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  Serbii (Antifašistička skupština narodnog oslobođenja   
  Srbije)
NOVJ  –  Narodowa Armia Wyzwolenia Jugosławii (Narodno   
  Oslobodilačka Vojska i Partizanski Odredi Jugoslavije)
AVNOJ  –  Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Ju-  
  gosławii (Antifašističko veće narodnog oslobodjenja   
  Jugoslavije)
BiH  –  Bośnia i Hercegowina (Bosna i Hercegovina)
DEPOS  –  Demokratyczny Ruch Serbii (Demokratski pokret Srbije)
DOS –  Demokratyczna Opozycja Serbii (Demokratska opozicija  
  Srbije)
DS  –  Partia Demokratyczna (Demokratska stranka)
DSHV  –  Demokratyczny Związek Chorwatów w Wojwodinie 
  (Demokratski savez Hrvata u Vojvodini)
DSS  –  Demokratyczna Partia Serbii (Demokratska stranka Srbije)
DZH  –  Demokratyczna Unia Chorwatów (Demokratska zajednica  
  Hrvata)
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FBiH  –  Federacja Bośni i Hercegowiny (Federacija Bosne i Herce- 
  govine)
FLRJ  –  Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii (Federativna  
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HDZ  –  Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (Hrvatska demo-  
  kratska zajednica)



12 Wykaz najważniejszych skrótów 

HDZ BiH  –  Chorwacka Wspólnota Demokratyczna Bośni i Hercegowi- 
  ny (Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine)
HNS  –  Chorwacka Partia Ludowa (Hrvatska narodna stranka)
HNSa  –  Chorwacki Związek Narodowy (Hrvatski narodni savez)
HOS  –  Chorwackie Siły Obronne (Hrvatske obrambene snage)
HSI  –  Chorwacka Inicjatywa Sremu (Hrvatska srijemska inicija- 
  tiva)
HSLS  –  Chorwacka Partia Socjalliberalna (Hrvatska socijalno libe- 
  ralna stranka)
HSS  –  Chorwacka Partia Chłopska (Hrvatska seljačka stranka)
HSP  –  Chorwacka Partia Prawa (Hrvatske stranke prava)
HSU  –  Chorwacka Partia Emerytów (Hrvatska stranka umirovlje- 
  nika)
HV  –  Chorwacka Armia (Hrvatske vojska)
HVO  –  Chorwacka Rada Obronna (Hrvatsko vijeće obrane)
HZ-HB  –  Chorwacka Wspólnota Herceg-Bosna (Hrvatska zajednica  
  Herceg-Bosna)
IDS  –  Istryjskie Zgromadzenie Demokratyczne (Istarski demo-  
  kratski sabor)
IPP  –  Indywidualny Program Partnerstwa (Individual Partnership  
  Programme)
JNA  –  Jugosłowiańska Armia Ludowa (Jugoslovenska narodna   
  armija)
KBWE  –  Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie   
  (Conference on Security and Co-operation in Europe)
KFOR  –  Kosovo Force
Królestwo SHS – Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Kraljevina  
  Srba, Hrvata i Slovenaca)
KPJ  –  Komunistyczna Partia Jugosławii (Komunistička partija   
  Jugoslavije)
MAP  –  Plan Działań na Rzecz Członkostwa (Membership Action  
  Plan)
MTKJ  –  Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii   
       (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)
MTS  –  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International  
  Court of Justice)
NATO  –  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic  
  Treaty Organization)
NDH  –  Niezależne Państw Chorwackie (Nezavisna Država Hrvatska)
NS  –  Nowa Serbia (Nova Srbija)
OBWE  –  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Or- 
  ganization for Security and Co-operation in Europe)



13Wykaz najważniejszych skrótów 

ONZ  –  Organizacja Narodów Zjednoczonych (United Nations)
PARP  –  Proces Planowania i Oceny PfP (PfP Planning and Review  
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PfP  –  Partnerstwo dla Pokoju (Partnership for Peace)
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RS  –  Republika Serbii (Republika Srbija)
RS (BiH)  –  Republika Serbska (Republika Srpska)
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SDS  –  Serbska Partia Demokratyczna (Srpska demokratska stran- 
  ka)
SDSS  –  Niezależna Demokratyczna Partia Serbska (Samostalna   
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SECI  –  Inicjatywa Współpracy Państw Europy Południowo-  
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UE  –  Unia Europejska (European Union)
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       Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refu-
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UNMIK  –  Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów   
  Zjednoczonych w Kosowie (United Nations Interim Admi- 
  nistration Mission in Kosovo)
UNPROFOR – Siły Ochronne Narodów Zjednoczonych (United Nations  
  Protection Force)
UNTAES  –  Tymczasowa Administracja ONZ dla Wschodniej Slawo- 
  nii, Baranji i Zachodniego Sremu (United Nations Trans-  
  itional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and  
  Western Sirmium)
WE  –  Wspólnota Europejska (European Community)
ZAVNOH  –  Krajowa Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodo-  
  wego Chorwacji (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog  
  oslobođenja Hrvatske)
ZKJ  –  Związek Komunistów Jugosławii (Savez komunista Jugo - 
  slavije)
ZSRR  –  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Sojuz   
  Sowietskich Socjalisticzeskich Riespublik) 



Wstęp

erbsko-chorwackie stosunki polityczne są kluczowe zarówno w wy-
miarze bezpieczeństwa regionalnego, jak również europejskiego. 
O zasadności powyższego twierdzenia świadczą wydarzenia poli-
tyczne z XX w., w okresie którego Serbowie i Chorwaci współtwo-

rzyli kilka państwowości, ale też prowadzili wobec siebie działania zbrojne. 
Należy podkreślić, że jakość bilateralnych relacji między Serbami i Chorwa-
tami bezpośrednio wpływa na stabilność polityczną i gospodarczo-społeczną 
na Półwyspie Bałkańskim. Oba narody utrzymują wieloaspektowe relacje 
od setek lat, niemniej formę współpracy politycznej wypracowały dopiero 
w XX w. Kwestia ta bezpośrednio wynika z wielowiekowej rywalizacji mo-
carstw europejskich na obszarze Bałkanów. Serbowie w następstwie pod-
boju Osmanów w XIV w. utracili niezależność na prawie 500 lat i dopiero 
w XIX w. odbudowali struktury państwowe. Natomiast terytoria zamiesz-
kałe przez Chorwatów przez setki lat były przedmiotem rywalizacji m.in. 
Królestwa Węgierskiego, Republiki Weneckiej oraz Cesarstwa Austriackie-
go. W XIX w. chorwaccy oraz serbscy intelektualiści byli pomysłodawcami 
tzw. jugoslawizmu, idei mającej w założeniu doprowadzić do zjednoczenia 
południowosłowiańskich narodów. Słusznie zauważono, że w otoczeniu 
mocarstw europejskich tylko wspólna obrona interesów przekładała się na 
efektywniejsze kształtowanie serbskiej oraz chorwackiej tożsamości naro-
dowej. Rok 1918 był szczególny, gdyż po wielu latach żywej dyskusji uda-
ło się utworzyć Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców – federację 
Słowian Południowych, dla której istnienia pojednanie serbsko-chorwackie 
było nieodzowne. Jednakże już w pierwszych latach funkcjonowania monar-
chii zarysowały się poważne rozbieżności polityczne. W 1929 r. Królestwo 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców zostało przemianowane na Królestwo 
Jugosławii – państwo charakteryzujące się hegemonią polityczną Serbów. 
Inne narody, w tym przede wszystkim Chorwaci bezskutecznie domagali 
się większego wpływu na system polityczny państwa. Wieloletni spór prze-
kształcił się w konfl ikt etniczny w okresie II wojny światowej. Funkcjonu-
jące pod protektoratem niemieckim w latach 1941–1945 Niezależne Pań-
stwo Chorwackie stało się symbolem antagonizmu serbsko-chorwackiego. 
Faszyzujący Chorwaci (Ustasze) dopuścili się czystek etnicznych głównie 

S



16 Wstęp

na Serbach i Żydach. Przeciwwagą dla Ustaszy byli tzw. Czetnicy, w głów-
nej mierze Serbowie walczący w obronie Królestwa Jugosławii. Niemniej 
jednak obie siły skapitulowały pod naporem najliczniejszej partyzantki ko-
munistycznej, zorganizowanej przez Josipa Broz Titę. To właśnie komuniści 
ponownie wskrzesili koncepcję jugoslawizmu, zrewidowaną i dostosowaną 
do wyznaczników socjalistycznych. 

Po II wojnie światowej państwo współtworzone przez Południowych Sło-
wian wróciło na mapy Europy. Socjalistyczny system miał w założeniu zneu-
tralizować rozbieżności polityczne i społeczne wśród narodów jugosłowiań-
skich. Przedsięwzięcia stworzenia wspólnej dla wszystkich narodów – jugo-
słowiańskiej tożsamości, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zarówno 
Serbowie, jak również Chorwaci podtrzymali przedwojenną rywalizację 
o prym przywództwa w socjalistycznym państwie. Umocnienie się tendencji 
narodowowyzwoleńczych nastąpiło po śmierci Josipa Broz Tity w 1980 r. 
Utrata długoletniego wodza zbiegła się również z poważnym kryzysem go-
spodarczym lat 80. XX w. Już wtedy zauważalny był proces odśrodkowego 
rozkładu federacji. Radykalizujące się postawy serbskich i chorwackich po-
lityków w rezultacie doprowadziły do demontażu struktur państwowych. Na 
przełomie lat 80. i 90. XX w. odpowiednio w serbskiej i chorwackiej repub-
lice ośrodek władzy został przejęty przez Slobodana Miloševicia oraz Franja 
Tuđmana. Obaj politycy reprezentowali odmienne i wzajemnie sprzeczne 
poglądy polityczne. Celem Slobodana Miloševicia oraz utworzonej przez 
niego Socjalistycznej Partii Serbii było utrzymanie jugosłowiańskiej fede-
racji, przy jednoczesnym umocnieniu ustrojowym i politycznym Republiki 
Serbii. Natomiast Franjo Tuđman oraz politycy z Chorwackiej Wspólnoty 
Demokratycznej zmierzali do secesji Chorwacji z Socjalistycznej Federacyj-
nej Republiki Jugosławii. W rezultacie doszło do serbsko-chorwackiego kon-
fl iktu zbrojnego na terytorium Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, który 
ostatecznie zakończył byt polityczny kolejnego jugosłowiańskiego państwa. 
Wrogie działania, których skutkiem było ponad 100 tys. ofi ar śmiertelnych 
zostały powstrzymane dopiero pod koniec 1995 r. Układ pokojowy z Dayton 
stworzył podłoże dla odbudowy skonfl iktowanych stosunków serbsko-chor-
wackich. Niestety były one przez kolejnych kilka lat wyraźnie ograniczone, 
z racji że w obu państwach władzę sprawowali politycy bezpośrednio zaan-
gażowani w wojnę. Symptomem dla zmian była śmierć Franjo Tuđmana pod 
koniec 1999 roku oraz odsunięcie Slobodana Miloševicia od władzy w 2000 
r. W ten sposób przełom XX i XXI w. zbiegł się z transformacją polityczną 
w Republice Serbii oraz Republice Chorwacji. W tym też okresie odnoto-
wano znaczący postęp w pogłębianiu serbsko-chorwackich stosunków poli-
tycznych. Pojawiły się zapowiedzi wspólnego rozwiązania najistotniejszych 
problemów. Niestety obustronne deklaracje nie miały większego przełoże-
nia na rzeczywistość polityczno-społeczną. Bilateralne stosunki ponownie 
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uległy osłabieniu, przez co w pierwszej dekadzie XXI w. nie zrealizowano 
większości zakładanych celów. Kolejne zmiany polityczne w obu państwach 
(w Chorwacji w latach 2010–2011, w Serbii w 2012 r.) również nie przynio-
sły przełomu, a wręcz przeciwnie umocniły wzajemne antagonizmy. Obec-
ne serbsko-chorwackie stosunki polityczne są stabilne, niemniej cały szereg 
nieunormowanych kwestii wpływa negatywnie na ich jakość. Znamienny 
jest również fakt, że elity polityczne obu państw podtrzymują historyczny 
koncept rywalizacji. Należy jednak mieć na uwadze, że tylko konstruktywne 
serbsko-chorwackie stosunki polityczne są gwarantem regionalnego i euro-
pejskiego bezpieczeństwa.

Przedmiotem badań w niniejszej pracy są serbsko-chorwackie stosunki 
polityczne, głównie po 1991 roku. W związku z czym inne obszary relacji 
serbsko-chorwackich zostały pominięte lub tylko zasygnalizowane. Najwięk-
szy nacisk został położony na analizę stosunków politycznych w okresie od 
1991 r. do 2015 r. W opinii autora przełom XX i XXI w. można podzielić na 
trzy zróżnicowane okresy stosunków serbsko-chorwackich:

Pierwszy: lata 1991–1995 to okres wojny domowej w Socjalistycznej 
Federacyjnej Republice Jugosławii, zerwania wzajemnych stosunków poli-
tycznych, wrogości politycznej między poszczególnymi podmiotami.

Drugi: lata 1996–2000, etap który charakteryzuje się wyhamowaniem 
konfl iktu, ograniczonymi relacjami, niechęcią polityczną między omawia-
nymi państwami pojugosłowiańskimi.

Trzeci: lata 2001–2015, okres w którym doszło do transformacji poli-
tyczno-gospodarczej, cechujący się próbą odbudowy wzajemnych relacji, 
neutralnością polityczną. 

Podstawowym założeniem jest twierdzenie, że serbsko-chorwackie 
stosunki polityczne na przełomie wieków XX i XXI były i nadal są kon-
fl iktogenne. Ponadto powyższe rozważania mają stanowić analizę obecnej 
pozycji międzynarodowej Republiki Serbii oraz Republiki Chorwacji, ze 
szczególnym naciskiem na czynniki, jakie wpływają na siłę wspomnianych 
państwowości. Określony przez autora przedmiot badań nie był jak dotąd 
wyczerpująco omówiony w polskiej literaturze naukowej, stąd też niniejsza 
monografi a ma w założeniu uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie 
wskazanego powyżej problemu badawczego.

Na zakończenie chciałbym podziękować przede wszystkim prof. dr hab. 
Ewie Bujwid-Kurek, której wsparcie merytoryczne miało istotny wpływ na 
prowadzone przeze mnie badania. Niewątpliwie nasze wspólne rozważania 
na każdym etapie powstającej pracy naukowej przyczyniły się do uzyskania 
ostatecznego efektu w postaci niniejszej publikacji. 

Wyrazy wdzięczności składam pracownikom naukowym Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu: Viktoriji Car, Goranovi Čularowi, 
Danijeli Dolenec, Hrvoje Špeharowi, Marcie Zorko oraz pracownikom na-
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ukowym Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie: Jelenie 
Lončar, Sašie Mišiciowi, Sanji Trgovčević. Wymienione powyżej osoby za-
oferowały wsparcie organizacyjne podczas realizacji badań kwestionariuszo-
wych w Chorwacji i Serbii. W szczególności dziękuję dr Nebojšy Blanušy 
– prodziekanowi Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu 
za zorganizowanie badań i profesjonalne konsultacje. Pani Ljiljanie Davi-
dović – kustosz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie za 
praktyczne wskazówki w poszukiwaniu nieodzownych materiałów. Dr Ži-
vojinowi Đuriciowi – dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych (Institut za 
političke studije) w Belgradzie za wartościowe rozmowy i udzieloną pomoc 
w dostępie do zasobów serbskich instytucji naukowych. Jovanovi Bazicio-
wi – profesorowi z Uniwersytetu w Prisztinie za wskazówki i dyskusje na 
temat stosunków serbsko-chorwackich. Przyjacielowi Dušanowi Spasiciowi 
za wszechstronną pomoc podczas pobytów w Belgradzie.

Na koniec dziękuję rodzicom, za okazaną cierpliwość i zainteresowanie 
moją pracą, a w szczególności za wspólne podróże, dzięki którym poznałem 
Bałkany.



Rozdział I

Wybrane zagadnienia z zakresu 
międzynarodowych stosunków politycznych 

z uwzględnieniem Serbii i Chorwacji

1.1. Pojęcie międzynarodowych stosunków politycznych
ermin międzynarodowych stosunków politycznych jest ściśle po-
wiązany z pojęciem stosunków międzynarodowych, które w uprosz-
czeniu są rodzajem stosunków społecznych kształtujących się po-
nad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiota-

mi porządku międzynarodowego. W ten sposób stosunki międzynarodowe 
stanowią jedną ze sfer aktywności jednostek i zbiorowości we współczes-
nym świecie1. Warto wspomnieć, że koncept „stosunki międzynarodowe” 
został po raz pierwszy zastosowany przez angielskiego fi lozofa i prawnika 
Jeremy’ego Benthama w 1789 roku w odniesieniu do stosunków między 
państwami. Należy mieć jednak na uwadze, że kształtujące się w później-
szym okresie teorie stosunków międzynarodowych oprócz państw włączyły 
innych uczestników tj. narody czy organizacje międzynarodowe. Dla po-
trzeb dalszych rozważań należy przywołać jedną z defi nicji stosunków mię-
dzynarodowych2, w świetle której stanowią one ogół celowych i zorganizo-

1  E. Kużelewska, Stosunki międzynarodowe i ich uczestnicy [w:] Współczesne międzyna-
rodowe stosunki polityczne, J. Stachura (red.), Białystok 2010, s. 9. 

2  Defi nicja stosunków międzynarodowych, jako relacji pomiędzy uczestnikami zawiera 
trzy nurty: (1) defi nicje podmiotowe, inaczej stosunki międzynarodowe określane przez wyli-
czenie ich liczby podmiotów w nich uczestniczących, z wyszczególnieniem, że ich działania 
swoim zasięgiem przekraczają granice państwowe. Przyjmuje się, że uczestnicy stosunków 
międzynarodowych to państwa, narody, organizacje międzypaństwowe oraz podmioty trans-
narodowe o charakterze politycznym, ideologicznym, gospodarczym, a także pozarządowe 
organizacje o międzynarodowym zasięgu oddziaływania; (2) defi nicje przedmiotowe, okre-
ślające stosunki międzynarodowe, jako proces oddziaływań przekraczających granice państw, 
niezależnie od tego, przez kogo są one podejmowane; (3) defi nicje podmiotowo-przedmioto-
we, określające stosunki międzynarodowe wykraczające poza obszar państwa, bez bliższego 
podawania podmiotów (kto realizuje), ani rodzaju relacji, czyli przedmiotu (czego dotyczą). 
W tym przypadku ważne są interakcje oraz więzi między określonymi podmiotami, a także 

T
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wanych oddziaływań w stosunku do zagranicy (o charakterze politycznym, 
gospodarczym, kulturalnym i innym), zachodzącym w systemie międzyna-
rodowym między poszczególnymi uczestnikami, którymi są podmioty zor-
ganizowane (suwerenne – państwa, niesuwerenne – pozostali) i świadomie 
podejmujące aktywność w stosunku do swojej zagranicy – z wyznaczonym 
celem działania i zamiarem utrwalenia lub zmienienia pewnych stanów rze-
czy w środowisku międzynarodowym, respektując w swym działaniu regu-
ły i zasady postępowania w środowisku międzynarodowym (prawne, poli-
tyczne i moralne) lub dążące do stworzenia nowych3. Jak już wspomniano 
międzynarodowe stosunki polityczne wchodzą w zakres szeroko pojętych 
stosunków międzynarodowych i według jednego z ujęć ich przedmiotem są 
problemy wojny i pokoju, konfl iktów oraz współpracy między niezależnymi 
podmiotami stosunków międzynarodowych. Natomiast podstawowe zagad-
nienia międzynarodowych stosunków politycznych tworzą aktorzy świato-
wej sceny politycznej, ich cele i dążenia, a także instrumenty, którymi się 
posługują4. W ten sposób cechą charakterystyczną międzynarodowych sto-
sunków politycznych jest prymat państwa, jako ich uczestnika, jak również 
prymat polityki nad innymi sferami rzeczywistości5. 

Polityczność stosunków międzynarodowych akcentują przedstawiciele 
klasycznej szkoły prawa międzynarodowego, według których funkcją stosun-
ków politycznych jest wprowadzenie porządku do społeczności międzyna-
rodowej pojmowanej w węższym znaczeniu, a więc społeczności państw, aż 
do ustanowienia pewnych form władzy międzynarodowej. Natomiast przed-
stawiciele szkoły realistycznej traktują międzynarodowe stosunki polityczne 
jako podstawową płaszczyznę funkcjonalną stosunków międzynarodowych. 
Należy podkreślić, że na przestrzeni wieków ukształtował się prymat mię-
dzynarodowych stosunków politycznych, związanych z wolą polityczną 
państw i stwarzających ramy organizacyjno-prawne dla innych płaszczyzn 
stosunków międzynarodowych: ekonomicznych, wojskowo-strategicznych 
czy międzyspołecznych6. Międzynarodowe stosunki polityczne stanowiąc 
podsystem funkcjonalny (dziedzinę) stosunków międzynarodowych, przeja-
wiają się przede wszystkim w działalności dyplomatycznej państw, zarówno 
w relacjach dwustronnych (bilateralnych), jak i wielostronnych (multilate-
ralnych). Pojęcie dyplomacji ma wielorakie znaczenie, jednym z nich jest 
ujęcie jej jako sztuki osiągania celów polityki zagranicznej i reprezentacji 

czynniki, które je warunkują. Zob. K. Załęski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Wybrane 
problemy, Dęblin 2011, s. 10.

