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WIZJA PRZESZŁOŚCI NARODU W 
NAJNOWSZYCH SERBSKICH PODRĘCZNIKACH 

DO HISTORII

Lata dziewięćdziesiąte we wszystkich państwach „postjugosłowiańskich” 
wyznaczają okres, kiedy w programach nauczania, a co za tym idzie, także 
w treściach przekazywanych przez podręczniki do historii, literatury czy nawet 
geografii i przyrody dokonują się istotne przemiany. Nie tylko pojawiają się 
nowe informacje o wydarzeniach ostatnich lat, w każdym z tych państw postrze
ganych ze specyficznej (odmiennej) perspektywy, ale też weryfikuje się i inaczej 
porządkuje dotychczas obecne treści, które zostają poddane całkowicie różnej 
interpretacji, dyktowanej przez doraźne uwarunkowania polityczne.

Przypomnijmy, że w czasach federacyjnych jednoznaczne kryteria ideolo
giczne, przede wszystkim idea „bratstva ijedinstva,,], narzucały zarówno dobór, 
jak  i ocenę poszczególnych wydarzeń oraz decydowały o sposobach ich przed
stawienia. W podręcznikach jugosłowiańskich nauczano o każdej z republik 
wchodzących w skład federacji, podczas gdy po jej rozpadzie nowe programy 
wyeliminowały większość treści dotyczących sąsiadów, z wyjątkiem jedynie 
tych, które pozwalają „wystawić rachunki własnych krzywd”. Niejednokrotnie 
te same fakty, odpowiednio manipulowane, pojawiają się np. w podręcznikach 
chorwackich i serbskich, za każdym razem świadcząc na rzecz innej tezy.

W komentarzach i opracowaniach, dotyczących kształtu starych podręczni
ków, wskazuje się na ich wyraźnie odczuwalną „obojętność” wobec spraw na
rodowych. Cezurę w wówczas kreślonej wizji dziejów wyznaczała druga wojna 
światowa. Po jej zakończeniu rozpoczynał się w historii Jugosławii okres „czar
no-biały”, oznaczający jednoznaczne oceny i w konsekwencji zakłamywanie 
rzeczywistości. Nikomu nawet nie przychodziło do głowy, by wspominać 
krwawe porachunki etniczne, wojnę domową, bunt Albańczyków z Kosowa, czy 
konflikty wewnątrzpartyjne. Wszystko to nikło w obliczu rewolucyjnych prze
mian rzeczywistości. Toteż gdy z początkiem lat siedemdziesiątych ujawniono,

1 B raterstw a i jedności.
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że partyzanci, podczas najbardziej zaciętych walk w 1943 roku paktowali 
z Niemcami, wywołało to szok nawet wśród fachowców".

W nowych tekstach bez trudu daje się wyczytać obciążenie narodową mito
logią i podporządkowanie wizji własnej przeszłości bieżącej polityce3. W przy
padku podręczników chorwackich oraz bośniackich mamy jednakże do czynie
nia z wielością propozycji i to nauczyciel sam decyduje, który podręcznik wy
bierze, co teoretycznie pozwala mu na ignorowanie autorów propagujących 
postawy ksenofobiczne.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w Serbii, gdzie nadal panuje państwowy 
monopol wydawniczy i nauczyciele zmuszeni są do korzystania z jedynego, 
dostępnego dla danej grupy wiekowej, podręcznika.

Spróbujmy zatem prześledzić, jaki obraz serbskich dziejów wyłania się z ta
kich, uważnie cenzurowanych przez państwo, tekstów. Szczególnie interesujące, 
ze względu na zakres badań prowadzonych w ramach niniejszego projektu, są 
wydarzenia należące do historii najnowszej, więc przede wszystkim na tym 
okresie będziemy się koncentrować.

Kurs historii obejmuje w Serbii klasy od V do VIII szkoły podstawowej, 
gimnazja ogólne i społeczno-językowe w klasach od I do IV, oraz gimnazja 
o profilu przyrodniczo-matematycznym w klasach od I do III. W średnich trzy
letnich szkołach zawodowych historii naucza się tylko w pierwszej klasie, nato
miast w czteroletniej szkole zawodowej -  w pierwszych dwóch klasach.

Nauka przebiega zgodnie z programem nauczania określonym przez Mini
sterstwo Oświaty i Sportu, natomiast podręczniki są przygotowywane i wyda
wane przez Zavod za udzbenike i nastavna sredstva zgodnie z programem, który 
poddano publicznej dyskusji w 2002 roku. Obowiązuje ściśle określony pod
ręcznik, ale niejednokrotnie, zwłaszcza w szkołach średnich, nauczyciele korzy
stają z własnych materiałów i dyktują uczniom notatki4.

W Serbii i Czarnogórze korzystano jeszcze do niedawna z podręczników na
pisanych zaraz po rozpadzie Jugosławii, określanych mianem „podręczników 
pierwszej generacji”. One właśnie kreowały wizerunek Serba-męczennika oraz 
obwiniały o cierpienia narodu wszystkich sąsiadów, jednak przede wszystkim 
Chorwatów, Kościół rzymskokatolicki i papieża oraz Niemców i Amerykę.

* D yskusja przeprow adzona przez „R epublikę” (nr 268) pt. P reispitavanja, głos A leksan
dra  Ciricia, AIM , B elgrad (w w w .R epublika.htm ), s. 3 -5 .

3 M ów i o tym  w yraźnie H. Karge w  tekście Istrazivanja  udźbenika  u  Jugosistoćnoj Euro- 
p i  w  tom ie D ija log  povijesn icara  i istorićara  t. 4, Zagreb 2001, s. 18: „W  państw ach, które 
pow stały po rozpadzie SFRJ, pierw sze postsocjalistyczne podręczniki szkolne przede w szyst
kim  zostały podporządkow ane potrzebom  now ych po lityk, k tóre przecież były określane pod 
kątem  celów  państw ow o-narodow ych” .

4 M . Suica, N astava istorije i geografije  u  Srb iji [w:] South-E ast E urope Textbook N et
work, w w w .ffzg.hr.

http://www.Republika.htm
http://www.ffzg.hr
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Dubravka Stojanovic, historyk z uniwersytetu w Belgradzie, która przeprowa
dziła szczegółową analizę podręczników' wydanych w latach 1992/1993, wskaza
ła na ich zaskakujący wydźwięk ideologiczny. O ile w innych państwach postjugo- 
słowiańskich natychmiast odrzucono dominującą komunistyczną matrycę ideolo
giczną, o tyle w Serbii powstała jakość, którą można by nazwać komunizmem o 
obliczu narodowym (komunizam s nacionalnim likom). We wspomnianych pod
ręcznikach początek najnowszego okresu w historii wyznacza rok 1917 i rewolu
cja październikowa, a serbskiemu ruchowi robotniczemu poświęcono tyle samo 
miejsca co jakże ważnemu w historii państwa serbskiego okresowi od 1878 do 
1914 roku6. Zachowały się także stare interpretacje dotyczące klasowego podziału 
społeczeństwa oraz negatywny osąd systemu kapitalistycznego.

