmiu Serbów, ośmiu Chorwatów, ośmiu
68

A. K. Piasecki, Meandry demokracji bezpośredniej w Bośni i Hercegowinie, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 199.
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Bośniaków, czterech „innych”). Parlament FBiH składa się z Izby Reprezentantów FBiH (liczącej 98 posłów, wybieranych na cztery lata) i Izby Narodów
FBiH (58 delegatów, po siedemnaście przedstawicieli narodów konstytucyjnych i siedem „innych”)69. Delegaci są wybierani i zatwierdzani na cztery
lata przez dziesięć organów prawodawczych, funkcjonujących na poziomie
kantonów, tj. przez Zgromadzenia Kantonalne, które również mają szerokie
uprawnienia legislacyjne, np. w zakresie edukacji, służby zdrowia i opieki
społecznej70.
Parlament Kosowa stanowi Zgromadzenie będące jednoizbową władzą ustawodawczą. Składa się ze 120 deputowanych, wybieranych przez
obywateli Kosowa w wyborach powszechnych, równych, proporcjonalnych
i bezpośrednich w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję. Konstytucja
wprowadziła liczne formalne gwarancje dla przedstawicieli mniejszości Kosowa. Jedną z nich pozostaje sposób podziału mandatów do Zgromadzenia.
Zgodnie z nim 100 mandatów zostaje rozdysponowanych proporcjonalnie
do liczby uzyskanych głosów między partie lub koalicje polityczne uczestniczące w wyborach do Zgromadzenia. Specyficznym rozwiązaniem pozostaje przepis, iż pięcioprocentowy próg wyborczy odnosi się jedynie do partii
albańskich, natomiast partie mniejszości mają prawo do obsadzania miejsc
w Zgromadzeniu proporcjonalnie do uzyskanego poparcia wyborczego, nawet
jeśli nie przekroczą tego progu.
Dodatkowo, dążąc do zachowania wieloetnicznego i reprezentatywnego charakteru Zgromadzenia, Konstytucja gwarantuje w składzie Zgromadzenia 20 miejsc dla przedstawicieli mniejszości etnicznych: 10 mandatów dla
przedstawicieli Serbów mieszkających w Kosowie, 1 – dla przedstawiciela
społeczności Romów, 1 – dla reprezentanta społeczności Aszkali, 1 – dla
przedstawiciela Egipcjan, 1 – dodatkowy mandat dla przedstawiciela jednej
z trzech mniejszości, tj. Romów, Aszkali lub Egipcjan, w zależności od tego,
która z nich zdobędzie największą liczbę głosów, 3 – dla reprezentantów Bośniaków, 2 – dla przedstawicieli Turków, 1 – dla przedstawiciela społeczności
Gorańców71. W Słowenii w skład Zgromadzenia Państwowego musi być wybrany jeden przedstawiciel wspólnot narodowych – węgierskiej i włoskiej72.
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Skład liczebny i etniczny organów przedstawicielskich w BiH został szczegółowo ustalony w poprawkach konstytucyjnych z 2002 roku. Zob. S. G. Markovich, op. cit., s. 152–153.
J. Olchowski, op. cit., s. 111.
K. Pawłowski, op. cit., s. 283.
P. Mikuli, Parlament Słowenii, Warszawa 2003, s. 10.
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We wszystkich państwach posłowie są przedstawicielami całego narodu i nie
są związani żadnymi instrukcjami. Takie określenie oznacza realizację koncepcji mandatu wolnego. Deputowani posiadają immunitet formalny i materialny
oraz prawo nietykalności (od dnia potwierdzenia wyboru do końca kadencji).
Zgodnie z przyznanym posłom immunitetem materialnym, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za działalność wchodzącą w zakres
sprawowanego mandatu, czyli wyłączona jest ich odpowiedzialność karna za
poglądy wypowiadane i głosy oddawane na posiedzeniach. Immunitet ten ma
charakter trwały, tzn. chroni deputowanego nawet po zakończeniu kadencji,
z zastrzeżeniem, że jego zakres dotyczy wyłącznie działań deputowanego
w związku z wykonywaniem mandatu. Deputowanych chroni także immunitet
nietykalności oraz immunitet formalny. Prawo uchylenia immunitetu należy
do izby, z wyjątkiem sytuacji, w której został schwytany na gorącym uczynku.
Zasada incompatibilitas dotyczy między innymi zakazu łączenia członkostwa
w Radzie Ministrów z mandatem posła do parlamentu. Odnosi się do deputowanych w Bułgarii, Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Słowenii, Serbii.
Kadencje parlamentów ulegają skróceniu w następujących przypadkach:
1. niewybraniu głowy państwa przez parlament (Albania, Grecja, Kosowo);
2. nieuchwalenia budżetu państwa w konstytucyjnym terminie przez prezydenta, np. w Chorwacji;
3. niewykonywania obowiązków określonych przez prawo przez długi
okres, np. przez rząd w Czarnogórze;
4. odmówienia zaufania społecznego poprzez wyjaśnienie kwestii mającej
szczególną wagę dla państwa, np. przez prezydenta na wniosek Rady
Ministrów, która uzyskała wotum zaufania (w Grecji);
5. nieudzielenia wotum zaufania rządowi utworzonemu w konstytucyjnym
terminie, np. w Albanii, Czarnogórze, Grecji, Kosowie, Rumunii, Serbii,
Słowenii (przez prezydenta);
6. udzielenia wotum nieufności dla rządu, np. w Chorwacji, Grecji, Serbii
(przez prezydenta);
7. niepoparcia wniosku premiera o wotum zaufania i w konstytucyjnym terminie niewybrania nowego szefa rządu, np. w Słowenii przez prezydenta.
Jednocześnie z rozwiązaniem parlamentu prezydent zarządza przedterminowe wybory; muszą się one odbyć w konstytucyjnym terminie od dnia
ich ogłoszenia.
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Podstawową funkcją parlamentów jest przede wszystkim działalność
ustrojodawcza, czyli uchwalanie nowych konstytucji oraz wprowadzanie
zmian. We wszystkich państwach projekt zmiany konstytucji mogą wnieść
deputowani, ale różnie jest określona liczba osób składających podpisy pod
inicjatywą: Albania – 1/5 członków Zgromadzenia, Bułgaria – 1/4 deputowanych Zgromadzenia Narodowego, Chorwacja – 1/5 deputowanych, Czarnogóra – 25 deputowanych, Grecja – 50 deputowanych, Macedonia – 30
deputowanych, Rumunia – 1/4 deputowanych lub senatorów, Serbia – 1/3 deputowanych, Słowenia – 20 posłów do Zgromadzenia Państwowego. W przypadku Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa konstytucje ogólnie wymieniają
deputowanych bez sprecyzowania liczby niezbędnej do złożenia takowego
wniosku.
We współczesnych państwach raczej rzadko przepisy konstytucyjne wyposażają prezydenta w prawo inicjatywy konstytucyjnej, jednakże
część z analizowanych państw przewiduje tego typu rozwiązania: Bułgaria,
Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Rumunia (na wniosek rządu)
i Serbia. Obywatele mogą wystąpić z inicjatywą w zakresie zmiany konstytucji w: Czarnogórze –10 tys., Macedonii – 150 tys., Rumunii – 500 tys.,
Serbii – 150 tys. oraz Słowenii – 30 tys. Wszystkie konstytucje mają charakter sztywny, do ich uchwalenia jest wymagana większość kwalifikowana.
W niektórych państwach dodatkowo może (bądź musi np. w Rumunii) być
zarządzone referendum konstytucyjne.
Kolejną funkcją parlamentów jest ustawodawstwo, związane z tworzeniem prawa w danym państwie. Prawo inicjatywy ustawodawczej we
wszystkich państwach posiadają deputowani i rządy. Ludowa inicjatywa ustawodawcza przysługuje obywatelom Albanii (20 tys.), Czarnogóry (6 tys.),
Macedonii (10 tys.), Rumunii (250 tys.), Serbii (30 tys.) oraz Słowenii (5 tys).
Nieformalne prawo inicjowania ustaw mają także obywatele Chorwacji. Mają
prawo do zgłaszania petycji o potrzebie dokonania zmian w obowiązującym
ustawodawstwie73. W Serbii prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje
ponadto parlamentom prowincji autonomicznych, a także – w zakresie ich
ustawowych kompetencji – Narodowemu Bankowi Serbii i Rzecznikowi
Praw Obywatelskich.
Funkcja kontrolna polega na możliwości sprawowania kontroli nad
organami państwowymi, a w szczególności nad rządem. Istnieje możliwość
73

J. Karp, Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu w Chorwacji, [w:] Parlamenty państw europejskich,
red. J. Czajowski, M. Grzybowski, Kraków 2005, s. 52.
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odwołania rządu, ale także zadawania pytań i stosowania interpelacji. Funkcja
kreacyjna polega zaś na możliwości powoływania członków, którzy wchodzą
w skład organów państwowych. W niektórych państwach parlament dokonuje
wyboru prezydenta (np. Albania, Grecja, Kosowo).
Tabela 1
Parlamenty w państwach bałkańskich
Państwo
Albania

Struktura
Zgromadzenie
Izba Narodowych RepreBośnia i Hercegozentantów
wina
Izba Narodów
Bułgaria
Zgromadzenie Narodowe
Chorwacja
Sabor
Czarnogóra
Skupština
Grecja
Izba Deputowanych
Kosowo
Zgromadzenie
Macedonia
Sobranie
Izba Deputowanych
Rumunia
Senat
Serbia
Zgromadzenia Narodowe
Zgromadzenie PaństwoSłowenia
we
Rada Państwowa

kadencja
4
4

deputowani
140
42

2
4
4
4
4
4
4

4
4

15
240
100-160
81
300
120
120-140
315 (2008-2012
334 deputowanych)
137
250
90

5

40

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Systemy polityczne państw bałkańskich…,
passim.

5. Pozycja ustrojowa głowy państwa
Egzekutywa, czyli władza wykonawcza, w omawianych państwach
występuje w postaci dwuczłonowej, należy do prezydenta oraz rządu i zajmuje się całokształtem spraw związanych z polityką wewnętrzną i zagraniczną.
Wszędzie występuje tzw. dualizm egzekutywy74.
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W. Sokół, Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowo-Wschodniej – próba bilansu, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005,
s. 31–32.
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W 1953 roku wprowadzono w Jugosławii urząd prezydenta. Funkcję
tę pełniło kolektywne Prezydium Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ), składające się z reprezentantów poszczególnych republik
oraz okręgów autonomicznych (Wojwodiny oraz Kosowa). Na czele Prezydium stał Josif Broz Tito pełniący funkcję dożywotniego prezydenta. Po jego
śmierci w 1980 roku funkcję przewodniczącego Prezydium pełnili rotacyjnie
reprezentanci republik75. W Rumunii urząd prezydenta wprowadzono w 1974
roku, w Bułgarii w 1990 roku, w Albanii w 1991 roku, a w Grecji w 1975
roku.
W państwach bałkańskich możemy zauważyć niekonsekwencję związaną z pozycją ustrojową prezydenta. Z jednej strony w zdecydowanej większości państw prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich, co świadczy o silnej legitymacji do sprawowania władzy, a z drugiej
zaś strony zakres przyznanych kompetencji jest dość skromny, co świadczy
zaś o słabej pozycji głowy państwa.
Prezydenci Chorwacji i Rumunii zachowują pozycję wykraczającą poza tradycyjną rolę głowy państwa w systemie parlamentarno-gabinetowym. W Chorwacji jest widoczne to zwłaszcza w sprawach związanych
z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Prezydent dysponuje szerokimi
kompetencjami kreacyjnymi w odniesieniu do wojska i służb specjalnych,
może za kontrasygnatą premiera decydować o użyciu sił zbrojnych. Ma również wpływ na powoływanie Rady Ministrów, gdyż tylko on może wskazać
kandydata na Prezesa Rady Ministrów76. W Rumunii prezydent posiada kompetencje w stosunku do parlamentu, rządu i władzy sądowniczej zwolnione
z kontrasygnaty77.
Jedynie w Albanii, Grecji i Kosowie głowy państw są wybierane przez
parlament. Muszą oni uzyskać poparcie kwalifikowanej większości deputowanych (2/3 Grecja i Kosowo, 3/5 Albania). W pozostałych państwach wybory
są powszechne, równe, bezpośrednie, oparte na zasadzie tajności głosowania.
Kandydaci muszą być obywatelami danego państwa, mieć ukończone średnio 35-40 lat, korzystać z pełni praw publicznych. Kadencja prezydentów
75

76

77

J. Wojnicki, Prawo wyborcze na urząd prezydenta republiki w Republice Serbii, [w:] Prawo wyborcze
na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007,
s. 168.
K. Składowski, Prawo wyborcze na urząd prezydenta Chorwacji, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta..., s. 69.
Zob. W. Skrzydło, Republika Rumunii, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. E. Gdulewicz,
Lublin 2002, s. 176–178.
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w Bośni i Hercegowinie oraz w Rumunii wynosi cztery lata, w pozostałych
państwach pięć lat. Istnieje możliwość ponownego wyboru z reguły tylko raz.
Jedynym państwem, w którym występuje kolegialna głowa państwa,
jest Bośnia i Hercegowina. Funkcję tę pełni trzyosobowe Prezydium Bośni
i Hercegowiny78, wybierane w wyborach powszechnych na cztery lata, składające się z Serba, Chorwata i Bośniaka. Jego członkowie pełnią rotacyjnie,
zmieniając się co 8 miesięcy, funkcje Przewodniczącego Prezydium i jego
zastępców. Dwaj członkowie Prezydium – Bośniak i Chorwat, są wybierani
na terytorium FBiH, a trzeci – Serb, na terytorium RS. Ten stan wynika z sytuacji, że tereny BiH zamieszkują trzy główne grupy etniczne – Bośniacy, Serbowie i Chorwaci – wyznające trzy religie: islam, prawosławie i katolicyzm.
Ze względu na wielonarodowość i wielowyznaniowość Bośnia i Hercegowina
bywała nazywana „małą Jugosławią”79. Prezydium podejmuje decyzje w drodze porozumienia. Jeśli jeden z członków Prezydium zgłosi swój sprzeciw
wobec decyzji, to po trzech dniach jest referowana odpowiednio przed Zgromadzeniem Narodowym RS lub Izbą Narodów FBiH. W sytuacji, gdy 2/3
głosujących opowie się przeciwko decyzji, zostaje ona odrzucona. Takie rozwiązanie oznacza, że blokowanie decyzji Prezydium jest stosunkowo łatwe.
Najważniejsze funkcje prezydentów:
– reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych;
– podpisywanie ustaw;
– przedkładanie parlamentowi kandydatur na stanowiska premiera oraz
członków rządu;
– mianowanie i odwoływanie, na wniosek rządu, ambasadorów;
– przyjmowanie listów uwierzytelniających od przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;
– stosowanie prawa łaski;
– nadawanie odznaczeń, orderów i tytułów honorowych.
Prezydenci z reguły nie posiadają prawa inicjatywy ustawodawczej.
Wyjątek stanowi prezydent Kosowa. Nieliczni posiadają prawo inicjatywy
w zakresie zmiany konstytucji (Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo,
Macedonia, Rumunia, Serbia) oraz prawo weta zawieszającego (Bułgaria,
Czarnogóra, Grecja, Kosowo, Macedonia, Rumunia, Serbia). Prezydenci mają
78

79

Prezydium jest zwane także Prezydencją, ponieważ w oryginalnym, czyli anglojęzycznym, tekście
konstytucji organ ten jest określany jako Presidency. System rotacyjny sprawił, że w latach 1995–2010
zmiana na stanowisku przewodniczącego Prezydium dokonywana była aż dwadzieścia razy.
J. Olchowski, op. cit., s. 95.
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prawo desygnowania kandydata na premiera oraz na jego wniosek członków
rządu. Istotnym uprawnieniem jest prawo skrócenia kadencji parlamentu
w określonych konstytucyjnie sytuacjach: 1) niepowołania przez parlament
rządu w konstytucyjnie określonym terminie; 2) nieudzielenia przez parlament rządowi wotum nieufności na wniosek premiera; 3) nieuchwalenia budżetu państwa w terminie przewidzianym przez konstytucję.
W przypadku, gdy głowa państwa nie może sprawować swoich funkcji, czasowo obejmuje ten urząd przewodniczący parlamentu. Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie w Bułgarii instytucji wiceprezydenta. Analiza
przepisów w tym zakresie skłania do postawienia tezy, że urząd wiceprezydenta nie jest niezależnym organem, nie posiada stałych kompetencji. Prezydent może zlecić mu do wykonania w swoim imieniu czynności z zakresu
uprawnień prawodawczych o charakterze indywidualno-konkretnym.
Prezydent nie ponosi odpowiedzialności za akty podjęte w czasie sprawowania swego urzędu. Prezydenta można odwołać z urzędu z powodu naruszenia konstytucji i popełnienia ciężkiego przestępstwa80. We wszystkich państwach wniosek o odwołanie prezydenta jest rozpatrywany przez parlament
i musi być poparty przez co najmniej kwalifikowaną większość wszystkich
jego członków. Uchwała parlamentu jest przesyłana do Sądu Konstytucyjnego, który orzeka o winie prezydenta i ogłasza jego odwołanie ze stanowiska.
W Rumunii Sąd Konstytucyjny jest jedynie organem opiniodawczym, decyzję
w sprawie odwołania prezydenta podejmują obywatele w ogólnopaństwowym
referendum. W przypadku, gdy w państwie nie ma Sądu Konstytucyjnego
(Grecja), organem judykatywy kompetentnym do rozpatrzenia sprawy jest
wówczas Sąd Specjalny, tworzony na mocy postanowień art. 86 ustawy zasadniczej. Przepis ten stanowi o pociągnięciu do odpowiedzialności członków
rządu, ale może być także stosowany analogicznie w odniesieniu do głowy
państwa81.

80
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Zob. B. Dziemidok-Olszewska, Kształtowanie się odpowiedzialności prawnej prezydenta III Rzeczypospolitej, [w:] Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, red. B. Dziemidok-Olszewska,
T. Bichta, Lublin 2011, s. 101–129.
J. Kamiński, System konstytucyjny Grecji, Warszawa 2004, s. 38.
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Tabela 2
Głowa państwa w państwach bałkańskich
Państwo
Albania

Bośnia
i Hercegowina

Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Grecja
Kosowo

Macedonia

Rumunia

Serbia
Słowenia

kadenPrzynależność poliimię i nazwisko
cja
tyczna
(lata)
Parlament
5
bezpartyjny
Bujar Nishani
Bakir Izetbegovič
(Bośniak) – przewodPowszechniczący
ne
Željko Komšić (ChorPartia Akcji Demo4
(prezydenwat)
kratycznej
cja kolekNebojša Radmanović
tywna)
(Serb) – przewodniczący
Obywatele na rzecz Rosen Plewnelijew
Powszech5
Europejskiego Roz- wiceprezydent Margane
woju Bułgarii GERB rita Popowa
Powszech5
bezpartyjny
Ivo Josipović
ne
Partia DemokratyczPowszechFilip Vujanović
5
no-Socjalistyczna
ne
Panhelleński Ruch
Karolos Papoulias
Parlament
5
Socjalistyczny
Parlament
5
bezpartyjna
Atifete Jahjaga
Wewnętrzna Macedońska Organizacja
Rewolucyjna-DemoPowszechkratyczna Partia Ma- George Iwanow
5
ne
cedońskiej Jedności
Narodowej (WMRO-DPMNE)
Traian Bäsescu (10
VII – 28 XIII 2012
zawieszony w oboPartia LiberalnoPowszech4
wiązkach, w tym
-Demokratyczna
ne
czasie p.o. prezydenta
był Crin Antonescu
Serbska Partia PoPowszechTomisław Nikolić
5
stępu
ne
Powszech5
bezpartyjny
Danilo Türk
ne
Wybór

Początek
okresu urzędowania
24 VII 2012

10 XI 2010

22 I 2012
18 II 2010
25 XI 2002
12 III 2005
7 IV 2011

12 V 2009

23 V 2007

31 V 2012
23 XII 2007

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Systemy polityczne państw bałkańskich…,
passim.
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6. rządy
Procedura powoływania danego polityka na urząd Prezesa Rady Ministrów w każdym państwie bałkańskim jest wieloetapowa. Bierze w niej udział
prezydent oraz parlament. Prezydent na początku kadencji parlamentu, jak też
w przypadku opróżnienia stanowiska, powołuje premiera na wniosek partii
lub koalicji partyjnych, posiadających większość miejsc w parlamencie. Desygnowany kandydat na stanowisko premiera w konstytucyjnym czasie (np.
Albania i Macedonia 10 dni, Chorwacja 30 dni, Kosowo 15 dni) przedstawia
skład swojego rządu oraz program polityczny. Jeżeli nie uzyska on akceptacji
parlamentu, to mają zastosowanie tzw. procedury rezerwowe. Jeżeli one też
się nie powiodą, to głowa państwa skraca kadencję parlamentu i zarządza
nowe wybory.
W skład rządów zalicza się premiera i ministrów. Ze względu na parytety w Bośni i Hercegowinie rząd składa się z dziewięciu ministrów (w tym
najwyżej sześciu z Federacji Bośni i Hercegowiny). Zarówno premier, jak
i ministrowie mają po dwóch zastępców – i tu również obowiązuje parytet
narodowościowy, co ma na celu zapewnienie wszystkim narodom konstytucyjnym równego udziału w sprawowaniu władzy na szczeblu centralnym.
Do podjęcia jakiejkolwiek decyzji potrzebna jest zgoda wszystkich trzech, tj.
premiera/ministra i jego zastępców, ponieważ tak jak w przypadku Prezydium
w istocie są sobie równi. Ich także dotyczyła zasada rotacji, którą dopiero
w 2002 roku zniósł Wysoki Przedstawiciel82.
Rząd FBiH składa się z 16 ministrów (8 Bośniaków, 5 Chorwatów, 3
Serbów). Dodatkowo, każdy kanton FBiH posiada własny rząd i ministrów83.
Natomiast w Republice Serbskiej ośrodek władzy składa się z trzyosobowego
Prezydium (prezydent i dwóch wiceprezydentów), wybieranego w wyborach
powszechnych i nominowanego przez Prezydium Rządu RS (16 ministrów:
8 Serbów, 5 Bośniaków, 3 Chorwatów). Niemniej jednak, pozycja władzy
wykonawczej w Bośni i Hercegowinie jest dość niestabilna, a jej ograniczone prerogatywy, rezultat rozczłonkowania administracyjno-politycznego
państwa, nie pozwalają na sprawne zarządzanie. W państwie liczącym około
czterech milionów mieszkańców funkcjonuje czternaście rządów: centralny,

82

83

W. Walkiewicz, Jugosławia: Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 353; S. G. Markovich, op. cit.,
s. 151.
Zob. SI rządu Republiki Serbskiej, http://www.vladars.net; SI rządu Federacji Bośni i Hercegowiny,
http://www.fbihvlada.gov.ba.
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dwa na poziomie entitetów, dziesięć na poziomie kantonów i jeden w Dystrykcie Brčko, a władza rządu centralnego jest bardzo wyraźnie ograniczona
przez rządy RS i FBiH, nierzadko przejmujące kompetencje rządu centralnego poprzez „politykę faktów dokonanych”. Nad tą strukturą nadzór sprawuje
Wysoki Przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej84.
W Kosowie konstytucja gwarantuje dwa stanowiska ministerialne dla
przedstawicieli mniejszości narodowych. W składzie rządu musi zasiadać
przynajmniej jeden minister, który pochodzi z mniejszości serbskiej i przynajmniej jeden minister, będący przedstawicielem innej, niealbańskiej wspólnoty. Jeśli liczba ministrów przekracza dwanaście (liczba ministrów nie jest
konstytucyjnie określona i pozostaje w gestii samego rządu), to w składzie
rządu zasiada kolejny (tj. trzeci) minister, wywodzący się z jednej ze wspólnot
mniejszościowych Kosowa. Konstytucja nie precyzuje, które resorty przypadają ministrom reprezentującym mniejszości.
Decyzje ministrów są podejmowane większością głosów. W przypadku równowagi głosów decydujące znaczenie ma głos premiera. Do kompetencji gabinetu należą: prowadzenie polityki, wykonywanie ustaw, wnoszenie
projektów ustaw, projektu budżetu, planu przestrzennego państwa, opiniowanie projektów ustaw, określanie zasad organizacji wewnętrznej i działalności ministerstw oraz innych organów administracji, decydowanie o uznaniu
państw i rządów, nawiązywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
podejmowanie decyzji o otwieraniu placówek dyplomatycznych, proponowanie kandydatów na ambasadorów i przedstawicieli państwa poza granicami,
proponowanie kandydata na prokuratora generalnego, mianowanie i odwoływanie funkcjonariuszy publicznych. Rząd, zgodnie z zasadami klasycznego
parlamentaryzmu, ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem,
nie ponosi jej natomiast przed prezydentem. Dodatkowo za decyzje podejmowane w ramach powierzonych kompetencji odpowiedzialność indywidualną
przed parlamentem ponoszą poszczególni ministrowie.
W Albanii wniosek o wotum nieufności może być wniesiony przez
1/5 deputowanych i musi być przyjęty przez większość wszystkich członków Zgromadzenia. Zgromadzenie w ciągu 15 dni wybiera nowego premiera.
W Bułgarii prawo wystąpienia z wnioskiem o uchwalenie wotum nieufności
przysługuje 1/5 deputowanych. Dla swojej skuteczności wniosek powinien
uzyskać poparcie absolutnej większości Zgromadzenia Narodowego (121 gło84

W. Walkiewicz, op. cit., s. 436.
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sów). W przypadku odrzucenia wniosku przez parlament konstytucja zabrania ponownego wniesienia takiego projektu przez okres następnych sześciu
miesięcy85. W Chorwacji przyjęto zasadę solidarnej odpowiedzialności całego
rządu oraz indywidualnej poszczególnych ministrów (art. 114). Wniosek o odwołanie ministra lub całego rządu stawia 1/5 deputowanych. Za wnioskiem
musi opowiedzieć się większość ogólnej liczby deputowanych, żeby był skuteczny. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, to nie można ponownie postawić
takiego wniosku przed upływem sześciu miesięcy86.
W Czarnogórze parlament może uchwalić wotum nieufności wobec
rządu. Procedurę rozpoczyna poddanie pod głosowanie wniosku, który został
zgłoszony przez minimum 27 posłów. W przypadku rządu, który otrzymał
wotum zaufania, następny wniosek w sprawie uchwalenia wotum nieufności
może zostać złożony dopiero po upływie 90 dni87. W Kosowie uchwalenie
wotum nieufności przez Zgromadzenie wobec całego rządu następuje na
wniosek przynajmniej 1/3 członków Zgromadzenia. Głosowanie nad wotum
nieufności ma miejsce nie wcześniej niż 2 dni i nie później niż 5 dni od przedłożenia wniosku. Wotum nieufności zostaje uchwalone, jeśli „za” opowie się
w głosowaniu większość członków Zgromadzenia. Oznacza to dymisję rządu.
Jeśli wotum nieufności nie zostanie uchwalone, to ponowne głosowanie wniosku o wotum nieufności nie może mieć miejsca w ciągu kolejnych 90 dni88.
Według konstytucji Macedonii rząd jako całość oraz poszczególni
ministrowie ponoszą odpowiedzialność za swoją działalność przed Sobraniem. Parlament może uchwalić wotum nieufności dla rządu. Wniosek w takiej sprawie zgłasza co najmniej 20 deputowanych, a głosowanie odbywa się
po upływie 3 dni od daty zgłoszenia wniosku. Ponowne zgłoszenie wniosku
w kwestii zaufania dla rządu nie może odbyć się ponownie przed upływem 90
dni od ostatniego głosowania nad takim wnioskiem. Wyjątkiem jest sytuacja,
gdy wniosek taki zgłosi większość ogólnej liczby deputowanych (art. 92).
Również gabinet ma prawo przedstawić wniosek o wotum zaufania przed
Zgromadzeniem lub może też podać się do dymisji. Odejście rządu jest także
powodowane przez dymisję premiera, jego śmierć albo przez trwałą niezdolność do sprawowania urzędu (art. 93).
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J. Karp, M. Grzybowski, op. cit., s. 55.
M. Podolak, System polityczny Chorwacji, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich…, s. 178.
T. Bichta, M. Wichmanowski, op. cit., s. 207.
K. Pawłowski, System polityczny Kosowa…, s. 286.
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W Rumunii przyjęcie koncepcji egalitarnego bikameralizmu spowodowało egzekwowanie odpowiedzialności rządu przez obie izby na wspólnym
posiedzeniu. Parlament może orzekać odpowiedzialność polityczną rządu
poprzez wyrażenie wotum nieufności lub odmowę wyrażenia zaufania. Izba
Deputowanych i Senat na wspólnym posiedzeniu mogą uchwalić wotum nieufności dla rządu głosami większości deputowanych i senatorów. Wniosek
o wotum nieufności musi być wniesiony przez co najmniej 1/4 ogólnej liczby
deputowanych i senatorów. W dniu jego zgłoszenia jest on przekazywany do
wiadomości rządu. Wniosek o wotum nieufności jest rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu obu izb po upływie 3 dni od jego zgłoszenia. Jeżeli wniosek
o wotum nieufności zostanie odrzucony, to deputowani i senatorowie, którzy go podpisali, nie mogą zgłosić nowego wniosku podczas tej samej sesji,
z wyjątkiem sytuacji, gdy rząd angażuje swoją odpowiedzialność z własnej
inicjatywy.
W Serbii wotum nieufności dla całego rządu lub konkretnego ministra
może zostać zainicjowane przez co najmniej 60 posłów. Wniosek w sprawie
wotum nieufności jest omawiany w Zgromadzeniu Narodowym. Do poparcia wniosku jest potrzebna większość ogólnej liczby posłów. Jeżeli wniosek
zostaje przegłosowany, to prezydent jest zobowiązany do wszczęcia postępowania w sprawie wyboru nowego rządu. Jeżeli Zgromadzenie Narodowe
nie wybierze nowego rządu w ciągu 30 dni od uchwalenia wotum nieufności,
to prezydent jest zobowiązany do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego
i zarządzenia przedterminowych wyborów. Jeżeli natomiast wniosek został
odrzucony, to nie można składać go ponownie przez upływem 180 dni. Zgromadzenie Narodowe podejmuje decyzje o udzieleniu wotum nieufności lub
wotum zaufania większością bezwzględną ogólnej liczby deputowanych (art.
131). Premier może wystąpić do Zgromadzenia Narodowego z wnioskiem
o odwołanie pojedynczego ministra. Ewentualna rezygnacja premiera lub
udzielenie mu wotum nieufności powoduje dymisję całego rządu. Rząd w takim przypadku pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego premiera89.
Według konstytucji Słowenii Zgromadzenie może, na wniosek co najmniej 10 posłów, dokonać wyboru nowego premiera, co jest określane jako
wyrażenie wotum nieufności urzędującemu premierowi i w konsekwencji
całemu rządowi (konstruktywne wotum nieufności). Głosowanie nad wnio89

J. Wojnicki, Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990–2003), Pułtusk 2003, s. 161.
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skiem o wotum nieufności może odbyć się dopiero po 48 godzinach od jego
złożenia, chyba, że Zgromadzenie większością 2/3 głosów ogólnej liczby
posłów podejmie inną decyzje lub gdy kraj pozostaje w stanie wojny lub
wyjątkowym. W przypadku, gdy premier pochodzi z wyboru dokonanego
większością głosów deputowanych biorących udział w głosowaniu (w trybie
art. 111 ustęp 4), Zgromadzenie może, na wniosek ponad 10 posłów, dokonać
wyboru nowego premiera większością głosów posłów biorących udział w głosowaniu, co przyjmuje się za wyrażenie wotum nieufności dotychczasowemu
premierowi.
Tabela 3
Szef rządu
Państwo

imię i nazwisko

Przynależność polityczna

Demokratyczna Partia Albanii
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna w Bośni i Hercegowinie
Obywatele na rzecz Europejskiego
Bajko Borisow
Rozwoju Bułgarii
Zoran Milano- Socjaldemokratyczna Partia Chorvić
wacji
Demokratyczna Partia Socjalistów
Igor Lukšić
Czarnogóry
Antonis Samara Nowa Demokracja
Hashim Thaçi Demokratyczna Partia Kosowa
Wewnętrzna Macedońska OrganiNikoła Gruew- zacja Rewolucyjna – Demokratyczski
na Partia Macedońskiej Jedności
Narodowej (WMRO–DPMNE)
Viktor Ponte
Partia Socjaldemokratyczna
Irina Dacić
Socjalistyczna Partia Serbii
Janez Jansa
Słoweńska Partia Demokratyczna

Albania
Sali Berisha
Bośnia i Her- Vjekoslav Becegowina
rvanda
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Grecja
Kosowo
Macedonia
Rumunia
Serbia
Słowenia

Początek
okresu urzędowania
2005
12 I 2012
27 VII 2009
23 XII 2011
29 XII 2010
20 VI 2012
9 I 2008
27 VIII 2006
7 V 2012
27 VII 2012
10 II 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Systemy polityczne państw bałkańskich…,
passim.
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7. Sądownictwo konstytucyjne
W zdecydowanej większości państw bałkańskich występują sądy konstytucyjne. Jedynie ustrój prawny Grecji nie zna instytucji sądu konstytucyjnego. Zgodnie jednak z art. 93 ust. 4 ustawy zasadniczej organy sądowe są
zobowiązane nie stosować aktów, których treść jest sprzeczna z konstytucją.
Takie rozwiązanie w praktyce oznacza, że każdy sąd ma prawo orzekać o konstytucyjności czy też legalności ustawy, która ma zostać wykorzystana przy
rozstrzygnięciu konkretnego sporu. Ostatecznymi instancjami, które decydują
w tej materii, są Sąd Najwyższy, Najwyższy Sąd Administracyjny oraz Trybunał Obrachunkowy. Zastosowane w Grecji badanie kwestii konstytucyjności
prawa niesie za sobą niebezpieczeństwo wydawania sprzecznych orzeczeń
wypowiadających się w tym względzie podmiotów. Grecka ustawa zasadnicza rozstrzygnęła jednak problem, wprowadzając instytucję Specjalnego Sądu
Najwyższego, którego zadaniem jest badanie rozbieżności w orzecznictwie
sądowym. Organ ten rozwiązuje spory powstałe między Najwyższym Sądem
Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Obrachunkowym
w kontekście konstytucyjności aktów prawnych. Jest to jedyna instytucja sądowa mogąca unieważniać ustawy niezgodne z konstytucją, a jej decyzje są
ostateczne.
Zadaniami Sądu Konstytucyjnego jest orzekanie: o zgodności ustaw
z konstytucją; o zgodności układów zbiorowych i innych przepisów z konstytucją oraz ustawami; o sporach kompetencyjnych między organami władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; o sporach kompetencyjnych
między organami państwa a jednostkami samorządu terytorialnego; o odpowiedzialności prezydenta; o zgodności z konstytucją programów i statutów
partii politycznych oraz stowarzyszeń; w sprawach określonych w konstytucji. Ponadto taki trybunał stoi na straży praw oraz wolności człowieka i obywatela w zakresie wolności przekonań, sumienia, myśli i publicznego ich
wyrażania, zrzeszania się i działalności politycznej, przestrzegania zakazu
dyskryminacji obywateli ze względu na płeć, rasę, wyznanie, narodowość,
pochodzenie społeczne i przynależność polityczną.
Sędziowie sądów konstytucyjnych muszą mieć z reguły wyższe studia prawnicze, wysokie kwalifikacje zawodowe oraz odpowiedni staż zawodowy w działalności prawniczej lub w wyższym szkolnictwie prawniczym.
Funkcja sędziego jest niepołączalna z pełnieniem jakiejkolwiek innej funkcji
publicznej lub prywatnej, z wyjątkiem funkcji dydaktycznych w wyższym

270

Małgorzata Podolak

szkolnictwie prawniczym. Sędziowie Sądu Konstytucyjnego są niezawiśli
w sprawowaniu urzędu oraz są w tym okresie nieusuwalni.
Uprawnionymi podmiotami do złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania przed Sądem Konstytucyjnym są: Prezydent Republiki, Prezes Rady
Ministrów, grupa deputowanych (np. Albania i Chorwacja 1/5, Czarnogóra
5 deputowanych), Obrońcy Praw Człowieka (np. Adwokat Ludu w Albanii,
Obrońca Praw Narodu w Chorwacji), organy samorządu terytorialnego, organy wspólnot religijnych, partie polityczne i inne organizacje oraz osoby
indywidualne, Sąd Najwyższy i inne sądy (jeżeli problem konstytucyjności
aktu prawnego dotyczy sprawy rozpatrywanej przez sąd).
W Bośni i Hercegowinie Sąd Konstytucyjny składa się z dziewięciu sędziów, z których czterech jest wybieranych przez Izbę Reprezentantów FBiH, dwaj przez Zgromadzenie Narodowe RS, trzej przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka, po konsultacji z Prezydium BiH. Ta trójka nie
może być obywatelami BiH ani żadnego z państw ościennych90. Sędziowie
pierwszej kadencji pełnili swoje funkcje przez pięć lat, kolejni pozostają na
stanowiskach do ukończenia 70 roku życia91. Sąd Konstytucyjny jest najwyższą instancją dla wszystkich sądów, działających na terytorium BiH, tzn.
dla sądów najwyższych RS i FBiH, sądów kantonalnych w FBiH oraz sądów
municypalnych w RS i FBiH. Sprawy do rozpatrzenia kierować mogą do
Sądu Konstytucyjnego następujące podmioty: Prezydium BiH, prezes Rady
Ministrów BiH, przewodniczący bądź jego zastępca w każdej z izb Zgromadzenia Parlamentarnego, 1/4 członków którejkolwiek z tych izb, a także 1/4
członków którejkolwiek z izb parlamentów obu podmiotów BiH.
Orzeczenia sądów konstytucyjnych są ostateczne. Jedynie w Rumunii w przypadku stwierdzenia sprzeczności z konstytucją, dana ustawa jest
przekazywana do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona
w tej samej formie większością głosów co najmniej dwóch trzecich członków
każdej z izb parlamentu, to zarzut sprzeczności z Konstytucją zostaje oddalony, a promulgacja ustawy staje się obowiązkowa. Orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego są wiążące i nie działają wstecz.

90

91

Taki skład sądu jest kolejnym dowodem ingerencji środowiska międzynarodowego, które w istocie było
architektem BiH.
Wyjątek – rezygnacja bądź usunięcie wspólną decyzją pozostałych sędziów.
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Tabela 4
Sądy konstytucyjne w państwach bałkańskich
Państwo
Albania
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Grecja
Kosowo
Macedonia
Rumunia
Serbia
Słowenia

kadencja
9
9
12
13
7
9
9
9
15
9

liczba sędziów
9
5
9
8
9
9
9
9
9
9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Systemy polityczne państw bałkańskich…,
passim.
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BizantyjSko-rzyMSkie dziedzictWo
W BałkańSkiej architekturze i Sztuce:
Pogranicza Macedonii, SerBii, grecji
i Bułgarii W Funkcji turyStyki
kulturoWej

1. Wstęp
Kwestie architektury i sztuki na Bałkanach od zawsze wywoływały
zainteresowanie badaczy nie tylko z regionu, ale i z całego świata. Były one
przedmiotem analiz historyków, historyków sztuki, architektów, archeologów,
antropologów, nawet etnografów, folklorystów oraz filologów. Nie sposób
w mniejszej publikacji omówić wskazane aspekty, aczkolwiek warto często
publikować prace z tego zakresu nawet w minimalnym rozmiarze. Terytorium
Bałkanów było obszarem, gdzie rozgrywały się krwawe konflikty między
ludźmi zamieszkującymi to terytorium a państwami, które chciały nad nimi
panować, co dodatkowo komplikuje i tak złożony obraz dziejów narodów
zamieszkujących ten półwysep. Można zaobserwować płynność granic,
oficjalnych lub nieoficjalnych, zarówno etnicznych, jak i politycznych, co
dodatkowo gmatwało sposób pojmowania historii poszczególnych krajów.
Kultura była jednak spoiwem, które przynajmniej umożliwiało łączenie często zwaśnionych narodów.
Różne cywilizacje, wschodnia i zachodnia, starały się narodom bałkańskim narzucić hegemonię dziejową, która odpowiadałaby jej koncepcjom
społecznym, w tym politycznym, ale również i własnym aspiracjom. Rzym
i Konstantynopol – dwie osie, dwa filary, wokół których skupia się dorobek
kulturowy i w połączeniu z kulturą słowiańską tworzy model kultury unikatowej, którą zazwyczaj analitycy określają mianem „bałkańskiej”. Najnowsze
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badania z tego zakresu rzucają jednak na jej dzieje odmienne światło. Coraz
mniej jest krajów Europy Południowo-Wschodniej, które chciały w niedalekiej przeszłości lub chcą dziś utożsamiać się z tym określeniem. Wizerunek
ów został mocno zniekształcony po konfliktach w Jugosławii z ostatniej dekady XX i pierwszych lat XXI wieku, co przyczyniło się do stanu, że nawet
najzagorzalsi zwolennicy „bałkańskiej” koncepcji kulturowej powoli odchodzą od tego stereotypu. Tendencje określające postmodernistów jako badaczy
z zakresu „nowego czytania historii” na planie architektury i sztuki możemy
śmiało sklasyfikować jako zakres „nowego czytania przestrzeni”. W praktyce
oznacza takie podejście, że po 1991 roku wszystkie środowiska – chociażby te
wywodzące się z państw nowo powstałych po rozpadzie Jugosławii – zajmujące się analizą artefaktów kultury materialnej1, używają terminologii dopasowanej do własnych potrzeb. Niektóre państwa, uciekając przed „bałkanizacją”
w czasie wytyczania granic (tzw. new world order) pospieszyły się, określając
siebie mianem kraju śródziemnomorskiego (jak np. Słowenia, od 2004 roku
członek Unii Europejskiej) albo europejskiego – znajdującego się na przejściu geograficznym z Europy Środkowej ku Południowo-Wschodniej, jak to
czyni np. Chorwacja. Wiele jest takich źródeł i książkowych, i internetowych,
w których taka konstrukcja obszaru jest deklarowana.
Zupełnie inaczej do tej kwestii odnoszą się najbardziej bezpośredni –
według ich uznania – spadkobiercy kultury bizantyjskiej i środowiska krajów
o rodzimej kulturze: Serbia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Wiele jest różnych, odmiennych, a nawet i wspólnych przesłanek, aby
dziedzictwo to określić jako bizantyjskie, bizantyjsko-słowiańskie, orientalne, bizantyjsko-orientalne, orientalno-slowiańskie lub rzymsko-bizantyjskie,
rzymsko-słowiańskie. Wyznaczniki i określenia „serbski”, „macedoński”,
„bośniacki”, „bułgarski”, często w zakresie komunikacji interpersonalnej pomiędzy samymi nośnikami wymienionych kodów kulturowych, sprawiają, że
dochodzi do zawłaszczania i przypisywania sobie różnych dóbr materialnych
z konkretnej epoki przez poszczególne narody, co jeszcze bardziej komplikuje
i tak już trudny do odczytania obraz historii tego regionu.
Nie sposób umieścić te wszystkie artefakty o opisanym rodowodzie
w jednej pracy, stąd nasz wybór padł na określenie rzymsko-bizantyjskiego
rodowodu dziedzictwa kulturowego w zakresie sztuki i architektury na terenie
Europy Południowo-Wschodniej, a co za tym idzie, w krajach, które z geo1

Posługiwanie się terminem artefakt (artefakty) w tym tekście ma znaczenie zrozumiane tylko w kontekście historii sztuki, przede wszystkim w zakresie archeologii oraz architektury.
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graficznymi Bałkanami, a przede wszystkim kulturowym obrazem Bałkanów,
nadal się utożsamiają. Dlatego, aby czytelnikowi uprościć opanowanie dużej
liczby danych, pojęcie „Bałkany” będzie głównie określane w sensie geograficznym, a nie społecznym i politycznym czy nawet kulturowym. Spuścizna
rzymska, bizantyjska i słowiańska na terenie Europy Południowo-Wschodniej
jest zbyt bogata, aby ją określać mianem „bałkańskiej”.
Dorobek innych cywilizacji, np. islamskiej (XIV – początek XX wieku), oraz trendy w czasach nowoczesnych, a do nich należą okres międzywojenny oraz stulecia XX i XXI, nie zostanie poddany analizie2, z tego powodu
budownictwo sakralne i mieszczańskie na planie sztuki cywilizacyjnie i kulturowo zupełnie nie pasują do omawianego w tej pracy wątku3. Problem autentycznych odbiorców rodem z Europy Południowo-Wschodniej, owszem, nie
musi być problemem percepcji tego przekazu u obywateli Europy Środkowej
lub Środkowo-Wschodniej, ale dzisiejszy stan rzeczy (polityczny, kulturowy,
regionalny) wymaga niezwykłej precyzji i subtelności w przekazywaniu właściwej wiedzy i wartości artefaktów z określonego regionu.
Współcześnie historię poszczególnych krajów podaje się według „narodowej” interpretacji, odnosząc się do własnego wkładu kulturowego tych
krajów. Gdy bierze się to pod uwagę, jakakolwiek uniwersalizacja dorobku
i nazywanie go mianem „bałkańskiego” byłyby nierzeczywistym i niepełnym
przekazem informacji o zjawiskach, z którymi większość mieszkańców (wybranych przez nas krajów) utożsamia się, szczyci się nimi oraz je pielęgnuje.
Proponujemy zatem kompromisowy model tego nowego czytania przestrzeni,
aby nikogo nie pominąć, a jednocześnie pokazać jego historię i dziedzictwo
kulturowe. Z tego powodu bardzo bogaty dorobek Grecji, a potem także Bizancjum, jest zawarty we wszystkich omawianych epokach, stylach budownictwa, cerkwiach czy kompozycjach fresków. Pogranicza4 tej części Europy
2

3

4

Według znanych postjugosłowiańskich autorów głównym dorobkiem architektonicznym islamu było
budowanie osiedli kupieckich (są to tzw. čaršije, przede wszystkim te, które znajdują się w Skopje
i w Sarajewie) oraz licznych łaźni, meczetów, hanów.
Chodzi o świadome uniknięcie Bośni i Hercegowiny oraz zapewne jej wielkiego wkładu w tej dziedzinie, ale i historycznie, i kulturowo te artefakty nie mogły znaleźć miejsca w tego typu analizie.
Według specjalistów i badaczy Bałkanów samego terminu pogranicze nie używa się tylko w celu
podkreślenia konkretnego pogranicza rozumianego jako teren po jednej lub drugiej stronie granicy
państwowej. Takie rozumienie nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy tego zjawiska. Jest on odbierany przede wszystkim jako proces kulturowy, a nie międzypaństwowy. Pojęcia tego używa się nawet
do określenia mikroobszarów wewnątrz danego państwa, gdyż (szczególnie w Europie Południowo-Wschodniej) istnieją liczne przypadki etnicznie różnorodnych obszarów zamieszkanych przez wiele
wspólnot etnicznych. Terenem takim jest szczególnie Macedonia południowo-zachodnia, centralno-zachodnia oraz północno-zachodnia, a także całe terytorium Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny.
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są niezwykle bogatym geograficznym i historyczno-kulturowym obszarem,
a zarazem wielokulturowym, wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Nie sposób również wymienić wszystkich elementów sztuki sakralnej, np. bardzo
ciekawych dekoracji i ikon. Chodzi zarówno o ikony klasyczne, jak i wykonane z terakoty w końcu V i na początku VI wieku, odnalezione w latach
osiemdziesiątych XX wieku w Vinicy (wschodniej Macedonii)5. W ostatnim
czasie cieszą się one wielką popularnością wśród archeologów i poszukiwania
innych wykopalisk nieustannie trwają. Dlatego też skupiliśmy się jedynie na
obiektach sakralnych, ich znaczeniu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz
na ich stylach budowania, na kontynuacji istniejących tendencji oraz kreowaniu rodzimych podstylów w okresie od VIII do końca XIV wieku. Antyk
został przedstawiony na przykładzie Macedonii, ponieważ jest on polskim
czytelnikom mniej znany niż ten powszechnie rozpoznawalny w Grecji.
Zawarte w pracy zabytki o rodowodzie nawet prehistorycznym, przedstawione na przykładzie Macedonii, pozwoliły w sposób całościowy ukazać
złożoność, różnorodność i ciągłość kultury materialnej w tym regionie. W takich warunkach architektura i sztuka (uznane za najistotniejsze) – niezależnie
od ich rodowodu – powinniśmy traktować tylko i wyłącznie ponadczasowo
i ponadkulturowo, z czego największe korzyści będzie czerpała turystyka kulturowa.

2. informacje o regionie
Republika Macedonii (Република Македонија, Republic of Macedonia) jest jedną z sześciu byłych republik dawnej SFR Jugosławii, państwa,
które na Bałkanach funkcjonowało w latach 1944–1991. Pozostałymi republikami są: Serbia, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina. Region autonomiczny Kosowo, historycznie i obecnie znajdujący
się w obrębie Republiki Serbii, w roku 2008 również ogłosił niepodległość,
jednak pomimo częściowego uznania przez niektóre kraje Unii Europejskiej
i świata nadal nie jest uznawany przez ONZ.
Macedonia zajmuje najbardziej wysuniętą na południe część byłej
Jugosławii. Stolicą kraju jest Skopje, a najbardziej rozpoznawalnym miastem w świecie turystyki i duchowości jest Ochryd – „perła Macedonii” czy
„słowiańska Jerozolima”, jak o nim nierzadko można przeczytać w ency5

Zob. Strona internetowa [dalej: SI] Museum of Macedonia, www.musmk.org.mk.
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klopediach i podręcznikach. W Ochrydzie i okolicy za czasów panowania
Bizancjum oraz Serbii było 365 cerkwi – tak, aby każdego dnia roku można
było odwiedzić inną.
Republika Macedonii najczęściej kojarzy się z regionem oraz starożytnym państwem, które nazywało się Macedonią. W tym kontekście wskazać
należy, że jest to kraina historyczna w północno-zachodniej części Półwyspu
Bałkańskiego, która w starożytności pełniła rolę samodzielnego królestwa (od
800 do 146 roku p.n.e.), a jego rozkwit nastąpił w IV wieku p.n.e., za czasów
panowania Filipa II i jego syna – wielkiego władcy i imperatora – Aleksandra
III Wielkiego, zwanego również Macedońskim. Po śmierci Aleksandra od II
wieku p.n.e. królestwo znajdowało się pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego i funkcjonowało w jego obrębie aż do upadku tego państwa pod koniec
V wieku. Wtedy to Macedonia stała się częścią Bizancjum. W wiekach VI
i VII została zasiedlona przez Słowian, a we wczesnym średniowieczu przechodziła pod panowanie – zmiennie co jakiś czas – najpierw Bułgarii, potem
znów Bizancjum, w XIII i XIV wieku Serbii, a po kosowskiej bitwie z 1389
roku znalazła się pod władztwem tureckim (Imperium Osmańskie). Taki stan
trwał do końca pierwszej dekady XX wieku, do czasu obu wojen bałkańskich
(1912–1913), czyli ponad 500 lat. Wtedy to wskutek układu pokojowego
pomiędzy krajami sąsiednimi Macedonia została podzielona między Serbię,
Grecję i Bułgarię. Część tzw. wardarska (po prawej i lewej stronie rzeki
Wardar), która przypadła Serbii, stanowi współczesną Republikę Macedonii.
Część pirińska natomiast przypadła Bułgarii, zaś część egejska Grecji.
Republika Macedonii jest państwem niepodległym od 1991 roku,
o powierzchni 25,7 tys. km kw., mającym nieco ponad 2 miliony mieszkańców. W roku 1993 została przyjęta do ONZ – jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, wskutek sporu o nazwę z Grecją, która macedońską niepodległość potraktowała wówczas jako przejaw nacjonalizmu „słowiańskich
Macedończyków”, mających roszczenia terytorialne do Grecji, jako „jedynej
spadkobierczyni tej nazwy”. Z tą „międzynarodową” nazwą mieszkańcy Republiki Macedonii się nie zgadzają, ponieważ twierdzą, iż powstała w wyniku
nieracjonalnego nacisku Grecji, pomimo ustępstw poczynionych wobec niej
przez władze w Skopje, np. w postaci zmiany flagi6.
6

Parlament Republiki Macedonii niedługo po ogłoszeniu niepodległości w roku 1991 przyjął flagę
z szesnastopromieniowym żółtym słońcem na czerwonym tle. Wskutek nacisków ze strony ONZ, UE
oraz wspólnoty międzynarodowej dwa lata później Macedonia wycofała się z decyzji w sprawie flagi
i uchwaliła nową zmodyfikowaną jej wersję, której tym razem Grecja nie zakwestionowała. W świa-
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Należy sprecyzować, co w praktyce rozumie się pod pojęciem Macedonia. Znana jest ona jako obszar geograficzny, który rozprzestrzenia się na
terytorium dzisiejszej Republiki Macedonii, czyli tzw. Macedonii Wardarskiej,
ze stolicą w Skopje i z miastami: Ochryd, Bitola, Prilep, Tetovo, Kumanovo, Strumica, Štip, Kruševo. Nazwa „wardarska” pochodzi od głównej rzeki
macedońskiej Wardar, przecinającej Macedonię na dwie części wschodnią
i zachodnią. Natomiast, w podświadomości każdego Macedończyka istnieją
jeszcze dwie inne „Macedonie”: Pirińska (obszar geograficzny w zachodniej
Bułgarii, z głównymi miastami K’ustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Petrič)
oraz Egejska (obszar geograficzny w północnej Grecji, z głównymi miastami
Saloniki–Tessaloniki, Lerin–Florina, Voden–Edessa, Kostur–Kastoria, Ber–
–Veria, Ser–Serez, Drama–Drama7. Tereny tych dwóch krain, znajdujących
się w Bułgarii i Grecji, są częściowo zamieszkane przez Macedończyków słowiańskich, autochtonów lub zasymilowanych. Badania nad tożsamością narodową (i etniczną) tych grup bułgarskich i greckich Macedończyków w ostatniej dekadzie i po upadku Jugosławii były szczególnie nasilone, a istnienie
kilku organizacji politycznych i kulturowych zrzeszających Macedończyków
świadczy o wadze problemu dla poszukiwania własnej tożsamości. Jedna
część Macedończyków mieszkająca w północnej Grecji (jak i w Republice
Macedonii) niezwykle aktywnie pielęgnuje antyczny mit historyczny oraz
spuściznę po Aleksandrze Macedońskim.
Macedonię zamieszkiwało 2 022 547 mieszkańców, z tego Macedończyków w 2002 roku było 1 297 981, Albańczyków 509 083, Turków 77 959,
Romów 53 879, Serbów 35 939, Bośniaków 17 018, Wołochów 9 695 i 20 993
pozostałych8. Wyniki spisu świadczą, że Republika Macedonii w takim kształcie demograficznym jest krajem wieloetnicznym i wielowyznaniowym, gdyż
do prawosławnych wspólnot zaliczamy Macedończyków, Serbów, Wołochów
oraz część Romów, natomiast wyznawcami islamu są Albańczycy, Turcy, Bośniacy oraz pozostała część Romów.
Struktura demograficzna Macedonii pozwala traktować to państwo
tylko i wyłącznie jako wieloetniczne. W konstytucji Republiki Macedonii jest
zanotowane, że „wszyscy jej obywatele są równi w swoich prawach i nieza-

7

8

domości Macedończyków pierwotna flaga nadal jednak cieszy się większą popularnością i im bardziej
spór ten się nasila i nie widać końca jego rozwiązania, tym bardziej staje się ona symbolem walki
o utrzymanie tożsamości narodowej i państwowej.
Zostały podane formy nazw macedońskich miast, ale według greckiej pisowni i to łacinką, tak jak są
one podawane w oryginale.
SI macedońskiego urzędu statystycznego, www.stat.gov.mk, inf. z 20 VIII 2012.
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leżnie od płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego i społecznego,
przekonań politycznych i religijnych, majątku i pozycji społecznej”9 oraz
„mają prawo tworzenia instytucji kulturalnych i artystycznych, naukowych
i innych w celu pielęgnowania i rozwijania swojej tożsamości”10.
Stolicę Macedonii Skopje, według spisu ludności z 2002 roku, zamieszkiwało nieco ponad 500 tys. mieszkańców11, a główne wspólnoty były
tworzone przez Macedończyków (338 358), Albańczyków (103 891), Serbów
(14 298) i Turków (8 595). Parametry te podać należy ze względu na potrzebę
wykazania wieloetnicznego charakteru również największego macedońskiego
miasta, tym bardziej, że większość zabytków w stolicy oraz w całym kraju
wywodzi się z okresu serbskiego panowania na Bałkanach oraz przynależności do Imperium Osmańskiego.
Historia Macedonii jest bardzo trudna do zrozumienia nawet dla specjalistów z tego zakresu. Macedonia była przedmiotem podziałów pomiędzy
krajami sąsiednimi. Każdy chciał ją zdobyć, każdy zaborca pragnął panować
nad jej terytorium. Ogólnie, w świetle kulturowych wpływów – abstrahując
od kolejności zaborców – dzieje Macedonii można podzielić na okresy: grecki, rzymski, serbski, bułgarski, znów serbski, turecki. Takie fazy w ewolucji
pozostawiły znaczące ślady zarówno w zakresie zachowań mentalnościowych
i społecznych, jak również w liczbie różnych zabytków kultury, z którymi
utożsamiali się Macedończycy oraz inne wspólnoty narodowo-etniczne zamieszkujące wraz z nimi teren Macedonii. Najczęściej są one czczone według
modelu przynależności do tej samej wspólnej wiary. Średniowieczne cerkwie
i klasztory budowane przez prawosławnych Serbów są szanowane i odwiedzane zarówno przez nich, jak i przez Macedończyków, a meczety, medresy
i tzw. hany12 dla wyznawców islamu (głównie Albańczyków i Turków, zbudowane za czasów Imperium Osmańskiego) stanowią miejsce szczególnego
kultu.
Republika Serbii (Република Србије, Republic of Serbia) jest krajem, w którym – obok Macedonii – znajduje się najwięcej zabytków kultury

9

10
11
12

Prawo do użycia własnego języka na szczeblu oficjalnym mają wszyscy obywatele. Język macedoński
jest oficjalny na terenie całego kraju, a w tych jednostkach samorządów lokalnych, gdzie liczba określonej mniejszości przekracza 20 proc. ogólnej liczby mieszkańców jednostki, jako drugi język oficjalny
występuje również język tej grupy mniejszościowej (np. albańskiej, tureckiej, serbskiej). Strona internetowa I Sejmu RP, www.libr.sejm.gov.pl [dalej: SI Sejm], inf. z 20 VIII 2012.
Na mocy art. 48 Konstytucji RM: SI Sejmu, inf. z 21 VIII 2012.
SI miasta Skopje, www.skopje.gov.mk, inf. z 20 VIII 2012.
Han (po persku) – gościniec.
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materialnej wywodzących się z rzymsko-bizantyjskiego kręgu kulturowego.
Zamieszkuje w niej nieco ponad 7 120 000 mieszkańców. Dane te nie obejmują liczby mieszkańców okręgu autonomicznego Kosowo i Metochija, gdzie
albańska większość – nie przestrzegając woli innych narodowości zamieszkujących tę krainę – ogłosiła niepodległość w roku 2008. Jednak Kosowo
nie jest uznane przez ONZ jako odrębny byt państwowy, ponieważ według
konstytucji Serbii okręg autonomiczny Kosowo i Metochija (jak ten region
nazywają Serbowie) jest integralną częścią państwa serbskiego. Ten stan został zanotowany nawet w preambule w konstytucji Republiki Serbii13. Stolicą
kraju jest Belgrad, który zamieszkuje około 1 640 000 mieszkańców14. Obok
wspomnianego okręgu Kosowo i Metochija ze stolicą w Prištinie15, w skład
Serbii wchodzi jeszcze okręg autonomiczny Vojvodina ze stolicą Novi Sad,
którą zamieszkuje prawie 2 000 000 mieszkańców. Oficjalnym językiem
jest serbski pisany cyrylicą, a w okręgach autonomicznych języki: albański (w Kosowie), a w Vojvodinie węgierski, chorwacki, słowacki, rumuński
i białoruski. Narodowościami zamieszkującymi Serbię są: Serbowie 83 proc.,
Węgrzy 3,91 proc., Bośniacy 1,82 proc., Romowie 1,44 proc., Chorwaci 0,94
proc., Czarnogórcy 0,92 proc., Albańczycy (bez Kosowa) 0,82 proc., Słowacy
0,79 proc., Rumuni i Wołosi po prawie 0,5 proc. Co zadziwiające, ponad
jeden procent ludności deklarowało się jako Jugosłowianie (1,08 proc.) Na
podstawie ostatniego spisu podział wyznaniowy jest następujący: dominują
prawosławni (prawie 85 proc.), następnie katolicy (5,5 proc.), muzułmanie
(3,2 proc.), protestanci (nieco ponad 1 proc.).

13
14

15

SI miasta Belgrad, www.sllistbeograd.rs, inf. z 25 IX 2012.
Wszystkie dane na podstawie spisu ludności z 2011 roku: SI spisu ludności Serbii, www.media.popis2011.stat.rs, inf. z 20 IX 2012
Na podstawie oszacowań nowych władz albańskich Kosowa, terytorium to zamieszkuje nieco ponad
1 730 000 mieszkańców, z tego 92 proc. Albańczyków, inni to głównie Serbowie, Romowie i Bośniacy.
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3. najstarsze kulturowo-historyczne dziedzictwo Macedonii
– okres prehistoryczny
W Macedonii istnieje – proporcjonalnie do wielkości jej terytorium
– najwięcej prehistorycznych i antycznych zabytków na Bałkanach, które
powstawały od epoki neolitu po czasy wczesnochrześcijańskie. Są to zabytki
kultury, które zostały odnalezione w nowszych czasach za sprawą intensywnych badań archeologicznych, co miało miejsce zaraz po II wojnie światowej
oraz w czasach ostatnich dwóch dekad od chwili uzyskania niepodległości
przez Macedończyków16.
Najstarsze zabytki, które w ostatnich kilkunastu latach zostały odnalezione i zrekonstruowane, świadczące o istnieniu jakiejkolwiek bardziej
zorganizowanej budowlanej formy wspólnotowej, funkcjonują teraz jako
wykopaliska lub muzea. Niektóre z nich zostały odbudowane na podstawie
istniejących dokumentów i szkiców. Jednym z takich muzeów jest Muzeum
w Jeziorze Ochrydzkim – muzeum to znajduje się praktycznie w wodzie
w małej zatoce („Zatoka Kości”) i zostało zrekonstruowane w miejscu, gdzie
odnaleziono osadę, która egzystowała w okresie 1200–700 roku p.n.e., czyli
w epoce późnego brązu oraz wczesnej epoce żelaza. Istnieją dowody, iż za
panowania Rzymu osada ta prawdopodobnie została częściowo zrekonstruowana (w II–III wieku). Jest to unikatowy model podwodnego i zarazem
nadwodnego wykopaliska archeologicznego. Na terenie kompleksu znajduje
się małe muzeum z niewielką wystawą odkrytych artefaktów, w okolicach
mieści się rzymska fortyfikacja wojskowa z późniejszego okresu.
Starożytny Rzym pozostawił na terenie Macedonii wiele zabytków
kultury materialnej i duchowej, Rzymianie bowiem traktowali Macedonię
jako bardzo ważną przestrzeń w drodze do „wschodniego Rzymu”, czyli
Konstantynopola. Po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego w roku 395 i jego
podziale na cesarstwa zachodniorzymskie (które upadło w roku 476) oraz
bizantyńskie Macedonia stała się ważnym terenem dla Bizancjum, aż do jego
całkowitego upadku w roku 1453. Tego typu zabytki kultury nie cieszyły się
jednak u Bizantyjczyków szacunkiem z tego prostego powodu, iż Imperium
Bizantyńskie wówczas – jeśli chodzi o kulturę materialną – stawiało raczej
na budowę świątyń niż na pielęgnowanie lub kontynuację kultu osadnictwa.
Dopiero w roku 1997 w pobliżu wybrzeża przypadkowo odnalezione zostały
16

Dnia 8 IX 1991 roku ogłoszono niepodległość Macedonii na podstawie przeprowadzonego referendum
o odłączeniu się od pozostałej części byłej Jugosławii.
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pozostałości kilku tysięcy podwodnych słupów, prawdopodobnie trzymających kiedyś konstrukcję tej małej osady, teraz znajdującą się kompletnie pod
wodą Jeziora Ochrydzkiego. Powierzchnia osady wynosiła około 8500 m kw.,
słupy znajdowały się na głębokości 3-5 metrów, a mieściło się w niej około
dwudziestu chatek wykonanych głównie z drewna, trzciny oraz gliny. W dzisiejszym kształcie jest ich tylko siedem, położonych na drewnianej platformie, którą podtrzymuje 1200 podwodnych słupów. Muzeum zostało oddane
do użytku w listopadzie 2010 roku i stanowi atrakcję turystyczną zarówno dla
krajowych, jak i dla zagranicznych turystów.
Fotografia 1

Muzeum na Jeziorze Ochrydzkim

Źródło: SI portalu Utrinski Vesnik, www.utrinski.com.mk, inf. z 20 VIII 2012.