3  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław 2006, s. 25.
4  E. Kużelewska, Stosunki międzynarodowe..., s. 9.
5  K. Załęski, Międzynarodowe stosunki polityczne..., s. 12.
6  A. Czarnocki, Międzynarodowe stosunki polityczne [w:] Stosunki międzynarodowe. Ge-

neza, struktura, funkcjonowanie, E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Warszawa 1994, s. 181.
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interesów państwa na arenie międzynarodowej na drodze komunikowania 
się, a zwłaszcza rokowań z innymi podmiotami prawa międzynarodowego7. 
W ten sposób główną intencją dyplomacji jest nawiązywanie i utrzymywanie 
kontaktów międzynarodowych, które umożliwiają realizację często odmien-
nych interesów. Warto zaznaczyć, że dążenie do porozumienia się stron i neu-
tralizacji różnicy poglądów jest osiągane poprzez współpracę (negocjacje), 
a nie konfrontację. Najpowszechniejszą formę dyplomacji stanowią stosunki 
dwustronne tzn. między dwoma państwami, w utrzymywaniu których po-
średniczą ich misje dyplomatyczne8, stale przebywające na terytorium tego 
drugiego państwa9. Warunkiem koniecznym do ustanowienia stosunków dy-
plomatycznych jest wzajemne potwierdzenie suwerenności państw oraz ich 
najwyższych władz. Należy jednak odnotować, że globalizacja oraz interna-
cjonalizacja życia społeczeństw przełożyły się na zaistnienie regionalnych 
bądź globalnych kwestii, które wymagają jednoczesnego zaangażowania 
wielu podmiotów stosunków międzynarodowych. W tym też przypadku nie-
odzowne jest prowadzenie przez państwa stosunków wielostronnych i temu 
przedsięwzięciu służą konferencje bądź organizacje międzynarodowe.

1.2. Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych 
Kluczowym uczestnikiem stosunków międzynarodowych wciąż pozo-

staje państwo10. Istnieje cały szereg defi nicji pojęcia państwa, niemniej na 
gruncie politologii najczęściej określane jest w kategoriach jedności trzech 
elementów: terytorium, ludności oraz suwerennej władzy11. Wskazane po-
wyżej tzw. klasyczne ujęcie państwa zostało uzupełnione o czwarty element 
– zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami i niezależność 

7  Ibidem, s. 183; W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008, 
s. 241.

8  Misja dyplomatyczna – zagraniczny organ państwa wysyłającego, spełniający powierzo-
ne mu funkcje dyplomatyczne i reprezentujący urzędowe i publiczne interesy tego państwa.

9  A. Czarnocki, Międzynarodowe stosunki polityczne..., s. 186.
10  Podmiotami stosunków międzynarodowych obok państwa są niektóre organizacje mię-

dzynarodowe oraz narody.
11  Klasyczne ujęcie państwa wywodzi się od defi nicji zaproponowanej przez niemie-

ckiego prawnika Georga Jellinka, w świetle której państwo to organizacja polityczna, którą 
tworzy ludność zamieszkująca określone terytorium, wyposażona w suwerenną władzę. Zob. 
T.D. Grant, Defi ning Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents, „Columbia 
Journal of Transnational Law” t. 37(2), 1999, s. 416. Nieco odmienny pogląd wobec pań-
stwa reprezentują realiści, którzy zdefi niowali państwo jako terytorialną jednostkę polityczną, 
której cechą charakterystyczną jest centralne podejmowanie decyzji, państwo jest prawnie 
suwerenne w tym sensie, że nie uznaje ani zewnętrznego ani wewnętrznego zwierzchnictwa 
(brak elementu ludności). Zob. C. Brown, K. Ainley, Understanding International Relations, 
New York 2005, s. 63–64.
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od nich12. Pierwszy z wymienionych komponentów to terytorium. Zasadniczo 
istnieje kilka teorii odnoszących się do pojęcia terytorium państwowego, jed-
nakże można przyjąć, że jest to przedmiot władzy państwowej, a także prze-
strzeń, w granicach której państwo wykonuje władzę w sposób wyłączny i peł-
ny w stosunku do osób, rzeczy i zdarzeń13. Przyjmuje się, że terytorium państwa 
obejmuje obszary lądowe, morskie, wnętrze ziemi oraz przestrzeń powietrzną14. 
W tym aspekcie nieodzowne jest również określenie pojęcia granicy teryto-
rium państwowego (granice lądowe, morskie), którą stanowi linia ciągła, wy-
raźnie i precyzyjne oddzielająca od siebie terytoria państwowe lub terytorium 
państwowe od terytorium niepodlegającemu zwierzchności żadnego państwa. 
Na ogół granica państwowa ustalana jest na podstawie umowy międzynarodo-
wej, niemniej jednak istnieje możliwość określenia jej na mocy arbitrażu lub 
decyzji sądowej bądź organu międzynarodowego. Zagadnieniem, które wciąż 
generuje wiele kontrowersji jest kwestia nabywania i utraty terytorium. Pań-
stwo może nabyć terytorium na kilka sposobów m.in. poprzez cesję15, inkorpo-
rację16, zawłaszczenie17, zasiedzenie18, przyrost19, czy też zawojowanie20. Utrata 

12  Prawne kryteria państwowości zostały wyszczególnione w Konwencji o prawach i obo-
wiązkach państw, przyjętej w 1933 r. na VII konferencji panamerykańskiej w Montevideo. 
W art. 1 określono, że państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć na-
stępujące elementy: stałą ludność, określone terytorium, suwerenną władzę, zdolność wcho-
dzenia w stosunki z innymi państwami. Zob. Art. 1 Montevideo Convention on the Rights and 
Duties of States, Signed at Montevideo, 26 December 1933.

13  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 136.
14  Na ten temat czyt. ibidem, s. 138–149.
15  Cesja – odstąpienie przez państwo części swojego terytorium na rzecz drugiego, po-

twierdzone umową międzynarodową. Formalnie składa się z dwóch etapów: 1. Zrzeczenia się 
praw do obszaru przez cedenta i zobowiązanie się do pozostawienia swobody działania dru-
giej stronie. 2. Faktycznego objęcia władzy na danym obszarze przez cesjonariusza. Niekiedy 
podkreśla się konieczność uznania cesji przez państwa trzecie, np. dla zachowania statusu 
prawnego obszaru czy konieczności przeprowadzenia plebiscytu wśród ludności.

16  Inkorporacja – forma zjednoczenia, która od tzw. pełnego zjednoczenia różni się tym, 
że jedno z integrujących się państw i jego naród po połączeniu nadal zachowują niezmienioną 
tożsamość międzynarodową, podczas gdy pozostałe państwo ze swej tożsamości rezygnuje. 

17  Zawłaszczenie – inaczej tzw. efektywna okupacja, oznacza rzeczywiste wykonywanie 
władzy państwowej na terytorium będącym do tej pory res nullius (terytorium niepodlegające 
wcześniej innej władzy państwowej lub teren porzucony). Wykonywanie władzy staje się 
podstawą do uznania suwerenności terytorialnej danej władzy.

18  Zasiedzenie – nabycie tytułu prawnego do terytorium niestanowiącego wcześniej res 
nullius, przez co dane terytorium jest uzyskiwane w sposób bezprawny lub w okolicznoś-
ciach, w których nie można udowodnić legalności jego nabycia. Warunkiem zasiedzenia jest 
posiadanie terytorium w długim okresie bez zgłaszanych protestów przez inne państwa oraz 
ciągłe i pokojowe wykonywanie praw suwerennych.

19  Przyrost – nabycie terytorium przez państwo na skutek działalności sił przyrody.
20  Zawojowanie – całkowite zajęcie terytorium państwa i przejęcie kontroli nad nim 

w drodze zbrojnej oraz pozbawienie dotychczasowego suwerena władzy zwierzchniej. 
Współcześnie zawojowanie jest zakazane przez prawo międzynarodowe.
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może odbyć się na drodze wspomnianych powyżej sposobów z wyjątkiem 
zawłaszczenia i zawojowania. Zróżnicowanie środków ściśle wiąże się z ja-
kością i fazą rozwoju stosunków międzynarodowych, dlatego też metody 
wykorzystujące przemoc w pozyskiwaniu terytorium są w realiach XXI w. 
nie akceptowane przez społeczność międzynarodową. W tym miejscu war-
to również odnieść się do kwestii zwierzchnictwa terytorialnego, które jest 
formą wykonywania przez państwo suwerenności nad określonym teryto-
rium. Władza państwowa dysponuje monopolem na stosowanie przymusu 
i jurysdykcji, tym samym nie dopuszcza innych podmiotów do sprawowania 
jakiejkolwiek kontroli nad swoim terytorium21. Do sposobów umownego 
ograniczania zwierzchnictwa terytorialnego państwa zalicza się m.in. de-
militaryzację22, neutralizację23, dzierżawę24, serwitut25, tranzyt26 oraz okupa-
cję27. Kwestie odnoszące się do terytorium państwa i jego granic są na ogół 
zawierane w najwyższych aktach państwowych (m.in. w ustawach zasadni-
czych). W kontekście wybranego tematu badawczego warto odnieść się do 
Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 roku, która do zasad 
podstawowych wlicza m.in. zwierzchnictwo terytorialne. Na podstawie art. 
2 suwerenność Republiki Chorwacji rozciąga się na jej obszary lądowe, rze-
ki, jeziora, kanały, wewnętrzne wody morskie, wody morza terytorialnego 
oraz przestrzeń powietrzną nad tymi obszarami. Ponadto zgodnie z prawem 
międzynarodowym, wykonuje suwerenne prawa i jurysdykcję na całym ob-
szarze morskim i na dnie Adriatyku do granic z sąsiadami28. Granice Repub-
liki Chorwacji mogą być zmienione jedynie decyzją parlamentu29. Natomiast 
serbska ustawa zasadnicza z 8 listopada 2006 roku w art. 8 zaznacza, że 
terytorium Republiki Serbii jest jednolite i niepodzielne, a jej granice są nie-

21  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 167.
22  Demilitaryzacja – umowny obowiązek zlikwidowania oraz zakaz budowy i utrzymy-

wania w przyszłości urządzeń i obiektów wojskowych na określonym terytorium lub jego 
części, a także zakaz utrzymywania tam sił zbrojnych.

23  Neutralizacja – umowne wyłączenie możliwości prowadzenia działań wojennych na 
danym terytorium oraz nakaz powstrzymywania się od wykorzystywania go w charakterze 
bazy do prowadzenia takich działań.

24  Dzierżawa – umowna forma ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego, polegająca 
na udzielaniu przez suwerena terytorialnego zgody na wykorzystywanie części jego teryto-
rium przez inne państwo.

25  Serwitut – forma ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego państwa w przypadku, 
gdy na terytorium jednego państwa nałożone są konkretne ograniczenia w interesie innego 
państwa, grupy państw lub całej społeczności międzynarodowej.

26  Tranzyt – zespół nadzwyczajnych ułatwień umożliwiających przejazd przez dane te-
rytorium państwowe.

27  Okupacja – tymczasowe zajęcie obcego terytorium przez wprowadzenie tam sił zbroj-
nych.

28  Art. 2 Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 85/10.
29  Art. 8, ibidem.



24 Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych…

naruszalne i mogą być zmienione na podstawie procedury przewidzianej 
dla zmiany konstytucji30. Specyfi czną cechą konstytucji Republiki Serbii 
jest uwzględnienie w preambule integralności terytorialnej państwa, której 
nieodłączną część stanowi Kosowo i Metochia31. W tym miejscu warto 
również odnieść się do problematyki serbsko-chorwackiej granicy pań-
stwowej. W 2002 roku oba państwa podpisały protokół w sprawie zasad 
demarkacji granicy, jednakże wciąż nie doszło do jego ratyfi kacji i stwo-
rzenia podstaw prawnych dla umowy międzynarodowej32. W ten sposób 
obecna linia graniczna między Serbią a Chorwacją nie ma ofi cjalnego po-
twierdzenia. 

Drugim elementem składowym państwa jest jego ludność. W prawie mię-
dzynarodowym to ogół osób fi zycznych zamieszkujących terytorium okre-
ślonego państwa i podlegających jego jurysdykcji. W tym zakresie wyróżnia 
się obywateli, pozostających w szczególnej stałej więzi prawnej z państwem 
oraz cudzoziemców przebywających na jego terytorium33. Status ludności 
jest określany przez władzę państwową, niemniej może być również regu-
lowany na drodze umów międzynarodowych, czego przykładem są umowy 
dotyczące statusu mniejszości narodowych34. Najliczniejszą częścią skła-
dową ludności państwa stanowią jego obywatele, dlatego też nieodzowne 
jest określenie warunków prawnych ich funkcjonowania w państwie. W tym 
celu służy instytucja obywatelstwa, która stwarza trwały węzeł prawny łą-
czący osobę fi zyczną z jakimś państwem. Ponadto obywatelstwo stanowi 
podstawę, na której opiera się ogół praw i obowiązków jednostki wobec 
państwa35. Nabycie obywatelstwa może nastąpić wskutek urodzenia (pier-
wotne) bądź przez naturalizację, zamążpójście lub reintegrację (pochodne). 
W pierwotnym nabyciu obywatelstwa wyróżnia się dwie zasady: „prawo 
krwi” (ius sanguinis) lub „prawo ziemi” (ius soli). W pierwszym przypadku 
obywatelstwo jednostki określa się wedle obywatelstwa rodziców, natomiast 

30  Art. 8 Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.
31  E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja, 

Kraków 2012, s. 91–95.
32  Protokół w sprawie zasad demarkacji granicy oraz przygotowania Traktatu o granicy 

państwowej między Republiką Chorwacji i Federalną Republiką Jugosławii z 23 kwietnia 
2002 r.

33  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2001, s. 259.
34  Mniejszość narodowa – to grupa, która znajduje się w liczebnej mniejszości wobec 

pozostałej ludności, posiada obywatelstwo kraju zamieszkania, odróżnia się od reszty obywa-
teli cechami etnicznymi, językowymi, kulturowymi lub religijnymi oraz posiada świadomość 
narodową, subiektywną wolę bycia mniejszością i podkreśla swą odrębność. Zob. M. Bar-
wiński, Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geografi cznym, 
politycznym i socjologicznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oe-
conomica” 2004, nr 5, s. 70.

35  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo..., s. 260.
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w drugim według miejsca urodzenia36. W ustawodawstwie chorwackim oraz 
serbskim zastosowano mieszany system wykorzystujący zarówno elementy 
ius sanguinis, jak też ius soli37. Jednym z przypadków pochodnego nabycia 
obywatelstwa jest naturalizacja, czyli uzyskanie statusu obywatela danego 
państwa przez osobę nieposiadającą żadnego obywatelstwa lub posiadającą 
obywatelstwo innego państwa. Naturalizacja obwarowana jest szczególny-
mi warunkami m.in. wymagane jest stałe przebywanie przez pewien okres 
na terenie danego państwa, znajomość języka, zrzeczenie się poprzednie-
go obywatelstwa. W przypadku ustawodawstwa serbskiego, które dopusz-
cza podwójne obywatelstwo, wymagana jest pełnoletniość oraz co najmniej 
trzyletnie zamieszkanie na terytorium Republiki Serbii38. Chorwackie usta-
wodawstwo jest bardziej restrykcyjne i oprócz pełnoletniości, obliguje do 
ośmioletniego domicylu, znajomości chorwackiego języka oraz kultury39. 

Trzecim składnikiem państwa jest suwerenna władza, przez którą rozu-
mie się władzę zwierzchnią w danym państwie, niezależną od jakiejkolwiek 
władzy zewnętrznej. W ustroju demokratycznym władza państwa nie pod-
lega żadnej innej władzy poza narodem (ogółem obywateli). Państwo za-
chowuje suwerenność wewnętrzną, jeśli jego instytucje są niezależne w po-
dejmowaniu decyzji od innych organizacji działających na jego terytorium. 
Suwerenność zewnętrzna oznacza, że państwo może dobrowolnie nawiązy-
wać równorzędne stosunki z innymi państwami, być członkiem swobodnie 
wybranych organizacji międzynarodowych. Ten ostatni czynnik bezpośred-
nio wiąże się z czwartym elementem składowym państwa – zdolnością do 
utrzymywania stosunków z innymi państwami. Owa zdolność wynika z sta-
tusu międzynarodowego państwa, dla którego podstawą jest uznanie jego 
suwerenności przez inne państwa. Chorwaci proklamowali swoja niepod-
ległość w czerwcu 1991 roku, jednakże proces uznawania chorwackiej su-
werenności przez inne państwa trwał wiele miesięcy. W przypadku Serbii, 
wspomniana kwestia była bardziej skomplikowana. W następstwie rozpadu40 
socjalistycznej Jugosławii, Serbia wraz z Czarnogórą w kwietniu 1992 roku 
skonstruowały Federalną Republikę Jugosławii, przekształconą w 2003 roku 
w luźną federację Serbii i Czarnogóry. Ostatecznie w czerwcu 2006 roku 

36  Ibidem, s. 261.
37  Art. 3–16 Zakon o hrvatskom državljanstvu, Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 

113/93, 4/94, 130/11; Art 6–26 Zakon o državljanstvu Republike Srbije, Službeni glasnik RS, 
br. 135/2004, 90/2007.

38  Art. 14 Zakon o državljanstvu Republike Srbije…
39  Art. 8 Zakon o hrvatskom državljanstvu… 
40  W odniesieniu do wydarzeń w SFRJ na przełomie lat 80. i 90. XX w., Marek Walden-

berg zaproponował w miejsce określenia rozpad SFRJ zastosować pojęcie rozbicia SFRJ. 
M. Waldenberg zauważył, że rozpad jest procesem żywiołowym, natomiast w przypadku 
SFRJ mowa jest o celowym działaniu dążącym do rozbicia federacji. Zob. M. Waldenberg, Roz-
bicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005, s. 74.
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federacyjna struktura została rozwiązana, w następstwie czego powstała Re-
publika Serbii. Z racji, że zmianie podlegał ustrój kolejnych państwowości, 
a Federalna Republika Jugosławii była sukcesorką socjalistycznej Jugosła-
wii serbska suwerenność dysponowała uznaniem międzynarodowym.

Wspomniana powyżej problematyka dotycząca pojęcia państwa stano-
wi podłoże dla procesu państwowotwórczego. Współcześnie państwo, jako 
nowy podmiot prawa międzynarodowego może powstać przez secesję oraz 
zmianę statusu terytoriów zależnych41, rozpad42, połączenie,43 lub też utwo-
rzenie władzy na terytorium niczyim44. Przykładem zróżnicowanego sposobu 
formowania się państw są współczesne republiki pojugosłowiańskie. Repub-
lika Chorwacji powstała na drodze secesji, wyodrębniając się ze struktury 
federacji jugosłowiańskiej w 1991 roku, natomiast Republika Serbii w wyni-
ku rozpadu serbsko-czarnogórskiej federacji w 2006 roku. Ostatnim (co nie 
oznacza, że ostatecznym) etapem rozdrobnienia terytorialnego na obszarze 
pojugosłowiańskim była secesja Kosowa z serbskiego państwa w 2008 roku. 
Warto zaznaczyć, że Serbia i Chorwacja wciąż nie zawarły traktatu granicz-
nego, przez co ich wspólna linia graniczna na Dunaju nie ma prawnego po-
twierdzenia, co w konsekwencji stwarza możliwość powstawania terytoriów 
niczyich (terra nullius). Fakt ten stał się podłożem dla powołania w kwiet-
niu 2015 roku Liberlandu – mikropaństwa na serbsko-chorwackim pograni-
czu45. 

Państwa różnią się między sobą pod wieloma względami: terytorial-
nym, populacyjnym, ekonomicznym, politycznym itp. Jednym z ważniej-
szych kryteriów określających państwo, jest jego rola w stosunkach mię-
dzynarodowych. W tym aspekcie można wyróżnić mocarstwa uniwersalne 
(globalne)46, regionalne oraz sektorowe47, państwa średniej wielkości48, ma-
łe49 oraz upadłe (upadające)50. W obecnych czasach czynnik ludnościowy 
i terytorialny nie stanowi kluczowej roli w określaniu siły państwa, większy 

41  Secesja – oderwanie się części terytorium i utworzenie na nim nowego państwa.
42  Rozpad – powstanie na terytorium dawnego państwa dwóch lub więcej nowych państw.
43  Połączenie – utworzenie z dwóch lub więcej państw jednego, całkowicie nowego państwa.
44  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 233.
45  https://liberland.org/en/about/ (dostęp 01.05.2016).
46  Mocarstwo uniwersalne (globalne) – państwo zdolne do działań międzynarodowych 

w wszystkich dziedzinach i zakresach w skali globalnej.
47  Mocarstwo regionalne lub sektorowe – państwo zdolne do oddziaływań w poszcze-

gólnych dużych regionach geografi cznych lub w określonych sferach współpracy międzyna-
rodowej.

48  Państwa średniej wielkości – państwa zdolne do działań transgranicznych i regional-
nych o ograniczonym zakresie.

49  Państwa małe – państwa niemające zdolności do działań samodzielnych, zmuszone do 
kooperacji z sąsiadami lub innymi państwami.

50  Państwa upadłe (upadające) – państwa znajdujące się w stadium rozkładu wewnętrzne-
go o licznych zagrożeniach i implikacjach międzynarodowych.
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nacisk kładzie się na jego wpływy polityczne i ekonomiczne. Podkreśla się, 
że miarą siły państwa jest zasięg oddziaływania na arenie międzynarodowej, 
czyli na innych uczestników51. Zarówno Serbia, jak i Chorwacja są państwa-
mi średniej wielkości, a ich oddziaływanie ogranicza się głównie do regio-
nu Półwyspu Bałkańskiego. Omawiane państwa są niewielkie terytorialnie 
i populacyjnie oraz dysponują zbliżonym potencjałem ekonomicznym, dla-
tego też ich współistnienie nacechowane jest regionalną rywalizacją. Nato-
miast w oparciu o kryterium struktury państwa na ogół mamy do czynienia 
z państwami jednolitymi (unitarnymi)52, złożonymi53 lub zróżnicowanymi54. 
W tym względzie chorwacka państwowość jest jednolita, natomiast serbska 
zróżnicowana (równoległe funkcjonowanie okręgów autonomicznych55). 