W tworzeniu pożądanej wizji narodowej przeszłości najczęściej stosowane 
są trzy metody: jedne fakty zostają przemilczane, innym przydaje się większe 
znaczenie niż wynikające z prawdy historycznej, jeszcze inne zaś zostają prze
inaczone.

Przykładem takiej manipulacji jest historia Serbów mieszkających poza Ser
bią, której poświęcono wiele miejsca, a właściwie, jeśli wziąć pod uwagę liczbę 
jednostek lekcyjnych, to proporcjonalnie najwięcej. Dla porównania, na wyda
rzenia, jakie miały miejsce w Serbii w okresie od połowy XIX wieku do pierw
szej wojny światowej, przeznaczone są trzy jednostki lekcyjne, podczas gdy 
dzieje Serbów poza jej granicami w analogicznym okresie to sześć lekcji7.

Interesującym przykładem fałszowania przeszłości jest prezentacja historii Du
brownika i ukazywanie wielkich twórców literatury dubrownickiej jako pisarzy... 
serbskich. Przywołajmy tu choćby casus Ivana Gundulicia, o którym czytamy:

... najw iększy pisarz naszej starej literatury. Jego dzieła zw iązane są  z w ydarzeniam i i du
chow ością  czasów, w  jak ich  przyszło m u żyć... W ydarzenia pow iązał z w ielom a fanta
stycznym i postaciam i i scenam i oraz przeplótł w spom nieniam i z naszej chwalebnej h isto
rii. Pam iętał historię  średniowiecznej Serbii, je j w ładców  i despotów , k tórych potom ków  
w prow adza do swego dzieła. Przesadza w  swoim  patriotyzm ie, kiedy pow iada, że A lek
sander W ielki był w ielkim  „Serbem ” (Srbljanin) i gdy życzy polskiem u królowi, by  zapa
now ał nad cesarstw em  D uśana8.

Autorzy podręcznika podkreślają, że mieszkańcy Dubrownika uważali się za 
Słowian, nie za Chorwatów. Dużą ich część stanowiła ludność prawosławna 
z Hercegowiny, która z czasem przechodziła na katolicyzm. Opowiadając 
o okresie renesansu i baroku, autorzy mówią o wkładzie „narodów południowo- 
słowiańskich w kulturę Europy tego okresu”.

5 D. Stojanovic, U dzbenici istorije kao ogledalo vrem ena  [w:] Ratnistvo, patrio tizam , p a -  
trijarhalnost, red. R. R osandić, V. Pesić, B eograd 1994, s. 7 7 -103 .

6 D. Stojanovic, K onstrukcija  p ro slo s ti — slucaj srpskih  udzbenika  istorije  [w:] D ija log  
povijesn icara  — istoricara 4, Zagreb 2001, s .3 1 .

7 Ibidem , s .3 5 .
8 M . Perovic, M . Strugar, Is to r ija za  & razred  osnovne sko le , B eograd 2002, s. 67.
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Rozdziały mówiące o losach Serbów na terenach chorwackich są zawsze 
okazją do przedstawienia ich trudnej sytuacji oraz uczynienia jej, niezależnie od 
kontekstu, swoistym argumentem na rzecz dzisiejszego konfliktu. Czytając 
o statusie tzw. Vojne krajine9, uczeń dowiaduje się o próbach „kroatyzacji” 
Serbów i o tym, że:

C horw accy feudałow ie i K ościół katolicki z trudem  godzili się z w olnym  statusem  
m ieszkańców  Krajiny. Feudałow ie usiłow ali uczynić z n ich  podległych sobie chłopów , 
a  K ośció ł katolicki (...) chciał ich  przeciągnąć n a  stronę w iary katolickiej, czem u skutecz
nie się opierali, z wyjątkiem  Serbów  n a  Zum berku. K onflikty pom iędzy w ładzam i 
chorw ackim i a m ieszkańcam i K rajiny m iały m iejsce aż do końca jej istn ien ia10.

Przykład ten wyraźnie dowodzi manipulacji faktami, czemu sprzyja również 
okoliczność, że uczniowie nie zdają sobie sprawy ze statusu Pogranicza Woj
skowego, tzw. Vojne Krajine (te rozdziały zostały usunięte z podręcznika, gdyż 
dotyczyły historii Chorwacji), i nie wiedzą, że szlachta chorwacka, której zabra
no jej ziemie, by utworzyć ów pas pograniczny, domagała się ich zwrotu nie 
dlatego, że zamieszkiwali tam Serbowie, ale dlatego, że pragnęła odzyskać swo
j ą  własność. Usiłowanie poszerzenia feudalnych zależności nie dotyczyło jedy
nie serbskich, lecz także i chorwackich mieszkańców Pogranicza. Ban upominał 
się w Wiedniu o te ziemie i pragnął objąć je  swoją jurysdykcją bynajmniej nie 
dlatego, że był zaciekłym wrogiem Serbów11. Ale o tym właśnie podręcznik 
milczy. Taka strategia ma na celu ukazanie, że konflikty między Serbami 
a Chorwatami miały swój początek i głębokie przyczyny już w odległej prze
szłości, natomiast wydarzenia współczesne stanowią jedynie konsekwencję 
takiego, trwającego przez wieki, stanu rzeczy. Czytelną intencją autorów pod
ręczników jest wskazanie, iż początek konfliktu można datować już na wiek 
XVI. Tym samym też sugeruje się, że właśnie konflikt to jedyna relacja, w jakiej 
m ogą pozostawać oba narody, że jest to „naturalny niejako endemiczny stan, na 
który nie można wpływać i za który ludzie nie ponoszą odpowiedzialności”12. 
Wobec tego także i polityków nie można oskarżać o wydarzenia, które dzieją się 
współcześnie, skoro wynikają one z odwiecznej logiki dziejów.

Konsekwentnie przemilczane zostały wszelkie usiłowania zbliżenia obu na
rodów, lekceważąco przedstawia się ideę jugosłowiańską. Tym samym wszelkie 
dążenia integracyjne, począwszy już od wieku XIX, myśl Dositeja Obradovicia, 
księcia Mihajla Obrenovicia, XIX-wiecznych liberałów serbskich, Svetozara

9 V ojna K rajina  -  Pogranicze W ojskowe, tereny znajdujące się na  pograniczu  chorwacko- 
-tureckim , synonim  m uru broniącego E uropę przed zagrożeniem  tureckim . Zam ieszkane przez 
ludność napływ ową, przew ażnie praw osław ną, której obow iązkiem  by ła  służba wojskow a. 
N ie  chcieli oni uznaw ać w ładzy bana  i Saboru chorw ackiego. W łaścicielam i ziem i zasiedlanej 
przez przybyszów  byli szlachcice chorwaccy. Por. J. Rapacka, Leksykon tradycji chorw ac
kich, W arszaw a 1997.

