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KONSERWATYZM 
(Serbia i Czarnogóra)

W Serbii około połowy XIX wieku mocno ugruntowały się przede wszystkim 
postawy kolektywne w obrębie tzw. konserwatyzmu naturalnego (przejawia-
jącego się jako tradycjonalizm – pokładający wiarę w sprawdzone rodzime 
normy i wartości), natomiast konserwatyzm teoretyczno-programowy formu-
łowany przez zorganizowane ruchy polityczne dojrzewał dopiero stopniowo 
w miarę krystalizowania się życia publicznego w młodym państwie, z apo-
geum rozwojowym już w latach 30. i 90. XX wieku. Umownie można przyjąć, 
że nośnikami tradycjonalizmu w przełomowej rzeczywistości XIX-wiecznej 
były początkowo dwa nurty: cerkiewny, oparty na religijnym komponencie 
identyfikacji narodowej (→ naród) i w związku z tym wykorzystujący jego ka-
tegorie pochodne (jak → naród-bogonośca, naród-wybrany i naród-ofiara; 
afirmacja kosowskiego heroicum w kulturze ortodoksyjnej obiegu wysokiego 
i obrona prawosławnych tradycji – liturgicznej, historyczno-kultowej i obycza-
jowej; także soborowość  organizacji społecznej), oraz ludowy, zintegrowany 
w jednolity system aksjologiczny przez Vuka Karadžicia (1787–1864), a wy-
eksplikowany z etnograficznych postaci chłopskiej kultury patriarchalnej i jej 
epickich form wyrazu zbiorowej mądrości. Mitologizujący tradycję model 
Vukowski (→ tradycja) praktycznie unieruchamiał też zwolenników oparcia 
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kultury serbskiej na treści oświeceniowego postępu i racjonalistycznej mo-
dernizacji powszechnej świadomości (→ kultura). 

Łączenie takich przejawów światopoglądu społecznego z konkretnymi kon-
cepcjami polityczno-ustrojowymi następowało wraz z dojrzewaniem idei kon-
serwatyzmu jako utwierdzania niezmiennego porządku rzeczywistości przez 
praktyki sprawowania władzy i jej obrony przed utopiami ideologicznymi 
oraz ochrony autorytetów świeckich i religijnych. Charakterystyczna także dla 
ówczesnych zachodnich wariantów konserwatyzmu ufność w odziedziczone 
prawa i instytucje, jak również w organiczny związek jednostek ze zhierarchi-
zowanym społeczeństwem pojawiły się jako oficjalne argumenty w swoistych 
serbskich warunkach budowania niepodległego państwa (wyzwalanej stopnio-
wo od początku XIX wieku Serbii tureckiej), w którym zacofanie ekonomiczne, 
bardzo niski poziom wykształcenia obywateli, specyfika absolutystycznych 
rządów książęcych Miloša Obrenovicia (1780–1860) i brak świadomości oby-
watelskich wolności wręcz sprzyjały konserwacji stanu zastanego (→ polityka). 
Niezależnie od intensywnej pragmatycznej modernizacji struktur samego 
państwa utwierdzały się zatem wówczas trzy warianty praktycznego zastoso-
wania idei: paternalizm, konserwatyzm umiarkowanie reformistyczny i autory-
taryzm. W ramach pierwszego z nich toczono bezustanne spory o granice jedno-
osobowej Obrenoviciowskiej władzy (do 1839 roku), drugi zaś – za sprawą 
poglądów i działań ministra spraw wewnętrznych Iliji Garašanina (1812–1874) 
– zakładał dowartościowanie elitarnej kadry oficerskiej kosztem dystansowania
się od przedstawicieli ludu. Garašanin jako współtwórca serbskiego aparatu 
biurokratycznego i autor tajnego (skądinąd opartego na wskazówkach księcia 
Adama Czartoryskiego) programu polityki zagranicznej zmierzającego do etno-
terytorialnej ekspansji Serbii (Načertanije, 1844 – w którym sądzi, że Serbowie 
„niczego nowego czynić nie powinni prócz odtwarzania swego dziedzictwa”) 
w znaczący sposób wpłynął przede wszystkim na konstruowanie zachowaw-
czego systemu prawnego w ustroju wewnętrznym – przy usprawnieniu jego 
technicznych rozwiązań. Daleka od wolnościowych ideałów wizja filozofii 
społecznej ministra zakładała pierwszeństwo zastosowania skutecznych in-
strumentów przymusu przed ewentualnym powołaniem do życia instytucji 
obywatelskich. Policijski zakonik (1850) będący dowodem nadrzędności tych 
pierwszych realnie stawiał kastę mundurową ponad prawem – policja miała 
m.in. możliwość użycia siły na podstawie własnej oceny sytuacji (i postępowa-
nia oskarżycielskiego z pominięciem organów sądownictwa), a także stosowa-
nia anachronicznych i poniżających kar cielesnych. Autorytet sankcji jest tu 
typowy dla sposobu myślenia większości konserwatystów zakładających 
przyrodzoną skłonność człowieka do zła (konsekwencji grzechu pierworod-
nego – wbrew optymizmowi oświeceniowemu) i niezbędność przywracania go 
do pożądanego statusu. Także „młodokonserwatyści” z Serbskiej Partii Postępo-
wej (Srpska napredna stranka – której priorytetem były zakon, red i rodoljublje), 
choć ewoluowali w stronę orientacji liberalnej – mocniej widocznej w życiu kra-
ju po 1868 roku – początkowo zgodnie ze wskazaniami Garašanina domagali 
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się bezwzględnego przestrzegania prawa. Niezależnie od tego w latach 70. 
Svetozar Marković (1846–1875) opracował oryginalną koncepcję   powrotu 
do pierwotnych wspólnot agrarnych (zadrug), które dzięki zawartym w nim 
elementom solidarności stanowej i moralnego tradycjonalizmu patriarchalne-
go mogłyby zagwarantować narodowi przetrwanie w warunkach niepożądanej 
modernizacji kapitalistycznej (Srbija na istoku, 1872) (→ agraryzm). Natomiast 
w ideologii rządzącej od 1881 roku coraz bardziej konserwatywnej Partii Ra-
dykalnej (Radikalna stranka) zaznaczyły się cechy autorytaryzmu „stronnic-
twa dynastycznego” (zarówno Obrenoviciów, jak i Karađorđeviciów), bronią-
cego boskiego nadania prawa do tronu i interesów samej Cerkwi jako rękojmi 
przedwiecznego, wcielającego się w tradycję Słowa Bożego (to również typowe 
dla politycznego konserwatyzmu uznanie opatrznościowego pochodzenia po-
rządku ziemskiego). Jednocześnie partia ta otwarcie wspierała próby stworze-
nia „państwa ludowego” (chłopskiego), długo eliminując z życia publicznego 
przedstawicieli liberalnej inteligencji mieszczańskiej uznawanej często przez 
jej przedstawicieli za wynarodowioną. Rządzący od 1903 roku Petar Karađorđe-
vić w okresie do wojen bałkańskich też chętnie posługiwał się retoryką konser-
watywną, zwłaszcza w kwestiach „wspólnot naturalnych” (apologia „chłopskiej 
demokracji” i przyrodzonego ładu w obrębie zbiorowości religijnej, narodowej 
czy poszczególnych zbiorowości stanowych). 