1.3. Naród jako podmiot stosunków międzynarodowych
Równie ważnym podmiotem stosunków międzynarodowych obok pań-

stwa jest naród. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że narody stanowią 
conditio sine qua non istnienia państw. Co więcej na przestrzeni wieków 
wiele narodów funkcjonowało bez swojej państwowości i wciąż można 
odnotować podobne przypadki (m.in. Kurdowie, Czeczeńcy, Baskowie). 
W literaturze przedmiotu pojęcie narodu jest różnie defi niowane, niemniej 
można określić trzy podstawowe podejścia: pierwotne, modernistyczne 
i symboliczne. Pierwszy z wymienionych poglądów określa naród jako byt 
naturalny, ponadczasową zbiorowość, posiadającą wspólne cechy tj. po-
chodzenie, rasa, język, religia czy terytorium. W modernistycznym ujęciu 
naród jest konsekwencją przede wszystkim europejskiej rewolucji przemy-
słowej i jego powstanie jest związane z rozwojem kapitalizmu, technologii, 
biurokracji oraz rozwojem nowożytnego państwa narodowego. Natomiast 
symboliczna koncepcja narodu odwołuje się do mitów, pamięci, wartości 
i symboli w świadomym tworzeniu odgórnie tożsamości narodowej56. Warto 
przytoczyć również ujęcie narodu, jako etnos, w świetle którego tym, co 
konstruuje naród jest przekonanie o wspólnym pochodzeniu. Naród etniczny 

51  M. Sułek, Parametry potęgi (siły) państwa – stałe czy zmienne? [w:] Państwo w teorii 
i praktyce stosunków międzynarodowych, M. Sułek, J. Symonides (red.), Warszawa 2009, s. 65.

52  Państwa jednolite (unitarne) – państwa, które na zewnątrz funkcjonują, jako jeden 
podmiot i nie stosują podziału suwerenności między całość i części składowe.

53  Państwa złożone – państwa, w których występuje podział suwerenności między całość 
i części składowe, wśród których wyróżniamy federacje (państwa związkowe) i konfederacje 
(związek państw).

54  Państwo zróżnicowane – państwo zbudowane jednolicie w swej zasadniczej części, 
jednakże posiadające w obrębie swoich granic terytorium lub terytoria mające jakieś odrębne 
cechy ustrojowe.

55  Na ten temat zob. E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 176–182.
56  Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz 

(red.), Warszawa 2006, s. 60.
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(etnos) obejmuje cały szereg uwarunkowań m.in. przekonanie o posiadaniu 
wspólnych przodków, założycieli i bohaterów narodu (genos), wspólny ję-
zyk (logos), tradycje i zwyczaje (etnos), pamięć historyczną i świadomość 
ciągłości rozwoju narodu (epos) oraz przywiązanie do określonego tery-
torium (topos)57. Odmienny punkt widzenia zawiera defi nicja narodu jako 
demos. W tym przypadku naród jest wspólnotą obywateli zamieszkujących 
terytorium danego państwa i tym, co go konstruuje jest polityka oraz pojęcie 
obywatelstwa, natomiast identyfi kacja etniczna ma drugorzędne znaczenie. 
W ten sposób uzyskujemy pojęcie narodu politycznego, dla którego nacjo-
nalizm stanowi ideologię integracyjną, umożliwiającą państwu tworzenie 
i umocnienie narodu58. Niewątpliwie Chorwaci oraz Serbowie są odrębnymi 
narodami politycznymi, choć w niektórych aspektach można zauważyć ich 
wzajemną bliskość (etniczną, kulturową, językową). 

Mając na uwadze specyfi kę państw pojugosłowiańskich wspomniany po-
wyżej nacjonalizm wymaga szerszego omówienia. Niewątpliwie nacjonalizm 
stanowi światopogląd, w którym zawierają się wątki polityczne, kulturowe, 
ekonomiczne czy religijne i który w centrum ludzkich wysiłków nakazuje 
umieszczać dobro narodu jako wspólnoty gwarantującej optymalny byt jed-
nostce. Zasadniczą przyczyną kształtowania się nacjonalizmów jest psycho-
logiczna potrzeba defi niowania własnej tożsamości za pośrednictwem człon-
kostwa w szerszej społeczności, z którą jednostkę łączy m.in. przekonanie 
o wspólnym pochodzeniu59. Tak zakreślona koncepcja powoduje pewną nie-
ścisłość w zachodzących zależnościach między nacjonalizmem a narodem. 
Z jednej strony można założyć pierwszeństwo narodu przed nacjonalizmem, 
z drugiej relację odwrotną. Nacjonalizm może być zatem rozpatrywany jako 
ideologia narodu już uformowanego lub jako ideologia tworząca naród60. 
W przypadku Chorwatów i Serbów możemy mówić o przeciwstawnej zależ-
ności. Przypomnijmy, że Chorwaci byli narodem „zapomnianym”, którego 
odrodzenie przypada na połowę XIX w.61 W następstwie czego, mamy do 
czynienia z procesem „tworzenia się” chorwackiego narodu, który w głów-
nej mierze miał podłoże w narastającym nacjonalizmie62. W ten sposób chor-
wacki nacjonalizm przełożył się na uznanie Chorwatów za jeden z narodów 

57  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 305; M. Griffi ths, T. O’Callaghan, 
International Relations: The Key Concepts, London 2002, s. 205.

58  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 307.
59  Ibidem, s. 310.
60  W. Konarski, Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o po-

jęciach i powiązaniach między nimi [w:] Narody XXI wieku, A. Hołub (red.), Olsztyn 2007, 
s. 38.

61  Królestwo Chorwacji istniało w latach 925–1102, następnie zostało przejęte przez Kró-
lestwo Węgrów. Przez kolejne wieki (do XX w.) Chorwaci nie stworzyli państwa i nie byli 
uznawani za odrębny naród. 

62  W. Konarski, Naród..., s. 39.
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konstruujących federację jugosłowiańską (najpierw monarchiczną, a następ-
nie socjalistyczną). Serbowie w drugiej połowie XIX w. byli już narodem 
uformowanym, dysponującym odrębnym państwem, dlatego też serbski 
nacjonalizm XX w. odnosił się głównie do umocnienia pozycji politycznej 
Serbów względem innych narodów (dominacja polityczna Serbów w Króle-
stwie Jugosławii). 

W kontekście prowadzonych rozważań należy zaznaczyć, że nacjona-
lizm może być inicjowany oddolnie (zazwyczaj przez inteligencję i rozpo-
wszechniany wśród społeczeństwa), bądź odgórnie (przez elity państwowe 
dla umocnienia reżimu politycznego). Rozważając wydarzenia polityczno
-społeczne z przełomu lat 80. i 90. XX w., które zaowocowały rozpadem 
socjalistycznej Jugosławii można ponownie odnieść się do nacjonalizmu 
serbskiego i chorwackiego. W pierwszym przypadku zauważalne jest wy-
raźne nacechowanie odgórne, głównie za sprawą reżimu politycznego pre-
ferowanego przez Slobodana Miloševicia. Serbska elita polityczna miała 
znaczący wpływ na szerzenie postaw nacjonalistycznych wśród społecz-
ności serbskiej. W drugim przypadku można dostrzec ruch oddolny, za-
inicjowany jeszcze w latach 60. XX w. przez chorwacką inteligencję (tzw. 
maspok63), który w późniejszym okresie został wzmocniony przez chor-
wackich polityków. Zarówno nacjonalizm serbski, jak i chorwacki można 
odczytywać w charakterze etnonacjonalizmu, którego podstawową wartoś-
cią jest jedność między ludźmi „tej samej krwi” niezależnie od miejsca ich 
zamieszkania64. Wykorzystując koncept odrębności etnicznej (serbskiej, 
chorwackiej), wypracowano stosowne fundamenty dla osiągnięcia wyzna-
czonych celów politycznych (obrona serbskich interesów w jugosłowiań-
skiej federacji, wyłączenie Chorwacji z Jugosławii). Nacjonalizm jest po-
jęciem szerokim i niejednoznacznym, dlatego też często odczytywany jest 
w aspekcie czy to pozytywnym czy negatywnym. Korzyściami bezpośred-
nio wynikającymi z nacjonalistycznej postawy społeczeństwa są m.in.: do-
starczenie władzy legitymizacji, przejawiające się przekonaniem o zasad-
ności działań elity politycznej wobec narodu, czy też realizowanie ważnej 
funkcji psychologicznej, jaką jest zaspokojenie potrzeby przynależności 
do wspólnoty65. Natomiast najbardziej szkodliwym następstwem nacjona-
lizmu jest zagrożenie powstania konfl iktu (często militarnego) z „wrogimi” 
grupami społecznymi (narodami). Niestety nietolerancja i szerzenie kon-
cepcji „wyższości” jednego narodu nad drugim w konsekwencji stwarza 
podłoże dla wojen o różnym charakterze (etnicznym, domowym, między-
państwowym, itd.), czego przykładem może być wojna w Chorwacji oraz 
w Bośni i Hercegowinie na początku lat 90. XX w., których źródło można 

63  Szerzej na ten temat w rozdziale drugim.
64  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 314.
65  Ibidem, s. 315; Zarys współczesnych..., s. 65.
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zlokalizować w nacjonalizmach poszczególnych narodów, konstruujących 
socjalistyczną Jugosławię.

W tym miejscu wydaje się zasadne odniesienie się do prawa narodów 
do samostanowienia. Kwestia ta jest szczególnie ważna w przypadku se-
cesji Chorwacji oraz innych republik byłej Jugosławii. Wspomniane prawo 
przyzwala określonemu narodowi na samodzielne kształtowanie swojego 
bytu gospodarczo-społecznego oraz (przede wszystkim) politycznego66. 
Niemniej może również oznaczać prawo do szerokiej autonomii w ramach 
określonego państwa67. Pojęcie jest nieostre, przez co bywa nadużywane 
m.in. dla usprawiedliwienia zróżnicowanych, niekiedy całkiem odmiennych 
wydarzeń politycznych68. O tym czy danemu narodowi przyznaje się prawo 
do samostanowienia decyduje społeczność międzynarodowa (głównie ist-
niejące państwa)69. W tej materii nieodzowne jest zaistnienie stosownych 
czynników, wśród których wymienia się skuteczność, reprezentatywność 
oraz legalność działań narodowowyzwoleńczych (źródła materialne). Pierw-
szy z nich – najistotniejszy – określa, że dany naród powinien dominować 
liczebnie na określonym terytorium i być wspólnotą dobrze zorganizowa-
ną, trwałą oraz stabilną, dysponującą elitami narodowymi (intelektualnymi, 
politycznymi). Kolejny z czynników odnosi się do poparcia dla idei i ru-
chu narodowowyzwoleńczego przez określony naród. Natomiast legalność 
działań, jak sama nazwa wskazuje wyklucza ruchy narodowowyzwoleńcze 
naruszające normy prawa międzynarodowego70. Problematyka prawa naro-
dów do samostanowienia w szerszym kontekście została podjęta po II woj-
nie światowej, głównie za sprawą ujęcia jej w Karcie Narodów Zjednoczo-
nych (źródło formalne). W art. 1 wskazano, że celem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) jest m.in. rozwijanie przyjaznych stosunków między 
narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samosta-
nowienia narodów71. Na tej podstawie możliwe jest wydawanie stosowne-

66  Samostanowienie defi niuje się z reguły jako prawo narodów do utworzenia własnego 
państwa. J.S. Nye, Konfl ikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 
2009, s. 235.

67  Zob. M. Griffi ths, T. O’Callaghan, International Relations..., s. 294–295.
68  Prawo narodów do samostanowienia zostało wykorzystane (w niektórych przypadkach 

z nadużyciem) m.in. dla prawnego potwierdzenia dekolonizacji w Afryce, rozpadu ZSRR czy 
Jugosławii, odłączenia się Abchazji, Osetii Południowej od Gruzji, odłączenia się Kosowa od 
Serbii, czy też Krymu od Ukrainy. 

69  Społeczność międzynarodowa – w wąskim znaczeniu oznacza ogół suwerennych państw, 
utrzymujących ze sobą stosunki regulowane przez prawo międzynarodowe, w szerokim znacze-
niu pojęcie to obejmuje państwa oraz podmioty niesuwerennne, ale będące podmiotami prawa 
międzynarodowego. R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 106–107.

70  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 320.
71 Art. 1 Karta Narodów Zjednoczonych oraz Statut Międzynarodowego Trybunału Spra-

wiedliwości, Departament Informacji ONZ, 1956. 
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go orzecznictwa trybunałów międzynarodowych, czy też uchwał organów 
organizacji międzynarodowych (np. rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ). Wśród podmiotów, wobec których stosowane jest omawiane pra-
wo wymienia się: narody kolonialne72, narody państw wielonarodowych73, 
mniejszości narodowe74, ludy tubylcze75. Federacja jugosłowiańska wpisy-
wała się w ramy państwa wielonarodowego, w granicach którego zamiesz-
kiwali m.in. Serbowie oraz Chorwaci i bezsprzecznie każdy z tych narodów 
miał prawo do samostanowienia. W praktyce politycy chorwaccy wykorzy-
stali wspomniane prawo dla usprawiedliwienia secesji z federacji jugosło-
wiańskiej i powołania odrębnego państwa narodowego w 1991 roku. Ana-
logiczna taktyka została wykorzystana przez Słoweńców, Boszniaków, Ma-
cedończyków, a w późniejszym okresie przez Czarnogórców i kosowskich 
Albańczyków76. W przypadku kosowskich Albańczyków kwestia ta budzi 
pewne zastrzeżenie, z racji że zarówno w okresie socjalistycznej Jugosławii, 
jak też po jej rozpadzie Albańczycy byli uznawani za mniejszość narodową. 
Ponadto odłączenie się południowej prowincji Serbii można traktować jako 
albański irredentyzm77. 

Samostanowienie narodów może być realizowane w sposób pokojowy, 
przy zastosowaniu m.in. plebiscytu78, referendum niepodległościowego79, 
wolnych wyborów80 czy też ogłoszenia secesji bez użycia siły. Niekiedy jed-
nak wykorzystywane są sposoby niepokojowe, czego przejawem są m.in. 

72  Narody kolonialne – ludność zamieszkująca terytoria kolonialne byłych lub obecnych 
imperiów, m.in. brytyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego. 

73  Narody państw wielonarodowych – ludność dominująca ilościowo na części państwa 
federalnego, często dysponująca odrębną jednostką administracyjną.

74  Mniejszości narodowe – ludność zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca 
się od większości społeczeństwa m.in. pochodzeniem etnicznym, językiem, kulturą i która 
posiada lub posiadała swoje państwo.

75  Ludy tubylcze – to ludność (grupa etniczna), którą cechuje kontynuacja kulturowa oraz 
związek z określonym regionem (lub częściami regionu) i które w przeszłości zamieszkiwały 
lub do chwili obecnej zamieszkują dany region np. przed jego kolonizacją.

76  O niekonsekwencji i wybiórczym stosowaniu prawa do samostanowienia świadczy 
fakt nieuznania na arenie międzynarodowej Republiki Serbskiej Krajiny, powołanej przez 
serbską mniejszość w Chorwacji w 1991 r.

77  Irredentyzm – dążenie zwartych grup mniejszości narodowych zamieszkujących tereny 
przygraniczne (często sąsiadujących z państwem tej samej co one narodowości) do oderwania 
tych obszarów i przyłączenia ich do macierzy. 

78  Plebiscyt – forma demokracji bezpośredniej, oznaczająca głosowanie ludności jakie-
goś terytorium w celu wypowiedzenia się w sprawie jego statusu międzynarodowego.

79  Referendum niepodległościowe – forma demokracji bezpośredniej, oznaczająca głoso-
wanie o charakterze powszechnym (wszyscy uprawnieni do głosowania), którego przedmio-
tem jest kwestia przyjęcia statusu suwerennego państwa.

80  Wolne wybory – demokratyczna zasada, oznaczająca wybór do władz państwa przed-
stawicieli reprezentujących określone interesy, w przypadku prawa narodu do samostanowie-
nia oznacza wybór opcji żądającej autonomii lub suwerenności.
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wojny narodowowyzwoleńcze81 bądź interwencje humanitarne pod auspi-
cjami ONZ82. Rozpadowi Jugosławii towarzyszyły różne sposoby samosta-
nowienia narodów, jednakże w kilku przypadkach przyjęły one charakter 
niepokojowy (wojna w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie).

1.4. Polityka zagraniczna państwa
Jednym z ważniejszych aspektów przedmiotowych stosunków międzynaro-

dowych jest polityka zagraniczna państwa, którą można ująć jako proces formu-
łowania i urzeczywistniania interesów narodowo-państwowych w stosunku do 
innych państw i uczestników systemu międzynarodowego83. Innymi słowy jest 
to działanie danego podmiotu w stosunku do jego zagranicy, zakładające osiąg-
nięcie pewnych celów przy użyciu odpowiednich środków i metod84. Zasadni-
czo polityka zagraniczna jest przejawem działalności państw, niemniej jednak 
zauważalne jest powiększenie zakresu podmiotów w tym aspekcie. Wzrastająca 
rola w stosunkach międzynarodowych uczestników o niepaństwowym charakte-
rze pozwala rozszerzyć katalog podmiotów prowadzących politykę zagraniczną, 
choć kwestia ta jest niejednoznaczna i wysoce dyskusyjna85. 

Poruszając problematykę polityki zagranicznej państwa należy wskazać 
na jej cele, czy też przedmiot, dla którego jest ona podejmowana. Przyjmuje 
się, że owym celem jest zaspokajanie potrzeb i interesów w środowisku mię-
dzynarodowym, w którym dane państwo funkcjonuje86. Precyzując można 
wyróżnić cele egzystencjalne, koegzystencjalne oraz funkcjonalne. Pierwsze 
z nich określają dążenie do zaspokojenia materialnych i świadomościowych 
potrzeb państwa w stopniu zapewniającym jego przetrwanie, bezpieczeń-
stwo i rozwój. Kolejne zapewniają państwu odpowiednią rolę międzynaro-

81  Wojna narodowowyzwoleńcza – polityczny, niekiedy zbrojny wysiłek narodów za-
mieszkujących terytoria kontrolowane przez odmienne etnicznie państwo do uzyskania nie-
podległego państwa.

82  Interwencja humanitarna – groźba lub działanie podjęte przez państwo, grupę w jego 
obrębie, grupę państw bądź też organizację międzynarodową, które przy użyciu siły interwe-
niują w sprawy wewnętrzne innego państwa, głównie w celu ochrony jego obywateli przed 
masowymi naruszeniami uznanych międzynarodowo praw człowieka.

83  Zarys współczesnych..., s. 121.
84  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 459.
85  Pozapaństwowymi podmiotami stosunków międzynarodowych zdolnymi do prowa-

dzenia polityki zagranicznej są organizacje międzynarodowe (rządowe, pozarządowe i pod-
mioty transnarodowe). Zob. T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej 
[w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, T. Łoś-Nowak (red.), Warszawa 
2011, s. 30.

86  Ibidem, s. 460. Według Ryszarda Zięby cele polityki zagranicznej to świadome i sy-
stematyczne działanie oraz dążenia państw do adaptacji środowiska międzynarodowego dla 
własnych potrzeb i interesów. Zob. R. Zięba, Cele polityki zagranicznej państwa [w:] Polityka 
zagraniczna państwa, J. Kukułka, R. Zięba (red.), Warszawa 1992, s. 53–75.
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dową oraz uznanie ze strony innych uczestników stosunków międzynarodo-
wych. Ostatnie z wymienionych zawierają dążenie państwa do zaspokojenia 
potrzeb w zakresie informacji, regulacji, decyzji i skuteczności uczestnictwa 
w stosunkach międzynarodowych87. Wymienione cele polityki zagranicznej 
państwa mają w zamierzeniu zapewnić realizacje interesów narodowych, 
wśród których zasadniczo można wyróżnić interesy żywotne (podstawowe, 
vital interestis), średniego zasięgu i znaczenia (średnioterminowe) oraz uni-
wersalne i długoterminowe88. Fundamentalne znaczenie dla państwa stanowi 
realizacja jego interesów żywotnych, gdyż to one decydują o jego suwe-
renności. W tym aspekcie wyróżniamy przede wszystkim dążenie państwa 
do zachowania integralności terytorialnej oraz do międzynarodowego uzna-
nia przez inne podmioty stosunków międzynarodowych. Ponadto kluczowe 
jest podtrzymanie instytucji politycznych, gospodarczo-społecznych, czy 
też kulturalnych, które determinują tożsamość narodową oraz zachowanie 
równowagi ekonomicznej i demografi cznej. Interesy średnioterminowe sta-
nowią nadbudowę interesów żywotnych i przejawiają się w dążeniu pań-
stwa do wzrostu jego prestiżu międzynarodowego oraz wpływu na innych 
uczestników stosunków międzynarodowych. Natomiast ostatnia z kategorii 
odnosi się do długoterminowych planów i wizji ładu międzynarodowego, 
jakie mają być udziałem danego państwa89.

Państwo realizuje cele swojej polityki zagranicznej przy wykorzystaniu 
stosownych metod działania, które na ogół przyjmują charakter pozytyw-
ny (nastawiony na współpracę), negatywny (za pomocą nacisków, gróźb, 
konfrontacji) lub też neutralny90. W tym przedsięwzięciu nieodzowne jest 
posłużenie się odpowiednimi środkami. Wśród nich wyróżniamy środki po-
lityczne91, prawne92, ekonomiczne93, militarne94, psychospołeczne95. W kon-

87  R. Łoś, Teoria stosunków międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Łódź 2001, s. 36.
88  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 461.
89  Ibidem, s. 463.
90  W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki..., s. 231.
91  Środki polityczne – różnorodne działania dyplomatyczne państwa tj. rozmowy, nego-

cjacje, konsultacje, uczestnictwo w sojuszach, udział w konferencjach międzynarodowych, 
członkostwo i pozycja polityczna w organizacjach międzynarodowych.