10 N . G aćela, D. Zivkovic, L. R adović, Istorija  za  I I  razred  cetvorogodisnjih  strucnih  
skola, B eograd 2002 (wydanie 13, podręcznik  obow iązuje od 1991 roku), s. 56.

11 D. Stojanović, K onstrukcijaproslosti..., s. 37.
12 D. Stojanović, ibidem , s. 36, kursyw a autorki.
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Markovicia i wielu innych, którzy działali na rzecz stworzenia państwa jugosło
wiańskiego, nie są uczniom znane. Stojanovic zauważa, iż przemilczanie infor
macji o ideach integracyjnych i ruchu jugosłowiańskim sprawia, że przeszłość 
narodowa pozostaje niezrozumiała i zafałszowana, a utworzenie wspólnego 
państwa w 1918 roku i później po II wojnie światowej, a także jego krwawy 
rozpad, stają się okazją do manipulacji i poddane zostają politycznej instrumen
talizacji.

Historia zostaje przestawiona jako pasmo wojen, bitew i rewolucji. Naród 
serbski zawsze prowadził tylko sprawiedliwe wojny, inni zaś to zlotvori, tudjini 
i okupatori (krzywdziciele, obcy, okupanci). Ideałem jest stanie się ofiarą, i tak 
na przykład w podręczniku do klasy siódmej pojawia się informacja, że Serbia 
„poprawiła swój wizerunek i zyskała sobie większy szacunek, ponieważ pierw
sza wojna światowa pochłonęła tu 1 200 000 ofiar”13. Podkreślanie znaczenia 
ofiary i poświęcenia dla własnego narodu to stały element opowieści o serbskiej 
przeszłości, to także przyczynek do utrwalenia świadomości kolektywistycznej 
i przekonania o szczególnej misji własnego narodu.

W rozmowie o chorwackich i serbskich podręcznikach do historii, przepro
wadzonej w audycji Radio-Mostu, cytowana już wcześniej Dubravka Stojanovic 
konstatuje:

Poprzez m anipulacje, zm ianę faktów  historycznych osiąga się efekt taki, że w  po 
szczególnych sytuacjach naród serbski w ygląda ja k  ofiara. Znaki, h isto ria  i fakty h isto
ryczne podporządkow ane są  tej potrzebie. A le istnieje jeszcze inny poziom , a je s t to  po 
ziom , który m ożna przeanalizow ać naw et w  podręcznikach do nauki przyrody i nauki 
o społeczeństw ie, przeznaczonych d la  m łodszych uczniów  szkoły podstaw ow ej, a  którym  
je s t zw iększanie znaczenia ofiary jako  sposobu zachow ania. I osiąga się to przez cały sze
reg tekstów , powiedzm y, cytow ane są  teksty, w  k tórych opisane je s t nabijanie hajduka na  
pal, podczas gdy hajduk  śpiew a p e łn ą  piersią, nie troszcząc się o swe życie...14

Przykład, potwierdzający taki stan rzeczy, możemy odnaleźć również w pod
ręczniku dla klasy VIII, gdzie w podrozdziale Antisrpsko raspoloźenje u Hrvat- 
skoj (Nastroje antyserbskie w Chorwacji) znalazły się informacje wskazujące na 
to, że Serbowie byli ofiarami nieprzyjaźnie nastawionych sąsiadów.

Antyserbskie nastroje w  Chorw acji ze szczególną s iłą  dochodzą do g łosu  w  latach 
1895, 1900 i 1902. W tedy to rozbijane są  okna i rysuje się szubienice n a  znakom itych 
serbskich instytucjach kulturalnych i gospodarczych w  Zagrzebiu, w  ogóle obrażane są  
serbskie uczucia narodow e. N ajbardziej barbarzyński napad zanotow ano z początkiem  
w rześnia 1902, kiedy to przez trzy  dni dewastow ano serbskie sklepy i instytucje serbskie:

13 R at knjigam a, tekst n a  stronie w w w .aim press.org, przedstaw iający wyniki badań prze
prow adzonych przez „W eltw oche” (1995/07/12).

14 Istorija  u  iskrivljenom ogledalu , D ubravka Stojanovic i N even  B udak w  audycji R ad io
-M ost, m oderator Om er Karabeg, 12.1998.

http://www.aimpress.org
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B ank Serbski i drukarnię serbską. N a  czele chorw ackich dem onstrantów  i napastników  
stali członkow ie radykalnego skrzydła Partii P raw a (C iste stranke p rava)15.

Tym informacjom towarzyszy rysunek, ukazujący rozwścieczony tłum bezli
tośnie dewastujący jakiś dom, oraz podpis Demonstracje antyserbskie w Za
grzebiu w 1902 roku.

Autorzy podręczników, akcentując przy każdej nadarzającej się okazji nie
chęć i wrogie nastawienie Chorwatów, a przemilczając zarazem wszelkie sytu
acje i fakty świadczące o wspólnych działaniach i bliskości celów przedstawi
cieli obydwu narodów, przyczyniają się do wytworzenia się wśród uczniów 
poczucia krzywdy, a nawet żądzy odwetu.

Ze szczególną siłą uczucia te m ogą dochodzić do głosu, kiedy mówi się 
o wydarzeniach związanych z II wojną światową W tym przypadku wiele miej
sca poświęcono dziejom Niezależnego Państwa Chorwackiego oraz cierpie
niom, jakie ustasze zadali Serbom. W podręczniku dla szkoły średniej w roz
dziale Genocid u Nezavisnoj Drzavi Hrvatskoj i na Kosmetu (Ludobójstwo 
w NDH i w Kosmecie) czytamy o krokach, jakie przedsięwzięło nowe państwo 
wobec Serbów, i o tym, że

N aród serbski uznany zostaje za najw iększego nieprzyjaciela/w roga narodu  chorw ac
k ieg o 16.

W paragrafie Ustaski logori smrti (Ustaszowskie obozy śmierci) tłustym 
drukiem zamieszczono informację, że

Szczególną „specjalnością” ustaszy były obozy d la  dzieci, czego n ie praktykow ali 
naw et n aziśc i17.

W podręczniku dla klasy VIII przeczytamy, że

Setki tysięcy Serbów, w raz z Żydam i i R om am i (Cyganam i), w ym ordow ano w  cieszą
cych się na jgorszą sław ą obozach w  Jasenovcu, Starej Gradiśce i innych. Było w śród nich  
w iele dzieci, kobiet i starców. W  rzeziach w  K ninie, Glinie, Pakracu i innych m iejscow o
ści straciło życie w iele rodzin  serbskich18.