Natomiast Kokino jest znaleziskiem archeologicznym z okresu wczesnego brązu (ok. 1800 p.n.e.) o długości 90 oraz szerokości 50 metrów, przedstawiającym budowlę obserwatorium megalitycznego. Zostało odnalezione
również w najnowszych czasach, dokładnie w 2001 roku przez grupę macedońskich i bułgarskich archeologów. Znajduje się około 30 km od miasta
Kumanovo (północna Macedonia, na pograniczu z Serbią), niedaleko miejscowości Staro Nagoričane. Według różnych źródeł Kokino jest czwartym
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z kolei prehistorycznym obserwatorium na świecie17, co zostało uznane nawet
przez NASA18. Analiza wykazała, że obserwatorium powstało na szczycie
górki neowulkanicznej, a skałki zostały utworzone wskutek wycieku lawy.
W opinii archeologów w wyniku erozji doszło w glebie do pęknięć i część
z wystających skał służyła jako wyznaczniki, za pomocą których obserwowano pomiary i cykle podczas ruchu ciał niebieskich, w tym Słońca i Księżyca.
Mierzono zarówno czas, w tym w okresie przesilenia zimowego i letniego, jak
również ich odchylenia. Tylko podczas przesilenia zimowego i letniego – 21
marca oraz 21 września – słońce wschodzi dokładnie na Wschodzie i zachodzi
na Zachodzie. Naturalne wyznaczniki na skałkach megalitycznych w Kokinie
wskazują, iż identyczny wschód Słońca powtarza się co 18,5 lat.
Analizy wykazują możliwość śledzenia przez członków dawnych plemion ruchów ciał niebieskich. Dlatego też sporządzali kalendarze do określania dni, kiedy mają się rozpoczynać niektóre prace, a także w sprawie
obrzędów i rytuałów. Kokino jednak nie było przeznaczone do zamieszkiwania przez ówczesną ludność, choć obecność pewnego rodzaju tronów świadczyłoby, że ten dar natury odgrywał jednak także rolę świątyni.
Fotografia 2
Kokino

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia Kokino”, 2010.
17
18

Zaraz za Abu Simbel w Egipcie, Stonehenge w Anglii oraz Angkor Wat w Kambodży.
NASA (National Aeronautics and Space Administration), czyli Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej – program naukowy oraz agencja, która funkcjonuje jako jednostka Departamentu
Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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Nieopodal obserwatorium Kokino (40 km na wschód, w stronę macedońskiej granicy z Bułgarią), w pobliżu miasta Kratovo znajduje się olbrzymia skała pochodzenia wulkanicznego, składająca się z jaskiń i skalnych
schronisk – Cocev Kamen. Uważa się, że była użytkowana jako obserwatorium z mniejszą liczbą wyznaczników niż w Kokinie oraz jako świątynia już
w czasach prehistorycznych, w neolicie, w epoce brązu i wczesnym antyku,
a potem nawet w czasach rzymskich, aż do późnego średniowiecza około
XV wieku. Co do stwierdzenia, że Cocev Kamen jest także prehistorycznym
obserwatorium megalitycznym, opinie są podzielone, gdyż ostatnio pojawiły
się dowody, że to jednak za daleko idąca teza (uznano ostatecznie, że to
jednak tylko świątynia prehistoryczna), tym bardziej, że dotychczas nie przeprowadzono żadnych badań geologicznych i nie stwierdzono megalitycznego
charakteru skał19. Miasto to jednak cieszy się kultem wśród ludności miejscowej, a także i wśród przybyszów, którzy zbierając kawałki skał o różnej zawartości, wierzą, iż spełnią one ich życzenia. Odwiedzane jest głównie przez
turystów z regionu, ale raczej nie z dalszych okolic, jak to jest w przypadku
Kokino.
Antyczne teatry są główną atrakcją turystyczną z okresu antyku,
drugiego według kolejności okresu po prehistorycznym. Na terenie Macedonii znajdują się aż cztery teatry z tego czasu20, największe w Stobi oraz
w Ochrydzie. Innym również znaczącym teatrem antycznym jest taki obiekt
w Heraklei Lincestis. Zostały zbudowane w tym samym celu, co i w innych
rzymskich środowiskach i prowincjach – do oglądania walk gladiatorów,
spektakli teatralnych lub koncertów chóralnych, a także organizacji różnych
zebrań miejscowej ludności. Wielkość widowni w macedońskich teatrach
antycznych jest prawie wszędzie identyczna, najwięcej widzów mogło się
skupić w Heraklei, można doliczyć się tam 20 rzędów. Ogromną widownię ma również Stobi, gdzie mogło się zebrać aż 7600 widzów, a w teatrze
w Ochrydzie 4500–5000 widzów. Najstarszy teatr jest w Heraklei, następnym
chronologicznie teatr w Ochrydzie (z przełomu późnego okresu hellenistycznego oraz wczesnego rzymskiego, czyli około 30 roku p.n.e.), a najnowszym
teatr w Stobi, pochodzący z końca I i dokończony w I połowie II wieku. We
wszystkich trzech teatrach siedzenia były wykonane z bardzo cennego marmuru, wydobywanego również na terytorium Macedonii. Najbogatsi widzo19

20

Zob. V. Dimitrovska, I. Milevski, Geomorfološki i geoarheološki karakteristiki na Cocev Kamen, „Geografski razgledi”, 2011, t. 44–45, s. 5–19.
W Grecji są trzy teatry rozpoznawalne w świecie archeologii.
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wie i zarazem przedstawiciele środowisk mieli wygrawerowane nazwiska na
swoich siedzeniach, a niektóre z tych siedzeń do dziś mają dziury w środku,
co według archeologów oznaczało, że byli oni w ten sposób chronieni od
pozostałych widzów. Trybuny w Stobi są podzielone na dwie platformy po
17 rzędów, w Ochrydzie zaś widownia nie jest podzielona, a liczba rzędów
wynosi nawet po renowacji tego zabytku 12 rzędów.
Ostatnim, czwartym teatrem jest obiekt w Skupi, w wykopalisku
znajdującym się nieopodal stolicy Skopje. Powstał w I–II wieku. Jednak
w tej chwili nie odgrywa takiej roli turystycznej, jaką posiadają teatry w Stobi i w Ochrydzie, które, po odnowieniu pod koniec lat dziewięćdziesiątych
XX wieku oraz na początku XXI stulecia, nadal są w użyciu i niemal przez
cały sezon turystyczny odbywają się tam liczne koncerty lub przedstawienia
teatralne wykonawców z całego świata. Teatry te są zabytkami kategorii najbardziej reprezentatywnej dla okresu antyku.
Heraklea Lincestis jest znaleziskiem archeologicznym nieopodal Bitoli, w południowo-zachodniej Macedonii w pobliżu Jeziora Prespańskiego
– drugiego największego jeziora naturalnego w Macedonii. Powstała w IV
wieku p.n.e. za sprawą Filipa II i miała wielkie strategiczne znaczenie dla jego
armii oraz późniejszych wojsk stacjonujących w Macedonii lub przejeżdżających przez nią, gdyż znajdowała się przy samej trasie Via Egnatia, jednej
z najbardziej fascynujących dróg na świecie o długości 1120 km, łączącej
Rzym z Konstantynopolem. Heraklea21 zaś cieszy się niezwykłym bogactwem materialnym, mimo iż jest o wiele mniejszą osadą niż Stobi. Ważne dla
tego wykopaliska jest umieszczenie w obrębie osady, oprócz wspomnianego
już teatru, łaźni termalnej oraz sądu. Bazyliki są bardzo bogato wyposażone
w piękne kolumny oraz posadzki w kształcie mozaiki, które są bardzo dobrze
zachowane. Heraklea była ważnym miejscem również dla spadkobierców
Rzymian, czyli Bizantyjczyków. Od IV–VI wieku służyła (szczególnie Wielka Bazylika) za świątynię oraz siedzibę biskupów, natomiast macedońskie
źródła informują, że po przybyciu Słowian w VI–VII wieku została w dużej
mierze zniszczona. Pierwsze prace archeologiczne w czasach nowożytnych
sięgają połowy lat trzydziestych XX wieku podczas panowania nad tą częścią
Macedonii serbskiej rodziny Karađorđeviciów, a bardziej obszerne badania

21

Przekazy stanowią, że pierwszy raz o Heraklei wspomniał w filipikach Demostenes.
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nastąpiły w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tego samego wieku,
za czasów istnienia SFR Jugosławii22.
Stary Akwedukt koło Skopje o długości 386 metrów, mający 55
łuków, jest perłą wśród antycznych (i nie tylko) macedońskich zabytków.
Zbudowany stosunkowo późno, w połowie VI wieku za czasów wczesnego
Bizancjum stanowi przykład „przejściowego monumentu”, ponieważ trudno
jest go czasowo zlokalizować i zakwalifikować do bizantyjskiej lub osmańskiej spuścizny kulturowej. Istnieją przesłanki, że powstał o wiele później,
tj. za czasów Imperium Osmańskiego na Bałkanach (od 1371 do 1912 roku).
Autorzy jednej z tez twierdzą, że fundamenty akweduktu zostały zbudowane
za czasów panowania bizantyńskiego władcy Justyniana I, rodem z miasteczka Taor znajdującego się niedaleko Skopje. Justynian I panował w Bizancjum
w latach 527–565. Jednak jest to teza ryzykowna, bowiem główne dowody
w sprawie założenia tego gigantycznego akweduktu świadczą o technologii
budowy, która w czasach wczesnochrześcijańskich po prostu nie miała racji
bytu. Stąd najbardziej realne jest przypisanie budowy tego zabytku tureckim
władcom z roku 1514, gdyż wówczas postawili na wielki rozkwit Skopje,
które widzieli jako stolicę środkowych Bałkanów, znajdującą się w pół drogi
między Rzymem a Konstantynopolem.
Akwedukt miał dostarczać duże ilości wody budowniczym Turkom,
potrzebnej właśnie do realizacji wspomnianego projektu odbudowy dawnej
renomy Skupi/Skopje. Akwedukt w pierwszej wersji budowy miał zawierać
aż około 200 arkad (łuków), choć dzisiejsze źródła opierające się na bardziej
wiarygodnych badaniach z lat sześćdziesiątych XX wieku wskazują na istnienie 55 arkad (łuków). Dziś widać wszystkie arkady (łuki). Stanowią one
również wielką atrakcję turystyczną, a pod niektórymi z nich odbywają się
koncerty, wernisaże oraz promocje książek. Niewielka ich część ucierpiała
podczas trzęsienia ziemi, które nawiedziło Skopje w 1963 roku23, jednak niedługo potem zostały odbudowane.
Droga Via Egnatia przebiegała między innymi przez Macedonię
(także Ilirię i Trację), a Heraklea i Ochryd były jej kluczowymi przydrożnymi punktami, najpierw dla wojsk rzymskich, a potem również dla bizantyjskich. W czasach późniejszych pełniła rolę handlowo-społeczną, służyła
bowiem kupcom z różnych regionów tego obszaru geograficznego (Grekom,
22

23

Druga Jugosławia, utworzona w czasie II wojny światowej 29 XI 1943 roku, rozpadła się w latach
1991–1992.
Zginęło wówczas (26 VII 1963 rok) ponad 1000 osób.
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Żydom, Turkom, Wenecjanom, Rzymianom, Egipcjanom), którzy za sprawą
Via Egnatii szybciej dostawali się w odleglejsze zakątki Bałkanów i Europy.
Przebiegała z Rzymu przez Taranto i Brindisi (Włochy), następnie od nowa
zaczynała swój przebieg z miasta Durrës znajdującego się nad Adriatykiem
w Albanii, przez pogranicze albańsko-macedońskie, po Lichnidos (dzisiejszy
Ochryd) i wspomnianą Herakleę w Macedonii. Następnie kontynuowała swój
bieg przez Pellę, Saloniki i Filippi (Grecja), aż do Konstantynopola.
Stobi jest faktycznie prawdziwą „macedońską perłą” z pogranicza antyku i chrześcijaństwa, choć główny rozkwit i niezwykle ważne strategiczne
znaczenie Stobi przypadło na czasy wczesnego chrześcijaństwa (II–VI wieku).
Znajdujące się w świetnym położeniu, wzdłuż największej macedońskiej rzeki
Wardar w dolnej i centralnej części kraju, 50 km od granicy państwowej z Grecją, obok autostrady łączącej Grecję z Serbią, Stobi stanowi wielką atrakcję
turystyczną zarówno dla Macedończyków i mieszkańców okolicznych krajów,
jak również dla przybyszów z odległych zakątków Europy (Niemców, Austriaków, Czechów, Węgrów, Polaków). Jadąc na przykład na wakacje w stronę
Grecji lub Turcji, każdy turysta łatwo i nie zbaczając z głównej drogi, jest
w stanie odwiedzić tę historycznie niezwykle ważną osadę.
Historia powstawania Stobi jest bardzo interesująca. Pierwszy raz jako
osada wspominana jest w księgach wielkiego rzymskiego historyka tego czasu
Tytusa Liwiusza (59 p.n.e. – 17 n.e.), natomiast jej wielką budowę rozpoczęto
w II wieku. Stobi stało się największym miastem północnej części rzymskiej
prowincji Macedonii, a następnie stolicą bardzo ważnej rzymskiej prowincji
Secundy. Było wielkim i znaczącym centrum militarnym, handlowym, administracyjnym i religijnym. Jego położenie sprawiało, iż Rzymianie wkładali
ogromne środki w jego rozwój – budowano luksusowe bazyliki, domy, rynki,
łaźnie, nawet kasyno, sąd, a także więzienie. Jednym słowem Stobi było po
prostu swoistym oppidium civium Romanorum24 i jako jedno z pierwszych
uzyskało status municipium25. W VI wieku Stobi zostało częściowo zrujnowane przez przybyłe z daleka plemiona (Awarów, Słowian), niedługo zatem
zostało całkowicie wyludnione.
Koncepcja budowania miasta Stobi była oparta na następującym porządku: najpierw zbudowano wspomniany teatr antyczny, następnie mury
fortyfikacyjne oraz Porta Sacra, potem wodociąg, synagogę, dom Casa Ro24
25

Obywatele rzymskiego miasta.
Gmina, później status ten otrzymywały wszystkie rzymskie miasta.
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mana26, ulice oraz części bazyliki miejskiej. Największą bazylikę episkopalną zbudowano zaś później, w IV wieku, i jest ona uznawana za najstarszą
chrześcijańską świątynię na terenie Macedonii. Następnie zostały zbudowane
Dom Psalmów (nazywany Domem Polycharmosa), Wielka łaźnia oraz piękny Dom rodziny Peristeri (w zasadzie był to wielki kompleks mieszkaniowy
dla całej wielkiej rodziny rządzącej tym regionem na przełomie IV i V wieku).
W pobliżu Domu Polycharmosa znajduje się najbardziej specyficzna budowla
sakralna na całych południowych Bałkanach, tzw. Synagoga Bazylika. Jest to
budowla, która prawdopodobnie powstała za sprawą rzeźbiarza Polycharmosa. Znaczących obiektów w Stobi jest 25, z tego aż pięć bazylik.
Do przytoczonych informacji dodać należy również niedawne odnalezienie na terenie wykopaliska monet z VI wieku. Dokonała tego grupa młodych archeologów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady27. To dowód,
iż macedońska ziemia nadal ukrywa niezliczoną liczbę artefaktów, które na jej
dzieje oraz dziedzictwo kulturowe rzucają zawsze nowe światło. Stobi, mimo
iż jest to stosunkowo najmłodsze wykopalisko z dotychczas wymienionych
(i antycznych, i wczesnochrześcijańskich), cieszy się największą popularnością wśród turystów i naukowców, ponieważ nadal istnieją w nim obiekty,
które nie są zbadane, a i wielkość całego terenu wykopalisk robi imponujące
wrażenie.

26
27

Rzymski dom.
SI portalu Nowa Makedonija, www.nowamakedonija.com.mk, inf. z 23 VIII 2012.
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Fotografia 3

Stobi – Dom Peristeri

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia Stobi – Dom Peristeri”, 2010.

4. Bizancjum na Bałkanach – przykład Macedonii i Serbii
Okres bizantyjski w Macedonii i Serbii był czasem wielkich zmian
– demograficznych, kulturowych, zwyczajowych. Wstrząs, którego zaznał
południowy wschód Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego oraz wskutek
wielkiej Wędrówki Ludów (Słowian, Awarów) na Bałkanach, pozostawił niezatarte ślady na długi czas. Zniszczone i opustoszałe osady, ciągłe konflikty
i walki o terytoria, duże migracje ludności wewnątrz Półwyspu Bałkańskiego
oraz z Azji Mniejszej na te tereny mocno przyczyniły się do zmiany całkowitej struktury zarówno ludnościowej, jak i architektonicznej. Sztuka również
podlegała modyfikacjom. Słowianie, nowo przybyli mieszkańcy Bałkanów,
starali się uchronić zastane przez nich budowle przed najeźdźcami z północno-wschodnich krain Europy28, ale też tworzyli nowe budowle.
Jednak Słowianie przywozili do Europy Południowo-Wschodniej model kultury oparty na tradycjach pogańskich, widoczny do dziś w niektórych
obrzędach i rytuałach ludowych. Natomiast architektura i sztuka pozostały
28

Głównie za sprawą mieszkańców terytoriów ówczesnej Macedonii i Grecji.
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jednak poza zasięgiem tego wielkiego wstrząsu cywilizacyjnego. Słowianie szybko się zorientowali w sytuacji i pragnęli dotrzeć jak najbardziej na
południe Europy; część z nich w okolicach dzisiejszych Salonik ruszyła na
wschód, czyli w stronę Konstantynopola, a druga wielka grupa przeszła jeszcze bardziej na południe, w stronę Aten, Peloponezu i Krety. Na tej największej wyspie śródziemnomorskiej można spotkać różne artefakty świadczące
o istnieniu słowiańskiej kultury materialnej i duchowej. Ówczesne bizantyjskie władze stanowczo walczyły o utrzymanie już mocno naruszonego przez
najeźdźców dziedzictwa kulturowego i postanowiły przywrócić dawny blask
Cesarstwu Wschodniorzymskiemu. Ten proces nazywany jest rehellenizacją.
Dochodzimy właśnie do kluczowej absurdalnej argumentacji, że niektóre elementy antycznego i hellenistycznego dziedzictwa kulturowego były
widoczne w północnych częściach Bałkanów, a słowiańskie na południu. Jest
to obraz, który w dużej mierze jest aktualny, mimo iż ład geostrategiczny
i przede wszystkim polityczny na tym obszarze zmieniał się kilkanaście razy.
Do tej mieszanki bizantyjsko-orientalnej w nieco późniejszym okresie przyczyniły się najazdy ludności, zupełnie odmiennej od chrześcijańskiej cywilizacji, będącej pod wielkim wpływem kultury arabskiej – islamskiej.
Po tych silnych zaburzeniach demograficznych i wielkich migracjach
życie mieszczańskie na terytorium Macedonii, Serbii i Bułgarii w pierwszych
stuleciach epoki bizantyjskiej prawie całkowicie zamarło. Bardziej znaczące
ożywienie w życiu społeczno-ekonomicznym Półwyspu Bałkańskiego dokonało się dopiero po 843 roku, gdy doszło do rozkwitu społecznego i kulturowego, także w sztuce i budownictwie. Pierwsze oznaki nowej kultury materialnej są widoczne właśnie na przełomie IX i X wieku, kiedy to w Ochrydzie
rozpoczęła działalność wielka szkoła literacka, dzięki najlepszym i najbardziej wyróżniającym się uczniom świętych braci Cyryla i Metodego – św.
Klemensa i św. Nauma. Powstał unikatowy model kultury bizantyjsko-słowiańskiej, z połączenia dwóch kultur, które od VI–IX wieku głównie się ze
sobą konfrontowały, a od tej chwili zaczęły żyć w symbiozie.
Mimo upadków i wzlotów czasy Bizancjum były „złotym wiekiem”
w zakresie budownictwa sakralnego w chrześcijaństwie. Owszem, nie wolno
się ograniczać tylko do tego stylu. Architektura miejska w czasach bizantyjskich uzyskała również nowe formy i jest kontynuacją tradycji rzymskiej
z elementami nowszych form, przejętych z Bliskiego Wschodu oraz odnowionych wschodnich tradycji hellenistyczno-śródziemnomorskich. Twórczość duchowa w tym kierunku wskazywała na zwycięstwo chrześcijaństwa,
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dlatego też w sztuce wiara staje się jedyną nadzieją w procesie odbudowywania zatraconej ludzkiej godności. Sprawiła, że nawet na najzwyklejszych
budowlach sakralnych były widoczne zdobienia zarówno fasad i podłóg, jak
również przedmiotów rzemieślniczych oraz fortyfikacji wznoszonych ku czci
władców średniowiecznych.
Natomiast domy rodzinne coraz częściej stawały się wizytówką konkretnego rodu. Miało to na celu pokazanie prestiżu społecznego lub duchowego, a początki tego widzieliśmy chociażby na przykładzie domu rodziny Peristeri w Stobi. W okresie Bizancjum tendencje te – okresu późnorzymskiego
i wczesnobizantyjskiego – stały się prawie regułą. Podkreślić należy, że pod
pojęciem „panowanie Bizancjum” nie wolno utożsamiać typowo bizantyjskiej
dominacji nad terytorium Macedonii za sprawą greckiej hegemonii płynącej
z Konstantynopola (i to przez cały okres, czyli od 395 do 1453 roku), lecz
także wpływy innych ówczesnych krain wchodzących w skład tego państwa,
np. Bułgaria lub Serbia. Ich panowanie nad Macedonią nie doprowadziło do
większych zmian w zakresie kreowania innych koncepcji architektonicznych,
mimo, iż swoje unikatowe rozwiązania oba państwa wprowadzały z dużym
zaangażowaniem. Za mocny był wpływ sztuki bizantyjskiej, aby Serbowie
i Bułgarzy w krótkim czasie swojego panowania mogli stworzyć własne kierunki architektoniczne; wypracowali jedynie style (raški, wardarski i częściowo morawski). Można więc z pewnością mówić tylko o zachowaniu
oraz kontynuacji jednej i tej samej koncepcji, która swój koniec miała wraz
z upadkiem Konstantynopola w 1453 roku.
Badacze Bizancjum rozróżniają trzy etapy wpływów architektonicznych: wczesnobizantyjski (330–843), średniobizantyjski (843–1204) oraz
późnobizantyjski (1204–1453). Każdy z tych okresów w Macedonii, Serbii
i Bułgarii pozostawił zabytki – świątynie lub twierdze. W ten sposób najwyraźniej odzwierciedla się orientalno-słowiański charakter unikatowej kultury
tych ziem. Na tym stosunkowo małym obszarze przez kilka stuleci w średniowieczu tworzyły się „początki kultury i sztuki na pograniczu”. Według
historyków sztuki pierwszy okres, który zamknął się zakończeniem walk ikonoklastycznych29, jest kontynuacją tradycji rzymskiej. Natomiast drugi jest
29

Walki ikonoklastyczne polegały na konfliktach między zwolennikami (ikonodulami) a przeciwnikami
(ikonoklastami) sprawowania kultu ikon. W konsekwencji II Sobór Nicejski w roku 787 potępił ikonoklazm i ostatecznie skończył się w 843 roku. Zwycięstwo czczenia świętych obrazów zostało uznane
przez prawosławnych za wielki triumf, który według terminologii prawosławnej znany jest jako triumf
ortodoksji. Od tego czasu ikony zaczęto wieszać już nie tylko w kościołach, ale również na bramach
miast, w domach, nieść na czele wojsk i podczas wielu uroczystości. Kult ikon coraz bardziej się
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okresem wielkiego rozkwitu, czyli renesansu w sztuce bizantyjskiej. Skończył
się wraz z wejściem do Konstantynopola krzyżowców w 1204 roku. W połowie okresu średniobizantyjskiego doszło do Wielkiej Schizmy (1054 rok),
czyli rozpadu chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. Trzeci okres były
odnowieniem potęgi Cesarstwa Bizantyjskiego, połączonej z próbami ponownego opanowania Bizancjum, tym razem przez Turków, które zakończyły się
upadkiem miasta w 1453 roku.
Omawiając dorobek architektoniczny i artystyczny, główny nacisk należy położyć na drugi i trzeci okres, choć ogólnie etap pierwszy również dostarczył monumentalnych zabytków kultury materialnej. Największy rozkwit
kulturowy z okresu średniobizantyjskiego sięgał czasu od połowy IX wieku
i do 1018 roku i skończył się w Macedonii wraz z upadkiem cesarstwa Samuiła30. Jego oddziały zostały krwawo pokonane przez Bizantyjczyków w roku
1014 w bitwie pod górą Belasica. Wówczas to 14 tys. macedońskich żołnierzy wziętych do niewoli zostało oślepionych przez oddziały bizantyjskie
Bazyla II. Car Samuił cudem uniknął śmierci dzięki pomocy syna Gabriela
Radomira i uciekł do swojej siedziby w Prespie. Zmarł w swojej rezydencji
na wyspie św. Ahila, znajdującej się na środku Jeziora Prespańskiego, z rozpaczy i wstrząsu, którego doznał na widok swoich pokonanych, oślepionych
i poniżonych żołnierzy powracających do władcy. Niezwykle atrakcyjnymi
i interesującymi dla turystów zabytkami powstałymi ku czci tego wielkiego
wodza były: imponująca twierdza Samuiła na szczycie wzgórza w centralnej
części Ochrydu, cerkiew na wspomnianej wyspie św. Ahila, a także liczne po-

30

rozwijał, a ikona stała się symbolem opiekuńczym, przez co zaistniała w życiu duchowym każdego
chrześcijanina.
Samuił był z pochodzenia Ormianinem, przedstawicielem rodu Komitopułów. Zanim utworzył swoje
cesarstwo, zajmował wysokie stanowiska w ówczesnej armii pierwszego Cesarstwa Bułgarskiego, na
czele którego stał bułgarski car Borys II. W roku 971 on i jego brat Roman zostali wzięci do niewoli
przez Bizantyjczyków i sprowadzeni do Konstantynopola, a państwo bułgarskie zostało przyłączone
do Bizancjum. Wtedy Samuił uciekł na zachód Macedonii, w Ochrydzie i nad Jeziorem Prespańskim
zbudował rezydencje i świątynie, od 976 roku zaczął zdobywać sąsiednie terytoria. Jeszcze bardziej
na zachód doszedł aż do Dubrownika, czyli nad Adriatyk, na północ granice jego cesarstwa sięgały
w głąb Serbii, do późniejszej jej stolicy Raški. Podczas kilku bitew pokonał oddziały bizantyjskie
i oparł granice swojego państwa aż na Peloponezie. Historycy, przede wszystkim bułgarscy i macedońscy, polemizują nad temat przynależności cara Samuiła – Bułgar czy Macedończyk. Istnieje wiele
różnych tez i teorii, a także wiele źródeł zarówno macedońskich i bułgarskich, jak również serbskich,
które nie rozstrzygają tego sporu, a opinie badaczy na ten temat są podzielone. Car Samuił panował
nad terytorium ówczesnej geograficznej krainy Macedonia, zamieszkanej głównie przez Słowian, choć
bizantyjskie średniowieczne źródła określały to cesarstwo tylko i wyłącznie jako bułgarskie, z prostej
przyczyny – ponieważ dotychczas wszystko, co było i jest związane z Macedonią, miało charakter tylko
i wyłącznie grecki. Często nawet odróżniali Bułgarów od Słowian pod względem narodowości, więc
dlatego i wojska, i cesarstwo Samuiła, według nich, mogły być tylko i wyłącznie „bułgarskie”.

295

BIZANTyJSKO-RZyMSKIE DZIEDZICTWO W BAłKAńSKIEJ...

mniki z wizerunkiem cara Samuiła, przede wszystkim najnowszy znajdujący
się na centralnym placu w Skopje, zaraz obok wielkiej fontanny z wysoką
kolumną, na której szczycie znajduje się Aleksander Macedoński siedzący
na koniu Bucefale.
Podczas „panowania Bizancjum” Słowianie starali się kilkakrotnie
przerwać jego dominację, tworząc własne państwa, między innymi państwo
cara Samuiła. Należy jednak podkreślić, że jeszcze wcześniej (852–889), za
czasów panowania bułgarskiego władcy Borysa Michaiła, zostały położone
fundamenty kultury słowiańskiej zarówno materialnej, jak i duchowej. W tym
właśnie okresie święci bracia Cyryl i Metody dokonali przełomu w kulturze piśmienniczej w tej części Bałkanów, tworząc piśmiennictwo staro-cerkiewno-słowiańskie, które w następnych stuleciach dało język wszystkim
Słowianom. Od tego czasu panująca greka powoli ustąpiła miejsca różnym
redakcjom języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, między innymi głównie za
sprawą pojawienia się sławnej ochrydzkiej szkoły literackiej, na której czele
stali święci Klemens i Naum, usilnie propagujący słowiański alfabet i pismo
swoich sławnych braci nauczycieli.
Po upadku cesarstwa Samuiła (1018 roku), w latach 1040 oraz 1072,
Słowianie z ówczesnej Macedonii zorganizowali powstania przeciwko administracji bizantyjskiej. Pomimo, iż nie przyczyniły się do utworzenia słowiańskiego państwa, to pokazały jednak siłę i potencjał duchowo-materialny,
który miał się przeciwstawić Konstantynopolowi31. Majątek, pozostający na
terenie Macedonii, jak dziedzictwo kulturowe z poprzednich epok, były unicestwiane przez krzyżowców przejeżdżających przez jej terytorium w drodze
do Konstantynopola, który został przez nich zdobyty w 1204 roku. Z tego
powodu w odniesieniu do architektury i sztuki nie można mówić o zachowaniu jakiejkolwiek tradycji postrzymskiej czy posthellenistycznej, bowiem
powstawały coraz mocniejsze przesłanki do wytworzenia rodzimej kultury
słowiańsko-bizantyjskiej. Taka mieszanka doprowadziła do stanu, w którym
kilka najbardziej znaczących świątyń na Bałkanach z tego okresu, czyli od
połowy IX do połowy XI wieku, znajduje się na terytorium Macedonii.
W Cerkwi prawosławnej najważniejsze są trzy elementy stanowiące
jedną całość, są to: wnętrze cerkwi, gdzie wierni uczestniczą w nabożeństwach; liturgia, która stanowi podstawę do wspólnego odprawiania obrzędów
przez duchownych i wiernych; freskożywopis. Zewnętrzny wygląd cerkwi
31

Pod koniec XI wieku w większej części Macedonii panował jeden z wówczas nielicznych słowiańskich
władców Dobromir Hrs. Jednak nie cieszył się wielkim uznaniem.
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jest raczej sprawą drugorzędną, choć większość turystów zwiedzających cerkwie po raz pierwszy zachwyca się głównie właśnie ich fasadą zewnętrzną.
Ona jest zaś budowana z kamieni, cegły i tynku. Technika tego typu była już
stosowana także wcześniej. Wyróżniamy trzy style budowania cerkwi.
1. Na planie bazylikalnym (jednonawowym) – najstarszy styl, który przedstawia mieszaną kompozycję opartą na połączeniu w obiektach sakralnych chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu (do IX/X wieku). Styl ten
charakteryzuje podłużny kształt wnętrza cerkwi z perspektywy naosu;
praktycznie nie ma precyzyjnie określonej granicy między naosem a narteksem.
2. Na planie konchy (konchalne, trójkonchalne, wielokonchalne) – jeden
z najładniejszych stylów w okresie rozwoju kultury bizantyjskiej (X–XIII
wiek). Styl ten charakteryzuje się ładnymi zaokrągleniami32 widocznymi
z zewnątrz.
3. Na planie krzyża wpisanego – typ budowania cerkwi szczególnie rozwijany w wiekach XIII–XIV. To budowa cerkwi prawosławnej o kształcie
prostokąta.
rysunek 1
Style budowania cerkwi

Legenda:
* po lewej na planie bazylikalnym (jednonawowym), w środku na planie konchy,
a po prawej na planie krzyża wpisanego.
Źródło: A. Serafimova, Slikarski visovi – remek dela vo Makedonija (XI–XIV vek), Skopje
2003, passim.
32

Koncha – łac. concha, gr. konche – muszla. Pojęcie to w fasadach cerkwi symbolizować ma zaokrąglenia właśnie na kształt muszli.
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Pomieszczenia wewnątrz cerkwi składają się z trzech głównych części: ołtarzy, naos i narteks. Naos (nawa) jest pomieszczeniem środkowym
dzielącym ołtarz od narteksu i zarazem miejscem, gdzie wierni w największej ilości wypełniają przestrzeń. Natomiast narteks stanowi pomieszczenie
pierwsze od wejścia, które w cerkwiach regularnie znajduje się po stronie
zachodniej, logiczne jest więc, że ołtarz zajmuje wschodnią stronę cerkwi
prawosławnej. Dodatkowo może powstać także pomieszczenie, które nazywa się egzonarteksem, znajdujące się przed wejściem głównym i z różnych
przyczyn bywało dobudowywane do podstawowej konstrukcji cerkwi.
Ołtarz w Cerkwi prawosławnej także składa się z trzech części:
a) główne pomieszczenie ołtarzowe; b) diakonikon; c) pomieszczenie do
przygotowania proskomidii. Za ołtarzem znajduje się prezbiterium (pomieszczenie przeznaczone tylko dla duchownych); przegroda ołtarzowa zaś dzieli ołtarz od naosu, który składa się z: a) transeptu, b) traweja (część nawy
bocznej). Nad ołtarzem i naosem znajdują się kopuły, pod którymi z reguły
widnieją freski z wizerunkiem Bogurodzicy (nad ołtarzem) oraz Chrystusa
Pantokratora (nad naosem).
Odróżnia się dwa rodzime style w budownictwie sakralnym tego czasu, które powstawały w Macedonii i Serbii pod wielkim wpływem dorobku
architektonicznego cywilizacji rzymskiej, a szczególnie bizantyjskiej. Są to:
1) styl raški, którego nazwa wywodzi się od dawnego serbskiego państwa Raška (Рашка); 2) styl wardarski, od wspomnianej rzeki Wardar w Macedonii.
Pierwszy trwał od lat siedemdziesiątych XII wieku do końca XIII stulecia,
a drugi od końca XIII do końca XIV wieku, czyli do czasu rozpoczęcia rządów osmańskich na terytorium Macedonii i Serbii33.
Styl raški zawiera kompozycję opartą na konstrukcji jednonawowej
cerkwi, z jedną kopułą, od zachodniej strony dobudowaną werandą. Pomieszczenie to, jak i sama fasada świadczą, że ten styl był pod wyraźnym wpływem
mistrzów znad Morza Adriatyckiego, z jego południowych części (Czarnogóry i Dubrovnika), kontrolowanych wówczas przez ród Nemanjiciów. Najważniejsze i najlepsze zabytki budowane w tym stylu mieszczą się w centralnej
i południowo-zachodniej Serbii. Styl wardarski jest widoczny w świątyniach
prawosławnych w Kosowie i Metochii oraz w Macedonii. Wywodził się bezpośrednio z wielkiego dorobku bizantyjskiego renesansu dynastii Paleologów
i w Serbii nazywa się go również stylem serbsko-bizantyjskim. Są jednak
33

Pod koniec XIV wieku na jakiś czas wyodrębnił się tzw. styl morawski, widoczny w cerkwiach, które
powstawały wzdłuż centralnej serbskiej rzeki Morawy (Морава).
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także ważne świątynie, które zostały zbudowane w okresie wardarskim, ale
jednak są oparte na stylu raškim, np. Dečani. Najważniejszymi zabytkami
pierwszego stylu są: Studenica, Žiča, Banjska i Djurdjevi stupovi; natomiast
drugiego – Gračanica, Ljeviška, trzy z czterech cerkwi w patriarchacie w Peci
(Serbia) oraz św. Georgiego, św. Gabriela z Lesnova (Macedonia). Styl raški
charakteryzował się konstrukcją fundamentów na planie krzyża wpisanego,
zazwyczaj z pięcioma kopułami, choć mogło ich być mniej. Kolejna różnica
była związana z freskożywopisem. W stylu raškim znajdujemy oryginalne
dzieła freskomalarskie, natomiast w wardarskim są one pod wyraźnym wpływem dorobku bizantyjskiego.
Najstarszą cerkwią w Macedonii z typem krzyża wpisanego z jedną
kopułą jest Cerkiew p.w. św. Piętnastu Męczenników Tyberiopolskich w Strumicy, z końca IX/początku X wieku. Powstała prawdopodobnie w tym okresie, gdyż na takim samym planie zostały wówczas również zbudowane dwie
bardzo znaczące cerkwie bizantyjskie: w kompleksie klasztornym Mirilayon
w Konstantynopolu nad Morzem Marmurowym (teraz mieści się tam meczet
Bodrum, według niektórych źródeł zbudowany w VII wieku) oraz północna
cerkiew w klasztorze Konstantyna Lippsa z 907 roku.
Dwie inne najstarsze cerkwie znajdują się nad Jeziorem Ochrydzkim
na przeciwnych jego krańcach (dzieli je odległość 28 km). Obie zbudowane
są na planie trójkonchy (trikonchos, czyli z trzema zaokrągleniami od strony
wschodniej) i mają kilka kopuł. Są to cerkiew św. Pantelejmona na Plaošniku z 893 roku – popularna i znana jako Cerkiew p.w. św. Klemensa34, tam
bowiem leży część relikwii św. Klemensa z Ochrydu oraz Cerkiew p.w. św.
Nauma z Ochrydu z 900/905 roku, zbudowana ku czci najbliższego współpracownika Klemensa. Znajduje się w niej ciało św. Nauma Cudotwórcy35.

34

35

Św. Klemens (po macedońsku Kliment) – jeden z najbardziej znaczących uczniów Cyryla i Metodego,
cieszący się wielkim uznaniem wśród południowych Słowian. Jego relikwie znajdują się w różnych
częściach świata prawosławnego (w Ochrydzie, niedaleko Salonik, w Moskwie, w Sofii). Właśnie,
aby swoją „obecnością” świecił wiedzą, mądrością i uznaniem wśród wiernych. Jego relikwie ludność
miejscowa oraz turyści mogą zobaczyć dwa razy w roku, w dniu jego narodzin 8 grudnia oraz śmierci
9 sierpnia. Oba święta są niezwykle godnie obchodzone przez mieszkańców Ochrydu, procesja z relikwiami przechodzi przez miasto i stanowi to wielką atrakcję turystyczną i duchową. Św. Klemens jest
także patronem Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej, jego kult można by było porównać do kultu św.
Wojciecha w Gnieźnie.
Co do cerkwi św. Nauma, to legenda głosi, że gdy przyłoży się lewe ucho oraz prawą rękę do jego
grobu, to można usłyszeć bicie serca świętego, co u turystów, szczególnie ludzi chorych, wzbudza
wielkie zainteresowanie. Żywoty Klemensa i Nauma opisują tego drugiego jako człowieka niezwykle
dobrego, który często pomagał chorym, dawał datki biednym oraz udzielał pomocy bezdomnym.
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Świątynia p.w. św. Pantelejmona (Klemensa) sprawowała funkcję
pierwszej nieformalnej uczelni słowiańskiej, którą założyli Klemens i Naum.
Ten stan trwał do końca XIV wieku i na początku XV wieku, gdy wskutek
rozpoczęcia nowej, odmiennej kultury i cywilizacji na Bałkanach, jakim było
Imperium Osmańskie, ten zabytek sakralny został przez Turków przebudowany w meczet (znany jako Imaret). Było tak aż do roku 2001, gdy ówczesne
władze macedońskie postanowiły rozebrać konstrukcję meczetu, a na nienaruszonych fundamentach dawnej cerkwi odbudować starą cerkiew św. Klemensa według zachowanych szkiców, utrzymując jednocześnie identyczny układ
pomieszczeń, jak za czasów św. Klemensa. Nawet grób świętego nadal jest
położony w miejscu opisanym przez abp. Ochrydu Teofilakta w Żywocie św.
Klemensa jako wybranym „według własnej woli samego świętego”.
Grobowce w narteksach w cerkwiach bizantyjskich są praktyką szeroko rozpowszechnioną we wszystkich epokach. Była ona szczególnie nasilona
za czasów panowania Komnenów (od ok. 1060 do 1463 roku). Grób św. Klemensa pierwotnie też znajdował się w narteksie, ale podczas renowacji w roku
2001 znalazł się w bocznej części naosu, co sprawia, że podczas liturgii jest
„obecny” wraz z wiernymi36. Odkryte relikwie zaś często znajdują się przy
ołtarzach, ponieważ nie pełnią one roli grobowca. Fasada Cerkwi p.w. św.
Pantelejmona w Ochrydzie została zbudowana prawie identycznie do Cerkwi
p.w. św. Pantelejmona w Skopje na wzgórzu Nerezi, mimo, iż dzieli ich powstanie prawie 200 lat. Zbudowane są z kamieni i cegły, w dolnych partiach
fasady w obu cerkwiach są widoczne cztery warstwy nałożonych poziomo
cegieł.

36

Jak wskazaliśmy, św. Klemens jeszcze za życia zażyczył sobie, aby jego grób znajdował się w pomieszczeniu zwanym pronaos, inaczej nazywa się on małym naosem.
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Fotografia 4
Cerkiew p.w. św. Pantelejmona (Klemensa) na Plaošniku

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia Cerkwi św. Pantelejmona”, 2011.

W Cerkwi p.w. św. Zofii widzimy zaś kompozycję mieszaną. Budowana była prawdopodobnie na przełomie X/XI wieku, a ostatecznie ukończył ją
arcybiskup Ochrydu Leon, rodem z Konstantynopola, bezpośrednio w latach
Wielkiej Schizmy (panował w okresie 1035–1056). Odgrywała ona rolę katedry (sobornej cerkwi według terminologii prawosławnej). Zbudowana została
na planie bazylikalnym (jednonawowym), z jedną kopułą i w kształcie litery
„T”, z balkonami typowymi dla zachodnich stylów. O wymiarach 40 x 22
metrów jest największą cerkwią w Ochrydzie. Położona jest niedaleko brzegu
jeziora, co stanowi wielką atrakcję dla turystów. Znana jest z bardzo dobrej
akustyki, dlatego też często odbywają się w niej koncerty muzyki klasycznej
lub śpiewów cerkiewnych. Ołtarz, który w czasie Imperium Osmańskiego
został kilkakrotnie spalony, niedawno odnowiono na podstawie pierwotnego
wyglądu. Wspomniana struktura balkonów również jest niezwykle ciekawa,
gdyż na platformie piętrowej nadal są widoczne pozostałości dwóch mniejszych kaplic. Pozycja ta funkcjonuje zupełnie niezależnie i oddzielnie od katedralnej całości. Jest to potwierdzeniem przypuszczeń, że w miejscu budowy

301

BIZANTyJSKO-RZyMSKIE DZIEDZICTWO W BAłKAńSKIEJ...

katedry św. Zofii istniała już jednak cerkiew, której pochodzenie nadal nie jest
znane37.
Jak większość świątyń prawosławnych, tak i Katedra p.w. św. Zofii
ucierpiała z rąk Turków. W XV wieku została przerobiona na meczet, freski
zostały pomalowane wapnem, kopuła zburzona i zrównana z dachem. Jak już
wspomniano, ołtarz zamieniony został w mimbar38, a od strony północno-zachodniej wzniesiono minarety. Ostatecznie wygląd pierwotny zaczął powracać w roku 1946, a od 1951 roku zdejmowano warstwy wapienne. Prace
zostały dokonane za pomocą – jak na tamte czasy – najnowocześniejszych
technik konserwatorskich z Włoch. Ukazały się cenne freski, nie tylko żywopisane za czasów abp. Leona, lecz z wieków późniejszych (XII–XIV). Z tych
starszych fresków największe zainteresowanie, szczególnie wśród wyznawców rzymskokatolickich, wzbudzają unikatowe wizerunki Sześciu Papieży
Rzymskich, położone w prawej zakrystii. Dotychczas rozpoznano czterech
papieży: Klemensa, Grzegorza, Sylwestra i Leona. Z nowszych fresków najciekawszą kompozycją jest wizerunek trzech wielkich Ojców Kościoła: św.
Bazyla Wielkiego, św. Jana Złotoustego (Chryzostoma) oraz św. Grzegorza
Teologa.

37

38

Istnieją trzy wersje dziejów powstania najstarszej świątyni. Pierwsza, że zbudował ją bułgarski car
Borys (ostatnie ćwierćwiecze IX wieku); druga, że powstała za czasów panowania cara Samuiła (koniec
X wieku); trzecia, że zbudował ją arcybiskup Leon jako fundator.
Mombar – kazalnica w meczetach, odpowiednik ambony w świątyniach chrześcijańskich.
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Fotografia 5
Cerkiew p.w. św. Zofii w Ochrydzie – struktura balkonów od strony zachodniej

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia cerkwi pw. św. Zofii w Ochrydzie”, 2011.

Cerkiew p.w. św. Pantelejmona z Nerezi koło Skopje z 1164 roku
wzbudza poza Ochrydem zdecydowanie największe zainteresowanie. Pięknie
położona na górze Vodno, 10 km od południowej strony Skopje, jest wyjątkową świątynią również dla wyznawców innych religii oraz zagranicznych turystów. Jej wnętrze stanowi szczególnie ciekawa kompozycja fresków (Przemienienie i Zmartwychwstanie Chrystusa, Wejście do Jerozolimy, Ofiarowanie Bogurodzicy do świątyni, Zdejmowanie Chrystusa z krzyża) z naciskiem
na scenę Opłakiwania Chrystusa, z którą jest związana w zasadzie historia tej
części cerkwi. W przekazach czytamy, że to jedyna taka kompozycja w sztuce
freskożywopisu, ponieważ Bogurodzica przedstawiona została w wyjątkowo
bliskiej, wyrażającej silne emocje pozycji do umierającego Syna, ich policzki
prawie się stykają, czego nigdzie indziej wcześniej ani później nie zanotowano. Takie przedstawienie tłumaczy się unikatową innowacyjnością rodzimych
mistrzów i artystów macedońskich. Zainteresowanie tymi freskami wyrażał
słynny włoski malarz Giotto (1266–1337), który wysyłał swoich najzdolniej-
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szych uczniów do tej właśnie cerkwi, aby opanowali ten unikatowy rodzaj
sztuki freskomalarskiej39.
Fotografia 6

Opłakiwanie Chrystusa w Cerkwi p.w. św. Pantelejmona z Nerezi

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia freskożywopisu w Cerkwi p.w. św. Pantelejmona
z Nerezi”, 2011.

Biorąc pod uwagę czas powstania fresków, należy wspomnieć o Cerkiewi p.w. św. Georgi w Kurbinovie z 1191 roku, znajdującej się w pobliżu
Jeziora Prespańskiego. To raczej kaplica, a nie cerkiew – niewyróżniająca się
wyglądem architektonicznym, ale która w swoim wnętrzu zawiera najstarszy
fresk na terenie Macedonii – Chrystusa Pantokratora. Cerkiew ta nie doznała
zniszczeń, stąd tak dobrze zachowany freskożywopis, który zawiera świetne
kompozycje św. Archanioła Gabriela, popularnie nazywanego w Macedonii
„aniołem z Kurbinova”. Widoczne są również wizerunki świętych braci Cyryla i Metodego z Salonik, św. Cyryla z Aleksandrii, wizerunki kobiet świętych
– Barbary, Katarzyny, Teodory i przede wszystkim kultowej dla południowych
prawosławnych św. Paraskevy (św. Petka według macedońskiej terminologii).
Taki dom sakralny w rzeczywistości przemawia na korzyść kanonu, iż bu-

39

Ten niezwykle ciekawy fakt jest zgodnie podkreślany przez macedońskich historyków sztuki Cvetana
Grozdanova, Kostę Balabanova, Elizabetę Dimitrovą.
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dowla architektoniczna nie jest jednak najistotniejszą cechą w prawosławiu,
lecz są to liturgia i wierni – słowa modlitwy wysłuchiwanej przez wiernych
i wizualne doświadczenia we wnętrzach świątyń prawosławnych. Św. Georgi
z Kurbinova jest najlepszym tego przykładem.
Jak podkreślano kilkakrotnie, nie sposób wymienić wszystkich świątyń prawosławnych, które powstawały w okresie „panowania Bizancjum”
w Macedonii. Ten wybór – tylko świątyń najstarszych – jest jedynie fragmentem dziejów40. Należy podkreślić rolę, jaką w czasie budowania tych świątyń, teraz zabytków kultury, odgrywało słynne arcybiskupstwo ochrydzkie
(Охридска Архиепископија), jedno z najstarszych w świecie prawosławia,
i pierwszy patriarchat słowiański, który funkcjonował w tej części Europy.
Wokół daty jego powstania w świecie naukowym krąży kilka wersji. W jednej
z nich twierdzi się, iż arcybiskupstwo wywodzi się bezpośrednio z czasów,
w których panował wspomniany Justynian I (Justinian Prima, około 535
roku). Kolejna z hipotez, że arcybiskupstwo ochrydzkie zostało utworzone
przez cara Samuiła (976–1018), a trzecia, że zostało założone właśnie przez
pogromcę Samuiła, bizantyjskiego imperatora Bazyla II, aby pokazać „grecki” charakter istniejącego już patriarchatu w Ochrydzie.
Pierwszym biskupem ochrydzkim był św. Klemens, który umarł
w roku 916. Ostatnio w macedońskiej nauce za najbardziej wiarygodną
przyjmuje się pierwszą wersję – kontynuację istnienia patriarchatu założonego przez Justyniana. Potwierdza to również teza, iż podczas funkcjonowaniu
państwa bułgarskiego w IX wieku arcybiskupstwo to już cieszyło się swoją
niezależnością oraz autonomią wyznaniową – autokefalią. Została ona zlikwidowana przez Konstantynopol w roku 1767, wraz z innymi siostrzanymi
kościołami słowiańskimi, zrzeszającymi zarówno Serbów, jak i Bułgarów41.
W dalszych dziejach funkcjonowania arcybiskupstwa w Ochrydzie notujemy częste zmiany na jego tronie. Raz zasiadali na nim arcybiskupi pochodzenia greckiego, potem wskutek buntów słowiańskich wiernych zastępowali
ich albo słowiańscy, albo greccy, ale bardziej tolerancyjni dla słowiańskiej
40

41

Obok wspomnianej turystyki kulturowej ostatnio dość modne są określenia „turystyka cerkiewna” lub
„turystyka klasztorna”; wiele map i przewodników w tej części Europy wskazuje właśnie na wielki
rozwój tego ruchu.
Serbowie swoją cerkiewną autokefalię odzyskali przełomie lat 1830/1831, Bułgarzy w 1870 roku,
a Macedończycy dopiero w dwusetną rocznicę jej likwidacji, czyli w 1967 roku. Do dziś jednak Macedońska Cerkiew Prawosławna nie cieszy się uznaniem ze strony Konstantynopola, mimo, iż większość
wiernych w Macedonii przynależy do niej i w sferze życia duchowego wiążące są dla nich decyzje tylko
i wyłącznie te uchwalone przez Synod MCP.
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ludności. Za czasów serbskich, na terenach Macedonii tworzyła się inna struktura władzy duchownej, ponieważ serbscy królowie i przywódcy z okresu od
początku XIII wieku aż do początków zaborów osmańskich usilnie dążyli do
utworzenia nowego słowiańskiego państwa, które przeciwstawiłoby się potężnemu Bizancjum. Na Bałkanach sądzi się, że początek panowania Turków na
Bałkanach wiąże się z rokiem 1371 i bitwą nad rzeką Maricą (obecnie na granicy bułgarsko-greckiej), gdzie serbscy wojskowi, bracia Uglješa i Vukašin
Mrnjavčeviciowie, zostali pokonani przez armię tureckiego sułtana Murata I.
Za kanon bohaterskiej obrony ojczyzny w historii chrześcijańskich narodów
bałkańskich uważa się późniejszą bitwę na Kosowym Polu z roku 1389, gdzie
wojska księcia Lazara Hrebeljanovicia (цар Лазар) dzielnie walczyły przeciwko Turkom, ale ostatecznie przegrywając bitwę, musieli oddać pozostałą
część Bałkanów, która przeszła pod panowanie tureckie. Panowanie tureckie
trwało do początków XX wieku, gdy wskutek wojen bałkańskich w latach
1912–1913, za sprawą mocarstw zachodnich i Rosji, doszło do podziału Turcji i ponownego wytyczenia granic pomiędzy państwami bałkańskimi.
Najbardziej znanymi władcami serbskimi tego okresu są monarchowie
z dynastii Nemanjiciów, z których najważniejszy był św. Sawa, prekursor
serbskiego i południowo-słowiańskiego piśmiennictwa, reformator serbskiego
prawosławia i pierwszy serbski arcybiskup. Ojcem tej wielkiej rodziny był
wielki żupan Raški, Stefan Nemanja (1113–1199), znany także jako Stefan
Mirotočivi (Mirotoczywy). Jego synami byli władcy: Vukan, Stefan Pierwszy
Koronowany i Rastko. Przez długi czas między dwoma pierwszymi toczyła
się walka o dominację w różnych obszarach, trzeci zaś (w życiu świeckim
Rastko) był wielkim serbskim duchownym, pisarzem, reformatorem, fundatorem i uczonym, znanym jako św. Sawa42, z którym jego ojciec Stefan
Nemanja (również jako mnich, Symeon) spędził swoje ostatnie lata w serbskim klasztorze Hilandar na Świętej Górze Athos w Grecji. Kult św. Sawy
w Serbii jest budowany przez stulecia na wzór kultu św. Klemensa w Macedonii i do dziś Serbską Cerkiew Prawosławną nazywa się powszechnie
mianem świętosawskiej, a serbskie prawosławie jako świętosawie. Ku jego
czci została wniesiona największa serbska cerkiew prawosławna św. Sawy
w Belgradzie, zbudowana w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

42

Św. Sawa – (Свети Сава, Sveti Sava) 1175–1235. Każdego roku w dniu 27 stycznia szczególnie Serbowie hucznie obchodzą święto Sawy, które popularnie nazywa się także srpska slava (serbska sława,
uczczenie imienia konkretnego świętego, znane także w innych regionach Bałkanów).
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XX wieku w miejscu, gdzie w roku 1595 turecki pasza Sinan spalił relikwie
św. Sawy.
Jednak najbardziej zasłużoną postacią rodziny Nemanjiciów w procesie budowania świątyń prawosławnych w tej części Bałkanów, a zarazem
najbardziej kontrowersyjną, jest jeden z ostatnich wielkich władców „serbskiego” średniowiecza – car Dušan Stefan Nemanjić (1308–1355), znany
z pierwszego na Bałkanach nowoczesnego jak na tamte czasy Kodeksu, czyli
zbioru praw43. Był synem również wielkiego serbskiego króla Stefana Uroša III Dečańskiego (1276/1284–1331), fundatora najbardziej znanego klasztoru serbskiego w Kosowie, Wysokich Dečani, znajdującego się niedaleko
Peći, siedziby dawnego serbskiego patriarchatu (i do dziś stolicy Serbskiej
Cerkwi Prawosławnej)44. Koronowaniem się na cara „wszystkich Serbów,
Bułgarów, Greków, Macedończyków i innych chrześcijan” w roku 1346 oraz
uchwaleniem Kodeksu w Skopje w 1349 roku45 Dušan podkreślił wybitne
uniwersalne i strategiczne znaczenie tego miasta, tak jak w czasach rzymskich i hellenistycznych. Przez uchwalenie tego dokumentu w Skopje (nawet
w okresie późnego średniowiecza) podkreśla się stołeczny charakter miasta.
Zbiory ustaw i praw sporządzonych przez Dušana oznaczały ostateczne zerwanie z dotychczasową tradycją obyczajową, opartą głównie na prawie
rzymskim i bizantyjskim. Na mocy Kodeksu między innymi ówcześni chrześcijanie wzmacniali swoje więzi z wiarą prawosławną, a kościół stopniowo
oddzielał się od państwa nawet w kwestiach sądowych. Obcym podróżnikom
przez terytoria Serbii, Macedonii i Bułgarii w drodze do Konstantynopola
gwarantowano bezpieczeństwo, kobiety otrzymywały zwiększone prawa
(w tym także dziedziczenie tronu po zmarłym ojcu, w przypadku gdy ten
nie miał męskiego potomka), a za popełnione wykroczenie łagodzono kary.
Istnieją domniemania, iż Dušan Nemanjić wzorował się na polskim królu
Kazimierzu Wielkim, autorze Statutów wiślickich, podobnych zbiorów praw
i ustaw.

43
44

45

Po serbsku Kodeks Dušana jest nazywany Душанов законик.
Stefan Uroš III Dečański był synem także znakomitego serbskiego władcy Stefana Uroša II Milutina
Nemanjicia (1253–1321), znanego jako król Milutin. Za jego rządów w Serbii i Kosowie również
zbudowano liczne obiekty sakralne.
Dušan od 1331 roku najpierw nosił tytuł króla zgodnie z serbską tradycją, a dopiero po 1346 roku został
carem (do śmierci w 1355 roku). W historiografii i duchowości nadal jednak tytułuje się go mianem car,
jako jednego z dwóch (wraz z jego synem) carów. Nawet późniejsi władcy serbscy z XIX i XX wieku,
Karađorđeviciowie oraz Obrenoviciowie, tak samo jak i wcześniejsi, tytułowali się królami.
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Kontrowersyjność wspomnianego władcy polegała na sposobie prowadzenia polityki, bowiem w drodze do władzy nie przebierał w środkach,
a po bitwie pod Velbuždem46 w roku 1330, podczas której młody królewicz
wykazał się wielkim bohaterstwem, pokłócił się nawet ze swoim ojcem, albo,
jak powiadają legendy, nawet zlecił jego zabójstwo i tym samym pozbawił go
tronu. Między ojcem Stefanem a synem Dušanem doszło do bitwy w regionie Zety (na pograniczu dzisiejszej Czarnogóry z Albanią i Kosowem). Syn
w sierpniu 1331 roku podstępem pokonał oddziały ojca i wziął go do niewoli w twierdzy w miejscowości Zvečan (w Kosowie), gdzie niedługo potem
(w listopadzie 1331 roku) były już król Serbii Stefan III Dečański umarł47.
Dušan oskarżał ojca o zbyt łagodne traktowanie przeciwników, zarówno już
pokonanych, jak i wziętych do niewoli, a także za pokojową politykę, którą
prowadził wobec Bizancjum i Bułgarii. Lud i tak nie cenił zbytnio Stefana III Dečańskiego, więc zmiana na tronie królewskim nie wywołała wówczas
wzburzenia wśród ludności. Dušana, jeszcze za życia jego ojca, dnia 8 IX
1331 roku koronowała na króla ta sama osoba, co i jego ojca – arcybiskup
Danilo II.
Car Dušan wkrótce wykorzystał wewnętrzne problemy w Bizancjum
i ze swoimi oddziałami dotarł aż do Zatoki Korynckiej. Zepchnął wielką potęgę, jaką od stuleci było Bizancjum, na południowy margines Półwyspu Bałkańskiego, pod Peloponez i Ateny. Nikt z władców słowiańskich nie pokonał
tak wielkiej potęgi, jaką było Bizancjum. Swymi podbojami i po wielkich
wygranych bitwach z oddziałami bizantyjskimi otrzymał przydomek Silny
(цар Душан Силни Немањић). Nie sposób zatem nie zrozumieć, iż jego
działalność wojskowa i duchowa sprowadzała się tylko do jednego celu –
stać się carem wszystkich południowych chrześcijan, zdobyć Konstantynopol
i mając w pamięci historię tych obszarów, mieć ważną kartę przetargową
w negocjacjach z Rzymem wokół podziału tej części Europy. Aspekt kulturowy miał mu w tym tylko pomóc i ułatwić osiągnięcie tego celu. Prawne uregulowanie systemu państwowego za sprawą Kodeksu, podniesienie
serbskiego arcybiskupstwa do rangi patriarchatu oraz zbudowanie tak wielu
46

47

Obecnie K’ustendil, miasto w zachodniej Bułgarii, 10 km oddalone od bułgarsko-macedońskiej granicy
państwowej.
Legendy głoszą, iż bezpośrednio przed swoją śmiercią, gdy Stefan już został uświadomiony, że jego
syn Dušan chce go pozbawić tronu, rzucił klątwę, która miała sięgnąć jego syna w dążeniach do powiększenia cesarstwa. Klątwa ta nie sięgnęła Dušana, lecz jego następcy, niezdolnego do sprawowania
rządów syna Stefana Uroša V, który jako ostatni car po śmierci Dušana w roku 1355 władał serbskim
państwem i w 1371 roku musiał oddać władzę Turkom.
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klasztorów i cerkwi głównie w Macedonii i w Serbii było tylko narzędziem
w jego rękach w dążeniu do zdobycia władzy uniwersalnej w Europie Południowo-Wschodniej. Mimo tych osiągnięć nie jest lubianym i szanowanym
carem nawet wśród Serbów, i jako jedyny z wielkiej rodziny Nemanjiciów,
car Dušan Silny Nemanjić jednak nigdy nie został kanonizowany.
Klasyfikacja najwybitniejszych osiągnięć wybranych serbskich władców wskazuje na ich działalność duchową oraz architektoniczną i freskomalarską. Każdy z nich przyczynił się do pozostawienia następnym pokoleniom
wielkiego dziedzictwa kulturowego.
Stefan Nemanja, wielki żupan Raški, zbudował klasztor Djurdjevi stupovi (Đurđevi Stupovi) nad Rasem, centrum dawnego serbskiego państwa,
ostatecznie zakończony w roku 1171 ku czci św. Jerzego (Свети Георгије,
Sveti Georgije). Jest to jeden z najstarszych serbskich zabytków z tego okresu.
Klasztor z roku 1168 ku czci św. Mikołaja (Свети Никола, Sveti Nikola),
niedaleko Kuršumliji w południowo-centralnej Serbii, z cerkwią klasztorną
zbudowaną również na planie trójkonchy. Najważniejszymi jego budowlami
są klasztor Studenica oraz najbardziej znacząca serbska świątynia poza granicami kraju – Hilandar (1198) na Świętej Górze Athos, gdzie Stefan Nemanja
zmarł rok później. Jego ciało w 1208 roku zostało sprowadzone do Studenicy
i do dziś spoczywa w murach cerkwi, którą jeszcze za życia wyobrażał sobie
jako własne mauzoleum.
Studenica jest jednym z największych kompleksów klasztornych na
Bałkanach, znajduje się w okolicach Kosowa. Po jej długim i cierpliwym
budowaniu w latach 1183–1196 Stefan Nemanjia, zaraz po oddaniu jej do
użytku, wyjechał za swoim najmłodszym synem, świętym Sawą, do Hilandaru na Świętą Górę Athos, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Przyjął
imię Simeon, a sprawowanie władzy nad klasztorem oddał swojemu synowi,
Stefanowi Pierwszemu Koronowanemu. Kompleks ten wyróżnia się nie tylko
imponującą wielkością, lecz ulokowaniem w obrębie przestrzeni klasztornej
aż czterech cerkwi – Bogurodzicy, św. Króla (poświęconej świętym Joakimowi i Annie), św. Mikołaja (sv. Nikoli) oraz mniejszej, z której są widoczne
tylko fundamenty. Od czasu, gdy św. Sawa przeniósł relikwie swojego ojca
do Studenicy, stała się kulturową, duchową i polityczną stolicą Serbii48. Co
do samej fasady cerkwi Bogurodzicy, to jest ona wykonana z białego marmuru, dość dobrze zachowana i zakonserwowana, pomimo licznych zniszczeń,
48

Św. Sawa napisał słynny Typik ze Studenicy, w którym jako pierwszy słowiański autorytet opisał wzorce
życia mniszego, jest również autorem Żywotu poświęconego swojemu ojcu.
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których dokonali Turcy. Posiada jedną kopułę, fundamenty zbudowane są na
planie krzyża wpisanego. Mieszają się w niej style romański i bizantyjski,
które tworzyły unikatowy model szkoły raškiej.
Fotografia 7
Studenica

Źródło: SI miasta Kraljevo, www.kraljevo.org, inf. z 20 VIII 2012.

Stefan Pierwszy Koronowany Nemanjić – syn Stefana Nemanji, zbudował klasztor Žiča (Życza, Жича) z cerkwią Wniebowstąpienia Chrystusa
(św. Zbawiciela, Свети Спас) w okresie od 1207 do 1220 roku, znajdujący
się w okolicach Kraljeva. W budowie pomagał mu jego brat – św. Sawa.
W I połowie XIII wieku przez krótki czas klasztor ten był stolicą serbskiego arcybiskupstwa. Pod koniec tego wieku ucierpiał z rąk Tatarów, ale na
początku XIV wieku odnowił go król Milutin. Klasztor ten znajduje się pod
specjalną ochroną Republiki Serbii. Stefan Pierwszy Koronowany sławiony
jest jako władca, który nadał serbskiemu państwu Rašce status królestwa.
Sama budowla zaś przedstawia styl szkoły raškiej.
Natomiast Stefan Uroš I Nemanjić – syn króla Stefana Pierwszego
Koronowanego oraz Anny Dandolo, która była pochodzenia szlacheckiego,
weneckiego49, z dawnego państwa średniowiecznego zwanego Mljetačka Republika (Republika Mljet), związanego głównie z funkcjonowaniem i rozkwi49

Anna była wnuczką Enrico Dandolo, wielkiego doży Wenecji z XII wieku.
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tem kulturowym Wenecji oraz Republiki Dubrovnickiej – zbudował klasztor
Sopoćani (Сопоћани) w roku 1260. Znajduje się on 17 km na zachód od
Nowego Pazaru (dawnej stolicy Raški). Klasztorna cerkiew nosi nazwę św.
Trójcy i charakteryzuje się prostą budową i jedną tylko kopułą. Jednak, jak
na tamte czasy, swoją wielkością zarówno cerkiew, jak i kompleks klasztorny
imponowały w całym serbskim królestwie. Miejsce to szybko stało się sakralną stolicą, do której zjeżdżali mnisi i mniszki z okolic, a nawet i z bardziej
odległych krain chrześcijańskich. Popularność Sopoćani była honorowana
również przez następnych serbskich władców. Jednym z nich był car Dušan,
który ufundował dzwonnicę oraz zewnętrzną werandę. W okresie bitwy na
Kosovym Polu (1389 rok), wierni czujnie ukrywali przed Turkami ciało pochowanego tam króla Stefana Pierwszego Koronowanego.
We wnętrzu cerkwi św. Trójcy mieszczą się bardzo stare kompozycje
freskowe namalowane przez najlepszych freskomalarzy, których w okresie
1272–1276 z Konstantynopola osobiście ściągnął Stefan Uroš I. Najważniejszymi freskami są wizerunek czternastu archijerejów50 oddających pokłon
Chrystusowi oraz olbrzymia na powierzchni około 40 m kw. scena Wniebowzięcia Bogurodzicy. Przez ten właśnie kult klasztor w Sopoćanach za czasów
Imperium Osmańskiego był kilkakrotnie palony przez Turków. Odbudowany
został w okresie między dwiema wojnami światowymi w XX wieku, a po II
wojnie światowej był czasowo klasztorem żeńskim. Jednak od roku 1996 zaczęli do niego przybywać także mnisi, więc do dziś stanowi wzór wspólnego
życia mniszego prawosławnych braci i sióstr. W cerkwi pochowani są Stefan
Uroš I oraz jego rodzice.
Dziedzictwem Stefana Uroša II Milutina Nemanjicia jest przede
wszystkim klasztor Gračanica (Graczanica, Грачаница) z roku 1321, najważniejszy serbski obiekt sakralny w centralnej części Kosova, 10 km od
stolicy Prištiny. Cerkiew klasztorna Wniebowzięcie Najświętszej Bogurodzicy (Успење Пресвете Богородице), obok klasztoru w Dečanach, jest sacrum
w historii serbskiego narodu. Świątynie te ucierpiały wiele razy w swojej
burzliwej przeszłości. Chrześcijanie z Kosowa i okolicznych regionów zawsze znajdowali siły, środki i wolę, aby ją odbudowywać. Dziś jest to klasztor
żeński, wyjątkowa budowla, ponieważ zbudowana została według starego
stylu, czyli na planie krzyża wpisanego, ma aż pięć kopuł i trzy apsydy. Historycy sztuki twierdzą, że to „doskonały wzór architektonicznego sacrum”,
50

Wysoki rangą duchowny prawosławny, od grec. archireús – arcykapłan.
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o równych proporcjach i idealnej szerokości oraz wysokości obiektu, aby
sprawnie odprawiać liturgie prawosławne. W środku znajdują się liczne
unikatowe ikony (Chrystusa Miłosiernego z XIV wieku, o niesamowitych
wymiarach 269x139 cm), a najbardziej znaczący jest freskożywopis, który
podaje między innymi wizerunki całej dynastii Nemanjiciów, portrety serbskich arcybiskupów i patriarchów oraz oczywiście jego fundatora – króla
Milutina, z jego piątą żoną, kiedyś bizantyjską księżniczką, królową Simonidą51. Ze względu na istniejące niebezpieczeństwo po konfliktach wojennych
w latach dziewięćdziesiątych oraz wobec ciągłych ataków albańskiej ludności
na serbskie zabytki kultury, klasztor ten jest nadzorowany i chroniony przez
międzynarodowe siły KFOR.
W przekazach można przeczytać, że Milutin w ciągu 42 lat sprawowania władzy zbudował lub odnowił tyle samo świątyń prawosławnych. W 1321
roku został pochowany w cerkwi Banjska (Бањска), którą za życia zbudował
jako mauzoleum dla siebie. Po bitwie na Kosowym Polu – tak samo jak to
miało miejsce z jego przodkiem Stefanem Pierwszym Koronowanym – ciało
Milutina było przez wiernych ukrywane i niedługo potem potajemnie przeniesione do niedalekiej Trepčy, aby w roku 1460 ostatecznie spocząć w Cerkwi p.w. św. Niedzieli w Sofii, stolicy Bułgarii. Bułgarzy niezwykle cenią
serbskiego króla Milutina i pielęgnują jego kult52. W 2006 roku na prośbę
ówczesnego serbskiego patriarchy Pavla Bułgarski Synod CP pozytywnie odpowiedział i zgodził się na oddanie części jego relikwii do klasztoru Banjska
w Kosovie, aby serbscy wierni również mogli czcić swojego króla, ale do
ostatecznych przenosin nie doszło.

51
52

Simonida była córką wielkiego bizantyjskiego cara Andronika II Paleologa (1259/1260–1332).
W jednym z przekazów pisze się, że jedną z jego pięciu żon (trzecią z kolei) była bułgarska księżniczka
Anna.
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Fotografia 8
Gračanica

Źródło: SI portalu OrthPhoto, www.orthphoto.net, inf. z 20 VIII 2012.

Milutin jest także jednym z serbskich królów, który budował najwięcej na terytorium Macedonii; najważniejszym jego dziełem jest Cerkiew
p.w. św. Jerzego (Sv. Georgi, Св. Ѓорги) z lat 1313–1318 w miejscowości
Staro Nagoričane, 13 km na wschód od Kumanova, niedaleko macedońsko-serbskiej granicy państwowej oraz wspomnianego Kokina. Na wzór tej cerkwi zbudowana została inna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Gračanicy. Odnowił też cerkwie św. Prohora z Pčinji oraz serbski
klasztor ku czci świętych Archaniołów Gabriela i Michaiła w Jerozolimie.
Ogólna liczba świątyń, które zbudował lub wspomagał król Milutin, tylko na
terenie Serbii i Macedonii wynosi ponad trzydzieści.
Stefan Uroš III Dečański zbudował kolejny ważny zabytek sakralny
w Serbii53, wspomniany już klasztor Visoki Dečani (Wysokie Dečany, Високи
Дечани). Budowę ukończono w roku 1335, a freskożywopis w 1350 roku.
Jest to symbol średniowiecznego rozkwitu państwa serbskiego, zbudowany
przez katolickiego mnicha z Kotoru – Fra Vito. W swojej pracy, oprócz cech
sztuki serbsko-bizantyjskiej, zawarł również wybrane elementy architektury
53

Klasztor Visoki Dečani znajduje się w Kosowie, w dość nieprzyjaznym dla chrześcijan regionie – południowo-zachodniej części Kosowa, ze stoprocentową ludnością albańską i przy samej granicy z Albanią.
Wejścia do klasztoru pilnują włoskie oddziały KFOR, uzbrojone w karabiny maszynowe i inny sprzęt
wojskowy, a przed bramą wejściową zaparkowane są liczne transportery przeciwpancerne.
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gotyckiej. Pracę Vita nadzorował arcybiskup Danilo II, co świątyni tej nadało
rzeczywiście niezwykłą rangę. Co prawda budowę rozpoczął Stefan Dečański, ale dokończył ją, po objęciu tronu, jego syn, car Dušan. Wspomniany
freskożywopis należy do najbogatszych w historii sztuki i jest zaliczany do
unikatowych dzieł wykonanych w dobie renesansu Palelologów. W zbiorach
klasztornych znajduje się około 170 rękopisów średniowiecznych; po hilandarskich są to największe takie zbiory w Serbii. Po przemianach politycznych
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku odżyła działalność ikonopisarska i rzeźbiarska.
Do końca wieku było w klasztorze o wiele więcej mnichów, ale po
najnowszych zajściach w Kosowie pozostało ich mało, na ich czele stoi protosyngiel54. Mnisi utrzymują się sami dzięki hodowli zwierząt, pracy na polu,
wykonywaniu wspomnianych dzieł sztuki. Można u nich kupić wino klasztorne, a także rakiję. Klasztor ten jest niezwykle popularny wśród turystów,
mimo utrudnionego dostępu, a o jego wadze historycznej świadczy, iż jego
odnową (po tym, gdy podczas panowania na Bałkanach Turcy kilkakrotnie
palili ten obiekt) zajmowali się inni znaczący władcy serbscy, np. książę Miloš Obrenović w 1836 roku lub książę Aleksandar Karađorđević w 1849 roku.
W cerkwi w tej został pochowany jej fundator, założyciel i wielki serbski król,
Stefan Uroš III Dečański.

54

Protosyngiel – w prawosławiu pomocnik, sekretarz metropolity. Wykonuje cerkiewne obowiązki, ale
nie jest osobą duchowną.
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Fotografia 9
Visoki Dečani

Źródło: SI portalu Kosovo.net, www.kosovo.net, inf. z 20 VIII 2012.