92  Środki prawne – źródło praw i obowiązków państwa, wynikających z treści zawartych 
dwu i wielostronnych umów międzynarodowych.

93  Środki ekonomiczne – całokształt komponentu potencjału gospodarczego państwa, 
w tym zasoby i surowce naturalne, zdolności produkcyjne, rozmiary i struktura handlu zagra-
nicznego, zasoby kapitałowe, potencjał naukowo-techniczny, poziom zaawansowania tech-
nologicznego itd.

94  Środki militarne – możliwość oddziaływań państwa dzięki posiadanemu potencjałowi 
militarnemu, uczestnictwie w sojuszach polityczno-militarnych, czy też zdolności eksporto-
wych przemysłu zbrojeniowego itd.

95  Środki psychospołeczne – możliwości oddziaływania państwa wykorzystujące poten-
cjał o charakterze kulturalnym, naukowym, informacyjnym itd. 
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tekście prowadzonego wywodu warto zauważyć, że cele polityki zagranicz-
nej oraz środki, które państwo wykorzystuje dla jej realizacji bezpośrednio 
sprzężone są z uwarunkowaniami (determinantami) zarówno wewnątrz jak 
też zewnątrzpaństwowymi96. Do pierwszej grupy zaliczamy środowisko 
geografi czne państwa97, potencjał demografi czny98, znaczenie wybitnych 
jednostek99, jakość służby dyplomatycznej100, potencjał ekonomiczny i na-
ukowo-techniczny101, system społeczno-polityczny102, potencjał militarny103, 
percepcję środowiska międzynarodowego104, czy też formułowanie wizji, 
koncepcji i programów105. Zakres determinantów zewnętrznych obejmuje 
ewolucję otoczenia zewnętrznego106, aktywność dyplomatyczną państw107, 
pozycję państwa w systemie stosunków i ról międzynarodowych108, percep-

96  Stosując inną typologię cele polityki zagranicznej są realizowane w oparciu o materialne 
zasoby siły tzw. hard power (potencjał militarny, ekonomiczny, naukowo-techniczny, bogactwa 
naturalne, położenie geopolityczne i inne) oraz soft power (dyplomacja, kultura strategiczna, spo-
sób postrzegania świata i jego problemów). Zob. T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna – stałe 
i zmienne komponenty procesu formułowania i realizacji [w:] Polityka zagraniczna..., s. 55–56.

97  Środowisko geografi czne państwa – pojęcie obejmujące obszar, rzeźbę terenu, kli-
mat, faunę i fl orę, zasoby naturalne państwa itp., wciąż ma duży wpływ na strategię obronną 
państw i rodzaj polityki zagranicznej.

98  Potencjał demografi czny – pojęcie obejmujące liczbę ludności, przyrost naturalny, gę-
stość zaludnienia, strukturę wiekową społeczeństwa, skład narodowościowy, poziom migra-
cji, wykształcenie itp. 

99  Znaczenie wybitnych jednostek – pojęcie obejmujące szefów państw i rządów, mini-
strów spraw zagranicznych i innych resortów, przywódców partyjnych czy religijnych oraz 
ich umiejętność pozyskiwania przychylności innych państw.

100  Jakość służby dyplomatycznej – pojęcie określające system doboru, weryfi kacji, zasad 
rotacji, poziom merytorycznego przygotowania służby dyplomatycznej itp.

101  Potencjał ekonomiczny i naukowo-techniczny – pojęcie wskazujące na atrakcyjność 
państwa, poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, innowacyjność, wykorzystanie po-
tencjału intelektualnego, otwarcie na inwestycje zagraniczne itp.

102  System społeczno-polityczny – pojęcie oznaczające układ sił społecznych, tzn. war-
stwy i grupy społeczno-zawodowe oraz siły polityczne (system partyjny, elity polityczne), 
a także strukturę organów państwowych, podział administracyjny państwa, prawa i obowiąz-
ki obywateli czy funkcjonowanie systemu medialnego.

103  Potencjał militarny – pojęcie określające jakość i siłę militarną danego państwa oraz 
jego zdolność do interwencji zbrojnych bądź odstraszania przeciwnika.

104  Percepcja środowiska międzynarodowego – pojęcie określające postrzeganie innych 
uczestników stosunków międzynarodowych przez elity i grupy rządzące, media oraz społe-
czeństwo danego państwa.

105  Formułowanie wizji, koncepcji i programów – pojęcie odnoszące się do wyznacza-
nych przez polityków bądź ekspertów założeń długofalowej polityki zagranicznej państwa.

106  Ewolucja otoczenia zewnętrznego – proces zmian w systemie międzynarodowym, 
wpływający na przewartościowanie wyznaczników polityki zagranicznej danego państwa.

107  Aktywność dyplomatyczna państw – pojęcie określające wzajemną ocenę celów, kie-
runków i formy polityki zagranicznej danych państw.

108  Pozycja państwa w systemie stosunków i ról międzynarodowych – pojęcie określa-
jące miejsce państwa na arenie międzynarodowej, które może być centralne, kluczowe bądź 
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cję państwa przez społeczność międzynarodową i międzynarodową opinię 
publiczną109 oraz poznanie koncepcji polityki zagranicznej danego pań-
stwa110. Na zakończenie rozważań teoretycznych warto wskazać, że poli-
tyka zagraniczna realizuje różnorodne funkcje, wśród których wyróżniamy 
funkcję ochronną, reprezentacyjno-informacyjną, integrująco-adaptacyjną 
oraz negocjacyjno-organizatorską. Pierwsza z wymienionych zmierza do 
zabezpieczenia podstawowych interesów państwa i przezwyciężenia zagro-
żeń w polityce zewnętrznej. Kolejna funkcja odnosi się do reprezentowania 
interesów zewnętrznych państwa poprzez misje dyplomatyczne oraz konsu-
larne, a także polega na przekazywaniu informacji, kształtujących pozytyw-
ny obraz państwa w środowisku międzynarodowym. Następna, tzn. funkcja 
integracyjno-adaptacyjna, oznacza umiejętne oddziaływanie na różne struk-
tury międzynarodowe w celu wykorzystania ich do wzmocnienia pozycji 
danego państwa oraz rozwoju korzystnej współpracy z innymi uczestnikami 
stosunków międzynarodowych. Zamierzeniem ostatniej z wyszczególnio-
nych funkcji jest umiejętne dostosowanie posiadanych środków i instrumen-
tów do stawianych przez centrum decyzyjne celów i zadań111.

Polityka zagraniczna Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii (w ra-
mach Federalnej Republiki Jugosławii) w latach 90. XX w. odznaczała się 
konfl iktogennością, wynikającą z różnicy interesów narodowych. W latach 
1991–1995 między państwami doszło do konfrontacji zbrojnej, dlatego też 
ich polityka zewnętrzna była w znaczny sposób ograniczona i nakierowa-
na na realizacje założeń militarnych. Celem Chorwatów czy Serbów było 
zapewnienie żywotnych interesów zogniskowanych wokół problemu inte-
gralności terytorialnej, suwerenności, tożsamości narodowej czy międzyna-
rodowego uznania. W tym okresie przyjęta przez oba państwa metoda reali-
zacji wyznaczników polityki zagranicznej przybrała charakter pejoratywny. 
Należy zaznaczyć, że wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej Re-
publiki Chorwacji oraz Republiki Serbii były zbliżone, niemniej w pewnych 
aspektach można odnotować wyraźne różnice. Serbowie dysponowali więk-
szym potencjałem demografi cznym i przede wszystkim zdecydowaną prze-
wagą potencjału militarnego112. Natomiast zewnętrzne determinanty polityki 

peryferyjne. Miejsce ściśle wiąże się z jego wpływami na innych uczestników stosunków 
międzynarodowych.

109  Percepcja państwa przez społeczność międzynarodową i międzynarodową opinię pub-
liczną – pojęcie, które jest związane z historycznym postrzeganiem danego narodu i państwa, 
jego aktywnością na forum międzynarodowym czy też promocją państwa poza granicami.

110  Wyliczenie za: R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 466–468.
111  Zarys współczesnych..., s. 138; R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 469; 

R. Łoś, Teoria stosunków..., s. 42–46.
112  W 1991 r. Chorwację zamieszkiwało ok. 4,8 mln ludzi, natomiast Serbię ok. 10 mln. 

Zob. P. Eberhardt, Przemiany demografi czno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wie-
ku, Lublin 2005, s. 56 i 112. W tym okresie chorwackie siły zbrojne ustępowały serbskim 
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zagranicznej obu państw uwydatniły przewagę Chorwatów. Korzystna dla 
Chorwacji percepcja międzynarodowa (np. demonizacja Serbów w stosunku 
do Chorwatów) oraz aktywność innych państw (np. dyplomatyczne wsparcie 
Niemiec dla polityki chorwackiej) miały istotny wpływ na skuteczność po-
lityki zagranicznej Chorwatów. Ponadto ewolucja otoczenia zewnętrznego 
(rozpad Jugosławii na państwa narodowe, rosnąca rola NATO na Bałkanach) 
również sprzyjała realizacji chorwackiej polityki zagranicznej. Tym samym 
przyjęta przez Serbów polityka względem Chorwacji nie przyniosła zamie-
rzonych efektów (umocnienia państwa serbskiego), a wręcz przeciwnie do-
prowadziła do wielopoziomowego skomplikowania sytuacji wewnętrznej 
i zewnętrznej państwa, co też przełożyło się na pozycję międzynarodową 
Serbii po zakończeniu działań wojennych. 

Układ pokojowy z Dayton z 1995 roku stał się podstawą dla normalizacji 
stosunków między republikami byłej Jugosławii. Niemniej jednak serbska 
oraz chorwacka polityka zagraniczna do przełomu XX i XXI w. nacecho-
wana była wzajemną niechęcią, która bezpośrednio wynikała z utrzymania 
się w obu państwach dotychczasowych reżimów politycznych (reżim Franja 
Tuđmana w Chorwacji, reżim Slobodana Miloševicia w Serbii). Wyznaczniki 
polityki zagranicznej obu państw w pewnych aspektach nie uległy większym 
zmianom i ich celem było zapewnienie vital interestis, w niektórych przypad-
kach wzajemnym kosztem113. Zdecydowany przełom w polityce Chorwacji 
(w tym w polityce zagranicznej) nastąpił w 1999 roku tzn. po śmierci Franja 
Tuđmana i utracie władzy przez dotychczasowy obóz rządzący (Chorwa-
cką Wspólnotę Demokratyczną). Rok później zmiany o zbliżonym znaczeniu 
zaszły również w Serbii (przejęcie władzy przez demokratyczną opozycję 
i aresztowanie Slobodana Miloševicia). W tym też okresie nastąpiło przewar-
tościowanie kierunków polityki zagranicznej sąsiadujących państw. Zarów-
no Chorwaci, jak i Serbowie u progu XXI w. zdefi niowali nowe podstawy 
polityczne. Jednym z przyjętych założeń polityki zagranicznej było zwięk-
szenie prestiżu międzynarodowego, dlatego też oba państwa zdynamizowały 

zwłaszcza w aspekcie kadr ofi cerskich, wyszkolenia żołnierzy i wyposażenia armii. Ponadto 
Jugosłowiańska Armia Ludowa podlegała dotychczasowemu reżimowi (socjalistycznemu), 
którego zasadniczym celem w tym okresie była obrona integralności jugosłowiańskiego pań-
stwa. Czyt. A. Krzak, Wojna w Chorwacji 1991. Oblężenie Vukovaru [w:] Konfl ikty militarne 
i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, D. Gibas-
Krzak, A. Krzak (red.), Szczecin–Warszawa 2013, s. 146–155.

113  Żywotnym interesem obu państw było zapewnienie integralności terytorialnej, w tym 
aspekcie po wojnie trwał dyplomatyczny spór o zwierzchnictwo nad niektórymi obszarami 
Wschodniej Slawonii. Na tych terenach ustanowiono tymczasową administrację nadzorowa-
ną przez ONZ, która monitorowała proces reintegracji spornych obszarów do państwa chor-
wackiego. Ostatecznie wspomniane terytoria (w tym m.in. miasto Vukovar) zostały objęte 
chorwackim zwierzchnictwem w 1998 r. Czyt. D. Boothby, The Political Challenges of Ad-
ministering Eastern Slavonia, „Global Governance” t. 10, 2004, nr 1, s. 37–51.
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współpracę ze strukturami Unii Europejskiej oraz NATO, a także otworzy-
ły się na bilateralną współpracę z innymi pojugosłowianskimi republikami. 
Wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych spowodowało, że pro-
ces demokratyzacji oraz transformacji politycznej w Serbii postępował wol-
niej w stosunku do Chorwacji. Zaznaczona rozbieżność wynikała z faktu, że 
główny cel serbskiej polityki w pierwszej dekadzie XXI w. wciąż odnosił się 
do integralności terytorialnej państwa (kwestia Kosowa). Nadto zauważalna 
była również niespójność wyznaczników polityki zagranicznej, które z jed-
nej strony wskazywały na potrzebę pogłębienia integracji z Unią Europejską, 
z drugiej natomiast na rozwijanie strategicznego partnerstwa z Rosją. W tym 
okresie chorwacka polityka zagraniczna była bardziej przewidywalna i co 
ważne nie koncentrowała się na fundamentalnych interesach państwa (jak 
integralność terytorialna). Co więcej, percepcja międzynarodowa Chorwa-
cji była zdecydowanie korzystniejsza, co pozwoliło politykom chorwackim 
zrealizować najważniejsze cele polityki zagranicznej (np. akcesja Republiki 
Chorwacji do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czy też Unii Eu-
ropejskiej).

1.5. Wojna, spór i konfl ikt międzynarodowy 
Jednym z najistotniejszych zagadnień aspektu przedmiotowego stosun-

ków międzynarodowych jest kwestia wojny i pokoju. Należy zaznaczyć, że 
oba terminy są nieostre, dlatego też na ich „obrzeżu” można umiejscowić 
m.in. takie pojęcia jak spór, konfl ikt, czy kryzys. W pierwszej kolejności 
warto odnieść się do problematyki związanej z kategorią pokoju w stosun-
kach międzynarodowych. Przyjmuje się, że pokój to powszechna harmo-
nia, umiar i kierowanie się dobrem zbiorowości oraz współżycie narodów 
zgodne z prawem. W ten sposób istotne znaczenie mają wartości wspólne 
dla państw, objaśniające i uzasadniające zgodność ich interesów i celów, 
dlatego też im więcej jest tych wspólnych celów, tym większa jest pewność 
zachowania pokoju. Pokój stanowi swego rodzaju uniwersalny mechanizm 
generujący i regulujący proces uzgadniania wartości i interesów oraz spo-
sobów ich wspólnego osiągania przez państwa i narody114. W teorii oraz 
praktyce prawa i stosunków międzynarodowych występują dwa rodzaje 
defi nicji pokoju: sensu stricto – negatywna oraz sensu largo – pozytyw-
na115. Pierwsza z wymienionych defi nicji oznacza brak wojny czy w ogóle 
stosowania przemocy zorganizowanej. Natomiast w szerokim znaczeniu 

114  J. Kukułka, Pojęcie i istota pokoju [w:] Pokój w teorii i praktyce stosunków międzyna-
rodowych, J. Kukułka (red.), Warszawa 1991, s. 12.

115  Dychotomiczne pojmowanie pokoju została zaproponowane przez Johana Galtunga. 
Zob. J. Galtung, Violence, peace and peace research, „Journal of Peace Research” 1969, nr 3, 
s. 37–51.
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pokój to nie tylko brak wojny, ale stan swobód rozwojowych i współpracy 
międzynarodowej. Należy mieć jednak na uwadze, że tak zdefi niowane po-
jęcie pokoju nie jest wyczerpujące i istnieje cały szereg różnych koncepcji 
podejmujących omawianą problematykę116. Jak już wspomniano, przeciw-
nym do pokoju stanem stosunków międzynarodowych jest wojna. Zdefi -
niowanie pojęcia wojny jest uwarunkowane zaawansowaniem i jakością 
stosunków międzynarodowych117, dlatego też wielość ujęć i szeroki zakres 
interpretacji omawianego zjawiska utrudnia przyjęcie powszechnie apro-
bowanej defi nicji wojny. Na ogół wojna traktowana jest jako stan faktycz-
ny, walka zbrojna między państwami, orężny sposób regulowania sporów 
międzynarodowych albo realizowanie polityki manu militari (przy użyciu 
sił zbrojnych)118. Niemniej zjawisko wojny interpretowane jest per analo-
giam do procesów zachodzących w rozwoju stosunków i dynamiki zmian 
systemu międzynarodowego. Wskazuje się na dwa podejścia, z jednej stro-
ny – wojna jest skutkiem niedoskonałości działania całości, lub pewnych 
struktur systemu międzynarodowego, przez co nieudolnie funkcjonujący 
system prowadzi do powtarzających się sytuacji konfl iktowych, których 
rozwiązanie na pewnym etapie może dokonać się tylko przez wojnę. Nato-
miast z drugiej strony – zakłada się, że wojna jest integralną częścią syste-
mu międzynarodowego, w związku z tym spełnia określoną rolę w syste-
mie i jej funkcje są identyfi kowalne119. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że skutki wojen są z zasady destruk-
cyjne (przynajmniej dla jednej ze stron, biorącej w niej udział), dlatego też 
społeczność międzynarodowa dąży do ich ograniczenia, a w szerszej (ideali-
stycznej) perspektywie do wykluczenia wojny ze stosunków międzynarodo-
wych. Przedsięwzięciem zbliżającym do wspomnianego celu była np. próba 
wprowadzenia zakazu agresji m.in. w Karcie Narodów Zjednoczonych (art. 
2, pkt 4), w Deklaracji Zasad Prawa Międzynarodowego z 1970 roku, czy 

116  J. Stańczyk, Pokój w stosunkach międzynarodowych, „Mazowieckie Studia Humani-
styczne” 2003, nr 1–2, s. 127–144.

117  Znany od starożytności jest podział na wojny sprawiedliwe (bellum iustum) i niespra-
wiedliwe (bellum iniustum). Pierwsze z nich to wojny słuszne, drugie natomiast agresywne. 
Niemniej jednak, na przestrzeni wieków wojna była sposobem realizacji interesów narodo-
wych, rozstrzygania sporów międzynarodowych, dokonywania podbojów i aneksji, dlatego 
też powyższy podział jest nieczytelny (zwłaszcza w aspekcie wojen XX i XXI w.). Warto 
również odwołać się do XIX-wiecznej defi nicji wojny stworzonej przez pruskiego generała 
Karla von Clausewitza, który uznał, że wojna jest kontynuowaniem polityki za pomocą in-
nych środków. W ten sposób Clausewitz dopuszczał legalne użycie przemocy do osiągnięcia 
celów politycznych, co w realiach XX i XXI w. zostało odrzucone. 

118  W. Malendowski, Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym [w:] Spory 
i konfl ikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, W. Malendowski (red.), Wrocław 
2000, s. 22.

119  A. Gałganek, Zmiany w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna 
hegemoniczna, Poznań 1992, s. 92.



39Wojna, spór i konfl ikt międzynarodowy 

też w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie (punkt II)120. Niemniej jednak wciąż można odnotować wiele przypad-
ków stosowania przez państwa agresji wobec innych podmiotów stosunków 
międzynarodowych. Niestosowanie się niektórych państw do zakazu agresji 
stało się podstawą dla wypracowania pojęcia zbrodni agresji121 i doprecyzo-
wania defi nicji agresji122. Innym sposobem ograniczenia skutków wojny jest 
kreowanie międzynarodowych podstaw dla prawa konfl iktów zbrojnych (ius 
in bello, prawa wojennego, międzynarodowego prawa humanitarnego), które 
w uproszczeniu oznacza zespół norm regulujących walkę zbrojną państw lub 
innych podmiotów prawa międzynarodowego. Ich założeniem jest ochrona 
wartości uznawanych przez większość cywilizowanych społeczeństw oraz 
ograniczenie sposobów i środków wykorzystywanych podczas konfl iktów 
zbrojnych123. Warto wspomnieć, że fundamenty prawa wojennego zostały 
ustanowione jeszcze przed I wojną światową (m.in. w konwencjach haskich 
z 1899 r. i 1907 r.), po 1945 roku kontynuowano prace w tym aspekcie (m.in. 
konwencje genewskie z 1949 r., haska z 1954 r. i z 1970 r., protokoły dodat-
kowe do konwencji genewskich z 1977 r.), jednakże u progu XXI w. materia 
z zakresu prawa wojennego wciąż wymaga doprecyzowania i dostosowania 
do dynamicznie zmieniającej się areny międzynarodowej.

Proces przewartościowania międzypaństwowych stosunków ze stanu po-
koju w wojenny wymaga na ogół stosownej perspektywy czasowej oraz za-
istnienia między stronami wieloaspektowych rozbieżności (np. politycznych, 
gospodarczych, społecznych) decydujących o ich jakości. W tym celu można 
zastosować uproszczony schemat określający fazy stosunków międzynaro-
dowych. Etapem wyjściowym dla zaistnienia wojny są napięcia, przez które 
rozumie się antagonizm między państwami bez jasno zdefi niowanego przed-
miotu nieporozumień. Równolegle z napięciem w stosunkach międzynaro-
dowych (bądź odrębnie) może zaistnieć sytuacja powodująca nieporozumie-

120  Zob. W. Malendowski, Zakaz stosowania siły..., s. 30–36. 
121  Zbrodnia agresji (Crime of aggression) – planowanie, przygotowywanie, wszczynanie 

lub prowadzenie, przez osobę mogącą efektywnie sprawować kontrolę lub kierownictwo nad 
politycznymi lub wojskowymi działaniami państwa, aktu agresji, który swoim charakterem, 
wagą i skalą stanowi wyraźne pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Zob. Art. 8 bis 
Resolution RC/Res.6, Annex I. http://crimeofaggression.info/documents//6/RC-Res6-ENG.
pdf (dostęp 20.06.2016).