Podręcznik dla czteroletnich szkół zawodowych, w porównaniu z wymienio
nymi podręcznikami, prezentuje ten temat wyjątkowo szeroko. W rozdziale 
N D H  i njena politika genocida (NHD i jej polityka ludobójstwa), z którego 
uczniowie dowiedzą się o okrucieństwach, jakie miały miejsce w obozach 
śmierci w Jasenovcu i Starej Gradiśce, znalazły się również informacje o prze
śladowaniach Serbów w obozach znajdujących się w innych krajach, między 
innymi w Grecji, Bułgarii, Włoszech i Austrii oraz w Polsce. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że w podręcznikach do historii, z których obecnie korzystają

15 D .M . Kovacevic, D. M ikavica, B. Beslin, B. Sim unovic-Beslin, Istorija  za  8 razred  
osnovne skale, B eograd 2002, s .5 1 .

16 Istorija  3 -4 ,  s. 180.
17 Ibidem , s. 181.
18 Istorija  8, s. 159.
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uczniowie, nie ma już treści, jakie jeszcze niedawno poruszały wyobraźnię 
i wrażliwość młodych odbiorców.

Sytuację, jaka miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych, wspomina i opa
truje komentarzem Dubravka Stojanovic, cytując w swoim tekście o konstrukcji 
przeszłości w podręcznikach serbskich (nie tylko do historii), obecne w nich 
liczne stwierdzenia, zachęcające uczniów do rozpamiętywania krzywd dozna
nych przez naród serbski:

Tak w ięc ju ż  uczniom  trzeciej klasy szkoły podstaw ow ej, w  wyodrębnionej części 
lekcji, sugeruje się, by  szczególną uw agę zwrócili n a  zbrodnie, jak ie  dokonały się na  Ser
bach. 1. Czytajcie teksty o ludobójstw ie i je g o  ofiarach Serbach i innych narodach 2. N a
kręcono na  ten  tem at w iele film ów, oglądajcie je  i dyskutujcie o nich. Takiem u tekstow i 
tow arzyszą przerażające fotografie, na  k tórych przedstaw ione zostały czaszki z Cele kuli, 
m asowe rozstrzeliw ania w  K ragujevcu, prow adzenie n a  egzekucję kragujew skich zakład
ników , stłoczeni ludzie, nagie ciała ofiar z Jasenovca... O prócz w spom nianych ilustracji 
rów nież i język, jak im  pisane są  podręczniki, odzw ierciedla potrzebę szokow ania 
uczniów . Tak w ięc w  innym  m iejscu opisano cierpienia, jak ie  m iały m iejsce w  obozie 
w  Jasenovcu19.

W żadnym podręczniku nie znajdziemy wzmianki o tym, że przecież nie 
wszyscy Chorwaci byli zwolennikami NDH, że wielu z nich w latach wojny 
również cierpiało i nie akceptowało poczynań Pavelicia. Relacja: ofiara Serb -  
kat Chorwat zostaje tutaj po raz kolejny utrwalona i podkreślona.

Ciekawą relację dotyczącą frekwencji słowa genocid  (ludobójstwo), które 
pojawia się we wszystkich bez wyjątku tytułach rozdziałów dotyczących 
II wojny światowej, znajdujemy w komentarzu do badania przeprowadzonego 
wspólnie przez dziennikarzy z Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz 
Macedonii w 1995 roku, dlaniemieckiego tygodnika „Weltwoche”:

Term inu ludobójstw o na  tych  terenach używ a się częściej n iż  pozdrow ienia n a  ulicy. 
A ż dziw  bierze, że w  ogóle n a  B ałkanach k toś przeżył, sądząc po tym, ja k  często dochodzi 
tu  do „ludobójstw ” . Cóż, m im o w szystko udaje im  się naw et prow adzić w ojny20.

W analizowanych podręcznikach stosunek do niechlubnych wydarzeń z wła
snej historii jest również charakterystyczny. Albo się je  przemilcza, albo dopisu
je  interpretację, która pozwala na usprawiedliwienie wątpliwych zachowań. 
Dobrze ilustruje to passus mówiący o polityce Nedicia:

Latem  1941 roku  N iem cy utw orzyli w  Serbii R adę O calenia N arodow ego. N a  jej cze
le stanął generał M ilan  N edić, człow iek cieszący się szacunkiem  i s ła w ą  k tó rą  zyskał jako  
w ybitny dow ódca jeszcze w  czasie pierw szej w ojny św iatowej. G enerał N edić  uważał, że 
N iem cy są  zbyt silne i że z okupantem  należy w spółpracow ać, by  uniknąć dalszych cier
pień  narodu serbskiego21.

19 D. Stojanovic, K onstrukcijaproslosti..., s. 41 -4 2 .
20 R at knjigam a, rozdział Genocidi, m itovi i ratnistvo  (12.07.1995).
21 Is to r ija za  8 razred  osnovne sko le , s. 160.
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W rozdziałach mówiących o walce z okupantem podczas II wojny światowej 
znajdujemy informacje o ruchu partyzanckim i czetnickim (Pokreti otpora srp- 
skog naroda — Ruchy oporu narodu serbskiego). Przywódca czetników Dra- 
goljub Mihajlovic w podręczniku do szkoły średniej zostaje przedstawiony jako 
postać wyjątkowa, kontynuator tradycji, patriotą „zagorzały przeciwnik nazi
zmu, o czym niejednokrotnie wypowiadał się publicznie, a co narażało go na 
liczne nieprzyjemności”"", frankofil, wychowany w duchu miłości ojczyzny 
i wierności domowi Karadordeviciow.

W cytowanym podręczniku poświęcono Mihajloviciowi trzy ramki, w któ
rych prezentowane są jego losy (tym informacjom towarzyszą liczne fotografie 
prezentujące uśmiechniętego M i h aj I o vie i a. także w towarzystwie amerykańskich 
sojuszników). Z jednej z nich dowiadujemy się, że jest on „pierwszym przywód
cą w dziejach europejskiego ruchu oporu, za którego wyznaczono nagrodę”23.

W ten sposób, jak  również zamieszczając liczne (cztery) fotografie generała, 
tworzy się jego swoistą legendę24.

Z tego samego podręcznika uczniowie dowiadują się, że:

Określenie czetn ik  sym bolizuje przejęcie długiej tradycji serbskiej partyzantki. C ho
dzi w obec tego o ruch, który narodził się spontanicznie i oprócz tradycji oraz „znakomitej 
h istorii” nie m iał żadnego punktu  oparcia. D alszy jego  rozwój zależał od sytuacji i oko
liczności w ojennych, co w  znacznej części określiło jeg o  charakter25.

W cytowanym już badaniu dla „W eltwoche” autorzy przypominają, że 
w poprzednim systemie, tzn. w czasach państwa federacyjnego, czetników 
przedstawiano jako „zdrajców narodu”; jak  widzimy, obecnie mówi się o ich 
walce z okupantem, nie wspominając o zbrodniach, jakie popełniali, i zrzucając 
winę za „pewne błędy” na okoliczności wojenne.