W latach międzywojennych dojrzewał proces syntezowania pierwiastków 
„prepolitycznego” tradycjonalizmu (we wspomnianych wersjach religijnej i lu-
dowej) z wątkami teoretycznego dyskursu konserwatywnego przejmowany-
mi często ze źródeł obcych. Biologiczny (łączący się z kategoriami przodków, 
plemienia czy krwi) i ideologiczny (związany głównie ze sferą szeroko pojętej 
tradycji prawosławnej) czynnik konstytutywny „serbskiej nacji” współistnieją-
cej obecnie z innymi w wielonarodowym królestwie stały się najważniejszymi 
składnikami nowej eklektycznej teorii opartej na podstawach organiczno-orga-
nicystycznych. To przekonanie o instynktownym (i zaszczepionym przez Boga) 
przywiązaniu Serbów do tego, co uświęcone obyczajem, najwcześniej ujawni-
ło się u Dimitrija Ljoticia (1891–1945), jeszcze w 1914 roku stykającego się 
osobiście z antydemokratycznymi ideami Charles’a Maurrasa (1868–1952), 
którego poglądy prezentowane w czasopiśmie „L’Action française” przenosił 
m.in. na łamy swego periodyku „Naša borba”, a potem do programu ufundowanej 
na założeniach „chrześcijańskiego nacjonalizmu” Zjednoczonej Walecznej Orga-
nizacji Pracy (ZBOR, Združena borbena organizacija rada, założona w 1935 roku). 
Synkretyczna doktryna Ljoticiowców i ich następców po drugiej wojnie świa-
towej wchłaniała hasła Maurrasa o integralnym „mistycznym organizmie” 
społeczeństwa i państwa oraz monarchizmie wykluczającym parlamentaryzm 
na równi z rosyjską antyeuropejską myślą słowianofilską spod znaku „wszech-
jedności” narodowego ducha. Niechęci do „plutokratycznej demokracji” jako 
podłoża „chaotyczno-indywidualistycznej” rewolucji francuskiej towarzyszyła 
w niej apologia paternalistycznego „pierwiastka męskiego”, uosabianego przez 
monarchię organizującą życie narodu zgodnie z zasadą kolektywnej dyscypliny 
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i moralności w duchu teokratycznym (sabornost czy sformułowana nieco póź-
niej domaćinsko-pravoslavna etika). Do tej skontaminowanej matrycy konserwa-
tywnej dołączy dookreślona w latach 30. ideologia świętosawia (→ svetosavlje), 
a już po drugiej wojnie światowej ideologemy rosyjskiego euroazjatyzmu.