Następny z serbskiej dynastii Stefan Dušan Silny Nemanjić, jak prawie wszyscy z rodu, w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju budownictwa sakralnego w Serbii, Kosowie i Macedonii. Niezwykle aktywnie wspierał
budowę kompleksu klasztornego Świętych Archaniołów w Prizrenie (w Kosovie), w którego skład wchodziły trzy cerkwie – dwie pod wezwaniem św.
Archaniołów Michaiła i Gabriela oraz jedna poświęcona św. Mikołajowi (sv.
Nikola). Ironia losu sprawiła, że Dušan zmarł dzień po wielkim święcie św.
Mikołaja (19 grudnia według kalendarza juliańskiego) i został pochowany
w jednej z dwóch cerkwi św. Archaniołów. Jego relikwie – jak na burzliwe
życie Dušana – w odróżnieniu od innych władców serbskich, dość długo
przetrwały w cerkwi, w której został pochowany. Cerkiew tę notuje się jako
jego największe dziedzictwo materialne. Dopiero w XX wieku, w roku 1927,
podczas prac archeologicznych w grobowcu odnaleziono jego kości, które
zostały przeniesione do patriarchatu w Belgradzie, a stąd po ponad 40 latach
(w 1968 roku) relikwie najbardziej kontrowersyjnego serbskiego cara w historii zostały uroczyście sprowadzone do kultowej belgradzkiej cerkwi św.
Marka, gdzie spoczywają do dziś.
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Jeżeli chodzi o dziedzictwo Stefana Uroša V Nemanjicia, w przeciwieństwie do ojca nie wyróżniał się wielkimi osiągnięciami lub bohaterską
sławą. To właśnie on w roku 1371 utracił serbskie cesarstwo i został zapamiętany jako ostatni z serbskich władców z dynastii Nemanjiciów, dlatego otrzymał przydomek Słaby (Nejaki). Miał poważne problemy ze swoim przyrodnim
bratem Simeonem. W ostateczności doszło do podziału serbskiego państwa
na dwie części, kontrolowane przez obu braci. W roku 1365 na współwładcę
(bo Uroš V nie miał dzieci) i króla został koronowany wspomniany Vukašin Mrnjavčević, ten sam, który prowadził Serbów podczas ostatniej bitwy
nad rzeką Maricą, klęski oznaczającej początek panowania innej potęgi na
Bałkanach; innej wiary, tradycji kulturowej, cywilizacji – islamu, Imperium
Osmańskiego.
Uroš V jednak zdołał zbudować ważne świątynie, a jedną z nich jest
cerkiew Najświętszej Bogurodzicy w Matejče (Matejcze, Матејче), w północnej Macedonii, niedaleko Kumanova i na pograniczu z Kosowem i Serbią.
Fundamenty tej cerkwi zostały położone jeszcze wcześniej, nawet za wczesnych lat panowania Komnenów, a budowę cerkwi rozpoczął ojciec Uroša V
– Dušan Silny. Jednak nie zdążył przed śmiercią jej dokończyć, więc uczynili
to w roku 1357 jego żona Jelena i syn Uroš. Wzniesiona została w stylu
wardarskim, zbudowana na planie krzyża wpisanego, z pięcioma kopułami
– jedną najwyższą z unikatową dwunastokątną kompozycją oraz czterema
mniejszymi. Z fresków najważniejsze są pokazujące drzewo genealogiczne
rodziny Nemanjiciów oraz carów bizantyjskich. Cerkiew ta podczas konfliktu wojennego z macedońskimi siłami bezpieczeństwa w 2001 roku dostała
się w ręce albańskich terrorystów, którzy przekształcili ją w skład amunicji
i zniszczyli część jej wnętrza, w tym wspomniane freski.
Architektura sakralna opisana na podstawie wybranych zabytków ma
swoje wielokulturowe podłoże. Oparte jest ono na wspólnym dziedzictwie
bizantyjsko-rzymskim oraz późniejszym dorobku kultury Słowian, dlatego
właśnie w Europie Południowo-Wschodniej sztuka sakralna ma swój unikatowy wymiar. Różnorodność narodowa i etniczna jest bardzo istotna, pomaga zrozumieć omawiany obszar jako terytorium, gdzie przeszłość styka
się z nowoczesnością, a różne małe szczegóły tworzą jednak wielką całość,
kompilację zróżnicowanego dorobku kultury materialnej.
*****
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ProceSy narodoWotWórcze, narody
i ProBleMy narodoWościoWe W regionie
BałkanóW

1. Wprowadzenie do problematyki narodowotwórczej
i narodowościowej na Bałkanach
U progu drugiej dekady XXI wieku na Bałkanach istniało jedenaście
niepodległych państw, które zamieszkiwało przeszło sześćdziesiąt milionów
ludzi deklarujących swoją przynależność do któregoś z dziesięciu wiodących
narodów bałkańskich lub kilkudziesięciu mniejszości narodowych lub grup
etnicznych. Zróżnicowanie narodowościowe regionu cechowało się dużą nieregularnością w odniesieniu do państw bałkańskich, spośród których szczególnie skomplikowana sytuacja wykształciła się w państwach postjugosłowiańskich oraz Albanii. Taki stan rzeczy wyniknął z następstw złożonego
procesu narodowotwórczego obejmującego narody zamieszkujące wskazane
państwa oraz przesłanek, które wpływały destabilizująco na powodzenie procesu. Ważną rolę w tym zakresie odegrały również aspiracje polityczne, takie
jak projekt jugosłowiański, które doprowadziły do wymieszania narodowościowego w tej części regionu bałkańskiego. Niemniej również w przypadku
Bułgarii oraz Rumunii, a także w mniejszym zakresie Grecji wykształciły
się różne wymiary zróżnicowania narodowościowego, które odnosiły się
przede wszystkim do dobrej organizacji mniejszości narodowych lub grup
etnicznych w tych państwach, a więc w konsekwencji wykształcenia się siły
nacisku, szczególnie w przypadku, gdy mniejszość narodowa otrzymywała
różnego typu wsparcie od państwa macierzystego. Ponadto wpływ na rozbicie narodowościowe regionu miały czynniki związane z uwarunkowaniami
historycznymi, geopolitycznymi oraz systemowymi, a więc w sensie ogólnym
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charakterystycznymi dla procesów narodowościowych, zaś w sensie szczegółowym oddającymi specyfikę regionu.
Zróżnicowanie narodowościowe Bałkanów było związane z trwale
zakorzenionymi problemami o podłożu narodowościowym, rozpoznawanymi zarówno na poziomie wewnętrznej organizacji państw bałkańskich, jak
i aspektów związanych z międzynarodową płaszczyzną ich wzajemnych
relacji, a także w niektórych przypadkach stosunków z uczestnikami pozabałkańskiego środowiska międzynarodowego. Problematyka narodowościowa w regionie Bałkanów rozłożyła się nierównomiernie w odniesieniu do
poszczególnych państw, a jej skomplikowanie wynikło z kilku istotnych grup
przyczynowych, których charakterystykę należało poprzedzić omówieniem
podstawowych przesłanek funkcjonowania tychże państw w kontekście narodowościowym. Wiodącą rolę spełniło wspomniane zróżnicowanie narodowościowe państw bałkańskich w oparciu o kryterium jednolitości struktury
narodowościowej, które zilustrowała Tabela 1.
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Tabela 1
Zróżnicowanie narodowościowe państw bałkańskich w 2011 roku w oparciu o kryterium jednolitości struktury narodowościowej
nazwa
państwa
Albania
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Grecja
Kosowo
Macedonia
Rumunia
Serbia
Słowenia

Wiodąca naroWiodąca naliczba
liczba ludnodowość w proc.
rodowość lub
ludności narodu
ści w tys.
do ogółu ludnarodowości
wiodącego w tys.
ności
Albańczycy
2 831,7
2 763,7
97,6
Bośniacy
1 806,3
47,0
Serbowie
3 843,1
1 421,9
37,0
Chorwaci
538,1
14,0
Bułgarzy
7 364,6
6 274,7
85,2
Chorwaci
4 290,6
3 754,2
87,5
Czarnogórcy
620,3
278,5
44,9
Grecy
10 787,7
10 172,8
94,3
Albańczycy
1 733,8
1 581,2
91,2
Macedończycy
1 312,1
63,7
2 059,8
Albańczycy
591,2
28,7
Rumuni
19 042,9
16 872,1
88,6
Serbowie
7 120,6
5 902,9
82,9
Słoweńcy
2 050,2
1 820,6
88,8

Źródło: Opracowanie własne – na podstawie oficjalnych zestawień rządowych z 2011
i 2012 roku wykonanych przez krajowe ośrodki statystyczne Albanii – Strona
internetowa [dalej: SI] Institute of Statistics, http://www.instat.gov.al; Bośni
i Hercegowiny – SI The Agency for Statistics, http://www.bhas.ba; Bułgarii – SI
National Statistical Institute, http://www.nsi.bg; Chorwacji – SI Croatian Bureau
of Statistics, http://www.dzs.hr; Czarnogóry – SI Statistical Office of the Republic of Montenegro, http://www.monstat.org; Grecji – SI Hellenic Statistical
Authority, http://www.statistics.gr; Kosowa – SI Statistical Office of Kosovo,
http://esk.rks-gov.net; Macedonii – SI State Statistical Office, http://www.stat.
gov.mk; Rumunii – SI National Institute of Statistics, http://www.insse.ro; Serbii
– SI Statistical Office of the Republic of Serbia, http://webrzs.stat.gov.rs; Słowenii – SI Statistical Office of the Republic of Slovenia, http://www.stat.si.

Dane zawarte w Tabeli 1 potwierdziły obecność dziesięciu wiodących narodów w regionie bałkańskim, a także jednocześnie wymogły
zwrócenie uwagi na występowanie państw dwu lub wielonarodowych.
W ten sposób „bałkańską jedenastkę” można było podzielić w oparciu
o kryterium zróżnicowania narodowościowego na trzy podstawowe grupy
państw.
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1.

Względnie jednolite, a więc takie, w których jeden wiodący naród stanowił powyżej 90 proc. ogółu ludności całego państwa. Do tej grupy
należało zaliczyć Albanię, Grecję oraz Kosowo.
2. Zróżnicowane, czyli państwa, w których jeden wiodący naród mieści
się w przedziale od 80 proc. do 90 proc. ogółu ludności całego państwa.
W tej grupie znalazły się Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia oraz
Słowenia.
3. Ekstremalnie zróżnicowane, a więc państwa, w których jeden wiodący
naród stanowi poniżej 80 proc. ogółu ludności całego państwa lub w jego
strukturze narodowościowej znajdowały się co najmniej dwa główne narody, przy założeniu, iż żaden z nich nie przekroczył 80 proc. ogółu
ludności całego państwa. Do pierwszego wariantu tej grupy należało
zaliczyć Czarnogórę, zaś do drugiego Bośnię i Hercegowinę oraz Macedonię.
Należy zauważyć, że wśród trzech państw ujętych w grupie „względnie jednolitych” dwukrotnie wyodrębnił się naród albański, który ponadto
uzyskał status narodu konstytutywnego w Macedonii. Taki stan rzeczy świadczył o przesłankach dynamicznego procesu rozwojowego narodu albańskiego,
którego ogólna liczebność na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wzrastała nieproporcjonalnie szybciej w regionie bałkańskim niż w przypadku
pozostałych narodów. Inną przesłanką, którą warto w tej materii odnotować,
była szczególnie skomplikowana sytuacja Bośni i Hercegowiny, a zatem państwa zamieszkiwanego przez trzy konstytutywne narody: Bośniaków, Chorwatów oraz Serbów.
Szczególnie interesująco ukształtowała się sytuacja prawna tzw. narodu bośniackiego, ponieważ zarówno władze Socjalistycznej Federacyjnej
Republiki Jugosławii, jak i Królestwa Jugosławii1, a także inni uczestnicy
środowiska międzynarodowego w kontekście struktury narodowościowej Bośni i Hercegowiny stosowali podział uwzględniający narody Muzułmanów,
Chorwatów i Serbów. W wyniku przeobrażeń w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku, związanych z wojną w Bośni i Hercegowinie, doszło do zmiany
tego podziału, co zostało formalnie potwierdzone na mocy postanowień kon1

Przed wydaniem dekretu przez Aleksandra I w dniu 6 I 1929 roku Królestwo Jugosławii nosiło nazwę
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Po detronizacji Karađorđeviciów z tronu projekt jugosłowiański w komunistycznym wydaniu najpierw nosił nazwę Demokratyczna Federacyjna Jugosławia, zaś
w latach 1946–1963 Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii, która to nazwa na mocy konstytucji
z 7 IV 1963 roku została zastąpiona przez określenie Socjalistyczna Federacyjna Ludowa Republika
Jugosławii.
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stytucji Bośni i Hercegowiny uchwalonej 14 XII 1995 roku2. W preambule
tejże konstytucji w kontekście struktury narodowościowej państwa został
sformułowany podział uwzględniający narody Bośniaków, Chorwatów i Serbów, który od tego czasu stał się jedynym z mocy prawa w odniesieniu do
struktury narodowościowej Bośni i Hercegowiny3.

2. główne płaszczyzny sporów narodowościowych
w regionie bałkańskim
Kolejne istotne przesłanki funkcjonowania państw bałkańskich, które
wpłynęły na poziom skomplikowania problematyki narodowościowej regionu, były związane z liczebnością oraz sąsiedztwem mniejszości narodowych
w wymienionych państwach. Kontekst liczebności był rozumiany jako ilość
mniejszości narodowych w odniesieniu do ogółu ludności państwa, ale ze
szczególnym uwzględnieniem mniejszości wiodących, które stanowiły lub
wykazywały potencjał do stanowienia realnej siły nacisku w omawianych
państwach. Natomiast kontekst sąsiedztwa odnosił się do tych mniejszości
narodowych, które występowały w omawianych państwach, ale jednocześnie
ich państwo macierzyste było położone na terytorium Bałkanów. Na tej podstawie mniejszości narodowe państw bałkańskich zilustrowała Tabela 2.

2

3

Konstytucja Bośni i Hercegowiny została zawarta w czwartym aneksie pokojowego porozumienia
wypracowanego w Dayton w 1995 roku, które formalnie zakończyło wojnę w Bośni i Hercegowinie,
a także w ogóle pierwszą wojnę jugosłowiańską. Zob. SI Parlamentu Bośni i Hercegowiny, http://www.
parlament.ba, „Ustav Bosne i Hercegovine”, inf. z 1 X 2012.
Szerzej problematykę narodu bośniackiego przeanalizował Joseph Marko w artykule zatytułowanym
Bosnia and Herzegovina – Multi-Ethnic or Multinational?, a badania w tej materii podejmował również
Piotr Eberhardt w opracowaniu Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku.
Zob. SI Uniwersytetu w Grazu, http://www.uni-gratz.at, J. Marko, Bosnia and Herzegovina – Multi-Ethnic or Multinational?, inf. z 1 X 2012; P. Eberhardt, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze
Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005, s. 71–97.
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Tabela 2
Mniejszości narodowe lub grupy etniczne w państwach bałkańskich w 2011 roku
przy uwzględnieniu kontekstu liczebności oraz sąsiedztwa
nazwa państwa
Albania
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja

Czarnogóra

Grecja
Kosowo

Macedonia

Rumunia

Serbia

Słowenia

liczba
Mniejszości narodowe
mniejszości
lub grupy etniczne
w tys.
Grecy
33,9
Pozostali i nieokreśleni
33,9
Rumuni
34,5
Pozostali i nieokreśleni
42,3
Turcy
670,2
Romowie
316,7
Pozostali i nieokreśleni
103,1
Serbowie
193,1
Pozostali i nieokreśleni
343,2
Serbowie
173,7
Bośniacy
54
Albańczycy
30,4
Pozostali i nieokreśleni
74,4
Albańczycy
399,1
Pozostali i nieokreśleni
215,7
Serbowie
98,9
Pozostali i nieokreśleni
53,7
Turcy
63,8
Romowie
49,4
Serbowie
24,7
Pozostali i nieokreśleni
18,5
Węgrzy
1 237,8
Romowie
609,4
Pozostali i nieokreśleni
323,7
Węgrzy
277,7
Bośniacy
128,2
Romowie
99,7
Pozostali i nieokreśleni
712,1
Bośniacy
98,4
Chorwaci
49,2
Pozostali i nieokreśleni
82
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Proc. do Państwo maogółu lud- cierzyste na
ności
Bałkanach
1,2
X
1,2
0,9
X
1,1
9,1
4,3
1,4
4,5
X
8
28,8
X
8,7
X
4,9
X
12,7
3,7
X
2
5,7
X
3,1
3,1
2,4
1,2
X
0,9
6,5
3,2
1,7
3,9
1,8
X
1,4
10
X
4,8
X
2,4
4

PROCESy NARODOWOTWÓRCZE, NARODy I PROBLEMy ...
Źródło: Opracowanie własne – na podstawie oficjalnych zestawień rządowych z 2011
i 2012 roku wykonanych przez krajowe ośrodki statystyczne Albanii – SI Institute
of Statistics, http://www.instat.gov.al; Bośni i Hercegowiny – SI The Agency
for Statistics, http://www.bhas.ba; Bułgarii – SI National Statistical Institute,
http://www.nsi.bg; Chorwacji – SI Croatian Bureau of Statistics, http://www.dzs.
hr; Czarnogóry – SI Statistical Office of the Republic of Montenegro, http://www.
monstat.org; Grecji – SI Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr;
Kosowa – SI Statistical Office of Kosovo, http://esk.rks-gov.net; Macedonii – SI
State Statistical Office, http://www.stat.gov.mk; Rumunii – SI National Institute
of Statistics, http://www.insse.ro; Serbii – SI Statistical Office of the Republic of
Serbia, http://webrzs.stat.gov.rs; Słowenii – SI Statistical Office of the Republic
of Slovenia, http://www.stat.si.

Dane w Tabeli 2 potwierdziły duże zróżnicowanie narodowościowe
oraz etniczne w regionie bałkańskim, aczkolwiek istotne pod tym względem
było również uwzględnienie kontekstu liczebności oraz sąsiedztwa. Otóż
identyfikacja mniejszości narodowych z państwem leżącym w obrębie regionu odgrywała istotną rolę w kontekście narodowościowym, a zatem nierzadko
determinowała stosunki pomiędzy zainteresowanymi państwami bałkańskimi.
Specyfika relacji w kwestiach narodowościowych występujących na obszarze
bałkańskim była często obciążona takimi zaszłościami historycznymi, które
dodatkowo wzmacniały spory pomiędzy narodami. Szczególne znaczenie
w tej materii odegrały narody postjugosłowiańskie, które w okresie istnienia
SFR Jugosławii próbowano zasymilować, a zatem pozbawić poczucia odrębności. Równie destrukcyjną rolę pełniły antagonizmy sięgające II wojny światowej oraz wojen jugosłowiańskich, które nierzadko stawały się zarzewiem
krwawych starć o charakterze narodowościowym.
Natomiast inną naturę miały problemy narodowościowe rozpoznawane na poziomie relacji pomiędzy państwami bałkańskimi oraz pozabałkańskimi, wśród których czynnik historyczny na ogół nie powodował zaognienia
sporu narodowościowego, bowiem dobrze zorganizowane mniejszości węgierskie w Rumunii i Serbii nie były narażone na jawną wrogość po stronie
tych państw, a w okresie przynależności Serbii do SFR Jugosławii władze
tego państwa nie zakładały działań asymilacyjnych w kierunku Węgrów zamieszkujących Wojwodinę. Odrębny obszar problemowy stanowiły grupy etniczne na Bałkanach, a więc przede wszystkim Romowie, a także naród, który
wyewoluował do roli grupy etnicznej, czyli Jugosłowianie. Wszakże jedyne
argumenty ludności pozbawionej państwa macierzystego były związane z li-
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czebnością społeczności oraz poziomem jej organizacji, które w konsekwencji
mogły tworzyć grupę nacisku w konkretnym państwie.
Mając na uwadze taki stan rzeczy, można było wyróżnić trzy płaszczyzny problemów narodowościowych w regionie bałkańskim przy uwzględnieniu specyfiki mniejszości narodowych lub grup etnicznych.
1. Płaszczyznę intrabałkańską, w której problemy wynikające z aspiracji
mniejszości narodowych występowały wyłącznie w stosunkach pomiędzy państwami bałkańskimi. Należy jednocześnie przyjąć założenie, iż
dana mniejszość narodowa musiała cechować się liczebnością stanowiącą
co najmniej 3 proc. ogółu ludności państwa, w którym występowała,
a także zaawansowanym stopniem zorganizowana.
2. Płaszczyznę zewnętrzną, a więc uwidocznioną w działalności mniejszości narodowych w obrębie Bałkanów, których państwa macierzyste leżały
poza granicami regionu, a więc problemy narodowościowe zarysowywały się w relacjach państw bałkańskich oraz pozabałkańskich. Również
w tym przypadku było istotne założenie o liczebności mniejszości na
poziomie nie mniejszym niż 3 proc. ogółu ludności państwa, w którym
występowały, a także ich zaawansowanym stopniu zorganizowana.
3. Płaszczyznę etniczną, która odnosiła się wyłącznie do grup etnicznych
występujących na Bałkanach. W tym przypadku oś problemowa nie zarysowywała się w sposób wyraźny na poziomie wzajemnych relacji, ponieważ przechodziła do jednostronnego obszaru problemowego państwa,
w którym występowały grupy etniczne. Należy jednak zwrócić uwagę,
iż w przypadku znaczącej liczebności oraz zaawansowanego stopnia
zorganizowania danej grupy etnicznej istniała możliwość uruchomienia
dynamicznych stosunków pomiędzy państwem a tą społecznością.
W odniesieniu do płaszczyzny intrabałkańskiej szczególne znaczenie uzyskały mniejszości serbska w Chorwacji, Czarnogórze oraz Kosowie,
a także albańska w Czarnogórze oraz Grecji. Problematyka narodowościowa
w stosunkach serbsko-czarnogórskich oraz serbsko-albańskich nabrała dynamiki w pierwszej dekadzie XXI wieku, na którą znaczący wpływ miały wydarzenia związane z upadkiem SFR Jugosławii. Wszak zarówno Czarnogóra, jak
i Kosowo nie wykorzystały sprzyjających okoliczności do zerwania ścisłych
relacji z Serbią na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pomimo, że
narody czarnogórski i albański w Kosowie dysponowały już wtedy znacząco
rozwiniętym poczuciem tożsamości narodowej, to decydenci czarnogórscy
wyrazili chęć kontynuowania projektu jugosłowiańskiego we współpracy
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z Serbią, zaś dążenia niepodległościowe Albańczyków z Kosowa zostały
gładko stłumione przez Armię Jugosłowiańską4. Niemniej już w II połowie
lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Czarnogórze wykształciły się tendencje
separatystyczne wobec związków z Serbią oraz w konsekwencji państwa jugosłowiańskiego, zaś w Kosowie odrodzeniu uległa idea niepodległościowa,
którą wzmacniała działalność terrorystycznej Armii Wyzwoleńczej Kosowa. W ten sposób proces niepodległościowy w tych państwach przebiegał
w odmiennych okolicznościach, bowiem Czarnogórcy uniezależnili się od
Serbii w 2006 roku na drodze pokojowego referendum, zaś proces uzyskania
niepodległości przez Albańczyków z Kosowa poprzedziła wojna w latach
1998–1999 oraz bardzo napięta sytuacja polityczna do 2008 roku, a więc gdy
Kosowo formalnie ogłosiło niepodległość5.
Taki stan rzeczy przyczynił się do powstania sytuacji, kiedy stosunki
pomiędzy Serbią a Czarnogórą oraz Serbią a Kosowem u progu drugiej dekady XXI wieku były naładowane licznymi sporami o podłożu narodowościowym. W 2011 roku Czarnogórę zamieszkiwało przeszło 170 tysięcy Serbów,
co przełożyło się na 28,8 proc. ogólnej liczby ludności państwa. Nie ma zatem
przypadku, że w czarnogórskim systemie partyjnym ulokowały się ugrupowania o profilu proserbskim, takie jak Socjalistyczna Partia Ludowa Czarnogóry
czy wręcz partie wyłącznie serbskie, takie jak Nowa Serbska Demokracja czy
Demokratyczna Partia Serbii, a więc realizujące interesy mniejszości serbskiej w Czarnogórze, a także nierzadko nawołujące do zjednoczenia serbsko-czarnogórskiego. Wyraźne mniejsza ilość Serbów zamieszkiwała w 2011
roku Kosowo, ponieważ niecałe 100 tysięcy, a więc około 5,7 proc. ogólnej
ludności kraju, aczkolwiek również w tym państwie utrzymały się partie reprezentujące interesy mniejszości serbskiej ze szczególnym wskazaniem na
Zjednoczoną Serbską Listę. Dodatkowe aspekty wzmacniające wrogość serbsko-albańską wiązały się z nieuznaniem decyzji niepodległościowej Kosowa
przez Serbię, a także jawnym głoszeniem przynależności tego państwa do
Serbii6.
4

5

6

J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007, s. 148–151.
E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie: Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 182–186, 200–
–207.
W momencie wejścia w życie ustawy zasadniczej Kosowa doszło do kolizji w zakresie konstytucyjnym
pomiędzy tym państwem a Serbią, ponieważ w preambule serbskiej konstytucji została ustanowiona
przynależność Kosowa do tego państwa, a ustawa zasadnicza Serbii od 10 XI 2006 roku nie była w tej
materii ani w jakiejkolwiek innej nowelizowana. Zob. SI Parlamentu Serbii, http://www.parlament.rs,
„Constitution of the Republic of Serbia”, preambuła, inf. z 30 IX 2012.
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Również relacje serbsko-chorwackie nie były wolne od głęboko
osadzonych uwarunkowań historycznych, a to rzutowało na sytuację licznej
mniejszości serbskiej w Chorwacji, która wprawdzie uzyskała prawo do posiadania reprezentacji w chorwackim parlamencie, aczkolwiek było to prawo
sztuczne. Otóż rozwiązania zastosowane w chorwackiej ordynacji wyborczej
uniemożliwiły wiodącej serbskiej partii w Chorwacji, czyli Niezależnej Demokratycznej Partii Serbii, możliwość odegrania istotnej roli w realizowaniu
interesów mniejszości serbskiej. Taki stan rzeczy zdeterminował problematykę narodowościową w stosunkach pomiędzy mniejszością serbską a trzema wymienionymi państwami. Różną formę przyjmowały wymiary tejże
problematyki, ale zasadniczym spoiwem generującym stosunek do Serbów
poza granicami państwa macierzystego była niechęć do tego narodu, którą
warunkowały przede wszystkim kwestie związane z aspiracjami terytorialnymi władz jugosłowiańskich (czyli faktycznie serbskich) w okresie wojen
jugosłowiańskich w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
Inaczej układała się działalność mniejszości albańskiej w Czarnogórze
i Grecji, ponieważ w tym przypadku o wiele istotniejszą rolę od zaszłości
historycznych odegrały: dynamiczny wzrost liczebności narodu albańskiego
w wymienionych państwach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, a także tzw. macedoński precedens. Wszakże odkąd
Albańczycy uzyskali w Macedonii status narodu konstytutywnego, odtąd
w państwach, w których dysponowali dobrze zorganizowaną mniejszością,
wykształciła się społeczna obawa przed możliwością uruchomienia analogicznych wydarzeń. Tymczasem w pierwszej dekadzie XXI wieku mniejszość
albańska w Czarnogórze i Grecji uległa stopniowemu zmniejszeniu, które
wynikło z ogólnego spadku ludności na Bałkanach, ale również w wyniku migracji Albańczyków do państw o lepszej sytuacji ekonomicznej oraz
do Macedonii, która od 2002 roku stała się ich kolejną ojczyzną7. Właśnie
7

Wraz z dniem 13 IV 2001 roku w Ochrydzie podpisano porozumienie pomiędzy najwyższymi władzami
Macedonii: prezydentem Borisem Trajkovskim, premierem Ljubčo Georgievskim i szefem opozycji
Branko Crvenkovskim (późniejszym prezydentem), oraz liderami albańskich partii w Macedonii Arbënem Xhaferrim z Demokratycznej Partii Albańczyków i ymerem ymerim z Partii Demokratycznego
Rozwoju. Pod dokumentem podpisali się również reprezentant Unii Europejskiej François Léotard oraz
Stanów Zjednoczonych Ameryki James W. Pardew. Porozumienie uregulowało status Albańczyków
w Macedonii, którzy zostali uznani za równorzędny naród, zaś język albański uzyskał status urzędowego w macedońskim parlamencie oraz gminach zamieszkiwanych przez co najmniej 20 proc. Albańczyków. Ponadto wprowadzono szereg postanowień o charakterze religijnym, społecznym i politycznym,
które podkreśliły znaczenie Albańczyków w Macedonii. Porozumienie zakończyło terrorystyczną działalność albańskiej Armii Wyzwolenia Narodowego, a zatem organizacji odpowiedzialnej za tzw. akcje
powstańcze w Macedonii, których kulminacja nastąpiła w okresie luty–kwiecień 2001.
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w tym państwie liczba Albańczyków w latach 1991–2011 ulegała stopniowemu wzrostowi, ponieważ w 1994 roku wynosiła 442,9 tysięcy mieszkańców
(stanowiących 22,9 proc. ludności państwa), w 2002 roku już 509,1 tysięcy
(25,2 proc.), zaś w 2011 roku oficjalne dane macedońskiego Państwowego
Biura Statystycznego wskazały na obecność 599,1 tysięcy (28,7 proc.) Albańczyków w Macedonii. Jednocześnie stopniowemu zmniejszeniu ulegała
liczebność Macedończyków, co należało traktować jako główną przyczynę
napiętych stosunków macedońsko-albańskich w pierwszej i drugiej dekadzie
XXI wieku8.
W kontekście istotnych skupisk mniejszości narodowych w obrębie
Bałkanów warto jeszcze wymienić mniejszość bośniacką, która w znaczącej ilości w 2011 roku zamieszkiwała Czarnogórę oraz Słowenię, ponieważ
stanowiła odpowiednio 8,7 proc. i 4,8 proc. ludności tych państw. Niemniej
poziom zorganizowania tej mniejszości należało określić jako słaby, a także pomiędzy Bośniakami a Czarnogórcami i Słoweńcami nie zarysował się
bezpośredni negatywny kontekst historyczny. Obecność znaczącej liczby Bośniaków w tych państwach była uwarunkowana przede wszystkim masowym
ruchem migracyjnym w okresie pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX
wieku, wynikającym ze skondensowania działań pierwszej wojny jugosłowiańskiej na terytorium Bośni i Hercegowiny. Również mniejsze znaczenie
w kontekście płaszczyzny intrabałkańskiej miały słabo zorganizowane inne
mniejszości: grecka w Albanii, rumuńskie w Bośni i Hercegowinie, serbska
w Macedonii, bośniacka w Serbii, a także chorwacka w Słowenii, których
liczebność nie przekroczyła 3 proc. ogólnej ludności tych państw.
Istotne przesłanki problematyki narodowościowej miały ważne znaczenie w kontekście płaszczyzny zewnętrznej w odniesieniu do mniejszości
tureckiej w Bułgarii oraz Macedonii, a także węgierskiej w Rumunii i Serbii.
Otóż mniejszość turecka w 2011 roku stanowiła 9,1 proc. ogółu ludności
w Bułgarii, a także 3,1 proc. ogółu ludności w Macedonii. O ile działalność
Turków w Macedonii została zmarginalizowana wobec konfliktu macedońsko-albańskiego, o tyle w Bułgarii stanowiła poważną siłę, która wpisała się
w dyskurs polityczny w tym państwie. Turcy w liczbie przeszło 670 tysięcy
mieszkańców zgromadzili się przede wszystkim w południowej części Bułgarii przy granicy z Grecją i Turcją, a także w północno-zachodniej części
państwa przy granicy z Rumunią. Ich obecność w Bułgarii uwarunkowały
8

P. Eberhardt, op. cit., s. 135–150.
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osadzone w odległych dziejach czynniki historyczne związane z przynależnością tego państwa do Imperium Osmańskiego. Naród turecki na tyle znacząco
wpisał się w dzieje terytoriów bułgarskich, że od uzyskania niepodległości
przez Bułgarię w 1908 roku nie ulegał znaczącym migracjom, a wręcz kreował działalność kulturową i polityczną w tym państwie, będąc jednocześnie
świadomym swej odrębności oraz tożsamości z państwem macierzystym. Tyle
że w II połowie XX wieku komunistyczne władze Bułgarii uruchomiły proces
tzw. bułgaryzacji Turków zamieszkujących państwo, którego nie zahamowała
przemiana ustrojowa w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Turecką odpowiedzią na bułgarskie pretensje narodowościowe było uformowanie partii politycznej o nazwie Ruch na rzecz
Praw i Wolności pod przewodnictwem Ahmeda Dogana, która przy wsparciu
Ankary stanęła na czele obrony interesów tureckich w Bułgarii9.
Nieco inną naturę, ale mieszczącą się na płaszczyźnie zewnętrznej,
miały dążenia węgierskie na terytorium Rumunii oraz Serbii. Również w tym
przypadku należałoby sięgnąć do historii, ponieważ wraz z upadkiem Austro–
Węgier na mocy porozumienia w Trianon w 1920 roku zostało uformowane
państwo węgierskie. Tyle że ziemie Węgier po 1920 roku zostały znacząco
uszczuplone w odniesieniu do granic Królestwa Węgier, a istotne zdobycze
w tym zakresie uzyskały właśnie Rumunia z okręgami Harghita, Covasna
oraz Mureş, a także Serbia z Wojwodiną. W 2011 roku wymienione terytoria
zamieszkiwało przeszło 1,5 miliona Węgrów – 1 237,8 tysięcy w Rumunii oraz 277,7 tysięcy w Serbii. Wobec tego stanem niebudzącym żadnego
zaskoczenia były długotrwałe spory Węgrów z Rumunami i Serbami o prawa swojego narodu w tych państwach, a także coraz śmielej akcentowane
roszczenia terytorialne oraz podejmowane działania. W Rumunii węgierskie
środowiska inteligenckie na czele z pisarzem Gézą Domokosem uformowały
w 1989 roku Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, zaś w Serbii
w 1994 roku József Kasza utworzył Sojusz Węgrów z Wojwodiny, a zatem
główne ugrupowania, które akcentowały politykę Budapesztu w omawianym
zakresie10.
Ostatnią płaszczyzną odnoszącą się do problematyki narodowościowej
powiązanej z mniejszościami narodowymi państw bałkańskich była płaszczy9

10

E. Pioskowik, Bułgaria, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 2005, s. 70–71.
W. Bryndas, Rumunia, [w:] Systemy polityczne…, s. 315–319; K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Pułtusk–Warszawa 2009, s. 154–155.
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zna etniczna. Szczególne znaczenie uzyskała grupa etniczna Romów, która
w 2011 roku występowała w dużej liczebności w Rumunii (609,4 tysięcy
– 3,2 proc. ludności państwa) oraz w Bułgarii (316,7 tysięcy – 4,5 proc. ludności państwa). Istotne skupiska Romów w tym okresie odnotowano również
w Macedonii (49,4 tysięcy – 2,4 proc. ludności państwa) oraz Serbii (99,7
tysięcy – 1,4 proc. ludności państwa). Problematyka romska generowała duży
poziom skomplikowania przede wszystkim z powodu bardzo słabej organizacji tejże społeczności w ramach instytucji reprezentujących jej interesy.
W Rumunii w 1990 roku została powołana Partia Romów, znana też we wczesnym okresie istnienia jako Socjaldemokratyczna Partia Romów, której działalność w rumuńskim systemie partyjnym należało określić jako marginalną.
Podobna sytuacja ukształtowała się w Bułgarii, gdzie funkcjonował Związek
Obywatelski „Roma”, ale jego znaczenie polityczne w systemie partyjnym
tego państwa było znikome.
Interesy tej około milionowej społeczności, szczególnie w okresie
przedwyborczym, próbowały reprezentować wiodące partie w Rumunii, Bułgarii oraz Macedonii ze szczególnym naciskiem na ugrupowania o profilu socjaldemokratycznym. W ten sposób Bułgarski Związek Obywatelski „Roma”
wchodził nawet w 2005 i 2009 roku do Koalicji dla Bułgarii, a Partia dla
Integracji Romów stanowiła w 2008 roku część koalicji „Dla Lepszej Macedonii”, aczkolwiek zainteresowanie bieżącą działalnością polityczną wiodącej
części społeczności romskiej było znikome, zaś uczestnictwo wspominanych
partii w strukturach koalicyjnych należało traktować jako sztuczne. Pod tym
względem płaszczyzna etniczna problematyki narodowościowej w regionie
Bałkanów uległa przesunięciu do jednostronnego obszaru problemowego
podstawowych instytucji państwa zainteresowanych wybranymi aspektami
życia Romów, a więc takich jak opieka zdrowotna, socjalna oraz edukacyjna11.
Inną kategorię problemową stanowili Jugosłowianie, a więc sztuczny naród pozbawiony państwa od 2003 roku, kiedy formalnemu rozpadowi
uległa Federalna Republika Jugosławii. Należy jednak zauważyć, iż ludzie
identyfikujący się z Jugosłowianami na ogół wskazywali, że ich państwo upadło na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wraz z dezintegracją SFR
Jugosławii. W ten sposób od upadku państwa jugosłowiańskiego rzeczonych
Jugosłowian należało traktować na prawach grupy etnicznej, której problemy
11

SI Europejskiego Centrum ds. Mniejszości, http://www.ecmi.de, E. Friedman, „Roms and Political Life:
Roms’ Attitudes Towards Political Parties and Reasons for Their (Non)Participation”, inf. 1 X 2012.
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zostały mocno zakorzenione wraz z fiaskiem polityki asymilacyjnej zaproponowanej przez Josipa Broza Tita i jego ekipę. Wszakże twórcy projektu Jugosławia na bazie założeń leżących u podstaw idei jugoslawizmu zakładali wykształcenie się narodu jugosłowiańskiego w stopniowym procesie kulturowej
asymilacji obejmującej narody: Chorwatów, Czarnogórców, Macedończyków,
Muzułmanów, Serbów oraz Słoweńców12. Z tego powodu jugosłowiańscy decydenci utworzyli grupę symboli, takich jak hymn, flaga i godło, mających
na celu przyspieszenie i utrwalenie procesu kreowania nowego, wielkiego
oraz unikatowego narodu jugosłowiańskiego, a także uchwalili szereg aktów
prawnych w odniesieniu do wszystkich narodów SFR Jugosławii.
W federacji – obok Chorwatów, Słoweńców czy Serbów – zaczęli
rodzić się Jugosłowianie, którzy nierzadko pochodzili z lansowanych przez
komunistyczne władze tzw. rodzin mieszanych, a więc złożonych z rodziców
należących do różnych narodów. To właśnie z powodu aktywności władz
komunistycznych w sferze rodzinnej Piotr Eberhardt wskazał na istnienie
sierot jugosłowiańskiej polityki w liczbie niemalże pół miliona obywateli
identyfikujących się z tym „narodem”. W ten sposób skutki idei jugoslawizmu
w wydaniu komunistycznym uległy zaszczepieniu w około 2 proc. populacji
federacji13, aczkolwiek taki stan rzeczy należało traktować jako fiasko wspomnianego procesu. Przyczyn takiego stanu rzeczy należało poszukiwać wśród
patologii procesu asymilacyjnego narodów zamieszkujących SFR Jugosławię.
W tym kontekście warto przytoczyć pogląd Niny Assorodobraj-Kuli, która wyróżniła pojęcie „spory o historię”, zdefiniowane w następujący sposób: „W społeczeństwach zróżnicowanych funkcjonują równocześnie
i rywalizują ze sobą różne, a często przeciwstawne wizje historii, oparte na
innych zasadach wybiórczości chronologicznej, a często przeciwstawne wizje
historii, oparte na innych zasadach wybiórczości chronologicznej i rzeczowej,
stawiające w ośrodku zainteresowań innych »bohaterów« procesu historycznego i posługujące się innymi kryteriami interpretacyjnymi i odmiennymi
założeniami filozoficznymi. Jest rzeczą oczywistą, że w okresie zaostrzonych
starć społecznych owe przeciwstawne doktryny precyzują się i umacniają
w toku walki ideologicznej z przeciwstawnymi doktrynami, jednocześnie
odgrywając coraz aktywniejszą rolę w świadomości społecznej i poprzez
owe »spory o historię« dążąc do zdobycia hegemonii w świadomości całego
12

13

M. J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy: System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004, s. 18.
P. Eberhardt, op. cit., s. 168.
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społeczeństwa”14. W społeczeństwie SFR Jugosławii, a więc charakteryzującym się niezwykle dużym stopniem zróżnicowania, nie sposób było uniknąć
rzeczonych sporów o historię.
Wśród poszczególnych narodów państwa jugosłowiańskiego – będących w tym aspekcie dużymi składnikami wielkiego społeczeństwa – wykształciły się przeciwstawne doktryny ulokowane w senesie genetycznym
w wydarzeniach sprzed zakończenia II wojny światowej. Owe doktryny
odżywały w okresie pojawiania się kryzysów w federacji, nie tylko takich
o charakterze narodowowyzwoleńczym, jak choćby demonstracje na ulicach
Skopje i Prištiny w 1968 roku czy studencki strajk w 1971 roku na Uniwersytecie w Zagrzebiu15, ale również w wyniku kryzysów ekonomicznych
ujawniających się w federacji. Wręcz można było odnieść wrażenie, że fatalna sytuacja ekonomiczna SFR Jugosławii, mająca swoje apogeum w latach
osiemdziesiątych XX wieku16, wzmocniła pamięć poszczególnych narodów
o tym, że nie są Jugosłowianami oraz mają prawo do własnych, suwerennych
form państwowości.
Pomimo, że problem narodowości jugosłowiańskiej stanowił istotną płaszczyznę etniczną w rozpatrywanej problematyce narodowościowej
państw bałkańskich, to warto zauważyć, że począwszy od 1981 roku poczucie
odrębności Jugosłowian ulegało znaczącemu zmniejszeniu17. Przyjmując prawidłowości, jakie zarysowały się pod tym względem w kolejnych dekadach,
można było przyjąć założenie, iż począwszy od 2011 roku w perspektywie
trzydziestu lat identyfikacja z narodem jugosłowiańskim powinna ulec zupełnemu zatarciu lub zmarginalizowaniu, choć nie należy wykluczać działalności skrajnych grup społecznych zainteresowanych utrzymywaniem o nim
pamięci.

14

15
16
17

N. Assorodobraj-Kula, Świadomość historyczna, [w:] Sto lat socjologii polskiej: od Supińskiego do
Szczepańskiego, red. J. Szacki, Warszawa 1995, s. 859–860.
W. Walkiewicz, Jugosławia, Warszawa 2009, s. 231.
L. Podhorodecki, Jugosławia: Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 197.
Według badań Eberhardta jeszcze w okresie 2001–2003, w ramach trzeciej i ostatniej formy państwa
jugosłowiańskiego złożonej z republik Czarnogóry oraz Serbii, a także prowincji autonomicznych Kosowa oraz Wojwodiny, identyfikację z narodem jugosłowiańskim deklarowało 80 tys. obywateli, co
jednak w odniesieniu do badań obejmujących początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku stanowiło
spadek o 82,7 proc. deklarowanych obywateli. Zob. P. Eberhardt, op. cit., s. 168.
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3. znaczenie problematyki narodowościowej jako
przyczyny konfliktogenności w państwach bałkańskich
Liczne aspekty problematyki narodowościowej na Bałkanach nie uwidaczniały się wyłącznie na omówionych płaszczyznach. W okresie 1991–2011
w regionie występowała szeroka grupa sporów o podłożu narodowościowym.
Szczególnie intensywne konflikty w tej materii następowały w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, aczkolwiek również w pierwszej dekadzie XXI
wieku utrzymywały się napięcia narodowościowe, których przesłanki wymagały szczegółowego omówienia, począwszy od wyszczególnienia głównych
uczestników konfliktów narodowościowych w obrębie Bałkanów. Taki stan
rzeczy zilustrowała Tabela 3.
Tabela 3
Konflikty o podłożu narodowościowym na Bałkanach w latach 1991–2011
Nazwa
pań- ALB BIH BłG CHR CZR GRE KOS MAC RUM SER SłO
stwa
ALB
X
X
BIH
X
X
BłG
X
CHR
X
X
CZR
X
GRE
X
KOS
X
X
MAC
X
X
X
X
X
RUM
SER
X
X
X
X
X
X
SłO
Legenda:
ALB – Albania; BIH – Bośnia i Hercegowina; BłG – Bułgaria; CHR – Chorwacja; CZR – Czarnogóra; GRE – Grecja; KOS – Kosowo; MAC – Macedonia;
RUM – Rumunia; SER – Serbia; SłO – Słowenia.

Układ Tabeli 3 wskazuje, że pod względem narodowościowym najbardziej skonfliktowanym państwem regionu bałkańskiego w latach 1991–2011
była Serbia, a więc państwo stanowiące emanację polityki jugosłowiańskiej,
będącej od 1980 do 2000 roku pod rzeczywistą kontrolą Slobodana Milo-
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ševicia i jego ekipy. Z tego podziału została wyłączona Czarnogóra, której
decydenci aktywnie współpracowali z Serbią w okresie trzech form państwa
jugosłowiańskiego, aczkolwiek podłoże konfliktów narodowościowych uwidaczniało się w tym przypadku pomiędzy Serbią a wskazanymi w Tabeli
3 państwami, zaś Czarnogóra odgrywała pod tym względem drugorzędną
rolę. Ponadto w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku w czarnogórskim systemie partyjnym doszło do przeobrażeń, w wyniku których
w ówczesnej republice jugosłowiańskiej wykształciła się silna opozycja antyserbska. Dodatkowo uwidocznił się konflikt narodowościowy pomiędzy
Czarnogórcami a Serbami, którego istotą była ochrona tożsamości narodu
czarnogórskiego, chcącego uwolnić się od mocnych wpływów Serbii, a zatem
w konsekwencji zaakcentowanie swej odrębności.
W podziale wyłożonym w Tabeli 3 konflikty Chorwatów i Serbów nie
zostały przyporządkowane do tych, w które była zaangażowana Bośnia i Hercegowina, a więc państwo podzielone na zasadzie współistnienia podmiotów
Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. W tym przypadku
zakres problematyki narodowościowej odnosił się wyłącznie do Bośniaków,
którzy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku znajdowali się w konflikcie
z Chorwacją oraz Serbią. Nie wykształciła się też płaszczyzna sporu narodowościowego z innymi narodami lub grupami etnicznymi.
W szeroki zasięg konfliktów narodowościowych była również zaangażowana Macedonia, która po uzyskaniu niepodległości na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku stała się areną pretensji ze strony państw
bałkańskich, ale należy zwrócić uwagę, że również Macedonia wyrażała
wobec nich liczne roszczenia. Tymczasem takie państwa, jak Rumunia oraz
Słowenia w okresie 1991–2011 nie były zaangażowane w żadne spory o podłożu narodowościowym, które występowały w obrębie Bałkanów. Jednak
w przypadku Rumunii uwidoczniły się wspomniane problemy w stosunkach
z Węgrami oraz Romami, a także występowały liczne kryzysy w relacjach
z Mołdawianami. W ten sposób można było wyróżnić pięć kategorii państw
zgodnie z kryterium zasięgu i natężenia konfliktów o podłożu narodowościowym w latach 1991–2011.
1. Państwa ekstremalnie skonfliktowane, a więc takie, w których występowały konflikty o podłożu narodowościowym z przynajmniej trzema
narodami, mniejszościami narodowymi lub grupami etnicznymi w obrębie Bałkanów, a także z przynajmniej jednym narodem, mniejszością
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narodową lub grupą etniczną poza granicami regionu. Do tej kategorii
została przyporządkowana Serbia.
2. Państwa ekstremalnie skonfliktowane w sąsiedztwie, czyli zaangażowane
w spory narodowościowe z przynajmniej trzema narodami, mniejszościami narodowymi lub grupami etnicznymi w obrębie Bałkanów. Do tej
kategorii została przyporządkowana Macedonia.
3. Państwa skonfliktowane, a więc takie, w których występowały konflikty
narodowościowe z najwyżej trzema narodami, mniejszościami narodowymi lub grupami etnicznymi w obrębie Bałkanów oraz poza granicami
regionu. Do tej kategorii zostały przyporządkowane Bułgaria i Rumunia.
4. Państwa skonfliktowane w sąsiedztwie, czyli takie, które były zaangażowane w spory narodowościowe z najwyżej trzema narodami, mniejszościami narodowymi lub grupami etnicznymi w regionie bałkańskim. Do
tej kategorii zostały przyporządkowane: Albania, Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, Czarnogóra, Grecja i Kosowo.
5. Państwa nieskonfliktowane, a więc takie, w których nie występowały
konflikty o podłożu narodowościowym. Do tej kategorii została przyporządkowana Słowenia.
Konflikty narodowościowe, które wykształciły się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a więc w okresie przemian ustrojowych na Bałkanach
często przybierały formę ekstremalną. Koronnym przykładem w tej materii
były wojny jugosłowiańskie, które w latach 1991–1995 i 1998–1999 pochłonęły życie od 140 do 310 tysięcy ofiar18. Przyczyny tych wojen zostały
osadzone w uwarunkowaniach politycznych, aczkolwiek ich przebieg nosił
wyraźne znamiona konfliktu narodowościowego. Podstawowa oś konfliktu
zarysowała się pomiędzy Chorwatami, Muzułmanami i Serbami w okresie
pierwszej wojny jugosłowiańskiej oraz pomiędzy Albańczykami i Serbami
w okresie drugiej wojny jugosłowiańskiej.
Chorwacka dziennikarka, eseistka i pisarka Slavenka Drakulić zwróciła uwagę, że na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku mieszkający
często w tych samych miastach, a nawet przy tej samej ulicy w wielonaro18

Według International Center for Transitional Justice wojny jugosłowiańskie pochłonęły około 140 tysięcy ofiar, zaś zdaniem Roberta Craiga Nationa, tę liczbę należy szacować w okolicach 200 tysięcy
osób. Inne zdanie wyraził Milton Leitenberg, który wskazał na 310 tysięcy ofiar. Należy też wspomnieć
o masowych prześladowaniach na Bałkanach, a także emigracji ludności do państw poza regionem.
Por. SI International Center for Transitional Justice, http://ictj.org, „Transitional Justice in the Former
yugoslavia”, inf. z 8 VII 2012; R. Craig Nation, War in the Balkans, 1991–2002, [b.m.w.] 2003, s. VII;
M. Leitenberg, Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century, [b.m.w.] 2006, s. 79.
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dowej Bośni i Hercegowinie Chorwaci, Muzułmanie i Serbowie w okresie
kilku miesięcy z serdecznych sąsiadów przemienili się w najbardziej okrutnych wrogów. Autorka stwierdziła: „Serbowie stali się wrogami Chorwatów,
bośniackich muzułmanów i Albańczyków, Chorwaci w pewnym momencie
prowadzili wojnę nie tylko z Serbami, ale także z muzułmanami”19, a czynniki
sprawcze takiego stanu rzeczy były związane z podsycanym nacjonalizmem
przez rządy w Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Zaistnienie niewyobrażalnych wydarzeń, jak masakra przeszło ośmiu tysięcy Muzułmanów
w Srebrenicy przeprowadzona od 11 do 22 VII 1995 roku przez Serbów pod
sztandarem Armii Jugosłowiańskiej i paramilitarną grupę Skorpionów pod
dowództwem Slobodana Medicia czy masowe gwałty na muzułmańskich
kobietach w okresie wojen jugosłowiańskich, było możliwe ze względu na
zaledwie stłumione antagonizmy serbsko-muzułmańsko-chorwackie sięgające
wydarzeń II wojny światowej, które odżyły wraz z rozpadem SFR Jugosławii.
Ich rozbudzenie oraz nośność były możliwe ze względu na sprawną propagandę wspominanych rządów wycelowaną w kierunku mniejszości narodowych
osiadłych w tych państwach.
Z tego powodu okrucieństwo konfliktów jugosłowiańskich nie dotarło do Słowenii, która po ogłoszeniu niepodległości w czerwcu 1991 roku
była narażona na interwencję ze strony Armii Jugosłowiańskiej, aczkolwiek
niewielka ilość mniejszości serbskiej w tym państwie nie wygenerowała
siły, która umożliwiałaby wywołanie konfliktu narodowościowego. Taki stan
rzeczy zilustrował specyfikę tak Słowenii, jak i narodu słoweńskiego, który
w kontekście pozostałych narodów bałkańskich uchodził za najmniej konfliktowy. Dane zawarte w Tabeli 3 wskazały, że Słowenia w okresie 1991–2011
nie prowadziła sporu o podłożu narodowościowym z żadnym państwem na
Bałkanach, choć należy zauważyć, że na przełomie XX i XXI wieku część
osobistości życia publicznego Słowenii wypowiadała się negatywnie o ówczesnym państwie jugosłowiańskim, a jednym z symbolicznych wydarzeń
w tej materii był zakończony remisem mecz pomiędzy Jugosławią a Słowenią
podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Holandii i Belgii w 2000 roku,
przed którego rozpoczęciem i po zakończeniu w Słowenii uaktywniły się nastroje antyjugosłowiańskie oraz antyserbskie.
O wiele bardziej burzliwie układały się stosunki serbsko-chorwackie,
które z otwartej wojny w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przeniosły
19

S. Drakulić, Oni nie skrzywdziliby nawet muchy: Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze,
Warszawa 2010, s. 8–9.
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się do wzajemnej wrogości w pierwszej dekadzie XXI wieku. Podłoże tego
konfliktu znajdowało odzwierciedlenie w opracowanej przez Ninę Assorodobraj-Kulę definicji „sporu o historię”. Otóż dwa największe narody postjugosłowiańskie odgrywały decydującą rolę, jeśli chodzi o formy wpływu na
politykę SFR Jugosławii, aczkolwiek w kontekście „sporu o historię” wcale
nie chodziło o wielkość tych dwóch narodów ani ich polityczne znaczenie,
ale nieuregulowane czy też wręcz rywalizacyjne stosunki pomiędzy nimi, które sięgały około dwóch stuleci. Wszak genezy sporu serbsko-chorwackiego
należało doszukiwać się już w procesie powstawania koncepcji zjednoczenia
Słowian południowych.
Zarówno koncepcja wielkoserbska, jak i wielkochorwacka, sformułowane w XIX wieku, wyposażały Serbów i Chorwatów w silne atrybuty
tożsamości narodowej, ale jednocześnie stanowiły wyraźną oś konfliktową.
Kompromisowa w tej materii koncepcja jugoslawizmu w praktyce przerodziła
się w dominację Serbów, których egzystencja z Chorwatami i innymi narodami południowosłowiańskimi w jednym Królestwie Jugosławii stanowiła
jaskrawy dowód konfliktu pomiędzy tymi narodami. Natomiast wydarzenia
II wojny światowej, związane ze wzajemnym zwalczaniem się Chorwatów
i Serbów, stanowiły zlekceważoną przestrogę przed ponownym łączeniem
tych narodów w jednej formie państwowości. Tym samym próba asymilacji
Chorwatów i Serbów w SFR Jugosławii była odgórnie skazana na niepowodzenie, a przełom w tej materii nastąpił w maju 1980 roku po śmierci gwaranta ciągłości państwa jugosłowiańskiego – Josipa Broza Tita. Z pewnością
Nina Assorodobraj-Kula za swoją teorią odnotowałaby wtedy apogeum tego
konfliktu uwidocznione jako zaostrzone starcia społeczne, które bezpowrotnie
ożywiły antagonizmy pomiędzy Chorwatami i Serbami. Jednak, posiłkując się
poglądami przywołanej autorki, można było zauważyć, że „spór o historię”
przybrał w tym przypadku ekstremalną formę, ponieważ hegemoniczne dążenia Serbów i Chorwatów zostały w wariancie jugosłowiańskim zastąpione
formalnym rozczłonkowaniem państwa, a także w konsekwencji długoletnią
wojną serbsko-chorwacką oraz scementowaniem antagonizmów pomiędzy
tymi narodami20.
Pomimo, że wojny jugosłowiańskie bezpośrednio nie objęły swoim
zasięgiem Macedonii, to sytuacja tego kraju na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku była również skomplikowana, a wymiar problemów macedoń20

N. Assorodobraj-Kula, op. cit., s. 859–860.
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skich odnosił się także do kwestii narodowościowych. Wszakże po uzyskaniu
przez Macedonię niepodległości oraz ustanowieniu konstytucji w dniu 17
XI 1991 roku wyodrębniła się grupa roszczeń wystosowanych przez Grecję, Bułgarię, Serbię, Albanię oraz Kosowo. Część tych roszczeń w sensie
genetycznym odnosiła się do drugiej dekady XX wieku, a więc wydarzeń
związanych z włączeniem Macedonii do państwa jugosłowiańskiego. Chodziło o obszar rozciągający się na terytorium tzw. Macedonii Wardarskiej,
która stanowiła część starożytnej Macedonii. Pozostałe terytoria tej krainy na
mocy przeobrażeń, jakie dokonały się podczas wojen bałkańskich w latach
1912–1913, znalazły się w posiadaniu Grecji, tzw. Macedonia Egejska, oraz
Bułgarii, do której została włączona tzw. Macedonia Piryńska. Po uzyskaniu
przez Macedonię niepodległości terytoria Macedonii Egejskiej oraz Piryńskiej
nie powróciły do państwa macedońskiego i w konsekwencji stanowiły jedną
z płaszczyzn konfliktów z Bułgarią i Grecją.
Otóż Grecy oraz Bułgarzy jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku sformułowali roszczenia terytorialne wobec ówczesnej republiki macedońskiej, którą jednak wtedy ochraniał parasol jugosłowiański. Tymczasem
po uzyskaniu samodzielności przez Macedonię rząd w Atenach wystosował
protest negujący nazwę państwa, a także stosowane symbole narodowe. Zdaniem Piotra Eberhardta, Grecja uważała się za „spadkobierczynię tradycji
starożytnej helleńskiej Macedonii”21 i w ten sposób żądała zmiany nazwy
państwa macedońskiego na Republika Skopje, rezygnacji z symboli nawiązujących do starożytnej Macedonii oraz deklaracji ze strony rządu macedońskiego o braku roszczeń terytorialnych w stosunku do północnej części Grecji,
która była licznie zamieszkiwana przez mniejszość macedońską. Konflikt
ulegał stopniowemu zagęszczeniu, ponieważ Grecy nałożyli na Macedonię
embargo gospodarcze, a także blokowali akcesję tego państwa do organizacji międzynarodowych. Nawet pomimo podpisania w dniu 13 IX 1995 roku
tymczasowego porozumienia o normalizacji wzajemnych stosunków napięcia
macedońsko-greckie utrzymywały się w późniejszych latach22.
Znacznie łagodniejszy przebieg miały konflikty macedońsko-bułgarski oraz macedońsko-serbski, choć również pod tym względem nie zabrakło
licznych spięć. Pomimo, że Bułgaria była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Macedonii, to demokratyczny rząd państwa bułgarskiego
21
22

P. Eberhardt, op. cit., s. 145.
K. S. Morawski, Proces kształtowania się narodu macedońskiego wobec skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, „Sprawy Narodowościowe”, 2001, z. 39, s. 222–225.
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określił Macedończyków odłamem narodu bułgarskiego, a język macedoński nazwał dialektem bułgarskiego, który powinien nosić nazwę bułgarsko-macedońskiego. Kwestia roszczeń bułgarskich miała również wpływ na
konflikt Macedonii z Serbią, który odnosił się do kwestii religijnych. Otóż
cerkiew serbska domagała się od cerkwi macedońskiej rezygnacji z autokefalii, które właśnie z powodu ekspansywnej polityki Bułgarii zostały nadane
Macedonii w okresie przynależności do SFR Jugosławii. Tymczasem inną
naturę miał konflikt Macedończyków z Albanią, a także z Kosowem. Otóż
wzrost ludności albańskiej w Macedonii i uznanie Albańczyków za naród
konstytutywny doprowadziło do wykształcenia się nacjonalizmu macedońskiego, który został dodatkowo zaogniony uzyskaniem przez Kosowo niepodległości w 2008 roku. Od tego czasu położenie geopolityczne Macedonii
na północnej granicy z Kosowem i na zachodniej granicy z Albanią nie było
korzystne dla tego państwa w perspektywie utrzymania jedności terytorialnej.
Już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ludność mieszkająca przy
granicy z Albanią i Kosowem, ówcześnie należącym do Federalnej Republiki
Jugosławii, domagała się niezależności, co dodatkowo scementowało konflikt
macedońsko-albański oraz doprowadziło do omówionych konsekwencji23.
Na obszarze jugosłowiańskim istotną rolę odegrał również konflikt
serbsko-czarnogórski, który bynajmniej nie należy do problemów ukształtowanych dopiero po upadku państwa jugosłowiańskiego, a taką rolę próbowały przypisać mu niektóre serbskie media, lecz istniał już wcześniej. Proces
narodowotwórczy Czarnogórców został uruchomiony w okresie panowania
w tym państwie króla Mikołaja I Mirkovicia Petrovicia-Njegoša w latach
1860–1918, aczkolwiek został przerwany wraz z przyłączeniem Czarnogóry
do Serbii oraz obaleniem z tronu króla Mikołaja I jesienią 1918 roku24. W ten
sposób naród czarnogórski w oficjalnych statystykach demograficznych został
po raz pierwszy uwzględniony dopiero w 1948 roku, a więc już w SFR Jugosławii. Dane w tym zakresie z wcześniejszego okresu nie uwzględniały odrębności narodowej Czarnogórców, którzy byli zaliczani do Serbów. Taki stan
rzeczy potwierdziły badania Aleksandra Rakovicia oraz Piotra Eberhardta.
Należy jednak za drugim z nich wskazać, że nawet pomimo nieuwzględniania
Czarnogórców w oficjalnych statystykach demograficznych w rojalistycznej
Jugosławii powstały czynniki wpływające na krystalizację czarnogórskiej toż23
24

Ibidem.
S. Rastoder, A Short Review of the History of Montenegro, [w:] Montenegro in Transition: Problems of
Identity and Statehood, ed. F. Bieber, Baden-Baden 2003, s. 107–137.
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samości narodowej, takie jak: własna historia, prawo, religia, niepodległość,
a także kultura, w której ważne znaczenie odegrały poetyckie inklinacje Mikołaja I. Monarcha w okresie istnienia Królestwa Czarnogóry utrwalił w swoich wypowiedziach istnienie par excellence narodu czarnogórskiego, choćby
w deklaracji przystąpienia do I wojny światowej25. Tenże ładunek historyczny
został wykorzystany przez Czarnogórców w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku w kontekście dążeń niepodległościowych, które zostały
pomyślnie zwieńczone 3 VI 2006 roku, gdy parlament w Podgoricy proklamował niepodległość. Decyzję niepodległościową podjęli sami Czarnogórcy
w referendum przeprowadzonym 21 V 2006 roku, wówczas nieco ponad 55
proc. biorących udział opowiedziało się twierdząco w kontekście zerwania
czarnogórsko-serbskiej unii26. Taki stan rzeczy świadczył o rozwiniętej tożsamości narodu czarnogórskiego.
Pewne analogie można dostrzec między konfliktem serbsko-czarnogórskim a rumuńsko-mołdawskim, chociaż przebieg tego drugiego był
znacząco odmienny. O ile Czarnogóra została w całości wchłonięta przez
Serbię w 1918 roku, o tyle region mołdawski w I połowie XIX wieku uległ
podziałowi – jego część wschodnia, nazwana Besarabią, znalazła się w Imperium Rosyjskim, zaś zachodnia w II połowie XIX wieku weszła w proces
zjednoczeniowy z Wołoszczyzną i w ten sposób stała się zaczątkiem państwa
rumuńskiego27. Taki stan rzeczy doprowadził do podziału narodowego na tym
obszarze; jego następstwem było wykształcenie się wschodnich Mołdawian
traktowanych współcześnie jako Mołdawian oraz zachodnich Mołdawian,
którzy w drodze procesu historycznego – wraz z pozostałą ludnością zjednoczonych ziemi Rumunii – stali się częścią narodu rumuńskiego.
W XX wieku pomiędzy Mołdawianami a Rumunami kilkakrotnie formułowano plany unifikacyjne, które szczególnego znaczenia nabrały w okresie przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wtedy, po upadku ZSRR Mołdawia uzyskała niepodległość, a demokratyzacji uległa Rumunia. Jednakże Mołdawianie, wyposażeni w atrybuty
tożsamości narodowej, nie zdecydowali się na realizację tych planów, zaś
problemy w stosunkach pomiędzy Mołdawią a Rumunią ujawniły się wielo-

25

26
27

Zob. P. Eberhardt, op. cit., s. 103-108; A. Raković, Nacionalni identitet u Crnoj Gori, „Pravda”, Februar
2004, s. 12.
E. Bujwid-Kurek, op. cit., s. 184.
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krotnie w okresie 1991–2011, aczkolwiek relacje dwustronne ulegały stopniowemu „uwolnieniu” kwestii narodowościowej. Tym bardziej, że mniejszość
mołdawska występowała nielicznie w Rumunii, a dążenia mniejszości rumuńskiej w Mołdawii zostały zmarginalizowanie wobec działalności bardziej
liczebnych i lepiej zorganizowanych mniejszości ukraińskiej i rosyjskiej28.