Dodajmy też, że w podręczniku dla klasy VIII, w rozdziałach o II wojnie 
światowej, o Dimitriju Ljoticiu, założycielu profaszystowskiej organizacji 
„Zbor”, mówi się w tym samym miejscu co o postaci Alojzija Stepinca, zagrzeb- 
skiego arcybiskupa przedstawionego tutaj jako współpracownik okupantów, za 
co skazano go na karę więzienia po zakończeniu wojny26. Natomiast czetnicy 
zostali zaprezentowani obok komunistycznych partyzantów jako ruch „ravno- 
gorski”, w rozdziałach mówiących o oporze narodu serbskiego (Pokreti otpora 
srpskog naroda). W rozdziale o upadku ruchu czetnickiego znajdujemy również 
informacje, jakie w czasach federacyjnej Jugosławii nie mogłyby się znaleźć

"" Istorija  3—4, s. 168.
23 Ibidem , s. 179.
24 W  sklepie internetow ym  (w w w .3u4you.com ), oczarow ani legendą, m ogą sobie zam ó

w ić koszulkę z w izerunkiem  generała M ihajlovicia. O zainteresow aniu tak ą  o fertą  n iech  
św iadczy fakt, że obecnie brakuje tego w zoru  (podobnie ja k  koszulek z w izerunkam i R adova- 
n a  K aradżicia i R atko M ladicia).

25 Istorija  3—4 razred , s. 166.
26 W  tekście o rekonstrukcji h istorii w  podręcznikach chorw ackich w skazuję n a  kult, ja 

kim  o taczają  A. S tepinca Chorwaci, szczególnie po w yniesieniu go n a  ołtarze przez papieża 
Jana Paw ła II.

http://www.3u4you.com
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w podręczniku szkolnym. Otóż autorzy opowiadają o odwrocie czetników i ich 
marszu w kierunku Serbii, podczas którego zostają napadnięci i wymordowani 
przez siły partyzanckie.

Po tym  ja k  zapadła decyzja, by  iść do Serbii, n ieustannie atakow ane w ojska M ihaj- 
lovicia docierają  na  w schodnie zbocza Vlasicia. Partyzanci p rzem ieszczają się w zdłuż Ne- 
retwy. N apad na  czetników, przeprow adzony ze w szystkich stron, m iał m iejsce 13 m aja 
na  Zelengorze, przy u jśc iu  Sutjeski do Driny. Goli, bosi, głodni i zdem oralizow ani czetni- 
cy, pozbaw ieni am unicji, stanowili łatw y cel. Z organizow ana przepraw a przez D rinę nie 
m ogła się powieść. Z abito 9000 osób27.

Do tej pory obraz partyzantów Tity pozostawał nienaruszony i nie do pomy
ślenia były wzmianki o wymordowaniu bezbronnych ludzi, ale jak  widać, 
z czasem spojrzenie na II wojnę światową ulega zauważalnym zmianom.

W cytowanym tu podręczniku przeczytamy wręcz o zbrodniach komunistów:

Życie polityczne w  samej Serbii przenikała atm osfera strachu i niezadow olenia. Z w y
cięzcy bezlitośnie niszczyli w szystko, co z punktu  w idzenia ideologii uznaw ano za pod
stawę i oparcie d la  starego reżim u. O bok przeszukać, aresztow ań i likw idacji bez proce
sów  sądowych, konfiskow ano m ajątki tzw. w rogów  ludu i osób uznanych za w spółpra
cow ników  okupanta. N ajw ażniejsze obiekty przem ysłowe, które n ie zostały zniszczone, 
przeszły na  w łasność państw a28.

Tutaj też znajdziemy fotografię Nagiej Wyspy (Goli otok) i komentarz, że 
był to jeden z obozów dla przeciwników politycznych w latach pięćdziesiątych. 
Równie bezpośrednich stwierdzeń nie odnalazłam w innych podręcznikach, 
które prezentując wydarzenia powojenne, działalność Komunistycznej Partii 
Jugosławii i podejmowane działania, a także dominującą rolę marszałka Tity, 
unikająjednoznacznych sądów.

Autor analizy porównawczej chorwackich i serbskich podręczników do hi
storii, profesor Uniwersytetu Zagrzebskiego Damir Agićić podkreśla, że właśnie 
przedstawienie powojennego okresu w historii socjalistycznej Jugosławii ma 
szczególne znaczenie, bowiem decyduje o tym, jak uczniowie będą postrzegać 
przyczyny i konsekwencje rozpadu systemu, który przez wiele lat decydował 
o obliczu państwa29.

O cierpieniach sw ojego narodu w  czasach socjalistycznej Jugosławii, aczkolw iek 
w  m niejszym  stopniu, m ów ią  także serbscy autorzy. Także i oni historię  drugiej Jugosła
w ii u jęli w  trzy jednostk i lekcyjne, ale tekstu  je s t tu  jeszcze m niej. S ą  tutaj wypow iadane 
interesujące tw ierdzenia, ja k  choćby następujące „budow a socjalizm u m iała n a  celu stwo
rzenie społeczeństw a opartego na  zasadach spraw iedliw ości i hum anizm u, w  którym  to 
społeczeństw ie nie będzie dużych różnic m iędzy ludźm i, zarów no pod w zględem  stanu 
posiadania, ja k  i w ykształcenia czy kultury” i w  tym  celu  stworzono specjalny aparat agi- 
tacyjno-propagandow y. A utorzy nie w yjaśnili, że takie podejście, zakładające unifikację,

27 Istorija  3 -4  razred, s. 202 [podkr. M .D .].
28 Ibidem , s. 219.
29 D. Agićić, O udzbenicim a i nastavi povijesti, Iskorak  p rem a  trecoj g e n e ra c ji  udzbe- 

nika, „Skolske novine” nr 7, 18.02.2003, s. 6.
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stanowiło duże zagrożenie postępu społecznego, zachęcało do nieróbstw a i braku odpo
w iedzialności, bo przecież wszyscy, tak  czy owak, m usieli m ieć tyle samo. K onsekw ent
nie un ika się krytycznego u jęcia  w  stosunku do system u kom unistycznego, uczniow ie 
w  żadnym  w ypadku nie b ęd ą  w ięc m ogli zrozum ieć, ja k  w yglądał kraj, w  którym  urodzili 
się i żyli ich  rodzice30.