122  Dopiero w czerwcu 2010 r. Zgromadzenie Państw Stron Statutu Rzymskiego Między-
narodowego Trybunału Karnego przyjęło Rezolucję RC/Res.6, w której dokonano pierwszej 
od chwili podpisania w 1945 r. Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego komplek-
sowej kodyfi kacji zbrodni agresji. Zob. T. Iwanek, Zbrodnia agresji w prawie międzynarodo-
wym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego MTK, „Studia Politicae Universitatis Silesien-
sis” 2013, nr 11, s. 288.

123  Do takich należy m.in. zakaz zabijania cywilów, kobiet, dzieci, niszczenia pól upraw-
nych, biologicznego wyniszczenia przeciwnika, czy stosowania niektórych rodzajów broni 
itp.
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nia i sprzeczność interesów danych podmiotów. W dalszej perspektywie oba 
przypadki mogą przełożyć się na kryzys międzynarodowy, który następuje, 
gdy próby rozwiązania napięć i sytuacji pozostają bezskuteczne. W następ-
nej fazie dochodzi do przekształcenia się kryzysu w spór międzynarodowy. 
Na tym poziomie cele i interesy określonych stron są wyraźnie sprzeczne, 
i co ważne, przedstawiciele stron (głównie politycy) mają tego świadomość 
i występują ze skonkretyzowanymi stanowiskami i żądaniami. Najczęściej 
jednak dzieje się tak, że wzajemne roszczenia są nieakceptowalne, co powo-
duje, że spór nasila się powodując powstanie konfl iktu międzynarodowego, 
którego przejawem może być rozpoczęcie działań zbrojnych. Ostatnią fazę 
stanowi zakończenie konfl iktu i nawiązanie stosunków pokojowych.

Każdy spór lub konfl ikt międzynarodowy jest następstwem określonych przy-
czyn, wśród których możemy wyróżnić determinanty obiektywne (materialne, 
strukturalne) bądź subiektywne (świadomościowe). Pierwsze z wymienionych 
są czynnikami o charakterze pierwotnym i są to: konkretne przeciwieństwa lub 
rozbieżności interesów narodowo-państwowych, grupowych czy etnicznych, 
sposób organizacji oraz ustrój danego państwa czy grupy państw, a także struk-
tura systemu międzynarodowego. Determinanty subiektywne stanowią czynniki 
o charakterze wtórnym, dlatego też wynikają z obiektywnego podłoża i są reak-
cją na istnienie obiektywnych zdarzeń i procesów. Wśród nich można wyróżnić 
m.in. świadomość polityczną elit przywódczych, która w określonych przypad-
kach może stać się przyczyną konfl iktów (poprzez np. doktrynerstwo, skrajną 
ideologizację myślenia politycznego, czy fundamentalizm)124.

Spory międzynarodowe na ogół są rozwiązywane przy zastosowaniu 
pokojowych metod. O tym czy dany sposób jest korzystny dla stron spo-
ru świadczy jakość i trwałość porozumienia. Warto wspomnieć, że zasa-
da pokojowej neutralizacji sporów jest ujęta w wielu międzynarodowych 
umowach i deklaracjach, np. w Karcie Narodów Zjednoczonych czy Ak-
cie Końcowym KBWE. Ponadto jednym z kluczowych celów Organizacji 
Narodów Zjednoczonych jest właśnie rozwiązywanie sporów lub sytuacji 
mogących prowadzić do naruszenia pokoju, w drodze pokojowej, według 
zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego125. Wspomniany cel jest 
realizowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, która posiada uprawnienia 
do użycia sankcji bez użycia sił zbrojnych bądź z ich użyciem126. Niemniej 
każdy spór międzynarodowy, jeżeli jest to możliwe winien zostać rozwią-
zany przy użyciu metod pokojowych, które najogólniej można podzielić 
na dyplomatyczne albo sądowe127. Dyplomatyczne sposoby to rokowania 

124  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 477–479.
125  Art. 1 Karta Narodów Zjednoczonych...
126  Art. 41–42, ibidem.
127  R. Bierzanek, Regulacja sporów i konfl iktów zbrojnych w stosunkach międzynarodo-

wych [w:] Stosunki międzynarodowe..., s. 315.
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bezpośrednie (negocjacje) lub rokowania pośrednie (dobre usługi, media-
cja, komisje badań, koncyliacja). Natomiast w zakres sądowych sposobów 
wchodzi arbitraż międzynarodowy albo sądownictwo stałe (Międzyna-
rodowy Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzynarodowy 
Trybunał Praw Morza). Różnica między dyplomatycznymi a sądowymi 
sposobami zawiera się w roli stron w danym sporze. W pierwszym przy-
padku państwa–strony współdziałają w rozstrzygnięciu sporu, zachowując 
przy tym możność podjęcia ostatecznej decyzji. Druga metoda wymusza 
na stronach przekazanie sporu do organu sądowego i zastosowanie się do 
jego werdyktu. 

Rokowanie bezpośrednie, określane również mianem negocjacji są naj-
częściej stosowanym i najmniej skomplikowanym środkiem pokojowej neu-
tralizacji sporów. Porozumienie jest wypracowywane na zasadzie kompro-
misu osiągniętego dzięki wyjaśnieniu kwestii spornych. Negocjacje przyj-
mują charakter bilateralny (dwustronny) bądź multilateralny (wielostronny) 
i zaangażowane są w nie strony sporu, ale również mogą brać w nich udział 
podmioty nieuczestniczące w sporze. O ich znaczeniu decyduje pozycja 
osób reprezentujących strony, wśród których można wymienić m.in. gło-
wy państw, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych, czy też szefów 
placówek dyplomatycznych. W niektórych przypadkach (w sporach poważ-
niejszych bądź trudniejszych do rozwiązania) wykorzystywane są rokowa-
nia pośrednie. Jedną z metod są dobre usługi, których celem jest ułatwienie 
stronom nawiązania przerwanych negocjacji, przez doprowadzenie ich do 
stołu rokowań oraz zorganizowanie rozmów przedwstępnych. Z kolei me-
diacja zakłada nie tylko zaproponowanie dobrych usług, ale też bezpośredni 
udział w rokowaniach, kierowanie nimi, jak również udzielenie tzw. dobrych 
rad. W ten sposób mediator jest aktywnym uczestnikiem sporu, może pro-
ponować możliwości jego rozwiązania, często też staje się gwarantem wy-
pracowanego porozumienia. Natomiast komisje badań (np. komisje śledcze) 
są powoływane, w przypadku gdy między stronami sporu zaistnieje różnica 
stanowisk w zakresie określonego stanu faktycznego. Strony rokowań mogą 
wyposażyć komisję śledczą w uprawnienia do opracowania propozycji po-
kojowego rozstrzygnięcia sporu, wtedy uzyskuje ona funkcje komisji koncy-
liacyjnej (pojednawczej). Ewidentną słabością rozwiązywania sporów przy 
wykorzystaniu komisji badań czy koncyliacyjnych jest nieobligujący stosu-
nek stron sporu wobec wniosków komisji128.

Jednym z sądowniczych sposobów rozwiązywania sporów międzyna-
rodowych jest arbitraż międzynarodowy (rozjemstwo, sąd rozjemczy). Na 
podstawie ustalonych zasad proceduralnych i orzekania, strony sporu wy-

128  Zarys współczesnych..., s. 482–484; R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo..., s. 344–350.
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znaczają arbitrów, których zadaniem jest wydanie orzeczenia w danej spra-
wie129. Zasadniczą różnicę między arbitrażem międzynarodowym, a koncy-
liacją stanowi zobowiązanie stron do realizacji wniosków przyjętych przez 
sąd rozjemczy. Należy jednak nadmienić, że arbitraż międzynarodowy może 
być uruchomiony tylko w przypadku zgody stron zaangażowanych w spór130. 
Druga wojna światowa i jej skutki przełożyły się na potrzebę wypracowania 
bardziej efektywnego sposobu sądowniczego rozstrzygania sporów o zasię-
gu międzynarodowym131. W tym też celu stworzono podstawy prawne dla 
sądownictwa stałego, które miało w założeniu skuteczniej i bardziej elastycz-
nie dostosować się do szybko zmieniającej się międzynarodowej sceny po-
litycznej. Przypomnijmy, iż najważniejszym stałym organem sądowniczym, 
realizującym funkcje rozstrzygania sporów między państwami realizuje po-
wołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 roku Międzyna-
rodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice, MTS). 
W świetle statutu MTS stronami sporu rozstrzyganego przez Trybunał mogą 
być tylko państwa (członkowie ONZ lub państwa, które podpisały statut 
MTS)132. Działania są podejmowane przez MTS, gdy spór wniosą zaintere-
sowane strony, dlatego też Trybunał nie jest władny do rozstrzygania sporów 
z własnej inicjatywy. Ponadto, orzeczenia są wydawane w oparciu o obowią-
zujące prawo międzynarodowe tzn. konwencje międzynarodowe, zwyczaj 
międzynarodowy, czy też zasady ogólne prawa, przyjęte przez cywilizowa-
ne narody133. MTS pełni funkcję sądu o kompetencji dobrowolnej134, sądu 
o kompetencji obowiązkowej135, sądu polubownego orzekającego według 
zasad słuszności oraz doradcy prawnego ONZ i organizacji wyspecjalizowa-
nych ONZ136. Wyrok MTS jest ostateczny, ale może zostać poddany rewizji 

129  Zasady, na podstawie których odbywa się postępowanie przed sądem arbitrażowym, 
regulują strony sporu lub są one zaczerpnięte z procedury przewidzianej w konwencji haskiej 
z 1907 r. Wydane orzeczenie jest ostateczne i bezapelacyjne.

130  W 1899 r. na mocy ustaleń konferencji w Hadze został powołany Stały Trybunał Ar-
bitrażowy (Stały Trybunał Rozjemczy), międzynarodowa organizacja z zadaniem przepro-
wadzenia międzypaństwowych arbitrażów. Aktywność Trybunału ograniczyła się do okresu 
przed I wojną światową, w późniejszych latach jego rola była marginalna. Po II wojnie 
światowej jego kompetencje zostały przejęte przez Międzynarodowy Trybunał Sprawied-
liwości. 

131  Po I wojnie światowej Liga Narodów powołała Stały Trybunał Sprawiedliwości Mię-
dzynarodowej, jednakże jego ponad 20-letnia działalność (1922–1946) zaowocowała zale-
dwie 32 wyrokami i 27 opiniami doradczymi. 

132  Art. 34 Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Dz.U. z 1947 r.  23 poz. 
90 z późniejszymi zmianami.

133  Art 38, ibidem.
134  MTS rozstrzyga spory między państwami uprzednio przedłożone mu na podstawie 

kompromisu zawartego przez strony w odniesieniu do danego sporu.
135  MTS rozstrzyga spory na podstawie skargi wniesionej przez jedną ze stron.
136  R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe..., s. 490.
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w przypadku odkrycia faktu wcześniej nieznanego Trybunałowi i stronie żą-
dającej rewizji137. 

W tym miejscu nieodzowne jest również odniesienie się do środków od-
wetowych (środków nacisku) stosowanych w sporach międzynarodowych. 
Do takich zalicza się retorsje, które oznaczają zastosowanie wobec państwa, 
które naruszyło interesy drugiego państwa podejmując środki zgodne z pra-
wem międzynarodowym, środków podobnej natury. Innymi słowy retorsja 
jest odwetem za podjęcie środków dyskryminujących drugie państwo. Nato-
miast w następstwie działań bezprawnych poszkodowane państwo może po-
służyć się represaliami, których celem jest wymuszenie od strony przeciwnej 
poszanowania prawa międzynarodowego. Represalia są uważane za działa-
nia nielegalne, jednakże przy zachowaniu określonych zasad (proporcjonal-
ności, humanitarności) współczesne prawo zwyczajowe dopuszcza ich sto-
sowanie138. W czasach współczesnych metodą zyskującą na coraz większym 
znaczeniu jest nakładanie embarga, przekładającego się na zakaz importu 
czy eksportu określonych towarów mających trafi ć do lub ze skonfl iktowa-
nego państwa. Na ogół ograniczenie handlu osłabia gospodarkę państwa 
i w dłuższej perspektywie jest ono zmuszone do odstąpienia od stanowiska, 
które zapoczątkowało spór międzynarodowy.

Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI w. od-
znaczały się dużą intensyfi kacją i zmiennością. Pod koniec lat 80. XX w. 
między poszczególnymi narodami konstruującymi jugosłowiańską federację 
nastąpiło pogłębienie rozbieżności, które co warto podkreślić, były od koń-
ca II wojny światowej skutecznie ograniczane przez reżim socjalistyczny. 
Kryzys polityczny (m.in. śmierć Josipa Broz Tity w 1980 r., brak scentrali-
zowanego przywództwa politycznego) oraz zapaść gospodarczo-społeczna 
(m.in. stagnacja gospodarcza, rosnące tendencje narodowowyzwoleńcze) 
przełożyły się na dynamiczny proces odśrodkowego rozpadu państwa. 
Sprzeczność interesów narodowych, w główniej mierze Serbów i Chorwa-
tów, doprowadziła do napięcia we wzajemnych stosunkach i umocnienia się 
wewnątrzpaństwowego kryzysu. Na początku lat 90. XX w. w następstwie 
secesji niektórych jugosłowiańskich republik (Słowenia, Chorwacja, Bośnia 
i Hercegowina, Macedonia) dotychczasowy kryzys wewnętrzny uległ dalszej 
intensyfi kacji i urósł do rangi międzynarodowej. Próby zneutralizowania na-
pięć podjęte przez federacyjne władze przyniosły efekt odwrotny do zamie-
rzonego i ostatecznie struktura federacyjna uległa destrukcji. W przypadku 
Serbów i Chorwatów cele i interesy narodowe były sprzeczne, co też spo-
wodowało przekształcenie się kryzysu w spór międzynarodowy. Głównym 
podłożem dla zaistnienia sporu była rywalizacja terytorialna (m.in. w Slawo-

137  Art. 60–61 Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
138  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo..., s. 378.
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nii, Krajinie, Bośni i Hercegowinie). Ponadto Chorwaci dążyli do umocnie-
nia swojej suwerenności i zwierzchnictwa terytorialnego na obszarach mul-
tietnicznych, co wyraźnie kolidowało z serbskimi interesami narodowymi. 
W 1991 roku obie strony rozpoczęły działania zbrojne i serbsko-chorwacki 
spór przeistoczył się w konfl ikt międzynarodowy. Różnorodne uwarunko-
wania spowodowały, że wojna była długotrwała i dopiero pod koniec 1995 
roku osiągnięto porozumienie139. Duży wpływ na rozwój wydarzeń w trak-
cie konfl iktu oraz jego późniejszą neutralizację miały tzw. podmioty trzecie, 
m.in. ONZ, NATO, niektóre państwa (np. RFN, Stany Zjednoczone Ame-
ryki). Po podpisaniu układu z Dayton (w 1995 r.), Serbowie oraz Chorwaci 
nawiązali stosunki pokojowe, jednakże przez kolejnych kilka lat miały one 
ograniczony charakter (wynikał on m.in. z utrzymania się w obu państwach 
elit politycznych, bezpośrednio zaangażowanych w działania wojenne z lat 
1991–1995). Zmiany polityczne w Republice Chorwacji oraz Republice Ser-
bii u progu XXI w. zdynamizowały relacje bilateralne, niemniej wydarzenia 
z poprzedniej dekady miały i wciąż mają wpływ na jakość serbsko-chorwa-
ckich stosunków politycznych. Należy podkreślić, że kluczowe znaczenie 
w tym aspekcie mają rozbieżne poglądy wobec zbrodni i zbrodniarzy wo-
jennych oraz wiele innych konsekwencji wynikających z antagonistycznych 
interesów narodowych.

139  Szerzej na ten temat w rozdziale czwartym niniejszej pracy.



Rozdział II

Serbowie i Chorwaci w jugosłowiańskich 
strukturach federacyjnych do 1991 roku – 

zagadnienia wybrane 

2.1. Geneza i funkcjonowanie Królestwa Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców oraz Królestwa Jugosławii 

(1918–1941)
ierwsze państwo Słowian Południowych zostało powołane po za-
kończeniu pierwszej wojny światowej. Niemniej jednak ideologia 
tzw. jugoslawizmu swoje początki miała już w latach 20. XIX w. 
za sprawą ruchu iliryjskiego, jaki zrodził się na ziemiach chorwa-

ckich1. Jego przedstawiciele mieli na celu stworzenie wspólnego języka li-
terackiego i ortografi i dla wszystkich Słowian Południowych oraz wzmoc-
nienie wzajemnych stosunków kulturalnych i świadomości społeczności2. 
Kwestia ta zyskała swoje polityczne ramy w dokumencie Načertanije (Za-
rys) opublikowanym przez Iliję Grašanina w 1844 roku. Już wtedy serbski 
polityk podkreślił potrzebę zjednoczenia Słowian Południowych wokół 
serbskiego księstwa3. W latach 60. i 70. XIX w. za sprawą chorwackie-
go biskupa Josipa Juraja Strossmayera podjęto konkretne przedsięwzięcia 
mające na celu zbliżenie południowosłowiańskich narodów. Jednym z nich 
było ustanowienie w Zagrzebiu Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuki, 
której zasadniczym celem było prowadzenie wspólnych badań nad języ-

1  Ruch iliryjski zrodził się w odpowiedzi na powszechną germanizację i madziaryzację 
ziem zamieszkałych przez Chorwatów. Jego nazwa wiązała się z błędnym przekonaniem, że 
Słowianie Południowi wywodzą się od starożytnych Ilirów. Zob. więcej. E. Bujwid-Kurek, 
Myśl polityczna i państwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846–1875), Kraków 2000, 
s. 139 i n.; M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 57.

2  G. Grbešić, Od ilirskoga pokreta i jugoslavenske ideje do neuralgičnih točaka u hrvat-
sko-srpskim odnosima u 20. stoljeću, „Diacovensia” t. 21, 2013, nr 1, s. 87.

3  Ibidem, s. 91. Główne założenia Načertanije wskazywały m.in. na potrzebę zapo-
znania się Serbów z specyfi ką ruchów narodowowyzwoleńczych Słowian Południowych, 
na dążenie serbskiego narodu do pozyskania wsparcia pobratymczych narodów, na potrzebę 
przygotowania się Serbii do politycznego i militarnego wywierania nacisku i propagowania 
idei jugosłowianskiej. Zob. A. Giza, Narodziny i rozpad Jugosławii, Szczecin 1994, s. 42. 

P
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kami i kulturą4. Na skutek wydarzeń politycznych bezpośrednio rozgrywa-
jących się na obszarze Bałkanów pod koniec XIX w., idea wspólnego pań-
stwa nie została zrealizowana, a sam ruch iliryjski został zmarginalizowany. 
Dopiero w trakcie I wojny światowej jugoslawizm ponownie został wyko-
rzystany przez chorwackich, jak również serbskich polityków. Początkowa 
niechęć Serbów do powołania wspólnego państwa wraz z innymi narodami 
została przezwyciężona i pod koniec wojny serbscy decydenci zaakceptowa-
li pomysł utworzenia Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 

Niestety od początku istnienia Królestwa SHS narastał serbsko-chorwacki 
spór o system rządów. Podstawy ustrojowe spisane w konstytucji z 28 czerwca 
1921 roku stworzyły możliwość ukształtowania zcentralizowanej władzy, co 
było sprzeczne z koncepcją państwa proponowaną przez chorwackich poli-
tyków. Należy zaznaczyć, iż głównymi decydentami politycznymi zarówno 
w Królestwie SHS, jak i w Królestwie Jugosławii (od 1931 r.) byli Serbowie. 
Monarchowie wywodzili się z serbskiej dynastii Karadjordjeviciów, natomiast 
urząd premiera obejmowali serbscy politycy (za wyjątkiem Słoweńca Antona 
Korošeca)5. Również reprezentacja parlamentarna przedstawiała się na korzyść 
Serbów. Warto pamiętać, że w tym czasie polityka wewnętrzna i zagraniczna 
wyraźnie pokrywała się z serbskimi aspiracjami. Pomimo multietnicznego cha-
rakteru społeczeństwa jugosłowiańskiego, pozostałe narody nie miały wpływu 
na polityczny rozwój wydarzeń6. W ten sposób często określa się funkcjonującą 
w latach 1918–1941 państwowość jugosłowiańską, jako „poszerzoną” Serbię7. 
Idea jugoslawizmu nie została w jednoznaczny sposób zdefi niowana i zaak-
ceptowana przez Południowych Słowian. Dla Serbów oznaczała patriotyczne 
poczucie przynależności do wspólnego, powiększonego państwa8. W ten spo-
sób serbski unitaryzm miał bezpośrednie przełożenie na politykę autorytarną 
i centralistyczną, której nie zaakceptowały pozostałe narody jugosłowiańskie. 
Z pewnością była to jedna z przyczyn radykalizowania się postaw zwłaszcza 

4  P. Korunić, Jugoslavenska ideja u hrvatskoj politici 1866–1868, „Zbornik Zavoda za 
povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti” t. 11, 
1982, s. 30.

5  W latach 1918–1938 na 252 ministrów poszczególnych rządów aż 231 było Serbami, 
tylko 16 ministrów było Chorwatami i 5 Słoweńcami. I. Banac, The National Question in 
Yugoslavia: Origins, History, Politics, Ithaca, NY 1984, s. 217.

6  W latach 30. XX w. wykorzystano hasłowy tytuł tekstu Vuka Karadžicia  Srbi svi 
i svuda z 1849 roku nadając mu polityczne znaczenie. Por. Ч. Попов, Велиика Србијa. 
Стварност и мит, Нови Сад 2007, s. 260.