4. zakończenie
W kontekście omówionych problemów narodowościowych w państwach regionu bałkańskiego warto przywołać Marka Waldenberga, niekwestionowany autorytet w badaniach w tym zakresie. W jednej ze swoich prac
opisał model (typ idealny) narodu, na który winny składać się następujące
cechy: „istnienie wspólnego języka; terytorium, na którym mieszka dana
zbiorowość lub jej znaczna część i które uważa ona za swoją ziemię ojczystą;
dziedzictwo kulturowe, z którym znaczna część zbiorowości identyfikuje się
jako z własnym; partycypowanie w kulturze narodowej; wspólna dość bogata
symbolika i […] wspólny zasób uczuć i myśli; przeświadczenie o wspólnym
pochodzeniu etnicznym znacznej większości […] zbiorowości; znaczne poczucie wspólnoty między ludźmi różnych klas i warstw społecznych; istnienie świadomości odrębności narodowej, poczucia bycia narodem; istnienie
w przeszłości lub aktualnie państwa traktowanego jako swoje”29.
Takie ujęcie definicyjne stanowiło odzwierciedlenie skomplikowanych
procesów na terytorium Bałkanów, w które były zaangażowane poszczególne
narody. Wszakże podnoszenie argumentów, będących w zasadzie cechami
wymienionymi w definicji Waldenberga, stało się nieodzownym elementem
konfliktów o podłożu narodowościowym w regionie. Taki stan rzeczy znajdował odbicie zarówno wśród narodów dużych (Serbów, Chorwatów, Bułgarów,
Rumunów, Greków, Albańczyków), jak i wśród narodów małych (Bośniaków,
Czarnogórców, Macedończyków, Słoweńców). Wymienione narody były
w 2011 roku połączone w przekonaniu o istnieniu własnego unikatowego
języka oraz terytorium należącego wyłącznie do nich, a także „naładowane”
własną symboliką i dziedzictwem kulturowym. Rzecz znajdowała uzasadnienie nawet w przypadku takich pozornych drobiazgów jak niuanse semantyczne
w języku serbskim i czarnogórskim oraz macedońskim i bułgarskim, a także
28
29

Ibidem, s. 76–80.
M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992, s. 17.
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pochodzenie narodowościowe przedstawicieli środowiska kulturowego. Jednakże z tej pozorności często wyłaniały się długotrwałe spory, które wśród
wymienionych narodów odznaczały się nie tylko aspiracjami terytorialnymi,
ale stanowiły obszar dążeń honorowych, umiejscowionych w realiach walki
o prawa własnego narodu.
W ten sposób dynamika przeobrażeń regionu bałkańskiego w latach
1991–2011 wygenerowała szereg konfliktów o podłożu narodowościowym,
które w wielu przypadkach doprowadziły do wojen, zwanych jugosłowiańskimi, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, względnie kryzysów w stosunkach dwustronnych i regionalnych. Istotną rolę w tej materii odegrało duże
zróżnicowanie narodowościowe Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem
aspiracji mniejszości narodowych osiadłych w poszczególnych państwach. Te
grupy stawały się nośnikiem nacjonalistycznych poglądów głoszonych przez
rządy państw macierzystych, a także zaczątkiem umiędzynarodowionych
konfliktów. Specyfika bałkańskiej problematyki narodowościowej polegała
na istnieniu skomplikowanych powiązań przyczynowo-skutkowych. Część
konfliktów powodowały roszczenia terytorialne wynikające z obecności
dobrze zorganizowanych mniejszości narodowych, a część nawiązywała do
wydarzeń historycznych, w wyniku których zmianom ulegała geopolityczna
mapa Bałkanów.
Istotne aspekty tego typu miały swoje korzenie w II połowie XIX
wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku. Taki stan rzeczy odnosił się przede
wszystkim do Albańczyków, Bułgarów, Chorwatów, Rumunów, Serbów oraz
Słoweńców, a więc tych narodów, które w XIX wieku były stopniowo wyposażane w atrybuty tożsamości narodowej lub umacniane w poczuciu swojej
odrębności. Aspiracje narodów zmierzających do posiadania niepodległego
państwa często napotykały na opór wielkich mocarstw, a więc determinowały
wojny, w których kluczową rolę odgrywał czynnik narodowościowy. Należy
w tym kontekście również wspomnieć o Czarnogórcach, Macedończykach
oraz Muzułmanach, a także wskazać na genezę procesu kształtowania tych
narodów dopiero na przełomie XIX i XX wieku, aczkolwiek w tych przypadkach proces narodowotwórczy uległ kryzysowi w okresie utworzenia i funkcjonowania Królestwa Jugosławia pod berłem Karađorđeviciów, w którym to
Czarnogórców utożsamiano z Serbami, zaś Macedończyków i Muzułmanów
nie traktowano jako narody równorzędne w tym państwie w odniesieniu do
Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Natomiast odrębny przedmiot rozważań
stanowi naród Greków, który nie ulegał kryzysom tożsamości narodowej,
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ale jego poczucie przywiązania do tradycji stanowiło konfliktogenny czynnik
sprawczy w stosunkach z Macedonią.
Problematyki narodowościowej w regionie bałkańskim nie można
postrzegać tylko w obrębie obszaru, bowiem nierzadko w XX wieku zarysowywały się konflikty między narodami bałkańskimi a państwami ulokowanymi poza Bałkanami, wśród których wiodącą rolę pełniły państwa sąsiedzkie.
Dodatkową płaszczyznę problemową generowały grupy etniczne o specyficznej tożsamości – Romowie i Jugosłowianie. W ten sposób następstwem wyjątkowości regionu bałkańskiego stały się fundamentalne różnice pomiędzy
narodami, które „dewastowały” Bałkany. Niemniej problematyka narodowościowa w regionie w XXI wieku uległa transformacji ze stanu konfliktowego
do kompromisowego, a zatem – pomimo różnic – narody bałkańskie dojrzały,
aby radzić sobie z owymi problemami na drodze pokojowej, chociaż bezsprzecznie osiągnięcie takiego stanu wymaga czasu.
*****
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„Miękkie PodBrzuSze euroPy” –
Bałkany W noWoczeSnych StoSunkach
MiędzynarodoWych

1. Wstęp
Zagadnienie miejsca Bałkanów w geopolityce XX i XXI wieku oraz
ich roli w polityce międzynarodowej należy rozpatrywać kompleksowo. Specyfika regionu powoduje, iż wymyka się on utartym schematom myślenia politycznego oraz typologii stosowanej w studiach międzynarodowych. Najtrafniej ujęła ten problem Maria Todorova, światowej sławy badaczka regionu,
pisząc, że Bałkany w nowoczesnej myśli politycznej zaczęły funkcjonować
jako pojęcie geograficzne, które z czasem nabierało określonego zabarwienia
o charakterze kulturowym i społecznym1. Konieczne jest więc na wstępie
określenie zasięgu geograficznego regionu oraz jego recepcji w świadomości
historycznej.
Bałkany (Półwysep Bałkański) stanowią rozległy obszar w Europie
Południowo-Wschodniej, położony między morzami Czarnym, Egejskim
i Adriatyckim, zaś od północy jego geograficzny zasięg wyznaczają rzeki
Dunaj i Sawa. Opisane granice należy traktować jako jedną z propozycji definicji zasięgu geograficznego regionu, gdyż w tym przypadku istotne dla
wielu badaczy są nie granice geograficzne, a polityczne i kulturowe. Dlatego
też należy się liczyć z sytuacją, iż dla niektórych badaczy kryterium określającym Bałkany były historyczny zasięg i dziedzictwo Imperium Osmańskiego.
Termin Bałkany pochodzi bowiem z języka tureckiego i oznacza „zalesione
wzgórza”. Nie ma wątpliwości, iż podczas podbojów półwyspu w XIV wieku
1

M. Todorova, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008, s. 57.
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Turcy po raz pierwszy zobaczyli pasmo takich wzgórz w środkowej Bułgarii,
które w istocie są bardzo zielone, czym odbiegają od licznych w tym regionie
innych pasm górskich. Nazwa Bałkan pierwotnie odnosiła się do pasma Starej
Płaniny i obowiązywała przez setki lat. Do początków XIX wieku Półwysep
Bałkański nie miał nazwy, choć czasami mówiono lub pisano o nim Półwysep
Iliryjski. Pierwszym, który nadał mu nowe „imię”, był niemiecki geograf
August Zeune w 1808 roku, pisząc właśnie o Półwyspie Bałkańskim2.
W odniesieniu do obrazu kulturowego Bałkanów zdania są podzielone
wśród naukowców, jednak nie należy poglądów poszerzających lub zawężających tak definiowany zasięg terytorialny regionu traktować jako błędny
czy niewłaściwy. Jeśli wziąć pod uwagę rozległość terytorialną Imperium
Osmańskiego, które na setki lat narzuciło ludom półwyspu niewolę, system
społeczny i polityczny, jako pewne lub jedyne kryterium, to ziemie rumuńskie – księstwa Wołoszczyzny i Mołdawii – stanowiły zaledwie (lub aż) lenno
tureckie i nie wchodziły wprost w skład państwa Osmanów.
Inny problem natury terminologicznej i geopolitycznej dotyczy Słowenii, która nigdy nie stanowiła części Imperium Osmańskiego. Nie była
jego lennem, ale po 1918 roku weszła w skład Królestwa Serbów, Chorwatów
i Słoweńców, późniejszej Jugosławii, a ta państwowość niekiedy jest tożsama
z Bałkanami (zwłaszcza Bałkanami zachodnimi). Nie ma zatem jednej i prostej definicji Bałkanów jako obszaru geograficznego czy geopolitycznego, tym
bardziej kulturowego. Pozostaje więc swoboda dociekań, badań i studiów nad
tym obszarem, tak zróżnicowanym, a jednocześnie silnie stygmatyzowanym
przez wspólny los ludności będącej pod niewolą turecką, trwającą kilkaset
lat. Jeśli się zważy, że muzułmańscy Turcy najechali i zniewolili na 400–500
lat ludy chrześcijańskie półwyspu, to nie powinny dziwić napięcia i walki,
graniczące niekiedy z okrucieństwem i barbarzyństwem, jakich doświadczyli
ludzie na Bałkanach, zwłaszcza, że rywalizacja nosiła cechy religijne.
Biorąc pod uwagę geopolityczny i międzynarodowy punkt widzenia,
to Bałkany są terenem niezmiernie ważnym, chociaż ich znaczenie w przeszłości było zmienne. Stanowiły jeden z dwóch głównych szlaków, które
łączyły Europę z Azją, drugim były stepy nadczarnomorskie i ziemie ruskie.
Tędy podążały wyprawy krzyżowe w XI–XIII wieku, w odwrotnym kierunku
szły wojska Osmanów na podbój Bałkanów i Europy Środkowej. Półwysep
stanowił zawsze łącznik z Bliskim Wschodem i Azją. Na przełomie XIX i XX
2

B. Jezernik, Dzika Europa: Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007, s. 13.
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wieku przez Bałkany docierały do Palestyny rzesze imigrantów żydowskich,
legalnych i nielegalnych, bowiem Europa Środkowa była jednym z obszarów największego skupiska ludności żydowskiej. W latach trzydziestych XX
wieku, w okresie narastającego zagrożenia nazistowskiego i podczas II wojny
światowej, również tą drogą, przez Bałkany i Turcję, usiłowali Żydzi wydostać się z obszaru zagrożenia, ryzykując często śmierć3.
Rola Bałkanów w polityce międzynarodowej ogromnie wzrosła od
początku XIX wieku za sprawą zaangażowania się mocarstw w problemy
polityczne tego regionu. Bałkany weszły na szeroką i nowoczesną scenę
polityki międzynarodowej wraz z wojnami napoleońskimi. Wkroczenie Napoleona I do Dalmacji spowodowało, że obszar półwyspu stał się terenem
penetracji mocarstw europejskich oraz wzajemnych interakcji pomiędzy
narodami bałkańskimi a mocarstwami i pomiędzy tymi ostatnimi a Imperium Osmańskim. Nowy stan nie oznaczał, że Turcja nie była uczestnikiem
stosunków międzynarodowych już przedtem i nie nie miała kontaktów z innymi państwami. Owszem, ekspansja turecka wprost zagrażała Europie, ale
dotyczyło to jej wschodniej części, a więc Rzeczpospolitej, Węgier, krajów
habsburskich, Rosji, ale u progu XIX wieku większa liczba państw zaczęła
prowadzić aktywną politykę w regionie.
Wybuch powstania serbskiego w 1804 roku dał początek nowej cezurze w dziejach półwyspu. Serbowie, świadomi swej słabości, zwrócili się
o pomoc do Napoleona I, licząc, iż jego zaangażowanie w Dalmacji (Prowincje Illiryjskie) da początek procesowi, w którym Serbowie będą mogli odegrać rolę narzędzia polityki francuskiej, w zamian uzyskają wsparcie cesarza
Francuzów dla ich dążeń narodowych. Jednak Napoleon I nie uważał Serbów
za sprzymierzeńców ani tym bardziej za godnych wsparcia4.
Przełomowym momentem, który, wprawdzie nie wprost, ale jednak,
spowodował umiędzynarodowienie Bałkanów, stał się kongres wiedeński
w 1815 roku, kończący okres wojen napoleońskich. Wtedy to ukształtował
się ład europejski zwany koncertem mocarstw, którego celem było takie
uregulowanie stosunków międzynarodowych, aby interesy mocarstw został
zabezpieczone, a wszelkie zmiany polityczne miały dokonywać się za ich
zgodą lub przy ich udziale. To właśnie mocarstwa miały decydować o „wojnie
3

4

Archiwum autora, A. Patek, Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu
i w okresie drugiej wojny światowej: Referat na konferencji: Międzycywilizacyjny dialog w świecie
słowiańskim w XX i XXI wieku. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21–22 IX 2011.
Историја српског народа, ред. С. Гавриловић, Д. Срејовић, к. 5, т. 1, Веоград 1981, s. 51.
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i pokoju”, o zmianach terytorialnych, rozstrzygać w sprawach aspiracji ludów
europejskich: ich podmiotowości, realności i zasadności w kontekście zachowania ładu. Były to mocarstwa rywalizujące, czasem wprost wrogie sobie, ale
pamięć o chaosie epoki napoleońskiej, dążeniach Napoleona I do hegemonii
kazały im współdziałać, układać się, regulować kwestie sporne w sposób
negocjacyjny, aby zachować kontrolę nad procesami politycznymi w Europie.
W tej grupie mocarstw nie mieściło się Imperium Osmańskie, które nie dość,
że nie było chrześcijańskie, to było państwem słabym i ex definitione wrogim
Austrii oraz Rosji – rywalom w walce o dominację w Europie Środkowej
i Południowo-Wschodniej.
Bałkany, a zwłaszcza ta ich część, która wchodziła w skład Imperium Osmańskiego, stały się więc obiektem zainteresowania mocarstw europejskich, zaczęły skupiać uwagę polityków oraz były również obszarem
penetracji wywiadowczej (a później i gospodarczej). Europa, generalnie już
„podzielona”, miała tylko jeden duży obszar, który mógł się stać terenem rywalizacji nowoczesnych mocarstw – Bałkany. Słabnięcie Turcji, wstrząsanej
kryzysami za panowania Selima III i Mahmuda II, było zachętą do wyjścia na
południe, nie tylko dla dotychczasowych aktorów teatru bałkańskiego – Austrii i Rosji, ale również dla mocarstw morskich – Wielkiej Brytanii i Francji.
Pierwszym dużym starciem – i kluczowym przez dziesiątki lat – była walka
Rosji zabiegającej o względy narodów słowiańskich Półwyspu Bałkańskiego
z Austrią dążącą do niedopuszczenia do emancypacji ludów słowiańskich,
zamieszkujących wielonarodową monarchię: Czechów, Słowaków, Polaków,
Chorwatów, Rusinów. Austria takiemu scenariuszowi była nie tylko przeciwna – ona go zwalczała.
Pierwsze bezpośrednie zaangażowanie mocarstw w sprawy bałkańskie łączyło się z wybuchem powstania greckiego na Peloponezie. W latach
dwudziestych XIX wieku heroiczna, ale również chaotyczna i brutalna walka
Greków o wolność zyskała w Europie ogromną sympatię wraz z rosnącym zainteresowaniem dziejami antycznymi i upowszechnieniem się idei romantycznej. Te czynniki odcisnęły się w dużym stopniu na polityce rządów Wielkiej
Brytanii, Francji, pośrednio także Rosji, które stały się – w różnym stopniu
i z odmiennych powodów – „adwokatami” sprawy greckiej i „akuszerami”
narodzin niepodległej, nowożytnej Grecji. Protokół londyński z 1830 roku
przypieczętował powstanie niepodległego państwa greckiego, wraz z narzu-
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conym mu systemem politycznym oraz zapoczątkował arbitraż mocarstw
w sporach i walkach ludów Półwyspu Bałkańskiego z Turcją5.
W następnych dekadach XIX wieku układ sił nie był już symetryczny – z jednej strony uciśnione ludy i popierające je mocarstwa europejskie,
z drugiej despotyczne, anachroniczne Imperium Osmańskie, bowiem Wielka
Brytania i Rosja stały się rywalami o wpływy w Turcji. W grę wchodził nie
tylko obszar Bałkanów, ale również: Kaukaz, Egipt, Syria, Cypr, Tunis. Wybuch wojny turecko-egipskiej w 1833 roku i ambicje gubernatora Egiptu,
aby zdobyć przywództwo w imperium, zmusiły sułtana do kroku, jakiego do
niedawna nikt się nie mógł spodziewać. Zagrożony bezpośrednio w Stambule,
przez lepiej wyszkolone wojska egipskie, zwrócił się do Rosji o nieformalną
ochronę przed własnymi poddanymi. W lutym 1833 roku 14 tys. żołnierzy
rosyjskich przybyło nad Bosfor i ustawiło swoje namioty nieopodal miejscowości Hünkjar-Iskelesi, a flota rosyjska uzyskała swobodę operowania
w cieśninach. Następstwem tego był układ zawarty w Hünkjar-Iskelesi, który
pozwalał Rosji między innymi na swobodne zamykanie cieśnin w przypadku
wojen, co daleko wykraczało poza zasady korzystania z dróg wodnych6. We
Francji i Wielkiej Brytanii odebrano tę decyzję jako kreowanie uprzywilejowanej pozycji Rosji w Stambule i możliwość jej interweniowania w Turcji
w przypadku przyszłych kryzysów. Odtąd zachodnie mocarstwa postawiły sobie za cel obalenie postanowień rosyjsko-tureckiego traktatu. W konsekwencji takiej postawy doszło do zawarcia w 1841 roku wielostronnej konwencji
londyńskiej w sprawie cieśnin, która rozpoczęła erę protektoratu kilku państw
nad Imperium Osmańskim7.
Kolejny konflikt sułtana z Egiptem w 1838 roku wykorzystała Wielka
Brytania do uzyskania niezwykle korzystnego układu gospodarczego, który
na długie lata podkopał gospodarkę Imperium Osmańskiego, czyniąc je jeszcze słabszym i mniej odpornym na wstrząsy wojenne. Brytyjczycy, udzielając
wsparcia w wojnie z Egiptem, zażądali uprzywilejowanej pozycji nie tylko
w handlu, ale wprost w gospodarce. Układ zawarty między Turcją a Wielką
Brytanią przewidywał: 1) zwolnienie produktów brytyjskich od podatków
wewnętrznych po opłaceniu 5 proc. cła wwozowego (taka decyzja uderzała
w miejscowych kupców obłożonych takimi podatkami); 2) zniesienie mo5
6
7

Historia Grecji, J. Bondarek i inni, Kraków 2005, s. 464.
S. Akşin, Turkey: From Empire to Revolutionary Republic, London 2007, s. 26.
Ф. Успенски, Источно питање, Подгорица 2003, s. 154–155. Zob. także: V. Ciobanu, Problema
orientală (1856–1923), Iaşi 2009, s. 127.
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nopoli, co pozwalało kupcom brytyjskim z towarem prosto od producenta
brytyjskiego trafiać na rynek turecki, zaniżając cenę artykułów produkowanych masowo w stosunku do wytworów rodzimego rzemiosła; 3) pozwolenie
Brytyjczykom na udział w wewnętrznym obrocie handlowym w granicach
imperium8.
Można powiedzieć, że sułtan za brytyjską opiekę zapłacił ogromną
sumę – przybliżoną wartość całej gospodarki tureckiej. Skutki traktatu gospodarczego z 1838 roku były doskonale widoczne. W latach 1838–1876 Wielka
Brytania stała się głównym dostawcą dóbr na rynek turecki. Import z Wielkiej
Brytanii był wyższy niż łączny import z Francji, Austrii, Włoch, Grecji, Rosji
i Stanów Zjednoczonych Ameryki9.
Politycy europejscy z jeszcze większym zainteresowaniem zaczęli się
przyglądać Turcji osmańskiej od 1839 roku – od reform Tanzimat (Reorganizacja), wprowadzonych w celu zwiększenia praw ludności chrześcijańskiej,
której „adwokatem” stały się Rosja, Francja, Wielka Brytania. Powodowane
odmiennymi przesłankami występowały zgodnie przeciwko uciskowi ludności chrześcijańskiej na Bałkanach oraz w regionie Bliskiego Wschodu. To
tam Rosja i Francja w sposób szczególny rościły sobie prawo do opieki nad
wyznawcami prawosławia i katolicyzmu oraz do ochrony miejsc świętych
w Palestynie.
Wojna krymska była następstwem konfliktu o miejsca w Ziemi Świętej. Car Mikołaj I domagał się nie tylko oddania duchowieństwu prawosławnemu prawa do opieki nad miejscami świętymi w Palestynie, ale również
prawa do opieki Rosji nad wszystkimi prawosławnymi na całym obszarze
Imperium Osmańskiego, czyli właściwie na Półwyspie Bałkańskim. Takie
decyzje gwarantowałyby mu pośrednio prawo do ingerencji w sprawy wewnętrzne Turcji. Kiedy sułtan, poparty przez Wielką Brytanię, odrzucił propozycje carskie, Rosja zdecydowała się na konfrontację. Jej wojska 2 VII
1853 roku przekroczyły rzekę Prut i zajęły księstwa naddunajskie: Mołdawię
i Wołoszczyznę. Po kilku miesiącach Turcja zdecydowała się na kroki wojenne. W październiku wystosowano ultimatum do Rosji z żądaniem wycofania
się z Mołdawii i Wołoszczyzny, będących lennem Turcji. Brak rosyjskiej odpowiedzi spowodował, że na przełomie października i listopada 1853 roku
wojska tureckie przekroczyły Dunaj. Rozpoczęła się wojna, choć formalnie
8
9

S. Akşin, op. cit., s. 27.
S. J. Shaw, E. K. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. 2, Cambridge 2002,
s. 122.
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nie była wypowiedziana. Przewaga była po stronie wojsk rosyjskich, które
szybko zepchnęły Turków za Dunaj. W grudniu tego roku doszło także do
rozbicia floty tureckiej pod Synopą przez jednostki rosyjskie i szale wojny
poczęły przechylać się na stronę Rosji10.
Wielka Brytania i Francja postanowiły udzielić Turcji pomocy i wiosną 1854 roku zażądały od Rosji wycofania się z księstw naddunajskich,
a kiedy ta odmówiła, wypowiedziały jej wojnę. Ponieważ armia austriacka,
za zgodą Turcji, wkroczyła do księstw naddunajskich dla Francji i Wielkiej
Brytanii pozostała operacja desantowa u czarnomorskich wybrzeży Rosji.
Szturm na umocniony Sewastopol rozpoczął się jesienią 1854 roku i trwał do
sierpnia następnego roku, kiedy twierdza padła.
Wyczerpani wojną sprzymierzeńcy pragnęli pokoju. Zawarty w Paryżu 1856 roku ustanawiał dla Rosji nader ciężkie warunki. Zwracała Turcji
tereny zdobyte na Zakaukaziu, wycofywała się z południowej części Besarabii i ziem położonych w ujściu Dunaju, a wobec restrykcji nałożonych
na żeglugę na Morzu Czarnym właściwie traciła prawo utrzymywania floty
wojennej na tym akwenie, a także budowania umocnień na jego wybrzeżu.
Księstwa naddunajskie uzyskiwały międzynarodową gwarancję przywilejów,
potwierdzonych przez Turcję11. Jednocześnie Turcja po raz pierwszy od wielu
lat zasiadła do rokowań pokojowych nie jako adresat dyktatu mocarstw, ale
równoprawne państwo, co dla autorów reform Tanzimat oznaczało powolny
krok ku europeizacji Imperium Osmańskiego i uczynienia z niego siły równoprawnej wobec Francji i Wielkiej Brytanii.
Reformy Tanzimat były bardzo nowoczesne i formalnie zbliżały Turcję
do państw europejskich, ale ich wprowadzanie szło opornie, zarówno z powodu braku tradycji obywatelskich i parlamentarnych, jak również dostatecznej
liczby pracowników administracji, którzy wcielaliby w życie postanowienia
reskryptu sułtana. Turcja chronicznie cierpiała wówczas na brak kadr wykwalifikowanych urzędników państwowych, na poziomie porównywalnym do
innych krajów europejskich. Imperium Osmańskie nie było państwem o skutecznej biurokracji, a system wszechwładzy sułtana był głęboko zakorzeniony
w świadomości publicznej. Dlatego pokój paryski obejmował również dekret
sułtana o dalszych reformach w kraju. Jego przepisy szły dalej niż reskrypt
z 1839 roku.

10
11

M. Tanty, Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw, Warszawa 1982, s. 191–192.
Ibidem, s. 139–141.
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2. Wielki kryzys wschodni
Kryzys, jaki zaczął się w 1875 roku od wybuchu antytureckiego
powstania w Bośni i Hercegowinie, był momentem zwrotnym w dziejach
regionu i narodów go zamieszkujących. Podejmując reformy Turcja pozostawała jednak nadal państwem wewnętrznie słabym i źle zarządzanym. Wydatki i ekstrawaganckie pomysły kolejnych sułtanów, a także naturalne klęski
(w 1874 roku), doprowadziły do tragicznego stanu finansów państwa. Typową
reakcją był wzrost fiskalizmu i brutalne represje wobec uchylających się od
podatków. Wybuch powstania w Bośni i Hercegowinie był następstwem takiej
sytuacji12.
Poruszenie międzynarodowej opinii problemami bałkańskimi nigdy
dotąd nie było tak wielkie, jak po wybuchu powstań – w Bośni w 1875 roku
i w Bułgarii w następnym roku (powstanie kwietniowe). Brutalne pacyfikacje
ludności chrześcijańskiej, dokonywane przez wojsko tureckie i muzułmańskie
oddziały nieregularne, wzburzyły opinię w Europie. Szczególnego rozgłosu
nabrała broszura, opublikowana przez byłego brytyjskiego premiera Williama Gladstona, ilustrowana opisami okrucieństw, jakich się dopuścili Turcy
w Bułgarii. Wojna rosyjsko-turecka (1877–1878) jako bezpośrednie następstwo prześladowań chrześcijan w Bułgarii i kongres berliński (1878), który ją
zakończył, były wydarzeniami szczególnie silnie i wymownie uwypuklającymi rolę Bałkanów w dziewiętnastowiecznych stosunkach międzynarodowych.
Wielka wojna Rosji z Turcją pochłonęła wiele ofiar i kosztowała
oba kraje majątek. Do historii przeszły oblężenie tureckiej twierdzy Plewna
w Bułgarii oraz walki o przełęcz Szypka w górach Bałkanu (Starej Płaniny),
na której zasadzał się właściwie cały system obrony państwa tureckiego. Po
przedarciu się przez Szypkę armia rosyjska w styczniu 1878 roku podążała
w kierunku Stambułu, aby go zająć, co wzburzyło opinię i koła rządowe
w Wielkiej Brytanii i spowodowało wysłanie okrętów brytyjskich na Morze
Marmara. Napięcie ogromnie wzrosło i w powietrzu wisiała wojna rosyjsko-brytyjska. Jednak car Aleksander II, który utracił ponad 100 tys. zabitych
i rannych żołnierzy rosyjskich, w opinii Bułgarów uchodził za obrońcę i wyzwoliciela Słowian na Bałkanach13. Takie oceny spowodowały silne związa-

12

13

В. Чубриловић, Босански устанак 1875–1878, Београд 1996, s. 57–59; M. Eкмечић, Устанк
у Босни 1875–1878, Београд 1996, s. 30.
M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na
początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 137.
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nie się tych krajów z Imperium Rosyjskim i ugruntowało jego wpływy na
Bałkanach. Pokój zawarty z Turcją w San Stefano w marcu 1878 roku był tak
wielkim zwycięstwem politycznym Rosji, że mocarstwa postanowiły obalić
jego postanowienia. W roli mediatora wystąpił kanclerz Niemiec Otto von
Bismarck, proponując zwołanie kongresu pokojowego do Berlina.
Istotnie znaczenie kongresu berlińskiego w 1878 roku wydaje się być
nie do przecenienia dla stosunków międzynarodowych w tym okresie. Stanowił geopolityczny przełom w znaczeniu Bałkanów w Europie i w dużym
stopniu przypominał kongres wiedeński z 1815 roku, jeśli wziąć pod uwagę
decyzje, jakie zapadły w Berlinie. Decydowały w większości mocarstwa, które w konflikcie nie brały udziału: Wielka Brytania, Austro–Węgry, Francja,
Niemcy. W wyniku ich postanowień między innymi proklamowano niepodległe państwa – Serbię, Rumunię, Czarnogórę, utworzono Księstwo Bułgarskie
(z ziem Bułgarii północnej) i Rumelię Wschodnią (z południowych terytoriów) jako prowincję zależną od Turcji; Bośnia i Hercegowina miały zostać
oddane pod administrację Austro–Węgier, co przyniosło dalekosiężne skutki
tak dla Bałkanów, jak i dla świata. W ten sposób mocarstwa europejskie narzuciły stronom walczącym ład polityczno-terytorialny, który utrzymał się do
1914 roku (poza Bułgarią, która dokonała zjednoczenia z Rumelią Wschodnią
w 1885 roku). Uformowanie nowego ładu zapoczątkowało rywalizację mocarstw o wpływy wśród nowo powstałych państw, a także w Turcji.
Było oczywiste, że wszystkie kraje regionu, również niepodległa od
wielu lat Grecja, będą potrzebowały pomocy przy budowie swych struktur
państwowych, armii, przebudowie gospodarki. Przy niemal całkowitym braku
kapitału i wyczerpaniu wojennym, oferta pomocy kredytowej ze strony rozwiniętych państw europejskich była kołem ratunkowym dla krajów bałkańskich.
Bałkany gwałtownie potrzebowały modernizacji, nowoczesnego transportu,
możliwości wymiany towarowej. Należy pamiętać, iż ta część kontynentu europejskiego jest wyjątkowo górzysta, z niewielką ilością naturalnych
szlaków komunikacyjnych lądowych i wodnych. Właśnie deficyt szlaków,
portów morskich, surowców i minerałów (np. soli), ziemi uprawnej bardzo
utrudniał rozwój tych krajów. Zrzucenie jarzma tureckiego oznaczało także
zerwanie z dotychczasowym naturalnym rynkiem tureckim, co spowodowało
wprost załamanie gospodarcze w Bułgarii14, a częściowo w Serbii i Rumunii. Mocarstwa europejskie mogły zaoferować pomoc w wielu dziedzinach,
14

Ibidem, s. 176–177; M. Palairet, The Balkan Economics c. 1800–1914: Evolution without Development,
Cambridge 1997, s. 187.

356

Mirosław Dymarski

ale najważniejszą było uformowanie systemu podstawowego dla gospodarki
ery industrialnej – kolei. Uzyskanie koncesji na budowę i eksploatację kolei
pozwalało na penetrację ekonomiczną nowych partnerów bałkańskich. Budowa linii kolejowych nabierała również politycznego znaczenia. Po kongresie
berlińskim władze Austro–Węgier wymusiły na rządzie Serbii zawarcie szeregu porozumień dwustronnych. Pierwszym była konwencja o budowie kolei
z 1880 roku, na mocy której Serbia zobowiązała się w ciągu trzech lat (do
1883 roku) wybudować linię kolejową łączącą się z siecią austriacką dochodzącą do granicy w okolicach Belgradu. Winna ona połączyć stolicę serbską
z Niszem wraz z odnogami wiodącymi na wschód – do Pirotu, i dalej do Sofii,
a od Niszu na Vranje w kierunku południowym, aby w Macedonii połączyć
się z linią osmańską wiodącą od Salonik. Kolej miała przechodzić przez żyzne
tereny Serbii, dając szansę na eksport płodów z tych obszarów i generalnie
pomóc włączyć się Serbii w międzynarodowy obieg gospodarczy15.
Uzasadnienie wymienionej inwestycji odnajdujemy także w motywach politycznych. Austro–Węgry usadowione w Bośni i Hercegowinie
zamknęły Serbii możliwość przyłączenia do macierzy ziem zamieszkanych
przez tamtejszą ludność serbską. Serbowie zostali nakłonieni, aby znaleźć
inny kierunek ekspansji terytorialnej – bardziej na południe, w kierunku Macedonii. Austro–Węgry obiecywały pomoc w tym względzie. W 1881 roku
zawarto w tej sprawie tajny traktat, który był ceną za przekształcenie Serbii w królestwo, co było pragnieniem księcia Milana. Porzucenie (de facto)
serbskich ziem w Bośni było zdradą księcia Milana, dlatego układ był tajny,
nawet wobec rządu serbskiego. Ekspansji serbskiej na południe miały pomóc
właśnie inwestycje w kolej16.
Podobnie zachowywała się Rosja wobec Bułgarii. Zaraz po utworzeniu
Księstwa Bułgarskiego również zabiegano o budowę linii kolejowej, ale Rosja
uważała, iż winna ona biec z północy na południe: Ruse–Sofia–Saloniki, gdy
tymczasem Austro–Węgry naciskały, aby biegła z zachodu na wschód: Nisz–
Sofia–Płowdiw–Stambuł17.
Budowa kolei na półwyspie miała nie tylko ekonomiczne znaczenie,
ale również przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o Bałkanach w opinii

15
16

17

Н. Вучо, Развој индустрије у Србији у XIX веку, Београд 1981, s. 128.
B. Jelavich, C. Jelavich, The Establishment of the Balkan National States 1804–1920, Washington 1977,
s. 187.
J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum: Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878–1913, Warszawa
2004, s. 65.
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europejskiej i nawiązania ściślejszych kontaktów z państwami regionu. „Wizytówką” kolei był słynny „Orient Express” z Paryża do Stambułu. Pociąg,
który czasami nazywano „Magicznym Dywanem Wschodu”, nie przekraczał
Bosforu, czyli granic Azji, ale docierał do Orientu – Wschodu, bo tak postrzegano Bałkany. Jeden z podróżujących zanotował, że „Orient Express”
w ciągu trzech dni „porywał” pasażerów wprost do średniowiecza18. Brytyjscy
geopolitycy mieli w tej kwestii najwięcej do powiedzenia. Dla nich Bliski
Wschód zaczynał się na północnej granicy Bośni, a kończył na Bosforze;
Palestyna dla Brytyjczyków to już Middle East (Środkowy Wschód). Innym
istotnym punktem odniesienia dla polityki brytyjskiej w tym regionie były
cieśniny Bosfor i Dardanele, łączące Morze Śródziemne z Morzem Czarnym.
Swobodę żeglugi dla floty brytyjskiej gwarantowała jedynie słaba Turcja i ją
jako strażnika cieśnin Brytyjczycy postanowili wspierać dla zapewnienia status quo.
Głównym przegranym w wojnach 1877–1878 była Turcja, ale jej pozycja nie była aż tak zła po tych wydarzenia, jakby można sądzić. Niekiedy
wprost przeciwnie, bowiem Imperium Osmańskie stało się obiektem silnego
zainteresowania Niemiec, choć nie tylko ich, i obszarem rosnącej penetracji
ekonomicznej ze strony tego mocarstwa. Udział Turcji w obrocie z krajami
europejskimi i Stanami Zjednoczonymi ustawicznie rósł, a autokratyczne
rządy Abdul Hamida II okazały się wielce skuteczne w niektórych aspektach
wychodzenia Turcji z zapaści. Inwestycje w koleje, w dozbrojenie armii tureckiej spowodowały modernizację i rozwój Turcji. Jakiego znaczenia nabrały
koleje, jako forpoczta wpływów ekonomicznych i politycznych, świadczył
najlepiej plan budowy kolei bagdadzkiej, której podjąć się chciały Niemcy,
mając za cel utrwalenie swojej kluczowej pozycji w Turcji przed 1914 roku,
wywołując tym ostrą reakcję Wielkiej Brytanii, strzegącej swojej uprzywilejowanej pozycji w Imperium Osmańskim19.

18
19

B. Jezernik, op. cit., s. 26.
S. J. Shaw, E. K. Shaw, op. cit., s. 226-227; A. Czubiński, Miejsce Bałkanów w polityce wschodniej imperializmu niemieckiego (1871–1918), [w:] Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego
w latach 1871–1945, Poznań 1982, s. 34.
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3. W przededniu Wielkiej Wojny
– wojny bałkańskie 1912–1913
Ostatnie dekady XIX stulecia, po 1878 roku, były okresem zwrotnym
w polityce „Europy” wobec Bałkanów. Odtąd zaangażowanie Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Austro-Węgier, Niemiec, Włoch oraz umiędzynarodowienie problemów politycznych na Bałkanach stały się procesami niezwykle
dynamicznymi. Rywalizacja mocarstw o względy państw bałkańskich nabrała
ostrego tempa. Jej najbardziej wyrazistym przejawem była walka dwóch bloków: trójprzymierza i trójporozumienia, o wpływy na półwyspie, w obliczu
napięć zwiastujących potężne starcie obu sił. Jednak budzące się Bałkany coraz bardziej wciągały mocarstwa europejskie w „kocioł bałkański”, który skalą problemów politycznych i stopniem ich zagmatwania przerastał poprzednie
problemy, właściwe dla XIX wieku. Pragnienie osiągnięcia celów narodowych przez Bułgarię, Serbię, Rumunię, Czarnogórę i Grecję było w kolizji
z polityką mocarstw, które chciały uniknąć konfliktów maksymalnie długo.
Powstanie nowych państw na Bałkanach, na gruzach Imperium Osmańskiego
z czasem utrwaliło się w europejskiej geopolityce jako zjawisko specyficzne,
zwane bałkanizacją. Niewątpliwie rodzenie się organizmów państwowych
małych narodów było oceniane z punktu widzenia mocarstw, które uznawały
prawo jedynie wielkich i silnych w polityce międzynarodowej. W swej optyce
nie dostrzegały potrzeb małych państw, a za jedyne uprawnione podmioty
polityczne uważały państwa duże i historyczne.
Głównym dążeniem państw bałkańskich przed 1914 roku była likwidacja pozostałości obecności Turcji na Bałkanach poprzez aneksję ziem w Albanii i Tracji, a nade wszystko w Macedonii, tej „ziemi obiecanej” kilku narodów: Bułgarów, Greków, Serbów. Dążenia te miały silną podbudowę ideową
w postaci wielkich programów terytorialnych: „Wielkiej Serbii”, „Wielkiej
Bułgarii”, greckiej Megale Idea, a także „Wielkiej Albanii”, czyli zjednoczenia ziem należących historycznie i etnicznie do poszczególnych narodów20.
Wymienione programy nawzajem się wykluczały, gdyż w każdym z nich zabiegano o zagarnięcie większej lub mniejszej części terytoriów należących do
sąsiada. Konflikty były więc nieuniknione. Terenem, który rozpalał największe namiętności, była Macedonia – kraina niemająca granic politycznych,
pozostająca w składzie Imperium Osmańskiego, ale podzielona na mniejsze
20

Zob. F. Gołembski, Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001, passim.
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jednostki administracyjne – wilajety. Zarówno dla Greków, jak i dla Bułgarów
opanowanie ziem macedońskich było celem kluczowym; również dla Serbów,
po porzuceniu walki o serbskie tereny w Bośni. Rozpętała się bezwzględna
walka o Macedonię, którą prowadziły z Turcją, ale także przeciwko sobie,
czety bułgarskie, greckie i serbskie. Powszechna wendeta, mordy polityczne,
walki, palenie wiosek ponownie zmobilizowały Austro–Węgry i Rosję do
powzięcia kroków w celu wymuszenia na Turcji podjęcia reform politycznych
i zaspokojenia praw ludności słowiańskiej. Program z Mürzsteg z 1903 roku
miał nadać Macedonii prawa autonomiczne21.
Spór o Macedonię poprzedzał wybuch konfliktu. Wojny bałkańskie
1912–1913 były krwawym, bolesnym konfliktem, który wstrząsnął Europą
i stał się preludium do I wojny światowej. W październiku 1912 roku sojusz
państw bałkańskich: Serbii, Bułgarii, Czarnogóry i Grecji, zaatakował Turcję, chcąc podzielić między siebie przede wszystkim ziemie Macedonii, ale
również Tracji i Albanii. Kampania nie trwała długo, ponieważ już w grudniu,
po kilku klęskach tureckich na froncie macedońskim i trackim, rząd w Stambule poprosił o rozejm. Konferencji pokojowej w Londynie, która rozpoczęła się 17 grudnia, przewodniczył brytyjski minister spraw zagranicznych.
Równolegle do rozmów wielostronnych o pokoju w Londynie odbywała się
druga konferencja, ambasadorów sześciu mocarstw, sygnatariuszy pokoju
berlińskiego z 1878 roku. Było oczywiste, że nie zapraszając na tę drugą
konferencję przedstawicieli krajów uwikłanych w wojnę, mocarstwa chciały
uwypuklić swoją nadrzędną rolę w polityce międzynarodowej, a przy okazji
narzucić krajom bałkańskim warunki pokoju. Był to również, a może przede
wszystkim, sposób na uniknięcie wojny powszechnej. łatwo mogło bowiem
dojść do zamiany konfliktu na Bałkanach w starcie o niewyobrażalnych następstwach między mocarstwami, co w końcu i tak nastąpiło w lipcu 1914
roku.
Pokój londyński zawarty w maju 1913 roku nie satysfakcjonował
wszystkich stron, dlatego też wybuchła II wojna bałkańska, tzw. międzysojusznicza, przeciwko Bułgarii, która poczuła się najbardziej pokrzywdzona
przy podziale terenów i dążyła do rewizji traktatów. Krótka wojna zakończyła
się jej porażką i pokojem w Bukareszcie w sierpniu 1913 roku, ale zaszczepiła

21

M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach…, s. 212.
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w narodzie bułgarskim silne pragnienia rewizjonistyczne. Odzyskanie ziem
utraconych i zdobycie Macedonii stały się marzeniami Bułgarów22.

4. i wojna światowa i zmiany sytuacji na Półwyspie
Bałkańskim w okresie międzywojennym
Wrzenie na Bałkanach sięgnęło zenitu po obu wojnach bałkańskich.
Można było się spodziewać, że właśnie tam dojdzie do wybuchu wielkiego konfliktu. Ówczesna rola polityczna państw bałkańskich stała się na tyle
znacząca, iż w 1914 roku zdołały one wstrząsnąć ukształtowanym po 1815
roku systemem bezpieczeństwa europejskiego23. W tych warunkach serbski
zamachowiec zastrzelił 28 VI 1914 roku w Sarajewie arcyksięcia Franciszka
Ferdynanda, następcę tronu austriackiego i głównodowodzącego armii cesarsko-królewskiej. Władze w Wiedniu oskarżyły o współudział w zamachu
Serbię i wystosowały ultimatum, którego spełnić nie mogła. Wobec tego
28 lipca Austro–Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, rozpoczynając konflikt
ogólnoświatowy.
Kilka strzałów w Sarajewie pociągnęło za sobą lawinę zdarzeń. Za
Serbią ujęła się Rosja, będąca od dawna protektorką narodów słowiańskich
na Bałkanach. Austro–Węgry zostały poparte przez Niemcy, co spowodowało
wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję, do czego zobowiązywał ją
sojusz z Rosją. Młody zamachowiec serbski Gawrila Princip i jego koledzy
z organizacji Mlada Bosna nie zdawali sobie sprawy ze skutków własnego aktu terrorystycznego. Problemy bałkańskie uzyskały status powszechny
u progu XX wieku.
Austro–Węgry rozpoczęły atak na Serbię i Czarnogórę, jednak tylko
częścią swoich sił, gdyż pozostałe wojska zostały użyte na froncie rosyjskim.
W sierpniu rozpoczęła się ofensywa austro-węgierska nad Driną, ale heroiczna obrona serbska powstrzymała atakujących i odrzuciła oddziały wroga. Bitwa nad Driną stała się jedną z legendarnych batalii i weszła do tradycji Serbii
jako składnik narodowej tożsamości – bezgranicznego umiłowania ojczyzny
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i gotowości do ofiary na jej rzecz24. Marš na Drinu – utwór opiewający bohaterstwo serbskich żołnierzy, stał się jedną z narodowych pieśni Serbii.
Jednak główna ofensywa wojsk austro-węgierskich, podjęta jesienią
1915 roku, załamała obronę serbską. Przeciwko Serbii wystąpili również
Bułgarzy, licząc na odzyskanie terenów utraconych w 1913 roku w wyniku II wojny bałkańskiej. Zmiana sytuacji polityczno-militarnej zmusiła rząd
Serbii do opuszczenia kraju. Rozpoczął się bezprecedensowy, trwający dwa
miesiące, wielki zimowy odwrót ocalałej armii, dworu królewskiego, rządu,
parlamentu, ministerstw, innych urzędów, archiwów, cywilów przez wysokie, zaśnieżone góry Albanii, w celu dotarcia do portu Durrës, gdzie czekały
okręty francuskie mające przetransportować uciekinierów na wyspę Korfu.
łącznie w tym śmiertelnym marszu udział brało około 420 tys. ludzi. Armia
liczyła w momencie wymarszu około 220 tys., pozostałą część uciekinierów
stanowiła ludność cywilna. Do końca lutego 1916 roku na Korfu przetransportowano około 135 tys. żołnierzy i 50-60 tys. cywilów, reszta zmarła z głodu, zimna, wycieńczenia, chorób i ataków plemion albańskich, zachęcanych
do tego przez Austro–Węgry25. Owa „serbska golgota” przeszła do historii
narodowej. Na Korfu rozpoczęły się natychmiast: odbudowa armii, jej reorganizacja i przygotowania do powrotu na front, tym razem w Salonikach.
Wobec miażdżącej przewagi austriackiej również władze Czarnogóry z królem Mikołajem zmuszone zostały w styczniu 1916 roku do ewakuacji z kraju
do Francji.
Zanim doszło do upadku Serbii, Bałkany stały się kluczowym punktem operacji alianckiej, mającej na celu nawiązanie kontaktu z Rosją, walczącą na froncie wschodnim. Winston Churchill, brytyjski I Lord Admiralicji,
opracował plan ataku na Dardanele. Początkowo sądzono, że operacja morska, która rozpoczęła się od ataku okrętów brytyjskich na pozycje tureckie
w Dardanelach, wystarczy, aby zmusić Turków do kapitulacji, ale ich opór
okazał się większy, niż sądzono. Przebicie się eskadry okrętów przez Dardanele w stronę Stambułu stało się niemożliwe i zadecydowano o przeprowadzeniu operacji desantowej na Półwyspie Gallipoli. Chciano z lądu opanować przesmyk dardanelski oraz otworzyć aliantom drogę na Morze Marmara
i Bosfor, a w konsekwencji na Morze Czarne. Sukces pozwoliłby zaopatrywać
wojska rosyjskie drogą morską. W kwietniu 1915 roku desant w zatoce An24
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zac na Gallipoli podjęły oddziały z Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Indii
i w mniejszym stopniu jednostki francuskie. Z powodu silnej obrony tureckiej
akcja ta przekształciła się w krwawą rozprawę z atakującymi. Przygwożdżeni
do plaż nie zdołali się w ogóle przedrzeć w głąb półwyspu. Największe straty
poniosły jednostki australijskie i nowozelandzkie26. Próba ponownej operacji
w sierpniu również się nie powiodła i w grudniu zarządzono odwrót, zakończony w styczniu 1916 roku.
Dla operacji alianckich najważniejsza stała się teraz pozycja w północnej Grecji, gdzie wylądowały oddziały francuskie i brytyjskie z Gallipoli.
Grecja jako państwo morskie miała dla sojuszników duże znaczenie w basenie Morza Śródziemnego, ale w kraju trwała walka polityczna o postawę
wobec państw walczących. Mimo iż Grecja nie uczestniczyła w wojnie, to
król i część rojalistów sympatyzowali wyraźnie z państwami centralnymi,
natomiast najwybitniejszy polityk grecki i kilkukrotny premier w tym czasie
Elewtherios Wenizelos opowiadał się za państwami Ententy, licząc, że ich
zwycięstwo pomoże Grekom osiągnąć zjednoczenie ziem greckich, a być
może opanować Konstantynopol. Oddziały alianckie wylądowały w Salonikach w październiku 1915 roku, co dało początek tzw. frontowi salonickiemu.
Zgodzili się na to rząd i król, ale Grecja nadal pozostawała neutralna.
Do grudnia 1917 roku ilość oddziałów alianckich w Macedonii Egejskiej znacznie wzrosła. Latem 1916 roku wojska bułgarskie wspierane przez
oddziały niemieckie zaatakowały aliantów na froncie salonickim. Nowa operacja militarna spowodowała naciski Ententy na rząd grecki, aby formalnie
przystąpił do wojny po stronie sojuszu. W efekcie konfliktu wewnętrznego
Grecja podzieliła się na północną, gdzie proklamowano niezależność od rządu centralnego, i południe, lojalne wobec króla i proniemieckie. Na czele
swoistego buntu stał zdymisjonowany właśnie E. Wenizelos, który liczył na
wsparcie aliantów. Doszło do blokady morskiej Grecji środkowej i Peloponezu, a następnie do wymuszonej przez Wielką Brytanię i Francję abdykacji króla Konstantyna w czerwcu 1917 roku i powołania na tron jego syna
Aleksandra. Ten powierzył Wenizelosowi utworzenie ogólnokrajowego rządu,
który wypowiedział wojnę państwom centralnym27.
Rumunia, chociaż od 1883 roku pozostawała w tajnym związku
z państwami centralnymi, zachowywała od początku wojny postawę niezde26
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cydowaną, motywowaną, podobnie jak Grecja, podziałem przywódców politycznych na dwa obozy. Król Karol I z niemieckiej dynastii Hohenzollernów
sympatyzował z państwami centralnymi i chciał respektowania postanowień
sojuszniczych. Liberałowie na czele z wybitnym politykiem Ionem Brătianu
sprzyjali Entencie. Wprawdzie Karol I zmarł wkrótce, ale jego syn Ferdynand I nie był już tak proniemiecki, lecz był przeciwnikiem walki po stronie
Wielkiej Brytanii i Francji. Dopiero latem 1916 roku, po zwycięstwach francuskich na froncie zachodnim, Rumunia zdecydowała się przystąpić do wojny
po stronie Ententy i wypowiedziała wojnę Austro–Węgrom. Miała nadzieję
na zdobycze terytorialne: Siedmiogród, Banat i część Bukowiny. Jednakże
Rumunia od początku ponosiła porażki, ewakuować trzeba było Bukareszt,
a rząd i dwór przeniesiono do Jass. Przed całkowitą klęską uratowała Rumunię
pomoc Rosji, która rzuciła na ten front dodatkowe siły, ale po upadku caratu
w 1917 roku tego wsparcia nie było. Dnia 9 XII 1917 roku, po porozumieniu
z aliantami, Rumunia podpisała z państwami centralnymi zawieszenie broni,
a w maju 1918 roku pokój na trudnych warunkach. Wojna się jednak jeszcze
nie skończyła i przyszła klęska państw centralnych uchroniła Rumunię od
ponoszenia konsekwencji tego pokoju. Wprost przeciwnie, Bukareszt dużo
zyskał28.
Bałkany miały dla Ententy duże znaczenie polityczne i militarne. Były
istotnym odciążeniem dla frontu zachodniego i rosyjskich działań na wschodzie. Ze względu na walki na Bałkanach Niemcy nie mogły, choć próbowały,
wykorzystać wojsk austro-węgierskich do rozprawy z Francuzami i Anglikami, gdyż władze w Wiedniu nie zgodziły się na przerzucenie na zachód
swoich oddziałów. Ponadto Półwysep Bałkański miał być szansą dla kontaktów z Rosją przez Morze Czarne. Wobec udziału Turcji po stronie państw
centralnych basen Morza Śródziemnego stał się niezwykle ważny dla całości
operacji wojennych, a szczególnie dla bezpieczeństwa posiadłości brytyjskich
na Środkowym Wschodzie. Zatem Bałkany stanowiły bardzo ważny, trzeci
front wielkich światowych zmagań. Ze względu na swoją specyfikę i złożoność relacji międzynarodowych, region tak wtedy, jak i później zasługiwał na
ocenę Winstona Churchilla, który powiedział, że „Bałkany zawsze produkowały tyle historii, że nie były w stanie same jej skonsumować”29.
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Istotne dla przyszłości Bałkanów w XX wieku było utworzenie państwa Słowian południowych – Jugosławii. W czasie I wojny światowej idea
zjednoczenia Słowian, propagowana już w XIX wieku, zyskała na znaczeniu
i atrakcyjności. W największym stopniu odnosiła się do ludności Bałkanów
zachodnich, a więc Królestwa Serbii oraz Słowian wchodzących w skład
Austro–Węgier. Emigranci słowiańscy zawiązali w 1915 roku Komitet Jugosłowiański, który za siedzibę obrał Londyn. Celem tej struktury stało się
propagowanie idei jugosłowiańskiej wśród narodów monarchii naddunajskiej:
Chorwatów, Słoweńców, Serbów. Zdołał również rozwinąć aktywność na
arenie międzynarodowej, nawiązując kontakty dyplomatyczne z państwami Ententy oraz z Serbią, a także z ośrodkami jugosłowiańskimi w Stanach
Zjednoczonych. Początkowo idee przyświecające poszczególnym członkom
komitetu były rozbieżne, gdyż różnice polityczne były znaczne. Przedstawiciele Chorwatów myśleli raczej o utworzeniu „Wielkiej Chorwacji” ze
słowiańskich ziem Austro–Węgier, inni byli skłonni poprzeć ideę „Wielkiej
Serbii” (głównie Serbowie). Nie było również przekonania w sprawie likwidacji Austro–Węgier. Jednak w miarę osłabiania się monarchii naddunajskiej,
porażek na froncie myśl zniszczenia tego państwa stawała się coraz bardziej
popularna.
Drugim centrum, które zmierzało do realizacji postulatów Komitetu
Jugosłowiańskiego, był serbski ośrodek rządowy na wyspie Korfu. Rząd Serbii finansowo wspierał Komitet w Londynie. W dniu 30 V 1918 roku przywódca Komitetu Jugosłowiańskiego w kraju Anton Korošec, w odpowiedzi
na mowę tronową nowego cesarza Karola I, przedstawił postulat zjednoczenia
wszystkich ziem słoweńskich, chorwackich i serbskich w jeden autonomiczny
organizm państwowy pod berłem Habsburgów30.
Kilka miesięcy wcześniej 20 VII 1917 roku, po rozmowach Komitetu Jugosłowiańskiego i rządu serbskiego przebywających na uchodźstwie na
wyspie Korfu, uzgodniono wspólną deklarację (Deklaracja z Korfu), w której
podkreślono jedność narodową Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Zapowiadano utworzenie wspólnego demokratycznego państwa na całym obszarze
zamieszkanym przez „trójjedyny naród” – Królestwa Serbów, Chorwatów
i Słoweńców, pod berłem serbskiej dynastii Karađorđeviciów. W jego skład
miałaby wejść również Czarnogóra, czego akurat jej monarcha Mikołaj I Pe-
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trović sobie nie życzył i zaprotestował przeciwko tej deklaracji. Tym niemniej
w Czarnogórze również istniały tendencje zjednoczeniowe.
Rozpad formalny Austro–Węgier 28 X 1918 roku, spowodowany
dotkliwymi porażkami na froncie i narastającymi dążeniami secesyjnymi
w monarchii, przyspieszył proces zjednoczenia jugosłowiańskiego. Nazajutrz
Rada Narodowa Serbów, Chorwatów i Słoweńców proklamowała utworzenie,
na gruzach monarchii austro-węgierskiej, niepodległego i demokratycznego
państwa trzech narodów. Wydawało się, że ten twór zrealizuje marzenia
o zjednoczeniu Słowian, ale Włosi – za zgodą Ententy – zajęli niektóre tereny
w Chorwacji, Dalmacji i Słowenii na poczet swoich roszczeń terytorialnych.
To skomplikowało sytuację i skłoniło działaczy Rady Narodowej Słoweńców, Chorwatów i Serbów do nawiązania państwowej więzi z Królestwem
Serbskim. W dniu 1 XII 1918 roku Rada Narodowa złożyła w Belgradzie
deklarację zjednoczenia z Serbią. W odpowiedzi na ten akt serbski książę
regent Aleksander proklamował „zjednoczenie Serbii z ziemiami niepodległego Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów w jedno Królestwo Serbów,
Chorwatów i Słoweńców”, umiejętnie podkreślając w nazwie państw wiodącą
rolę Serbów31. Powstała Jugosławia, chociaż nie pod taką oficjalną nazwą.
Wprawdzie już w 1921 roku przyjęto konstytucję nowego państwa, ale narastający opór Chorwatów przed dominacją serbską, likwidacja Czarnogóry,
nieuwzględnienie dążeń Macedończyków (ich nie traktowano jako oddzielny
naród) oraz Albańczyków zwiastowało poważne problemy32.
W czasie I wojny światowej dokonały się głębokie zmiany na mapie politycznej Bałkanów, ale nie obniżyły generalnie napięć w regionie.
W wyniku upadku Austro–Węgier powstało państwo Słowian południowych
– Jugosławia, znikło całkowicie Królestwo Czarnogóry, nieuwzględnione
w strukturze nowego państwa, rozpadło się Imperium Osmańskie, powiększyły się terytorialnie Grecja i Rumunia, straciła natomiast swoje tereny Bułgaria, w dziejach której doszło do tzw. drugiej katastrofy narodowej (pierwsza
miała miejsce w drugiej wojnie bałkańskiej w 1913 roku, a ostatnia w roku
1944). Bułgaria musiała przyjąć do wiadomości swoją porażkę, wraz z jej
konsekwencjami i zawrzeć pokój w Neuilly w listopadzie 1919 roku. Obejmował on oddanie Rumunii Dobrudży, Grecji Tracji Zachodniej (Bułgaria
utraciła dostęp do Morza Egejskiego), znaczącą redukcję armii do 33 tys.,
31
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reparacje (około 450 mln dolarów) na rzecz Serbów i Greków. Jednak Sofia
nie przestała myśleć o rewanżu i rewizji narzuconych granic.
Akt „zjednoczenia ziem” dokonał się również w Rumunii. Jako członek Ententy, zyskała duże tereny kosztem przegranych i zdruzgotanych Węgier. Tzw. Stare Królestwo, łączące księstwa mołdawskie i wołoskie, zostało
powiększone o Siedmiogród, Besarabię, część Banatu i Bukowinę. Rumunia,
mimo że wojnę w istocie przegrała i pierwsza doznała klęsk, wyszła z niej
bardzo powiększona terytorialnie.
Grecja, początkowo niechętna udziałowi w wojnie po stronie Ententy,
okazała się beneficjentem tego konfliktu. Uzyskała Trację Zachodnią od Bułgarii i prawo do udziału w okupacji niektórych ziem tureckich. Francja i Wielka Brytania, na podstawie rozejmu z Turcją, podpisanego 30 X 1918 roku,
miały prawo do okupacji cieśnin czarnomorskich oraz Tracji Wschodniej,
a także okręgu Smyrny, na tureckim wybrzeżu Morza Egejskiego. Alianci
zdecydowali, że ostatnie zadanie trzeba powierzyć armii greckiej, ze względu
na ludność grecką zamieszkującą ten rejon. Jednak idea zjednoczenia panhelleńskiego przesłoniła politykom greckim realny obraz możliwości kraju oraz
armii i obudziła grecki triumfalizm. Desant grecki w maju 1919 roku zapoczątkował jeden z najbardziej tragicznych i krwawych epizodów wojennych
w XX wieku. Grecy, pewni swej siły i słabości Turcji, rozpoczęli zagarnianie
ziem poza obszarem Smyrny.
Na początku 1921 roku rozpoczęła się wielka ofensywa w głąb Anatolii. Rozbita i upokorzona Turcja z symboliczną już władzą sułtana nie mogła
początkowo powstrzymać Greków. Na czele narodowego oporu przeciwko
okupantom stanął zwolniony z wojska gen. Mustafa Kemal, bohater walk
na Gallipoli. Jego ambicje osobiste wykraczały daleko poza karierę w armii
i w 1919 roku rozpoczął budowę ruchu narodowego Turków w opozycji do
sułtana i rządu w Stambule. Zdołał utworzyć w Ankarze tymczasowy rząd
narodowy, który zmobilizował wszystkie siły do walki z armią grecką. Siły
tureckie, osłabione i tworzone ad hoc poprzez pospieszną mobilizację, zdołały
powstrzymać atak na siedzibę nowych władz i wyparły Greków z Anatolii.
We wrześniu 1922 roku Turcy wkroczyli do Smyrny, która stała się miejscem
klęski i tragedii tysięcy Greków. Mieszkający od wieków na tej ziemi Grecy
starali się uciec od zemsty armii tureckiej i ewakuować ze Smyrny. Miasto
płonęło ostrzelane przez Turków, a opowieści o okrucieństwach żołnierzy
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tureckich potęgowały strach i wolę ucieczki33. Turcy odnieśli bezapelacyjne
zwycięstwo. Pokój w Lozannie w lipcu 1923 roku przywracał Turkom suwerenność nad rejonem cieśnin oraz Smyrny.
Wojna grecko-turecka 1921–1922 była przedłużeniem traumy bolesnych doświadczeń I wojny światowej dla Greków i Turków. Exodus ludności greckiej, jej ewakuacja do ojczyzny, pogłębiły ubóstwo kraju, dodatkowo wyczerpanego wojną. Grecja nie mogła wchłonąć miliona ludności
pozbawionej dachu nad głową i środków do życia. Zagrażało to stabilności
wewnętrznej i spowodowało napięcia turecko-greckie w następnych latach.
W Turcji natomiast nastąpiły fundamentalne zmiany ustrojowe, upadł sułtanat, a Zgromadzenie Narodowe proklamowało w październiku 1923 roku
powstanie Republiki Tureckiej, pod przywództwem Mustafa Kemala paszy,
późniejszego Attatürka (Ojca Turków), pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej, nowoczesnego, świeckiego państwa narodowego Turków.
W okresie międzywojennym Bałkany nie leżały w centrum polityki
światowej, a nawet europejskiej. Najważniejsze problemy zwycięskiej koalicji
odnosiły się do Niemiec i postanowień traktatu wersalskiego, jednak polityka
bałkańska nie pozostała całkowicie na uboczu w nadchodzących latach. Zróżnicowanie postaw wśród państw regionu prowadziło do zabiegów mocarstw
o pozyskanie ich do swego obozu. Lata dwudzieste nie były jeszcze czasem
intensywnych wysiłków na rzecz zmian politycznych, ze względu na ogromne
problemy gospodarcze całego kontynentu, ale w następnej dekadzie sytuacja
się zmieniła. Jugosławia i Grecja, a także Rumunia wydawały się bardziej
grawitować ku obozowi państw zachodnich, gdy tymczasem Bułgaria, Węgry.
Turcja, Albania orientowały się bardziej na państwa faszystowskie – Włochy
i Niemcy, które, podobnie jak one, były pod silną presją tendencji rewizjonistycznych, niezadowolone z powojennego ładu terytorialnego (wersalskiego).
Jednocześnie państwa bałkańskie były zainteresowane ustanowieniem form współpracy w obliczu rewizjonizmu węgierskiego i bułgarskiego.
Traktat z Trianon z czerwca 1920 roku odebrał Węgrom znaczne terytoria
państwowe, choć nie zawsze narodowe. Węgry straciły: Siedmiogród, Banat, Wojwodinę, Chorwację i Słowację. Wobec tego węgierski rewizjonizm
mógłby być zagrożeniem dla Jugosławii, Czechosłowacji i Rumunii – beneficjentów przegranej Madziarów. Kraje te zawarły w 1921 roku sojusz zwany
Małą Ententą (16 II 1933 roku układ przybrał formę zorganizowaną, bo33
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wiem zaakceptowano Pakt Organizacyjny), który miał je zabezpieczać przed
próbami rewizji granic przez Węgry. Drugim, z naszego punktu widzenia
ważniejszym porozumieniem, stała się Ententa Bałkańska. Wśród polityków
i intelektualistów bałkańskich u progu lat trzydziestych XX wieku zrodził się
pomysł ściślejszej współpracy krajów półwyspu, mimo istniejących między
nimi różnic i zaszłości historycznych.
Pierwsza konferencja bałkańska rozpoczęła się w październiku 1930
roku w Atenach. Jej uczestnikami byli przedstawiciele: Albanii, Bułgarii,
Grecji, Jugosławii, Turcji i Rumunii34. Porozumienia podpisywano w celu
zbliżenia narodów bałkańskich oraz utworzenia związku państw bałkańskich.
Ponadto zdefiniowano cel bliższy, jakim było odbywanie cyklicznych konferencji bałkańskich, na przemian w poszczególnych krajach, aby omawiać
i rozwiązywać problemy nie tylko polityczne, ale także ekonomiczne, np.
utworzenia związku pocztowego, ustanowienia ułatwień w połączeniach morskich, kolejowych, lotniczych i telefonicznych. Był również postulat współpracy intelektualnej, między innymi reformy nauczania historii w szkołach.
Podjęte z rozmachem prace (do wybuchu II wojny światowej odbyło się kilka
takich konferencji) nie przyniosły jednak najbardziej pożądanego rezultatu
ze względu na zbyt duże różnice pomiędzy niedawnymi wrogami. Spoiwem
okazał się tylko strach przed rewizjonizmem bułgarskim i państwa nim zagrożone podpisały w Atenach 9 II 1934 roku pakt Ententy Bałkańskiej, czyli
sojuszu Grecji, Turcji, Jugosławii i Rumunii. Podstawą ideową współpracy
był duch paktu Brianda–Kelloga z 1928 roku o wyrzeczeniu się wojny przy
rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. We wspomnianym dokumencie
deklarowano, iż sojusz nie jest skierowany przeciwko jakiemukolwiek państwu, a służy jedynie bezpieczeństwu granic jego sygnatariuszy. Utrzymanie
status quo na Bałkanach było dla tych państw wiążące35.
W następstwie II wojny światowej uległa zmianie pozycja Bałkanów
w stosunkach międzynarodowych. Chociaż pierwotnie nie zanosiło się na
rewizję geopolityczną w regionie, to rezultaty wielkiego konfliktu okazały się
zaskakujące. Jeszcze w kwietniu 1939 roku Włochy dokonały aneksji Albanii,
narzucając jej unię realną z Królestwem Włoch i powołując kolaborujący
rząd albański. Król Albanii Zogu schronił się ze swym rządem w Grecji.
Włosi zyskali przyczółek, z którego planowali ekspansję na kolejne kraje
34
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bałkańskie, przede wszystkim Grecję. Kluczowy dla państw bałkańskich
dylemat, jaką postawę zachować wobec wybuchu wojny 1 IX 1939 roku,
musiał uwzględnić ich realne położenie. Jugosławia po Anschlussie Austrii
graniczyła już z III Rzeszą i nie miała żadnych szans na uchronienie się przed
ewentualną agresją sąsiada. Inne kraje – jak Węgry i Bułgaria – upatrywały we współpracy z Niemcami i Włochami szansy na obalenie postanowień
traktatów narzuconych im po I wojnie światowej i odzyskanie terytoriów.
Rumunia balansowała zaś pomiędzy Zachodem a Niemcami, chociaż wpływy
tych ostatnich znacząco wzrosły po narzuceniu władzom w Bukareszcie 23
III 1939 roku układu gospodarczego uzależniającego gospodarkę rumuńską
od III Rzeszy36. Generalnie jednak starano się zachować neutralność i taką
postawę ogłosiły państwa Ententy Bałkańskiej. Natomiast na Węgrzech ścierały się dwie postawy – aktywna proniemiecka i neutralna. Regent królestwa
Miklos Horthy był zwolennikiem zacieśnienia współpracy z Niemcami, natomiast premier Pal Teleki przeciwnie – dokonania zwrotu w kierunku Francji
i Wielkiej Brytanii.

5. ii wojna światowa i jej następstwa na Bałkanach
Początek działań wojennych na Bałkanach wiązał się z włoskimi planami dominacji na Morzu Śródziemnym, dlatego Włosi postanowili opanować Grecję. Atak z terytorium Albanii nastąpił w październiku 1940 roku,
ale przyniósł Włochom porażkę; Grecy nawet wkroczyli na tereny albańskie.
Włochy zwróciły się więc o pomoc do Niemiec. Dla Adolfa Hitlera Bałkany
nie były priorytetem, ale pragnął pozyskać dla swojej polityki kraje bałkańskie. Dyplomacja III Rzeszy rozpoczęła zabiegi o nakłonienie Rumunii, Jugosławii i Bułgarii do przystąpienia do sojuszu Niemiec, Włoch i Japonii (Oś
Berlin–Rzym–Tokio). Jesienią 1940 roku udało się nakłonić Węgry, Rumunię
i Słowację do tego kroku, jednak Jugosławia i Bułgaria broniły się przed przystąpieniem do bloku z Niemcami, a bez ich udziału operacje przeciwko Grecji
nie były możliwe, bowiem droga do tego kraju była zamknięta. Jednakże
operacja na Bałkanach miała być jedynie funkcją, choć istotną, niemieckich
przygotowań do uderzenia na ZSRR. Hitler pragnął mieć zabezpieczone Bałkany przed tym wielkim atakiem na wschodzie. Najważniejszym aspektem
36
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sprawy bałkańskiej dla Niemiec było bezpieczeństwo rumuńskiego zagłębia
naftowego Ploeşti, mającego fundamentalne znaczenie dla gospodarki wojennej Niemiec i jej zmotoryzowanej armii. Nigdzie bowiem w Europie, poza
Rumunią, nie występowały złoża tego surowca i dostęp do nich oraz ich bezpieczeństwo było kluczowe dla niemieckich logistyków.
Po trzymiesięcznych rozmowach udało się Niemcom przymusić rządy w Sofii i Belgradzie do sojuszu. Bułgaria 1 III 1941 roku, a Jugosławia
25 marca tegoż roku podpisały stosowne dokumenty. Bułgaria nie miała brać
udziału w wojnie przeciwko Grecji, a jedynie przepuścić wojska niemieckie.
Za to miała odzyskać Trację Zachodnią i otrzymać część wschodnią Macedonii Egejskiej. Jugosławia w ogóle nie musiała zgadzać się na przemarsz wojsk
niemieckich przez jej terytorium, a za przystąpienie do Osi miała otrzymać
port w Salonikach. Obietnica łatwego zysku nie znalazła jednak akceptacji
w Jugosławii i w nocy z 26 na 27 marca doszło do bezkrwawego zamachu
stanu i obalenia regenta Pawła, sprawującego władzę w imieniu młodego
następcy tronu Piotra II Karađorđevicia. Nie trzeba dodawać, iż w tej sprawie
intensywnie działała Wielka Brytania. Wprawdzie nowy rząd nie wypowiedział wprost umowy z Trzecią Rzeszą, ale i tak Hitler podrażniony zamachem
stanu postanowił zaatakować Jugosławię razem z Grecją.
Niemiecki atak na Grecję i Jugosławię rozpoczął się 6 IV 1941 roku.
Kampania trwała krótko (w Jugosławii 9-10 dni), ponieważ przewaga niemiecka była ogromna. Nastąpił faktyczny rozpad obu państw. Jugosławia
została rozczłonkowana. Z ziem chorwackich i bośniackich nacjonaliści
chorwaccy utworzyli Niepodległe Państwo Chorwackie na czele z Ante Paveliciem. Państwo było faktycznie włoskim protektoratem, kontrolowanym
dodatkowo przez Niemców. Formalnie istniało jako monarchia, na której tron
powołano jednego z włoskich książąt, ale ten nigdy do Chorwacji nie przybył.
Czarnogóra, Metohija i Kosowo zostały wcielone do Albanii pod rządami
Włoch, zaś sama Serbia znalazła się pod okupacją niemiecką z namiastką
serbskiej, kolaborującej administracji. Północne tereny zajęli Węgrzy, a Macedonię Wardarską Bułgaria. Grecja nie została tak podzielona. Większa jej
część znalazła się pod włoską okupacją, a Niemcy ograniczały się do kontroli
strategicznych pozycji: Macedonii Egejskiej z Salonikami, Krety, portu w Pireusie.
Bułgaria zgodnie z porozumieniem objęła Trację Zachodnią i część
Macedonii. Rzecz jasna zmiany terytorialne na Bałkanach nie okazały się
trwałe. Powstanie państwa chorwackiego przyczyniło się do eskalacji ist-
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niejących konfliktów między narodami Jugosławii. Chorwaccy nacjonaliści
prześladowali ludność serbską, stosując kryteria rasowe. Ponownie przez Bałkany przelała się fala przemocy, wręcz bratobójczej, która jeszcze miała dać
znać o sobie dużo później. Odpowiedzią na okupację Jugosławii był opór sił
partyzanckich: serbskich czetników pod dowództwem gen. D. Mihalovicia,
lojalnych wobec rządu na uchodźstwie, oraz lewicowej partyzantki, na czele
której stanął przywódca Komunistycznej Partii Jugosławii Josif Broz Tito.
Niebawem ruch ten zyskał silne poparcie ze względu na ponadnarodowy charakter. Przywódcami ruchu partyzanckiego byli Serb, Chorwat, Czarnogórzec,
Słoweniec, co miało symbolizować wolę odrodzenia federacyjnej Jugosławii37. Partyzantka Tita działała głównie na pograniczu Bośni i Czarnogóry
w skrajnie górzystym i niedostępnym terenie, przez co mogła w miarę swobodnie rozwijać swoje bazy szkoleniowe. W miarę upływu lat stała się główną
siłą w walce z okupantem włoskim i niemieckim, a po kapitulacji Włoch
w 1943 roku przejęła z ich magazynów dużo broni i zaopatrzenia. Niemcy
mieli teraz przeciw sobie silny ruch, którego emanacją polityczną była Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii. Pod koniec wojny
partyzantka Tita stała się kluczową siłą nie tylko do walki z Niemcami, ale
również w starciach o władzę w kraju po wojnie. Dziedzictwo walki partyzanckiej odcisnęło się w stopniu najwyższym na dziejach Jugosławii po 1945
roku.
Do Jugosławii został w 1943 roku skierowany oficer brytyjski, który
na polecenie W. Churchilla miał sprawdzić, jakie siły są w stanie zabijać
więcej Niemców (czetnicy czy komuniści), „wtedy my im pomożemy zabijać
ich jeszcze więcej”38. Ruch partyzancki Tita okazał się istotny dla wysiłku militarnego aliantów. Jego liczebność wiązała znaczne siły niemieckie. Ponadto
Bałkany mogły odegrać w ogóle kluczową rolę w pokonaniu III Rzeszy. Przed
konferencją w Teheranie W. Churchill opowiadał się za planem utworzenia
drugiego frontu właśnie w tym regionie, a nie we Francji. Na Bałkanach powinien odbyć się strategiczny desant z obszaru Włoch w celu powstrzymania
ruchu Armii Czerwonej w głąb Europy Środkowej, gdyż premier brytyjski dobrze rozpoznał cele wojenne ZSRR – wtargnięcie do Europy Środkowej i Południowej oraz podporządkowanie sobie państw tego regionu. ZSRR przejął
cele wojenne Rzeszy, czyli zdominowanie krajów Europy Środkowej. Na plan
desantu alianckiego na Bałkanach nie zgodził się Józef Stalin, z oczywistych
37
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powodów, a także Franklin D. Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych,
uznając, iż byłoby to przedsięwzięcie strategicznie bardzo trudne.
W. Churchill, proponując lądowanie na Bałkanach, zakładał uderzenie w „miękkie podbrzusze Europy”, wrażliwe i podatne na zmianę sytuacji
politycznej. W tym regionie nie było umocnień typu Wał Atlantycki oraz zdecydowanie proniemieckich społeczeństw i rządów. Sytuacja korzystna dotąd
dla III Rzeszy mogła się więc zdecydowanie zmienić. Jednak Stalin chciał
storpedować tę propozycję, a Wielka Brytania nie miała już u schyłku 1943
roku dość sił, aby przeforsować swoją wolę.
Cele Stalina były jasne, ale trudności techniczne i logistyczne operacji
na Bałkanach warte są rozważenia. Operację inwazyjną wykonali Niemcy
w kwietniu 1941 roku i podbili Jugosławię w dziesięć dni. Warunki naturalne nie przeszkodziły w tej kampanii. Analiza sytuacji na Bałkanach w 1944
roku pozwalała przypuszczać, że desant aliantów mógł łączyć się ze zmianą
postawy Węgier, Rumunii, a nawet Turcji w postaci ich przejścia do koalicji
antyhitlerowskiej. Te akty mogły spowodować, że niemiecka armia w chwili
desantu zostałaby zaatakowana od tyłu przez jednostki rumuńskie, węgierskie,
tureckie i partyzantów Tita. Wobec fiaska tego planu pozostawał alternatywny
scenariusz. Na kolejnej konferencji w Jałcie (luty 1945 roku) W. Churchill
walczył o zachowanie brytyjskich wpływów na Bałkanach. Rozmowa ze Stalinem zakończyła się wręcz anegdotycznie. Ponieważ Armia Czerwona zajęła
większość Europy Środkowej dokonano jakby podziału strefy wpływów; Rosjanie w konsekwencji mieli zdominować większość państw regionu, a Brytyjczycy podtrzymać swoją pozycję jedynie w Grecji. Wpływy w Jugosławii
zostały podzielone pół na pół39.