Marszałek Tito, w porównaniu z podręcznikami chorwackimi, ukazany zo
stał w znacznie lepszym świetle oraz przedstawiony jako postać wybitna i cha
ryzmatyczna (czasy wojny, konflikt z Biurem Informacyjnym Międzynarodów
ki), jednak zarazem daje się do zrozumienia, że jego dominacja w pewnym mo
mencie stała się uciążliwa. Autorzy podręcznika dla klasy VIII wyraźnie stwier
dzają, że wybór marszałka na dożywotniego szefa państwa w roku 1974 stał się 
przyczyną licznych komplikacji w zarządzaniu krajem oraz stworzył okazję do 
nadużyć31. Wtedy też sytuacja Serbii miała się wyraźnie pogorszyć, ponieważ 
tylko ta republika musiała zmagać się z trudnościami związanymi z posiadaniem 
dwóch okręgów autonomicznych. Podręcznik dla szkoły średniej idzie jeszcze 
dalej i mówi, że państwo było scentralizowane, oparte na wszechmocy partii 
komunistycznej (KPJ), formule „braterstwa i jedności” oraz budowie kultu Josi- 
pa Broza-Tity3". Kilka stron dalej autorzy wyraźnie mówią, że formuła federacji 
była tylko pozorem i że wszystko zależało jedynie od woli Tity33.

Podczas lektury podręczników serbskich czytelne staje się przekonanie auto
rów, że Serbowie wnieśli do wspólnego państwa najwięcej, zawsze ponosili 
największe ofiary (liczba osób, które ginęły podczas wojen, aktywność militar
na), ale byli traktowani niesprawiedliwie. Mówi się na przykład, że po zakoń
czeniu I wojny światowej Chorwaci zwrócili się w stronę Serbii, ponieważ „mia
ła zdyscyplinowane wojsko i cieszyła się międzynarodowym uznaniem”34. Zaraz 
potem wspomina się o klęskach poniesionych przez Chorwatów i o trudnej sytu
acji, w jakiej się znaleźli.

Innym nader ważnym problemem wydaje się sposób przedstawiania Kościoła 
katolickiego w podręcznikach serbskich. Kościół katolicki jest nieodmiennie 
i bez wyjątku ukazywany w negatywnym świetle, jako wróg Cerkwi prawosław
nej. Lektura różnych rozdziałów podręczników pozostawia wrażenie, że Chor
waci zawsze prowadzili celowe działania, mające na celu osłabienie wpływów 
Cerkwi i odebranie jej części wyznawców. W podręczniku dla klasy VIII -  czy
tając komentarz dotyczący sytuacji Serbów w Chorwacji w drugiej połowie XIX 
i na początku XX wieku -  znajdziemy bez trudu charakterystyczne stwierdzenia, 
mówiące o działaniach Kościoła rzymskokatolickiego, zmierzających do przy
musowej konwersji na katolicyzm serbskich mieszkańców Pogranicza Wojsko
wego3'. Zaraz też, na następnej stronie, w informacji o życiu Serbów w Chor

30 Ibidem .
31 Istorija  8 razred, s. 203-204 .
32 Istorija  3—4 razred , s. 218.
33 Ibidem , s. 222.
34 Istorija  8 razred , s. 101.
35 Ibidem , s. 49.
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wacji, mówiącej o ich zacofaniu oraz trudnościach w dostępie do serbskich 
książek i do oświaty, przeczytamy, że do zachowania i utrzymania serbskiej 
świadomości narodowej przyczyniła się szczególnie Serbska Cerkiew Prawo
sławna. Podkreślana jest z drugiej strony dominująca rola, jaką  odgrywał 
w Chorwacji Kościół katolicki oraz jego brak tolerancji dla innych wyznań.

W pływ  duchow nych kato lickich  zarówno n a  w iernych, ja k  i na  społeczeństw o chor
w ackie w  całości, był bardzo w ielki. K ościół katolicki w  Chorw acji był uprzyw ilejow any, 
C erkiew  praw osław na m iała tylko sw obodę działania, zaś protestanci i wyznaw cy ju d a 
izm u n ie byli to lerow ani36.

Autorzy podręcznika do gimnazjum, pisząc o roli Kościoła katolickiego 
w Królestwie Jugosławii, określają go jako bliski reżimowi, wspierany przez 
księcia Pavla i faworyzowany przez katolicką część rządu. Mówi się, że:

Jugosłow iańska h ierachia rzym skokatolicka w spierała utw orzenie K rólestw a SHS ze 
w zględu n a  zachow anie ziem  zam ieszkanych przez kato lików  chorw ackich i słoweńskich. 
W płynął n a  to  także korzystny kształt rozstrzygnięcia pokojow ego i oczekiw anie na  po 
m yślną działalność prozelitystyczną n a  praw osław nym  W schodzie oraz n iebezpieczeń
stwo kom unizm u37.

Z niechęcią mówi się o propozycji konkordatu ze Stolicą Apostolską, pod
kreślając wielkie niezadowolenie Cerkwi z takich projektów, a ostatecznie auto
rzy z satysfakcją opowiadają o odrzuceniu konkordatu.

K onkordat zagrażał zasadom  suw erenności państwa, poniew aż ponad w o lą  państw a 
staw iał w olę K urii Rzym skiej (...) Państw o jugosłow iańskie nie dopuściło  do tego, by tak  
w ielkie ustępstw a zagroziły  jeg o  suw erenności i by  W atykan stał się decydentem 38.

Najtrudniejsza jednak dla historyków, autorów podręczników, okazuje się 
opowieść o czasach najnowszych i wydarzeniach z lat dziewięćdziesiątych. 
W starszych podręcznikach ten okres nazwany został „wojną domową” (grad- 
anski rat), za którą winę ponoszą: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina 
oraz Macedonia. W nowszym podręczniku nie mówi się już o wojnie domowej, 
tylko o konfliktach zbrojnych, do których doprowadziły

... przeciw staw ne stanow iska republik  jugosłow iańskich  w  zw iązku ze znaczącym i p ro
blem am i dotyczącym i [federacyjnego -  M .D .] państw a i położenia  poszczególnych naro
dów, które ogłosiły  sw ą niezależność państw ow ą n a  m ocy jednostronnych  decyzji, a  nie

39um ow y .

Damir Agićić podkreśla, że czyniono wszak wszystko, aby do ewentualnych 
umów nie doszło, i na wszelkie sposoby uniemożliwiano zmianę jugosłowiań
skiego ładu, o czym autorzy podręcznika nie wspominają (zapewne ze względu 
na sytuację polityczną).

36 Istorija  8 razred, s. 55.
37 Istorija  3—4 razred, s. 156.
38 Ibidem , s. 155.
39 Cyt. za: D. Agicić, O udzbenicim a..., s. 6.
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Wydarzenia najnowsze zostały przedstawione na kilku stronach (s. 204-207 
w podręczniku dla VIII klasy, s. 239-241 w podręczniku dla klasy II i na stro
nach 241-244 w podręczniku dla gimnazjum klasy III—IV). Tekstowi towarzy
szą fotografie i mapa w podręczniku dla VIII klasy, w podręczniku dla klasy II 
nie zamieszczono żadnych ilustracji, zaś najwięcej ilustracji i mapa znalazło się 
w podręczniku dla klasy III i IV gimnazjum.