7  Badacze dziejów Jugosławii (1918–1941) wyróżnili kilka ustrojów politycznych jugo-
słowiańskiego państwa: lata 1918–1929 – quasi parlamentaryzm, lata 1929–1934 – dyktatura 
monarchy, lata 1934–1939 – państwo policyjne, lata 1939–1941 – serbsko-chorwackie kon-
dominium. Zob. S.P. Ramet, Vladko Maček and the Croatian Peasant Defence in the Kingdom 
of Yugoslavia, „Contemporary European History” 2007, nr 16 (2), s. 216.

8  C. Job, Yugoslavia’s Ruin: The Bloody Lessons of Nationalism, a Patriot’s Warning, 
Maryland 2002, s. 13.
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społeczności chorwackiej. Ostatecznie nierozwiązany problem podziału wła-
dzy doprowadził do zaostrzenia serbsko-chorwackiego antagonizmu podczas 
II wojny światowej. Królestwo Jugosławii zostało podbite przez wojska III 
Rzeszy w kwietniu 1941 roku. Na części ziem monarchii jugosłowiańskiej 
powołano Niezależne Państwo Chorwackie (lata 1941–1945), w którym fa-
szyzujący Chorwaci (Ustaše) bezwzględnie mordowali Serbów i inne narody 
(np. Żydów, Romów). 

2.1.1. Serbowie i Chorwaci podczas pierwszej wojny światowej 
28 czerwca 1914 roku bośniacki Serb – Gavrilo Princip zastrzelił w Sara-

jewie następcę tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. To 
wydarzenie w znaczny sposób przyczyniło się do wybuchu I wojny świato-
wej. Austriacy odpowiedzialnością za zabójstwo habsburskiego księcia obar-
czyli rząd serbski. Politycy Królestwa Serbii, w tym premier Nikola Pašić, 
odrzucili oskarżenia9. Niestety, wszelkie próby porozumienia okazały się 
nieskuteczne i dokładnie miesiąc po zamachu Austro-Węgry wypowiedział 
serbskiemu państwu wojnę. W tym kontekście ważna była „grudniowa de-
klaracja” serbskiego rządu, w której określono cel wojny, jakim miało być 
„wyzwolenie i zjednoczenie wszystkich dotąd niewyzwolonych braci Ser-
bów, Chorwatów i Słoweńców”10. Działania zbrojne jeszcze w 1914 roku 
przyniosły sukces doświadczonym w wojnach bałkańskich wojskom serb-
skim11. Kolejna ofensywa Państw Centralnych została przeprowadzona do-
piero w październiku 1915 roku. Tym razem Austriacy wzmocnieni przez od-
działy niemieckie w bardzo krótkim czasie zdobyli Belgrad. Do walki z Ser-
bami włączyły się również wojska bułgarskie, które skutecznie zamknęły 
drogę ewakuacyjną żołnierzom serbskim12. Niekorzystne położenie bronią-
cych się Serbów oraz groźba otoczenia przez nieprzyjaciół zmusiły serbskie 
dowództwo do wycofania wojsk przez trudno dostępne góry albańskie ku 
wybrzeżom Morza Adriatyckiego, a dalej na wyspę Korfu. Wraz z żołnierza-
mi, Serbię opuszczali również intelektualiści, elita polityczna oraz ludność 

9  Należy zaznaczyć, iż austro-węgierscy militaryści jeszcze przed zamachem sarajew-
skim ujawniali zamiar zaatakowania Serbii, wojny „prewencyjnej” żądał m.in. austro-wę-
gierski szef sztabu Conrad von Hotzendorf. H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 
(Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Kraków 1982, s. 101. 

10  W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985, s. 419; I. Banac, The 
National Question…, s. 116; M. Đorđević, Z. Gudac, Savremena poliitička istorija Srbije, 
Crne Gore i SR Jugoslavije, Beograd 1995, s. 23.

11  V. Drapac, Constructing Yugoslavia. A transnational history, Basingstoke 2010, s. 71.
12  W 1915 r. Bułgaria wraz z Niemcami, Austro-Węgrami i Turcją utworzyła tzw. Czwór-

przymierze, sojusz militarny skierowany przeciw państwom Ententy. Bułgarzy w zamian za 
pomoc w walkach z Serbami mieli otrzymać serbską część Macedonii. Zob. T. Szymczak, 
Jugosławia – państwo federacyjne, Łódź 1982, s. 24.
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cywilna, a także król Piotr Karadjordjević. Na skutek zimowych warunków 
na wyspę Korfu z grupy ok. 420 tys. dotarło zaledwie 150 tys. uchodźców13. 
Serbowie natychmiast zreorganizowali armię, która już we wrześniu 1916 
roku walczyła wraz z innymi wojskami państw Ententy na froncie saloni-
ckim. Niestety zarówno wrześniowa ofensywa jak i późniejsze próby przeła-
mania frontu okazały się bezskuteczne i aż do października 1918 roku sytu-
acja nie uległa zmianom14. Sytuacja Chorwatów w trakcie pierwszej wojny 
światowej również przedstawiała się niekorzystnie. Ziemie zamieszkiwane 
przez Chorwatów znajdowały się pod panowaniem Austro-Węgier, a w spo-
łeczeństwie wyraźne były nastroje antyserbskie podsycane z jednej strony 
przez propagandę wiedeńską, a z drugiej przez część rodzimych działaczy 
politycznych15. Chorwackie oddziały zostały włączone do armii austro-wę-
gierskiej i walczyły na różnych frontach, m.in. w Galicji, we Włoszech i na 
Bałkanach. Należy również wspomnieć, że w 1915 roku państwa Ententy 
podpisały w Londynie tajny układ z Włochami, w świetle którego Włosi 
w zamian za wsparcie Ententy mieli uzyskać niektóre chorwackie ziemie, 
m.in.: Istrię, część Dalmacji, większość wysp dalmatyńskich. 

Znacznie korzystniej od spraw militarnych zarysowywała się kwestia 
kształtowania się reprezentacji politycznej Serbów i innych Słowian (np. 
Chorwatów, Słoweńców) na uchodźctwie. Na Korfu swoje prace kontynu-
ował serbski rząd pod przywództwem Nikoli Pašicia. Ponadto już od 1915 
roku funkcjonował w Londynie tzw. Komitet Jugosłowiański16, powołany 
przez zwolenników idei utworzenia wspólnego państwa Południowych Sło-
wian17. Serbski rząd, zdominowany przez przedstawicieli Partii Radykalnej, 
aż do połowy 1917 roku stał na stanowisku ponownego odbudowania serb-
skiej państwowości. Dopiero tzw. deklaracja majowa z 1917 roku wpłynęła 
na zmianę tych zamiarów. W powyższym dokumencie jugosłowiańscy po-
słowie do austriackiej Rady Państwa wyrazili myśl zjednoczenia Słoweń-
ców, Serbów i Chorwatów w jednym państwie pod dynastią habsburską18. 
Rząd serbski na te poczynania odpowiedział uchwaleniem w lipcu  tego sa-

13  W. Felczak, T. Wasilewski, Historia..., s. 422.
14  М. Бјелајац, Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901–1999, Београд 

2010, s. 71–80.
15  K. Krysieniel, System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań–Chorzów 2007, s. 28.
16  Komitet Jugosłowiański zainicjowali chorwaccy działacze polityczni, m.in.: Ante 

Trumbić, Franjo Supil, Ivan Meštrović.
17  Zarówno serbscy jak i chorwaccy politycy uważali, iż powołanie po wojnie wspólne-

go państwa – Jugosławii będzie najlepszą barierą przed włoskim, jak i niemieckim ekspan-
sjonizmem. D. Djokic, Nikola Pašić and Ante Trumbić. The Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes, London 2010, s. 46. 

18  Deklaracija Jugoslovenskoga kluba, Beč, 30 maja 1917 [w:] F. Šišić, Dokumenti o po-
stanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1919, Zagreb 1920, s. 94; W. Felczak, 
T. Wasilewski, Historia..., s. 426.
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mego roku tzw. deklaracji z Korfu19. W ten sposób Serbowie po raz pierwszy 
w ofi cjalnym dokumencie poparli ideę zjednoczenia wszystkich Jugosło-
wian w jednym Królestwie20. Również Komitet Jugosłowiański zadeklaro-
wał swój wkład w dalsze prace nad powołaniem nowego państwa.

2.1.2. Hegemonia serbska w Królestwie Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców (1918–1929)

Wyzwolenie Bałkanów nastąpiło dopiero jesienią 1918 roku. Dwumie-
sięczna ofensywa połączonych sił państw Ententy, w których fi lar stanowiły 
serbskie dywizje wyzwoliły ziemie dawnego Królestwa Serbii. Belgrad po-
nownie wrócił pod serbski zarząd 1 listopada 1918 roku21. Niestety podczas 
I wojny światowej Serbowie ponieśli potężne straty ludnościowe. Według 
ofi cjalnych obliczeń jej łączne ubytki oszacowano na około 1 milion 250 ty-
sięcy, co stanowiło 28% przedwojennego stanu ludności22. Tymczasem jesz-
cze w październiku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgier, stwarzając od-
powiednie warunki dla ukonstytuowania jugosłowiańskiego państwa23. Na 
przełomie 8 i 9 listopada 1918 roku Nikola Pašić, reprezentujący serbski rząd, 
Anton Korošec z zagrzebskiej Rady Narodowej oraz Ante Trumbić z Ko-
mitetu Jugosłowiańskiego, podpisali deklarację genewską, w oparciu o któ-
rą miano powołać jugosłowiańską radę ministrów24. Pod koniec listopada 
Czarnogórcy oraz Serbowie z Wojwodiny zatwierdzając inkorporację swoich 
terytoriów do serbskiej państwowości, przyczynili się do wzmocnienia poli-
tycznej pozycji Serbów25. Ostatecznie 1 grudnia 1918 roku następca Króla 

19  Pełny tekst deklaracji z Korfu (7 lipca 1917 r.): Yugoslavia through documents: from 
its creation to its dissolution, S. Trifunovska (red.), Amsterdam 1994, s. 141–142; Krfska 
Deklaracija od 20. (7.) jula 1917 [w:] F. Šišić, Dokumenti o postanku…, s. 96–99.

20  L. Benson, Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011, s. 32; M. Pułaski, Z dziejów 
genezy Europy Wersalskiej. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim eta-
pie I wojny światowej, Warszawa 1974, s. 30. 

21  F. Slipičevič, Istorija naroda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Novi 
Vijek, Sarajevo 1964, s. 260.

22  W. Szulc, Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojen-
nym 1918–1941, Poznań 1980, s. 38.

23  29 października 1918 r. Rada Narodowa Słoweńców, Chorwatów i Serbów ogłosiła 
się jedynym politycznym organem na ziemiach jugosłowiańskich w Austro-Węgrzech i pro-
klamowała utworzenie niepodległego i demokratycznego Państwa Słoweńców, Chorwatów 
i Serbów. M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 148.

24  Ponadto w deklaracji genewskiej znalazła się wzmianka o potrzebie uchwalenia kon-
stytucji, wspólnej dla Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz ustanowienia granic państwa 
w zgodzie z prawami obywatelskimi i prawem do samostanowienia każdego narodu. Zob. 
Ženevska deklaracija od 9. nov. 1918 [w:] F. Šišić, Dokumenti..., s. 236–237.

25  W. Balcerak, Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, War-
szawa 1974, s. 366 i 376; Н. Стојановић, Србија и Југословенско уједињење, Београд 
1939, s. 64–65.
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Serbii, Piotra Karadjordjevicia, książę Aleksander, proklamował Królestwo 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca)26. 
Na czele jugosłowiańskiego rządu stanął Serb, wywodzący się z Narodowej 
Partii Radykalnej, Stojan Protić27. Kluczowe funkcje w utworzonej radzie 
ministrów pełnili również Serbowie28. Należy zaznaczyć, że akt zjednocze-
niowy spotkał się z daleko idącą krytyką ze strony opozycyjnych ośrodków 
w Chorwacji, Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie za usankcjonowanie 
dominacji serbskiej w państwie wielonarodowym29. 

W tym też okresie jednym z ważniejszych problemów nowo powstałego 
państwa była kwestia granic. Serbowie, walczący podczas I wojny światowej 
po stronie Ententy, wykorzystali swoją uprzywilejowaną pozycję i poszerzyli 
obszar dawnego Królestwa Serbii. Przyłączono nie tylko Wojwodinę, będącą 
przed wojną w granicach Austro-Węgier, ale również nadgraniczny pas ziem 
bułgarskich, ciągnący się od Dunaju aż po granicę z Grecją30. Jednocześ-
nie żołnierze serbscy przejęli kontrolę na terenach zamieszkiwanych przez 
inne słowiańskie nacje (głównie w chorwackiej Slawonii i Dalmacji)31. Bez 
wątpienia w Królestwie SHS terytorialnie i ludnościowo dominowali Serbo-
wie, co też miało niebagatelne przełożenie na politykę państwa32. Politycy 
serbscy zjednoczeni głównie w Narodowej Partii Radykalnej kontrolowali 
wówczas życie polityczne państwa jugosłowiańskiego. Pomimo, iż nie uzy-
skali większości w Zgromadzeniu Ustawodawczym, to właśnie oni de facto 
dyktowali warunki innym partiom politycznym33. Wyznaczali nie tylko kie-

26  Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców powstało w wyniku zjednoczenia Królestwa 
Serbii z ziemiami niepodległego Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów w oparciu o uchwałę 
Rady Narodowej SHS z 24 listopada 1918 r. W. Balcerak, Powstanie państw..., s. 378.

27  L. Podhorodecki, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 
2000, s. 149. 

28  J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, 
Warszawa 1988, s. 625.

29  D. Skulic, The creation and dissolution of the multinational state: the case of Yugosla-
via, „Nations and Nationalism” 1997, nr 3 (2), s. 171.

30  W. Balcerak, Powstanie państw..., s. 395–396.
31  Serbska armia (na chorwackich ziemiach) już w 1919 r. była postrzegana przez Chor-

watów jako siły okupacyjne. Zob. J.P. Newman, Post-imperial and Post-war Violence in the 
South Slav Lands, 1917–1923, „Contemporary European History” 2010, nr 19 (3), s. 257.

32  Królestwo SHS rozciągało się na ok. 249 tys. km2 i liczyło niecałe 12 mln ludzi. 
Terytorium Serbii (w granicach Królestwa SHS) wynosiło ponad 95 tys. km2, natomiast po-
pulacja ok. 4 mln. Zob. W. Szulc, Przemiany gospodarcze..., s. 39; P. Eberhardt, Przemiany..., 
s. 103–105.

33  Wyniki wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego z XI 1920 r.: Serbska Partia 
Demokratyczna – 92 mandaty, Narodowa Partia Radykalna – 91 mandatów, Komunistyczna 
Partia Jugosławii – 58 mandatów, Chorwacka Republikańska Partia Chłopska – 50 mandatów, 
Związek Rolników Serbskich – 39 mandatów, Słoweńska Partia Ludowa – 27 mandatów, 
Organizacja Muzułmanów Jugosłowiańskich – 24 mandaty. Dane za: W. Walkiewicz, Jugo-
sławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 60.
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runki polityki zagranicznej, ale też mieli duży wpływ na politykę wewnętrz-
ną i kształt pierwszej konstytucji jugosłowiańskiej34. 

Ustawa Zasadnicza została uchwalona 28 czerwca 1921 roku w dniu 
św. Wida i 532 rocznicę bitwy na Kosowym Polu (stąd nazwa Konstytucja 
widowdańska – Vidovdanski ustav35). Konstytucja ustanowiła m.in. monar-
chię dziedziczną oraz wprowadziła pojęcie narodowości jugosłowiańskiej, 
wspólnej dla wszystkich obywateli. Poza tym, w znacznym zakresie ogra-
niczyła kompetencje rządu oraz parlamentu na rzecz poszerzonych upraw-
nień monarchy36. Zatem mieliśmy tu do czynienia z preponderancją funkcji 
monarchy wobec legislastury i rządu. Niemniej jednak najbardziej konfl ik-
togenny był zapis o nowym podziale administracyjnym państwa. Zamiast 
podziału na historycznie ukształtowane kraje nastąpił podział na obwody, 
okręgi, powiaty i gminy (ograniczający prawa organów samorządowych)37. 
Bez wątpienia celem ośrodka decyzyjnego było zawężenie możliwości roz-
woju ruchów narodowowyzwoleńczych, zwłaszcza w Chorwacji i w Sło-
wenii. Tym samym nastąpiła natychmiastowa radykalizacja postaw przede 
wszystkim wśród Chorwatów. Zabójstwo ministra spraw wewnętrznych, Mi-
lorada Draškovicia i nieudany zamach na monarchę nie wpłynęły na zmia-
nę polityki centralistycznej. Król Aleksander, jeszcze w kwietniu 1922 roku 
wystosował dekret sankcjonujący kontrowersyjny podział administracyjny 
Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 

Wkrótce politycy serbscy umocnili swoją przewagę polityczną w pań-
stwie, odsuwając od najważniejszych stanowisk przedstawicieli innych na-
cji. Najbardziej zaciekły antagonizm narodowy rozgorzał między Serbami 
a Chorwatami38. Chorwaci nadal dążyli do szerokiej autonomii i nie akcepto-
wali centralistycznych działań Serbów. Najsilniejsze chorwackie ugrupowa-
nie polityczne – Partia Chłopska z Stjepanem Radiciem na czele, właściwie 
od ukonstytuowania Królestwa SHS rywalizowała z serbskimi radykałami 
o kształt ustrojowy państwa. Zarówno Radić jak i inni nie-serbscy politycy 
nie mieli możliwości zrealizowania planów federalistycznych. Serbscy ra-
dykałowie skutecznie zwalczali politycznych oponentów, bądź też znacząco 
ograniczali ich aktywność. W 1921 roku zdelegalizowano Komunistyczną 
Partię Jugosławii, natomiast poczynania chorwackich agrarystów były sy-
stematycznie nadzorowane. Ostatecznie w styczniu 1925 roku, na miesiąc 

34  Jak wskazuje Vesna Drapac, zatwierdzenie kontrowersyjnej i centralistycznej konsty-
tucji skutecznie zapewniło dominację Serbom i serbskim instytucjom w nowym państwie. 
V. Drapac, Constructing Yugoslavia..., s. 97. 

35  Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Službene novine Kraljevine SHS, od 28. 
juna 1921. godine.

36  Na temat Konstytucji Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców z 1921 r. Czyt. 
więcej: T. Szymczak, Jugosławia..., s. 46–52; M. Đorđević, Z. Gudac, Savremena..., s. 26.

37  W. Balcerak, Powstanie państw..., s. 411.
38  B. Jelavich, Historia Bałkanów. Wiek XX, Kraków 2005, s. 167. 
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przed wyborami parlamentarnymi, Stjepan Radić wraz z najbliższymi współ-
pracownikami zostali aresztowani39. Pomimo absencji liderów chorwackiej 
Partii Chłopskiej, wybory do Skupštiny (parlament) nie zmieniły jej oblicza 
partyjnego. Zgromadzeni w tzw. Bloku Narodowym, serbscy radykałowie 
nadal dominowali, jednakże ich przewaga była symboliczna40. Natychmiast 
po wyborach uwolniono chorwackich dysydentów, co więcej przyznano im 
teki ministerialne41. Jednakże współpraca serbskich radykałów z chorwacki-
mi agrarystami była krótkotrwała i nie zaowocowała stabilizacją państwa. 

Koniec 1926 roku zwiastował zmianę oblicza jugosłowiańskiej polityki, 
na którą wpłynęła śmierć wieloletniego premiera, charyzmatycznego serb-
skiego polityka Nikoli Pašicia42. Należy zaznaczyć, że Nikola Pašić integro-
wał wokół swojej osoby nie tylko serbskich radykałów, ale też polityków 
z innych ugrupowań. W ten sposób zjednoczona polityczna reprezentacja 
Serbów mogła skutecznie utrzymywać władzę w multietnicznym państwie. 
Już w 1927 roku doszło do rozłamu, Partia Demokratyczna kierowana przez 
chorwackiego Serba, Svetozara Pribićevicia przeszła na stronę opozycji. 
Demokraci wzmocnili blok federalistyczny, przez co mógł on skuteczniej 
powstrzymywać politykę strony rządzącej43. Przez kolejne miesiące w Kró-
lestwie SHS trwał permanentny kryzys polityczny44. Kulminacją narastają-
cych sporów były wydarzenia z 20 czerwca 1928 roku. Podczas obrad par-
lamentarnych, członek Partii Radykalnej, Serb z Czarnogóry, Puniša Račić 
zastrzelił dwóch chorwackich posłów i ranił trzech innych, w tym Stjepana 
Radicia (jak się okazało śmiertelnie)45. 

Groźba rewolucji w Chorwacji zmusiła króla Aleksandra do zerwania 
z przyjętym zwyczajem mianowania na stanowisko premiera – polityka 
serbskiego. Jeszcze w lipcu 1928 roku powołano na urząd premiera Słoweń-
ca, Antona Korošeca46. Reorganizacja rządu nie zahamowała rosnącego we-
wnątrzpaństwowego kryzysu. W tak zakreślonych realiach politycznych ju-

39  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 75.
40  Wyniki wyborów parlamentarnych z lutego 1925 r.: Blok Narodowy (Narodowa Par-

tia Radykalna) – 164 mandaty, zjednoczona centrolewica (Serbska Partia Demokratyczna, 
Słoweńska Partia Ludowa, Organizacja Muzułmanów Jugosłowiańskich) wspierana przez 
zdelegalizowane: Komunistyczną Partię Jugosławii oraz Chorwacką Republikańską Partię 
Chłopską – 151 mandatów. Zob. ibidem, s. 75. 

41  Stjepan Radić otrzymał stanowisko Ministra Edukacji. T. Judah, The Serbs. History, 
Myth and the Destruction of Yugoslavia, London 1997, s. 109.