6. Między Wschodem a zachodem: ład na Bałkanach
w latach 1945–1991
W 1945 roku rozpoczęła się nowa faza w dziejach stosunków międzynarodowych na Bałkanach. Jeszcze w roku 1943 na konferencji w Teheranie przywódców ZSRR, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii
zdecydowano, że Europa Środkowa znajdzie się w strefie operacyjnej Armii
Czerwonej, co wynikało z konsekwencji rozwoju sytuacji militarnej. Jednakże
Związek Radziecki starał się połączyć ruchy swoich wojsk z możliwością
39
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przejęcia władzy przez siły komunistyczne w poszczególnych krajach. Pod
wpływem lokalnych sił lewicowych oraz ZSRR dokonały się „rewolucje”
w państwach bałkańskich i w Europie Środkowej. Nośnikiem owych „rewolucji” była rzecz jasna Armia Czerwona, która gwarantowała, że lewica
rewolucyjna na trwałe zapewni sobie przywództwo polityczne w Rumunii,
Bułgarii, Jugosławii, Albanii i na Węgrzech.
Do tego obozu próbowano włączyć również Grecję, ale wojna domowa, jaką rozpętała partyzantka lewicowa w latach 1946–1949, przy znacznej
pomocy Jugosławii, Albanii, w mniejszym stopniu Bułgarii, poza zniszczeniami, cierpieniami i narodową traumą, nie doprowadziła do zmiany reżimu politycznego. Najbardziej zaciekłe i bezwzględne walki toczyły się w Macedonii
Egejskiej, a Grecy oskarżali o tę rebelię ludność słowiańską zamieszkującą
pogranicze Macedonii Egejskiej i Macedonii Wardarskiej (Jugosławia), jakkolwiek wpływy skrajnej lewicy w tym kraju były znaczne40.
Dominacja sowiecka na Bałkanach i w Europie Środkowej doprowadziła do zdominowania na dziesiątki lat niemal połowy Europy. Jednak już
w 1947 roku stosunki między ZSRR a Jugosławią stały się napięte za sprawą
próby narzucenia przez Stalina dominacji sowieckiej przywódcy państwa
jugosłowiańskiego Ticie. Ostateczne zerwanie współpracy między Moskwą
a Belgradem nastąpiło w czerwcu 1948 roku. Konflikt ten wpisywał się w początek „zimnej wojny”; chociaż Jugosławia nie grawitowała ku demokracjom
zachodnim, to jej zerwanie ze Związkiem Radzieckim postrzegane było na
Zachodzie jako sprzyjającą okoliczność.
Tymczasem wojna domowa i próba przejęcia władzy przez komunistów w Grecji w 1947 roku stała się dla Wielkiej Brytanii wyzwaniem przekraczającym jej możliwości finansowe. Na początku roku 1947 poinformowano o tym rząd Stanów Zjednoczonych, który postanowił działać na rzecz
powstrzymania komunistycznej ekspansji. W marcu tego roku prezydent
Harry Truman uzyskał od Kongresu zgodę na udzielenie pomocy wojskowej Grecji i Turcji w wysokości 400 mln dolarów, co było wówczas bardzo
dużą sumą, aby realizować doktrynę powstrzymywania41. Wsparcie dla obu
krajów miało zapobiec ewentualnemu przewrotowi komunistycznemu i zablokować sowieckie próby wydostania się na Morze Śródziemne. Ponadto
kraje te otrzymały bezzwrotną pomoc finansową na mocy planu Marshalla, co
miało podtrzymać zachodnią orientację i uchronić oba państwa od wpływów
40
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komunistycznych. W ten sposób zapoczątkowano budowę południowej flanki
Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Jugosławia, mimo że niezwiązana
z Zachodem, ale będąca w konflikcie ze Związkiem Radzieckim, była postrzegana jako sprzymierzeniec, bufor odgradzający południową część Europy od
państw komunistycznych w jej środkowej części. Mała, słaba Albania tylko
na krótko posłużyła ZSRR za sojusznika, bowiem po 1956 roku stawała się
coraz bardziej wroga władzom w Moskwie z powodu ich rzekomego odejścia
od ortodoksji komunistycznej po śmierci Stalina.
Związek Radziecki uzyskał więc polityczne wpływy na Bałkanach
(Bułgaria, Rumunia), ale nie dawało to możliwości wyjścia na Morze Śródziemne i w rejon Bliskiego Wschodu. W tym sensie opanowanie znacznej
części półwyspu nie przyniosło politycznych owoców. Stalin musiał zadbać,
aby wśród krajów bałkańskich, wzorem XIX wieku i lat międzywojennych,
nie zrodziła się idea sojuszu, bloku czy innej formy zorganizowanego współdziałania, co mogłoby stanowić potencjalne zagrożenia dla pozycji ZSRR.
Stalin był przeciwny jakimkolwiek związkom lub blokom państw w strefie
swoich wpływów, gdyż zawsze podnosiło to wartość i siłę państw podbitych.
Z tego powodu w 1945 roku storpedował ideę utworzenia federacji bałkańskiej przez Jugosławię i Bułgarię, które starały się zbliżyć. W pierwotnym
projekcie (1944 roku) zakładano nawet włączenie Bułgarii do federacji jugosłowiańskiej, co było efektem poczucia siły przez przywódcę komunistów
jugosłowiańskich J. Broza Tita. Także wszelkie inne formy luźnej federacji
były nie do zaakceptowania przez Stalina42.
Po 1949 roku sytuacja na Bałkanach powoli się ustabilizowała, jeśli
termin ten dla regionu jest w ogóle adekwatny. Zerwanie stosunków z ZSRR
zapewniło Jugosławii niezależność od Moskwy, bliską jednak osamotnieniu.
Dla Stalina samodzielność Tita była nie do przyjęcia. Postrzegał ją jako zagrożenie dla swego przywództwa w obozie komunistycznym oraz dla radzieckiej
strefy wpływów w Europie Środkowej. Jugosławia jako kraj komunistyczny
była niewiarygodna dla Zachodu43. Być może, że przywódcy Jugosławii taka
niezależność od obu biegunów światowej polityki odpowiadała. Wyrazem
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E. Znamierowska-Rakk, Gra Stalina wokół idei federacji na Bałkanach, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, 2007, t. 15, s. 114–116. Szerzej na ten temat: eadem, Federacja Słowian południowych
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tego mógł być akces Jugosławii do ruchu państw niezaangażowanych, w którym Broz Tito zaczął odgrywać znaczącą rolę, jako jego główny animator.
Po śmierci Stalina i przejęciu władzy przez Nikitę Chruszczowa
w 1956 roku stosunki radziecko-jugosłowiańskie poprawiły się, ale nie było
mowy o jakimkolwiek podporządkowaniu się Jugosławii Moskwie. Aż do
rozpadu w 1991 roku Federacyjna Socjalistyczna Republika Jugosławii pozostawała krajem ustrojowo bliskim państwom bloku radzieckiego, ale niezależnym od Moskwy, z własną polityką zagraniczną. Wydaje się, iż wielonarodowy skład państwa jugosłowiańskiego generował tak wiele problemów
z dziedziny polityki zagranicznej, że to wymagało już niezwykłej zręczności
ze strony jego przywódców. Przykładem było zapisanie w nowej konstytucji
w 1974 roku zwiększenia autonomii republik i okręgów autonomicznych.
Grecja i Turcja pozostawały krajami wolnego świata po 1945 roku
oraz członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, chociaż obciążenia historyczne nie sprzyjały współpracy między nimi. Komunistyczna Rumunia, na
czele z Nicolae Cauşescu (od 1967 roku) prowadziła dość niezależną politykę,
jednak był to efekt marginalnego znaczenia tego kraju w polityce ZSRR.
Początek przemian w Europie Środkowej w 1989 roku obudził jednak dawne
problemy w Jugosławii. W roku 1980 zmarł J. Broz Tito, który ze względu na swój duży autorytet osobisty i zręczną politykę niwelowania różnic
narodowościowych, utrzymywał kraj w jedności. Jednak już w dekadzie
lat osiemdziesiątych dały znać o sobie symptomy kryzysu ekonomicznego,
bardzo charakterystycznego dla tego państwa. Oto bowiem, chcąc łagodzić
napięcia pomiędzy republikami państwa, Tito zgodził się na ograniczoną swobodę w dziedzinie ekonomicznej, między innymi na samodzielne zaciąganie
kredytów przez republiki związkowe. W latach siedemdziesiątych XX wieku
stało się to normalną praktyką i kraj począł się zadłużać właściwie bez skutecznej kontroli tego procesu44. Gdy po 1980 roku zabrakło Tita, wszelkie
napięcia dały znać o sobie. Próby ratowania państwa poprzez formę kolegialnego kierowania niewiele dały i konflikty wewnętrzne rosły, a upadek
reżimów komunistycznych w Polsce, Czechosłowacji, NRD i na Węgrzech
pobudził do działania przywódców jugosłowiańskich.
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7. rozpad jugosławii i wojny na Bałkanach
W kwietniu 1991 roku przywódcy republik słoweńskiej i chorwackiej
porozumieli się co do przeprowadzenia referendów na temat pozostania w federacji. Wrogiem takiej polityki stał się prezydent Serbii Slobodan Milošević.
Starał się nie dopuścić do secesji, ale proces separacji poszedł już za daleko.
W dniu 25 czerwca Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość. Jednak
rząd federalny w Belgradzie uznał ten krok za nielegalny i rozpoczęła się interwencja zbrojna Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (JAL) w celu utrzymania
jedności kraju45.
Europa nie była przygotowana na takie zmiany, ani politycznie, ani
dyplomatycznie. Pozostawanie Jugosławii przez dziesiątki lat w politycznym
świecie między Wschodem a Zachodem narzuciło désintéressement ze strony
państw zachodnich. Wypadki, jakie potoczyły się od lata 1991 roku, zaskoczyły przywódców politycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Pierwsze lata konfliktu dowiodły, że ani Europejska Wspólnota Gospodarcza, ani
Sojusz Północnoatlantycki nie miały nie tylko planu rozwiązania pierwszego
po II wojnie światowej konfliktu zbrojnego w Europie, ale również wypracowanego wyraźnego stanowiska. Zdołały ledwo co ochłonąć po bezkrwawych
rewolucjach w Europie Środkowej, której kraje zrzuciły dominację sowiecką
i wybrały drogę niezależnego, demokratycznego rozwoju. Z punktu widzenia
Zachodu kluczowy był paradygmat zimnowojenny, czyli podział narodów na
wolne i zniewolone przez ZSRR. Z tej perspektywy konflikt narodów w Jugosławii wymykał się schematowi, gdyż był w innej skali. Dążenia narodów
zniewolonych przez Związek Radziecki po 1945 roku miały sympatię społeczeństw zachodnich i poparcie tamtejszych rządów. Tak oczywisty proces
nie dokonywał się w Jugosławii po 1991 roku, przez co znalezienie dobrego
rozwiązania dla procesu rozpadu Jugosławii było trudniejsze, choć problem
zdecydowanie mniejszy. Jugosławia była przez dziesiątki lat postrzegana jako
czynnik stabilizujący w Europie, gdy tymczasem sama stała się zarzewiem
konfliktu, a w konsekwencji wojny domowej.
Należy jednak pamiętać, iż proces zapoczątkowany w czerwcu 1991
roku był dalekim echem zjawiska już dziewiętnastowiecznego – rodzenia
się państw narodowych. Wydawało się, że proces ten zakończył się na początku XX wieku i ukształtowane narody europejskie osiągnęły już swoje
45
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cele. Jednak w przypadku narodów Jugosławii proces narodowo i państwowotwórczy był powolny. Z powodów historycznych – dominacji tureckiej
i austro-węgierskiej – kształtowanie się świadomości narodowej i zdolności
do samodzielnego bytu opóźniło się i dopiero pod koniec XX wieku Chorwaci, Słoweńcy, Bośniacy, Macedończycy, a w końcu również Czarnogórcy
i Albańczycy z Kosowa poszli własną drogą. Jugosławia okazała się farmą
przejściową w rozwoju tych narodów.
Odpowiedzią władz w Belgradzie na proklamację niepodległości
Słowenii i Chorwacji była interwencja zbrojna. Walki rozgorzały w wielu
miejscach. Na początki lipca 1991 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza wysłała misję dyplomatyczną, aby powstrzymać eskalację konfliktu.
Uzyskano zgodę na rozejm i wycofanie wojsk JAL do koszar, ale walki nie
ustały. Prowadziły je w zastępstwie armii oddziały paramilitarne i w sierpniu
wojna rozpętała się ponownie. We wrześniu przywódcy Serbii (Jugosławii)
Slobodan Milošević i Chorwacji Franjo Tudjman podpisali rozejm, nie na
długo jednak, bowiem walki wznowiono. Po odrzuceniu przez Belgrad inicjatyw pokojowych EWG nałożyła sankcje gospodarcze na Jugosławię. Nie
spowolniły one ofensywy Serbów i wkrótce prawie 1/3 Chorwacji była przez
nich zajęta. Nie pomagały wysiłki Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie, konflikt eskalował, aż trafił pod obrady Rady Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych. W wyniku mediacji Cytrusa Vance’a
udało się wynegocjować plan kompromisowego zakończenia krwawego
konfliktu. Przewidywano rozmieszczenie w Chorwacji sił pokojowych ONZ
(UNPROFOR) w liczbie 14 tys. wojsk, co dało czasowe przerwanie walk.
Chorwacja zachowała suwerenność, chociaż jej terytorium okupowały wojska
armii federalnej bądź milicji serbskich. Ocena prawnomiędzynarodowa pozycji Słowenii i Chorwacji pozwoliła społeczności międzynarodowej na uznanie
nowych państw. W styczniu 1992 roku najpierw Stolica Apostolska, a później
większość państw europejskich uznały Słowenię i Chorwację.
Tymczasem w dniu 8 IX 1991 roku także w Macedonii odbyło się
referendum w sprawie niepodległości, które zbojkotowali Albańczycy oraz
Serbowie zamieszkujący terytorium republiki. Zdecydowano o niepodległości
kraju. Jak efekt domina pojawiła się również kwestia suwerenności Bośni
i Hercegowiny. Zgromadzenie Narodowe BiH, głosami posłów muzułmańsko-chorwackich, przy bojkocie reprezentantów ludności serbskiej, proklamowało 15 X 1991 roku niepodległość republiki. Akt został potwierdzony
w referendum niepodległościowym, w którym uczestniczyły tylko społeczno-
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ści muzułmańska i chorwacka, bowiem Serbowie bośniaccy nie wzięli udziału
w głosowaniu46. Wynik był do przewidzenia. Na mapie Europy pojawiło się
jeszcze jedno nowe państwo – Bośnia i Hercegowina, ale decyzja spowodowała wybuch wojny na skalę daleko wykraczającą poza zbrojne starcia
w Chorwacji.
W konsekwencji postępującego rozpadu państwa w dniu 27 IV 1992
roku Serbia oraz Czarnogóra utworzyły Trzecią Jugosławię – Federacyjną
Republikę Jugosławii, jako spadkobierczynię poprzedniej. Po raz kolejny
w „bałkański kocioł” była wciągana społeczność międzynarodowa. Poszczególne kraje również wykazywały się aktywnością, odpowiednio do stopnia
zainteresowania tą kwestią lub sympatiami politycznymi. Rosja niezłomnie
popierała Serbię (Serbów), co było tylko potwierdzeniem historycznych więzi
obu krajów. Chorwacja cieszyła się poparciem Republiki Federalnej Niemiec
i Włoch, Bośnia natomiast – ze względu na ludność islamską – krajów muzułmańskich. Spowodowało to dalsze umiędzynarodowienie konfliktu na Bałkanach i wzrost zainteresowania tym regionem daleko poza granicami Europy.
Umiędzynarodowienie dało także w efekcie specyficzne zaangażowanie w konflikt na Bałkanach (Bałkanach zachodnich) całych grup fundamentalistów muzułmańskich, którzy ze starcia Serbów z muzułmanami w Bośni
starali się uczynić dżihad – „świętą wojnę”, w obronie islamu i braci muzułmanów. Dopiero po latach została ujawniona skala zaangażowania ruchów
fundamentalistów muzułmańskich w konflikty w Bośni, Kosowie i Macedonii. Już na początku konfliktu do Bośni, przez port lotniczy w Mariborze
w Słowenii, dostarczono z Sudanu 100 ton uzbrojenia, które wysłano na front.
W następnych miesiącach do Bośni przybyły formacje mudżahedinów z Azji
i Bliskiego Wschodu, którzy oprócz udziału w walkach z Serbami stanowili
łącznik między radykalnymi państwami i organizacjami fundamentów islamskich a muzułmanami na Bałkanach47.
Natomiast Jugosławia, a dokładniej Serbia, zbroiła i szkoliła Serbów
bośniackich. Przewaga Serbów była na tyle duża, iż opanowali większość
Bośni, zawężając do niewielkiego skrawka oraz kilku izolowanych miejsc
obszar pod władzą muzułmanów. Oblegana i ostrzeliwana była przez długi
czas stolica kraju Sarajewo. Eskalacja działań zbrojnych w Bośni i Hercegowinie doprowadziła do zjawiska, jakiego nikt w Europie powojennej już się
46
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nie spodziewał: zbrodni ludobójstwa. ONZ została zmuszona do działania
w celu ochrony ludności cywilnej. Utworzono tzw. strefy bezpieczeństwa pod
ochroną oddziałów UNPROFOR, powołano na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w 1993 roku specjalny Międzynarodowy Trybunał Karny
dla byłej Jugosławii, aby osądził zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Przed Trybunał doprowadzono przedstawicieli wszystkich stron konfliktu, bowiem nie
było strony, która nie dopuściłaby się zbrodni, chociaż największe oskarżenia
ciążyły na przywódcach Serbów bośniackich. Przykładem był zbiorowy mord
w Srebrenicy, enklawie muzułmańskiej, gdzie Serbowie rozstrzelali 8 tysięcy
mężczyzn i chłopców. Zbrodnia ta stała się symbolem całej wojny w byłej
Jugosławii.
Kluczowy dla Bałkanów i społeczności międzynarodowej akt nastąpił
w Dayton 21 XI 1995 roku. Przy mediacji Stanów Zjednoczonych, których
rola w konflikcie nie była początkowo znacząca, osiągnięto porozumienie
pokojowe pomiędzy Serbami, Chorwatami i Muzułmanami (Bośniakami),
oficjalnie podpisane 14 grudnia w Paryżu48. Układ zakończył krwawe walki;
zdecydowano w nim o zachowaniu integralności terytorialnej Bośni i Hercegowiny. Kraj ten miał się składać z Federacji Chorwacko-Muzułmańskiej
i Republiki Serbskiej. Nad wprowadzaniem ustaleń pokojowych miały czuwać siły wdrożeniowe (IFOR), które działały pod egidą ONZ. Następnie przekształciły się w siły stabilizacyjne (SFOR), ale stabilizacji nie osiągnięto.
Skomplikowany układ narodowościowy republiki powodował, iż jest ona
częściowo protektoratem europejskim, ze stałą obecnością sił rozjemczych
i monitorujących, bowiem nie ma zgody między narodami Bośni.
Rozwiązanie kwestii bośniackiej nie zakończyło jednak rozpadu
Jugosławii, bowiem w Serbii znajdowało się Kosowo – do 1989 roku autonomiczny region w składzie republiki, zamieszkany w większości przez
Albańczyków. Zaraz po porozumieniu w Dayton rozpoczęło się formowanie
sił albańskich do walki o wolne Kosowo. Armia Wyzwolenia Kosowa (UÇK),
będąca mieszaniną narkotykowego gangu i armii narodowowyzwoleńczej49,
rozpoczęła walkę z przedstawicielami administracji serbskiej oraz wojska
i policji. Do 1999 roku eskalacja konfliktu osiągnął stan wojny, w którym
48
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obie strony dopuszczały się aktów terroru. Nie było możliwości negocjacji,
bowiem żadna ze stron nie była skłonna do zawarcia kompromisu, a ich stanowiska wykluczały możliwość porozumienia – Serbowie chcieli utrzymania
Kosowa, kolebki serbskiej państwowości i symbolu ich klęski w 1389 roku,
podczas gdy Albańczycy wysuwali programowe hasło uzyskania niepodległości przez prowincję. Narastające ataki z obu stron przynosiły coraz więcej
ofiar, a przełomowym wydarzeniem było zabójstwo 45 Albańczyków przez
siły serbskie w styczniu 1999 roku.
Zbrodnię potępiły zarówno ONZ, jak i Sojusz Północnoatlantycki oraz
społeczność międzynarodowa. Brak ustępstw ze strony władz w Belgradzie
oraz samozwańczych władz Kosowa nie pozwolił na polityczne rozwiązanie
konfliktu, wręcz przeciwnie, wkroczenie sił serbskich i walki z UÇK doprowadziły do exodusu ludności albańskiej do krajów sąsiednich. Wówczas po
wyczerpaniu wszelkich form nacisku na S. Miloševicia Organizacja Paktu
Północnoatlantyckiego zdecydowała się 24 III 1999 roku na ataki lotnicze na
Serbię. Była to pierwsza interwencja zbrojna w historii sojuszu, którego siła
militarna przez 50 lat nie została przetestowana. W tym przypadku dopiero
waga konfliktów na Bałkanach wymusiła na Pakcie Północnoatlantyckim
użycie siły. Jednak akcja organizacji, bez mandatu ONZ, była powszechnie
krytykowana, gdyż stała się niebezpiecznym precedensem50.
Po raz pierwszy też operacja zbrojna była motywowana obroną praw
człowieka, w tym przypadku ludności albańskiej. Bombardowano obiekty
wojskowe, fabryki broni, urządzenia radarowe, koszary, składy paliw, ale
również mosty oraz inne obiekty cywilne. Po dwóch miesiącach nalotów
Serbia była zrujnowana, a Albańczycy przeżywali gehennę uchodźców w Albanii, Czarnogórze i Macedonii51.
W ostatniej dekadzie XX wieku dokonało się bezprecedensowe zaangażowanie społeczności międzynarodowej w sprawy Półwyspu Bałkańskiego.
Jeśli wziąć pod uwagę, iż w XIX wieku mieliśmy kilkukrotnie do czynienia
z interwencją bądź zaangażowaniem mocarstw w sprawy Turcji i krajów bałkańskich, to w odniesieniu do lat 1991–1999 dużo większe spektrum państw
miało swój udział w próbach rozwiązania konfliktów na Bałkanach. Stany
Zjednoczone jeszcze nigdy w historii nie poświęciły tyle sił wojskowych i dy50
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plomatycznych, aby uregulować kryzys bałkański. Podobnie uczyniły kraje
muzułmańskie – Turcja, Arabia Saudyjska, Sudan, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wspierały finansowo muzułmanów na Bałkanach w ich
walce. Do Bośni, Kosowa i Macedonii docierali ochotnicy i broń z Iranu,
Pakistanu, Malezji, Indonezji, Czeczenii, Egiptu i Jordanii52. Także Rosja, nie
tylko jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale samodzielnie włączała się
w konflikt w Jugosławii, starając się wesprzeć Serbię, swego tradycyjnego
sojusznika. W sprawę rozwiązania konfliktów w byłej Jugosławii było zaangażowanych kilkadziesiąt krajów, w tym Polska.
Pod wpływem wydarzeń w Kosowie zaktywizowali się na początku
XXI wieku bojownicy albańscy w Macedonii, gdzie społeczność albańska
stanowiła około 25 proc. mieszkańców. Domagano się uznania ich za naród
współrządzący. Krótkotrwała wojna domowa doprowadziła w sierpniu 2001
roku do porozumienia z Ochrydy pod egidą Paktu Północnoatlantyckiego,
Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
które narzuciły Macedonii konieczność zmiany konstytucji i uwzględnienia
dążeń Albańczyków53.
Problemy Macedonii odnosiły się nie tylko do stosunków z ludnością
albańską, ale przede wszystkim do sporu z Grecją o nazwę państwa. Protesty
Grecji, która oskarżyła władze w Skopje o zawłaszczenie dziedzictwa greckiej Macedonii, spowodowały, że na forum międzynarodowym jest używana
nazwa Była Jugosłowiańska Republika Macedonia, co podkreśla tymczasowość stanu, w jakim znalazł się kraj. Jednak już ponad 150 państw uznało
go pod nazwą Republika Macedonii. Weto Greków skutecznie zablokowało
jednak zaproszenie Macedonii do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim w 2008 roku, ale Unia Europejska rok później zaprosiła Macedonię do
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Tym niemniej przyszłe członkostwo Macedonii w UE i tak będzie zależeć od rozwiązania sporu z Grecją, wspieraną
przez Cypr, o nazwę państwa.
W czerwcu 2006 roku kolejne państwo na Bałkanach ogłosiło niepodległość – Czarnogóra. Będąc składową częścią Federacyjnej Republiki
Jugosławii po 1992 roku, a następnie nowego państwa Serbii i Czarnogóry,
ta była republika jugosłowiańska zmierzała do suwerenności, oddalając się
coraz bardziej od polityki S. Miloševicia. Jej historyczne dziedzictwo oraz sa-

52
53

C. Deliso, op. cit., s. 12–13.
A. Burakowski, Macedonia, „Europa Środkowo-Wschodnia”, 2001–2002, s. 154.

382

Mirosław Dymarski

modzielność ekonomiczna we wspólnym państwie dawały wszelkie podstawy
do proklamowania niepodległości.
Proces „bałkanizacji”, czyli jak to zwykło się pojmować w publicystyce politycznej, rozczłonkowywania dużego organizmu na mniejsze jednostki,
został zakończony tymczasem przez proklamowanie suwerenności Kosowa
z 2008 roku. Jednak w przypadku Czarnogóry kraj ten został szybko uznany
przez społeczność międzynarodową i przyjęty do ONZ. Natomiast Kosowo
jest złożonym problemem międzynarodowym. Niepodległego Kosowa nie
uznała Serbia, dla której ta ziemia jest kolebką państwowości serbskiej. Uznania odmówiły także Rosja, Słowacja, Rumunia, Hiszpania, Chiny, Indie oraz
większość państw Azji, Afryki i Ameryki łacińskiej. Taka postawa wzmacniała różnice polityczne między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

8. zakończenie
Jeżeli weźmie się pod uwagę, że typowe procesy narodotwórcze przebiegały na Bałkanach jeszcze w okresie postnowoczesnym, czyli u schyłku
XX i na początku XXI wieku, to można powiedzieć, iż region „spóźnił się”
i zaczął nadrabiać stracony czas, ze wszystkimi tego konsekwencjami: budową państw narodowych, rozwojem nacjonalizmu, generowaniem konfliktów
terytorialnych na tle ideowym i w obszarze polityki historycznej. Wobec tych
procesów Europa i świat musiały przyjąć stosowną postawę, a nade wszystko
nie dopuścić do eskalacji konfliktów na półwyspie, które przyniosłyby kolejne
kryzysy, ofiary i destabilizację w erze propagowania idei dialogu, respektowania praw człowieka oraz prób osiągnięcia stabilizacji ekonomicznej i społecznej w regionie. Jeśli nawet problemy bałkańskie z powodu swojej genezy
i ewolucji są trudne, to społeczność międzynarodowa nie mogła uchylać się
od udziału w ich rozwiązywaniu.
Bałkany stały się poligonem dla rozwiązywania skomplikowanych
konfliktów politycznych, terytorialnych i etnicznych w okresie postnowoczesnym. Chcąc, aby świat stawał się bezpieczniejszy i bardziej stabilny, a zarazem respektował pragnienie ludów i narodów do wolności i samodzielności,
trzeba stale wypracowywać nowe narzędzia rozwiązywania konfliktów. Pośredniczenie w rozmowach między stronami konfliktów (Dayton), porozumienia traktatowe i techniczne, misje pokojowe, humanitarne i stabilizacyjne,
trybunały dla zbrodniarzy wojennych, wspieranie budowy nowych państw
przez społeczność międzynarodową zostały wprowadzone na ogromną skalę
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właśnie na Bałkanach czy też z powodu Bałkanów na przełomie XX i XXI
wieku. Jednocześnie te doświadczenia mogły posłużyć również w innych
częściach globu, np. w Afryce – Darfur, południowy Sudan, Rwanda; na Timorze Wschodnim. Rozpad Jugosławii i turbulencje polityczne na Półwyspie
Bałkańskim przypomniały, że tego typu złożone konflikty będą pojawiać się,
więc trzeba nauczyć się je rozwiązywać w sposób zgodny z prawem międzynarodowym oraz interesami zwaśnionych stron.
Świat ery postzimnowojennej nie stał się natychmiast bezpieczniejszy,
chociaż napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją drastycznie zmalały. Linie podziału w głównych konfliktach w świecie nie były wyznaczane
przez oś Wschód–Zachód, ale miały także swoje „przekątne”. Poza sporem
głównym o dominację na świecie tliły się podskórnie konflikty mniejsze, choć
w skutkach nie mniej groźne jak te bałkańskie.
Jednak na przełomie XX i XXI wieku można skonstatować zaistnienie
nowej ery w dziejach Bałkanów jako ważnego korytarza tranzytowego i transportowego. Kluczową rolę zaczęły odgrywać względy energetyki. Europa potrzebuje coraz więcej źródeł energii i jednocześnie coraz pilniejsza staje się
potrzeba dywersyfikacji jej dostaw. Poważne uzależnienie od dostaw gazu
ziemnego i ropy naftowej z Rosji powinno zostać ograniczone. Temu służą
plany budowy gazociągu Nabucco, będącego częścią projektu Trans-European Energy Network, który dostarczałby do Europy Środkowej gaz ziemny ze
źródeł w Iranie i Azerbejdżanie poprzez Turcję, Bułgarię i Rumunię. Gazociąg
jest wyraźnie projektowany jako alternatywny wobec monopolu rosyjskiego,
ale również Rosjanie docenili znaczenie Bałkanów zarówno jako szlaku tranzytowego, jak i końcowego odbiorcy surowców energetycznych. Stąd rosyjski
plan budowy South Stream, dostarczającego gaz ziemny z Rosji przez Bułgarię na Bałkany i do Włoch. W skład konsorcjum Gazociągu Południowego
wszedł rosyjski Gazprom (50 proc. udziału), niemiecki Wintershall (25 proc.),
włoski ENI (20 proc.), francuski EDF (15 proc.). „Gazprom”, główny gracz
w rosyjskiej polityce energetycznej, zdołał więc wyprzedzić budowę Nabucco, czyniąc ten projekt właściwie nieaktualnym. Na posiedzeniu konsorcjum
w Mediolanie w dniu 14 XI 2012 roku zadecydowano o realizacji inwestycji
Gazociągu Południowego i Rosja rozpoczęła już jego budowę pod Anapą
nad Morzem Czarnym w dniu 7 grudnia. Inwestycja ta ma dywersyfikować
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drogi eksportu gazu ziemnego przez Rosję do Europy, ale także podtrzymać
uzależnienie tego kontynentu od Rosji w sferze surowców energetycznych54.
W ostatnich dwustu latach pozycja Bałkanów w polityce międzynarodowej niesłychanie wzrosła. Upadek Imperium Osmańskiego, powstanie
nowych państw na tym półwyspie, zaangażowanie mocarstw, przeobrażenia
polityczne w regionie, postępująca integracja krajów bałkańskich ze strukturami euroatlantyckimi, względy ekonomiczne, ponownie rosnąca rola Turcji
w regionie skłaniają do opinii, iż Bałkany nadal będę jeszcze długo absorbować opinię międzynarodową, a termin „bałkanizacja” nabierze być może
nowego znaczenia.
*****
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tomasz Bichta, Marcin Wichmanowski

od PrzekSztałceń koMuniStycznych
W regionie do uczeStnictWa We
WSPółPracy euroPejSkiej

1. uwagi wstępne
Z chwilą zakończenia II wojny światowej pod okupacją radziecką
znalazła się cała Europa Wschodnia, w tym Bałkany, z wyjątkiem Grecji,
Jugosławii i Albanii. Wszystkie kraje w tym regionie okupowane przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zostały przekształcone w tzw.
demokracje ludowe oraz stały się „parawanem” dla realizacji komunistycznych celów. W praktyce komunizacja państw regionu dokonywała się stopniowo według trzech dróg: 1) inkorporacji, 2) eksportu rewolucji, 3) rewolucji
lokalnej. Pierwszy model miał miejsce w państwach bałtyckich, na części
terytorium oderwanych przez ZSRR od Polski, Czechosłowacji i Rumunii.
Te ziemie włączono do republik Związku Radzieckiego i przeprowadzono
zunifikowanie systemowe. Drugi model został przeprowadzony w Polsce,
Czechosłowacji, wschodnich Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.
Na tych terenach miejscowe ugrupowania komunistyczne, wspierane przez
Rosjan, głównie wojsko i policję polityczną, stopniowo opanowywały sytuację i przejmowały władzę. W Jugosławii i Albanii dokonywały się lokalne
rewolucje komunistyczne1.
Opanowując Europę Środkową i Wschodnią, komuniści stosowali podobną, ale stosowaną w różnych krajach w odmiennym tempie, metodę działania zwaną „taktyką salami”. Polegała na współudziale komunistów w blokach politycznych skierowanych przeciwko poprzednim formom rządów,
1

W. Laqueur, Historia Europy 1945–1992, Londyn 1993, s. 93; W. Roszkowski, Półwiecze: Historia
polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998, s. 43, 49.
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najczęściej obarczonych współpracą z Niemcami (między innymi w Bułgarii
i Chorwacji) lub nieskutecznością obrony narodowych interesów w obliczu
agresji III Rzeszy (np. Polska, Jugosławia). Komuniści, stanowiąc w regionie,
poza Albanią, Bułgarią i Jugosławią, mniejszość w tzw. frontach narodowych,
szybko wynajdowali rzekomych odstępców i skłaniali pozostałych sojuszników, najczęściej pod przymusem, do niszczenia innych członków frontów, aż
stali się zwycięzcami w rywalizacji politycznej2. „Eksperyment bałkański”
przebiegający pod hasłem „równości narodów” doprowadził do „bałkanizacji”, przechodząc w „gorący” konflikt wojenny pomiędzy „narodami wyzutymi”. Spuścizną „realnego socjalizmu” są nihilistyczne i zatomizowane społeczeństwa, w których postawy egalitarystyczne mieszają się z zakorzenioną
afirmacją przeszłości w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym.
Autorzy w opracowaniu zwrócili uwagę na trzy kwestie.
1. Występujące we wszystkich krajach bałkańskich napięcia między tendencjami etnocentryczno-autorytarnymi a pluralistyczno-liberalnymi,
odnoszące się do sporu politycznego między zwolennikami wartości
liberalnych i rzecznikami supremacji homogenicznego i „zamkniętego”
państwa narodowego.
2. Brak w Jugosławii, Bułgarii i Albanii zinstytucjonalizowanej opozycji
demokratycznej – w wymienionych państwach nie doszło do powstania
ruchu społecznego, podobnego do „Solidarności”, „Karty 77” lub „Sieci
Wolnych Inicjatyw”. Po upadku komunizmu siły demokratyczne miały
bardzo słabe korzenie opozycyjne, do których mogłyby się odwoływać.
Według Slavenki Drakulić: „Mit Europy, naszej przynależności do europejskiej rodziny i kultury, nawet jako ubogich krewnych rozwiał się.
Zostaliśmy sami z niepodległością, naszymi symbolami, naszymi autokratycznymi przywódcami, ale bez demokracji”3.
3. W Albanii, Bułgarii, Chorwacji i Serbii miało miejsce ukrywanie „wstydliwych” stron historii narodowej oraz fabrykowanie nowych, doraźnych
mesjanistycznych projektów w postaci nacjonalistycznych „mitów pocieszenia” jako sposobu przezwyciężenia upokorzenia i niższości – Franjo
Tudjman operatywnie zamienił wcześniejszy komunizm narodowy na
monopol władzy, niemal autorytarnej, pod hasłem: „ojczyzna w niebezpieczeństwie”, dodając do tego odrzucone wcześniej wartości religijne
i patriotyczne. Podobnie zachowywał się Slobodan Milošević, mobilizu2
3

Ibidem.
S. Drakulić, The Balkan Express: Fragments from The Rother Side of War, New york 1993, s. 3.
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jąc serbskie duchowieństwo do błogosławienia polityki czystek etnicznych.

2. Bułgaria i rumunia – od komunizmu do demokracji
Armia radziecka we wrześniu 1944 roku wkroczyła na terytorium Bułgarii, a władzę w kraju przejął rząd Frontu Patriotycznego4. Po wyparciu armii
niemieckiej i zakończeniu działań wojennych bułgarscy komuniści, wspomagani przez Rosjan, nasilili tempo przekształceń ustrojowych, między innymi
rozwiązano Zgromadzenie Narodowe, a całość władzy w Bułgarii znalazła
się w dyspozycji rządu i Rady Regencyjnej, która składała się z przedstawicieli Frontu Patriotycznego. W konsekwencji wszystkie akty prawne były
„sprawnie” wydawane przez rząd i zatwierdzane przez Radę Regencyjną. Taki
stan rzeczy trwał do 18 XI 1945 roku, kiedy odbyły się tzw. wybory do Zgromadzenia Narodowego. W tych „wyborach” zwyciężył blok komunistyczny
o orientacji proradzieckiej. Natomiast w referendum we wrześniu 1946 roku
Bułgarzy opowiedzieli się za republikańską formą rządów, a król Symeon II
został zmuszony do emigracji (schronił się w Hiszpanii)5.
Na mocy paryskiego traktatu pokojowego, który został podpisany
w lutym 1947 roku przez bułgarski rząd na czele z Georgi Dymitrowem,
pozostawiono Bułgarii z ziem przyłączonych w latach 1940–1941 tylko południową Dobrudżę. Natomiast 4 XII 1947 roku parlament bułgarski uchwalił konstytucję Ludowej Republiki Bułgarii (wzorowaną na radzieckiej) oraz
ustawy o nacjonalizacji przemysłu, górnictwa i banków, mające podstawowe
znaczenie dla ustroju państwa. W nowej bułgarskiej konstytucji odrzucono
zasadę trójpodziału władzy oraz państwa prawnego. Najwyższym organem
władzy w państwie było Zgromadzenie Narodowe (jednoizbowy parlament).
Na mocy konstytucji wprowadzono zasadę jednolitej struktury władzy państwowej i monistycznie zorganizowaną egzekutywę, co było znamienne dla
państw będących satelitami ZSRR („demokracja ludowa”)6.

4
5

6

J. Tomaszewski, Bułgaria 1944–1971: Trudna droga do socjalizmu, Warszawa 1989, s. 28–42.
G. Koksanowicz, Republika Bułgarii, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. E. Gdulewicz,
Lublin 2002, s. 34; J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002, s. 11.
B. Szmulik, M. Żmigrodzki, System polityczny Bułgarii, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 163.

390

Tomasz Bichta, Marcin Wichmanowski

Kiedy komuniści osiągnęli w państwie pełnię władzy, to przystąpili
do kolektywizacji rolnictwa i przyspieszonej industrializacji kraju7. Podobnie
jak w innych państwach bloku „demokracji ludowych”, w gospodarce bułgarskiej zapanował system nakazowo-rozdzielczy. Bułgaria również w 1949 roku
przystąpiła do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Jednak Dymitrow nie
miał planów całkowicie zbieżnych z celami Józefa Stalina, między innymi
był propagatorem tzw. koncepcji federacji bałkańskiej, mającej obejmować
Bułgarię, Rumunię, Jugosławię i Albanię. Taka postawa spotkała się z ostrą
dezaprobatą Stalina, który zmusił Dymitrowa do ustąpienia z funkcji kierowniczych w bułgarskiej partii i władzach państwowych oraz nakazał przyjazd do ZSRR. W Moskwie stan zdrowia Dymitrowa bardzo się pogorszył.
Zmarł 2 VII 1949 roku, jak oficjalnie ogłoszono na „zapalenie płuc połączone z niewydolnością krążenia”. Po jego śmierci szefem partii i premierem
(1950–1956) został Wyłko Czerwenkow. W tym okresie nasiliły się masowe
represje wobec społeczeństwa, złagodzone dopiero w 1954 roku przez nowego przywódcę bułgarskiej partii komunistycznej Todora Żiwkowa, który
z czasem przejął całą faktyczną władzę w państwie.
Żiwkow starał się być postrzegany jako najwierniejszy sojusznik
ZSRR8. Lata 1971–1989 w Bułgarskiej Republice Ludowej zostały nazwane
„epoką Żiwkowa”, bowiem Żiwkow sprawował dwie najważniejsze funkcje
w państwie – był przewodniczącym Rady Państwa i I sekretarzem Bułgarskiej
Partii Komunistycznej9. W tym czasie – dnia 8 V 1971 roku, Bułgaria przyjęła
nową konstytucję z zapisem o kierowniczej roli BPK w życiu społecznym
i politycznym republiki oraz przyjaźni z ZSRR10. Zapis ten tylko przypieczętował przejęcie władzy przez bułgarskich komunistów, Bułgaria była najbardziej lojalnym i najbardziej stabilnym partnerem ZSRR w całym bloku
wschodnim11. W roku 1955 przystąpiła do Układu Warszawskiego, a także
została członkiem ONZ.
Jednak na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX
wieku pogłębiły się zjawiska kryzysowe w życiu gospodarczym i społecznym
Bułgarii. Ich przejawem było między innymi nasilenie (1984–1989) akcji
7

8
9
10
11

Zob. B. Mateew, Polityka rolna władzy ludowo-demokratycznej w Bułgarii w latach 1944–1948, [w:]
Polska i Bułgaria w okresie budownictwa socjalizmu, red. W. Balcerak, Warszawa 1981, s. 129–162.
A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, 1989 – Jesień Narodów, Warszawa 2009, s. 300.
J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Bułgarii…, s. 14.
Ibidem, s. 12.
J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji: Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002,
s. 28.
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asymilacyjnej wobec ludności pochodzenia tureckiego. Kryzys gospodarczy,
z którym Bułgaria borykała się od końca lat siedemdziesiątych, miał wiele
płaszczyzn i nie wynikał wyłącznie z przyczyn wewnętrznych. System komunistyczny okazywał swoją niewydolność, a kłopoty ZSRR przeniosły się
na wszystkie państwa satelickie12.
W połowie lat osiemdziesiątych zaczęła formować się nielegalna
organizacja opozycyjna, która nie zgadzała się z odgórnie narzuconą asymilacją Turków mieszkających w Bułgarii. Z postaw opozycyjnych wyłonił się Ruch na Rzecz Praw i Swobód kierowany przez Ahmeda Dogana.
Natomiast w 1989 roku rozpoczęły działalność Niezależne Stowarzyszenie
„Ekogłasnost” i pierwsza alternatywna organizacja związkowa – Niezależna Federacja Pracy „Podkrepa” – utworzona w lutym 1989 roku. Opozycję
bułgarską zainicjował również założony na Uniwersytecie Sofijskim Klub
na rzecz Jawności i Demokracji. Niezależnym organizacjom przysporzyły
zwolenników pogłębiający się kryzys gospodarczy kraju oraz kolejna faza
brutalnej „bułgaryzacji” ludności pochodzenia tureckiego13. Bardzo istotnym
momentem dla bułgarskich ugrupowań opozycyjnych był 7 XII 1989 roku,
kiedy powstała Unia Sił Demokratycznych (SDS), grupująca między innymi Niezależne Stowarzyszenie Praw Człowieka, „Ekogłasnost”, „Podkrepę”
i kilkanaście innych organizacji. Siły opozycyjne, które były skupione wokół
SDS, wywodziły się z trzech środowisk: byłych i obecnych członków oraz
sympatyków partii komunistycznej będących w opozycji do Żiwkowa, partii
historycznych (ludowców, socjaldemokratów, liberałów) oraz nowo powstałych ruchów i organizacji społecznych („Ekogłasnost”, „Podkrepa”)14.
Bardzo istotnym, następnym krokiem rozpoczętych przemian w Bułgarii było usunięcie z konstytucji przepisu o kierowniczej roli partii komunistycznej w państwie oraz „braterskiej współpracy” komunistów z Bułgarskim
Ludowym Związkiem Chłopskim. Dopełnieniem zmian stało się rozpoczęcie
16 I 1990 roku rozmów z udziałem przedstawicieli 26 najbardziej znaczących
ugrupowań politycznych. Podobnie jak w Polsce, w bułgarskim „okrągłym
stole” nie uczestniczyli przedstawiciele prawicy. Spotkania władzy i opozycji trwały do 15 V 1990 roku. Ich efektem stała się nowelizacja konstytucji

12
13
14

A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Dukielski, op. cit., s. 301.
G. Koksanowicz, op. cit., s. 35.
J. Wojnicki, Trudna droga…, s. 41.
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uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 3 kwietnia15. Konstytucyjne zmiany ustanowiły nowy porządek w państwie, w którym nie było miejsca
dla ideologii marksistowsko-leninowskiej w wielu dziedzinach życia. Zniesiono instytucję Rady Państwa; w jej miejsce powołano urząd prezydenta,
przekazując mu stosowne uprawnienia. Instytucja prezydenta została przewidziana jako ponadpartyjna, posiadająca szerokie uprawnienia i gwarantująca
pokojowy przebieg procesu demokratyzacji Bułgarii. Przyjęto rozwiązanie,
że dotychczasowy przewodniczący Rady Państwa i przywódca Bułgarskiej
Partii Komunistycznej Petar Mladenov obejmie urząd prezydenta i będzie
gwarantem pokojowych przemian politycznych16. Sformułowano przepis
gwarantujący pluralizm związkowy i partyjny oraz demokratyczny wybór
deputowanych. Dokonano przeobrażenia w systemie gospodarczym Bułgarii,
zapisując w konstytucji wolność gospodarczą, inicjatywę i konkurencję.
Wybory do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego przyniosły zwycięstwo postkomunistom z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BPS). Kadencja
Konstytuanty trwała od 10 VII 1990 roku, a oficjalnie zakończyła swoje prace
12 VII 1991 roku. Do października zaś parlament funkcjonował jako zwykłe Zgromadzenie Narodowe. To właśnie ono wybrało na prezydenta Żeliju
Żelewa – założyciela i przywódcę Związku Sił Demokratycznych. Jako cel
nadrzędny bułgarskiej transformacji uznano opracowanie nowej konstytucji.
Konstytucja Bułgarii została przyjęta 12 VII 1991 roku przez parlament17.
Bułgaria była pierwszym państwem wśród krajów „realnego socjalizmu”,
który mógł się poszczycić demokratyczną ustawą zasadniczą.
Wybory w latach 1991 i 1997 wygrała prawica skupiona w ZSD, natomiast w 1994 roku ponownie BPS. Powszechne niezadowolenie z tempa
i skutków ubocznych transformacji gospodarczej wyniosły 2001 roku do władzy byłego cara Symeona II, który powołał Ruch Narodowy – Symeon II.
Jako Symeon Sakskoburggotski kierował do 2005 roku rządem koalicyjnym
(wraz z partią mniejszości tureckiej).
Jednym z największych sukcesów Bułgarii po przemianach systemowych było jej przystąpienie w 2004 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz podpisanie aktu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Bułgaria została

15

16

17

Zob. J. Jackowicz, Bułgaria od rządów komunistycznych do demokracji parlamentarnej 1988–1991,
Warszawa 1992, s. 19–24.
B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
2003, s. 75.
Zob. J. Jackowicz, op. cit., s. 63 i n.
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członkiem UE podczas ostatniego rozszerzenia struktur 1 I 2007 roku. Wybory parlamentarne w czerwcu 2005 roku wygrała Koalicja na rzecz Bułgarii zdominowana przez BSP – 82 mandaty, przed liberalną partią o nazwie
Narodowy Ruch na rzecz Stabilności i Postępu (NDSV) – 52 mandaty, oraz
Ruchem na rzecz Praw i Wolności – 34 mandaty. W sierpniu 2005 roku powołano rząd koalicyjny z udziałem tych trzech partii politycznych; premierem
został przywódca BPS Sergej Staniszew. Od 2002 do 2012 roku prezydentem
Bułgarii był socjalista Georgi Pyrwanow (2006 rok reelekcja), a od 2012 roku
– Rosen Plewnelijew z rządzącej partii Obywatele na rzecz Europejskiego
Rozwoju Bułgarii (GERB).
Bułgaria, jeden z najbardziej uległych w przeszłości satelitów ZSRR,
państwo, w którym nie dochodziło do wystąpień wolnościowych, a do połowy
lat osiemdziesiątych właściwie nie istniała opozycja, po upadku „żelaznej
kurtyny” jako pierwszy kraj podjęła znaczące i zarazem zakończone sukcesem kroki w kierunku budowy nowoczesnego i demokratycznego państwa
o gospodarce rynkowej. Władze bułgarskie doprowadziły także do nowego
otwarcia w polityce zagranicznej z Rosją, zwłaszcza w kontekście rozstrzygnięć z listopada 2012 roku w sprawie realizacji gazociągu South Stream.
Bułgarska zgoda otworzyła „Gazpromowi” drogę do zmonopolizowania
bezpieczeństwa energetycznego w regionie, co najmniej do momentu, kiedy
popłynie konkurencyjny gaz ziemny w gazociągu Nabucco (UE) lub azersko-tureckim gazociągu TANAP.
W grudniu 1947 roku król Rumunii Michał I został zmuszony do abdykacji. Parlament proklamował Rumuńską Republikę Ludową i unieważnił
konstytucję z 1938 roku. Nowy ustrój – „demokracja ludowa”, został wprowadzony konstytucją z 13 IV 1948 roku, a dnia 12 IX 1952 roku została
uchwalona nowa ustawa zasadnicza, wzorowana na konstytucji radzieckiej
z 1936 roku. Kolejna konstytucja z 21 VIII 1965 roku ustanowiła nową nazwę państwa: Socjalistyczna Republika Rumunii. W wyniku zmian politycznych lat sześćdziesiątych w Rumunii nastąpiło łączenie stanowisk partyjnych
i państwowych oraz tworzenie wspólnych partyjno-państwowych organów18.
Przywódcy komunistyczni (Gheorghe Gheorghiu-Dej, a od 1965 roku Nicolae Ceauşescu), kumulując władzę partyjno–państwową, byli dyktatorami
stosującymi totalitarne metody rządów. Ta praktykowana forma totalitarnej
dyktatury wpłynęła na rewolucyjne wydarzenia z grudnia 1989 roku.
18

W. Brodziński, Wstęp, [w:] Konstytucja Rumunii, Warszawa 1996, s. 6.
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Zmiana reżimu politycznego w Rumunii miała przebieg dramatyczny
i dokonała się w wyniku masowego wystąpienia ludności przeciwko dyktaturze Ceauşescu. Rewolucja przyjęła formę „ruchu spontanicznego, bez programu i bez przygotowanych wcześniej struktur organizacyjnych”19. Od drugiej
połowy grudnia 1989 roku dochodziło do krwawych wydarzeń, które doprowadziły do obalenia dyktatury i stracenia Ceauşescu. Władzę w państwie
przejął Front Ocalenia Narodowego (FON). Organizacja powstała w czasie
rewolucji, w jej skład wchodzili byli działacze partii komunistycznej, intelektualiści i przedstawiciele studentów. W dniu objęcia władzy FON uchwalił
proklamację wprowadzającą system demokratyczny, oficjalnie rozwiązując
partię komunistyczną i ustanawiając nowe, tymczasowe struktury władzy, na
czele z tymczasowym prezydentem i przewodniczącym Frontu – Ionem Iliescu20. W kolejnym akcie – dekrecie z 27 XII 1989 roku, ustanowiono nazwę
państwa – Rumunia, republikańską formę rządów, przywrócono dwuizbowy
parlament oraz dokonano instytucjonalizacji FON poprzez określenie jego
funkcji21.
W lutym 1990 roku FON powołał Tymczasową Radę Jedności Narodowej, w skład której, oprócz przedstawicieli Frontu, weszli reprezentanci
innych partii i działacze niezależni. Biuro Wykonawcze Rady było kierowane
przez tymczasowego prezydenta Iona Iliescu, i tymczasowego premiera Petre Romana. Rada miała pełnić do czasu przeprowadzenia demokratycznych
wyborów funkcje tymczasowego parlamentu.
Dekret o wyborach do parlamentu i wyborach prezydenta Rumunii został uchwalony przez Radę 14 III 1990 roku22 i był faktycznie prowizoryczną
konstytucją państwa. W akcie tym zadeklarowano demokrację pluralistyczną
i podział władzy; uregulowano sposób wyborów do parlamentu (powszechne
i bezpośrednie) i zadania nowego parlamentu oraz kompetencje prezydenta.
Podstawowym zadaniem dwuizbowego parlamentu, wybranego według systemu proporcjonalnej reprezentacji, miało być uchwalenie w ciągu 18 miesięcy
nowej konstytucji.
19

20
21

22

Idem, Republika Rumunii, [w:] Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą (Białoruś, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry), W. Brodziński i inni, łódź 1996, s. 102.
S. D. Roper, Romania, Amsterdam 2000, s. 65.
B. Dziemidok-Olszewska, op. cit., s. 78; R. Chruściak, Wolne i demokratyczne wybory powszechne
w 1990 r. w Europie Wschodniej (Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry i Rumunia), [w:] Transformacja
ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. E. Zieliński, Warszawa 1996, s. 70.
Dekret – ustawa o wyborach do Parlamentu i Prezydenta Rumunii, [w:] Nowe ordynacje wyborcze
Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii i Węgier: Materiały prawno–porównawcze, Warszawa 1990,
s. 97 i n.
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Powszechne wybory parlamentarne i prezydenckie zostały przeprowadzone 20 V 1990 roku. W trakcie kampanii wyborczej doszło do ostrej
konfrontacji pomiędzy FON a partiami opozycyjnymi, wśród których najbardziej popularnymi były Partia Liberalna i Partia Chłopska. Wybory odbywały się w atmosferze niepokojów społecznych i miały miejsce liczne
nieprawidłowości23. Sytuację wykorzystała ekipa Iliescu, która przejęła władzę w państwie. W wyborach zarówno parlamentarnych, jak i prezydenckich
zwyciężył FON24. Sukces wyborczy FON był rezultatem posiadania wielu
atutów organizacyjnych, a w szczególności lepszego dostępu do radia i telewizji oraz wykorzystania aparatu dawnej partii komunistycznej. Poparcie dla
Iliescu wynikało z postrzegania go jako silnego przywódcy, który uwolnił
naród od znienawidzonego Ceauşescu oraz sprawowanej przez niego kontroli
nad mediami i siłami bezpieczeństwa25. Pomimo oficjalnej akceptacji form
demokratycznych ekipa Iliescu stworzyła w Rumunii modelowy przykład
oligarchii postkomunistycznej.
Głosowanie nad ustawą zasadniczą zostało przeprowadzone 21 XI
1991 roku26. Uchwalona przez Zgromadzenie konstytucja została przyjęta
przez naród w drodze referendum, które odbyło się 8 XII 1991 roku. Konstytucja zapewniała silną władzę wykonawczą27. Gospodarka i media Rumunii zostały przejęte oraz sprywatyzowane przez ludzi z nomenklaturowego
układu. Był to system przeżarty korupcją i ogromnymi wpływami dawnych
służb komunistycznych. Zmianę przyniósł dopiero wybór w 2004 roku Traiana Băsescu na prezydenta. Stworzył on sobie zaplecze polityczne i wytyczył
trzy strategiczne kierunki działań: zachodnią orientację polityki rumuńskiej,
walkę z korupcją i dekomunizację. Za jego kadencji Rumunia (1 I 2007 roku)
23
24

25
26

27

J. Steiner, Demokracje europejskie, Rzeszów 1993, s. 141.
W wyborach do Zgromadzenia Deputowanych Front uzyskał 66 proc. głosów i 233 mandaty; Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii – 7 proc. i 29 mandatów; Partia Liberalna – 6 proc. i 29
mandatów; Partia Zielonych i Partia Chłopska – po 3 proc. i po 12 mandatów. W wyborach do Senatu
Front otrzymał 67 proc. głosów; Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii i Partia Liberalna – po 7
proc.; Partia Chłopska – 2,5 proc. W wyborach prezydenckich Iliescu, przywódca Frontu i tymczasowy
prezydent, zdobył 85 proc. głosów; kandydat Partii Liberalnej Radu Câmpeanu – 10 proc.; popierany
przez Partię Chłopską I. Raţiu – 4 proc.
B. Dziemidok-Olszewska, op. cit., s. 80.
Ostateczne głosowanie nad projektem miało charakter imienny, z możliwością głosowania korespondencyjnego, a do przyjęcia projektu była niezbędna kwalifikowana większość 2/3 ustawowej liczby
członków Zgromadzenia. Zob. W. Brodziński, Tryb uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji Rumunii
z dnia 21 listopada 1991 r., [w:] Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red.
Z. Witkowski, Toruń 1998, s. 154.
Zob. szerzej B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta, System polityczny Rumunii, [w:] Systemy polityczne
państw…, s. 321–350.
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znalazła się w strukturach UE. Także przyznanie Rumunii elementów tarczy
antyrakietowej dowiodło sukcesu prezydenta w realizacji celów międzynarodowych. Za kolejnych dwóch kadencji Băsescu Rumunia była uznawana
przez międzynarodowe instytucje za lidera w walce z korupcją.
W lipcu 2012 roku powołany wcześniej rząd z premierem Victorem
Ponta rozpoczął kampanię nienawiści oraz insynuacji przeciw prezydentowi
i jego współpracownikom. Swoją ekonomiczną nieodpowiedzialnością i prorosyjskim nastawieniem premier Ponta doprowadził kraj do ekonomicznego
kryzysu i w dużej mierze uzależnił go politycznie i gospodarczo od Rosji.
UE zaprotestowała ostro przeciw posunięciom Ponty, a Komisja Europejska
wystosowała listę żądań do nowych władz Rumunii28.

3. grecja i turcja – między autorytaryzmem a demokracją
Grecja była jedynym państwem Półwyspu Bałkańskiego, w którym po
II wojnie światowej komunistom nie udało się przejąć władzy. Ich pokonanie
odbyło się w wyniku wojny i licznych ofiar. Biorąc pod uwagę potencjał
militarny i siłę ruchu komunistycznego u schyłku wojny, historia zażegnania niebezpieczeństwa „czerwonego” totalitaryzmu zasługuje na szczególną uwagę. Dużą rolę odegrały pomoc i wsparcie zachodnich mocarstw dla
greckich sił antykomunistycznych, jednak nieoceniony wpływ na zachowanie
niepodległości Grecji miała odwaga i determinacja, jaką wykazała w zbrojnej konfrontacji z partyzantką komunistyczną. Starcia pomiędzy komunistami
i ich przeciwnikami przypadły na lata 1943–1949, ale geneza wojny sięgała
początków okupacji Grecji przez państwa Osi. W październiku i listopadzie
1944 roku nastąpiła ewakuacja wojsk niemieckich z Grecji. Do Aten powrócił
legalny rząd oraz król Paweł29. Podczas powojennej odbudowy kraju Grecja
uzyskała znaczną pomoc gospodarczą na podstawie planu Marshalla, a także
doraźną pomoc wojskową Wielkiej Brytanii. Z racji położenia geopolitycznego znalazła się w centrum rozgrywek „zimnowojennych” w tym regionie
Europy.
Istotnym wydarzeniem dla powojennego ustroju Grecji były wybory
w roku 1946 do Zgromadzenia Narodowego; które miało opracować nową
konstytucję. Prace nad nową ustawą zasadniczą trwały do 1951 roku. Opiera28
29

B. Wildstein, Na rozdrożu, „Uważam Rze”, 13-19 VIII 2012, nr 33 (80), s. 72–74.
Strona internetowa [dalej: SI] Salon 24 – Niezależne forum publicystów, www.salon24.pl, M. M.,
Grecka wojna z komunizmem, cz. 1, inf. z 4 II 2012.
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no się głównie na konstytucjach z lat 1864 i 1911; na ich podstawie opracowano nową ustawę zasadniczą. Nowa konstytucja została uchwalona w grudniu
1951 roku, a weszła w życie 1 I 1952 roku. Na jej mocy został wprowadzony
system monarchii parlamentarnej, oparty na zasadzie podziału władzy, ale
jednocześnie król był uznawany za przedstawiciela najwyższej władzy w państwie. Przysługiwało mu prawo wydawania dekretów oraz wetowania ustaw
uchwalanych przez parlament, a także jego rozwiązywania. Jednoizbowy
parlament był wybierany na cztery lata w wyborach bezpośrednich. Władza
wykonawcza była powierzona rządowi powoływanemu przez króla; rząd ponosił odpowiedzialność polityczną przed królem i parlamentem. Konstytucja
z 1951 roku gwarantowała przestrzeganie praw i wolności obywatelskich,
lecz nie zawierała postanowień w sprawach socjalnych30.
Rada Północnoatlantycka w roku 1952 wydała zgodę na przyjęcie
razem do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Grecji i Turcji – dwóch
flankowych państw. Taka podwójna i jednoczesna decyzja wykluczała ewentualne animozje pomiędzy nimi na tym tle, ale w praktyce konflikty pozostały
niezażegnane, np. wokół sprawy Cypru.
Konstantinos Karamanlis stanął na czele rządu w 1955 roku. Jego rząd
skierował do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wniosek o zawarcie układu o stowarzyszeniu, który podpisano 3 VII 1961 roku. Jednak proces integracji z EWG został zahamowany przez zamach stanu w 1967 roku. Po śmierci
w 1964 roku króla Pawła na grecki tron wstąpił Konstantyn II. Panowanie
Konstantyna II obfitowało w liczne konflikty polityczne. Zakończone zostało
przez zamach stanu 21 IV 1967 roku. Władzę w Grecji przejęła grupa wojskowych, mało znanych pułkowników bez politycznego doświadczenia. Okres
ten nazwano „rządami czarnych pułkowników”. Przywódcą zamachowców
był płk Georgios Papadopoulos. Wojskowa dyktatura trwała w Grecji przeszło
siedem lat. Król Konstantyn II został zmuszony do opuszczenia kraju, a rządzący pułkownicy ogłosili jego detronizację. Nie zlikwidowali jednak monarchii, a regentem mianowali gen. Georgiosa Zoitakisa. Dyktatura opierała się
na nowej konstytucji z 1968 roku, której kształt określił 20-osobowy komitet,
ściśle związany z reżimem. Latem 1973 roku premier G. Papadopoulos podjął
decyzję o zniesieniu monarchii i przekształceniu Grecji w republikę, mianując
się tymczasowym prezydentem31.
30
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Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa
2008, s. 139–140.
Ibidem, s. 140; A. M. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002, s. 163–165.
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Ostatnia transformacja ustrojowa w Grecji miała dwie fazy. Pierwsza
– od 24 lipca do 17 XI 1974 roku, w czasie koalicyjnego Rządu Jedności
Narodowej, i druga – między 18 listopada 1974 roku a 11 VI 1975 roku,
kiedy Zgromadzenie Narodowe obradowało nad uchwaleniem nowej ustawy
zasadniczej, aż do momentu, gdy konstytucja zaczęła obowiązywać32. Pierwszy etap przemian rozpoczął się w momencie powołania 24 VII 1974 roku
przez prezydenta gen. Fedona Gizikisa koalicyjnego Rządu Jedności Narodowej, na czele z Karamanlisem. Unieważniono ustawy zasadnicze z okresu
dyktatury pułkowników i przywrócono obowiązywanie konstytucji z 1952
roku, pomijając przepisy odnoszące się do monarchii. Celem Rządu Jedności
Narodowej było przygotowanie gruntu pod uchwalenie nowej konstytucji republikańskiej33.
W wyborach do Zgromadzenia Narodowego przeprowadzonych 17 XI
1974 roku zdecydowane zwycięstwo odniosła partia premiera Karamanlisa
– Nowa Demokracja (ND). Wygrana ND była gwarancją pozytywnego zakończenia prac parlamentu nad nową konstytucją34. Z obrad Zgromadzenia
zostało wyłączone zagadnienie formy ustrojowej przyszłego państwa demokratycznego. Ta kwestia została rozstrzygnięta w ogólnokrajowym referendum 7 XII 1974 roku. Zdecydowana większość społeczeństwa greckiego
(około 70 proc.) opowiedziało się za ustanowieniem republiki35.
Rząd przedstawił 8 I 1975 roku parlamentowi projekt ustawy zasadniczej, który stał się podstawą prac parlamentarnych. Utworzona została
specjalna komisja konstytucyjna, w której skład weszli przedstawiciele partii
reprezentowanych w parlamencie, proporcjonalnie do liczby posiadanych
mandatów. Prace zakończono 28 III 1975 roku. Po debacie nad projektem
i głosowaniu Konstytucja III Republiki Helleńskiej została promulgowana
i zaczęła obowiązywać od 11 VI 1975 roku36.
Pierwszą decyzją parlamentu po przyjęciu konstytucji było wybranie
prezydenta republiki. Został nim Konstantinos Tsatsos – profesor prawa Uniwersytetu Ateńskiego, należący do ND. Premier Karamanlis ponowił rozmowy o przystąpieniu Grecji do EWG. Członkiem tej wspólnoty Ateny zostały
1 I 1981 roku, a w 1993 roku znalazły się w strukturach Unii Europejskiej.
32
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M. Decleris, Commentary, [w:] Constitution Makers on Constitution Making: The Experience of Eight
Nations, eds. R. A. Goldwin, A. Kaufman, Washington 1998, s. 94–95.
Ibidem.
L. Akritidis, P. Akritidis, Parlament Grecji, Warszawa 1998, s. 33.
M. Decleris, op. cit., s. 95.
C. D. Tsatsos, Making the Constitution of Greece, [w:] Constitution Makers…, s. 75.
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W Grecji 4 X 2009 roku odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne.
Wygrali je socjaliści z Ogólnogreckiego Ruchu Socjalistycznego (PASOK),
zdobywając 160 miejsc w 300-osobowym parlamencie. Rządząca od 2004
roku konserwatywna ND, na skutek największej porażki w historii (91 zdobytych mandatów), znalazła się w opozycji. Bardzo zaszkodziły greckiej gospodarce rządy partii PASOK i Nowej Demokracji. Wtedy finanse kraju zostały
rozmontowane, korupcja zaś sięgnęła poziomu niespotykanego dotychczas.
Od 2010 roku Grecja znalazła się na skraju bankructwa. Przez kraj przetaczały się fale społecznych wystąpień. Przyczyną rozpoczęcia protestów była
polityka rządu skierowana na wprowadzenie reform gospodarczych. Od ich
wdrożenia swoją pomoc finansową warunkowały UE oraz Międzynarodowy
Fundusz Walutowy.
Na Półwyspie Bałkańskim jest położona europejska część Turcji. Demokracja w Turcji, w przeciwieństwie do państw Europy Środkowo-Wschodniej, nie narodziła się w procesie burzliwych przemian związanych z masowymi protestami społecznymi. Nie wiązała się również z upadkiem systemu
komunistycznego. Turcja wkroczyła na drogę demokratyzacji w wyniku decyzji z 1945 roku podjętej przez prezydenta İsmeta İnönü w sprawie liberalizacji
systemu politycznego, której efektem było zezwolenie na działalność partii
opozycyjnych37. Prezydent İnönü, jako niekwestionowany przywódca reżimu
autorytarnego i następca Mustafy Kemala Atatürka, twórcy Republiki Turcji,
postanowił zlikwidować system polityczny, który dawał mu władzę dyktatorską w państwie.
Po zakończeniu II wojny światowej Turcja stała się sojusznikiem
państw zachodnich, co wpłynęło na konieczność adaptacji do standardów
politycznych funkcjonujących na Zachodzie. Kolejną przyczyną transformacji
systemowej w tym państwie były przemiany społeczne, a zwłaszcza wzrost
znaczenia elit gospodarczych przeciwnych systemowi autorytarnemu. Liberalizacja polityczna i gospodarcza była więc nieodzownym elementem rozwoju państwa. Demokratyzację w Turcji można też rozpatrywać jako naturalną
ewolucję systemu politycznego.
W kolejnych latach Turcja doświadczyła wielu turbulencji politycznych. Już w maju 1960 roku grupa oficerów dokonała zamachu stanu, obalając rząd i rozwiązując parlament. Po zamachu 9 VII 1961 roku przyjęto
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J. M. Vander Lippe, The Politics of Turkish Democracy: İsmet İnönü and the Formation of the MultiParty System, 1938–1950, New york 2005, s. 189.
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nową konstytucję, rozpoczynając tzw. okres Drugiej Republiki38. W 1971 roku
dokonano zmian w konstytucji, wzmacniając władzę wykonawczą. Pozycja
elit wojskowych w Turcji stawała się coraz silniejsza. W latach siedemdziesiątych narodził się terroryzm separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu
(PKK), stanowiącej poważne zagrożenie dla integralności terytorialnej Turcji. Dodatkowo, państwo borykało się z poważnym kryzysem gospodarczym.
We wrześniu 1980 roku doszło do kolejnego zamachu stanu i do trzyletniej
dyktatury wojskowej. Przywódcą zamachowców był generał Kenan Evren.
W 1981 roku utworzono tzw. Radę Konsultacyjną, która przygotowała projekt
nowej konstytucji, zaakceptowany w referendum 7 XI 1982 roku. Ustawa
zasadnicza przygotowana w niedemokratycznych okolicznościach miała na
celu przywrócenie autorytetu państwa oraz porządku publicznego39.
Współcześnie największym wyzwaniem dla tradycyjnej roli państwa
w Turcji są przemiany wewnętrzne, powodowane wymogami globalizacji,
wolnego rynku i integracji europejskiej40. Od grudnia 1999 roku, kiedy Turcja
uzyskała oficjalny status państwa kandydującego do UE, aby spełnić kryteria
członkostwa, musiała przejść przez kolejny etap transformacji systemowej
w kierunku demokracji zgodnej ze standardami zachodnimi. Oceniając postępy demokratyzacji w Turcji, Komisja Europejska stwierdziła, iż „podstawy
systemu demokratycznego funkcjonują w tym państwie, jednak wiele fundamentalnych kwestii, takich jak cywilna kontrola nad armią czy sytuacja
związana z przestrzeganiem praw człowieka, wymaga poprawienia”41. Tym
samym w latach 1999–2004 Turcja skoncentrowała się na wdrażaniu niezbędnych reform politycznych. Wprowadzono 3 X 2001 roku 34 poprawki
do konstytucji, które dotyczyły między innymi wolności wypowiedzi i zakazu
stosowania kary śmierci. W listopadzie 2001 roku wprowadzono nowy Kodeks postępowania cywilnego, uwzględniający równość płci. W 2002 roku
wniesiono kolejne poprawki do konstytucji. Zniesiono na ich podstawie karę
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J. Misiągiewicz, System polityczny Turcji, [w:] Systemy polityczne państw…, s. 424; A. Szymański,
System konstytucyjny Turcji, Warszawa 2006, s. 13.
E. Özbudun, Democratization reforms in Turkey, 1993–2004, „Turkish Studies”, 2007, vol. 8, № 2,
s. 179.
J. Misiągiewicz, op. cit., s. 425; F. S. Larrabee, I. O. Lesser, Turkish Foreign Policy in an Age of
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śmierci w czasie pokoju i zezwolono na nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych nie tylko w języku tureckim.
Ważnym krokiem w kierunku wypełnienia kryteriów członkostwa
w UE było uchylenie art. 8 Prawa antyterrorystycznego, który był wykorzystywany w celu karania dziennikarzy i pisarzy za przestępstwa przeciwko
niepodzielności Republiki Turcji. W 2003 roku parlament turecki ratyfikował
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Kolejną
serię pakietów reform konstytucyjnych wprowadzono w 2004 roku. Przeprowadzono zmiany w systemie sądownictwa, likwidując Sądy Bezpieczeństwa
Państwowego. Parlament przyjął nowy Kodeks karny, zwiększający kary za
„zbrodnie honorowe” oraz uwzględniający prawa kobiet.
Dnia 12 IX 2010 roku w Turcji przeprowadzono referendum konstytucyjne, w którym wzięło udział 74 proc. uprawnionych, za propozycjami
rządu opowiedziało się 54 proc. Przyjęty pakiet 28 poprawek konstytucyjnych
radykalnie zmienił ustrój Turcji w kierunku demokratyzacji, ale jednocześnie islamizacji. Przegłosowane poprawki można podzielić na trzy grupy.
Pierwsza grupa obejmowała zwiększenie ochrony praw kobiet i urzędników
państwowych. Do drugiej zaliczymy dostosowanie rozwiązań ustrojowych do
oczekiwań UE, w tym określenie modelu sprawowania cywilnej kontroli nad
armią przez parlament – w praktyce przez większość związaną z umiarkowaną islamistyczną partią AKP. Według prorządowej gazety „Sabah” rezultat
referendum zapewnia, że Turcja zmywa hańbę zamachów, a wojskowi wcześniej zwolnieni z armii, np. za islamistyczne poglądy, będą mogli dochodzić
swoich praw przed cywilnymi sądami. Wojskowe trybunały nie będą już
mogły sądzić cywili, wojskowi zamachowcy odpowiadać odtąd będą tylko
przed sądami cywilnymi. Trzecia grupa zmian polegała na rekonstrukcji sądownictwa, w tym zasad powoływania cywilnych sędziów i prokuratorów.
Referendum pokazało, że społeczeństwo tureckie jest głęboko podzielone, bowiem przeciwko poprawkom głosowało całe wybrzeże zachodnie i południowe, za – niemal cały interior. W zamieszkanych przez Kurdów prowincjach południowo-wschodnich sukces odniosła kampania bojkotu referendum,
zorganizowana przez kurdyjską Partię Pokoju i Demokracji; w głosowaniu
udział wzięła tylko jedna trzecia uprawnionych. Turcja po referendum „nie
nosi już munduru”, bliżej „jej do czadora”. Według Orhana Pamuka (laureata
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Literackiej Nagrody Nobla) czador stanie się obowiązkiem, dlatego lansował
hasło: „jeśli wybierać między mułłami a generałami, wybierz generała”42.
Mimo demokratycznych reform w dalszym ciągu istnieją obawy
w kwestii członkostwa Turcji w UE, które można podzielić na pięć grup:
– wysoki poziom obaw przed islamem w Europie, a Turcja jest państwem
muzułmańskim;
– rolniczy charakter Turcji, a rolnicy są najbardziej dotowaną grupą społeczną w Unii;
– rola tureckich szlaków przemytu narkotyków i nielegalnych imigrantów do
państw UE, potęgująca obawy przed nasileniem się tych zjawisk w wyniku
wejścia Turcji do UE;
– negatywne nastawienie Europejczyków wobec akcesji Turcji do UE43;
– brak odpowiedzialności ze strony Turcji za rzeź Ormian w latach 1915–
1917, powodujący napomnienia ze strony tzw. Zachodu44.
Skuteczna transformacja systemowa w Turcji może się dokonać wraz
ze wzrostem pewności w zakresie przystąpienia do UE45 oraz stabilizacją
polityczną. Pytanie o przyszłą rolę państwa jest bardzo zasadne, zwłaszcza
w kwestii potrzeby decentralizacji, relacji między władzą cywilną i wojskową
oraz statusu mniejszości narodowych w Turcji. Pod presją międzynarodowych
instytucji, Turcja wprowadza reformy polityczne i ekonomiczne, ale jednocześnie państwo wciąż ogranicza wolność mediów, a nawet wolność słowa
w internecie. Również dyskryminacja kobiet w Turcji jest poważnym problemem. Podsumowując, poziom liberalizacji Turcji nie nadąża za poziomem
demokratyzacji46.
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4. jugosławia i państwa postjugosłowiańskie – od
wspólnoty komunistycznej do państw narodowych
Formalnie państwo zostało proklamowane w 1943 roku jako Demokratyczna Federacyjna Jugosławia. Jednak dopiero w listopadzie 1945 roku
zdominowany przez komunistów parlament zdetronizował króla i proklamował republikę. W roku 1946 nazwę oficjalną zmieniono na Federacyjną Ludową Republikę Jugosławii, a w 1963 roku – na Socjalistyczną Federacyjną
Republikę Jugosławii.
SFRJ złożona była z sześciu republik: Serbii, w skład której wchodziły dwa autonomiczne regiony – Wojwodina i Kosowo; Chorwacji; Macedonii; Bośni i Hercegowiny; Słowenii; Czarnogóry. W styczniu 1946 roku
parlament uchwalił konstytucję, która usankcjonowała zniesienie monarchii
i przeprowadzoną już nacjonalizację przemysłu. W powojennej Jugosławii
niepodzielnie panującą siłą polityczną była Komunistyczna Partia Jugosławii,
na której czele stał dowódca komunistycznej partyzantki z okresu II wojny
światowej, marszałek Josip Broz Tito. Partia ta jako jedna z niewielu w bloku wschodnim cieszyła się realnym poparciem społeczeństwa. Rządzona
przez Tito Jugosławia była nie mniej totalitarną dyktaturą niż którekolwiek
z pozostałych państw komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.
Jednocześnie Tito prowadził politykę niezależności od ZSRR. Jej skutkiem
były z jednej strony ostry konflikt ze Stalinem w latach 1947–1948, z drugiej
uzyskanie pomocy gospodarczej od tzw. Zachodu. Jugosławia, która została
przez komunistów skonstruowana jako państwo formalnie federalne, faktycznie po dyktatorsku rządzone przez Tito, pozostawała państwem komunistycznym poza blokiem satelitów ZSRR. Charyzma przywódcy i styl jego rządów
utrzymywały spokój w państwie.
Po śmierci Tita w 1980 roku w państwie odżyły tłumione wcześniej
antagonizmy narodowościowe. Narastający w latach osiemdziesiątych kryzys
gospodarczy i strach przed rozpadem federacji, w której, podobnie jak przed
wojną, największą rolę odgrywali Serbowie, wywołały wśród nich wzrost
nacjonalizmu.
Slobodan Milošević w roku 1986 został przewodniczącym Związku
Komunistów Serbii, a w 1989 prezydentem Serbii. Po dojściu do władzy Miloševicia najbardziej widocznym zjawiskiem w życiu politycznym Jugosławii
stał się serbski nacjonalizm. Jego przejawem było zniesienie w 1990 roku
autonomii Wojwodiny z liczną mniejszością węgierską i Kosowa zamieszka-
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nego głównie przez Albańczyków. Sytuacja zmieniła się wraz z przekształceniami ustrojowymi w bloku komunistycznym. W 1989 roku pogrążoną
w kryzysie ekonomicznym Jugosławię ogarnęła fala dążeń narodowowyzwoleńczych. W roku 1991 trzy z sześciu republik tworzących Jugosławię,
po przeprowadzonych referendach, jednostronnie ogłosiły niepodległość:
Republika Chorwacji – 25 czerwca; Republika Słowenii – 25 czerwca; Republika Macedonii – 8 września. Natomiast dnia 5 IV 1992 roku suwerenność
ogłosiła Republika Bośni i Hercegowiny. Rozpad Jugosławii stał się faktem.
Dwie pozostałe republiki, Serbia i Czarnogóra, rozwiązały formalnie 28 IV
1992 roku Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii, powołując w jej
miejsce Federalną Republikę Jugosławii ze stolicą w Belgradzie. Na gruzach
Jugosławii powstało nowe państwo – Serbia i Czarnogóra (4 II 2003 roku),
które istniało do 3 VI 2006 roku, kiedy to kraj podzielono na dwa odrębne
państwa: Czarnogórę i Serbię. Następnie dnia 17 II 2008 roku od Serbii oddzieliło się Kosowo. Jednak tej decyzji nie uznała Serbia.
Po II wojnie światowej komunistyczna Jugosławia stała się państwem
federacyjnym, w którym Serbia utrzymała status republiki dominującej.
Mimo, iż pojawiające się niekiedy tendencje odśrodkowe były bezwzględnie tłumione, to Serbia odegrała istotną rolę w rozpadzie Jugosławii. Kiedy
w 1981 roku pojawiły się trudności z ułożeniem stosunków z Albańczykami
w autonomicznym Kosowie, a przywództwo w serbskim Związku Komunistów Jugosławii objął Milošević, na pierwszym planie polityki serbskiej
pojawił się nacjonalizm wielkoserbski. Milošević był niekwestionowanym
przywódcą Serbii47. Serbia, największa pod względem obszaru, najliczniejsza
pod względem ludności spośród państw postjugosłowiańskich, zaczęła dążyć
do zabezpieczenia swoich interesów, nie wykluczając użycia siły zbrojnej48.
Parlament serbski uchwalił 28 IX 1990 roku nową konstytucję pozbawiającą Kosowo i Wojwodinę statusu autonomicznych jednostek politycznych49.
Mimo wprowadzenia pluralizmu politycznego wybory 9 XII 1990 roku
w Serbii i Czarnogórze wygrały partie starego układu. W Serbii triumfowała
przekształcona ze Związku Komunistów Serbska Partia Socjalistyczna (SPS)