Opis wydarzeń w podręczniku dla VIII klasy pomija wiele ważnych faktów, 
dodajmy też, że nie wspomina się tu w ogóle osoby Slobodana Milosevicia. 
Konflikt zbrojny i wydarzenia wojenne lat dziewięćdziesiątych zostały opisane 
w kilku zaledwie linijkach:

N ajw iększe rozm iary konflikt przybrał n a  terenie Chorw acji oraz B ośni i H ercegow i
ny. W ojna na  terenie byłej Jugosław ii przyniosła w iele zniszczeń i ofiar. Setki tysięcy lu
dzi, w śród nich najwięcej Serbów  [podkr. M .D .], m usiało opuścić swoje dom y, a  dzie
siątki tysięcy straciło życie. U znając SRJ odpow iedzialną  za konflikty, R ada B ezpieczeń
stw a ON Z pod koniec m aja 1992 roku  podjęła  decyzję o ukaraniu  jej specjalnym i sank
cjam i ekonom icznym i i politycznym i40.

Po tej wyjątkowo lapidarnej relacji dotyczącej długoletniej i jakże krwawej 
wojny, uczniowie dowiadują się o porozumieniu z Dayton w 1995 roku41 i za
kończeniu konfliktu zbrojnego. Okazuje się jednak, że pojawia się kolejny punkt 
zapalny -  Kosowo. Także i w tej sytuacji siły zbrojne Republiki Serbii zmuszo
ne są do szybkiej reakcji. Konferencje w Rambais i Paryżu, które odbyły się 
z początkiem 1999 roku, nie doprowadziły do żadnych konstruktywnych roz
strzygnięć, co daje pretekst siłom NATO do bezprecedensowego ataku na Jugo
sławię, bez zgody ONZ. Bombardowania trwają ponad dwa miesiące, niszczone 
są szkoły, szpitale i drogi w Serbii i Czarnogórze. Relacji towarzyszy fotografia 
z podpisem: Bombardowanie Belgradu w 1999 roku. Belgrad jes t jed n ą ze  stolic 
europejskich najczęściej bombardowanych w X X  w ieku 2. Zatem koło historii 
obróciło się po raz kolejny, znowu dokonał się los narodu-ofiary, tak jak to już 
niejednokrotnie bywało w ciągu dziejów, począwszy od czasów bitwy kosow
skiej w 1389 roku. Młodzi odbiorcy bez trudu odczytają przesłanie takiego tek
stu o nieuchronności wyroków historii, która Serbom przypisała rolę narodu- 
-męczennika. W następujących potem informacjach o zmianie władzy w roku 
2000 i nowym kierunku polityki państwa ani razu nie pojawi się nazwisko Milo
sevicia. Bez komentarza pozostanie też fotografia opatrzona podpisem: Demon
stracje narodowe 5 października 2000 roku.

Wydarzenia lat dziewięćdziesiątych przedstawione w podręczniku dla klas 
III-IV gimnazjum (zatwierdzonym przez Ministerstwo w roku 2002), zostały 
ukazane w jeszcze innym świetle. Tutaj autorzy nie uciekają się do przemilczeń

40 Istorija  8 razred, s. 205.
41 C zęstą  p rak tyką jes t unikanie podaw ania nazw isk polityków , k tórzy uczestniczyli 

w  podpisaniu  porozum ienia. W  ten  sposób un ika się różnych (zapewne niepożądanych) skoja
rzeń, zaś uczniow ie postrzega jąw ydarzen ia  jak b y  „w  oderw aniu od rzeczyw istości” .

42 Istorija  8 razred , s. 205.
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i nazwisko Milosevicia, a nawet jego fotografia, pojawiają się niejednokrotnie43. 
Relacji towarzyszą liczne fotografie z komentarzami układającymi się w rodzaj 
przejmującego świadectwa. Pierwsza ilustracja to Zburzona cerkiew prawo
sławna w Pakracu, druga Nacjonaliści chorwaccy na ulicach Splitu wyciągają 
z czołgu żołnierza JNA i zabijają go — 6 maja 1991 roku, kolejne to Uciekinierzy 
serbscy opuszczają Kosowo p o d  eskortą sił międzynarodowych w roku 1999 
oraz Modlitwa o zaprzestanie bombardowań w roku 1999 — cerkiew św. Sawy 
w Belgradzie i wreszcie fotografia kobiety siedzącej z bagażami na poboczu 
drogi i obejmującej głowę rękoma w dramatycznym geście -  Dokąd teraz? Py
tanie, które stawiały sobie tysiące Serbów na terenach jugosłowiańskich w la
tach dziewięćdziesiątych X X  wieku. Ostatnia ilustracja to Demonstracje naro
dowe w Belgradzie w roku 2000.

Lektura zacytowanych podpisów sugeruje, że lata dziewięćdziesiąte to czas 
burzenia serbskich świątyń, wyganiania Serbów z ich domów rodzinnych, bom
bardowań i bezgranicznych cierpień męczeńskiego narodu serbskiego, pokłada
jącego nadzieję już tylko w modlitwie. Ani jedno zdanie nie zostało poświęcone 
cierpieniom, jakie spotkały sąsiadów właśnie za sprawą Serbów. Bombardowa
nie Dubrownika, zrównanie z ziemią Vukovaru, czystki etniczne, rzeź ludności 
muzułmańskiej w Srebrenicy, by wspomnieć tylko najczęściej przywoływane 
zdarzenia wojenne, nie zaistnieją w świadomości uczniów szkół serbskich. 
W zamian za to dowiedzą się oni, że:

N a terenach Chorw acji oraz B ośni i H ercegow iny rozpoczęła się w ojna dom owa, k tó
ra  trw ać będzie do roku  1995. R ozpoczęła się jako  w ojna lokalna, ograniczona i częścio
wo kontro low ana w  Chorw acji w  lecie 1991 roku, a  kontynuow ana była w  B ośni, po 
uznaniu  jej za  niezależne państw o 6 kw ietn ia 1992. D ążenie Chorw acji do niezależności 
i w łasnego państw a szerzyło się także poza jej granice (...) Przyczyny w ojny dom owej, 
oprócz aktualnych problem ów  dotyczących dalszego funkcjonow ania Jugosław ii i w pro
w adzenia w  życie przyjętych program ów  narodow ych, tkw iły w  w ydarzeniach II w ojny 
św iatowej. Niezakończona w ojna rozpoczęła się ponow nie dokładnie po 50 latach44. 
W  Chorw acji w ybuchła n ienaw iść m iędzy Serbam i a Chorwatam i, w  B ośni w ojna osią
gnęła niespotykane rozm iary. R ozpoczęła się jak o  konflikt Serbów  i m uzułm anów , by  od 
1993 roku  przekształcić  się w  gw ałtow ną w ojnę m iędzy M uzułm anam i a  Chorw atam i45.