Elementy wspólne dla wielowątkowej i rozgałęzionej od początku XIX wieku 
europejskiej teorii konserwatywnej są w tych propozycjach dobrze widoczne: 
uznanie zakodowanej w ludzkiej naturze niechęci do zmiany, zaufanie do kon-
kretnego doświadczenia w przeciwieństwie do wyrozumowanych konstruk-
cji, legitymizacja w polityce objawionej przez religię metafizycznej podstawy 
bytu, wiara w stałość powiązanych ze sobą w dziejach wartości wolności i wła-
sności i funkcjonowanie zachowawczej „zasady dawności” (np. w koncepcji ro-
jalizmu czy kultu autorytetu przywódczego), „aktywny” tradycjonalizm zmie-
rzający do przywrócenia „pryncypiów”, niedopuszczalność „grzesznej zmiany” 
powodującej utracenie więzi z archetypem boskim i zerwanie z wolą nadprzy-
rodzonego „prepolitycznego” bytu absolutnego. Przede wszystkim jednak – 
pojmowanie narodu, społeczeństwa i państwa w kategoriach żywego organi-
zmu doskonalącego przez stulecia swe funkcje życiowe i wyrażającego się 
przez aktywność na poziomie rodzin, stanów czy instytucji („wspólnot natu-
ralnych” – w przeciwieństwie do sumy indywidualnych bytów). Ta wywodząca 
się jeszcze z klasycznego konserwatyzmu Edmunda Burke’a (1729–1797), 
krytykująca wszelkie umowy społeczne i destrukcyjne rewolucje, rozwinięta 
w wariantach rosyjskim czy francuskim wizja wchłonęła też w Serbii w spo-
sób wręcz deklaratywny poglądy Josepha de Maistre’a (1753–1821), który 
potępiał wszelki bunt przeciw „królowi i własności”, a impet defensywnej 
„konserwatywnej rewolucji” pragnął skierować na obronę naturalnych stosun-
ków w obrębie odrestaurowanej hierarchii funkcjonalnych w sztywnym po-
rządku grup społecznych. Ljoticiowska ideologia (i jej dziedzice) przyjęła też 
odgrzany po wielu dziesięcioleciach słowianofilski – np. „ultrareakcjonisty” 
Konstantina Leontjewa (1831–1891) pragnącego rewitalizacji feudalizmu – 
argument o zacofaniu ekonomicznym jako pozytywnym atucie cywilizacyj-
nym. Sięgając jeszcze dalej w głąb czasu, doceniła zsakralizowaną tradycję 
średniowieczną w roli przepojonej religijnością jedni życia indywidualnego       
i publicznego (podobnie na Zachodzie konserwatyści postrzegali idealizowane 
uniwersum christianitatis) oraz politycznego wzorca doskonałej monarchii – 
Nemanjiciów czy cara Dušana. Zapożyczony częściowo z agrarystyczno-słowia-
nofilskiego słownika motyw narodu-gospodarza cementującego ludową 
organiczną wspólnotę (Zakoni života, 1935 – tam też mowa o pożądanych kon-
kretnych cechach przywódców „autorytarnego reżimu” – w pozytywnym zna-
czeniu) zawierał ponadto silny ładunek treści romantyczno-patriarchalnych 
istniejących już w rodzimym programie kulturowym Karadžicia. Złożone rela-
cje tego programu z charakterem i podłożem socjologicznym XIX-wiecznego 
serbskiego państwa, konserwatyzmem elit i rozbudowaną już wtedy mitolo-
gią „czystości ludu” pozwoliły na wykorzystanie w XX wieku tych jego składni-
ków, które nadawały się do przypisania owej „źródłowości” (izvornost) nowej 
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semantyki więzów krwi, przydatnej w planach wzmacniania przyszłego kolej-
nego państwa narodowego. Przywrócenie jedności „ducha narodu” z jego ma-
terialno-biologiczną substancją i formą (uświęconą ziemią i skonkretyzowa-
nym dziedzictwem, ale też w szczególności językiem, historią i zetnizowaną 
wiarą) Ljotić pragnął – przez działalność swej organizacji – przeprowadzić na 
mocy eliminacji ze społeczeństwa wszelkich elementów genetycznie obcych 
(nieserbskich) w myśl integralistycznej prawosławnej „idei Chrystusowej” (co 
wykorzystał w praktyce profaszystowski rząd Milana Nedicia) (→ serbski fa-
szyzm). Zawiłe związki w czworokącie „konserwatyzm – faszyzm – prawico-
wy nacjonalizm – prawosławie” ilustrują również późniejsze przekształcenia  
i mutacje głównego nurtu tej myśli.

Równolegle ważną jej podstawę stanowiły po pierwszej wojnie światowej 
rozważania o „źródłowym patriarchalizmie” Serbów pochodzące z prac antro-
pogeograficznych Jovana Cvijicia (1865–1927), którego afirmacja „człowieka 
dynarskiego” wpisała się w widzenie doskonałego wzorca jego egzystencji        
w archaicznej i autochtonicznej wspólnocie „stanu naturalnego”. Rozumowanie 
takie wspierały rozstrzygnięcia etnopsychologii – na przykład w wydaniu filo-
zofa Vladimira Dvornikovicia (1888–1956), dostrzegającego godny zachowa-
nia wyróżnik tradycyjnej kolektywnej mentalności w pierwotnym kosowskim 
„witalizmie śmierci”, wobec którego nawet oficjalna religia pozostaje w funkcji 
służebnej (→ serbska psychologia narodowa). Wątek „Bożego plemienia”, które-
mu przewodzi arystokratyczna elita duchowych spadkobierców „Ojca narodu”, 
ujawnił się natomiast w ideologii Serbskiego Klubu Kulturalnego (Srpski kul-
turni klub) z Belgradu; w jego kręgu, z pewnym udziałem teologów rosyjskich, 
w latach 30. określono cechy i zasady „nacjonalizmu św. Sawy” (termin bpa Ni-
koli Velimirovicia z 1935 roku) – z jego mesjanistycznym i metahistorycznym 
wymiarem, w którym pierwiastki etnonacjonalistyczne ostatecznie połączyły 
się z religijnymi i organicystycznymi, co nawet bp Velimirović (1881–1956) 
sam definiował jako „świętosawskie organiczne pojmowanie nacji” (→ naród; 
→ religia). Nieco wcześniej grunt pod ów ideowy konglomerat przygotował 
m.in. Miloš Ðurić (1892–1967), widząc w „przymierzu kosowskim” szansę na 
przyszłe przeobrażenie świata, de facto przez zachowanie (przywrócenie)   
reguł narodowego heroizmu i misjonizmu jako zasad etyki ogólnej (Vidovdan-
ska etika, 1914; Filosofija panhumanizma, 1922). Za kod tożsamościowy naro-
du odnajdującego swój sens w przeszłości uznawał świętosawską „filozofię 
życia” (pracy i walki) również o. Justin Popović (1894–1979) (Svetosavlje kao 
filosofija života, 1954). W ten sposób homogenizacji uległy tu tendencje do 
historycystycznego (i historiozoficznego) traktowania posłannictwa narodu 
(→ historia), retrospektywna wizja teofilozoficzna i konserwatyzm etyczny 
oraz – z drugiej strony – XIX-wieczna „tradycja wyobrażona” (mistyfikacje, le-
gendy), kult państwowy sprzed pierwszej wojny, a także projekcja politycz-
nych praw i obowiązków Serba-patrioty i chrześcijanina. Im bliżej lat 40., tym 
bardziej będzie się w różnych zewnętrznych manifestacjach myśli konserwa-
tywnej zaznaczał antyintelektualizm, biologizm i antyeuropeizm, co tuż przed 
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wybuchem wojny doskonale zilustruje Pogled s Kalemegdana. Ogled o beograd-
skom čoveku (1938) Vladimira Velmar-Jankovicia, gdzie za ideał uznawany 
jest mający kontakt z ziemią „człowiek natury”, będący przeciwieństwem wy-
obcowanego inteligenta uformowanego według zachodnich kryteriów („abs-
trakcyjny człowiek ekonomiczny jest niebezpieczny niczym proch i nieistotny 
niczym pył”). Gdy nacjonalistyczny tradycjonalizm serbskich (proto)faszy-
stów – Ljoticiowców sformułuje już swe nieoryginalne hasło „pracy i porząd-
ku”, suma wymienionych tu idei będzie stanowiła ich bliższą i dalszą otoczkę, 
stojąc na straży społecznej hierarchii i antyliberalnej tożsamości państwa.