47
48

49

M. Dobbs, Precz z wielkim bratem: Upadek imperium radzieckiego, Poznań 1995, s. 424.
F. Gołębiewski, Etniczne podłoże konfliktów w byłej Jugosławii, [w:] Nacjonalizm: Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń 2001, s. 341.
Zob. SI „Rzeczpospolitej”, www.new-arch.rp.pl, A. Niewiadowski, Wojwodina dla Węgrów?, inf.
z 10 I 2012.
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na czele z Miloševiciem50. Partia ta zdobyła 154 mandaty (77,6 proc. miejsc)
w parlamencie, a jej przywódca w równoczesnym głosowaniu powszechnym
został wybrany na prezydenta Serbii (65,3 proc. głosów).
Rozpoczął się proces transformacji politycznej i gospodarczej w republice. Chcąc nadal utrzymać Jugosławię, prezydent Milošević zapowiedział
oderwanie od Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny terenów zamieszkanych
przez Serbów. Utworzenie serbskich enklaw w tych republikach było przyczyną wybuchu w 1991 roku wojny domowej. Zachowania etnocentryczne
Serbów zderzały się z dążeniami nacjonalistycznymi Chorwatów i Słoweńców, forsujących ideał „narodowej demokracji”, czyli z etnokracją wpisaną
w próby rehabilitowania struktur politycznych międzywojennych oraz działających w czasie II wojny światowej organizacji politycznych i własnych
formacji zbrojnych.
Ogłoszenie niepodległości przez Słowenię, Chorwację, Macedonię
oraz Bośnię i Hercegowinę było przyczyną proklamowania przez pozostałe
republiki nowej Federalnej Republiki Jugosławii pod przywództwem prezydenta Miloševicia51. Nowe państwo, zdominowane przez Serbię, podjęło
szereg interwencji zbrojnych w sąsiednich republikach w celu zjednoczenia
wszystkich Serbów w „Wielkiej Serbii”. Te działania były kontynuowane aż
do podpisania porozumień pokojowych z Dayton w 1995 roku, a wcześniej
doprowadziły do wykluczenia (w 1992 roku) Jugosławii z ONZ. Milošević
zachował ścisłą kontrolę nad Serbią i w 1997 roku ponownie został prezydentem Jugosławii.
Jugosławia została przemianowana na Serbię i Czarnogórę – luźną federację dwóch republik o wspólnym parlamencie federalnym w 2003
roku. Umowa miała obowiązywać co najmniej trzy lata. Po upływie tego
czasu Belgrad i Podgorica miały zdecydować o pozostawaniu w związku
politycznym52. Po upływie terminu umowy Czarnogóra zażądała niepodległości. Unia Europejska niechętnie widziała rozpad federacji53. Obawiała się
dalszej destabilizacji na Bałkanach. Władze Czarnogóry w lutym 2005 roku

50
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53

Zob. B. Todosijević, Politics in Serbia 1990–2002: A Cleavage of World Vievs, „Psihologija”, 2006,
vol. 39 (2), s. 121–146.
Zob. SI portal Komunikacija, www.komunikacija.org.rs, J. Trkulja, Serbia at Historical Turning Point,
inf. 17 I 2012.
Zob. A. Balcer, Czarnogóra – przed wyborami parlamentarnymi, „Tydzień na Wschodzie”, 2001, nr
16, s. 7–10.
Zob. SI Portalu Spraw Zagranicznych, www.psz.pl, M. A. Wirtel, Czarnogóra – znowu niezależna, inf.
z 21 I 2012.
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zaproponowały zlikwidowanie unii państwowej i utworzenie w jej miejscu
dwóch niezależnych państw. Na korzystnym dla Czarnogóry wyniku zaważyły głosy mniejszości narodowych – Albańczyków i Bośniaków. Przeciwko
niepodległości Czarnogóry opowiedziało się 45 proc. obywateli (1/3 ludności
uważa się za Serbów, a 1/6 stanowią różne mniejszości islamskie). Atutem
Czarnogóry było domniemanie o łatwiejszej integracji z UE, bez Serbii, niż
w warunkach utrzymywania związku państwowego z Belgradem.
W Serbii wybory federalne we wrześniu 2000 roku zakończyły się
przegraną Miloševicia i objęciem stanowiska prezydenta przez Vojislava Kustunicę. W grudniu 2000 roku wybory parlamentarne wygrała szeroka koalicja
demokratycznych partii nastawionych reformistycznie i w ten sposób rządy
przejęła dotychczasowa opozycja. Milošević został aresztowany w 2001 roku
i przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości dla byłej Jugosławii w Hadze, przed którym odpowiadał za zbrodnie przeciwko ludzkości
(zmarł w Hadze w marcu 2006 roku przed zakończeniem procesu).
Stopniowo w państwie następowała decentralizacja władzy, której
celem miało być także zbliżenie Serbii ze strukturami Unii Europejskiej.
W grudniu 2009 roku Serbia złożyła wniosek o przyjęcie do UE. Wcześniej,
bo już w 2005 roku, rozpoczęła rozmowy o stowarzyszeniu z UE, a w kwietniu 2008 roku podpisała umowę o stowarzyszeniu i współpracy. W październiku 2011 roku Komisja Europejska zarekomendowała Radzie Europejskiej
przyznanie Serbii statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej, a od
marca 2012 roku Serbia posiada oficjalny status kandydata54. Najpoważniejszym czynnikiem warunkującym relacje Serbii z UE pozostaje kwestia statusu i przyszłości Kosowa. Dla serbskich obywateli i elit politycznych rzeczą
ogromnie trudną jest zaakceptowanie zmiany granic Serbii i utraty kontroli
nad historyczną prowincją oraz uznanie niepodległości Kosowa przez inne
państwa55.
Po zakończeniu II wojny światowej Kosowo uzyskało status regionu autonomicznego w granicach Serbii56. Głównym problemem prowincji
były stopniowo narastające konflikty pomiędzy ludnością albańską i serbską.
54

55
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Komisja Europejska nie wyznaczyła daty rozpoczęcia tych negocjacji. Uzależniła ich początek od unormowania przez Belgrad relacji z Kosowem.
W. Stanisławski, Serbia, [w:] Bałkany Zachodnie a integracja europejska [Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej], Warszawa 2008, s. 40.
W 1963 roku Kosowo stało się w pełni autonomiczną prowincją, a kiedy w 1974 roku uchwalono
konstytucję Jugosławii, Kosowo uzyskało autonomiczny rząd oraz formalnie ogłoszono powstanie Socjalistycznej Autonomicznej Prowincji Kosowa.
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Społeczność albańska dążyła do zwiększenia autonomii regionu, serbska zaś
chciała zacieśnienia relacji z Serbią. W latach osiemdziesiątych XX wieku
sytuacja była tak napięta, że nawet błahostka mogła szybko przerodzić się
w eskalację działań. W 1989 roku w wyniku referendum przeprowadzonego
w całej Serbii drastycznie ograniczono autonomię Kosowa, skupiając władzę
w Belgradzie. Chodziło o kontrolę nad policją, system sądowniczy, gospodarkę, edukację oraz kwestie językowe. Wprowadzona w czasie referendum
nowa konstytucja umożliwiła utworzenie systemu wielopartyjnego, wprowadzenie wolności słowa oraz praw człowieka. Przeciw ustawie zasadniczej
opowiedzieli się przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy dostrzegali
w niej próby odebrania władzy regionom na rzecz centralnego ośrodka. Kosowscy Albańczycy odmówili udziału w referendum, nie uznając jego prawomocności. Ponieważ stanowili mniejszość w państwie zdominowanym przez
Serbów, ich udział nie wpłynąłby i tak na ostateczny wynik. Również władze
Kosowa nie uznały referendum. Miało ono być ratyfikowane przez lokalne
zgromadzenia, co faktycznie oznaczało głosowanie nad własnym rozwiązaniem. Zgromadzenie Kosowa początkowo odmówiło przyjęcia wyników referendum, jednak w marcu 1989 roku, pod presją użycia siły, zostały przyjęte.
Po zmianach w konstytucji Jugosławii rozwiązano parlament tego
kraju. Rozwiązaniu uległo również Zgromadzenie Kosowa, czego nie zaakceptowali jego albańscy członkowie57. Władze Jugosławii rozpisały nowe
wybory, w których udziału odmówili reprezentanci mniejszości narodowych
z licznych podległych Jugosławii prowincji. Kosowscy Albańczycy przeprowadzili własne wybory; frekwencja nie przekroczyła wymaganych 50 proc.
i nie wybrano reprezentantów do nowego Zgromadzenia Narodowego.
Rząd, pod pretekstem dekomunizacji sektora państwowego we wrześniu 1990 roku, zwolnił z pracy 123 tys. kosowskich Albańczyków, co doprowadziło do licznych protestów i strajku generalnego. Wprowadzony w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku program nauczania,
który wspierał dążenia autonomiczne Albańczyków, został wycofany. W jego
miejsce zaczęto realizować ogólnoserbski program, którego celem było ujednolicenie treści nauczania na terenie całej Serbii. Działania te doprowadziły
w Kosowie do licznych niepokojów i zamachów. Władze serbskie w odpowiedzi wprowadziły stan wyjątkowy i skierowały do prowincji dodatkowe
oddziały wojska i policji. Od 1996 roku na terenie całej prowincji prowadziła
57

Albańscy deputowani na tajnym posiedzeniu w miejscowości Kačanik proklamowali powstanie Republiki Kosowa, która miała wchodzić w skład Jugosławii jako równoprawna republika, a nie część Serbii.
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działania zbrojne Armia Wyzwolenia Kosowa (UÇK). Oddziały UÇK rozpoczęły wojnę partyzancką, przeprowadzając serię ataków na serbskie siły
porządkowe i reprezentantów władzy. Z pomocą serbskiej policji przyszła
w 1998 roku regularna armia jugosłowiańska i przeprowadziła akcję zbrojną. W przeciągu kilku miesięcy zginęły setki ludzi, a około 200 tys. uciekło
z miejsca zamieszkania; większość z nich stanowili Albańczycy. Również Albańczycy stosowali przemoc wobec Serbów zamieszkujących Kosowo. Wraz
z eskalacją przemocy rozpoczął się exodus ludności albańskiej do Macedonii,
Albanii i Czarnogóry. Pomimo ostrzeżeń ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego i powołanej do prowadzenia negocjacji pokojowych międzynarodowej
Grupy Kontaktowej siły jugosłowiańskie kontynuowały represje wobec ludności cywilnej w Kosowie.
Kosowo od 1999 roku znajdowało się pod międzynarodową administracją ONZ. Bez względu na sprzeczne opinie prawne ani rząd serbski,
ani lokalne władze Kosowa nie miały formalnie żadnego wpływu na decyzje
międzynarodowej administracji. Przyszły status Kosowa był obiektem ustaleń
międzynarodowych i intensywnych negocjacji w latach 2005–2008. Jednak
tzw. plan Ahtisaariego, autorstwa byłego prezydenta Finlandii Martti Ahtisaariego, polegający na nadaniu Kosowu „kontrolowanej niepodległości”, nie
został zaakceptowany przez wszystkie strony. „Za” opowiedziały się władze
Kosowa, przeważająca większość państw Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone, przeciw – władze Serbii i Rosji. Fiasko ustaleń międzynarodowych
skłoniło władze Kosowa, popierane przez Stany Zjednoczone i przeważającą
większość państw Unii Europejskiej, do podjęcia jednostronnych decyzji.
W dniu 17 II 2008 roku odbyła się sesja nadzwyczajna Zgromadzenia Kosowa58, podczas której Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło Deklarację niepodległości Kosowa59. W dokumencie tym stwierdzono, że zgodnie
z wolą obywateli, Kosowo jest niepodległym i suwerennym państwem. Władze Kosowa podjęły liczne kroki mające podkreślić sprawowanie przez nie
pełnej jurysdykcji w Kosowie. Zgromadzenie rozpoczęło pracę nad projektem
konstytucji, a 9 IV 2008 roku przyjęło Konstytucję Republiki, która weszła
w życie 15 VI 2008 roku60 Po ogłoszeniu niepodległości władze Kosowa
58
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Decyzje zapadły w warunkach braku kompromisu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ odnośnie do przyszłego statusu Kosowa oraz w obliczu otwarcie „przyzwalającego” stanowiska poszczególnych państw Unii Europejskiej.
SI Assebly of Kosova, www.assembly-kosova.org, „Kosovo Declaration of Independence”, inf.
z 6 I 2012.
SI Republiki Kosowa, www.kryeministri-ks.net, „Constitution of the Republic of Kosovo”, inf. 9 I 2012.
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wielokrotnie i publicznie domagały się także zakończenia misji ONZ, deklarując, iż rezolucje odnoszące się do statusu politycznego Kosowa nie są już
prawnie wiążące, a instytucje Kosowa nie mają żadnych prawnych zobowiązań do ich przestrzegania. Nie udało się osiągnąć tego celu, ale wobec nacisków sekretarz generalny ONZ postanowił przebudować misję w Kosowie,
co polegało na ograniczeniu jej składu i realizowanych przez nią zadań oraz
wprowadzeniu do Kosowa cywilnej misji UE (EULEX Kosovo) w obszarze
prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Rada Bezpieczeństwa ONZ
zaakceptowała przeprowadzoną rekonfigurację.
Pomimo ogłoszenia niepodległości Kosowa, część państw uważała,
że z prawnego punktu widzenia Kosowo nadal wchodzi w skład Serbii61.
Na niepodległość Kosowa i oderwanie od Serbii 15 proc. jej terytorium rząd
w Belgradzie nie wyraził zgody62. Uchwalona jednogłośnie przez parlament
Serbii nowa konstytucja stanowiła, że Kosowo jest integralną częścią kraju.
W tej kwestii w październiku 2006 roku przeprowadzono ogólnonarodowe
referendum, w którym większość poparła konstytucję.
O ile w ogóle można uznać, że Kosowo jest niepodległym, suwerennym, wolnym i demokratycznym państwem (co jest problematyczne), o tyle
takie państwo nie ma szans na członkostwo w UE ze względu na sprzeciw
Hiszpanii, Cypru, Słowacji, Grecji i Rumunii, które nie uznały jednostronnego ogłoszenia niepodległości i prawdopodobnie zawetują jakiekolwiek formy
współpracy UE z tą, ich zdaniem, samozwańczą republiką. Poza tym kraj ten
61
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Część państw uznaje, że zgodnie z prawem międzynarodowym Kosowo nie miało prawa jednostronnie
proklamować niepodległości, zatem z mocy prawa pozostaje częścią Serbii. Część uznaje jednak, że
jednostronne ogłoszenie niepodległości nie było złamaniem prawa międzynarodowego, zatem Kosowo
jest niepodległym państwem. Na mocy decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 8 X 2008 roku, podjętej
wskutek zabiegów Serbii, zgodność z prawem międzynarodowym jednostronnej decyzji niepodległości Kosowa zbada Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Trybunał został poproszony
o wyrażenie jedynie „opinii doradczej”, a nie wydanie „wyroku”, bowiem wyroki są ferowane jedynie
w przypadkach państw traktowanych na równi, uprzednio zgadzających się na zastosowanie arbitrażu
Trybunału. Natomiast Serbia nie uznaje Republiki Kosowa. Pomimo, że „opinia doradcza” Trybunału formalnie nie ma mocy wiążącej, jest jednak autorytatywną wykładnią prawa międzynarodowego
i ostatecznym potwierdzeniem legalności lub nielegalności zachowań będących jej przedmiotem.
W dniu proklamowania przez Kosowo niepodległości władze Serbii potępiły ten akt, uznając go za
sprzeczny z prawem międzynarodowym. Zapowiedziały również zerwanie współpracy z misją Unii
Europejskiej w Kosowie. Prezydent Serbii Boris Tadić zwrócił się do sekretarza generalnego ONZ
o unieważnienie proklamowania niepodległości Kosowa przez tamtejszy parlament, które nazwał „aktem secesji serbskiej prowincji Kosowo”. Jednocześnie domagał się od wszystkich członków ONZ
pełnego poszanowania suwerenności terytorialnej i integralności Serbii oraz odrzucenia proklamacji
niepodległości Kosowa. Władze Serbii nałożyły na Kosowo sankcje gospodarcze i polityczne oraz
obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych z państwami uznającymi Kosowo. Jednocześnie zapowiedziały utworzenie w Kosowie równoległych organów władzy z rządem i parlamentem wybieranym
przez serbską ludność Kosowa i uznającym Kosowo za część Serbii.

410

Tomasz Bichta, Marcin Wichmanowski

jest jednym z najbiedniejszych regionów świata z bezrobociem na poziomie
40 proc., wyjątkowo słabą gospodarką i silnymi strukturami mafijnymi. Kosowo oskarżone jest także o zbrodnie wojenne, chaos administracyjny, brak
ochrony mniejszości serbskiej i romskiej, niszczenie zabytków kultury prawosławnej. Pozytywnym aspektem jest używanie waluty euro i bycie jakby
protektoratem Unii Europejskiej. Członkiem UE nie może być kraj, który nie
posiada silnej administracji i sądownictwa, co wiąże się z egzekwowaniem
prawa wspólnotowego, które spoczywa właśnie na sądownictwie i administracji państw członkowskich. Na niekorzyść Kosowa (jako samodzielnego państwa) przemawia również brak członkostwa w ONZ, Radzie Europy, OBWE.
Na korzyść – oddzielne od Serbii – członkostwo w CEFTA. Jest to jednak
członkostwo jako Kosowo–UNMIK. Pierwszym i podstawowym argumentem przeciwko członkostwu jest oficjalne nieuznanie przez Unię Europejską
niepodległości Kosowa. Komisja Europejska rozpoznaje Kosowo wyłącznie
jako obszar administracyjny Serbii będący pod nadzorem międzynarodowym.
W okresie II wojny światowej doszło do utworzenia Niezależnego
Państwa Chorwackiego (NDH) z części terytorium Jugosławii. Akt ten miał
miejsce po zajęciu Jugosławii przez III Rzeszę w 1941 roku. Niemcy i Włosi
uzgodnili, że poza Chorwacją będzie również obejmowało Bośnię i Hercegowinę. Ante Pavelić, chorwacki polityk faszystowski, przywódca ustaszy
stojący na czele NDH, przyjął program nacjonalistyczny, którego głównym
celem było wytępienie mniejszości narodowych i religijnych. W obozach
koncentracyjnych osadzano i prowadzono politykę eksterminacji zarówno
zwolenników lewicy, jak również Serbów, Węgrów i Cyganów. Uważa się,
że reżim Pavelicia wprowadzony w NDH był najbardziej morderczym w okupowanej Europie.
Komunistyczna partyzantka jugosłowiańska Tita była najsilniejszą
formacją zbrojną walczącą przeciwko okupantom i kolaborantom. Stworzona przez komunistów Tita Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego
Jugosławii ogłosiła się organem ustawodawczym i powołała Komitet Wyzwolenia Narodowego, mający pełnić funkcję tymczasowego rządu Jugosławii.
Komitet, któremu przewodniczył Tito, ogłosił, że przebywający na emigracji
w Londynie członkowie rządu Jugosławii oraz król Piotr II nie są odtąd przedstawicielami kraju ani narodu. Podczas II sesji w listopadzie 1943 roku Rada
uchwaliła, że powojenna Jugosławia będzie federacją równoprawnych narodów, a także potwierdziła wcześniejsze uchwały lokalnych antyfaszystow-
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skich komitetów wyzwolenia narodowego, między innymi o przyłączeniu do
Chorwacji Istrii, Rijeki oraz Zadaru63.
Po konferencji jałtańskiej powstał 7 III 1945 roku pod przewodnictwem Tita rząd Jugosławii z siedzibą w Belgradzie, w którym zdecydowaną
większość stanowili komuniści. Chorwacja w 1945 roku została włączona
w skład Jugosławii rządzonej przez Titę, który był z pochodzenia Chorwatem.
Otrzymała oficjalny status republiki w Socjalistycznej Federalnej Republice
Jugosławii. Państwo rządzone przez dyktatora Titę doprowadziło do spacyfikowania nastrojów nacjonalistycznych, a jego wielki autorytet i władza utrzymywały Jugosławię w całości. Po zakończeniu wojny Komunistyczna Partia
Jugosławii przeprowadziła w Chorwacji, jak i w całym państwie zasadnicze
reformy ustrojowe, w tym reformę rolną i nacjonalizację przemysłu. Pomimo
wspomnianych zmian w społeczeństwie chorwackim nie zanikały dążenia do
własnej państwowości, chociaż władze jugosłowiańskie zwalczały je z całą
bezwzględnością. Dopiero konstytucja jugosłowiańska z 1974 roku przyznała
Chorwacji autonomię w federacji64.
Jednak system utworzony po II wojnie światowej przez Titę mógł
sprawnie funkcjonować tylko w oparciu o jego autorytet. Po jego śmierci
w 1980 roku okazało się, że następcy nie zdołali zapanować nad trudnościami gospodarczymi, zaszłościami historycznymi, konfliktami etnicznymi
oraz zmianami politycznymi w Europie, które zaistniały po rozpadzie obozu
komunistycznego65. W Chorwacji, a także w Słowenii, mieszkała głównie
ludność katolicka, używająca alfabetu łacińskiego. Republiki te miały długą
tradycję kontaktów z tzw. Zachodem. Były również najbardziej zainteresowane secesją z federacji jugosłowiańskiej lub zachowaniem jej jako luźnej
konfederacji66.
Przyczyną tych dążeń było posiadanie przez Chorwację własnego,
historycznego terytorium, języka oraz ludności o silnym poczuciu przynależności narodowej. Jednak początki państwowości chorwackiej po faktycznym
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L. Podhorodecki, Jugosławia: Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 174;
T. Jankowski, System polityczny Chorwacji, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej
i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 189.
Ibidem, s. 90.
I. Mieszkowska, Konflikty bałkańskie końca XX wieku: Sposoby ich rozwiązywania przez społeczność
międzynarodową, „ZNZE WSIiZ”, 2007, nr 1, s. 3.
M. Tanty, Bałkany w XX wieku: Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 346; zob. M. J. Zacharias, Rozpad
systemu władzy w SFRJ: Specyfika jugosłowiańska, [w:] Transformacja systemowa w krajach Europy
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rozpadzie Jugosławii były bardzo trudne, nie tylko ze względu na toczącą
się wówczas wojnę. Ogłoszenie niepodległości w 1991 roku nie było równoznaczne z jej natychmiastowym uznaniem przez podmioty stosunków międzynarodowych. Dopiero po ciężkich zmaganiach dyplomatycznych ONZ
ostatecznie uznała w 1992 roku Chorwację za suwerenne państwo.
Momentem przełomowym dla chorwackiej sceny politycznej było
powstanie Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ). Franjo Tuđman,
były generał armii jugosłowiańskiej, zwolniony za szerzenie poglądów nacjonalistycznych, stanął na czele HDZ. Podczas kampanii wyborczej HDZ
akcentowała dwa powiązane ze sobą hasła – wyeliminowania rządów komunistycznych oraz ustanowienia niezależnego państwa chorwackiego. Wybory, które miały miejsce na przełomie kwietnia i maja 1990 roku, przyniosły
znaczący sukces HDZ, która zdobyła około 42 proc. głosów, natomiast rządzący dotychczas komuniści (Savez Komunista Hrvatske, SKH) odnotowali
poparcie na poziomie około 24 proc. głosów. Większościowa ordynacja wyborcza spowodowała, że deputowani z HDZ uzyskali łącznie ponad 67 proc.
mandatów w Saborze67. Jako lider zwycięskiego ugrupowania Tuđman został
wybrany na przewodniczącego prezydium republiki (30 maja), czyli faktycznie prezydenta. Dzięki temu mógł przystąpić do realizacji programu HDZ,
przede wszystkim do uchwalenia konstytucji, co stało się 22 XII 1990 roku68.
Konstytucja zmieniała status mieszkających w Chorwacji Serbów,
określając ich jako mniejszość narodową. Wydarzenie to wywołało bunty
ludności serbskiej zamieszkałej na terytorium Republiki Chorwacji. Serbowie
blokowali główne drogi Chorwacji, a część z nich zaminowali. Sojusznikami
mniejszości serbskiej były stacjonujące w Chorwacji oddziały Jugosłowiańskiej Armii Ludowej69. Wśród silnej 600-tysięcznej społeczności etnicznej
Serbów pojawiły się żądania przyznania autonomii i zapewnienia im ochrony
przez armię jugosłowiańską (dowodzoną przez Serbów). Serbowie zamieszkujący północno-zachodnią część Republiki Chorwacji (Krajinę) w referendum 12 V 1991 roku opowiedzieli się w 99 proc. za oderwaniem tego obszaru
od Chorwacji70.
67

68

69
70
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Parlament chorwacki w oparciu o art. 140 konstytucji przyjął 25 VI
1991 roku Deklarację o ogłoszeniu suwerenności i niepodległości Republiki
Chorwacji. Podstawą deklaracji było referendum z 19 V 1991 roku, w którym
zdecydowana większość mieszkańców Chorwacji opowiedziała się za suwerennością republiki. Referendum zostało zbojkotowane przez ludność serbską.
Poszczególne republiki federacji jugosłowiańskiej zapowiedziały referenda w kwestiach niepodległościowych. Chorwacja oraz Słowenia przyspieszyły swoje decyzje o wystąpieniu z SFRJ, podejmując je w głosowaniach
parlamentarnych 25 VI 1991 roku, uznając się wzajemnie za pełnoprawne
podmioty prawa międzynarodowego, i zaapelowały o międzynarodowe uznanie ich państwowości. Chorwacja została uznana przez społeczność międzynarodową w styczniu 1992 roku, a 22 V 1992 roku wraz ze Słowenią oraz
Bośnią i Hercegowiną przyjęta do ONZ. Musiała jednak wypełnić warunek
wprowadzenia do konstytucji poprawki, która gwarantowała prawa mniejszościom narodowym71.
W ten sposób została ostatecznie podważona zasada funkcjonowania
jugosłowiańskiego państwa federalnego w oparciu o serbsko-chorwacką zgodę na istnienie jednolitego organizmu. Rozpoczął się nieunikniony proces rozpadu federacji jugosłowiańskiej72. Wolne wybory, które miały miejsce w 1990
roku w Chorwacji oraz Słowenii, były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia
tego procesu. Wtedy bowiem doszło w obydwu republikach do zwycięstwa
partii i polityków o orientacji narodowej, którzy opowiadali się w jednoznaczny sposób za odłączeniem się od federacji jugosłowiańskiej73.
Władze Jugosławii odniosły się z dezaprobatą do decyzji Chorwatów i Słoweńców. Przy pomocy wojska Belgrad zdecydował się zaprowadzić
„spokój” w odłączonych republikach. W ten sposób rozpoczęła się wojna
domowa, w której przeciwko Chorwatom walczyli żołnierze regularnej Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, wspomagani przez oddziały czetników74.
W Krajinie i Slawonii doszło do najostrzejszych walk75. Serbowie
wysuwali roszczenia do tych ziem na podstawie kryterium etnicznego. W obu
regionach przeważała ludność serbska, stanowiąc w niektórych gminach (Vojnić, Knin, Gračac) ponad 80 proc. ludności. Oczywiście przekazaniu Serbom
71
72

73
74
75

L. Podhorodecki, op. cit., s. 201.
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obu regionów sprzeciwiała się strona chorwacka. Krwawe walki, akty ludobójstwa i masowe przesiedlenia ludności miały tam miejsce od lipca 1991
roku. Parlament serbski w grudniu 1991 roku ogłosił secesję i proklamował
utworzenie samozwańczej Republiki Serbskiej w Krajinie ze stolicą w Kninie.
Ataki serbskie na dwa miasta wschodniej Slawonii – Osijek i Vukowar, nasiliły się we wrześniu 1991 roku. Natomiast 7 października miał miejsce nalot
sił serbskich na Zagrzeb. Nastąpiły blokada i bombardowanie artyleryjskie
Dubrownika76.
Państwa należące do EWG postanowiły dokonać ekonomicznej blokady Serbii, która jednak w praktyce nie przyniosła spodziewanych rezultatów.
Rada Bezpieczeństwa po licznych dyskusjach i konsultacjach politycznych
podjęła decyzję o powołaniu specjalnych oddziałów ONZ, które miały nadzorować rozejm w Chorwacji. Pierwsi obserwatorzy wojskowi ONZ przybyli
do Chorwacji 14 I 1992 roku. Natomiast państwa EWG na początku 1992
roku uznały suwerenność Chorwacji. Wraz z uznaniem niepodległości tego
kraju taką samą decyzję podjęto w sprawie Słowenii. Dzięki temu konflikt
w byłej Jugosławii przestał być sprawą wewnętrzną, a stał się problemem
o wymiarze międzynarodowym77. Serbowie krajińscy w czerwcu 1993 roku
zadeklarowali, że nigdy nie zaakceptują rządu w Zagrzebiu i przeprowadzili
referendum. Jego wyniki potwierdziły chęć oderwania tych ziem od Chorwacji i połączenia z Serbią. Chorwacki Sąd Konstytucyjny uznał referendum za
nieważne.
W wyniku przeprowadzenia ofensywy „Burza” („Oluje”) w 1995 roku
Chorwaci odzyskali oba regiony. Rozpoczęły się chorwackie akty ludobójstwa
oraz masowy exodus 300 tys. Serbów mieszkających w Chorwacji. Konflikt
serbsko-chorwacki zakończyło przywrócenie granic przedwojennych między
republikami. Ostateczny koniec walk w Chorwacji przyniósł wynegocjowany
w listopadzie 1995 roku układ pokojowy z Dayton. Nadzór nad przestrzeganiem porozumienia został powierzony międzynarodowym siłom wojskowym
pod dowództwem Paktu Północnoatlatyckiego (IFOR, a następnie SFOR).
Zawarte porozumienie zostało oficjalnie podpisane 14 XII 1995 roku w Paryżu. Kończyło krwawe starcia zbrojne w tej części byłej Jugosławii. Chorwacja w 2002 roku przystąpiła do programu Partnerstwo dla Pokoju, w 2003
roku podpisała Kartę adriatycką, której celem było przygotowanie Bałkanów
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zachodnich do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Zaproszenie do
tego sojuszu otrzymała 2 IV 2008 roku na szczycie w Bukareszcie, a od
kwietnia 2009 roku jest jego członkiem.
Spośród wszystkich państw postjugosłowiańskich (poza Słowenią)
Chorwacja miała obiektywnie największe szanse na integrację ze strukturami europejskimi78. Jej atutem była względnie dobra sytuacja gospodarcza79,
jak również postępująca po 2000 roku demokratyzacja systemu politycznego. Największą przeszkodą na drodze Chorwacji do członkostwa w UE były
czynniki o charakterze politycznym, a w szczególności brak ścisłej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla państw byłej Jugosławii80.
Negocjacje z UE wstrzymano, gdy Chorwacja odmówiła wydania Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla państw byłej Jugosławii (MTKJ) generała Ante Gotoviny, który dowodził siłami chorwackimi podczas operacji
„Burza” w 1995 roku81.
Podsumowując, można stwierdzić, że Chorwacja na początku swojej
samodzielności w latach dziewięćdziesiątych XX wieku charakteryzowała
się autorytarnym systemem politycznym, a jej prezydent Franjo Tuđman był
bardzo nieufny wobec instytucji europejskich. Alternacja władzy dokonała
się po jego śmierci w 2000 roku, a nowy chorwacki prezydent Stjepan Mesić
wprost zadeklarował wolę akcesji do UE. Kwestia integracji europejskiej stanowiła priorytet dwóch kolejnych gabinetów: centrolewicowego Ivicy Račana
(2000–2003) i centroprawicowego Ivo Sanadera (od grudnia 2003 roku)82.
Dnia 29 X 2001 roku Chorwacja podpisała Porozumienie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA), które weszło w życie 1 II 2005 roku. W lutym 2004 roku
Zagrzeb złożył wniosek o członkostwo, a w kwietniu 2004 roku UE przyznała
Chorwacji status oficjalnego kandydata83.
Rokowania UE z Chorwacją rozpoczęły się dopiero w październiku
2005 roku, po stwierdzeniu w raporcie przez prokurator Trybunału Haskiego
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ds. zbrodni wojennych w dawnej Jugosławii Carlę del Ponte, że Chorwacja
współpracuje z Trybunałem84. W wyborach prezydenckich 10 XII 2009 roku
zwyciężył kandydat Partii Socjaldemokratycznej (SDP) Ivo Josipović, który zapowiedział wspieranie szybkiej integracji Zagrzebia z UE85. Ostatecznie, zamknięcie negocjacji nastąpiło 30 VI 2011 roku, dnia 9 XII 2011 roku
w Brukseli podpisano traktat akcesyjny, a 22 I 2012 roku przy frekwencji
43,5 proc. odbyło się w Chorwacji referendum akcesyjne, w którym za wejściem do UE opowiedziało się 66,24 proc. uczestniczących w głosowaniu
Chorwatów. „Wydyskutowano” wtedy, że 2013 rok będzie przewidywaną datą
wejścia Chorwacji do UE86.
Macedonia była przez 45 lat jedną z sześciu republik związkowych
utworzonej 29 XI 1945 roku Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii.
Zasady prawno-ustrojowe Ludowej (a od 1963 roku – Socjalistycznej) Republiki Macedonii określały konstytucje federalne z lat 1946, 1953, 1963 i 1974,
a w ślad za nimi macedońskie konstytucje republikańskie (z lat 1946, 1963,
1974) potwierdzające reguły zawarte w akcie federalnym. Tendencje niepodległościowe w Socjalistycznej Republice Macedonii pojawiły się pod koniec
lat osiemdziesiątych87. W latach dziewięćdziesiątych zaczęły powstawać liczne partie i inne organizacje polityczne popierające ruch niepodległościowy88.
W lutym 1990 roku rozpoczął działalność Ruch dla Akcji Wszystkich Macedończyków, który opowiadał się za niepodległością państwa. Dnia 11 XI 1990
roku odbyły się wolne i demokratyczne wybory do Zgromadzenia Republiki. Jednym z pierwszych aktów prawnych przyjętych przez parlament była
uchwalona 25 I 1991 roku Deklaracja o suwerenności republiki, co zostało
zaakceptowane w referendum 8 IX 1991 roku. Wzięło w nim udział 71 proc.
uprawnionych, z czego 95 proc. zaakceptowało decyzję Zgromadzenia Republiki. Referendum zignorowały mniejszości albańska i serbska.
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Konstytucję niepodległego państwa parlament uchwalił 17 XI 1991
roku . Procesem zmian kierował wybrany 27 I 1991 roku przez Zgromadzenie Republiki prezydent Kiro Gligorov. Proces transformacji, w tym ustalenie
granic nowego państwa, przebiegł bezkrwawo i bezkonfliktowo90. Republika
Macedonii stała się suwerennym państwem, przestrzegającym zasad i standardów prawa międzynarodowego, szanującym stosunki sąsiedzkie i współpracę
międzynarodową, a także podstawowe prawa i wolności człowieka91. Mimo
tego stanu początkowo Macedonia nie była uznawana przez społeczność
międzynarodową. Szczególnie negatywnie na utworzenie nowego państwa
zareagowały Grecja i Bułgaria. Pierwsza, na której terytorium znajdowała się
znaczna część ziem historycznie uznawanych za macedońskie, sprzeciwiała
się używaniu nazwy Macedonia oraz symboli narodowych, traktowanych
przez Greków za własne, druga odmawiała Macedończykom państwowości,
twierdząc, że są Bułgarami. Mimo interwencji ONZ, uzyskania przez Macedonię członkostwa w tej organizacji92 i wprowadzenia na jej teren międzynarodowych sił pokojowych sytuacja nie uległa zmianie i nowo powstałe państwo,
pod naciskiem Grecji, zgodziło się na używanie nazwy Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii93 oraz zrzekło się pretensji do ziem znajdujących się
w granicach Grecji.
Rzeczpospolita Polska od 11 VIII 2005 roku w stosunkach bilateralnych stosuje nazwę Republika Macedonii, zaś w stosunkach międzynarodowych używa nazwy Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Nazwa ta jest
używana także w organizacjach międzynarodowych94. Rozmowy negocjacyjne o stowarzyszeniu z UE zostały rozpoczęte przez Macedonię w 2000 roku,
a w 2001 roku nastąpiło podpisanie stosownej umowy, która weszła w życie
w 2004 roku. Macedonia złożyła 22 III 2004 roku wniosek o członkostwo
w UE, a oficjalny status kandydata otrzymała w grudniu 2005 roku.
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Za przyjęciem ustawy zasadniczej opowiedziało się 96 deputowanych, trzech było przeciw, a przedstawiciele zrzeszeni w albańskich partiach etnicznych nie wzięli udziału w głosowaniu. Parlament składał
się ze 120 posłów. Zob. szerzej: SI UKSW, www.uksw.edu.pl, M. Wanat, Status międzynarodowy Republiki Macedonii, s. 3, inf. z 11 I 2012.
Zob. szerzej: P. Rzegocki, Macedonia, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej:
Ustrój, organy władzy, partie polityczne, red. M. Barański, E. Pioskowik, Katowice 2005, s. 218.
Więcej na temat systemu politycznego Macedonii zob. T. Bichta, System polityczny Macedonii, [w:]
Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012, s. 303–321.
Macedonia jest członkiem ONZ od kwietnia 1993 roku.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – FyROM (Former yugoslav Republic of Macedonia).
Zob. SI Rady Europy, www.coe.int, inf. z 17 I 2012.
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Bośnia i Hercegowina jest jednym z państw, które powstało po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, dokonanym na
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W okresie II wojny
światowej Bośnię i Hercegowinę włączono w skład Niezależnego Państwa
Chorwackiego, kontrolowanego przez Niemców i Włochów. Po zakończeniu
wojny Bośnia i Hercegowina stała się jedną z republik federacyjnych Jugosławii komunistycznej95.
Niepodległość Bośnia i Hercegowina ogłosiła 5 IV 1992 roku jako
trzecia, po Słowenii i Chorwacji, republika federacji jugosłowiańskiej96, a dnia
22 kwietnia została przyjęta do ONZ pod nazwą Republika Bośni i Hercegowiny. Secesja Bośni i Hercegowiny, podobnie jak w przypadku Chorwacji,
doprowadziła do ostrego konfliktu zbrojnego, w którym wśród najistotniejszych przesłanek takiego rozwoju wydarzeń była dezaprobata Belgradu oraz
przemieszanie etniczno-religijne na terytorium Bośni i Hercegowiny, które
w praktyce uniemożliwiało satysfakcjonującą wszystkie strony delimitację
granic. W następstwie tej sytuacji odżyły stare antagonizmy, które doprowadziły do wojny domowej97.
Muzułmańscy i chorwaccy przedstawiciele prezydium bośniackiej republiki związkowej w październiku 1991 roku przegłosowali memorandum
o niepodległości Bośni i Hercegowiny. Ten akt spotkał się ze sprzeciwem
Serbów bośniackich, którzy opowiadali się za włączeniem zamieszkanych
przez nich obszarów do Serbii. Natomiast prezydenci Tuđman i Milošević
spotkali się już na początku 1991 roku, w celu ustalenia podziału terytorium
Bośni i Hercegowiny pomiędzy Serbię i Chorwację (porozumienie w Karađorđevo). Była to kolejna odsłona rywalizacji Serbii i Chorwacji o wpływy
i ziemie Bośni i Hercegowiny. Pojawiały się także na przełomie 1991/1992
plany utworzenia konfederacji (na wzór Szwajcarii), jednak nasilająca się
obustronna nieufność oraz wzajemne akty przemocy przekreśliły ten projekt. Referendum niepodległościowe w Bośni i Hercegowinie miało miejsce
w dniach 29 II – 1 III 1992 roku, jednak zostało zbojkotowane przez bośniackich Serbów, którzy proklamowali na terenach północno-wschodnich Bośni
i Hercegowiny własne państwo – Serbską Republikę Bośni i Hercegowiny ze
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Zob. szerzej: L. Podhorodecki, op. cit., s. 13–151; M. J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy…, s. 15–57.
E. Zieliński, System polityczny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Warszawa 1984,
s. 74–79.
Zob. B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997, s. 104–113.
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stolicą w Banja Luce (Republika Serbska od sierpnia 1992 roku). Doszło również do rozpadu sojuszu bośniacko-chorwackiego, po proklamowaniu latem
1992 roku przez bośniackich Chorwatów własnego państwa Herceg–Bośnia,
ze stolicą w Mostarze98.
Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem przez Bośnię i Hercegowinę
niepodległości rozpoczęła się wojna domowa na terytorium byłej Jugosławii.
W konflikcie trwającym kilka lat udział brały zarówno regularne siły zbrojne,
jak i jednostki paramilitarne, a każda ze stron dopuszczała się mordów, gwałtów i grabieży. Zgodnie z założeniami nakazującymi dążenie do utworzenia
jednolitych etnicznie państw przeprowadzono regularne czystki etniczne.
Strony konfliktu zakładały obozy koncentracyjne; zmuszono ludzi do opuszczenia swoich domów. Uchodźcy uciekali na obszary zamieszkane przez
„swoją” grupę etniczną bądź starali się wyjeżdżać za granicę, przede wszystkim do państw Europy Zachodniej. Do najbardziej spektakularnych casusów
jugosłowiańskiej wojny na terenie Bośni i Hercegowiny można zaliczyć:
trwające 1395 dni oblężenie Sarajewa, walki o miasto Mostar (początkowo
bośniacko-serbskie, a następnie bośniacko-chorwackie), w których wyniku
zostało praktycznie całkowicie zniszczone, czy też masakra w Srebrenicy,
kiedy to latem 1995 roku Serbowie wymordowali około 8 tys. muzułmanów.
Na forum międzynarodowym toczyły się również mediacje i negocjacje, których efektem były pojawiające się różne koncepcje przyszłości Bośni i Hercegowiny. Przykładowo Serbowie i Chorwaci zamieszkujący Bośnię i Hercegowinę proponowali utworzenie konfederacji trzech państw etnicznych, na co
zgody nie wyrażali muzułmanie. Natomiast bośniaccy muzułmanie popierani
przez Stany Zjednoczone proponowali system federacyjny. Międzynarodowi
mediatorzy Cyrus Vance (ONZ) oraz David Owen (EWG) w październiku
1992 roku zaproponowali plan podziału („kantonizację”) Bośni i Hercegowiny na 7-10 autonomicznych okręgów (plan Vance’a–Owena). Później pojawił
się również projekt unii trzech republik, podzielonych na 12 części (plan
Owena–Stoltenberga). Powstała także w 1993 roku koncepcja Związku Zjednoczonych Republik Bośni i Hercegowiny, pośrednia pomiędzy konfederacją
trzech państw a federacją większej liczby prowincji99.
Ciągłe walki, które towarzyszyły negocjacjom, nie wpływały pozytywnie na przebieg rozmów i próby rozwiązania problemu, a notorycznie
zrywane zawieszenia broni i rozejmy były traktowane jako taktyczne dzia98
99

J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych, Warszawa 1996, s. 589–590.
Ibidem.
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łania stron. Liczby uchodźców i ofiar stale rosły, a sytuacja humanitarna na
terenie Bośni i Hercegowiny gwałtownie się pogarszała. Państwo bośniackie
w 1993 roku funkcjonowało jedynie w małych muzułmańskich enklawach
znajdujących się w środkowej Bośni100. Sytuacja stawała się coraz bardziej
dramatyczna, zwłaszcza dla ludności cywilnej, dlatego też środowisko międzynarodowe, zwłaszcza Stany Zjednoczone, Sojusz Północnoatlantycki oraz
Rosja, zaczęło działać ze zwiększonym zaangażowaniem. Siły sojuszu pod
przewodnictwem Stanów Zjednoczonych wystosowały na początku 1994
roku ultimatum, w którym nakazały wstrzymanie działań zbrojnych, grożąc
bośniackim Serbom użyciem lotnictwa. Kolejnym krokiem było podpisanie
porozumienia waszyngtońskiego w marcu 1994 roku o utworzeniu federacji
chorwacko-muzułmańskiej.
Rząd federacyjny powołany w następstwie porozumienia miał funkcjonować równolegle z rządem Bośni i Hercegowiny do czasu zakończenia
negocjacji z Serbami. Jednak nie wdrożono wszystkich postanowień porozumienia, a walki nadal trwały, powodowane głównie roszczeniami terytorialnymi. Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz
reprezentanci UE i ONZ wchodzący w skład tzw. Grupy Kontaktowej postanowili w czerwcu 1994 roku przedstawić plan pokojowego podziału Bośni
i Hercegowiny, który został jednak odrzucony przez bośniackich Serbów. Sytuacja nadal była patowa, trwały walki, również akcje powietrzne sił Paktu
Północnoatlantyckiego na serbskie bazy nie przynosiły rezultatów, a stacjonujący żołnierze Sił Ochronnych Narodów Zjednoczonych (UNPROFOR) byli
bezsilni i bezużyteczni. Plan Akashiego i plan Juppé’go, kolejne inicjatywy
pokojowe, nie przyniosły rezultatów. Pakt Północnoatlantycki i UE podjęły
decyzję o zwiększeniu zaangażowania militarnego. Jednak doszło ostatecznie do rozmów w Genewie i Nowym Jorku, w których uczestniczyły Grupa
Kontaktowa oraz strony konfliktu. Ich rezultatem były rokowania pokojowe
w Dayton, trwające trzy tygodnie. Porozumienie pokojowe parafowano 21 XI
1995 roku; Bośnia i Hercegowina w myśl porozumienia z Dayton miała składać się z dwóch części: Federacji Bośni i Hercegowiny (51 proc. terytorium)
oraz Republiki Serbskiej (49 proc. terytorium). Traktat pokojowy podpisano
w Paryżu 14 XII 1995 roku. Kolejnym krokiem było umieszczenie na terytorium Bośni i Hercegowiny sił nadzorujących realizację postanowień pokojowych z Paryża. Rozpoczął się proces przerzucania do Bośni i Hercegowiny
100

I. Banac, What Happened in the Balkans (or Rather ex Yugoslavia)?, „East European Politics and
Societies”, 2009, № 4, s. 468–470.
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sił IFOR, zastąpionych w grudniu 1996 roku przez SFOR, a następnie w roku
2004 przez Siły Unii Europejskiej (EUFOR) – misja Althea101.
Postanowienia pokojowego traktatu paryskiego były realizowane bez
pośpiechu oraz z licznymi przeszkodami. Był to złożony, wielostronny kompromis, niestety momentami wewnętrznie sprzeczny102. Bardzo długo strony
uważały, że porozumienie pokojowe zostało im narzucone przez państwa
trzecie. Jego treść nie niwelowała głębokich podziałów, które wojna bardzo
mocno pogłębiła. Ogromne niezadowolenie z postanowień traktatu można
było zaobserwować wśród bośniackich Serbów, którzy sprzeciwiali się „narzuconemu dyktatowi”. Również na gruncie lokalnym dochodziło do częstych
napięć. Bezwzględna i krwawa wojna domowa z jednej strony stworzyła mur
wzajemnej nienawiści, a z drugiej spowodowała, że pojawił się poważny
problem, również dla instytucji międzynarodowych, ścigania zbrodni popełnionych w trakcie wojny. Bardzo często ludzie odpowiedzialni za zbrodnie
uchylali się od kary, byli ukrywani i chronieni przez towarzyszy broni. Napięcia etniczno-religijne i antagonizmy są nadal widoczne, a na terytorium
Republiki Serbskiej zauważyć można rugowanie Bośniaków, nielicznie tam
jeszcze mieszkających.
Bośnia i Hercegowina jest bardzo specyficznym organizmem państwowym, a to bezpośrednio wpływa na jej system polityczny. Dezintegrację
Bośni i Hercegowiny powodują głównie trzy czynniki: 1) multikulturowy,
wieloetniczny charakter państwa, w którym są głęboko zakorzenione antagonizmy i silne nastroje nacjonalistyczne, implikujące brak woli współpracy, ale
także brak wspólnej, ponadetnicznej tożsamości państwowej; 2) nienaturalny,
sztuczny charakter organizmu państwowego, który został narzucony przez
zewnętrzne czynniki; 3) brak spójności państwa, spowodowany zbyt daleko
posuniętą decentralizacją i bardzo niejasnym podziałem kompetencji pomiędzy różnymi instytucjami.
Wymienione czynniki, a także brak tradycji demokratycznych i państwowych powodują, że Bośnię i Hercegowinę można określić jako międzynarodowy protektorat, którego istnienie i stabilność w dużej mierze są
uzależnione od nieustannej interwencji zewnętrznych podmiotów w sprawach
politycznych, gospodarczych i militarnych. Z tego powodu Bośnia i Hercegowina jest często określana mianem „twardego protektoratu”, a jej dualizm
101
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J. Kukułka, op. cit., s. 593-600; SI EUFOR, http://www.euforbih.org, inf. z 11 I 2012.
L. Hladkỳ, Dwanaście lat po Dayton – rzeczywistość i iluzje, [w:] Europejski protektorat? Bośnia
i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. M. Gniazdowski, Warszawa 2008, s. 17–18.
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administracyjno-polityczny – jako największe wyzwanie dla pokoju na Bałkanach103. To również źródło słabości państwa, które w istocie nie radzi sobie
z problemami społecznymi, ekonomicznymi, etnicznymi, a także w walce ze
zorganizowaną przestępczością104. Z punktu widzenia najważniejszych graczy
na arenie międzynarodowej obszar Bośni i Hercegowiny jest peryferyjny i ma
znaczenie marginalne.
Porozumienie z Dayton miało służyć zakończeniu wojny, zawierało
rozwiązania tymczasowe. Jednak ta tymczasowość jest dość trwała, mimo
braku powszechnej akceptacji. Nie zostały rozwiązane takie kwestie, jak:
rozliczenie zbrodni wojennych, problemy z nacjonalizmami, segregacja
etniczno-religijna, powrót uchodźców. Nie stworzono podstaw do zbudowania nowoczesnego demokratycznego państwa. Pojawiają się również opinie
– i to nie tylko wśród lokalnych nacjonalistów – o konieczności podziału
bośniackiego państwa105. Bośnia i Hercegowina wciąż znajduje się na peryferiach polityki międzynarodowej, a jej system polityczny nie jest dostatecznie
efektywny. Nie ma to większego znaczenia dla mocarstw. Jednak pomimo
tych problemów Bośnia i Hercegowina rozpoczęła negocjacje w sprawie
stowarzyszenia z UE w 2005 roku, które zostały zakończone podpisaniem
umowy stowarzyszeniowej w 2008 roku.
W maju 1945 roku teren przedwojennej Słowenii zajęły oddziały komunistyczne Tita i Słowenia weszła w skład zjednoczonej Jugosławii. Ustrój
państwowy republiki był regulowany konstytucjami jugosłowiańskimi z lat
1946, 1953, 1963 oraz 1974, a także słoweńskimi konstytucjami republikańskimi. W 1974 roku wprowadzono konstytucję, która przyznała republikom
prawo do secesji. Po śmierci Tita Jugosławia miała problemy z kryzysem
ekonomicznym i konfliktami narodowościowymi. Milošević dążył do utrzymania Jugosławii z zachowaniem dominującej pozycji Serbii. W 1989 roku
Skupsztina w Lubljanie przyjęła poprawkę do republikańskiej konstytucji,
dającą podstawę do domagania się przez Słowenię niepodległości. Dnia
8 IV 1990 roku odbyły się w republice pierwsze w całej Jugosławii wolne
wybory. Główna rywalizacja wyborcza miała miejsce między centroprawicową koalicją znaną jako Demokratyczna Słoweńska Opozycja (DEMOS)
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J. Olchowski, K. Pawłowski, Region Europy Południowo-Wschodniej, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 80–82.
Zob. SI Międzynarodowego Funduszu Walutowego, http://www.imf.org, inf. z 1 XI 2011.
I. Banac, op. cit., s. 477–478; J. Olchowski, K. Pawłowski, op. cit., s. 94.
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a ugrupowaniami postkomunistycznymi. Wygrała je koalicja sześciu partii
centroprawicowych DEMOS, uzyskując około 55 proc. głosów.
Po referendum przeprowadzonym w grudniu 1990 roku, w którym
większość obywateli opowiedziała się za całkowitą niepodległością republiki, została proklamowana 25 VI 1991 roku niepodległość Słowenii. Władze
federalne w Belgradzie, aby zapobiec secesji, zdecydowały o użyciu wojska.
Przeciwko 35 tys. żołnierzy armii federalnej stanęło około 26 tys. członków
obrony terytorialnej i policjantów106. Walki w Słowenii trwały do 7 VII 1991
roku, kiedy to pod naciskiem UE zawarto trzymiesięczne zawieszenie broni
i zamrożono deklaracje niepodległościowe Słowenii i Chorwacji. Słowenia
ponownie zadeklarowała swoją niepodległość 8 X 1991 roku107. Nowa konstytucja Słowenii została uchwalona w grudniu 1991 roku108. Pierwszym prezydentem został Milan Kučan, a rząd zdecydowanie odrzucił wszelkie koncepcje zmierzające do odtworzenia państwa na miejsce byłej Jugosławii109.
Umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską Słowenia podpisała
10 VI 1996 roku i równocześnie przedstawiała podanie o członkostwo w UE.
Dnia 1 V 2004 roku znalazła się w gronie 15 nowych członków UE. Również
w tym roku (29 marca) została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego110.
Jako pierwszy reprezentant państw postkomunistycznych, Słowenia w 2008
roku sprawowała prezydencję w UE. Od 1 I 2007 roku znalazła się w strefie
euro. Ta dawniej najbogatsza republika w Jugosławii jest także jedynym państwem powstałym na terenie dawnej federacji, które cieszy się stabilnością
oraz stosunkowo wysokim poziomem rozwoju gospodarczego. Tradycyjnie
utrzymuje bliskie kontakty z Austrią i Włochami, a nie z bałkańskimi sąsiadami.
Słowenia jest państwem – liderem przemian demokratycznych wśród
bytów politycznych jugosfery. Niekwestionowany wpływ na taki stan miała jej kultura. Już w skład powojennej komunistycznej Jugosławii Słowenia
106
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Na temat wojny w Słowenii zob. szerzej: SI portalu Green Devils, www.greendevils.pl, inf. z 26 I 2012.
SI portalu Gazeta.pl, www.historia.gazeta.pl, inf. z 1 I 2012.
Na temat ustawy zasadniczej i systemu politycznego Słowenii zob. W. Sokół, System polityczny Słowenii, [w:] Systemy polityczne państw…, s. 385–422.
A. Orzelska, Zmiany sytuacji geopolitycznej a ewolucja polityki zagranicznej w Europie Środkowej
i Wschodniej w latach 1989–1999, „Studia Polityczne”, 2001, nr 12, s. 182.
Słowenia jest członkiem także wielu innych organizacji międzynarodowych: ONZ (od 1992 roku);
OBWE (od 1992 roku); Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (od 1992 roku); Światowej Organizacji
Zdrowia (od 1992 roku); Międzynarodowej Organizacji Pracy (od 1992 roku); Rady Europy (od 1993
roku); Międzynarodowego Funduszu Walutowego (od 1993 roku); Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (od 1993 roku); Światowej Organizacji Handlu (od 1995 roku); Środkowoeuropejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (od 1996 roku).
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wstąpiła jako organizm wprawdzie zależny politycznie, ale całkowicie samodzielny pod względem kulturalnym. W tym aspekcie Słowenia była związana z krajami Europy Środkowej, głównie z Austrią i północnymi Włochami,
częściowo również z Węgrami. Wpływ południowosłowiańskich krajów bałkańskich, z którymi Słowenia była połączona wspólnym państwem przez siedemdziesiąt lat XX wieku, zaznaczył się w mniejszym stopniu. Od 1991 roku
władze Słowenii aktywnie wspierały rozwój kultury, wychodząc z założenia,
że dokonania kulturalne mogą być istotnym atutem dla niewielkiego państwa
i narodu.
Po II wojnie światowej Czarnogóra weszła w skład Federacyjnej Republiki Jugosławii. Komuniści zdobyli popularność jako siła oporu wobec
niemieckiego i włoskiego najeźdźcy. W roku 1989 w Czarnogórze rozpoczęły się wystąpienia niepodległościowe. W referendum niepodległościowym w 1992 roku 95,96 proc. głosujących opowiedziało się za pozostaniem
w związku z Serbią, z którą Czarnogóra utworzyła nową Federacyjną Republikę Jugosławii. Ustawa zasadnicza wprowadziła dwuizbowy parlament
związkowy: Skupsztina składała się z Rady Obywateli (138 mandatów) oraz
Rady Republik (40 mandatów). Parlament wybierał prezydenta federacji, powoływał rząd federacji. Gabinet ponosił polityczną odpowiedzialność przed
Skupsztiną. Kadencja parlamentu została określona na cztery lata111.
W 1999 roku z powodu hiperinflacji, jaka dotknęła jugosłowiańskiego
dinara, władze Czarnogóry wprowadziły niemiecką markę jako drugą oficjalną walutę, a w roku 2000 marka stała się jedyną oficjalną walutą na terytorium Czarnogóry. W 2002 roku marka niemiecka została zastąpiona przez
euro. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych we władzach Czarnogóry pojawiły
się silne dążenia emancypacyjne. W rezultacie rozmów prowadzonych przez
kierownictwo federalne, władze republik pod patronatem Unii Europejskiej
w marcu 2002 roku zadecydowały o zmianie struktury federacji. Zgromadzenie Federalne Federacyjnej Republiki Jugosławii proklamowało 4 II 2003
roku powstanie unii państwowej dwóch republik pod nazwą Serbia i Czarnogóra112.
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E. Mizerski, Geneza i rozpad ustroju federalnego byłych państw socjalistycznych, Toruń 1996, s. 24 i n.,
SI Internetowego Portalu Turystycznego Państwa.com, www.panstwa.com, „Czarnogóra – Historia”,
s. 1, inf. z 10 IX 2010; T. Bichta, M. Wichmanowski, System polityczny Czarnogóry, [w:] Systemy
polityczne państw…, s. 202–206.
Ibidem; J. Wojnicki, System konstytucyjny…, s. 12–14.
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Zgodnie z układem podpisanym w dniu 14 III 2002 roku przez władze związkowe Jugosławii oraz władze republikańskie Federacyjna Republika
Jugosławii z dniem 4 II 2003 roku przekształciła się w unię państw – konfederację pod nazwą Serbia i Czarnogóra (Srbija i Crna Gora). Układ przewidywał powstanie nowego organizmu państwowego, będącego związkiem
dwóch republik – Serbii i Czarnogóry. Zadeklarowano, że Serbia i Czarnogóra
będą miały wspólne organy władzy: jednoizbowy parlament, prezydenta pełniącego obok funkcji głowy państwa obowiązki szefa rządu, rząd federalny
złożony z pięciu resortów: spraw zagranicznych, obrony, międzynarodowych
stosunków gospodarczych, wewnętrznych stosunków gospodarczych oraz
ochrony praw człowieka i mniejszości, a także wspólny sąd Serbii i Czarnogóry. Strony uzgodniły, że sąd Serbii i Czarnogóry będzie pełnił funkcje
sądu konstytucyjnego oraz administracyjnego. Układ wprowadzał również
zabezpieczenia przed dyskryminacją mniejszej republiki – Czarnogóry przez
Serbię. Stolicą administracyjną był Belgrad, uzgodniono jednak, że niektóre
instytucje federalne będą miały swoje siedziby w Podgoricy.
Dowodzenie armią stało w gestii Najwyższej Rady Obrony złożonej z prezydenta Serbii i Czarnogóry oraz prezydentów obu republik. Rada
podejmowała decyzje na zasadzie porozumienia. Równocześnie ministrowie
spraw zagranicznych oraz obrony mieli zastępców pochodzących z innej
republiki niż szef resortu. Dodatkowo w połowie kadencji (po dwóch latach) ministrowie mieli zamieniać się stanowiskami ze swoimi zastępcami.
Uzgodniono także, że reprezentacja Serbii i Czarnogóry w najważniejszych
organizacjach międzynarodowych (ONZ, OBWE, UE, Radzie Europy) będzie podlegać rotacji na zasadzie parytetu. Strony porozumienia zadeklarowały utworzenie przez Serbię i Czarnogórę wspólnego rynku opartego na
wolności prowadzenia działalności gospodarczej, liberalnej polityce handlu
wewnętrznego oraz ochronie własności. Układ został zawarty w obecności
Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
W porozumieniu przewidywano, że po trzech latach funkcjonowania związku
będzie można przeprowadzić referendum w sprawie jego dalszego funkcjonowania, a do końca grudnia 2002 roku zostanie opracowana i uchwalona
Karta konstytucyjna Unii Państwowej Serbii i Czarnogóry. Kartę w pierwszej
kolejności uchwaliły parlamenty republikańskie: 27 I 2003 roku – Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii, 29 I 2003 roku – Zgromadzenie Republiki
Czarnogóry, a 4 II 2003 roku – parlament federalny Federacyjnej Republiki
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Jugosławii. Z chwilą przyjęcia Karty konstytucyjnej dotychczasowa federacja
– FRJ, przestała istnieć113.
Dnia 21 V 2006 roku odbyło się referendum niepodległościowe, w którym 55,5 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością Czarnogóry.
Liczba głosów za secesją spełniła tym samym podwyższone wymogi stawiane
przez UE, konieczne dla uznania niepodległości państwa. W dniu 23 V 2006
roku prezydent i premier Serbii uznali wynik referendum niepodległościowego. W kolejnych dniach akceptację deklaracji niepodległości zapowiedziały
w specjalnych oświadczeniach UE oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Rosja i Stany Zjednoczone. Parlament kraju
3 VI 2006 roku proklamował niepodległość Czarnogóry114.
Czarnogóra, poza Kosowem, jest najmłodszym państwem Europy,
a pod względem liczby mieszkańców (625 tys.) najmniejszym krajem Bałkanów. Dąży do integracji ze strukturami UE. Wniosek o członkostwo złożyła
w grudniu 2008 roku. Poparcie społeczeństwa Czarnogóry dla integracji z UE
wynosiło w 2010 roku 73 proc. Oficjalny status kandydata do Unii Europejskiej uzyskała w grudniu 2010 roku115.