Zwróćmy uwagę, że w tym komentarzu znaczenie ma nawet określenie woj
ny: w Serbii przyjęło się mówić wojna domowa (gradanski rat), co oznacza, że

43 M ilosevic został przedstaw iony jak o  „aparatczyk”, in icjator tzw . rew olucji antybiuro- 
kratycznej, k tó ra  doprow adzi do zm iany na  szczytach partyjnych, a  stosunki z innym i repu
blikam i do jaw nej wrogości. Z a  jego  spraw ą Serbia w chodzi w  okres izolacji, w ojen i upadku. 
O  szczegółach autorzy podręcznika m ilczą. W  ostatnim  rozdziale m ówi się o upadku M ilo
sevicia, który „oznacza sym boliczny upadek kom unizm u w  Serbii” . To ostatnie zdanie, jakie 
pojaw ia się w  tym  podręczniku.

44 Fakt, że sami autorzy podkreślają  tłustym  drukiem , iż n iezakończona w ojna rozpoczęła 
się ponow nie po 50 latach, potw ierdza tylko przekonanie, że h isto ria  się pow tarza. M ów i 
o tym  także D. U greśić w  swojej K ulturze kłam stw a, tłum . D .J. Cirlić, W rocław  1998.

Ą5Istorija  3 -4 ,  s. 242.
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chodzi w gruncie rzeczy o konflikt w obrębie wspólnego państwa. Chorwaci 
posługują się określeniem domovinski rat -  wojna ojczyźniana, ale też pojawiają 
się sugestie, jak na przykład ta Ivo Banca, by nazywać j ą  wojną o niezależność 
Chorwacji (rat za nezavisnost Hrvatske). W Bośni mówi się o „wojnie przeciw
ko Bośni i Hercegowinie” (rat protiv Bosne i Hercegovine)46. Każda z tych 
propozycji niesie ze sobą określone konsekwencje i oznacza inną perspektywę 
postrzegania wydarzeń. Zwraca na to uwagę Olga Popović-Obradović, profesor 
historii narodowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Belgradzie, wskazując, że 
termin „wojna domowa” oznacza, iż nie miała miejsca agresja Serbii wobec in
nych suwerennych państw, a jedynie jej wystąpienie w obronie jugosłowiańskiego 
ładu i przywołanie do porządku republik, które zdecydowały się na secesję.

Jak trudna jest ocena nieodległej przeszłości, pokazuje dyskusja zorganizo
wana w lipcu 2003 roku przez Radio Wolna Europa, do której zaproszono eks
pertów z państw powstałych po rozpadzie Jugosławii. Z ich rozmowy wynika, 
że wobec braku obiektywnych danych nie m a zgody nawet co do liczby ofiar 
i między stronami trwa makabryczna licytacja, do której włączono także porów
nywanie danych z okresu II wojny światowej, dla podkreślenia skali własnych 
strat. Sytuację jeszcze bardziej komplikuje fakt, że wśród historyków nie ma 
zgody nawet co do ram czasowych konfliktu. Czy wydarzenia, o których mowa, 
postrzegać jako wojnę w Chorwacji 1991-1992, potem wojnę w Bośni i Herce
gowinie 1992-1995 i ponownie wojnę w Chorwacji w 1995 roku, czy też jako 
jedną wojnę, która trwała od 1991 dol995 roku? Nawet data rozpoczęcia kon
fliktu pozostaje sporna47.

Cytowana już wcześniej Olga Popović-Obradović wskazuje, że są to sym
ptomy niemożności przezwyciężenia przeszłości:

Przeszłość nadal się przeżywa, nadal się j ą  pisze, n ie spogląda się n a  n ią  krytycznie. 
B rakuje św iadom ości, że potrzebny je s t krytyczny stosunek do własnej przeszłości, co 
oznacza dochodzenie do praw dy za w szelką cenę, a  co pow inno być celem  społecznym, 
celem  narodu. M am y n ieustanną  potrzebę w ykorzystyw ania przeszłości, m anipulow ania 
n ią  d la osiągania określonych celów  politycznych48.

Powtórzmy też zaNerzukiem  Curakiem z Sarajewa, iż podstawowe przyczy
ny niemożności osiągnięcia konsensusu w sprawie najnowszych wydarzeń są 
wynikiem tego, że

... panujące oligarchie narodow e tylko sobie przyznały prawo do objaśniania własnej h i
storii. N arody n ie p iszą  historii. H istorię, w  naszych w arunkach, p iszą  elity naukowe 
i pseudonaukow e, które p o zo sta jąp o d  wpływ em  panujących ideologii49.

46 D yskusja w  R adiu  W olna E uropa 21.07.2003 z udziałem  N erzuka Ćuraka (Sarajevo), 
Serbo R astodera (N iksić), Ivo B anca (D ubrovnik) i O lgi Popović-O bradović (Belgrad) 
w w w .danas.org .

47 B.B. D im itrijević, P ristup  istrazivanju najnovije  srpske i hrvatske istorije  [w:] D ija log  
povijesn icara  i istoricara, Zagreb 2002, s. 120 (wydanie Friedrich  N aum ann Stiftung).

48 Cyt. wyżej dyskusja w  R adiu  W olna Europa.
49 Ibidem .

http://www.danas.org
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Przywołane opinie potwierdzają dobitnie raz jeszcze, że kształt podręczni
ków, o których tutaj mówimy, nadal podlega presji bieżącej polityki i zmiana ich 
kształtu, odejście od utrwalonych i powielanych w ostatnich latach stereotypów, 
jest sprawą czasu oraz kontynuowania dialogu, jaki trwa od kilku lat między 
historykami państw powstałych po rozpadzie Jugosławii. W ażną rolę pełni tutaj 
Fundacja Friedricha Naumanna, która rokrocznie organizuje spotkania history
ków z państw postjugosłowiańskich, będące okazją do wymiany opinii i wspól
nych dyskusji. Rezultatem tych spotkań są wydania tomów z serii Dijalogpovje- 
snicara-istoricara.

Podsumowaniem naszych rozważań niech stanie się myśl dotycząca rekon
strukcji przeszłości narodowej, którą wypowiedział Leszek Kołakowski w eseju 
Czy może Europa zaistnieć, stwierdzając, że potrzebne jest „nauczanie historii, 
w którym młodzi ludzie będą uczyć się rozumienia, kim są -  kim oni sami są 
jako dziedzice przeszłości zarówno chwalebnej, jak  i nikczemnej”' 0. Jak długo 
pamięć o przeszłości nikczemnej nie ma racji bytu, bardzo trudno uczciwie od
powiedzieć na pytanie, kim naprawdę jesteśmy.

50 L. K ołakow ski, Czy m oże E uropa zaistnieć?, „G azeta W yborcza” 4 -5 .01 .2003 .