42  D. Djokic, Nikola Pašić..., s. 158.
43  Partia Demokratyczna wraz z Chorwacką Partią Chłopską utworzyła Koalicję Chłop-

sko-Demokratyczną, której przewodzili Stjepan Radić i Svetozar Pribićević. 
44  W okresie 10 lat istnienia Królestwa SHS (1918–1928) wystąpiły aż 24 kryzysy rzą-

dowe. W. Szulc, Przemiany gospodarcze..., s. 34.
45  M. Glenny, The Balkans. Nationalism, War and the Great Powers 1804–1999, New 

York 2000, s. 408–412.
46  T. Szymczak, Jugosławia..., s. 64.
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gosłowiański monarcha nie ugiął się pod presją opozycji. Odrzucił ideę prze-
kształcenia Królestwa SHS w federację państw słowiańskich. Tym samym 
grudniowe obchody 10-lecia istnienia państwa zbiegły się z zamieszkami 
i demonstracjami organizowanych przede wszystkim w miastach chorwa-
ckich. Na początku stycznia 1929 roku król zawiesił konstytucję, rozwiązał 
Skupštinę i wszystkie partie polityczne47. Niewątpliwie monarcha dopuścił 
się zamachu na konstytucyjne organy państwa i zapoczątkował okres kilku-
letniej dyktatury (tzw. Šestojanuarska diktatura). Na funkcję premiera został 
powołany serbski generał – Petar Živković48. Nastąpiły liczne aresztowania 
oponentów politycznych, głównie polityków identyfi kujących się z poglą-
dami lewicowymi49. Monarcha nie tylko nie dopuścił partii politycznych do 
udziału w życiu publicznym, ale też skutecznie ograniczył polityczną dzia-
łalność ich liderów (m.in. Przywódca Partii Demokratycznej – Svetozar Pri-
bićević został internowany, natomiast nowy lider Chorwackiej Partii Chłop-
skiej – Vladko Maček został aresztowany). 

2.1.3. Autorytaryzm serbski w Królestwie Jugosławii (1929–1941)
W październiku 1929 roku na mocy królewskiego dekretu Królestwo Ser-

bów, Chorwatów i Słoweńców zostało przemianowane na Królestwo Jugosła-
wii (Kraljevina Jugoslavija)50. Ponadto zreformowano dotychczasowy podział 
administracyjny  przekształcając obwody w dziewięć prowincji tzw. banoviny, 
ściśle podporządkowane władzy centralnej51. Terytoria banovin zostały wy-
znaczone w sposób faworyzujący Serbów (aż w sześciu prowincjach Serbowie 
stanowili większość)52. Głównym celem króla Aleksandra była neutralizacja 
sporów narodowych, jednak nie na drodze negocjacji i partnerstwa lecz po-
przez narzucony reżim. W kreowanej przez siebie strategii wyraźnie kierował 
się zasadą skupienia władzy państwowej w swoich rękach53. Również nie bez 
znaczenia był fakt, iż większość stanowisk państwowych, jak i samorządo-
wych piastowali Serbowie. Pozostałe nacje, w tym głównie Chorwaci nie mieli 
wpływu na życie polityczne w Królestwie Jugosławii. 

47  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 83; Pełny tekst królewskiego ukazu uchylającego 
konstytucję i rozwiązującego parlament Królestwa SHS z 6 stycznia 1929 r.: Yugoslavia 
through documents..., s. 190–191; F. Čulinovič, Dokumenti o Jugoslaviji, Historijat od osnut-
ka zajedničke države do danas, Zagreb 1968, s. 294.

48  Wykaz premierów Królestwa SHS zob. tabela nr 1 (Aneks).
49  J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian..., s. 644–645.
50  Art. 1 Law altering the appellation and administrative divisions of the Kingdom of the 

Serbs, Croats and Slovenes, Belgrade, 3 October 1929 [w:] Yugoslavia through documents..., 
s. 195.

51  Art. 2, ibidem, s. 195.
52  B. Jelavich, Historia..., s. 216.
53  L. Benson, Jugosławia..., s. 73.
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Stwarzająca pozory demokracji, dyktatura Aleksandra uzyskała umo-
cowanie prawne. Od 3 września 1931 roku zaczęła obowiązywać nowa 
konstytucja państwa jugosłowiańskiego54. Ustawa zasadnicza ustanowiła 
dwuizbowy parlament, jednakże ograniczony władzą monarchy. W konse-
kwencji organ władzy ustawodawczej nie realizował w pełni swoich funkcji. 
Przywrócono zdelegalizowane partie polityczne, z tym że ich działalność 
nie mogła odbiegać od linii politycznej monarchy (partie narodowe, czy też 
regionalne były nadal nielegalne)55. Bezsprzecznie Konstytucja Królestwa 
Jugosławii z 1931 roku przekazywała monarsze szerokie uprawnienia i stwo-
rzyła prawne podstawy dla państwa o ustroju autorytarnym56. Wybory parla-
mentarne z listopada 1931 roku potwierdziły dominującą pozycję polityków 
serbskich. Wszystkie mandaty poselskie uzyskała nowo powstała koalicja – 
Jugosłowiańska Radykalna Chłopska Demokracja (przemianowana w 1934 
r. na Jugosłowiańską Partię Narodową). Pozostałe ugrupowania polityczne 
zbojkotowały wybory lub też w ogóle nie zostały do nich dopuszczone. Na 
czele rządu ponownie stanął Petar Živković. 

Przez kolejnych kilka lat oblicze polityczne Jugosławii nie uległo zmia-
nie. Państwem despotycznie zarządzał król Aleksander wspierany przez serb-
skich stronników. Politycy będący w opozycji, bądź też innej narodowości 
byli często więzieni lub zmuszani do emigracji57. Wydalony z państwa lider 
zdelegalizowanej Partii Demokratycznej, Svetozar Pribićević utworzył blok 
opozycyjny, ale jego działania, jak i innych antycentralistycznych polityków 
były bezskuteczne. Trudne położenie oponentów monarchii, wymusiło na 
nich przejście do walki podziemnej i organizowanie akcji terrorystycznych58. 
Najważniejszym celem spiskowców było usunięcie jugosłowiańskiego kró-
la. Założenie zostało zrealizowane 9 października 1934 roku. Podczas dy-
plomatycznej wizyty w Marsylii, król Aleksander został zastrzelony (wraz 
z nim zginął towarzyszący mu francuski minister spraw zagranicznych Louis 
Barthou). Zabójcą okazał się instruowany przez Ustaszy, macedoński rewo-

54  M. Tanty, Bałkany..., s. 181; L. Krkljuš, S. Šarkić, Odabrani izvori iz državnopravne 
istorije Jugoslavije, Beograd 1998, s. 305–313.

55  B. Jelavich, Historia..., s. 216.
56  Monarcha stanowił władzę wykonawczą oraz ustawodawczą (dzieloną z parlamen-

tem). Miał prawo zawieszenia konstytucji, zwoływania i odwoływania zgromadzenia naro-
dowego. Ponadto nominował połowę składu senatu. Art. 29–35, 50, 66, 77–78 Ustav Kralje-
vine Jugoslavije (Oktroisani ustav), Službene novine Kraljevine Jugoslavije, od 3. septembra 
1931. godine.

57  W 1933 r. Vladko Maček został skazany na 3 lata więzienia, natomiast Antona Koroše-
ca internowano na wyspie Hvar.

58  Na początku lat 30. XX w., największą aktywnością podziemną wykazali się: członko-
wie Komunistycznej Partii Jugosławii, Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej 
oraz Ustaše. J. Lampe, Yugoslavia as History: Twice there was a country, Cambridge 2000, 
s. 173–176.
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lucjonista Veličko Georgiev Kerin (znany również pod nazwiskiem Vlada 
Georgiev Chernozemski)59. 

Tron Królestwa Jugosławii przypadł nieletniemu synowi Aleksandra, Pio-
trowi II, jednakże faktyczną władzę sprawował krewny zamordowanego mo-
narchy, książę Paweł Karadjordjević60. Regent, choć nie wykazywał się dyk-
tatorskim charakterem, dążył do utrzymania scalonej Jugosławii. Przejawem 
dobrych zamiarów księcia było odstąpienie od prześladowań opozycyjnych 
polityków. Niestety relacje między narodami państwa jugosłowiańskiego na-
dal były napięte. Serbscy decydenci różnych szczebli administracji publicznej 
nie dopuszczali do swoich stanowisk przedstawicieli innych narodowości. Na 
początku 1935 roku rozwiązano parlament i rozpisano nowe wybory, które 
miały odbyć się według ordynacji wyborczej z 1931 roku. Unormowania te 
wyraźne faworyzowały najsilniejsze ugrupowanie, jakim bezwątpienia była 
Jugosłowiańska Partia Narodowa, de facto reprezentująca tylko serbskie in-
teresy. Zgodnie z oczekiwaniami, 5 maja 1935 roku niezaprzeczalne zwycię-
stwo w wyborach parlamentarnych odnieśli Serbowie. Przedstawiciele Jugo-
słowiańskiej Partii Narodowej uzyskali 303 mandaty poselskie. Pozostałe 67 
przypadło zjednoczonej opozycji, do której przyłączyła się m.in. Chorwacka 
Partia Chłopska oraz Partia Demokratyczna61. Posłowie opozycyjni ponownie 
zbojkotowali Skupštinę i nie przyjęli mandatów poselskich. Swoją postawę 
tłumaczyli niesprawiedliwym podziałem mandatów62. 

Powstały w czerwcu 1935 roku kolejny „serbski” rząd z Milanem Sto-
jadinoviciem na czele, wyznaczył sobie za piorytetowy cel liberalizację 
polityki wewnętrznej państwa. Pomimo, iż premier zaprosił do współpracy 
słoweńskich i muzułmańskich polityków, spór z Chorwatami nadal wpływał 
destrukcyjnie na stabilność jugosłowiańskiego państwa63. Ponadto zaryso-
wał się problem związany z Kosowem. Tamtejsza społeczność, używająca 
języka albańskiego, nie stawiała sobie jeszcze celów, które powodowałyby 

59  J. Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Col-
laboration, Reedwood City 2001, s. 33; T. Judah, The Serbs..., s. 111.

60  Książę Paweł Karadjordjević (1893–1976), był synem księcia Arsena Karadjordje-
vicia – brata króla Piotra I, nie miał doświadczenia wojskowego i politycznego, interesował 
się głównie podróżami. Wykształcenie zdobył na Oksfordzie, gdzie zawiązał ścisłe relacje 
z Anglikami (w tym z członkami parlamentu). Zob. V. Drapac, Constructing Yugoslavia..., 
s. 146–147.

61  A.N. Draganich, The First Yugoslavia: Search for a Viable Political System, Washing-
ton 1983, s. 102; W. Felczak, T. Wasilewski, Historia..., s. 460.

62  Jugosłowiańska Partia Narodowa gromadząc około 60% głosów wyborczych (ok. 1, 7 mln) 
uzyskała ok. 82% mandatów (303). Natomiast Koalicja Chłopsko-Demokratyczna mając 
około 40% poparcie (ok. 1,1 mln) zdobyła zaledwie 18% mandatów (67). A.N. Draganich, 
The First Yugoslavia..., s. 102.

63  Љ. Димић, Д. Стојановић, М. Јовановић, Србија 1804–2004. Три виђења или позив 
на дијалог, Београд 2005, s. 75. 
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konfl ikt z serbskimi patriotami64. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na 
kwestie demografi czne – populacja Serbów w stosunku do populacji Albań-
czyków przedstawiała się nader niekorzystnie. Z tego względu rozważano 
idee dealbanizacji południowych rubieży państwa lub też zasiedlenia ich 
serbskimi osadnikami65. Jednakże polityczno-społeczne problemy Króle-
stwa Jugosławii oraz napięta sytuacja międzynarodowa zmusiły obóz rzą-
dzący do odłożenia na później wszelkich planów związanych z Kosowem. 

Jugosłowiański układ partyjny uległ nieznacznym przekształceniom, gdy 
premier Milan Stojadinović w 1935 roku powołał nowe ugrupowanie – Jugo-
słowiańską Wspólnotę Radykalną (Jugosłowiańską Unię Radykalną). W sze-
regach powołanej partii oprócz serbskich radykałów, znaleźli się również 
muzułmanie oraz Słoweńcy66. Pomimo multietnicznego charakteru nowo 
powstałego stronnictwa politycznego, reprezentowało ono wyłącznie serbskie 
interesy. Warto również wspomnieć, iż w tym czasie wykształciła się rów-
nież serbska grupa o nazwie Jugosłowiański Ruch Narodowy, znana jako Zbor 
(zrzeszenie), której ideologia skupiała się wokół centralizmu i nacjonalizmu 
serbskiego67. Natomiast trzon opozycji nie uległ zmianie i nadal stanowiły go 
partie bojkotujące jugosłowiański parlament. Należy zaznaczyć, iż w okresie 
umacniania się faszyzmu w Europie coraz większą popularność zdobywała 
wśród Chorwatów organizacja nacjonalistyczna – Ustaša (Ustasze).

Pod koniec lat 30. XX w., obóz rządzący (również opozycyjny) dążąc 
do wzmocnienia swojej pozycji politycznej, zawiązał sojusze z przedsta-
wicielami innych państw lub ponadnarodowymi organizacjami. Naturalny-
mi sojusznikami Serbów pozostali Francuzi, Rumuni oraz Grecy (kontakty 
z komunistyczną Rosją zostały zerwane jeszcze w latach 20. XX w.). Naj-
większe zagrożenie upatrywano ze strony Węgier (mogących domagać się 
zwrotu Wojwodiny), Bułgarii (chcących pozyskać Macedonię) oraz Włoch 
(budujących swoje wpływy w Albanii). Członkowie rządu Stojadinovicia 
szukali wsparcia nie tylko w Francji i Wielkiej Brytani, ale również w III 
Rzeszy. Jednakże, w następstwie dyplomatycznych rozmów podpisano tyl-
ko mało znaczące deklaracje przyjaźni czy też nieagresji68. Tymczasem 

64  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 98.
65  Na jednym ze spotkań Serbskiego Klubu Kulturalnego w Belgradzie (jakie miały 

miejsce w latach 1937–1939), Vaso Čubrilović – były członek „Młodej Bośni”, ówczesny 
wykładowca historii na Uniwersytecie Belgradzkim zaproponował usunięcie Albańczyków 
z Kosowa stosując szeroki wachlarz represji (na wzór „wysiedleń” Żydów w III Rzeszy). 
N. Malcolm, Kosovo. A short history, London 1998, s. 284.

66  J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian..., s. 650.
67  B. Jelavich, Historia..., s. 218.
68  Podpisano porozumienia m.in. z Bułgarią i Włochami: Ugovor o vecnom prijateljstvu 

s Bugarskom, 24. januara 1937, Politički sporazum između Italije i Jugoslavije, 24. marta 
1937. Zob. B. Petranović, M. Zečević, Jugoslavija 1918–1988: tematska zbirka dokumenata, 
Beograd 1988, s. 369–371.
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postępujący kryzys europejski oraz problemy wewnętrzne państwa zmusiły 
jugosłowiańskiego premiera do rozpisania w grudniu 1938 roku przyśpie-
szonych wyborów parlamentarnych. Zgodnie z oczekiwaniami zwyciężył 
dotychczasowy obóz rządzący – Jugosłowiańska Wspólnota Radykalna. 
Opozycja, której przewodził Vladko Maček pomimo blisko 45% popar-
cia, uzyskała zaledwie 67 mandatów. Pozostałych 306 miejsc poselskich 
w Skupštinie, otrzymali politycy ugrupowania kierowanego przez Milana 
Stojadinovicia69.

Ostatni rząd Królestwa Jugosławii skonstruował Serb Dragiša Cvetko-
vić70. Decyzja regenta Pawła Karadjordjevicia o zmianie osoby na sta-
nowisku premiera państwa wynikła z nieskutecznej polityki Milana Sto-
jadinovicia71. Największym sukcesem Dragišy Cvetkovicia było osiągnię-
cie serbsko-chorwackiego porozumienia (Sporazum72), na mocy którego 
utworzono Banowinę Chorwacką – autonomię w granicach monarchii73. 
Niestety rozwiązanie najtrudniejszego problemu wewnętrznego, z jakim 
przeszło dwie dekady borykali się jugosłowiańscy decydenci, zbiegło się 
z wybuchem II wojny światowej. W początkowej fazie konfl iktu rząd Kró-
lestwa Jugosławii ogłosił neutralność. Pomimo wsparcia dyplomatycznego 
ze strony angielskiego oraz francuskiego rządu, naciski ze strony niemie-
ckich i włoskich nazistów ostatecznie zmusiły jugosłowiańskie władze do 
działań wojennych. Ostatecznie Królestwo Jugosławii upadło, a poszcze-
gólne narody, które od 1918 roku współtworzyły państwo znalazły się we 
wrogich sojuszach. 

2.1.4. Chorwackie interesy polityczne w Królestwie Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców i Królestwie Jugosławii (1918–1941)
Niemal od samego początku funkcjonowania Królestwa Serbów, Chor-

watów i Słoweńców nasilał się spór wewnętrzny dotyczący ustroju pań-
stwa. Serbscy politycy opowiadali się za zcentralizowanym ośrodkiem 
władzy, natomiast przedstawiciele najliczniejszej chorwackiej partii poli-
tycznej dążyli do ustanowienia federacyjnej struktury państwa. Już w grud-

69  M. Tanty, Bałkany..., s. 186; T. Szymczak, Jugosławia..., s. 75. 
70  Wykaz premierów Królestwa Jugosławii zob. tabela nr 2 (Aneks).
71  Rozczarowani jugosłowiańskim rządem byli nie tylko Chorwaci czy Słoweńcy, ale 

również serbskie elity. Serbscy intelektualiści oskarżali głównie Chorwatów o zdradę jugo-
słowiańskiej idei, dla której Serbowie poświęcili swoją niezależność. Zob. J. Dragovic-Soso, 
Rethinking Yugoslavia: Serbian Intellectuals and the ‘National Question’ in Historical Per-
spective, „Contemporary European History” 2004, nr 13 (2), s. 174.

72  Sporazum Cvetković – Maček, 23. avgusta 1939. Zob. B. Petranović, M. Zečević, 
Jugoslovenski..., s. 476–478.

73  E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 37.
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niu 1918 roku. Chorwacka Partia Chłopska74 złożyła protest przeciw na-
ruszaniu suwerenności chorwackiej75. Polityczna działalność jej lidera 
– Stjepana Radicia76, zakończyła się jego aresztowaniem i osłabieniem 
ugrupowania chorwackiego. Niemniej jednak w wyborach do Zgromadze-
nia Ustawodawczego z listopada 1920 roku partia Radicia uzyskała trzeci 
wynik w państwie77. Pomimo znacznej reprezentacji, ludowcy nie mieli 
wpływu na formę ustawy zasadniczej, co w następstwie doprowadziło do 
zbojkotowania udziału w pracach Zgromadzenia Ustawodawczego. W ten 
sposób zapisy w uchwalonej 28 czerwca 1921 roku konstytucji widowdań-
skiej dotyczące ustroju państwa stały w opozycji z poglądem reprezento-
wanym przez Chorwatów. Odrzucono federalizm i autonomię poszczegól-
nych narodów, na rzecz unitaryzmu narodowego i zcentralizowanej władzy 
państwowej.

Kolejna propozycja federalizacji państwa wystosowana w 1923 roku 
przez Stjepana Radicia spotkała się z krytyką ze strony serbskich polity-
ków. Co więcej, przywódca chorwackich ludowców w obawie przed kolej-
nym aresztowaniem wyemigrował z Królestwa SHS, szukając poparcia dla 
swojego programu w gremiach rządowych Republiki Austrii, Republiki 
Weimarskiej, Francji, Wielkiej Brytanii i ZSRR. Pamiętać też trzeba, że 
jego działalność emigracyjna przejawiała charakter antypaństwowy. Chor-
wacki polityk nawiązał kontakty z Rosjanami i podpisał akces do Mię-
dzynarodówki Chłopskiej, co jawnie kolidowało z polityką zagraniczną 
Królestwa SHS, które nie utrzymywało stosunków dyplomatycznych ze 
Związkiem Radzieckim. Podczas kilkumiesięcznych rządów Ljubomira 
Davidovicia, oskarżenia ciążące wobec Stjepana Radicia zostały uchylone, 
co umożliwiło mu powrót do kraju w sierpniu 1924 roku. W tym też okresie 
Chorwacka Republikańska Partia Chłopska stała się najliczniejszym ugru-
powaniem politycznym w państwie, dlatego też ośrodek władzy ponow-
nie przejęli serbscy radykałowie. W konsekwencji zaostrzenia stanowiska 
wobec chorwackiej partii, na podstawie dekretu wydanego przez premiera 
SHS – Nikoli Pašicia zarządzono jej delegalizację. Stjepan Radić oraz inni 
chorwaccy politycy zostali aresztowani, jednakże w oparciu o ugodę, na 
podstawie której ludowcy m.in. zrezygnowali z federalistycznej ideologii 

74  Chorwacka Partia Chłopska została założona przez Stjepana i Ante Radicia w 1904 r., 
jednakże jej rola wzrosła po I wojnie światowej, w latach 1920–1925 używała nazwy Chor-
wacka Republikańska Partia Chłopska. 

75  W. Felczak, T. Wasilewski, Historia..., s. 438.
76  Na temat ideologii reprezentowanej przez Stjepana Radicia. Zob. T. Markus, Nacio-

nalizam i seljačka modernost: modernizacijske ideje Stjepana Radića, „Časopis za suvre-
menu povijest”, t. 42, 2010, nr 2, s. 447–464; Z. Matijević, Hrvatska pučka stranka i Stje-
pan Radić (1919–1928), „Radovi – Zavod za hrvatsku povijest”, t. 32–33, 1999–2000, s. 
257–266.

77  D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999, s. 70.
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zwolniono ich z aresztu. Ponadto w kolejnym rządzie Pašicia, przywódca 
chorwackich ludowców otrzymał funkcję ministra edukacji78. 