Wiele nacechowanych politycznie określeń terminologicznych – jak „reakcja”, 
„kontrrewolucja”, „prawica” czy „źródłowość” – jest w serbskim języku poza-
naukowym używanych w sposób instrumentalny lub zideologizowany, co wi-
dać szczególnie w odniesieniu do zjawisk rozwijających się po 1991 roku.      
Następująca wówczas rewitalizacja takich fenomenów, jak tradycja, religia, 
pamięć kulturowa czy folklor (w wydaniu postbizantyjskim, neopatriarchal-
nym, etnogenetycznym, historyczno-rewizjonistycznym i in.), z jednej strony 
służy reinterpretacji i kodyfikacji całokształtu znaczeń narodowych, z drugiej 
– wspomaga ruchy i organizacje polityczne szukające tożsamości w teoriach 
społecznej stabilności i etnocentryzmu (nie zaś w ideałach całej ludzkości czy 
konkretnej warstwy społecznej) (→ postęp). Centralne miejsce zajmuje tu tzw. 
nowa prawica (nova desnica), której konserwatywny integralizm wykorzystuje 
elementy wcześniej opisanych koncepcji organicystyczno-prawosławnych. Typo-
wa dla niej retoryka (honor, dobro wspólne, porządek, autorytet, posłuszeń-
stwo, boskie źródło władzy, wierność, rodzina, tradycja, własność itp.) sytuuje 
się   w opozycji do pojęć i argumentów związanych ze środowiskami reprezen-
tującymi (po)nowoczesny liberalizm i (post)socjalizm. W związku z określe-
niem jej tożsamości niektórzy autorzy – np. Dragan Subotić – kwestionują 
funkcjonujący w opisie jej genezy stereotyp wywodzenia się z dziedzictwa 
rodzimego i narzuconego autorytaryzmu (np. bizantyjskiej koncepcji władzy, 
despotycznego ustroju carstwa Dušana, scentralizowanej sułtańskiej teokracji, 
XIX-wiecznego absolutyzmu i komunistycznej dyktatury). W zamian, w ślad      
za organicystami i irracjonalistami sprzed drugiej wojny światowej, uznaje się 
w jej zapleczu ideowym wagę pozytywnego czynnika arystokratyczno-sakral-
nego i korporacjonistycznego – ten ostatni w wariancie włoskim propagowali 
na początku lat 40. Svetislav Stefanović (1877–1944) i Danilo Gregorić (1900–
1957). Jednocześnie podważany jest w jej przypadku wywodzący się z anty-
monarchicznej i antychrześcijańskiej rewolucji francuskiej podział na prawicę 
i lewicę – jako nieadekwatny długo do sytuacji w samej Serbii, jak i na przykład 
XIX-wiecznej niedemokratycznej Rosji (z opozycją „okcydentaliści – słowianofile” 
czy „internacjonaliści – narodowcy”). Poza próbami „demokratyzacji” Serbii 
na modłę francuską za pierwszych Karađorđeviciów w całym jej diachronicz-
nym obrazie rozwoju filozofii politycznej ma więc przeważać pierwiastek „mo-
narchistyczno-chrześcijański”, wobec którego trudno używać szablonu lewi-
cowo-prawicowego (D. Subotić, Srpski konzervativizam i nova desnica, 2004). 
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Dylemat ten w sentencji „Ni levo, ni desno” rozstrzygnął Dimitrije Najdanović 
(1897–1976), utrzymując, że taki wąskopartyjny podział ma naturę czysto 
scholastyczną, podczas gdy w istocie liczą się „indywidualność narodu, zasada 
absolutnej moralnej odpowiedzialności stosownie do zajmowanego stanowi-
ska, świętość ogniska rodzinnego” („Levičari” ili „desničari”, „Otadžbina” 1937, 
br. 153). Widoczna z kolei jeszcze u Ljoticia niechęć do radzieckiej lewicowej 
„suwerenności ludu” też okazała się względna, skoro niezależnie od wybranej 
w końcu opcji prohitlerowskiej nadal żywił nadzieję na wskrzeszenie przez 
przyszłą niekomunistyczną Rosję całej prawosławnej cywilizacji.