5. albania – na obrzeżach komunizmu i demokracji
Albania została w 1939 roku zaanektowana przez Włochy. Po kapitulacji Włoch (w 1943 roku) Albanię okupowały wojska niemieckie. W roku
1941 powstała Komunistyczna Partia Albanii na czele z Enverem Hodżą (Hoxhą), która w 1942 roku utworzyła Front Wyzwolenia Narodowego, a w 1943
roku Armię Wyzwolenia Narodowego, prowadzącą walki z niemieckim okupantem. Albańscy komuniści przygotowywali się równocześnie do przejęcia
władzy w kraju po klęsce III Rzeszy. W tym celu prowadzili od września 1943
roku szeroko zakrojone działania skierowane także przeciw albańskim organizacjom narodowym i nacjonalistycznym. Bardzo pomocne w tej działalności
okazały się struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne – Służ113
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Ibidem, s. 12-14. Szczegółowe kwestie dotyczące powstania unii państwowej oraz zasad kreacji nowych
organów władzy określała ustawa z dnia 4 II 2003 roku wprowadzająca Kartę konstytucyjną Unii
Państwowej Serbii i Czarnogóry (Zakon o sprovodjenju ustavne povelje).
SI Fundacji Promocji Stosunków Międzynarodowych, www.stosunkimiedzynarodowe.pl, „Czarnogóra
– Nowe państwo w Europie”, s. 1, inf. 5 X 2010.
SI Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, www.pism.pl, A. Biernat, T. Żornaczuk, Integracja
Czarnogóry z Unią Europejską, „Biuletyn PISM”, 12 VIII 2011, nr 82 (831), s. 2508–2509 (PDF), inf.
z 5 VII 2012.
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ba Wywiadu Armii Narodowo-Wyzwoleńczej, która ostatecznie zlikwidowała
wspomniane organizacje w 1944 roku, po wycofaniu się armii niemieckiej.
Po wycofaniu się wojsk niemieckich Komunistyczna Partia Albanii
(od 1948 roku pod nazwą Albańska Partia Pracy) objęła władzę w październiku 1944 roku i utrzymywała ją do 1991 roku. W styczniu 1946 roku proklamowano Albańską Republikę Ludową, w marcu uchwalono konstytucję
i sformowano rząd, w którym funkcję premiera objął dyktator Enver Hodża.
Władze komunistyczne przeprowadziły reformę rolną, nacjonalizację przemysłu i skonfiskowały własność prywatną. Nowy reżim dzięki masowym
czystkom wyeliminował opozycję z życia politycznego. W latach 1945–1947
Albania utrzymywała bliską współpracę z Jugosławią. Część władz albańskich opowiadała się nawet za unią z Jugosławią. Zwolennikiem koncepcji
unii był Koczi Dzodze (Xoxe), konkurent Hodży w kierownictwie KPA.
Z chwilą rozpoczęcia konfliktu radziecko-jugosłowiańskiego w 1948
roku Albania zerwała stosunki z Belgradem, natomiast K. Dzodze oraz jego
zwolennicy zostali aresztowani i straceni. Po zerwaniu stosunków z Jugosławią Albania zacieśniła współpracę ze Związkiem Radzieckim. Następstwem
wzajemnych relacji Albanii i ZSRR było wstąpienie Albanii do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w 1949 roku oraz w 1955 roku przystąpienie
do Układu Warszawskiego i Organizacji Narodów Zjednoczonych. W roku
1954 nastąpiły zmiany na stanowisku szefa rządu albańskiego, Hodża zrezygnował na rzecz Mehmeta Shehu z funkcji premiera. Jednak pozostawał nadal
sekretarzem generalnym APP, co w praktyce oznaczało sprawowanie pełnej
władzy w państwie.
Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku doszło do poważnego
ochłodzenia wzajemnych relacji między Albanią a ZSRR. Albania skłaniała
się ku współpracy z Chinami, zaś ZSRR wywierał na nią szantaż gospodarczy.
Dlatego na moskiewskiej konferencji partii komunistycznych i socjalistycznych doszło do ostrej konfrontacji z KPZR i jej sojusznikami, co skutkowało
tym, że ZSRR przestał udzielać wsparcia gospodarczego. W odwecie w ciągu
kilkudziesięciu godzin ZSRR musiał ewakuować się z bazy morskiej w porcie
Wlora, a Albania przejęła kilka radzieckich okrętów podwodnych oraz sprzęt
i amunicję. W rezultacie w roku 1961 zerwano wzajemne stosunki dyplomatyczne. Następstwem tej sytuacji było wycofywanie się Albanii z organizacji
działających pod egidą ZSRR. OD 1962 roku przestała uczestniczyć w pracach RWPG, co odbiło się niekorzystnie na bilansie handlowym i pozycji
gospodarczej kraju. W 1968 roku skrytykowała interwencję Układu Warszaw-
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skiego w Czechosłowacji i wystąpiła z niego. Nie najlepsza atmosfera panowała nadal na linii Albania–Jugosławia. Jugosławii zarzucano dyskryminację
około dwóch milionów Albańczyków zamieszkujących Kosowo.
Komitet Centralny APP w 1967 roku podjął decyzję o budowie 700
tys. bunkrów, które miały stanowić zabezpieczenie dla Albańczyków przed
agresją imperialistyczną. Realizacja tego przedsięwzięcia znacząco osłabiła
potencjał gospodarczy państwa, pochłaniając około trzy mld USD. Albania,
umacniając komunizm, w 1967 roku ogłosiła się pierwszym państwem w pełni ateistycznym116. W latach siedemdziesiątych Albania dążyła do autarkii, nie
przyniosło to jednak powodzenia.
Po zerwaniu stosunków z ZSRR i państwami bloku od roku 1968
głównym sojusznikiem Albanii były Chiny, z którymi nawiązano współpracę
polityczną i gospodarczą. Oskarżenie władz Chińskiej Republiki Ludowej
o tolerowanie rewizjonizmu radzieckiego i jugosłowiańskiego stało się przyczyną zerwania w 1978 roku współpracy albańsko-chińskiej. W konsekwencji
oznaczało utratę przez Albanię ostatniego sojusznika oraz możliwości korzystania z zewnętrznej pomocy technicznej, gospodarczej oraz finansowej.
Również jako jedyne państwo europejskie Albania nie podpisała w 1975 roku
helsińskiego Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie. W roku 1976 uchwalono nową konstytucję Albanii, zmieniającą nazwę państwa na Ludową Socjalistyczną Republikę Albanii. Od drugiej
połowy lat siedemdziesiątych XX wieku Albania była zdana wyłącznie na
własne siły. Polityka albańskich władz komunistycznych doprowadziła do
międzynarodowej izolacji Albanii, a także prześladowań na tle religijnym
i katastrofy gospodarczej117.
Sytuacja w Albanii na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku była dramatyczna. Oskarżony o współpracę z wywiadem
obcego państwa premier Shehu w grudniu 1981 roku został zdymisjonowany
ze stanowiska. Dotychczasowy minister przemysłu Adil Çarçani w lutym
1982 roku został jego następcą. Dnia 11 IV 1985 roku zmarł I sekretarz APP
– Hodża, czego następstwem był powolny rozkład struktur władzy. Po jego
śmierci przewodnictwo w partii przejął Ramiz Alia, sprawujący od 1982 roku
funkcję prezydenta Albanii. Nie był jednak w stanie stawić czoła przemianom
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J. Wojnicki, System konstytucyjny Albanii, Warszawa 2007, s. 10.
Konstytucja Republiki Albanii uchwalona w dniu 21 października 1998 roku, Warszawa 2001, s. 5–9.
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w Europie i dokonać zmian w Albanii118. Jesień Ludów w Europie Środkowo-Wschodniej nie ominęła także Albanii. Proces przemian rozpoczęły strajki
oraz demonstracje o niespotykanej dotąd skali. W wyniku pierwszych w historii powojennej Albanii demokratycznych wyborów, które odbyły się w marcu
1991 roku, zwyciężyła komunistyczna APP. Zgromadzenie Ludowe wybrało
na prezydenta ponownie Alię. Uchwaliło również nową konstytucję, zmieniającą nazwę państwa na Republika Albanii. Albania starała się także zaistnieć
na arenie międzynarodowej, próbując wznowić stosunki dyplomatyczne z innymi państwami, między innymi w marcu 1991 roku nawiązano wzajemne
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
W rok po pierwszych demokratycznych wyborach komuniści zostali
pokonani przez demokratów. W marcu 1992 roku APP przegrała wybory parlamentarne, a zwycięstwo odniosła Albańska Partia Demokratyczna (PDSH),
która utworzyła koalicyjny rząd wraz z partiami republikańską i socjaldemokratyczną. Aleksander Meksi został premierem, natomiast na prezydenta
wybrano lidera PDSH Sali Berishę. Był to pierwszy od II wojny światowej
niekomunistyczny prezydent Albanii. W konsekwencji transformacja albańska nabierała rozpędu. W maju 1992 roku podpisano umowę o współpracy ze
Wspólnotą Europejską, Albania weszła w skład Organizacji Konferencji Islamskiej. Nastąpiła delegalizacja partii komunistycznej, a po ratyfikacji przez
prezydenta ustawy o ludobójstwie oskarżono i uwięziono byłego prezydenta
Alię wraz z innymi 18 czołowymi przedstawicielami reżimu komunistycznego w Albanii119. W roku 1993 albańskie władze wznowiły działania na rzecz
praw Albańczyków mieszkających w Kosowie. Albania rozpoczęła także starania akcesyjne do Paktu Północnoatlantyckiego, dlatego też w kwietniu 1994
roku przystąpiła do Partnerstwa dla Pokoju.
Kolejne wolne wybory parlamentarne w Albanii miały miejsce w 1996
roku. W ich wyniku większość uzyskała ponownie PDSH, a premierem został Meksi. Mimo sukcesu ciągle pogarszająca się sytuacja gospodarcza spowodowała niezadowolenie większości społeczeństwa albańskiego i krwawy
konflikt wewnętrzny. Masowe bankructwo nowo powstałych funduszy powierniczych (tzw. piramidy finansowe) w 1997 roku, w których Albańczycy
ulokowali znaczną część swoich oszczędności, doprowadziło do wybuchu
118
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Zob. szerzej: T. Czekalski, Albania, Warszawa 2003, s. 198 i n.; P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945‒2000, Warszawa 2003, s. 367.
Zob. W. J. Dziak, Albania, ,,Europa Środkowo-Wschodnia”, 1992, s. 28-29; idem, Albania, ,,Europa
Środkowo-Wschodnia”, 1994‒1995, s. 29–30.
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zamieszek i zachwiania stabilności kraju120. Sytuacja była na tyle poważna,
że Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o wysłaniu międzynarodowych sił zbrojnych, których celem była ochrona konwojów z pomocą humanitarną, dostarczaną przez kraje Unii Europejskiej. Prezydent Berisha został
zmuszony do utworzenia rządu porozumienia narodowego i przyspieszenia
wyborów121. Razem z wyborami w 1997 roku odbyło się referendum, w którym Albańczycy mieli opowiedzieć się za republiką bądź monarchią konstytucyjną122. W wyborach zwycięstwo odniosła Socjalistyczna Partia Albanii
(PSSH) – kontynuatorka tradycji APP, której przywódca Fatos Nano stanął na
czele rządu. W lipcu 1997 roku nowym prezydentem został Rexhep Meidani.
W latach następnych urząd prezydenta sprawowali: od 24 VII 2002 roku do
23 VII 2007 roku – Alfred Spiro Moisiu, od 23 VII 2007 roku do 23 VII 2012
roku – Bamir Topi, od 24 VII 2012 roku – Bujar Faik Nishani.
W miarę szybko opozycja znalazła „haka” na premiera Nano, w październiku 1998 roku został oskarżony o udział w morderstwie jednego z jej
przywódców. Po nim premierem został Pandeli Majko. Natomiast dnia 28 XI
1998 roku miało miejsce istotne wydarzenie – przyjęcie w referendum nowej
konstytucji Albanii. Warto również zaznaczyć, że w lutym 1999 roku Albania
użyczyła swojego terytorium do przygotowania i prowadzenia lądowej operacji północnoatlantyckiej „Allied Force”.
W tym okresie trwały również walki w Kosowie. Albania udzielała
poparcia Wyzwoleńczej Armii Kosowa (UÇK), walczącej o jego niepodległość. Po rozpoczęciu przez Serbów czystek etnicznych w marcu 1999 roku,
wymierzonych w mniejszość albańską w Kosowie, oraz po podjęciu w jej
obronie bombardowań wojska i wojskowych obiektów serbskich przez lotnictwo sojuszu, Albania udzieliła schronienia ponad 700 tys. albańskich uchodźców z tego rejonu.
Kolejne wolne wybory parlamentarne w czerwcu 2001 roku wygrała
ponownie PSSH, natomiast wybory 3 VII 2005 roku – Partia Demokratyczna
(PDSH), i tym samym przerwała trwające od 1997 roku rządy albańskich
postkomunistów. Sali Berisha, wywodzący się z PDSH, były prezydent Alba-
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nii, został premierem i utworzył gabinet koalicyjny. Po kolejnych wyborach
28 VI 2009 roku został nim ponownie.
Albania należy do najbiedniejszych państw Europy. Brakuje jej infrastruktury umożliwiającej rozwój gospodarki rynkowej. W momencie
przejęcia władzy przez PDSH połowa spośród kombinatów i fabryk była
unieruchomiona. Trwał nadal spadek produkcji przemysłowej i wydobycia
węgla. W pierwszym kwartale 1992 roku eksport i import zmniejszyły się
o 70 proc. Roczny dochód na głowę mieszkańca wynosił około 210 USD. Po
dziesięcioleciach izolacji Albania odnowiła kontakty z Europą, rozpoczęła
proces prywatyzacji i otworzyła gospodarkę kraju na inwestycje zagraniczne.
Albania w 2003 roku zainicjowała negocjacje z UE, a dnia 12 VI 2006 roku
nastąpiło podpisanie umowy o stowarzyszeniu ze strukturami UE (wejście
w życie umowy w 2009 roku). Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej
Albania złożyła 28 IV 2009 roku.
Bałkany są regionem postrzeganym jako mało stabilny politycznie,
słabo rozwinięty gospodarczo, z licznymi problemami, np. z nieprzestrzeganiem powszechnych praw człowieka, problemami etnicznymi i konfliktami
o granice. Taki wizerunek zdecydowanie przeszkadza większości państw
w procesie szybkiej integracji ze strukturami europejskimi. Unia Europejska
postawiła potencjalnym kandydatom do akcesji wymogi formalne; są nimi
kryteria kopenhaskie ustalone w 1993 roku. Określają warunki, jakie państwa
muszą spełnić, aby zostać przyjętymi do tej organizacji. Proces negocjacji
będzie więc wieloletni i będzie wymagał wprowadzenia wielu reform. Również interesy rosyjskie na Bałkanach mogą mieć negatywny wpływ na proces
integracji państw tego regionu z UE. Rosja wykorzystuje znacznie jej surowce energetyczne dla Bałkanów. Wieloletnim kandydatem do UE jest Turcja,
o wiele lepiej przygotowanym gospodarczo do akcesji niż niektóre państwa
bałkańskie, a mimo tego stanu pozostającym z małymi szansami na przystąpienie w najbliższej perspektywie do struktur. Turcja wystąpiła z propozycjami utworzenia koalicji „postotomańskiej”, w której wspólnie z państwami
bałkańskimi startowałaby do UE (zbiorcze traktowanie państw bałkańskich).
Integracja Bałkanów jest również właściwie jedynym środkiem do
ustabilizowania sytuacji w regionie; im więcej powiązań między państwami, tym trudniej o konflikt. Integracja bałkańska wzmaga również integrację
europejską. Z historii wiadomo, że Bałkany nigdy nie powinny zostać pozo-

432

Tomasz Bichta, Marcin Wichmanowski

stawione same sobie, a brak stabilizacji na Bałkanach jest już problemem dla
całej Europy123.
*****
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geograFia hiStoryczna, Polityczna
i ekonoMiczna regionu
1. Wprowadzenie
Kiedy wraz z dniem 1 I 1981 roku Grecja wstępowała w struktury Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej tendencji integracyjnych nie wykazywały
inne państwa regionu bałkańskiego. Taki stan rzeczy uległ zmianie u progu
drugiej dekady XXI wieku. Wszakże do tego czasu Bałkany zdążyły uzyskać
miano obszaru o wysokim stopniu zaangażowania w proces integracyjny.
Członkostwo w Unii Europejskiej wraz z 1 V 2004 roku uzyskała Słowenia,
a od 1 I 2007 roku struktury unijne rozszerzono o Bułgarię oraz Rumunię.
Pozostałe państwa bałkańskie w latach 2001–2009 podjęły szereg starań integracyjnych, które dla Chorwacji w 2004 roku, Macedonii w 2005 roku,
Czarnogóry w 2010 roku oraz Serbii w 2012 roku zaowocowały uzyskaniem
oficjalnego statusu państwa kandydującego. Również Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo wyraziły w pierwszej dekadzie XXI wieku oficjalne
aspiracje akcesyjne. Nie upłynęły zatem dwie dekady, aby klimat integracyjny
uaktywnił się w tych państwach, w których na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku doszło do istotnych przekształceń. Można wyróżnić dwa typy
takich przekształceń: ustrojowe w przypadku Rumunii, Bułgarii oraz Albanii;
strukturalno-ustrojowe w przypadku państw postjugosłowiańskich.
Pomimo, że okoliczności przekształceń w pierwszej grupie wymienionych państw były zróżnicowane pod względem genetycznym i ciągłości
wydarzeniowo-skutkowej, to sprowadzały się do odrzucenia centralnego
aparatu „ludowej” władzy i ustanowienia demokratycznych atrybutów państwowości. Za przesłankę świadczącą o realizacji tych przekształceń należy
uznać pierwsze wolne wybory, które odbyły się w Rumunii 20 V 1990 roku,
Bułgarii 10 i 17 VI 1990 roku oraz Albanii 31 III i 7 IV 1991 roku.
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Natomiast okoliczności przekształceń na terytorium Jugosławii należy
rozpatrywać ze szczególnym uwzględnieniem kategorii temporalnej, ponieważ skutki dezintegracji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii
przeniosły się do trzeciej i jednocześnie ostatniej formy ustrojowej państwa
jugosłowiańskiego. W okresie czerwiec 1991 – kwiecień 1992 kolejno niepodległość ogłaszały: Chorwacja, Słowenia, Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina. W tej sytuacji 27 IV 1992 roku proklamowano Federalną Republikę
Jugosławii, której skład w sensie terytorialnym utworzyły Serbia, Czarnogóra
oraz prowincje autonomiczne Kosowa i Wojwodiny. Trwałość instytucjonalną
tego państwa naruszyły na przełomie XX i XXI wieku tendencje niepodległościowe w Czarnogórze i Kosowie, a także tymczasowa zmiana politycznego kursu w Serbii. W ten sposób Jugosławia uległa ostatecznemu rozbiciu
w czerwcu 2006 roku, a z jej struktur wykształciły się niepodległe państwa
Czarnogóry oraz Serbii z okręgami autonomicznymi Kosowa i Wojwodiny1.
Kolejnym etapem przekształceń strukturalno-ustrojowych na terytorium postjugosłowiańskim była proklamacja niepodległości przez autonomiczne władze Kosowa, która miała miejsce 17 II 2008 roku. Od tego
czasu ukształtowała się geopolityczna mapa państw bałkańskich2, która swoim zasięgiem objęła jedenaście niepodległych państw o łącznej powierzchni
765 925 km kw., zamieszkiwanej przez 61 739,1 tys. ludności (zob. Tabela 1).

1

2

Federalny Parlament Jugosławii w dniu 4 II 2003 roku uchwalił postanowienia, na mocy których
w miejsce federalnej jugosłowiańskiej struktury ustanowiono unię polityczną pod nazwą Serbia i Czarnogóra. Taki stan rzeczy oznaczał formalną klęskę przeszło osiemdziesięcioletniego państwowego bytu
jugosłowiańskiego, aczkolwiek wielu uczestników środowiska międzynarodowego traktowało w sensie
uznaniowym FR Jugosławię jako Serbię i Czarnogórę już od momentu jej ustanowienia w kwietniu
1992 roku.
Pojęcie Bałkany często utożsamiano z obszarem Półwyspu Bałkańskiego, aczkolwiek takie definiowanie było efektem skupienia się wyłącznie na kryterium geograficznym. Zdaniem wielu naukowców,
w odniesieniu do Bałkanów należy również stosować kryteria historyczne, kulturowe i polityczne. Zob.
R. Bideleux, European Integration and Disintegration: East and West, Routledge 1996; M. Todorova,
Imagining the Balkans, New york 1997; The Western Balkans: Between The Economic Crisis and The
European Perspective, ed. O. Minchev, Sofia 2010.
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Tabela 1
Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia państw bałkańskich w 2011 roku
nazwa pańPowierzch- liczba ludności
Stolica
stwa
nia w km kw.
w tys.
Albania
Tirana
28 748
2 831,7
Bośnia i HerceSarajewo
51 197
3 843,1
gowina
Bułgaria
Sofia
110 879
7 364,6
Chorwacja
Zagrzeb
56 594
4 290,6
PodgoCzarnogóra
13 812
620,3
rica
Grecja
Ateny
131 957
10 787,7
Kosowo
Prisztina
10 887
1 733,8
Macedonia
Skopje
25 713
2 059,8
BukaRumunia
238 391
19 042,9
reszt
Serbia
Belgrad
77 474
7 120,6
Słowenia
Lublana
20 273
2 050,2

gęstość zaludnienia os/km kw.
98,5
75,1
66,4
75,8
44,9
81,7
159,3
80,1
79,9
91,9
98,9

Źródło: Opracowanie własne – na podstawie oficjalnych zestawień rządowych z 2011
i 2012 roku wykonanych przez krajowe ośrodki statystyczne Albanii – Strona
internetowa [dalej: SI] Institute of Statistics, http://www.instat.gov.al; Bośni
i Hercegowiny – SI The Agency for Statistics, http://www.bhas.ba; Bułgarii – SI National Statistical Institute, http://www.nsi.bg; Chorwacji – SI Croatian Bureau of Statistics, http://www.dzs.hr; Czarnogóry – SI Statistical
Office of the Republic of Montenegro, http://www.monstat.org; Grecji – SI
Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr; Kosowa – SI Statistical Office of Kosovo, http://esk.rks-gov.net; Macedonii – SI State Statistical
Office, http://www.stat.gov.mk; Rumunii – SI National Institute of Statistics,
http://www.insse.ro; Serbii – SI Statistical Office of the Republic of Serbia, http://
webrzs.stat.gov.rs; Słowenii – SI Statistical Office of the Republic of Slovenia,
http://www.stat.si.

W geopolitycznej rzeczywistości sprzed wydarzeń czerwcowych 1991
roku na Bałkanach rozciągało się pięć państw, spośród których największym
była SFR Jugosławia o powierzchni 255 804 km kw., zamieszkiwana przez 23
549,9 tys. ludzi, zaś najmniejszym Albania rozciągająca się w 1991 roku na
terytorium 28 748 km kw., o łącznej liczbie ludności 3 225,2 tys. Tymczasem
dwadzieścia lat później taki stan rzeczy uległ gruntownym przekształceniom,
w wyniku których na wskazanym terytorium znajdowało się jedenaście niepodległych państw, a za największe wśród nich pod względem powierzchni
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i liczby ludności należało uznać Rumunię o powierzchni 238 391 km kw.,
zamieszkiwaną przez 19 042,9 tys. ludzi.
Najmniejsze terytorium w 2011 roku zajmowało Kosowo, bowiem
zaledwie 10 887 km kw., zamieszkiwane przez 1 733,8 tys. ludzi, aczkolwiek
w odniesieniu do wskaźnika liczby ludności należy przywołać Czarnogórę.
Państwo o powierzchni 13 812 km kw. we wspomnianym okresie zamieszkiwało niemal trzy razy mniej ludzi niż w Kosowie. Zatem należy zwrócić
uwagę na wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia w Kosowie, który w liczbie 159,3 osób na km kw. oznaczał największe zagęszczenie ludności wśród
państw bałkańskich. Natomiast ten sam wskaźnik w Czarnogórze w liczbie
44,9 osób na km kw. należało traktować jako najniższy w regionie.

2. aspekty terytorialne z elementami demograficznymi
i gospodarczymi
W kontekście problematyki ludnościowej na Bałkanach niepokojąco
kształtowała się ogólna liczba ludności w państwach bałkańskich, ponieważ
w okresie 1991–2011 zmniejszyła się z 68 302,5 tys. do 61 739,1 tys., a więc
można było pod tym względem odnotować depopulację w liczbie 6 563,4
tys. obywateli. Taki stan rzeczy w przełożeniu na wskaźnik gęstości zaludnienia świadczył o zamieszkiwaniu państw bałkańskich w 2011 roku przez
80,6 osób na km kw., podczas gdy dwadzieścia lat wcześniej ten wskaźnik
wynosił 89,1 osób na km kw. Szczególnie dotkliwa depopulacja nastąpiła na
obszarze Rumunii oraz Bułgarii, które w 2011 roku zamieszkiwało odpowiednio o 21,7 proc. oraz 17,2 proc. mniej ludzi niż w 1991 roku. Niekorzystne
wskaźniki pod tym względem odnotowano również w Albanii – 13,9 proc.,
Kosowie – 12,7 proc., Chorwacji – 11,5 proc., Serbii – 10,1 proc., oraz Bośni
i Hercegowinie – 8,3 proc.3 Znaczące obniżenie liczby ludności na Bałkanach
w okresie 1991–2011 wynikło z czterech głównych grup przyczynowych:

3

Opracowanie własne na podstawie P. Eberhardt, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze
Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005; SI Institute of Statistics, http://www.instat.gov.al; SI The Agency
for Statistics, http://www.bhas.ba; SI National Statistical Institute, http://www.nsi.bg; SI Croatian Bureau of Statistics, http://www.dzs.hr; SI Statistical Office of the Republic of Montenegro, http://www.
monstat.org; SI Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr; SI Statistical Office of Kosovo,
http://esk.rks-gov.net; SI State Statistical Office, http://www.stat.gov.mk; SI National Institute of Statistics, http://www.insse.ro; SI Statistical Office of the Republic of Serbia, http://webrzs.stat.gov.rs; SI
Statistical Office of the Republic of Slovenia, http://www.stat.si.
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– konsekwencje zapoczątkowanych na początku lat dziewięćdziesiątych XX
wieku przemian ustrojowych w Albanii, Rumunii oraz Bułgarii, a także strukturalno-ustrojowych w Jugosławii, które uruchomiły możliwość
swobodnego i nieograniczonego przekraczania granic przez mieszkańców
państw bałkańskich;
– masowa fali emigracji w Bułgarii oraz Rumunii, wynikająca z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej obu państw, która w wielu regionach na ich
terytorium doprowadziła do ubóstwa; efektywne znaczenie zarówno pod
względem stopniowego ograniczenia emigracji, jak i w sensie reemigracyjnym miał okres czterech lat od przystąpienia Bułgarii oraz Rumunii do
Unii Europejskiej;
– stopniowo obniżający się wskaźnik urodzeń w Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Kosowie, Rumunii oraz Serbii, a także stopniowo podwyższający się
wskaźnik śmiertelności w Bułgarii oraz Rumunii;
– skutki wojen jugosłowiańskich w latach 1991–1995 i 1998–1999, które
pochłonęły życie od 140 do 310 tys. ofiar oraz przyczyniły się do znaczących prześledzeń w regionie państw byłej Jugosławii i Albanii4.
Tendencje depopulacyjne państw bałkańskich nie objęły Czarnogóry, Grecji, Macedonii oraz Słowenii. W 2011 roku liczba ludności w tych
państwach wzrosła w odniesieniu do 1991 roku o 0,8 proc. w Czarnogórze;
o 5,1 proc. w Grecji; o 1,2 proc. w Macedonii oraz o 4,3 proc. w Słowenii,
aczkolwiek w pierwszej dekadzie XXI wieku w tych państwach wystąpiły
przesłanki, które były również związane z czynnikami depopulacyjnymi lub
wpływającymi niekorzystnie na zmiany w strukturze narodowościowej tych
państw.
W Czarnogórze w 2001 roku nastąpiło zahamowanie wzrostu ludności
wynikające z obniżonego wskaźnika urodzeń. W ten sposób populacja Czarnogórców w kolejnym dziesięcioleciu nie uległa istotnym zmianom. Interesująco kształtowały się także zmiany populacji w Grecji, w której w okresie
1991–2001 doszło do znaczącego wzrostu poziomu ludności z 10 259,9 tys.
do 10 964,1 tys., a w kolejnych latach liczba ludności w tym państwie prze4

Według International Center for Transitional Justice, wojny jugosłowiańskie pochłonęły około 140 tys.
ofiar, zaś zdaniem Roberta Craiga Nationa, tę liczbę należy szacować w okolicach 200 tysięcy osób.
Inne zdanie wyraził Milton Leitenberg, który wskazał na liczbę 310 tys. ofiar. Należy też wspomnieć
o masowych prześledzeniach na Bałkanach, a także emigracji ludności do państw poza regionem. Por.
SI International Center for Transitional Justice, http://ictj.org, „Transitional Justice in the Former yugoslavia”, inf. z 8 VII 2012; R. Craig Nation, War in the Balkans, 1991–2002, „Strategic Studies Institute”,
2003, s. VII; M. Leitenberg, Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century, [b.m.w.] 2006, s. 79.
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kroczyła jedenaście milionów, aczkolwiek w wyniku kryzysu ekonomicznego
w 2010 roku zanotowano falę masowej emigracji. W ten sposób, pomimo
korzystnego wzrostu ludności Grecji w okresie 1991–2011, perspektywy rozwojowe znacznie zmalały między innymi z powodu emigracji. Można wręcz
sformułować opinię o rozpoczętym procesie depopulacji Grecji, począwszy
od 2010 roku.
Natomiast w przypadku Macedonii należy zwrócić uwagę na zjawisko nieproporcjonalnego wzrostu mniejszości narodowych w odniesieniu do
narodu wiodącego w państwie. Wszakże w 1991 roku Albańczycy stanowili
21 proc. mieszkańców Macedonii, w 1994 roku 22,9 proc., w 2002 roku 25,5
proc., zaś w 2011 roku już 28,7 proc.5 Podobne zjawisko zagrażało w latach
1991–2001 Słowenii, w której wykształciło się kilkanaście mniejszych grup
narodowościowych stanowiących w 1991 roku 12,2 proc. całej ludności, zaś
w 2001 roku już 16,9 proc. Taki stan rzeczy uległ ograniczeniu w kolejnej dekadzie, w której mniejszości narodowe w Słowenii zmniejszyły się do
poziomu 11,2 proc. w 2011 roku (zob. zróżnicowanie narodowościowe na
Bałkanach Tabela 2).
Tabela 2
Zróżnicowanie narodowościowe na Bałkanach w 2011 roku
nazwa państwa

5

Wiodąca narodowość
w proc. do ogółu ludności

Albania

Albańczycy

97,6

Bośnia i Hercegowina

Bośniacy
Serbowie
Chorwaci

47
37
14

Mniejszości narodowe w proc.
do ogółu ludności
Grecy
1,2
Pozostali i nieokreśleni
1,2
Pozostali i nieokreśleni

2

Już 13 IV 2001 roku w Ochrydzie podpisano porozumienie pomiędzy najwyższymi władzami Macedonii: prezydentem Borisem Trajkovskim, premierem Ljubčo Georgievskim i szefem opozycji Branko
Crvenkovskim (późniejszym prezydentem), oraz liderami albańskich partii w Macedonii Arbënem Xhaferrim z Demokratycznej Partii Albańczyków i ymerem ymerim z Partii Demokratycznego Rozwoju.
Pod dokumentem podpisali się również reprezentant Unii Europejskiej François Léotard oraz Stanów
Zjednoczonych Ameryki James W. Pardew. Porozumienie uregulowało status Albańczyków w Macedonii, którzy zostali uznani za równorzędny naród, zaś język albański uzyskał status języka urzędowego
w macedońskim parlamencie oraz gminach zamieszkiwanych przez co najmniej 20 proc. Albańczyków. Ponadto
wprowadzono szereg postanowień o charakterze religijnym, społecznym i politycznym, które podkreśliły znaczenie Albańczyków w Macedonii. Porozumienie zakończyło terrorystyczną działalność
albańskiej Armii Wyzwolenia Narodowego, a zatem organizacji odpowiedzialnej za tzw. akcje powstańcze
w Macedonii, których kulminacja nastąpiła w okresie luty–kwiecień 2001.
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nazwa państwa

Wiodąca narodowość
w proc. do ogółu ludności

Bułgaria

Bułgarzy

85,2

Chorwacja

Chorwaci

87,5

Czarnogóra

Czarnogórcy

44,9

Grecja

Grecy

94,3

Kosowo

Albańczycy

91,2

Macedonia

Macedończycy
Albańczycy

63,7
28,7

Rumunia

Rumuni

88,6

Serbia

Serbowie

82,9

Słowenia

Słoweńcy

88,8

Mniejszości narodowe w proc.
do ogółu ludności
Turcy
9,1
Romowie
4,3
Pozostali i nieokreśleni
1,4
Serbowie
4,5
Pozostali i nieokreśleni
8
Serbowie
28,8
Bośniacy
8,7
Albańczycy
4,9
Pozostali i nieokreśleni
12,7
Albańczycy
3,7
Pozostali i nieokreśleni
2
Serbowie
5,7
Pozostali i nieokreśleni
3,1
Pozostali i nieokreśleni

7,6

Węgrzy
Romowie
Pozostali i nieokreśleni
Węgrzy
Bośniacy
Romowie
Pozostali i nieokreśleni
Bośniacy
Chorwaci
Pozostali i nieokreśleni

6,5
3,2
1,7
3,9
1,8
1,4
10
4,8
2,4
4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI Institute of Statistics, http://www.instat.
gov.al; SI The Agency for Statistics, http://www.bhas.ba; SI National Statistical
Institute, http://www.nsi.bg; SI Croatian Bureau of Statistics, http://www.dzs.
hr; SI Statistical Office of the Republic of Montenegro, http://www.monstat.org;
SI Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr; SI Statistical Office of
Kosovo, http://esk.rks-gov.net; SI State Statistical Office, http://www.stat.gov.mk;
SI National Institute of Statistics, http://www.insse.ro; SI Statistical Office of the
Republic of Serbia, http://webrzs.stat.gov.rs; SI Statistical Office of the Republic
of Slovenia, http://www.stat.si.

Pomimo dużego stopnia zróżnicowania narodowościowego Bałkanów wykształciły się w tym regionie państwa o dużym stopniu jednolitości.
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Wszakże w 2011 roku Albanię zamieszkiwało 2 762,7 tys. Albańczyków, którzy stanowili 97,6 proc. ludności w państwie. Wysokie wskaźniki pod tym
względem zanotowano również w Grecji – 10 140,4 tys. Greków, czyli 94,3
proc. populacji państwa, a także w Kosowie – 1 581,2 tysięcy Albańczyków,
stanowiących 91,2 proc. mieszkańców. Nawet w kontekście obniżenia liczby
ludności w państwie macierzystym w okresie 1991–2011 Albańczyków należało uznać za najbardziej dynamicznie rozwijający się naród na Bałkanach.
Należy pamiętać, że poza Albanią oraz Kosowem w sensie formalno-prawnym Albańczycy uzyskali status narodu konstytutywnego w Macedonii, którą
w 2011 roku zamieszkiwali w liczbie 1 314 tys., co przełożyło się na 28,7
proc. obywateli państwa. Ponadto obszerna grupa 431,5 tys. Albańczyków na
prawach mniejszości narodowej osiadła w Grecji.
Innym przykładem narodowości posiadającej duże skupiska poza granicami macierzystego kraju, ale w regionie bałkańskim, byli w 2011 roku Serbowie, którzy jako mniejszość narodowa w licznych grupach zamieszkiwali
Czarnogórę – 178,1 tys., czyli 28,8 proc. populacji kraju, a także Chorwację
– 199,1 tys., stanowiących 4,5 proc. wszystkich mieszkańców tego państwa,
oraz Kosowo – 97,4 tys., czyli 5,7 proc. populacji. Ponadto Serbowie na
mocy konstytucji z 1995 roku uzyskali status narodu konstytutywnego w Bośni i Hercegowinie, wraz z Bośniakami6 oraz Chorwatami. Populacja narodu
serbskiego, skupionego przede wszystkim w serbskiej części Bośni i Hercegowiny, w 2011 roku wynosiła 1 425,7 tys., czyli 37 proc. ludności w państwie.
W kontekście mniejszości narodowych spoza regionu bałkańskiego
w 2011 roku istotne skupiska ludności stanowili: Turcy w Bułgarii – 9,1 proc.
(604,2 tys.), Węgrzy w Rumunii – 6,4 proc. (1 237,4 tys.) oraz w Serbii – 3,9
proc. (277,6 tys.), a także Romowie w Rumunii – 3,2 proc. (619 tys.). Należy
6

Zarówno władze Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, jak i Królestwa Jugosławii w kontekście struktury narodowościowej Bośni i Hercegowiny stosowały podział uwzględniający Muzułmanów, Chorwatów i Serbów. W wyniku przeobrażeń w latach dziewięćdziesiątych XX wieku związanych
z wojną w Bośni i Hercegowinie doszło do zmiany tego podziału, co zostało formalnie potwierdzone
na mocy postanowień konstytucji Bośni i Hercegowiny uchwalonej 14 XII 1995 roku. W preambule
konstytucji państwa został sformułowany zapis o istnieniu narodów: Bośniaków, Chorwatów i Serbów.
Od czasu uchwalenia konstytucji rzeczony podział stał się jedynym na mocy prawa w odniesieniu do
struktury narodowościowej Bośni i Hercegowiny. W opinii autora należy stosować podział struktury
narodowościowej Bośni i Hercegowiny w oparciu o kryterium temporalno-prawne, tj. z dynamicznym
uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących w analizowanym okresie, tak jak uczynił Piotr Eberhardt w opracowaniu z 2005 roku Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX
wieku. Szerzej problematyką struktury narodowościowej Bośni i Hercegowiny zajął się Joseph Marko
z Uniwersytetu w Graz. Zob. SI Parlamentu Bośni i Hercegowiny, http://www.parlament.ba, „Ustav
Bosne i Hercegovine”, inf. z 16 X 2011; SI Uniwersytetu w Graz, http://www.uni-gratz.at, J. Marko,
Bosnia and Herzegovina – Multi-Ethnic or Multinational?, inf. z 16 X 2011; P. Eberhardt, op. cit., s. 79.
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również wspomnieć o grupie nieokreślonych, która we wszystkich państwach
postjugosłowiańskich w 2011 roku wynosiła 211,8 tys. mieszkańców. Wśród
nich szczególną rolę pełnili Jugosłowianie, a więc ludzie utożsamiający się
z tzw. narodem jugosłowiańskim, który wykształcił się w SFR Jugosławii.
W 1981 roku liczba Jugosłowian wynosiła 1 219 tys., zaś w ostatnich miesiącach istnienia Drugiej Jugosławii zmalała do 468,1 tys.7. Zatem w tym
kontekście można odnotować stopniową destrukcję jugosłowiańskiej świadomości narodowej, która począwszy od 2011 roku w perspektywie trzydziestu
lat powinna ulec zupełnemu zatarciu.
Kierunki emigracyjne obierane przez narody bałkańskie zostały zdeterminowane przez położenie geograficzne poszczególnych państw (zob.
Tabela 3). W ten sposób wykształciły się obszary emigracyjne dla narodów
bałkańskich. Przodujący w tym zakresie Albańczycy zamieszkiwali w znaczącej ilości wszystkie państwa, z którymi mieli wyznaczone granice w latach 1991–2011. Taki stan rzeczy nie odnosił się do żadnego innego kraju
w regionie bałkańskim, bowiem w tym zakresie nie można było uwzględnić
niewielkiej lub śladowej ilości przygranicznych mniejszości w pozostałych
państwach. Wraz ze stopniowo postępującym rozwojem infrastrukturalnym
w Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Rumunii oraz Słowenii wzrosła również emigracja w kierunku Europy Zachodniej, a zatem w tych państwach obniżył się
trend emigracji do państw sąsiednich, czyli położonych w obszarze przygranicznym.
W kontekście położenia geograficznego ukształtowanego w 2008 roku
najdłuższe granice lądowe na Bałkanach należało przypisać Rumunii – 2508
km, Serbii – 2081 km, oraz Chorwacji – 1982 km, zaś najkrótsze Kosowu –
702 km, Albanii – 717 km, oraz Macedonii – 766 km. Natomiast najdłuższą
granicę morską posiadała Grecja, której linia brzegowa wynosiła 13676 km
z dostępem do Morza Jońskiego, Śródziemnego, Kreteńskiego oraz Egejskiego (pod uwagę zostały wzięte wszystkie greckie wyspy). Rozległa linia
brzegowa o długości 5835 km ukształtowała się również w Chorwacji posiadającej dostęp do Adriatyku. Tymczasem wśród państw bałkańskich, które
od 2008 roku nie posiadały dostępu do morza, należało wyróżnić Kosowo,
Macedonię oraz Serbię.

7

Ibidem, s. 163.
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Tabela 3
Granice państw bałkańskich w 2011 roku
nazwa
państwa
Albania
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Chorwacja

Czarnogóra

Grecja
Kosowo
Macedonia
Rumunia

Serbia

Słowenia

linie graniczne
Czarnogóra 172 km (N), Kosowo 112 km (NE), Macedonia 151 km
(E), Grecja 282 km (SE; S), Morze Adriatyckie i Jońskie 362 km
(NW; W)
Chorwacja 932 km (SW; W; NW; N), Serbia 357 km (NE; N), Czarnogóra 249 km (SE; S), Morze Adriatyckie 20 km (S)
Rumunia 608 km (N), Serbia 318 km (NW; W), Macedonia 148 km
(W), Grecja 494 km (SW; S), Turcja 240 km (S; SE), Morze Czarne
354 km (E)
Słowenia 455 km (N), Węgry 329 km (N; NE), Serbia 241 km (E),
Czarnogóra 25 km (E), Bośnia i Hercegowina 932 km (S; SE), Morze
Adriatyckie 5835 km (SW; W)
Chorwacja 25 km (NW), Bośnia i Hercegowina 249 km (NW; N),
Serbia 124 km (N; NE), Kosowo 79 km (E), Albania 172 km (SE; S),
Morze Adriatyckie 293,5 km (S; SW)
Albania 282 km (N), Macedonia 246 km (N), Bułgaria 494 km (N),
Turcja 206 km (NE; E), Morze Jońskie, Śródziemne, Kreteńskie
i Egejskie 13 676 km (W; SW; S; SE; E)
Czarnogóra 79 km (NW), Macedonia 159 km (SE; S), Albania 112
km (S; SW), Serbia 352 km (N; NE; E)
Serbia 62 km (N), Bułgaria 148 km (NE; E), Grecja 246 km (SE; S),
Albania 151 km (SW; W), Kosowo 159 km (NW)
Węgry 443 km (W; NW), Ukraina 531 km (N), Mołdawia 450 km
(NE), Bułgaria 608 km (S), Serbia 476 km (SW; W), Morze Czarne
225 km (SE)
Węgry 151 km (N), Rumunia 476 km (NE), Bułgaria 318 km (SE),
Macedonia 62 km (S), Kosowo 352 km (S; SW), Czarnogóra 124
km (SW; W), Bośnia i Hercegowina 357 km (W), Chorwacja 241
km (NW)
Włochy 199 km (W), Austria 330 km (N), Węgry 102 km (NE), Chorwacja 455 km (E; SE; S), Morze Adriatyckie 46 km (SW)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI Institute of Statistics, http://www.instat.
gov.al; SI The Agency for Statistics, http://www.bhas.ba; SI National Statistical
Institute, http://www.nsi.bg; SI Croatian Bureau of Statistics, http://www.dzs.
hr; SI Statistical Office of the Republic of Montenegro, http://www.monstat.org;
SI Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr; SI Statistical Office of
Kosovo, http://esk.rks-gov.net; SI State Statistical Office, http://www.stat.gov.mk;
SI National Institute of Statistics, http://www.insse.ro; SI Statistical Office of the
Republic of Serbia, http://webrzs.stat.gov.rs; SI Statistical Office of the Republic
of Slovenia, http://www.stat.si.
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Szczególnie niekorzystnie pod tym względem ukształtowała się sytuacja Serbii, która w 2006 roku utraciła dostęp do morza poprzez odstąpienie
Czarnogórców od unii politycznej. Serbskie granice uległy również ograniczeniu o cały obszar graniczny Kosowa, które w 2008 roku ogłosiło niepodległość. Należy jednak zwrócić uwagę, iż Serbia w okresie 2001–2011 stanowiła jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek wśród państw bałkańskich,
a zatem przeobrażenia terytorialne nie wywarły znaczącego oddziaływania na
rozwój gospodarczy tego państwa (zob. Tabela 4).
Tabela 4
Wartości PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej
w państwach bałkańskich w okresie 2001–2011
PkB na mieszkańca według Przewidywany PkB na mieszparytetu siły nabywczej (w mi- kańca według parytetu siły nalionach dolarów)*
bywczej (w milionach dolarów)
nazwa państwa
Poziom
Poziom wzro2001
2011
wzrostu
2017
stu w proc.
w proc.
Albania
4 233
7 741
82
9 308
20
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Grecja
Kosowo
Macedonia
Rumunia
Serbia
Słowenia

4 644

8 133

75

10 372

27

6 896
11 650
6 594
19 973
b/d
6 186
6 626
6 100
18 415

13 597
18 192
11 545
26 294
7 044
10 367
12 476
10 642
28 642

97
56
75
31
b/d
67
88
74
55

18787
21 826
13 727
30 731
9 512
13 910
16 902
13 914
33 921

38
19
18
16
35
34
35
30
18

Legenda:
* zdaniem ekonomistów Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca według
parytetu siły nabywczej znajduje najwłaściwsze zastosowanie jako miernik rozwoju gospodarczego. Oznacza wartość towarów i usług wytworzonych w gospodarce, wyznaczoną w bieżących cenach krajowych, a także umożliwia porównanie gospodarek różnych krajów, bowiem uwzględnia wycenę wytworzonych
towarów i usług w różnych krajach z użyciem tych samych cen (np. średniego
poziomu cen danych towarów), a nie cen obowiązujących w konkretnych krajach.
PKB na mieszkańca (per capita) oznacza wartość PKB podzieloną przez liczbę
mieszkańców.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień Międzynarodowego Funduszu Walutowego. SI MFW, http://www.imf.org [dalej: SIMFW], inf. z 10 VII 2012.

Najwyższy poziom wzrostu gospodarczego w państwach bałkańskich
w okresie 2001–2011 według miernika PKB na mieszkańca według parytetu
siły nabywczej wykształcił się w Bułgarii (97 proc.) oraz Rumunii (88 proc.)
Szczególne znaczenie w tym kontekście miało przystąpienie obu państw do
Unii Europejskiej, które w latach 2007–2011 wpłynęło ożywczo na ich sytuację gospodarczą. Gospodarka Bułgarii oraz Rumunii była mierzona wskaźnikiem PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej w 2001 roku,
który był zbliżony do Czarnogóry, Macedonii oraz Serbii, ale już w 2011
roku sytuacja znacząco się zmieniła. Rumunia i Bułgaria wyprzedziły Serbię, Czarnogórę i Macedonię. Wysokim poziomem wzrostu odznaczyły się
również gospodarki Albanii (82 proc.), Czarnogóry (75 proc.) oraz Bośni
i Hercegowiny (75 proc.), a także Serbii (74 proc.).
W pozostałych państwach wskaźnik wzrostu wyniósł poniżej 70 proc.
Szczególnie trudna sytuacja pod tym względem powstała w Grecji (31 proc.),
której gospodarka zaczęła wyhamowywać już pod koniec 2009 roku, a w przeciętnym położeniu znalazły się również gospodarki Słowenii (55 proc.) oraz
Chorwacji (56 proc.). Należy wspomnieć, że światowy kryzys ekonomiczny
uwidoczniony w 2010 roku wpłynął negatywnie na wszystkie gospodarki
państw bałkańskich, a miarę jego skutków ilustruje diagnoza wzrostu gospodarek państw bałkańskich. Pod tym względem najgorzej wyglądała gospodarka Grecji z prognozowanym wzrostem do 2017 roku na poziomie zaledwie
16 proc. Niskie wskaźniki diagnozy zostały odnotowane również w stosunku
do Słowenii, która jednak powinna utrzymać miano najsilniejszej gospodarki
wśród państw bałkańskich w przełożeniu na PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej, a także Czarnogóry – 18 proc., Chorwacji – 19 proc.
oraz Albanii – 20 proc. W swoich diagnozach eksperci Międzynarodowego
Funduszu Walutowego dowodzili, że największy wzrost gospodarczy w okresie 2011–2017 roku powinien nastąpić w Bułgarii – 38 proc., a także Kosowie
– 35 proc., Rumunii – 35 proc., oraz Macedonii – 34 proc., aczkolwiek kryzys
ekonomiczny wyhamował rozwój tych gospodarek o co najmniej kilkanaście
punktów procentowych8.
Gospodarka w państwach bałkańskich w okresie 2010–2011 opierała
się przede wszystkim na sektorze usług. Wiodącą pozycję pod tym wzglę8

Opracowanie własne na podstawie – SIMFW, inf. 10 VII 2012.
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dem należało przypisać Słowenii, w której usługi w 2011 roku wytworzyły 90,5 proc. PKB, a także Czarnogórze – 87,9 proc. PKB, oraz Grecji –
78,9 proc. PKB. Pod tym względem w przedziale 62–70 proc. wytworzonego
PKB znalazły się gospodarki: Bułgarii – 62,2 proc., Macedonii – 63,4 proc.,
Bośni i Hercegowiny – 65,4 proc., Chorwacji – 69,1 proc., oraz Serbii –
70 proc. (w 2011 roku), a także Kosowa – 67,5 proc. (w 2010 roku). Natomiast sektor usług w 2011 roku wyprodukował w Albanii 59,6 proc. PKB, zaś
w Rumunii 59,2 proc. PKB.
Przemysł w państwach bałkańskich stanowił ważną gałąź rumuńskiej
i bułgarskiej gospodarki, odpowiednio 32,9 proc. i 30,6 proc. wytworzonego PKB w 2011 roku. Wysoko znalazły się jeszcze gospodarki Macedonii –
27,1 proc. PKB, Bośni i Hercegowiny – 26,3 proc. PKB, Chorwacji – 25 proc.
PKB, oraz Albanii – 25 proc. PKB w 2011 roku, a także Kosowa – 22,6 proc.
PKB w 2010 roku. Najsłabiej rozwinięty przemysł był w Słowenii, w której
ta gałąź gospodarki wygenerowała zaledwie 6,9 proc. PKB w 2011 roku.
W Czarnogórze, Grecji oraz Serbii przemysł wytworzył PKB w przedziale
od 11–19 proc. PKB w 2011 roku. Natomiast w odniesieniu do rolnictwa
wiodącą rolę pełniła Albania, w której ten sektor gospodarki wyprodukował
aż 34,9 proc. PKB. W pozostałych państwach tenże wskaźnik był niepomiernie mniejszy, w Serbii 11,2 proc. PKB w 2011 roku, a w Kosowie 12,9 proc.
w 2010 roku. Natomiast w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Rumunii, Słowenii oraz Grecji rolnictwo wygenerowało przeciętnie od
2,5 proc. do 9,5 proc. PKB w 2011 roku. Najmniejszą wartość sektor rolnictwa wyprodukował w Czarnogórze, bowiem w 2011 roku zaledwie 0,8 proc.
PKB9. Zatem, porównując przytoczone dane, można wyróżnić cztery grupy
gospodarek państw bałkańskich:
– usługową, opartą na sektorze usług, słabo uprzemysłowioną oraz niezaangażowaną w sektor rolnictwa (Czarnogóra, Grecja, Słowenia);

9

Opracowanie własne na podstawie – SI Institute of Statistics, http://www.instat.gov.al; SI The
Agency for Statistics, http://www.bhas.ba; SI National Statistical Institute, http://www.nsi.bg; SI
Croatian Bureau of Statistics, http://www.dzs.hr; SI Statistical Office of the Republic of Montenegro,
http://www.monstat.org; SI Hellenic Statistical Authority, http://www.statistics.gr; SI Statistical Office of Kosovo, http://esk.rks-gov.net; SI State Statistical Office, http://www.stat.gov.mk; SI National
Institute of Statistics, http://www.insse.ro; SI Statistical Office of the Republic of Serbia, http://webrzs.
stat.gov.rs; SI Statistical Office of the Republic of Slovenia, http://www.stat.si; Strona internetowa The
World Factbook, https://www.cia.gov, materiały odnoszące się do państw bałkańskich, inf. z. 12 VII
2012; The Economies of the Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, ed. A. G.
Karasavvoglou, Cambridge 2011.
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– usługowo-przemysłową, z dobrze rozwiniętym sektorem usług, ale również
istotnie uprzemysłowioną oraz inwestującą niewielkie nakłady w rolnictwo (Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Rumunia);
– usługowo-rolniczą o rozwiniętym sektorze usług, przeciętnie uprzemysłowioną oraz inwestującą istotne nakłady w rolnictwo (Kosowo, Serbia);
– mieszaną, opartą na sektorze usług, przemyśle oraz rolnictwie (Albania).

3. aspekty prawno-ustrojowe z elementami historycznymi
Konsekwencją przemian ustrojowych i strukturalno-ustrojowych
w państwach bałkańskich było ustanowienie ładu prawnego, który w zakresie
postanowień znacząco różnił się od regulacji właściwych dla poprzedniego
systemu politycznego. W tym kontekście można było wyróżnić trzy fazy procesu prawotwórczego w niepodległych państwach bałkańskich. Faza pierwsza objęła Grecję, w której po siedmiu latach rządów w okresie 1967–1974
została obalona dyktatura. Taki stan rzeczy umożliwił greckim środowiskom
demokratycznym opracowanie konstytucji, w której miano zrewidować postanowienia ustawy zasadniczej z 1973 roku. Ostatecznie dnia 9 VI 1975 roku
w Grecji zaczęła obowiązywać konstytucja, która formalnie zerwała z dyktaturą i jednocześnie ustanowiła republikę parlamentarną10.
Druga faza procesu prawotwórczego w niepodległych państwach bałkańskich została zapoczątkowana w okresie przemian ustrojowych w Albanii, Bułgarii oraz Rumunii, a także strukturalno-ustrojowych na terytorium
SFR Jugosławii. W przypadku Bułgarii oraz Rumunii prace konstytucyjne
zakończyły się jeszcze w 1991 roku, a ich zwieńczeniem było formalne wejście w życie ustaw zasadniczych w tym samym roku, odpowiednio 12 lipca
oraz 8 grudnia. Na mocy postanowień konstytucyjnych Bułgarię określono
republiką parlamentarną11, zaś Rumunię państwem o republikańskiej formie
rządów12. Natomiast prace konstytucyjne w Albanii przebiegały dwuetapowo
i nie były wolne od problemów, ponieważ dnia 21 V 1991 roku przyjęto
w tym państwie tymczasową konstytucję pod nazwą Prawo oparte na Głównych Przepisach Konstytucyjnych, która wkrótce miała zostać rozbudowana
10

11

12

Strona internetowa parlamentu Grecji, http://www.hellenicparliament.gr [dalej: SIPG], „The Constitution of Greece”, art. 1, inf. z 13 VII 2012.
Strona internetowa parlamentu Bułgarii, http://www.parliament.bg [dalej: SIPB], „Constitution of the
Republic of Bulgaria”, art. 1, inf. z 12 VII 2012.
Strona internetowa parlamentu Rumunii, http://www.parlament.ro [dalej: SIPR], „Constitution of Romania”, art. 1, inf. z 12 VII 2012.
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do poziomu pełnej konstytucji. Tymczasem w wyniku licznych konfliktów
politycznych w albańskim systemie partyjnym ustawa zasadnicza została
przyjęta dopiero 28 XI 1998 roku. Na jej mocy Albanię określono republiką
parlamentarną13.
Analogicznie, ale w szerszym zakresie, układał się proces prawotwórczy w państwach powstałych po upadku SFR Jugosławii, bowiem wśród
czterech wykształconych demokracji prace konstytucyjne zostały zakończone
w krótkim odstępie czasu, w Chorwacji – 22 XII 1990 roku (jeszcze w okresie
jugosłowiańskiej państwowości), w Macedonii – 17 XI 1991 roku, w Słowenii – 23 XII 1991 roku, oraz w Federalnej Republice Jugosławii – 27 IV
1992 roku (obowiązywała dla Serbii i Czarnogóry oraz w prowincjach autonomicznych Kosowa i Wojwodiny). Tymczasem przeciągająca się wojna na
terytorium Bośni i Hercegowiny wpłynęła destruktywnie na przebieg prac
konstytucyjnych. W tym państwie ustawa zasadnicza została uchwalona dopiero 14 XII 1995 roku jako czwarty aneks pokojowego porozumienia wypracowanego w Dayton przez strony bośniacką, chorwacką i serbską przy mediacji przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Konstytucyjne postanowienia określiły Chorwację demokratyczną republiką
parlamentarną14, Macedonię państwem opartym na republikańskiej formie
rządów15, Słowenię republiką demokratyczną16, FR Jugosławii państwem federacyjnym z równością obywateli obu republik17, zaś Bośnię i Hercegowinę
państwem demokratycznym opartym na zasadzie współistnienia podmiotów
Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej18.
Trzecia i ostatnia faza procesu prawotwórczego w regionie bałkańskim
była w okresie, który nastąpił po upadku ostatniej formy państwa jugosłowiańskiego. W tym kontekście należy wspomnieć o konstytucji z 14 III 2002
roku, która stanowiła formalne przygotowanie do zastąpienia FR Jugosławii
13

14

15

16
17

18

Strona internetowa parlamentu Albanii, http://www.parlament.al [dalej: SIPA], „Kushtetuta e Shqipërisë”, art. 1, inf. z 12 VII 2012.
Strona internetowa parlamentu Chorwacji, http://www.sabor.hr [dalej: SIPCH], „The Constitution of
the Republic of Croatia”, art. 1, inf. z 13 VII 2012.
Strona internetowa parlamentu Macedonii, http://www.sobranie.mk [dalej: SIPM], „Constitution of the
Republic of Macedonia”, art. 1, inf. z 13 VII 2012.
SI Trybunału Konstytucyjnego Słowenii, http://www.us-rs.si, „Constitution”, art. 1, inf. z 11 VII 2012.
SI Centrum Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, http://www.cecl2.gr, „The Constitution of Federal
Republic of yugoslavia”, art. 1, inf. z 11 VII 2012.
Należy pamiętać, że zarówno Federacja Bośni i Hercegowiny, jak i Republika Serbska zostały dodatkowo wyposażone w odrębne konstytucje, które jednak uznawały zwierzchność konstytucji Bośni
i Hercegowiny. Zob. Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny, http://www.
ccbh.ba [dalej: SITKBH], „Constitution”, art. 1, inf. z 11 VII 2012.
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przez Serbię i Czarnogórę. Po ostatecznym upadku serbsko-czarnogórskiej
unii rozpoczął się proces ustanawiania konstytucji w niepodległych i samodzielnych państwach, takich jak Serbia, Czarnogóra oraz Kosowo, który został zwieńczony 10 XI 2006 roku w Serbii, 19 X 2007 roku w Czarnogórze
oraz 15 VI 2008 roku w Kosowie. W postanowieniach konstytucyjnych Serbię
określono państwem opartym na zasadach demokratycznych19, Czarnogórę
państwem opartym na republikańskiej formie rządów20, zaś Kosowo określono w podobny sposób jak Serbię21. Należy zwrócić uwagę, że w momencie
wejścia w życie ustawy zasadniczej Kosowa doszło do kolizji w zakresie
konstytucyjnym pomiędzy tym państwem a Serbią, bowiem w preambule
serbskiej konstytucji została ustanowiona przynależność Kosowa do tego państwa22. Ustawa zasadnicza Serbii nie była w tej materii, ani w jakiejkolwiek
innej, nowelizowana.
Tabela 5
Organizacja parlamentów państw bałkańskich w 2011 roku
nazwa państwa

Typ parlamentu

nazwa

oryginalna nazwa
(transliteracja)

liczba
miejsc

Parlament AlKuvendi i Shqipërisë
140
banii
Izba ReprezenPredstavnički Dom
42
Bośnia i Hertantów
Bikameralny
cegowina
Izba Narodów
Vijeće Naroda
15
Zgromadzenie
Народно събрание
Bułgaria
Unikameralny
240
Narodowe
(Narodno sabranie)
Zgromadzenie
Od 120
Chorwacja
Unikameralny
Hrvatski Sabor
Chorwacji
do 160
Zgromadzenie Скупштина Црне Горе
Czarnogóra Unikameralny
81
Czarnogóry
(Skupština Crne Gore)
Βουλή των Ελλήνων
Grecja
Unikameralny Parlament Grecji
300
(Vouli ton Ellinon)
Albania

19

20

21

22

Unikameralny

Strona internetowa Parlamentu Serbii, http://www.parlament.rs [dalej: SIPS], „Constitution of the Republic of Serbia”, art. 1, inf. z 13 VII 2012.
Strona internetowa Parlamentu Czarnogóry, http://www.skupstina.me [dalej: SIPCZ], „Constitution of
Montenegro”, art. 1, inf. z 12 VII 2012.
SI Konstytucji Kosowa, http://www.kushtetutakosoves.info, „Constitution of the Republic of Kosovo”,
art. 1, inf. z 13 VII 2012.
Zob. SIPS, „Constitution of the Republic of Serbia”, preambuła, inf. z 11 VII 2012.
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nazwa państwa

Typ parlamentu

nazwa

Kosowo

Unikameralny

Zgromadzenie
Kosowa

oryginalna nazwa
(transliteracja)
Скупштина Косова
(Skupština Kosova)

Unikameralny Zgromadzenie

Собрание (Sobranie)

Od 120
do 140

Camera Deputaţilor

315

Senat
Народна скупштина
Србије
(Narodna skupština
Srbije)

42

Macedonia
Rumunia

Serbia

Słowenia

Bikameralny

Izba Deputowanych
Senat

Zgromadzenie
Unikameralny
Narodowe
Serbii
Bikameralny

Zgromadzenie
Państwowe
Rada Państwowa

liczba
miejsc
120

250

Državni Zbor

90

Državni Svet

40

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z oficjalnych stron
internetowych parlamentów państw bałkańskich, kolejno Albanii – http://www.
parlament.al; Bośni i Hercegowiny – https://www.parlament.ba; Bułgarii – http://
www.parliament.bg; Chorwacji – http://www.sabor.hr; Czarnogóry – http://www.
skupstina.me; Grecji – http://www.parliament.gr; Kosowa – http://www.kuvendikosoves.org; Macedonii – http://www.sobranie.mk; Rumunii – http://www.parlament.ro; Serbii – http://www.parlament.rs; Słowenii – http://www.ds-rs.si (Rada
Państwowa) i http://www.dz-rs.si (Zgromadzenie Państwowe), inf. z 22 VI 2012.

Zakres rozwiązań konstytucyjnych, niejednokrotnie rozwijanych
w materii ustawowej, wypracowanych w trzech fazach prawotwórczych
zachodzących w państwach bałkańskich w okresie 1975–2008 wpłynął na
wykształcenie się parlamentaryzmu na Bałkanach. Interesującą przesłanką tej
formy organizacji władzy było ustanowienie parlamentów w oparciu o zasadę unikameralizmu, która znalazła zastosowanie w ośmiu z jedenastu omawianych państw. Bikameralizm parlamentarny należy przypisać państwom
najbardziej „ulokowanym” ku Europie Zachodniej, a więc Słowenii oraz
Rumunii. Z tego grona należy wyłączyć Bułgarię, której specyfika rozwiązań
parlamentarnych wynikała z uwarunkowań politycznych związanych z silną reprezentacją postkomunistyczną po 1990 roku, a także przywiązania do
tradycyjnego modelu organizacji państwa. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na
specyfikę rozwiązań w Bośni i Hercegowinie, które zostały zdeterminowane
poprzez sposób funkcjonowania całego państwa opartego na współistnieniu
trzech narodów. W tym kontekście ustalono parytety we władzy ustawodaw454
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czej oraz wykonawczej według wzoru: 1/3 Bośniaków oraz 1/3 Chorwatów
wybieranych z Federacji Bośni i Hercegowiny, a także 1/3 Serbów wybieranych z Republiki Serbskiej23.
Wśród innych cech parlamentaryzmu bałkańskiego należy dopatrywać
się relatywnie niskiej liczby miejsc parlamentarnych przeznaczonych dla senatorów, delegatów i deputowanych. Granicę tego relatywizmu wyznaczyły
rozwiązania parlamentarne wiodących zachodnioeuropejskich demokracji.
Otóż w lipcu 2012 roku w niemieckim Bundestagu oraz Bundesracie zasiadało 691 deputowanych, w Senacie oraz Izbie Deputowanych włoskiego Parlamento Italiano – 945 senatorów i deputowanych, we francuskim Senacie oraz
Zgromadzeniu Narodowym – 925 senatorów i deputowanych, w brytyjskiej
Izbie Lordów oraz Izbie Gmin – 1 435 parów i deputowanych, zaś w Senacie
oraz Kongresie Deputowanych hiszpańskich Cortes Generales – 614 senatorów i deputowanych. Tymczasem największa liczba miejsc w parlamentach
bałkańskich została ustalona w Rumunii na poziomie 357 senatorów i deputowanych, Grecji – 300 posłów, Serbii – 250 posłów, oraz Bułgarii – 240
posłów. W pozostałych państwach liczba reprezentantów władzy została wyznaczona poniżej 200 miejsc, a najmniejszą liczbę w tym zakresie stanowił
bikameralny parlament Bośni i Hercegowiny, w którym ustalono liczbę zaledwie 69 przedstawicieli24.
Pod względem organizacji egzekutywy rozwiązania na Bałkanach
były zbliżone do uregulowań przyjętych w środkowoeuropejskich demokracjach, takich jak: Polska, Republika Czeska, Słowacja oraz Węgry, a więc
z silną i aktywną pozycją premiera stojącego na czele rządu, a także z niewielkimi, ograniczonymi, ceremonialnymi lub symbolicznymi prerogatywami
prezydenta. Z tego grona państw należy wyłączyć Rumunię, w której wykształcił się system semiprezydencki, a więc z silną pozycją prezydenta przy
ograniczeniu kompetencji premiera, a także Bośnię i Hercegowinę, w której
został ustanowiony system federalny z silnymi kompetencjami władz regionalnych, ulokowanych w tym przypadku w Federacji Bośni i Hercegowiny,
Republice Serbskiej oraz administrowanym przez Bośniaków, Chorwatów
i Serbów Dystrykcie Brčko. Na poziomie federalnym władza wykonawcza
w Bośni i Hercegowinie została ustanowiona w postaci prezydencji sprawowanej w trybie rotacyjnym przez Bośniaka, Chorwata i Serba, wybieranych
23
24

SITKBH, „Constitution”, art. 4-5, inf. z 11 VII 2012.
Opracowanie własne na podstawie – SIPA; SIBiH; SIPB; SIPCH; SIPCZ; SIPG; SIPK; SIPM; SIPR;
SIPS; SIPSł – Rada Państwowa i Zgromadzenie Państwowe, inf. z 30 VI 2012.
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z dwóch podmiotów państwa. Mniejsze znaczenie w tym państwie uzyskał
federalny przewodniczący rady ministrów.