Bardziej radykalna część nowej prawicy, która po 2000 roku uznała się – jako 
spadkobierczyni tradycji elitarnej serbskiej waleczności (z ideą „wojennego 
szczęścia” – ratna sreća) – za „awangardę XXI wieku”, wiele zawdzięcza inspi-
racjom faszystów włoskich i rumuńskich, których teksty przyswoiła sobie         
w przekładach. Oprócz tego wzmocnieniu uległy formacje odwołujące się 
przede wszystkim do ideosfery prawosławnej, uważanej za wyróżnik podsta-
wowy narodowej tożsamości. Także one niechętnie utożsamiają się z kwalifi-
katorem prawicowym, twierdząc czasem, że ich wizerunek jest ponadpartyjny 
i pochodzi z kulturosfery średniowiecza, w której podziały polityczne w ogóle 
nie istniały (część z nich pozostaje też pod wpływem zmodernizowanej za-
chodnioeuropejskiej idei monarchistycznej). Jednak, reprezentując w istocie 
konserwatywną chrześcijańską prawicę, ugrupowania te łącznie odrzucają 
republikańsko-demokratyczną wersję państwa, będącą ich zdaniem „matką 
faszyzmu, nazizmu i komunizmu” (V. Džomić, Pogled u desno. Bogočovek Hristos 
– temelj srpske državnosti, „Država” 1994, br. 2). W nawiązaniu do Ljoticiowskiej 
dewizy „Bóg w niebie, król na ziemi, ojciec w domu” prawosławni monarchiści 
podporządkowują również – przynajmniej oficjalnie – przekaz narodowej/lu-
dowej tradycji przekazowi Pisma. Rozpiętość inspiracji całej tej zróżnicowanej 
formacji sięga od wciąż aktualnego mistycznego słowianofilstwa do ideologów 
europejskiej skrajnej prawicy (Giulio Evola, Karl Haushofer, Corneliu Codreanu, 
Ernst Jünger, Arthur Moeller van den Bruck), podobnie jak w innych krajach 
koncentrując się na poglądach kolektywistycznych, antyliberalnych, antymate-
rialistycznych i antylaickich (także podważających istotę tzw. praw człowieka) 
– naocznie ukazują to jeszcze w latach 90. czasopisma „Srpske organske studi-
je” czy „Naše ideje”. Jej przedstawiciele nawołują przy tym do zrzeszania się na 
podstawach „świętosawia, chrześcijańskiego kolektywizmu, solidaryzmu, po-
stawy gospodarskiej, starszeństwa i moralności prawosławnej” (Uvodnik, 
„Srpske organske studije” 1999, br. 1). Na poziomie międzyetnicznym doma-
gają się niejednokrotnie ścisłego rozdzielenia narodów, podobnie jak w życiu 
wewnętrznym państwa – selekcji jednostek wartościowych spośród pozosta-
łych i uznania darwinowskiego prawa silniejszego do dominacji (→ ewolucja). 
W układzie politycznym obowiązującym w Serbii po 2000 roku ich prawico-
wość faktycznie rozpływa się w wymiarze szerszego frontu podziału: „konser-
watyzm – liberalizm” lub „tradycjonalizm – modernizm”. Przeciwstawienia te 
zaczęły się kształtować jeszcze w Serbii czasów Slobodana Miloševicia, po 
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jego upadku zyskując na sile. Ideolodzy omawianego nurtu nie wahali się 
zresztą przyjmować pseudointelektualnych rozwiązań pochodzących z rady-
kalnych ruchów zachodnich – np. Thomasa Carlyle’a (1795–1881), w tym też 
narodowo-katolickich, adaptując je na potrzeby krucjaty antyokcydentalnej ze 
wsparciem – z drugiej strony – idei Aleksandra Dugina (ur. 1962).

Przedstawiona de- i rekonstrukcja konserwatywnych elementów ideolo-
gicznych wynika z konieczności definiowania po 1991 roku wartości trwałych 
w serbskiej kulturze, czemu towarzyszy brak spójnych rodzimych koncepcji 
innych niż patriarchalny tradycjonalizm i prawosławie. Nieuchronne odwoła-
nia do podstawowych form tradycjonalizmu (konserwatyzmu naturalnego)    
w epoce ponowoczesnej prowadzą więc także ku krytyce wartości oświecenia 
i pozytywnej aksjologizacji średniowiecza. Dodatkowo następuje rewaluacja 
pojęć, takich jak patriotyzm, internacjonalizm czy faszyzm, w ostatnim przy-
padku skutkująca politycznymi rehabilitacjami postaci dotąd wypieranych         
z narodowego panteonu i ustanawianych jako autorytety – przedstawiciele ru-
chu czetnickiego, Ljoticiowskiego ZBOR-u czy gen. Milan Nedić (1878–1946). 
Utopia (socjalistycznego) postępu została zastąpiona zmitologizowaną tradycją, 
która – okazuje się – ma przebieg asynchroniczny, łączący przodków z potomka-
mi zgodnie z cyklami rytualnych śmierci i zmartwychwstań. „Autystyczny mono-
log” typowy dla Serbów wychowanych w systemie patriarchalnym (V. Jerotić, 
Srbija i Srbi. Između izazova i odgovora, 2002) został jeszcze bardziej wzmoc-
niony wsparciem Cerkwi, której niektórzy hierarchowie (biskupi Artemije, 
Atanasije, Amfilohije, Irinej i in.) nadal hołdują ideom autochtoniczności i po-
słannictwa, powołując się na swych nauczycieli duchowych spod znaku święto-
sawia. W ostatnich latach uaktywniły się organizacje, takie jak Obraz, Srpska 
akcija czy Srpski pokret „Dveri”, bezpośrednio wskazujące jako swój cel pra-
wosławną teokrację (wraz z kategoriami, takimi jak viteštvo czy bogoljublje). 
Prócz tego wciąż powracają celne diagnozy zawarte w 1969 roku przez Radomi-
ra Konstantinovicia (1928–2011) w książce Filosofija palanke – najpełniejszym 
jak dotąd i przenikliwym opisie cech izolacjonistycznego i fatalistycznego pro-
wincjonalnego konserwatyzmu (→ filosofija palanke).

Programy etnopolityczne, takie jak Načertanije za XXI vek (2004 i pochodne 
Novo načertanije, w którym ponownie pojawiają się postulaty monarchistyczno-
-stanowe i tezy „świętosawskiego nacjonalizmu” – św. Sawa jako „ewangeliczny 
nacjonalista”) czy Srpski zavet (2007) Boško Obradovicia (ur. 1976) – z kon-
serwatywnym credo obejmującym wszystkie sfery polityki, moralności i wiary 
– albo różne (pół)anonimowe srpske zapovesti dowodzą ostatecznego połącze-
nia omawianej idei z wyrazistymi składnikami nacjonalistycznymi. Nastawienie 
antydemokratyczne i antykonsumpcjonistyczne zbiega się w nich z antyza-
chodnim, a gloryfikacji instytucji militarnych, religijnych („prepolitycznych” 
bytów gwarantujących ludzką godność i stanowiących podporę państwa) oraz 
rodziny towarzyszy uznanie wieczystości i nadrzędności prawa naturalnego 
nad doraźnym proceduralnym ładem prawnym. Zespół wymienionych poglą-
dów nakłada się na wielkie pragnienie bezpieczeństwa, które dominuje u Serbów 
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w hierarchii potrzeb społecznych po wydarzeniach ostatniego ćwierćwiecza      
i w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej. Pod wieloma względami 
atmosfera ta przypomina stan ducha w Serbii za czasów Jovana Skerlicia 
(1877–1914) – przed wybuchem pierwszej wojny światowej, kiedy podobnie 
narastająca niepewność ożywiała „tradycjonalizm, patriarchalizm, autorytar-
ną mentalność polityczną (…), negację demokratycznego państwa (…), wy-
wyższanie wieków średnich jako ideału współczesności, a grobów jako funda-
mentu teraźniejszości” (D. Stojanović, Iza zavese. Ogledi iz društvene istorije 
Srbije 1890–1914, 2013). W redukowaniu tej niepewności pomocna wydaje 
się właśnie retoryka neotradycjonalizmu, „odnowy” i „zgody”, odbudowująca 
znaną od XIX wieku mitologię polityczną.

W całkowicie odmiennych realiach Czarnogóry można od początku XIX wie-
ku wskazać jedynie na wybrane elementy idei konserwatyzmu, którą należy 
wiązać przede wszystkim z postaciami tradycjonalizmu – występującego w for-
mach utrzymywania struktury patriarchalno-plemiennej i charakteru instytucji 
władzy – oraz począwszy od zarania XX stulecia, z zaczątkami indywidualnych 
zachowawczych politycznych postaw (bardziej niż programów) (→ polityka). 
Sprawowanie rządów w kraju, niezmiennie od XVI wieku do 1851 roku, przez 
władykę panującego jako jednoosobowy reprezentant władzy duchownej i świec-
kiej nad zdezintegrowanymi plemionami ukształtowało model zwierzchnic-
twa zakonserwowany w XIX wieku już na tyle, że w oczach niemal wszystkich 
europejskich (a i osmańskich) władców i obserwatorów tutejszej rzeczywi-
stości uchodził on za anachronizm (→ religia). Bliski w pewnych cechach              
z systemem teokratycznym (choć nie całkiem z nim tożsamy) stanowił ele-
ment ułatwiający decyzyjne i symboliczne przeciwstawienie się muzułmań-
skim Turkom, integrację poddanych wokół idei południowosłowiańskiej/
wszechprawosławnej akcji wyzwoleńczej z oparciem się na Serbii oraz ko-
rzystną legitymizację obu rodzajów władzy przez wspomagającą Czarnogórę 
finansowo carską Rosję (przełomowa dla stosunków dwustronnych była tu 
decyzja Katarzyny II w 1766 roku). Ponadto typowo zachowawczym czynni-
kiem – mimo przelotnego kontaktu tutejszych ziem z przesłaniem politycz-
nym napoleońskiej Francji – było, zwłaszcza do czasów Petara I Petrovicia 
Njegoša (1748–1830), silne podkreślanie boskiego uprawomocnienia abso-
lutnej władzy świeckiej (przy instrumentalizacji całej tradycji cerkiewnej), co 
odnosiło skutek szczególnie w przypadkach wymuszania posłuszeństwa mili-
tarnego czy podatkowego. Powoływanie się na niezmienność starannie nad-
zorowanego „dziedzictwa wolności” było stałym punktem posłań do plemion 
(poslanice) wspomnianego władcy, akcentujących konieczność jedynie prze-
noszenia schematów życia zbiorowego przez potomków, bez potrzeby ich mo-
dyfikacji (np. Brđanima, 1800 i in.) (→ tradycja). Dziedzictwo polityczne tego 
rodzaju dwuwładzy administratora cywilnego i metropolity, zabarwione w do-
datku ekstraktem militarnym, zmodyfikowali po śmierci Petara II Petrovicia 
Njegoša (1813–1851) książęta z tej dynastii, których równie absolutny sposób 
rządzenia przywodził na myśl klasyczne praktyki feudalne – jednak w kraju 
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nieznającym feudalizmu jako takiego z powodu egalitarnego od pokoleń 
współistnienia wolnych plemion (→ tradycja plemienna).

Zawieszenie między bezwzględną (choć nie zawsze skuteczną mimo jej mo-
ralnych odniesień do wskazań „ojców i dziadów”) władzą i anarchią bractw 
oraz plemion, permanentna wojna prowadzona z rosyjskim wsparciem z całym 
tureckim imperium i położenie między ziemiami habsburskimi a budującą      
w XIX wieku swą absolutną monarchię Serbią nie sprzyjało eksperymentom 
reformatorskim – raczej wewnętrznej konsolidacji państwa na sprawdzonych 
patriarchalno-hierarchicznych podstawach (nawet kolejne oficjalne czarno-
górskie kodeksy prawne odwoływały się do archaicznych norm zwyczajo-
wych). W języku społecznej komunikacji władcy i ludu dominowały motywy 
etyczne, a powstające niezależne państwo miało u podstaw paternalistyczny 
układ z przywódcami plemion, wymagającymi ciągłych aktów potwierdzania 
ustalonej hierarchii zasług i wpływów. Ich ludowe zgromadzenie (zbor) od-
grywało rolę współdecydenta przy władyce, którego wola prawna sankcjono-
wała tym samym postanowienia podejmowane pierwotnie w tradycyjnych 
wspólnotach rodowych, przy częstym występowaniu liberum veto. Ten archa-
iczny, ale sprawdzający się system odziedziczył Petar II (→ Njegoš jako idea) 
– podtrzymując jako władyka kult przodków i honorowej walki (→ čojstvo i ju-
naštvo), kodyfikując jako poeta mitologię średniowiecznego kosowskiego boju 
(→ idea kosowska) i doprecyzowując ideę sprawiedliwej władzy. Ma ona w jego 
oczach charakter zdecydowanie konserwatywny, co poemat Luča mikrokozma 
(1845) wyraża przez usymbolizowane wątki dualizmu moralnego (absolutna 
mądrość arystokratycznego panującego wobec nikczemnego nieprzyjaciela 
tej władzy – typowy dla konserwatyzmu motyw „wroga publicznego”), ścisłej 
hierarchii według zasług dla heroicznej zbiorowości, dyskredytacji jednostek 
słabych i zdradzieckich, konsekwentnego przywracania „niebiańskiego porząd-
ku”. Z kolei więź międzypokoleniowa (literacko wyekscerpowana m.in. w po-
emacie Gorski vijenac, 1847) pozwala w każdej chwili powołać się panującym 
i poddanym na kulturowe loci communes – mitycznych przodków przypomina-
jących o więzach krwi, zobowiązujących do złożenia bohaterskiej ofiary zmy-
wającej winy za dawne i obecne grzechy. Dzięki takiemu fundamentowi ide-
ologicznemu władza autokratyczna (niezbędna ze względu na otaczającą kraj 
„tyranię”) zyskiwała stereotypowy wizerunek – znany z ówczesnych cudzo-
ziemskich obserwacji fenomen Njegoša jako genialnego despoty zarządzają-
cego ludem pozostającym w „stanie naturalnym”. 