4. aspekty polityczne – systemy partyjne i rządy
w państwach postjugosłowiańskich
Wraz z upadkiem SFR Jugosławii została również zakończona monopartyjność Związku Komunistów Jugosławii. W niepodległych państwach
powstałych na terytorium jugosłowiańskim wykształciły się pluralistyczne systemy partyjne, które w sensie formalno-prawnym zaczęły funkcjonować wraz
z pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi: w Słowenii 8 IV 1990
roku, w Chorwacji 22 IV 1990 roku, w Macedonii 11 XI 1990 roku, a także
w Bośni i Hercegowinie 18 XI 1990 roku, aczkolwiek ciągłość instytucjonalną
państwa bośniackiego przerwała wojna w latach 1992–1995. Zatem niezwykle
istotne wybory parlamentarne i prezydenckie w Bośni i Hercegowinie odbyły się 14 IX 1996 roku, a więc już w rzeczywistości powojennej, w której
zaistniała możliwość funkcjonowania pluralistycznego i zinstytucjonalizowanego systemu partyjnego. Również w przypadku Kosowa dopiero okoliczności związane z rozstrzygnięciami wojennymi w Kosowie w latach 1998–1999
i ustanowieniem w ówczesnej jugosłowiańskiej prowincji Tymczasowej Misji
Administracyjnej ONZ umożliwiły wykształcenie się na tym terytorium pluralistycznego systemu partyjnego. Pierwsze wolne wybory parlamentarne odbyły
się w prowincji 17 XI 2001 roku, zaś w niepodległym Kosowie miały miejsce
dopiero wraz w dniu 12 XII 2010 roku25.
W przypadku Federalnej Republiki Jugosławii wybory parlamentarne
i prezydenckie odbywały się na dwóch poziomach: federalnym oraz republik.
Pierwsze wolne wybory parlamentarne na poziomie federalnym zostały rozpisane 31 V 1992 roku, zaś na poziomie republik w dniu 20 XII 1992 roku. Jednak warto wspomnieć, że realną władzę wykonawczą na poziomie federalnym
pełnił prezydent federalny, którymi kolejno zostawali Dobrica Ćosić (od 15
VI 1992 roku do 1 VI 1993 roku), Zoran Lilić (od 25 VI 1993 roku do 25 VI
1997 roku), Slobodan Milošević (od 23 VII 1997 roku do 7 X 2000 roku) oraz
25

Opracowanie własne na podstawie: SIPA; SIBiH; SIPB; SIPCH; SIPCZ; SIPG; SIPK; SIPM; SIPR;
SIPS; SIPSł – Rada Państwowa i Zgromadzenie Państwowe, inf. z 12 VII 2012; K. Krysieniel,
J. Wojnicki, Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Pułtusk–Warszawa 2009, passim;
Strona internetowa Adam Carr’s Election Archive, http://psephos.adam-carr.net [dalej: SI ACEA], inf.
z 12 VII 2012.
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Vojislav Koštunica (od 7 X 2000 roku do 7 III 2003 roku). Mniejsze znaczenie w kontekście sprawowania władzy mieli szefowie rządów federalnych. Po
przemianowaniu trzeciej formy państwa jugosłowiańskiego na Serbię i Czarnogórę urząd prezydenta federalnego oraz prezydenta rządu federalnego został
połączony26, a jedynym politykiem, który go sprawował był od 7 III 2003 roku
do 3 VI 2006 roku Svetozar Marović. Pierwsze wybory parlamentarne w samodzielnej Czarnogórze odbyły się 10 IX 2006 roku, zaś w Serbii 21 I 2007
roku27.
Interesującym zjawiskiem w pluralistycznych systemach partyjnych
państw postjugosłowiańskich była obecność ugrupowań, które wykształciły się
z republikańskich struktur Związku Komunistów Jugosławii. Było tak w przypadku Związku Komunistów Czarnogóry, który w 1991 roku przyjął nazwę
Demokratycznej Partii Socjalistów Czarnogóry oraz Związku Komunistów
Słowenii, który w 1990 roku uległ przekształceniu w Partię Demokratycznej
Odnowy, a z młodzieżówki słoweńskiej partii komunistycznej dodatkowo wyodrębniła się Liberalna Demokracja Słowenii. Już w 1990 roku nowy program
przyjął Związek Komunistów Chorwacji, a władze partyjne zdecydowały dodać
do nazwy partii człon Partia Przemian Demokratycznych. W 1993 roku, a więc
w niepodległej Chorwacji, władze partii ostatecznie zerwały z nawiązywania
do partii komunistycznej i przemianowały nazwę ugrupowania na Socjaldemokratyczną Partię Chorwacji.
W Macedonii decydenci Związku Komunistów Macedonii podjęli
decyzję o przekształceniu partii w Związek Komunistów Macedonii – Partię
Demokratycznych Przemian, a następnie w wyniku wewnętrznych przeobrażeń
partia komunistyczna została podzielona na trzy ugrupowania: Socjaldemokratyczny Związek Macedonii, który stanowił bezpośrednią kontynuację Związku
Komunistów Macedonii, a także Partię Socjalistyczną Macedonii oraz Partię
Liberalną. Przeobrażeniom uległ też Związek Komunistów Bośni i Hercegowiny, którego nazwa w 1990 roku uległa rozszerzeniu o człon Partia Socjaldemokratyczna. Ugrupowanie jednak przepadło w rywalizacji partyjnej, bowiem
w powojennej Bośni i Hercegowinie nie było dla komunistów miejsca na scenie
partyjnej, tak jak stwierdziła Małgorzata Maria Rusiecka: „ugrupowania w tym

26

27

K. Krysieniel, J. Wójtowicz, Serbia i Czarnogóra, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej
i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 2005, s. 331-332.
SIPA; SIBiH; SIPB; SIPCH; SIPCZ; SIPG; SIPK; SIPM; SIPR; SIPS; SIPSł – Rada Państwowa i Zgromadzenie Państwowe, inf. z 12 VII 2012; SI ACEA, inf. z 12 VII 2012.
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państwie utworzone zostały w oparciu o kryteria etniczne”28. W Serbii upadł
Związek Komunistów Jugosławii, a jego miejsce zajęła Socjalistyczna Partia
Serbii29.
Systemy partyjne państw postjugosłowiańskich w latach 1991–2012 odznaczyły się różnym stopniem sfragmentaryzowania na szczeblu parlamentarnym. Biorąc pod uwagę liczbę partii oraz ilość uformowanych rządów, można
było wyróżnić: 1) systemy skoncentrowane w przypadku Chorwacji, Czarnogóry oraz Macedonii; 2) systemy rozproszone w przypadku Bośni i Hercegowiny,
Kosowa, Serbii oraz Słowenii (zob. Tabela 6).
Tabela 6
Partie rządzące w państwach postjugosłowiańskich w latach 1991–2012

Czarnogóra*

Chorwacja

Bośnia i Hercegowina

nazwa
ilość
nazwa partii lub koalicji – skrót**
państwa
rządów
Partia dla Bośni i Hercegowiny –
2
SBiH
Socjaldemokratyczna Partia Bośni
2
i Hercegowiny – SDP BiH
Chorwacka Wspólnota Demokratycz2
na Bośni i Hercegowiny – HDZ BiH
Serbska Partia Demokratyczna – SDS
1
Partia Socjalistyczna – SP
1
Partia Demokratycznego Postępu –
1
PDP
Partia Akcji Demokratycznej – SDA
1
Sojusz Niezależnych Socjaldemokra1
tów – SNSD
Chorwacka Wspólnota Demokratycz7
na – HDZ
Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji
2
– SPD

28

29

Demokratyczna Partia Socjalistów
Czarnogóry – DPS

9

okres sprawowania
władzy
1997–1999, 1999–2000
2001–2002
2000–2001, od stycznia
2012 roku
1997–1999
1999–2000
2002
2002–2007
2007–2012
1992–2000, 2003–2011
2000–2003, od grudnia
2011 roku
1991–2010, od grudnia
2010 roku

M. M. Rusiecka, Drogi transformacji partii postkomunistycznych w państwach byłej Jugosławii: zmiana
oblicza programowego, modelu przywództwa, struktury organizacyjnej i roli partii w systemie politycznym, [w:] Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Toruń 2008, s. 286.
Ibidem, s. 291–292.
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Słowenia

Serbia*

Macedonia

Kosowo

nazwa
ilość
nazwa partii lub koalicji – skrót**
państwa
rządów
Demokratyczna Partia Kosowa – DPK

4

Sojusz dla Przyszłości Kosowa – AAK
Parlamentarna Partia Kosowa – PPK
Wewnętrzna Macedońska Organizacja
Rewolucyjna–Demokratyczna Partia
Jedności Narodowej – VMRO–DPMNE
Socjaldemokratyczny Związek Macedonii – SDSM

2
1

Socjalistyczna Partia Serbii – SPS

7

Demokratyczna Opozycja Serbii –
DOS
Demokratyczna Partia Serbii – DSS
Koalicja Za Europejską Serbię
Liberalna Demokracja Słowenii –
LDS
Słoweńska Partia Demokratyczna –
SDS
Demokratyczna Opozycja Słowenii –
DEMOS
Słoweńska Partia Ludowa – SLS
Nowa Słowenia–Chrześcijańska Partia
Ludowa – NSi
Socjaldemokraci – SD

4

3

okres sprawowania
władzy
2002–2004, 2005–2006,
od lutego 2008 roku
2004–2005, 2006–2008
2005–2006
1998–2002, od sierpnia
2006 roku
1992–1998, 2002–2004,
2004–2006
1991–2001, od lipca
2012 roku

2

2003–2004

2
1

2004–2008
2008–2012

4

1992–2000, 2000–2004

2

2004–2008, od lutego
2012 roku

1

1990–1992

1

2000

1

2000

1

2008–2012

Legenda:
* w przypadku Federalnej Republiki Jugosławii zostały wzięte pod uwagę tylko
rządy uformowane na poziomie republik Serbii oraz Czarnogóry.
** w przypadku rządów koalicyjnych uwzględniono wiodącą partię lub wiodące
partie, a wobec jej/ich braku nazwę koalicji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI parlamentu Albanii, http://www.parlament.al; Strona internernetowa parlamentu Bośni i Hercegowiny, https://www.
parlament.ba; SI parlamentu Bułgarii, http://www.parliament.bg; SI parlamentu
Chorwacji, http://www.sabor.hr; SI parlamentu Czarnogóry, http://www.skupstina.me; SI parlamentu Grecji, http://www.parliament.gr; SI parlamentu Kosowa,
http://www.kuvendikosoves.org; SI parlamentu Macedonii, http://www.sobranie.
mk; SI parlamentu Rumunii, http://www.parlament.ro; SI parlamentu Serbii,
http://www.parlament.rs; SI parlamentu Słowenii (Rada Państwowa), http://www.
ds-rs.si; SI parlamentu Słowenii (Zgromadzenie Państwowe), http://www.dz-rs.
si, inf. z 12 VII 2012; SI ACEA, inf. z 12 VII 2012.
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W Chorwacji oraz Serbii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
wykształcił się model władzy z dominującą rolą partii politycznej, która była
zdolna do samodzielnego tworzenia rządów. Taką pozycję w Chorwacji uzyskała Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, która we wspominanym okresie
utworzyła kolejno cztery rządy, na których czele stawali: Franjo Gregurić (od
17 VII 1991 roku do 12 VIII 1992 roku), Hrvoje Šarinić (od 12 VIII 1992
roku do 3 IV 1993 roku), Nikica Valentić (od 3 IV 1993 roku do 7 XI 1995
roku) oraz Zlatko Mateša (od 7 XI 1995 roku do 27 I 2000 roku)30. Natomiast
w Serbii szczególne znaczenie uzyskała Serbska Partia Socjalistyczna, która
w latach 1991–2001 uformowała sześć kolejnych rządów, którymi kierowali
następujący politycy: Dragutin Zelenović (15 I–23 XII 1991 roku), Radoman
Božović (od 23 XII 1991 roku do 10 II 1993 roku), Nikola Šainović (od 10 II
1993 roku do 18 III 1994 roku), dwukrotnie Mirko Marjanović (od 18 III
1994 roku do 24 X 2000 roku) oraz Milomir Minić (od 24 X 2000 roku do
25 I 2001 roku)31.
Zarówno w Chorwacji, jak i w Serbii w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku wykształcił się model władzy z silną pozycją prezydenta, którego
w tych państwach charakteryzowało ścisłe powiązanie z partią32. W Chorwacji począwszy od 25 VII 1990 roku do śmierci w dniu 10 XII 1999 roku prezydenturę sprawował związany z HDZ Franjo Tuđman, zaś w Serbii w latach
1991–2002 politycy SPS, a więc Slobodan Milošević (od 11 I 1991 roku do
23 VII 1997 roku) oraz Milan Milutinović (od 29 XII 1997 roku do 29 XII
2002 roku)33.
Na początku XXI wieku w chorwackim i serbskim systemie partyjnym doszło do przeobrażeń o różnej skali. W Chorwacji wykształciła się
rywalizacja biegunowa, ponieważ istotne znaczenie uzyskała socjaldemokratyczno-liberalna koalicja z wiodącą rolą Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji. Koalicja pod przewodnictwem Ivicy Račana sprawowała rządy od
27 I 2000 do 23 XII 2003 roku, które zostały przerwane w wyniku problemów
wewnątrzpartyjnych ugrupowań tworzących koalicję rządową. Tym niemniej
w pierwszej dekadzie XXI wieku główna oś rywalizacji w Chorwacji przebiegała między chrześcijańskimi demokratami oraz socjaldemokratami i liberała-

30
31
32

33

Opracowanie własne na podstawie – SIPCH, inf. z 2 VII 2012.
Opracowanie własne na podstawie – SIPS, inf. z 2 VII 2012.
J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007, s. 322.
Opracowanie własne na podstawie – SIPCH; SIPS, inf. z 2 VII 2012.
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mi. HDZ zwyciężała w dwóch kolejnych elekcjach parlamentarnych w 2003
i 2007 roku, ale zarówno w dwóch rządach Ivo Sanadera (od 23 XII 2003
roku do 6 VII 2009 roku), jak i w rządzie Jadranki Kosor (od 6 VII 2009 roku
do 23 XII 2011 roku) potencjał polityczny partii okazał się niewystarczający
do samodzielnego sprawowania władzy. Zatem powstała potrzeba utworzenia
koalicji, w którą HDZ zaangażowała polityków z Centrum Demokratycznego (pierwszy rząd Sanadera), Chorwackiej Partii Chłopskiej, Chorwackiej
Partii Socjaliberalnej oraz Niezależnej Demokratycznej Partii Serbskiej (drugi rząd Sanadera, rząd Kosor)34. Tymczasem w wyborach parlamentarnych
4 XII 2011 roku w Chorwacji władzę ponownie przejęli socjaldemokraci,
którzy pod przewodnictwem Zorana Milanovicia uformowali koalicyjny rząd
z Chorwacką Partią Ludową – Liberalni Demokraci. Natomiast prezydenturę
w Chorwacji od 18 II 2000 roku do 18 II 2010 roku sprawował wspierany
przez Chorwacką Partię Ludową – Liberalnych Demokratów Stjepan Mesić,
którego następcą został od 18 II 2010 roku Ivo Josipović z Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji35.
System partyjny Serbii na początku XXI wieku uległ dużemu rozproszeniu, wtedy bowiem władzę przejęła koalicja partii zrzeszona pod nazwą
Demokratyczna Opozycja Serbii. Tejże formacji udało się dwukrotnie utworzyć rządy w Serbii. Pierwszy pod przewodnictwem Zorana Đinđicia (od 25
I 2001 roku do 12 III 2003 roku), a drugi kierowany przez Zorana Živkovicia
(od 18 III 2003 roku do 3 III 2004). Jednak w szeregach demokratów już
w 2001 roku doszło do przeobrażeń, w wyniku których koalicję opuściła Demokratyczna Partia Serbii. To ugrupowanie dwukrotnie utworzyło rząd kierowany przez Vojislava Koštunicę (od 3 III 2004 roku do 7 VII 2008). Kolejny
rozdział w serbskim parlamentaryzmie został napisany przez drugą koalicję
partii demokratycznych, do której weszły Partia Demokratyczna, G17+, Liga
Socjaldemokratów Wojwodiny, Partia Socjaldemokratyczna Serbii, a także
Serbski Ruch Odnowy. Koalicja pod nazwą „Za Europejską Serbię” wygrała
wybory parlamentarne w 2008 roku, a misję tworzenia rządu powierzono
Mirko Cvetkoviciovi36. W lipcu 2012 roku w wyborach parlamentarnych po
jedenastu latach zwyciężyła Socjalistyczna Partia Serbii, a rząd uformował
Ivica Dačić. W pierwszej dekadzie XXI wieku podobnie jak na poziomie
34

35
36

E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie: Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 102; K. Krysieniel, J. Wojnicki, op. cit., s. 104–111.
Opracowanie własne na podstawie – SPICH, inf. z 5 VII 2012.
E. Bujwid-Kurek, op. cit., s. 159–162; K. Krysieniel, J. Wojnicki, op. cit., s. 157–173.
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parlamentarnym również i serbscy demokraci objęli władzę w urzędzie prezydenckim, bowiem po dwóch latach rządów prezydentów tymczasowych
wybrano 11 VII 2004 roku na prezydenta Serbii Borisa Tadicia z Partii Demokratycznej. Jego następcą został 31 V 2012 roku Tomislav Nikolić z Serbskiej
Partii Postępu37.
W Czarnogórze, tak jak w Chorwacji oraz Serbii, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wykształcił się model władzy z silną pozycją jednego
ugrupowania, którą w tym przypadku uzyskała Demokratyczna Partia Socjalistów Czarnogóry. Jednak w odróżnieniu do sytuacji w Chorwacji i Serbii
czarnogórska DPS utworzyła wszystkie rządy w Czarnogórze, zarówno w realiach unii serbsko-czarnogórskiej, jak i w ramach samodzielnej egzystencji
tego państwa. W ten sposób pięciokrotnie urząd premiera sprawował Milo
Đukanović (trzykrotnie w okresie od 15 II 1991 roku do 5 II 1998 roku,
następnie od 8 I 2003 roku do 10 XI 2006 roku oraz od 29 II 2008 roku do
21 XII 2010 roku), dwukrotnie Filip Vujanović (w okresie od 5 II 1998 roku
do 8 I 2003 roku), a także jednokrotnie Željko Šturanović (od 10 XI 2006
roku do 29 II 2008 roku) oraz Igor Lukšić (od 29 XII 2010 roku).
Również prezydenturę w Czarnogórze sprawowali politycy ściśle
związani z DPS, a zatem Momir Bulatović (od 23 XII 1990 roku do 15 I 1998
roku), Milo Đukanović (od 15 I 1998 roku do 25 XI 2002 roku) oraz dwukrotnie Filip Vujanović (od 22 V 2003 roku)38. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
XX wieku w czarnogórskim systemie partyjnym doszło do przekształceń,
w wyniku których ze struktur DPS wykształciła się Socjalistyczna Partia
Ludowa Czarnogóry. Pomiędzy tymi ugrupowaniami zarysowała się główna
oś rywalizacji zdeterminowana przede wszystkim poprzez europejskie nastawienie w przypadku DPS oraz serbskie w przypadku SNP. Istotną rolę
w czarnogórskim systemie partyjnym pełniła również Socjaldemokratyczna
Partia Czarnogóry, która począwszy od przełomu XX i XXI wieku stanowiła
główną partię koalicyjną dla DPS39.
W przeszło dwudziestoletniej historii macedońskiego parlamentaryzmu można zauważyć, że główną rolę spełniały dwa obozy polityczne. Oś
rywalizacji politycznej jeszcze w realiach SFR Jugosławii wyznaczały Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Jed-

37
38
39

Opracowanie własne na podstawie – SPIS, inf. z 5 VII 2012.
Opracowanie własne na podstawie – SIPCZ, inf. z 2 VII 2012.
E. Bujwid-Kurek, op. cit., s. 190–192; K. Krysieniel, J. Wojnicki, op. cit., s. 122.
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ności Narodowej oraz Socjaldemokratyczny Związek Macedonii40. W listopadzie 1990 roku w Macedonii odbyły się pierwsze wolne wybory, w których
zwyciężył Związek Komunistów Macedonii. Ze struktur tej partii w 1991
roku wykształcił się SDSM, który wygrywał elekcje parlamentarne w 1994
roku (w koalicji „Przymierze dla Macedonii”) oraz 2002 roku (w koalicji „Razem dla Macedonii”). W ten sposób macedońscy socjaldemokraci dwukrotnie
tworzyli krajowe rządy pod przewodnictwem Branko Crvenkovskiego (od
17 VIII 1992 roku do 30 XI 1998 roku, następnie od 1 XI 2002 roku do 12 V
2004 roku), a także jednokrotnie przez Vlado Bučkovskiego (od 17 XII 2004
roku do 27 VIII 2006 roku, w wyniku zwycięstwa w wyborach prezydenckich
Branko Crvenkovskiego). Natomiast VMRO–DPMNE zwyciężała samodzielne w wyborach w 1998 roku, a także trzykrotnie jako wiodąca partia koalicji
w latach 2006–2011. W ten sposób od 30 XI 1998 roku do 1 XI 2002 roku
rządem w Macedonii kierował Ljubčo Georgievski, zaś od 27 VIII 2006 roku
urząd premiera trzykrotnie obejmował Nikola Gruevski.
Silną pozycję w Macedonii uzyskały również ugrupowania reprezentujące naród albański w Macedonii, w tym przede wszystkim Demokratyczna
Partia Albańczyków oraz Demokratyczny Związek na rzecz Integracji41. Tymczasem stan rywalizacji partyjnej nie przełożył się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku na rezultaty wyborów prezydenckich. Wszakże w okresie od
18 IX 1991 roku do 19 XI 1999 roku prezydenturę w Macedonii sprawował
niezależny macedoński mąż stanu Kiro Gligorov, którego od 4 X 1995 roku
do 17 XI 1995 roku w wyniku nieudanego zamachu tymczasowo zastąpił Stojan Andov. Następcą schorowanego Gligorova został 15 XII 1999 roku Boris
Trajkovski z VMRO–DPMNE, który w ostatnich tygodniach przed ukończeniem kadencji zginął w katastrofie lotniczej w Bośni i Hercegowinie42. Urząd
po Trajkovskim objął były premier z nominacji SDSM Branko Crvenkovski
(od 12 V 2004 do 12 V 2009 roku). W ostatnich wyborach prezydenckich
w Macedonii w pierwszej dekadzie XXI wieku ponownie zwyciężył kandydat związany z VMRO–DPMNE, którym był Gjorge Ivanov. Objęcie urzędu
przez tego polityka nastąpiło w dniu 12 V 2009 roku43.
Spośród opisywanych systemów partyjnych najkrótszy okres funkcjonowania należy przypisać Kosowu. Najważniejszą rolę w tym państwie
40
41
42
43

P. Rzegocki, Macedonia, [w:] Systemy polityczne…, s. 230–231.
K. Krysieniel, J. Wojnicki, op. cit., s. 129–138.
A. Rossos, Macedonia and The Macedonians, [b.m.w.] 2008, s. 275–281.
Opracowanie własne na podstawie – SIPM, inf. z 4 VII 2012.
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od 2001 roku uzyskała Demokratyczna Partia Kosowa, a więc ugrupowanie,
które zostało założone na bazie Armii Wyzwoleńczej Kosowa, zbrojnej organizacji kojarzonej w Kosowie z bezkompromisową walką o niepodległość.
Niemniej istotną rolę w rzeczywistości politycznej Kosowa uzyskała również
Demokratyczna Liga Kosowa, która na dwie spośród czterech elekcji parlamentarnych w Kosowie w latach 2001–2010 dwukrotnie w 2001 i 2004 roku
uzyskiwała najlepszy wynik, lecz w wyniku skomplikowanych przetargów
politycznych urząd premiera obejmowali Bajram Rexhepi z Demokratycznej
Partii Kosowa (od 4 III 2002 roku do 3 XII 2004 roku), Ramush Haradinaj z Sojuszu dla Przyszłości Kosowa (od 3 XII 2004 roku do 8 III 2005
roku), Bajram Kosumi z Parlamentarnej Partii Kosowa (od 25 III 2005 roku
do 10 III 2006 roku) oraz wspierany przez Sojusz dla Przyszłości Kosowa
Agim Çeku (od 10 III 2006 roku do 9 I 2008 roku). Tymczasem prezydenturę
w tym okresie pełnił związany z DLK Ibrahim Rugova (od 4 III 2002 roku
do śmierci 21 I 2006 roku), którego zastąpił Fatmir Sejdiu (od 10 II 2006
roku do 17 II 2008 roku). W elekcjach parlamentarnych w 2007 i 2010 roku
zwyciężała DPK, której lider Hashim Thaçi stanął na czele rządu zarówno
w ostatnich tygodniach Kosowa formalnie należącego do Serbii (od 9 I 2008
roku do 17 II 2008 roku), jak i w niepodległym państwie (została zachowana
ciągłość instytucjonalna od 17 II 2008 roku)44. Natomiast urząd prezydenta
w niepodległym Kosowie kontynuował Fatmir Sejdiu (od 17 II 2008 roku do
27 IX 2010 roku), a jego następcą została 7 IV 2011 roku niezwiązana z żadną
opcją polityczną Atifete Jahjaga45.
W Bośni i Hercegowinie oś rywalizacji partyjnej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku została zdominowana poprzez kwestie etniczne. W ten
sposób Bośniacy, Chorwaci oraz Serbowie posiadali „swoje” ugrupowania,
wśród których wiodące role uzyskały bośniacka Partia Akcji Demokratycznej, Chorwacka Wspólnota Demokratyczna oraz Serbska Partia Demokratyczna, aczkolwiek na przełomie XX i XXI wraz z ustabilizowaniem sytuacji
politycznej w Bośni i Hercegowinie w państwie ważne znaczenie uzyskały
również partie odwołujące się do ideologii socjaldemokratycznej i socjallibe44
45

E. Bujwid-Kurek, op. cit., s. 206–207; opracowanie własne na podstawie – SIPK, inf. z 6 VII 2012.
Okres przerwy w sprawowaniu urzędu prezydenckiego pomiędzy tymi politykami odznaczył się kryzysem konstytucyjnym w Kosowie. Trybunał Konstytucyjny w Kosowie zarzucił Fatmirowi Sejdiu
pełnienie podwójnego urzędu (prezydenta państwa oraz przewodniczącego DLK) i w ten sposób zmusił
go do dymisji. Natomiast w odniesieniu do jego następcy, wybranemu 22 II 2011 roku Behgjetowi
Pacolliemu, postawiono zarzut pogwałcenia procedury wyborczej, a tym samym unieważniono wyniki
wyborów.
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ralnej, takie jak Socjaldemokratyczna Partia Bośni i Hercegowiny oraz Partia
dla Bośni i Hercegowiny.
Prezydencję w Bośni i Hercegowinie w latach 1996–1998 sprawowali
Alija Izetbegović z Partii Akcji Demokratycznej, Momčilo Krajišnik z Serbskiej Partii Demokratycznej oraz Krešimir Zubak z Chorwackiego Związku
Demokratycznego Bośni i Hercegowiny. Następnie w latach 1998–2002 bośniackie miejsce w prezydencji nie uległo zmianie, a serbskie zajął Živko
Radišić z Partii Socjalistycznej, zaś chorwackie Ante Jelavić z Chorwackiego
Związku Demokratycznego Bośni i Hercegowiny. Natomiast w latach 2002
–2006 skład prezydencji utworzyli Sulejman Tihić z Partii Akcji Demokratycznej, Mirko Šarović z Serbskiej Partii Demokratycznej oraz Dragan Čović
z Chorwackiego Związku Demokratycznego Bośni i Hercegowiny. Kolejne
zmiany nastąpiły podczas wyborów w 2006 roku, gdy prezydencję objęli Haris Silajdžić z Partii dla Bośni i Hercegowiny, Nebojša Radmanović z Przymierza Niezależnych Socjaldemokratów oraz Željko Komšić z Socjaldemokratycznej Partii Bośni i Hercegowiny. W 2010 roku reelekcję w odniesieniu
do prezydencji Bośni i Hercegowiny uzyskali po stronie chorwackiej Željko
Komšić i po stronie serbskiej Nebojša Radmanović, zaś po stronie bośniackiej
został wybrany syn byłego prezydenta Bakir Izetbegović46. Mniejsze znaczenie w kontekście władzy wykonawczej Bośni i Hercegowiny mieli przewodniczący rady ministrów. Na tym urzędzie w okresie styczeń 1997 – styczeń
2012 zasiadało łącznie jedenastu polityków (zob. Tabela 6).
W słoweńskim systemie partyjnym o dużym stopniu sfragmentaryzowania w latach 1990–2012 urząd premiera pełniło łącznie sześciu polityków
z różnych obozów. Trzykrotnie kierownictwo nad Radą Ministrów obejmował
Janez Drnovšek z Liberalnej Demokracji Słowenii (od 14 V 1992 roku do 3
V 2000 roku, a także od 17 XI 2000 roku do 11 XII 2002 roku), którego wraz
z dniem 11 XII 2002 roku zastąpił Anton Rop. Dwukrotnie rządy w Słowenii
sprawowała Słoweńska Partia Demokratyczna na czele z premierem Janezem
Janšą (od 9 XI 2004 roku do 21 XI 2008 roku oraz od 10 II 2012 roku). Urząd
premiera w Słowenii pełnili również Lojze Peterle ze Słoweńskich Chrześcijańskich Demokratów z Demokratycznej Opozycji Słowenii (od 16 V 1990
roku do 14 V 1992 roku), Andrej Bajuk w krótkotrwałym rządzie utworzonym
przez Słoweńską Partię Ludową oraz Nową Słowenię – Chrześcijańską Partię
Ludową (3 V – 17 XI 2000 roku), a także Borut Pahor z Socjaldemokratów
46

E. Bujwid-Kurek, op. cit., s. 143–148; K. Krysieniel, J. Wojnicki, op. cit., s. 72–84; opracowanie własne
na podstawie danych – SIPBiH, inf. z 29 VI 2012.
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(od 21 XI 2008 roku do 10 II 2012 roku). Duży stopień zróżnicowania systemu partyjnego Słowenii nie przełożył się na wybory prezydenckie, bowiem
nieprzerwanie od 23 XII 1991 roku do 22 XII 2002 roku prezydenturę sprawował Milan Kučan, którego następcą został wspominany Janez Drnovšek
(od 22 XII 2002 do 23 XII 2007 roku). Urząd tego polityka zakończył się
23 XII 2007 roku, gdy prezydentem został, wspierany przez socjaldemokratów oraz socjaliberalną partię Zares, Danilo Türk47.

5. aspekty polityczne – systemy partyjne i rządy w albanii,
Bułgarii, grecji oraz rumunii
Biorąc pod uwagę stopień sfragmentaryzowania systemów partyjnych,
to w odniesieniu do Grecji (1974–2012) oraz Albanii, Bułgarii i Rumunii
(1990–2012) możemy je podzielić na dwie grupy: 1) systemy skoncentrowane w przypadku Albanii oraz Grecji; 2) systemy rozproszone w przypadku
Bułgarii oraz Rumunii (zob. partie rządzące w Albanii, Bułgarii, Grecji oraz
Rumunii Tabela 7). Pierwsze wolne wybory parlamentarne w Albanii odbyły
się w dwóch turach 31 III i 7 IV 1991 roku, Bułgarii 10 i 17 VI 1990 roku
oraz Rumunii 20 V 1990 roku. Natomiast pierwsze wybory parlamentarne
w Grecji po obaleniu militarnej dyktatury miały miejsce 17 XI 1974 roku.
Tabela 7
Partie rządzące w Grecji w latach 1974–2012 oraz w Albanii, Bułgarii, Rumunii
w latach 1991–2012

Albania

nazwa
państwa

47

Socjalistyczna Partia Albanii – PS

ilość
rządów
7

Demokratyczna Partia Albanii – PD

3

Albańska Partia Pracy – PPSh

1

nazwa partii – skrót*

Opracowanie własne na podstawie danych – SIPSł, inf. z 5 VII 2012.
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okres sprawowania
władzy
1991, 1997–2005
1992–1997, od września
2005 roku
1991

nazwa partii – skrót*
Związek Sił Demokratycznych – SDS
Bułgarska Partia Socjalistyczna – BSP
Narodowy Ruch na rzecz Stabilności
i Postępu – NDSV
Obywatele na rzecz Europejskiego
Rozwoju Bułgarii – GERB

Rumunia

Grecja

nazwa
państwa
Bułgaria

Konrad Sebastian Morawski
ilość
okres sprawowania
rządów
władzy
2
1991–1992, 1997–2001
2
1995–1997, 2005–2009
1

2001–2005

1

Od lipca 2009 roku

Nowa Demokracja – ND

11

Panhelleński Ruch Socjalistyczny – PASOK

10

Front Ocalenia Narodowego – FSN
Partia Socjaldemokratyczna – PSD (do
16 stycznia 2001 roku jako Demokratyczno-Socjalny Biegun Rumunii – PSDR)
Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia
Narodowo-Chłopska – PNTCD
Partia Narodowo-Liberalna – PNL
Partia Demokratyczno-Liberalna –
PDL

4

1974–1981, 1989,
1989–1990, 2004– –2009,
2011–2012, od czerwca
2012 roku
1981–1989, 1989–1990,
1983–2004, 2009–2011,
2011–2012, od czerwca
2012 roku
1990–1992

3

1992–1996, 2000–2004,
od maja 2012 roku

3

1996–1999

2

2004–2008

2

2008–2012

Legenda:
* w przypadku rządów koalicyjnych uwzględniono wiodącą partię lub wiodące
partie, a wobec jej/ich braku nazwę koalicji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie – SI parlamentu Albanii, http://www.
parlament.al; SI parlamentu Bośni i Hercegowiny, https://www.parlament.
ba; SI parlamentu Bułgarii, http://www.parliament.bg; SI parlamentu Chorwacji, http://www.sabor.hr; SI parlamentu Czarnogóry, http://www.skupstina.
me; SI parlamentu Grecji, http://www.parliament.gr; SI parlamentu Kosowa,
http://www.kuvendikosoves.org; SI parlamentu Macedonii, http://www.sobranie.
mk; SI parlamentu Rumunii, http://www.parlament.ro; SI parlamentu Serbii,
http://www.parlament.rs; SI parlamentu Słowenii (Rada Państwowa), http://www.
ds-rs.si; SI parlamentu Słowenii (Zgromadzenie Państwowe), http://www.dz-rs.
si, inf. z 12 VII 2012; SI ACEA, inf. z 12 VII 2012.

Licznym przekształceniom ulegały systemy partyjne w państwach,
które na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku przeszły proces trans-
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formacji ustrojowej. W latach 1990–2012 w Albanii, Bułgarii oraz Rumunii
ważną pozycję uzyskały partie postkomunistyczne i na trwałe wpisały się
do politycznego krajobrazu. Wraz z pierwszymi demokratycznymi wyborami
w Albanii zdecydowane zwycięstwo odniosła komunistyczna Albańska Partia
Pracy, która od 22 II 1991 roku do 5 VI 1991 roku utworzyła rząd pod przewodnictwem Fatosa Nano. Natomiast prezydenturę począwszy od 22 XI 1982
roku sprawował Ramiz Alia, który kontynuował sprawowanie urzędu również
w realiach demokratycznych (do 3 IV 1992 roku). W czerwcu 1991 roku
reformie programowej została poddana PPSh. Ze struktur partii wykształciły
się Socjalistyczna Partia Albanii oraz Komunistyczna Partia Albanii. Pierwsze
z wymienionych ugrupowań zdominowało scenę polityczną Albanii w latach
1991–2005, utworzyło wówczas siedem rządów (od 5 VI 1991 roku do 10 XII
1991 roku oraz od 11 III 1997 roku do 11 IX 2005 roku). Z nominacji PS
urząd premiera sprawowali kolejno ylli Bufi (od 5 VI do 10 XII 1991 roku),
Bashkim Fino (od 11 III do 24 VII 1997 roku), Fatos Nano (od 24 VII 1997
roku do 2 X 1998 roku), Pandeli Majko (od 2 X 1998 roku do 29 X 1999
roku), Ilir Meta (od 29 X 1999 roku do 22 II 2002 roku), ponownie Pandeli
Majko (od 22 II 2002 roku do 31 VII 2002 roku), a także ponownie Fatos
Nano (od 31 VII 2002 roku do 11 IX 2005 roku). Tymczasem, pomijając krótką prezydenturę Ramiza Alii, zaledwie raz zdarzyło się, aby polityk związany
z albańskimi postkomunistami został prezydentem. Był nim Rexhep Meidani,
który prezydenturę w Albanii sprawował od 24 VII 1997 roku do 24 VII 2002
roku48.
Mniejsze znaczenie niż w Albanii uzyskali postkomuniści w Bułgarii,
zrzeszeni w Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, a faktycznie zreformowanej
Bułgarskiej Partii Komunistycznej. Dwukrotnie utworzyli rządy: pierwszy
pod kierownictwem Zhana Videnova w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
(od 25 I 1995 roku do 13 II 1997 roku), a drugi na czele z Sergeiem Stanishevem w drugiej dekadzie XXI wieku (od 17 VIII 2005 roku do 27 VII 2009
roku). Poza tym dwukrotną kadencję prezydencką sprawował związany z BSP
socjalista Georgi Parvanov (od 22 I 2002 roku do 22 I 2012 roku). Wcześniej,
w okresie przekształceń ustrojowych w Bułgarii, urząd prezydenta na zasadzie ciągłości sprawował Petar Mladenov (od 3 IV do 6 VII 1990 roku)49.

48

49

M. Salamun, Z. Hallunaj, European Integration, Party Governance and Electoral System in Albania,
„Center for Southeast Europe Working Paper Series”, 2009, № 2, s. 3–11; SIPA, inf. z 7 VII 2012.
SIPB, inf. z 8 VII 2012.
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Również w Rumunii postkomuniści uzyskali ważną pozycję w systemie partyjnym. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku władzę objął
postkomunistyczny Front Ocalenia Narodowego, z jego nominacji trzykrotnie
rządy uformował Petre Roman (od 26 XII 1989 roku do 16 X 1991 roku),
a także jednokrotnie Theodor Stolojan (od 16 X 1991 roku do 19 XI 1992
roku). W 1992 roku ze struktur FSN wykształcił się Demokratyczno-Socjalny
Biegun Rumunii, który uformował rząd pod kierownictwem Nicolae Văcăroiu (od 19 XI 1992 roku do 11 XII 1996 roku). Postkomuniści powrócili do
władzy w 2000 roku, gdy rząd utworzył Adrian Năstase (od 28 XII 2000 roku
do 21 XII 2004 roku) oraz następnie w 2012 roku, gdy 7 maja kierownictwo
nad rządem objął Victor Ponta. Ponadto trzykrotnie prezydenturę w Rumunii
sprawował związany z FSN i PSD Ion Iliescu (w warunkach nadzwyczajnych
w okresie przeobrażeń ustrojowych od 20 VI 1990 roku do 11 X 1992 roku,
a także od 11 X 1992 roku do 29 XI 1996, następnie od 20 XII 2000 roku do
20 XII 2004 roku)50.
Popularność postkomunistów w systemach partyjnych Albanii, Bułgarii oraz Rumunii pociągnęła ze sobą tworzenie się partii prawicowych,
określających się mianem sił demokratycznych. W ten sposób Demokratyczna Partia Albanii utworzyła trzy demokratyczne rządy kierowane przez
Aleksandëra Meksiego (od 13 IV 1992 roku do 11 III 1997 roku) oraz dwukrotnie przez Sali Berishę (od 11 IX 2005 roku). Należy jeszcze wspomnieć
o bezpartyjnym Vilsonie Ahmetim, który stanął na czele tymczasowego rządu
albańskiego (od 10 XII 1991 roku do 13 IV 1992 roku). Ponadto demokratom
udało się trzykrotnie zwyciężyć w wyborach prezydenckich, bowiem tenże
urząd sprawowali Sali Berisha (od 9 IV 1992 roku do 24 VII 1997 roku),
Bamir Topi (od 24 VII 2007 roku do 24 VII 2012 roku) oraz Bujar Nishani
(od 24 VII 2012 roku). Pięcioletnią kadencję prezydencką sprawował również
wspierany przez demokratów Alfred Moisiu (od 24 VII 2002 roku do 24 VII
2007 roku)51.
Tymczasem w Bułgarii Związek Sił Demokratycznych zdołał uformować dwa rządy kierowane przez Philipa Dimitrova (od 8 XI 1991 roku
do 30 XII 1992 roku) oraz Ivana Kostova (od 21 V 1997 roku do 24 VII
2001 roku)52. Ponadto kandydaci SDS dwukrotnie zwyciężali w wyborach
50
51
52

SIPR, inf. z 8 VII 2012.
SIPA, inf. z 9 VII 2012.
Warto jeszcze wspomnieć, że dwukrotnie rządy w Bułgarii utworzyli kandydaci niezależni Dimitar Iliev
Popov (od 7 XII 1990 roku do 8 XI 1991 roku) oraz Lyuben Berov (od 30 XII 1992 roku do 17 X 1994

469

GEOGRAFIA HISTORyCZNA, POLITyCZNA I EKONOMICZNA REGIONU

prezydenckich. Wszak prezydentem Bułgarii był od 1 VIII 1990 roku do
22 I 1997 roku Zhelyu Zhelev, zaś od 22 I 1997 roku do 22 I 2002 roku Petar
Stoyanov53. Natomiast najsilniejszą opcją identyfikującą się z nowym ładem
demokratycznym w Rumunii była w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Narodowo-Chłopska, która uformowała dwa kolejne rządy w okresie 1996–1999. Pierwszym kierował Victor
Ciorbea (od 12 XII 1996 roku do 17 IV 1998 roku), zaś drugim Radu Vasile
(od 17 IV 1998 roku do 22 XII 1999 roku). Niemniej kandydaci PNŢCD nigdy nie zwyciężali w wyborach prezydenckich, choć w tym kontekście należy
wspomnieć o dwukrotnej prezydenturze Traiana Băsescu z centroprawicowej
Partii Demokratyczno-Liberalnej. Tenże polityk rządził w Rumunii w okresie
od 20 XII 2004 roku do 20 XII 2009 roku oraz od 21 XII 2009 roku do 10 VII
2012 roku54.
O ile biegunowy układ polityczny w Albanii utrzymał się
w pierwszej dekadzie XX wieku, o tyle w Bułgarii oraz Rumunii ważną
pozycję uzyskały partie polityczne spoza osi rywalizacyjnej pomiędzy postkomunistami i demokratami. Na początku XXI wieku rząd w Bułgarii sformowali liberałowie tworzący Narodowy Ruch na rzecz Stabilności i Postępu,
a premierem został Simeon Sakskoburggotski (od 24 VII 2001 roku do 17
VIII 2005 roku). Ostatni bułgarski rząd w XXI wieku został utworzony przez
byłego członka NDSV Boyko Borisova (od 27 VII 2009 roku) z liberalno-konserwatywnego ugrupowania pod nazwą Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii. Również kandydat tego ugrupowania Rosen Plevneliev
zwyciężył w wyborach prezydenckich 22 I 2012 roku55. Tymczasem popularność w Rumunii uzyskały Partia Narodowo-Liberalna, która zdołała utworzyć
dwa rządy kierowane przez Călin Popescu-Tăriceanu (od 29 XII 2004 roku do
22 XII 2008 roku), oraz Partia Demokratyczno-Liberalna, która uformowała

53
54

55

roku).
E. Pioskowik, Bułgaria, [w:] Systemy polityczne…, s. 68–78; SIPB, inf. z 9 VII 2012.
Prezydentura Traiana Băsescu zapisała się w rumuńskiej historii licznymi oskarżeniami kierowanymi
w stronę prezydenta, któremu zarzucano łamanie konstytucji. W ten sposób od 20 IV do 23 V 2007 roku
prezydent znajdował się w stanie oskarżenia przed rumuńskim parlamentem, aczkolwiek narodowe referendum oddaliło wniosek o dymisję. W okresie II kadencji Traian Băsescu został ponownie postawiony
w stan oskarżenia przez rumuński parlament. Od 10 VII 2012 roku funkcję prezydenta pełniącego obowiązki przejął Crin Antonescu. Ponadto prezydenturę w Rumunii sprawował Emil Constantinescu (od
29 XI 1996 roku do 20 XII 2000 roku) wspierany przez Partię Narodowo-Liberalną. Zob. W. Bryndas,
Rumunia, [w:] Systemy polityczne…, s. 315–323; SIPR, inf. z 10 VII 2012.
SIPB, inf. z 9 VII 2012.
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dwa rządy pod przewodnictwem Emila Boca (od 22 XII 2008 roku do 6 II
2012 roku)56.
W Grecji od obalenia dyktatury rywalizacja toczyła się między dwoma ugrupowaniami: centroprawicową konserwatywną Nową Demokracją
oraz centrolewicowym socjaldemokratycznym Panhelleńskim Ruchem Socjalistycznym57. W okresie lipiec 1974–czerwiec 2012 oraz od 20 VI 2012 roku
ND utworzyła lub uczestniczyła w jedenastu rządach, podczas gdy PASOK
w dziesięciu gabinetach. Ugrupowania współpracowały ze sobą w rządach
Xenophona Zolotasa (od 23 XI 1989 roku do 11 IV 1990 roku), Lucasa Papademosa (od 11 XI 2011 roku do 16 V 2012 roku), a także Antonisa Samarasa (utworzonym 20 VI 2012 roku). Zaledwie dwukrotnie zdarzyło się, aby
szefem rządu został polityk z ponadpartyjnego klucza. Tę rolę należy przypisać wspominanym rządom Xenophona Zolotasa oraz Lucasa Papademosa.
Należy dodać, że okres ponadpartyjnych rządów każdorazowo poprzedzono
tymczasową działalnością tzw. caretakerów, którymi zostawali Ioannis Grivas
(od 12 października 1989 roku do 23 listopada 1989 roku) oraz Panagiotis
Pikrammenos (od 16 maja 2012 roku do 20 czerwca 2012 roku).
Z nominacji ND urząd premiera pełnili trzykrotnie Konstantinos
G. Karamanlis (w okresie od 24 VII 1974 roku do 10 V 1980 roku), Georgios
Rallis (od 10 V 1980 roku do 21 X 1981 roku), Tzannis Tzannetakis (od 2
VII 1989 roku do 12 X 1989 roku), Konstantinos Mitsotakis (od 11 IV 1990
roku do 13 X 1993 roku), dwukrotnie Konstantinos A. Karamanlis (od 10 III
2004 roku do 6 X 2009 roku) oraz Antonis Samaras (od 20 VI 2012 roku).
Natomiast PASOK przejął urząd premiera, trzykrotnie Andreas Papandreou
(od 21 X 1981 roku do 2 VII 1989 roku oraz od 13 X 1993 roku do 22 I 1996
roku), trzykrotnie Konstantinos Simitis (od 22 I 1996 roku do 10 III 2004
roku) oraz George A. Papandreou (od 6 X 2009 roku do 11 XI 2011 roku).
Ze względu na sposób wyboru prezydenta w Grecji, który powierzono
parlamentowi, w naturalny sposób kolejne kadencje prezydenckie odzwierciedlały proces przetargów partyjnych. W ten sposób, pomijając kilkumiesięczną
tymczasową kadencję Michaila Stasinopoulosa (od 18 XII 1974 roku do 19 VI
1975 roku), prezydenturę sprawowali politycy związani z dwoma głównymi
siłami w parlamencie. Mianowicie wspierani przez ND Konstantinos Tsatsos
(od 20 VI 1975 roku do 15 V 1980 roku), a także dwukrotnie Konstantinos
G. Karamanlis (od 15 V 1980 roku do 10 III 1985 roku, następnie od 5 V 1990
56
57

SIPR, inf. z 9 VII 2012.
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2007, s. 133.
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roku do 10 III 1995 roku) oraz wspierani przez PASOK Christos Sartzetakis
(od 30 III 1985 roku do 4 V 1990 roku), a także Konstantinos Stephanopoulos
(od 10 III 1995 roku do 12 III 2005 roku). Natomiast kandydaturę Karolosa Papouliasa poparły obie partie, a data objęcia urzędu przez tego polityka
rozpoczęła się wraz w dniu 12 marca 2005 roku, która 3 II 2010 roku została
przedłużona o kolejne pięć lat58.

6. zakończenie
Poziom zróżnicowania przekształceń na szczeblu rządowym i prezydenckim w państwach bałkańskich odzwierciedlił specyfikę całego regionu.
Jednak pomimo licznej grupy czynników różnicujących państwa na Bałkanach, takich jak kwestie narodowościowe, kulturowe, historyczne, gospodarcze oraz organizacyjne, w pierwszej dekadzie XXI wieku w regionie wykształciła się potrzeba integracji europejskiej, którą z powodzeniem przeszły
Słowenia, a także Bułgaria oraz Rumunia. Natomiast na drodze negocjacji
z Unią Europejską znalazły się pozostałe państwa postjugosłowiańskie oraz
Albania. Z tego grona należy wyłączyć Grecję, a zatem państwo o wyraźnej odrębności na Bałkanach, które już w 1981 roku weszło do Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej, a także nie przechodziło procesu przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Również system partyjny Grecji został zdominowany w drugiej połowie lat
siedemdziesiątych XX wieku przez dwie główne partie polityczne.
Natomiast niepokojąco wygląda sytuacja w odniesieniu do liczby
ludności w państwach bałkańskich, która ulegała systematycznemu obniżeniu. Również gospodarka w regionie z dużym trudem będzie podnosić się
po skutkach światowego kryzysu ekonomicznego uwidocznionego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Pomimo wyraźnych tendencji
integracyjnych, należy również zwrócić uwagę na rozwijającą się kolejną
falę ruchów separatystycznych na Bałkanach, wśród których do 2012 roku
szczególne znaczenie uzyskali Węgrzy w północnej Rumunii oraz w serbskiej
Wojwodinie, a dążenia do ochrony odrębności kulturowej zinstytucjonalizowali w formie partii politycznych mieszkańcy Dalmacji, Istrii oraz Sławonii
i Baranji w Chorwacji.
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SuMMarieS
Małgorzata julia Willaume
The Balkans in 19th century
The importance of the Balkans in European geopolitics in the
19th century is presented in the article. The region is complex because of
its historic, political, religious and cultural diversity. The 19th century was
the time of numerous wars, there were the political changes in Europe. New
states in Western, Central and Eastern Europe were created. In Central and
Eastern Europe many nations underwent the process of ‘the national revival’
which led to the building of the national consciousness. The outcome of it was
the gradual emergence of the new states. Historical analyses about Albania,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Greece, Macedonia,
Slovenia, Romania and Serbia are presented in the article
Magdalena lesińska-Staszczuk
The reasons for the disintegration of the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia
The main objective of the article is to present the ethnic
transformations in yugoslavia. The breakup of yugoslavia refers to a series
of conflicts and political upheavals which caused the disintegration of the
Socialist Federal Republic of yugoslavia. The state was a conglomeration of
six federal republics: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia,
Montenegro, Serbia and two autonomous provinces within Serbia: Kosovo
and Vojvodina. One may indicate many political, economical and social
causes of the war in yugoslavia. Unification idea supported by the yugoslav
Serbs did not find the support of the other nations in the region and led to the
crystallisation of the separatist tendencies among them. The change of political
configuration in the region, the creation of the new states in the end of 20th
century, unstable political systems as well as rapid growth of the importance
of ethnic and religious issues in foreign policy ought to be indicated as the
most important factors that affected security matters in yugoslavia in the
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end of 20th century. The ethnic factors are considered as the main cause of
the breakup of yugoslavia. Finally, the Balkan states were multinational and
inhabited by many ethnic minorities.
Waldemar Paruch
Politics determined by history in the Balkans: geopolitical status, historic
identity and nation-building processes
The article is the analysis of the perception of politics as the way
of realisation of history in the Balkans. The subject of the research was the
issues concerning the Balkans: geopolitical status, historic identity and nationbuilding processes. The changes in the definition of the Balkans under the
influence of diverse factors (geographic, cultural, political and historic) were
under research. The region was treated as a separate part of Central Europe.
The region underwent the process of yielding it a geopolitical status in 19th
and 20th centuries. Nation-building processes in the Balkans that led to the
formation of the Balkan nations as ethnic-cultural communities were under
research. The resistance towards the inhabited state and pre-state categories
such as origin, culture, language and religion were the elements that joined
the communities. In the article Balkan ethnic-cultural nations were divided
into two groups: historic and non-historic ones. The first group consists of
Croats, Turks and Greeks, the second: Romanians, Bulgarians, Slovenes,
Macedonians, Serbs, Albanians, Bosnian and the inhabitants of Montenegro.
Waldemar Paruch
Politics determined by history in the Balkans: anarchy and concentration,
continuation and destabilisation
The perception of the links between history and politics was under
research in two perspectives: regional international relations and political
systems. Lack of effective chances for political concentration based on
internal factors (demographic, economic, social, cultural and geopolitical)
was visible in the region. Such a situation was an outcome of the actions of
the superstates, mainly European ones. Turkey, Austria and Hungary wanted
to rule over the region as the abovementioned states treated the Balkans as
the core point in establishing one’s own European superstate status in Europe.
The superstates located outside the region: Russia/the Soviet Union, France,
Germany, the Great Britain and the United States of America tergiverstated
into the situation in the region, making attempts to weaken the opponents,
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the ones from Central Europe in particular. The satellite approach became the
rational behaviour of the political organisms in the Balkans. The thesis of the
importance of the Balkans in international and regional relations was proved,
despite its objectivisation in modern times. The significance of the region can
be explained because of its geopolitical location. The Balkan programmes
of political concentration were evaluated in many historic differentiations.
Two alternative solutions were applicable in the Balkans: multiethnic states
and nation states. Totalitarianism, authoritarianism and democracy were the
common experience of all Balkan nations. Two issues can be classified as
extraordinary in the region: 1) the avoidance of the Balkan states of fascism,
only some elements of public life were the outcome of fascism; 2) lack of
totalitarianism in Greece and Turkey, despite the Soviet intervention and the
danger of communism in the second part of the 1940s. The research proved
the inhabitants of the Balkans are the nations vulnerable to destabilise the
political systems in the states.
Maria Marczewska-rytko, andrzej Wawryniuk
Religions in the Balkans
The term „Balkans” is used in the article in relation to such states
as: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Greece, Kosovo, Macedonia,
Montenegro, Croatia, Serbia, Romania and Slovenia. Balkan’s main religions
are Eastern Orthodox, Roman Catholicism and Islam. Eastern Orthodoxy is
the major religion in the Balkans. The Eastern Orthodox states have their own
national churches. For instance, there is Bulgarian Orthodoxy in Bulgaria,
in Greece – Greek Orthodoxy, in Macedonia – Macedonian and Serbian
Orthodoxies, in Montenegro – Montenegrin and Serbian Orthodoxies, in
Romania – Romanian Orthodoxy, in Serbia – Serbian Orthodoxy. Roman
Catholicism is the main religion in Croatia and Slovenia. Islam (Sunni) is the
principal religion in Albania and Kosovo. There are several states with different
minorities: Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and
Serbia.
Małgorzata Podolak
Political system in the region – between authoritarianism and democracy
The main objective of the article is to present the political systems
in the Balkan states. The Balkans are an important area, having witnessed
important historical and political experiences and incidents for ages. Still,
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there is a historical alteration ongoing in the region. Although some Balkan
states (such as Greece) were relatively stable in the 1990s, there was the
war in Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Macedonia.
Some former socialist states (Bulgaria, Slovenia and Romania) and Greece
became the members of the European Union. The others were struggling to
achieve the membership. Although Kosovo declared the independence in
2008, many states did not accept it. Nevertheless, the Balkan states are in
a relatively stable condition nowadays, compared with the last decade. All the
Balkan states, especially those that gained independence in recent decades,
want to become rapidly developed. The transformation in 1990s launched the
construction of democratic states in the region. Currently all the Balkan states
are republics. Most of the republics have parliamentary systems, excluding
Romania and Bosnia which are semi – presidential states.
zdravko Stamatoski
Byzantine-Roman heritage in architecture and art of the Balkans:
the frontiers of Macedonia, Serbia, Greece and Bulgaria and the role of
cultural tourism
Architecture and art of the Balkans were always the subject of
the great importance to the researchers all around the world. The present
author made an attempt to display the cultural heritage in the Balkans. The
architecture and the art in the Roman-Byzantine circle were under research.
The frontiers of this part of Europe are a very rich region (geographically
and historically). It is worth underlining that the Balkans are the region of the
great importance in international relations because of the conflicts, divisions
of the states and migration of the communities.
konrad Sebastian Morawski
Historical, political and economic geography of the Balkans
The Balkans at the beginning of the second decade of 21st century
had a geographical area of 765 925 km square with a population of 61 739
100 people, and in a political sense – eleven independent states turned towards
the European integration. Such a state of affairs resulted from a number of
developments in the region that began in Greece with the overthrow of the
military dictatorship in 1974. Seven years later Greece joined the European
Economic Community. However, the climax of the transformation occurred
in the Balkans in the late 1980s and early 1990s. It was in fact then that
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the transition process in Albania, Bulgaria and Romania took place and the
Socialist Federal Republic of yugoslavia collapsed. As an outcome, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Slovenia and the Federal Republic of
yugoslavia evolved and the political union between Serbia and Montenegro
was expressed. However, the last wave of the Balkan transformation took place
in the first decade of 21st century when in 2006 Montenegro withdrew from
the political union with Serbia and in 2008 (Kosovo declared the separation
from Serbia and the independence).
Therefore, the Balkans in the early 1990s with 68 302 500 inhabitants
in five focus states, twenty years later was inhabited by 61 739 100 people
in eleven states, four of which were in the structures of the European Union
and others officially began the preparations for the accession process. Despite
the decline in population in the region (1991–2011), the transformation did
give in to complicated ethnic situation which twice became a hotbed of the
so called yugoslavian wars (1991–1995 and 1998–1999). The other reasons
for the crises in the Balkans resulted from the poor economic situation in the
region which was mainly visible in Bulgaria and Romania in the 1990s and in
Greece at the turn of the first and the second decade of 21st century. Despite
such circumstances, the economy of the Balkan states, primarily based on
the services sector, underwent a gradual development in 2001–2011, only
being hampered by the visible global economic downturn in 2010. The style
of the political rivalry significantly developed in the Balkans as well. At the
beginning of the first decade of 21st century it was conducted on the basis of
democratic standards.
tomasz Bichta, Marcin Wichmanowski
From communist transformation to European cooperation
The Balkans are evaluated as the region with little stability, poor
economy, bad development, with many problems: lack of avoidance of the
human rights, many ethnic problems and the conflicts about the frontiers. Such
a presentation of the region makes it difficult to integrate with the European
Union. There are formal requirements put forward by the European Union
(the Copenhagen criteria set in 1993). The process of negotiations will be
a longstanding one and will imply making many reforms. The role of Russia
in the Balkans may inhibit the process of the European integration of the
Balkan states. Russian decidents make use of the fact of lack of energetic
independence of the Balkans. Turkey is a longstanding candidate for the
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membership in the European Union. It is a state that is better prepared for
European membership than the Balkan states. Still, there are little chances for
it to become a member of the European Union. Therefore, the decidents of
Turkey recommended common treatment of Turkey and the Balkan states as
far as European integration is concerned.
The integration of the Balkans is the only means to stalilise the
region; the more links between the states, the less conflicts. The Balkans
should not be destabilised anyhow, the history teaches. The history proves
that Balkan problems may soon become the problems of the whole Europe.
Mirosław dymarski
”Soft abdomen of Europe” – the Balkans in modern international relations
The position of the Balkans in international relations is higher than
ever before in the history. The emergence of the new states, the engagement
of the superstates, the process of the integration in the region, the negotiations
with the European Union and Euro-Atlantic structures makes the region
important not only from the European but from the global perspective as well.
konrad Sebastian Morawski
Nation-building processes, nations and ethnic problems in the Balkans
Nationality issue constituted an area of specific transformations in
the Balkan region, which intensification occurred during the period of the
great political and structural-political changes at the turn of the 1980s and
early 1990s. At that time on the territory of the Balkans inhabited by ten
large nations and dozens of national minorities and ethnic groups complicated
ethnically motivated conflicts emerged. The conflicts resulted from the
repressed antagonisms embedded in the history over the years, the inflamation
fostered unstable geopolitical situation of the Balkan states as well.
Particularly devastating consequences of the ethnic conflicts in the
Balkans were visible in the regions of yugoslavia and Albania which plunged
in civil wars in the 1990s and became the scene of ethnic murders. Another type
of Balkan ethnic issues consequences were related to the mutual reluctance
of the states which also often went beyond the boundaries of the region.
The course of these ethnic conflicts was often related to the formulation of
territorial claims. At the beginning of the second decade of 21st century, many
national problems remained unresolved in the Balkans. Still, there is a chance
to resolve most of the conflicts between the conflicting nations.
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Малгожата Юлия Вийом
Балканы в ХIХ столетии
В своей статье автор рассмотрела значение балканского региона
в европейской геополитике XIX столетия; региона специфического по
своей исторической, политической, религиозной сложности. XIX век был
веком многих военных конфликтов, наступавших изменений в политике,
в том числе, конкретных изменений на политической карте Европы.
Возникали новые государства, также в Ценральной и Восточной Европе.
Именно в этой части континента многие народы проходили процесс,
начинавшийся «национальным возрождением» и заканчивавшийся
формированием собственнного национального сознания и созданием
нового государства. Материал статьи дает исторически – ситуативные
анализы, относящиеся к Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии,
Хорватии, Черногории, Греции, Македонии, Словении, Румынии
и Сербии.
Магдалена Лесиньска-Стащук
Причины распада Социалистической Федеративной Республики
Югославия
Цель статьи – показать изменения этнической структуры
на территории Югославии. Возникшая на Балканах после II мировой
войны Социалистическая Федеративная Республика Югославия была
государством, которое пыталось гасить всякие национальные конфликты
в своих границах. Таков был основной принцип концепции маршала
Иосипа Броз Тито. После его смерти в 1980 году государство оказалось
в состоянии кризиса. Диктатура Тито предотвращала появление
опасных для интергральности государства сепаратистских тенденций.
После смерти вождя стали проявлять себя эрозионные процессы во
властных структурах, а также социальные конфликты. Все это привело
в итоге к распаду государства в 1990 году. На факт распада Югославии
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оказала влияние неравномерность экономического развития отдельных
республик.
Вальдемар Парух
Политика, детерминированная историей, в балканском регионе:
геополитический статус, историческая тождественность и процессы
народообразования
Статья представляет собой анализ восприятия политики как
способа осуществления истории в балканском регионе. Предметом
исследования были три вопроса, касающиеся Балкан: геополитический
статус, историческая тождественность и процессы народообразования.
Были изучены изменения в способе определения понятия Балканы
под влиянием разных факторов: географического, культурного,
политического, исторического. К балканскому региону отнеслись
как к выделенной части Европы, принадлежащей ее центральной
части. В XIX и XX вв произошел процесс придания названному выше
региону геополитического статуса. Были исследованы процессы
народообразования, приведшие к образованию балканских народов
в виде этнокультурных сообществ. Элементами, конституирующими
эти сообщества были сопротивление по отношению к государству-месту
проживания и до-государственные категории, напр., происхождение,
культура, язык и религия. В статье балканские этнокультурные народы
разделены на две группы – исторических и неисторических сообществ.
К первой следует отнести хорватов, турков и греков, ко второй – румын,
болгар, словенцев, македонцев, сербов, албанцев, босняков, черногорцев.
Вальдемар Парух
Политика, детерминированная историей, в балканском регионе: анархия
и концентрация, продолжение и дестабилизация
В статье исследуется восприятие связей между историей
и политикой в двух плоскостях: региональной международной среды
и политических систем. В регионе, всю новую и новейшую историю,
было заметно отсутствие эффективных шансов совершить политическую
концентрацию, основываясь на внутренние (демографические,
экономические, общественные, культурные, геополитические) ресурсы.
Такое состояние стало последствием вмешательства держав, главным
образом европейских. Турция, Австрия и Венгрия стремились овладеть
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всей территорией, считая ее существенной составляющей, а иногда
и условием державного статуса в Европе. В то время державы,
расположенные вне региона, т. е., Россия/СССР, Франция, Германия,
Великобритания и Соединенные Штаты, ввязывались в положение
на Балканах, стараясь ослабить конкурентов, и прежде всего, из
Центральной Европы. Клиентская (вассальная, сателлитская) позиция
стали также рациональным поведением государственных организмов
и политических сил на Балканых. Был доказан тезис о значащей роли
балканского региона в международных отношениях, несмотря на его
объективацию в новые и новейшие времена. Вопрос об исключительной
роли предопределяло геополитическое положение. Были изучены
балканские программы политической концентрации: великосербская,
великохорватская, всесловенская, всемакедонская, великоалбанская,
боснийская, великоболгарская, Megali Idea, Romania Mare и Великой
Болгарии, а также разные исторические варианты югославской
программы. На Балканах применялись два альтернативных системных
решения: многоэтнические государства и национальные государства.
Исключительными – в масштабе региона – были признаны два явления:
1) избежание балканскими государствами фашизма в пользу лишь
фашизации некоторых сегментов общественной жизни и 2) отсутствие
тоталитаризма в Греции и Турции, несмотря на советское вмешательство
и коммунистическую угрозу во второй половине сороковых годов ХХ века.
Были исследованы предпосылки невысокой прочности и, одновременно,
высокой степени склонности к дестабилизации политических систем,
а также направления перестройки политическх систем на Балканах.
Марья Марчевска-Рытко, Анджей Ваврынюк
Религии на Балканах
Балканы характеризуются очень и очень сложной национальной
и религиозной структурй. В прошлом это было причиной появления
многих конфликтов. На таком небольшом полуострове, как нигде в мире,
одновременно накопилось столь много национальностей и религий.
Их центры, за исключением Сербии, находятся в других районах
мира. В большинстве балканских государств доминирующей религией
является православие. Речь идет здесь о Болгарии, Черногории, Греции,
Македонии, Румынии и Сербии. Только в двух государствах – Хорватии
и Словении большинство остается за католиками. В Албании, Косово,
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а также в Боснии и Герцеговине доминирует ислам. Больше всех
подвержены опасности национально-религиозных конфликтов Босния
и Герцеговина, Черногория и Косово. Именно они характеризуются
сложной конфессиональной и этнической структурами.
Малгожата Подоляк
Политические системы региона – между авторитаризмом
и демократией
Балканы – это территория с очень бурной историей; там
происходили многочисленные культурные, этнические и политические
преобразования. Эта территория с незапамятных времен была объектом
игр больших держав. В некоторых из балканских государств (напр.,
в Греции) в 90-е гг политическая ситуация была устойчивой. Военными
действиями были охвачены страны бывшей Югославии. Среди бывших
социалистических государств есть члены Евросоюза – Болгария, Румыния
и Словения. Для других государств региона членство в Европейском
союзе является очень важной целью. В настоящее время политическая
обстановка в балканских государствах стабильнее, чем еще 10 лет тому
назад. Все эти страны – с республиканской формулой власти. Почти
во всех из них функционирует парламентская система. В двух из них,
в Болгарии и Румынии, обязывает полупрезидентская система.
Здравко Стaматоски
Римо-византийское наследие в балканской архитектуре и балканском
искусстве; пограничье Македонии, Сербии, Греции и Болгарии в функции
культурного туризма
Искусство и архитектура на территории Балкан всегда
представляли собой интерес для исследователей со всего мира. В своей
работе автор предпринял попытку показать культурное наследие
государств Балканского полуострова сквозь призму архитектуры
и искусства римо-византийских культурных кругов, а также с точки зрения
туристских интересов. В этой части Европы пограничье – необыкновенно
богатая географическая и историко-культурная территория, к тому же
многокультурная, многоэтническая и многоконфессиональная.
Следует подчеркнуть, что регион имеет существенное значение,
особенно, если принять во внимание факт, что в прошлом очень часто
вспыхивали здесь кровавые конфликты, государственные разделы
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и миграция населения из одного региона в другой, и не только в данной
стране, но и за ее пределами.
Конрад Себастиан Моравски
Историческая, политическая и экономическая геграфия региона
В начале ХХI века, среди балканских государств всеобщей
стала потребность в европейской интеграции, что тем более
интересное, особенно, если принимать во внимание их национальную,
культурную, историческую, экономическую и организационную
дифференцированность. Достигли ее, т.е., евроинтеграцию, Словения,
Румыния и Болгария. Греция является членом Евросоюза с начала 80-х
годов ХХ века. Существенной чертой балканских государств является
численность населения, которая в последнее время значительно
снизилась. Также экономическое положение государств региона оставляет
желать лучшего. Балканские экономики с трудом будут подниматься
после экономического кризиса I/II декад ХХ века. Невозможно также не
заметить новой волны сепаратистских движений на Балканах. Все чаще
активность такого рода проявляют венгры в Румынии и жители сербской
Войводины.
Томаш Бихта, Марцин Вихмановски
От коммунистических преобразований в регионе по участие
в европейском сотрудничестве
Балканы – это регион, который воспринимается как
политически малостабильный, экономически слаборазвитый, со многими
проблемами, напр., с несоблюдением прав человека, этническими
проблемами и граничными конфликтами. Все это решительно мешает
в процессе быстрой интеграции балканских государств с европейскими
структурами. Европейский союз ставит потенциальным кандидатам
формальные требования, т. е., копенгагенские критерии 1993 г., которые
называют условия принятия в эту организацию. Процесс переговоров
будет многолетним и будет требовать проведения многих реформ. Также
российские интересы на Балканах могут оказать негативное влияние на
процесс интеграции государств этого региона с ЕС. Россия использует тот
факт, что является важным источником энергосырья для Балкан. Многие
годы остается кандидатом в ЕС Турция, намного лучше экономически
подготовленная к акцессии, чем балканские государства, однако
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в обозримом будущем у нее мало шансов на вступление в ЕС. Турция
выступила с предложением создать «постоттоманскую коалицию»,
в рамках которой Турция и Балканы вместе выступали бы в качестве
кандидатов в члены Евросоюза (сборное отношение к балканским
государствам).
Интеграция Балкан – это также практически единственное
средство для стабилизации ситуации в регионе, чем больше связей
между государствами, тем труднее вспыхнуть конфликту. Балканская
интеграция укрепляет европейскую интеграцию. История доказывает
нам, что нельзя оставлять Балкан самим себе, отсутствие же стабилизации
на Балканском полуострове является общеевропейской проблемой.
Мирослав Дымарски
«Мягкое подбрюшье Европы» – Балканы в современных международных
отношениях
за последние двести лет позиция Балкан в международной
политике выросла неслыханно. Падение Османской империи, образование
новых государств на полуострове, политические преобразования
в регионе, продолжавшийся процесс интеграции балканских стран
в евроатлантические структуры, экономические соображения, вновь
возрастающая роль Турции в регионе приводят ко мнению, что Балканы
не окончили еще своего политического спектакля и еще долго будут
занимать собой международное общественное мнение, термин же
«балканизация» получит, может быть, новое значение.
Конрад Себастиан Моравски
Процессы народообразования, нации и национальные вопросы в регионе
Балкан
Особо сложное национальное положение образовалось
в государствах бывшей Югославии и в Албании. Национальные вопросы
являлись пространством для многих преобразований в балканском
регионе, происходившим с особенной динамикой на переломе 80-х
и 90-х годов ХХ века. На территории Балкан проживали в те годы десять
крупных наций и много разных этнических меньшинств. Динамика
преобразований, которые происходили там в 90-е гг, способствовала
появлению многих национальных конфликтов, в том числе и войн.
Огромную роль в этих процессах играли национальные меньшинства
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– носители националистических тенденций, провозглашаемых
правительствами родных государств. Национально-освободительные
стремления отдельных национальных групп на этой территории начались
уже во второй половине XIX века. Часто однако встречались они
с жестокой реакцией крупных держав. Сегодня национальные вопросы
имеют скорее не конфликтный, но компромиссный характер.
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egzemplarz bezpłatny

„Prezentacja złożonej problematyki bałkańskiej w ujęciu przeszłość – teraźniejszość – przyszłość należy do odpowiedzialnych wyzwań badawczych,
wymagających prowadzenia interdyscyplinarnych studiów i prac analitycznych. Wynika to z charakteru Bałkanów, zobiektywizowanego w procesach
politycznych, społeczno-ekonomicznych, religijnych i demograficznych, które
od drugiej połowy XIX wieku wywierają bezpośredni wpływ na dynamikę
formowania się ładu polityczno-terytorialnego w Europie. Bałkany, na co
wskazują ponad dwustuletnie doświadczenia historyczne, wyróżniają się
obecnością w przestrzeni publicznej dysfunkcyjnego pierwiastka, generującego wektorowe rodzaje napięć politycznych, etnicznych i religijnych. Napięcia
te były i są wykorzystywane przez silne państwa w grze międzynarodowej.”
(dr hab., prof. UJK Jerzy Zalewski, Recenzja)