Patriarchalno-plemienna forma tradycjonalizmu zrodziła się w realiach nie-
pewnego bytowania rozdrobnionych społeczności wojowniczo-pasterskich   
w górskich warunkach, bez kontaktu z kulturą miejską i w ciągłym zagrożeniu 
innowierczym atakiem. Wbudowany w nią heroizm walki i kult śmierci, wyrażo-
ne w kanonie epickich pieśni, a wzmocnione cechami mentalności skrajnego 
indywidualizmu i skłonności do rywalizowania, wykształciły typ moralności   
o zdecydowanie zachowawczym profilu (długo dotyczyło to też negatywnego 
stosunku do dóbr materialnych). Kodyfikacja tych wartości w subkulturze      
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gęślarskiej, dysponującej kolosalną wiedzą genealogiczną dotyczącą poszcze-
gólnych plemion, nałożyła się chronologicznie na powstawanie zrębów czar-
nogórskiego państwa (w pełnym kształcie od 1878 roku), wchodząc w skład 
jego tkanki symbolicznej, włącznie z zachowaniem bez zmian całej socjosfery 
plemiennej. Książę Nikola I Petrović Njegoš (1841–1921) uczynił z nich narodo-
wą historyczno-romantyczną „oś tożsamości” (→ naród), sam klucz plemienny 
w nienaruszalnych proporcjach stosując w obsadzaniu stanowisk w admini-
stracji oraz armii i hołdując w życiu publicznym typowej patriarchalnej ceremo-
nialności. Pierwiastek heroiczno-epicki (lokalny i „wszechserbski” kosowski) 
– czyli kompleksowo traktowane dziejowe przesłania (pradjedovski amaneti) 
– stanowić miał jedyny aksjologiczny drogowskaz działań współczesnego czasu, 
domagającego się na przełomie XIX i XX wieku manifestacji siły i niezależności 
państwa narodowego. W czarnogórskim przypadku ten typ tradycjonalizmu 
w wyjątkowym kształcie splótł w sobie czynnik egalitarny (panmoralizm i so-
lidarny kolektywizm spartańskich bojowników) z elitarnym (arystokratyzm 
władzy, nietykalność „wojewodów”, tron książęcy zyskany „z Bożego zamiaru”, 
specyficzna rola kobiety w zmilitaryzowanych bractwach) oraz z postawą kse-
nofobiczną – zwłaszcza wobec liberalnego ustroju i stylu życia, co ilustrują na 
przykład publikowane na łamach oficjalnej prasy wrażenia Czarnogórców z po-
dróży po krajach zachodnich. Gdy jednak i tu dotarły zwiastuny tego modelu, 
a wahania poglądów zaczęły wyrażać pierwsze tworzące się partie polityczne, 
dość jaskrawo uzewnętrzniły się różnice między frakcjami pozostającymi pod 
wpływem konserwatywnej ideologii społecznej, pochodzącej głównie z sąsied-
niej serbskiej monarchii (rywalizacja dwóch konserwatyzmów) i środowiskami 
próbującymi nieśmiało krytykować apodyktyczne rządy. W funkcjonującym  
w miarę niezależnie jako „głos opinii publicznej” czasopiśmie „Narodna misao” 
zachowały się świadectwa pierwszych podziałów wśród aktorów sceny poli-
tycznej w tej wczesnej fazie dyferencjacji przekonań – za „konserwatystów” 
uznano tam np. Ðuro Cerovicia („szanującego dawność”), Savo Vuleticia („o kon-
serwatywnych zasadach”), popa Krsto Popovicia („obojętnego konserwatystę”) 
czy dowódcę brygady Milo Ðuraškovicia (anonim, Fantazija, „Narodna misao” 
1907, br. 14).

Już sam fakt, że w 1905 roku Nikola I był ostatnim europejskim monarchą 
absolutnym i że w nowo powstałym parlamencie jałowe spory toczyły między 
sobą dwa ugrupowania – Partia Narodowa (Narodna stranka) i fasadowa 
Prawdziwa Partia Narodowa (Prava nacionalna stranka) – to wystarczający 
argument, by w takiej sytuacji żadnego ich manifestu nie traktować z przekona-
niem jako dowodu programowych poglądów konserwatywnych bądź postę-
powych. Głos niezależnej inteligencji praktycznie nie istniał (poza lewicową 
młodzieżą studencką poza krajem), a po połączeniu ziem czarnogórskich z Ser-
bią samo pojęcie światopoglądu konserwatywnego zmieniło znaczenie, gdyż 
także centralne siedziby różnych partii znalazły się w Belgradzie. Z jednej strony 
reprezentowali ów światopogląd nieliczni dążący do cofnięcia wspomnianej 
aneksji czarnogórscy politycy w Serbii – jak Sekula Drljević (1884–1945), 
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uznający za narodową wiarę swych rodaków nieokreślone → crnogoroslavlje 
(Crna Gora, „Graničar” 1943, br. 50) i początkowo wierzący w możliwość 
utrzymania odrębnej władzy monarszej, z drugiej – cała emigracja związana 
w kilku krajach zachodnich z obalonym królem Nikolą, a następnie jego potom-
kiem Milo. Drljević jako jeden z argumentów autonomizmu podnosił kwestię 
siły czarnogórskiego patriarchalnego i tradycyjnie wychowanego chłopstwa 
(Boja demokratije, 1936), często opowiadał się za uznawaniem „hierarchii 
siły” państw i w końcu przyczynił się do powstania jednodniowego państewka 
czarnogórskiego pod egidą Mussoliniego (1941), uzasadniając to „strategią 
heroizmu” przeciwstawianą spiskom i sentymentalnym sojuszom międzyna-
rodowym. We frakcji federalistów Partii Czarnogórskiej (Crnogorska stranka) 
wcześniej zdążył wyróżnić się Mihailo Ivanović (1874–1949). Pod kontrolą 
chorwackiego ruchu ustaszowskiego znajdował się z kolei Savić Marković 
(pseud. Štedimlija) (1906–1970), publikując wiele tekstów (np. Osnovi crno-
gorskog nacionalizma, 1937), które odwoływały się do cywilizacyjno-histo-
rycznych i charakterologiczno-rasowych jakości różnicujących genetycznie 
szlachetnych Czarnogórców i zdemoralizowanych przez okupację turecką Ser-
bów. Zdetronizowany król natomiast przypominał racje prawno-dynastyczne, 
lecz jego zwolennicy z czasem już głównie tylko dziedziczną „chrześcijańską 
rycerskość” narodu (M. Petrović, O nasleđu, 1931; podobnie w USA waleczną 
przeszłość kraju przyjmował za główny aksjomat polityczny Nikola Petanović, 
1892–1932). Całkowicie odrębne miejsce w gronie tych postaci zajął emigrant 
Jovan (Petrov) Plamenac – John Plamenatz (1912–1975) – który jako najwy-
bitniejszy w dziejach Czarnogóry filozof polityki, związany z Oksfordem, co 
prawda sympatyzował z poglądami lewicowymi, jednak napisał w latach 70. 
kilka cennych prac na temat „wschodniego” wariantu nacjonalizmu i jego 
związków z ideą konserwatywną. Natomiast wśród krajowych antydemokra-
tycznych (w ówczesnych realiach – antykomunistycznych) „praktyków kontr- 
rewolucji” wart wspomnienia jest dowódca czarnogórskich czetników Pavle 
Ðurišić (1907–1945), którego ścisła wojskowa współpraca z Dimitrije Ljoticiem 
spowodowała przeniesienie na miejscowy grunt serbskiej ideologii organiczno-
-faszystowskiej. Charakterystyczne jest poza tym, że po drugiej wojnie świato-
wej ofensywa komunistów zwrócona była tu – prócz religii – także przeciw 
formom tradycyjnej patriarchalnej obrzędowości i obyczajowości.

Artykułowane po 1991 roku (jeszcze w ramach okrojonej federacji z Serbią), 
a także po uzyskaniu niepodległości państwowej w 2006 roku jednostkowe      
i instytucjonalno-partyjne manifestacje konserwatyzmu nie były zjawiskiem 
oryginalnym, ponieważ w dużej mierze stanowiły oddźwięk myśli serbskiej, 
głównie o genezie prawosławnej. Dodatkowo wpływa na to fakt, iż w ostatniej 
dekadzie większość partii prawicowych ma też proserbską orientację etniczną. 
Za pewien pozorny argument wskrzeszenia zachowawczej idei i nomenklatury 
można ewentualnie przyjąć próbę popularyzacji państwotwórczego wzorca 
średniowiecznego królestwa Duklji (→ dukljanstvo) (jego symboliczne restytu-
owanie ogłaszał też wcześniej książę Nikola I), jednak polemiczny wobec Serbii 
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kontekst tej akcji, jej instrumentalny charakter i brak szerszej koncepcji poli-
tycznej na niej opartej nie pozwalają mówić o typowej spójnej propozycji. 
Praktycznie jedynym rdzennie czarnogórskim i społecznie żywym komponen-
tem konserwatywnych postaw pozostał w takim układzie patriarchalno-ple-
mienny tradycjonalizm, który niezależnie od obecnych prób oczyszczania go   
z „serbocentrycznego” nalotu ideologii kosowskiej, nierozerwalnie wiąże się   
z XIX-wieczną jej kodyfikacją przez Njegoša i wkomponowaniem się w tożsamość 
ówczesnego państwa. Próby reaktywowania instytucji zboru, popularność gę-
ślarstwa, a nawet usiłowania zbudowania po 2006 roku partii politycznych 
częściowo na bazie plemiennej nadal świadczą niezbicie o pierwszoplanowym 
istnieniu w Czarnogórze typu konserwatyzmu naturalnego.

Dubljević R., Zašto Crna Gora nema svoju političku desnicu, „Matica” 2014, br. 1, s. 25–40; 
Radonjić R., Politička misao u Crnoj Gori, Podgorica 2006; Srpska konzervativna misao, 
ur. M. Ðorđević, „Ogledi – Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji” 2003, br.; Subotić D., 
Srpski konzervativizam i nova desnica, „Politička misao” 2004, br 1, s. 297–316; Tadić Lj., 
Konzervativna misao u svetu i kod nas, „Gledišta” 1987, br. 9–10, s. 7–14; Vrkatić L., 
Izabrana dela, t. 4: O konzervativnim političkim idejama, Novi Sad 2009.

Dorota Gil, Katarzyna Sudnik
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