Niemniej jednak relacje między chorwackimi i serbskim politykami na-
dal były napięte w związku z czym już przed wyborami parlamentarnymi 
z 1927 roku ponownie rozgorzał spór o kształt ustrojowy państwa. Chorwa-
cka Partia Chłopska zawiązała blok opozycyjny wobec dotychczasowej wła-
dzy, a polityczny kryzys bezpośrednio przeniósł się na forum parlamentu79. 
W trakcie obrad dochodziło do bardzo poważnych kłótni i bójek między 
posłami. Podczas sesji parlamentarnej w czerwcu 1928 roku doszło do strze-
laniny, w efekcie której zginęło dwóch polityków Chorwackiej Partii Chłop-
skiej, trzech innych zostało ranionych, w tym Stjepan Radić80. Przywódca 
chorwackich ludowców w następstwie postrzelenia, zmarł dwa miesiące 
później. To wydarzenie uwydatniło poważny kryzys polityczny Królestwa 
SHS, który był bezpośrednio związany z rozbieżnymi aspiracjami serbskich 
i chorwackich polityków. 

Ustanowiony w konstytucji z 1921 roku ustrój państwa stał się platformą 
rywalizujących nacjonalizmów i umacniania się tendencji separatystycznych 
zwłaszcza wśród chorwackiej elity politycznej. Przejawem radykalizowania 
się poglądów politycznych w latach 20. XX w. było m.in. zawiązanie faszy-
zującej chorwackiej organizacji Hanao (Hrvatska Nacionalna Omladina), 
której ideologia odwoływała się do potrzeby zjednoczenia ziem zamiesz-
kałych przez chorwacki naród81. Poglądy reprezentowane przez działaczy 
Hanao zostały wydatnie rozwinięte przez utworzoną w 1930 roku terrory-
styczną organizację – Ustaša, na czele której stanął Ante Pavelić. Tymcza-
sem zawieszenie konstytucji przez króla Aleksandra, przemianowanie na-
zwy państwa z Królestwa SHS na Królestwo Jugosławii oraz wprowadzenie 
nowego podziału administracyjnego pogłębiło wewnętrzny kryzys państwa 
i miało negatywny wpływ przede wszystkim na serbsko-chorwacki dialog 
polityczny. Ustawa zasadnicza z 1931 roku jednoznacznie potwierdziła au-
torytarny ustrój Królestwa Jugosławii, w którym dominującą pozycję utrzy-
mali politycy serbscy.

Po śmierci Stjepana Radicia, przewodnictwo w Chorwackiej Partii 
Chłopskiej objął Vladko Maček, który zasadniczo podtrzymał program 
swego poprzednika, uznając za priorytet uzyskanie politycznych praw dla 

78  L. Benson, Jugosławia..., s. 61.
79  Chorwacka Partia Chłopska wraz z serbską Niezależną Partią Demokratyczną powo-

łała w parlamencie opozycyjną w stosunku do rządu – Koalicję Chłopsko-Demokratyczną. 
J. Rychlik, Braća Radić i Hrvatska seljačka stranka, „Zbornik Janković” t. 1, 2015, nr 1, 
s. 98.

80  D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 77–78.
81  Ž. Karaula, Hrvatska Nacionalna Omladina – (Hanao). Prilog proučavanju djelovanja 

i rada hrvatskih omladinskih organizacija u Kraljevini SHS, „Historijski Zbornik” br. 2, 2008, 
s. 306; A. Giza, Narodziny..., s. 114.
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Chorwacji. Na początku lat 30. XX w. chorwaccy ludowcy, aktywnie działali 
w opozycji do monarchy i skupionego wokół niego ośrodka władzy, przez co 
doświadczali szykan i krótkotrwałych aresztów. Warto wspomnieć, że w tym 
okresie Vladko Maček utrzymywał kontakty z Ante Paveliciem, jednakże 
różnice ideologiczne nie pozwoliły na zawiązanie współpracy ludowców 
z Ustaszami82. Efektem prac opozycyjnych partii politycznych było opubli-
kowanie w listopadzie 1932 roku tzw. Punktacji Zagrzebskich (Zagrebačke 
punktacije)83. Rezolucja zawarta w pięciu punktach, potępiała hegemonię 
serbską, absolutyzm, centralizm i unitaryzm. Żądano reorganizacji państwa 
na zasadzie równouprawnienia narodowego i decydowania w sprawach 
wewnętrznych84. W miejsce zcentralizowanych i unitarnych rządów za-
proponowano federacyjny ustrój państwa. Następstwem działalności poli-
tycznej opozycyjnych partii były aresztowania czołowych polityków, m.in. 
na początku 1933 roku Vladko Maček został skazany na 3 lata więzienia. 
W tym samym czasie swoje działania umocniły organizacje odwołujące się 
do metod terrorystycznych. Efektem współdziałania Ustaszy z Wewnętrzną 
Macedońską Organizacją Rewolucyjną był wspomniany już zamach mar-
sylski z października 1934 roku, w którym zastrzelono króla Jugosławii. 
Głównymi inspiratorami i organizatorami zabójstwa monarchy byli czołowi 
działacze Ustaszy – Ante Pavelić i Eugen Kvaternik. Obaj politycy uniknęli 
odpowiedzialności prawnej w następstwie udzielonego azylu politycznego 
przez władze włoskie. 

Śmierć króla Aleksandra oraz pogarszająca się sytuacja wewnętrzna 
Królestwa Jugosławii osłabiła centralny ośrodek władzy i wymusiła zmiany 
w stosunku do opozycji politycznej. W grudniu 1934 roku zwolniono z wię-
zienia Vladko Mačka, który ponownie zjednoczył polityków antagonistycz-
nie nastawionych do ówczesnego reżimu politycznego. O sile utworzonej na 
potrzeby wyborów parlamentarnych z maja 1935 roku – Koalicji Chłopsko
-Demokratycznej85 świadczyło pozyskanie ponad miliona głosów wybor-
czych. Niemniej jednak w świetle obowiązującej ordynacji wyborczej Ko-
alicja otrzymała nieproporcjonalną do wyniku wyborczego ilość mandatów 
(67 z 370), co przełożyło się na jej absencję w parlamencie. Rozmowy z po-
litykami chorwackimi zostały podjęte przez ówczesnego premiera Królestwa 
Jugosławii Milana Stojadinovicia dopiero w styczniu 1937 roku. Vladko 

82  S.P. Ramet, Vladko Maček i Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji, „Časo-
pis za suvremenu povijest” t. 43, 2011, nr 1, s. 143.

83  L. Boban, Kontroverze iz povijesti Jugoslavije: Dokumentima i polemikom o temama 
iz novije povijesti Jugoslavije, Zagreb 1987, s. 34–35.

84  W. Walkiewicz, Bałkany Słowiańskie. Aspiracje – Uwikłania – Sprzeczności, Warsza-
wa–Białystok 2015, s. 26.

85  Koalicję Chłopsko-Demokratyczną utworzyła Chorwacka Partia Chłopska oraz poli-
tycy wywodzący się z serbskich partii opozycyjnych tj.: Niezależna Partia Demokratyczna, 
Partia Demokratyczna, Partia Rolnicza. Koalicją przewodził Vladko Maček.
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Maček domagał się równouprawnienia Chorwatów i Słoweńców z Serbami 
oraz żądał szerokiej autonomii dla Chorwacji86. Postulaty te bezpośrednio 
wiązały się z potrzebą zmiany ustroju państwa, dlatego też rząd odrzucił 
propozycje opozycji i ostatecznie negocjacje nie przyniosły wymiernego 
rezultatu. Pomimo niepowodzenia przywódca chorwackich ludowców nie 
zaprzestał przedsięwzięć w celu przeprowadzenia legalnych zmian w syste-
mie politycznym państwa jugosłowiańskiego i w październiku 1937 roku 
doprowadził do zawarcia antyrządowego porozumienia Chorwackiej Partii 
Chłopskiej z serbską opozycją87.  

W okresie kolejnych miesięcy sytuacja wewnętrzna Królestwa Jugosła-
wii nadal przejawiała wysoką konfl iktogenność i niestabilność polityczną. 
Przedterminowe wybory parlamentarne z grudnia 1938 roku uwydatniły ten-
dencję umacniania się opozycji i zmusiły dotychczasowy ośrodek władzy 
do zmiany polityki wobec Chorwatów88. Powołany w lutym 1939 roku ga-
binet Dragišy Cvetkovicia za główny punkt swojego programu uznał sfi na-
lizowanie porozumienia z chorwackimi politykami89. Trwające od kwietnia 
1939 roku negocjacje między stroną rządową a chorwacką opozycją osta-
tecznie zakończyły się podpisaniem 26 sierpnia 1939 roku przez Dragišę 
Cvetkovicia i Vladko Mačka tzw. Sporazumu (Porozumienie). W świet-
le układu powołano koalicyjny rząd Cvetkovicia, w którym Maček objął 
stanowisko wicepremiera, natomiast trzy funkcje ministerialne otrzymali 
chorwaccy politycy. Przypomnijmy, że najważniejszym osiągnięciem Spo-
razumu było wydzielenie na obszarze Królestwa Jugosławii autonomicznej 
Banowiny Chorwackiej – jednostki administracyjnej obejmującej ziemie 
zamieszkiwane przez Chorwatów. Banowina objęła ok. 30% powierzchni 
jugosłowiańskiego państwa, w jej granicach znalazło się historyczne teryto-
rium Chorwacji z Slawonią i Dalmacją oraz część Bośni i Hercegowiny90. 
Na jej obszarze zamieszkiwało ponad 4 milony ludzi, z czego 70% stano-
wili Chorwaci, 19% Serbowie i blisko 11% inne narodowości91. Banowina 
otrzymała szeroką autonomię, gdyż w jej gestii pozostawiono sprawy we-
wnętrzne, oświatę, gospodarkę, fi nanse i sprawy socjalne92. Najwyższym 
organem władzy wykonawczej stanowił ban, natomiast funkcje z zakresu 

86  W. Felczak, T. Wasilewski, Historia..., s. 461.
87  D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 94.
88  Warto zaznaczyć, że V. Maček proponował Włochom objęcie protektoratu nad chor-

wacką domoviną. W. Walkiewicz, Bałkany..., s. 39–40.
89  S.P. Ramet, Vladko Maček..., s. 150; A. Giza, Narodziny..., s. 125.
90  Banowina Chorwacka swoim zasięgiem objęła ponad 65 tys. km2, a w jej granicach 

znalazły się dotychczasowe Banowiny: Sawska i Przymorza oraz powiaty przynależne do 
innych Banowin tj. Brčko, Derventa, Dubrovnik, Fojnica, Gradačac, Ilok, Šid i Travnik. S. Sr-
kulj, J. Lucić, Hrvatska povijest u dvadeset pet karata, Zagreb 1996, s. 101.

91  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 102.
92  K. Krysieniel, System..., s. 43.
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władzy ustawodawczej zostały przypisane chorwackiemu parlamentowi – 
Saborowi. Pierwszym banem został wybrany Ivan Šubašić – chorwacki po-
lityk, mający powiązania z dworem księcia Pawła Karadjordjevicia. Bano-
wina Chorwacka w następstwie agresji III Rzeszy na Królestwo Jugosławii 
przestała funkcjonować w kwietniu 1941 roku. Jej terytorium posłużyło do 
utworzenia Niezależnego Państwa Chorwackiego, quasi-państwa będącego 
pod protektoratem faszystowskich Niemiec i Włoch.

Należy podkreślić, że Sporazum w znacznej mierze ustabilizował sytuację 
wewnętrzną w Królestwie Jugosławii. Po ponad dwudziestu latach zneutra-
lizowano konfl ikt, w którym strony opowiadały się za różnymi koncepcjami 
ustroju państwa. U progu II wojny światowej serbscy centraliści i zwolen-
nicy unitarnego państwa zostali zmuszeni do odejścia od dotychczasowego 
kształtu Królestwa, które przede wszystkim w aspekcie politycznym zdo-
minował jeden naród – Serbowie. Ustanowienie autonomicznej Banowiny 
Chorwackiej oznaczało opowiedzenie się za koncepcją federalistyczną pań-
stwa i równouprawnieniem narodów. Niestety kompromis został osiągnięty 
zbyt późno i nie miał możliwości na pełną realizację. Wydarzenia II wojny 
światowej uwydatniły jego tymczasowość, a serbsko-chorwacki spór poli-
tyczny przekształcił się w otwarty konfl ikt.

2.2. Powstanie i funkcjonowanie Jugosławii po drugiej wojnie 
światowej (1945–1991/1992)

Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców przekształcone w Kró-
lestwo Jugosławii naznaczone było permanentnym konfl iktem wewnętrz-
nym, w którym ścierały się serbskie i chorwackie interesy polityczne. Po 
ponad dwóch dekadach, na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej 
wypracowano porozumienie, na podstawie którego Chorwaci otrzymali au-
tonomię. Niestety wydarzenia wojenne spotęgowały rozbrat między jugo-
słowiańskimi narodami, faszyzujący Chorwaci przyłączyli się do Państw 
Osi, a Serbowie do Ententy. Konsekwencje były tragiczne dla obu nacji, 
a w szczególności dla Serbów, którzy byli masowo mordowani przez reżim 
ustaszowski. W trakcie II wojny światowej ukształtowały się nowe siły mili-
tarno-polityczne tzn. komunistyczna partyzantka pod przywództwem Josipa 
Broz Tity oraz ruch czetników, na czele którego stanął Dragoljub (Draża) 
Mihailović. Obie formacje łączył jeden cel, jakim było wyzwolenie Jugosła-
wii, jednakże różniła je ideologia polityczna i koncepcja przyszłego państwa. 
Partyzanci walczyli o komunistyczną Jugosławię, bez wyraźnych podziałów 
na narody, natomiast czetnicy opowiadali się za przywróceniem monarchii, 
a co za tym idzie reaktywację serbskiej hegemonii. Zdecydowanie większe 
poparcie społeczeństwa jugosłowiańskiego mieli partyzanci, dlatego też to 
oni wyzwolili państwo i stworzyli podstawy polityczne i prawne dla funk-
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cjonowania powojennej Jugosławii. W ciągu kilku lat reżim Josipa Broz 
Tity przezwyciężył konkurencję polityczną i uzyskał pełnię władzy na ko-
lejne dekady swojego przywódctwa politycznego. W listopadzie 1945 roku 
proklamowano Federacyjną Ludową Republikę Jugosławii, w skład której 
wchodziły: Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Słowenia 
oraz Czarnogóra. Nazwa państwa została zmieniona w 1963 roku na Socja-
listyczną Federacyjną Republikę Jugosławii. Najwyższym aktem prawnym 
była konstytucja z 1946 roku, a następnie z 1953, 1963 i 1974 roku. Ponadto 
republiki – podmioty federacji posiadały odrębne ustawy zasadnicze, wo-
bec których zastosowano wymóg zgodności z ustawą federacyjną. W latach 
1945–1980 państwem niepodzielnie rządził Josip Broz Tito oraz utworzona 
przez niego formacja polityczna – Komunistyczna Partia Jugosławii (Zwią-
zek Komunistów Jugosławii). Wprawdzie w trakcie rządów Tity dochodziło 
do prób przełamania hegemonii komunistów, jednak nie miały one więk-
szego wpływu na ustrój i funkcjonowanie państwa. Federacja jugosłowiań-
ska była scentralizowana zarówno na poziomie politycznym, jak i gospo-
darczym, dlatego też ośrodki władzy republik były podporządkowane wła-
dzy centralnej. W następstwie kryzysu narodowościowego z połowy lat 70. 
XX w. zależność ta była o wiele bardziej uwydatniona. Dopiero po śmierci 
Josipa Broz Tity rozpoczął się proces demontażu państwa. W poszczegól-
nych republikach coraz większe wpływy uzyskiwali lokalni politycy i na 
przełomie lat 80. i 90. XX w. ośrodek władzy w Serbii został zdominowany 
przez Slobodana Miloševicia, a w Chorwacji przez Franjo Tuđmana. Obaj 
przywódcy polityczni wykorzystali defetystyczne nastroje społeczne i sto-
sując agresywną demagogię nacjonalistyczną przyczynili się do odrodzenia 
rodzimych nacjonalizmów. Warto podkreślić, że spór serbsko-chorwacki, 
jaki miał miejsce w okresie monarchicznej Jugosławii został powstrzymany 
przez komunistyczny reżim, jednakże nie został całkowicie zneutralizowa-
ny. Kwestia ta miała szczególne znaczenie w trakcie rozpadu Jugosławii na 
początku lat 90. XX w. 

2.2.1.Serbia podczas drugiej wojny światowej (1941–1945)
W obliczu rozpoczynającej się II wojny światowej Królestwo Jugosławii 

już 4 września 1939 roku ogłosiło swoją neutralność93. W ciągu następnych 
kilku miesięcy jugosłowiański rząd podtrzymywał kontakty dyplomatyczne 
z sąsiadami. Został również zmuszony do zawarcia niekorzystnego układu 
gospodarczego z III Rzeszą, dla której miał zapewnić dostawy żywności 
i surowców naturalnych. Należy zaznaczyć, że Adolf Hitler związany wal-
kami na kilku frontach nie planował otwarcia kolejnego na Bałkanach. Ko-
rzystna dla Jugosławii sytuacja zmieniła się wraz z przystąpieniem Włoch do 

93  M. Tanty, Bałkany..., s. 223. 
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wojny 10 czerwca 1940 roku. Celem militarnym Benito Mussoliniego było 
opanowanie m.in. zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, dlatego też 
pod koniec października skierował swoje wojska w kierunku Grecji94. Próba 
opanowania państwa greckiego przez włoskich faszystów była nieudana95. 
Jeszcze w listopadzie 1940 roku do bloku Państw Osi przystąpili Węgrzy 
i Rumunii, przez co położenie geopolityczne Królestwa Jugosławii stało się 
problematyczne. Co więcej wzrastał niepokój wśród obywateli jugosłowiań-
skich, którzy sympatyzowali z Grekami i nie popierali agresywnej polityki 
III Rzeszy i Włoch. W kolejnych miesiącach rząd Dragišy Cvetkovicia pod-
trzymywał swoje niezaangażowanie w konfl ikt i nie przystał na propozycję 
przystąpienia do Paktu Trzech Mocarstw96. Tymczasem 1 marca 1941 roku 
do Paktu przyłączyła się Bułgaria, w ten sposób wrogi sojusz otoczył Kró-
lestwo Jugosławii. Silne naciski polityczne ze strony Joachima von Ribben-
tropa poskutkowały i 25 marca doszło do podpisania w Wiedniu aktu akce-
syjnego Jugosławii do Paktu Trzech97. To posunięcie zostało skrytykowane 
przez grupę ofi cerów, na czele której stanął serbski generał Dušan Simović98. 
W nocy z 26 na 27 marca 1941 roku, miał miejsce zamachu stanu, w efekcie 
którego rząd Cvetkovicia został obalony, a nowy skonstruował Dušan Simo-
vić99. Przewrót anulował decyzje dyplomatyczne poprzedniego gabinetu, co 
jednocześnie oznaczało konfl ikt z III Rzeszą i Włochami. Niestety współ-
praca z państwami Ententy, zwłaszcza z Wielką Brytanią nie gwarantowały 
wsparcia militarnego w przypadku agresji wrogiego sojuszu100. 6 kwietnia 
1941 roku bez wypowiedzenia wojny samoloty niemieckie rozpoczęły bom-
bardowanie Belgradu i innych ośrodków miejskich w Jugosławii101. Wojska 
jugosłowiańskie nie zdołały przeciwstawić się lepiej wyposażonej armii na-
jeźdźcy i obrona państwa trwała zaledwie kilka dni. 12 kwietnia 1941 roku 
upadł Belgrad i dwa dni później zdecydowano o kapitulacji, którą podpisano 

94  P. Tase, Italy and Albania: The political and economic alliance and the Italian inva-
sion of 1939, „Academicus – International Scientifi c Journal” t. 6, 2012, s. 67.

95  T. Rawski, Wojna na Bałkanach 1941. Agresja hitlerowska na Jugosławię i Grecję, 
Warszawa 1981, s. 89.

96  B. Petranović, Srbija u drugom svetskom ratu, Beograd 1992, s. 63.
97  P. Opačić, O pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 1941. godine, Okrugli sto 27 mart 

1941: Knez Pavle u vihorima evropske politike, Beograd, 25–27 III 2003, s. 8.
98  Grupa ta była powiązana z serbskimi stronnictwami opozycyjnymi i reprezentowała 

patriotycznie nastawiony serbski korpus ofi cerski. T. Rawski, Wojna..., s. 141.
99  J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian..., s. 692; A. Giza, Narodzi-

ny..., s. 131.
100  Warto odnotować, że w 1940 r. Brytyjczycy utworzyli Special Operation Executive – 

tajną organizację w celu prowadzenia sabotażu w okupowanej przez Niemcy Europie, która od 
1943 r. wspierała dostawami sprzętu partyzantów J. Broz Tity. Zob. J. Tebinka, Polska i Jugo-
sławia w polityce brytyjskiej 1945–1980 [w:] Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodo-
wych po II wojnie światowej, M. Pavlović, A. Zaćmiński (red.), Bydgoszcz 2014, s. 15.  

101  W. Felczak, T. Wasilewski, Historia..., s. 473; W. Walkiewicz, Bałkany..., s. 64.
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17 kwietnia 1941 roku. Królestwo Jugosławii przestało istnieć, a Serbia do-
stała się pod okupacje niemiecką102. Należy zaznaczyć, że część serbskich 
ziem zostało anektowanych do sąsiednich państw. Węgry przyłączyły Bacz-
kę i Baranję, pod władanie Bułgarii weszła większość ziem Macedonii (wraz 
ze Skopjem) oraz część wschodniej Serbii, natomiast południowe Kosowo 
oraz zachodnia Macedonia zostały dokooptowane do włoskiego protektoratu 
„Wielkiej Albanii”103. Serbską ludność cywilną zamieszkującą obszary, które 
stały się częścią wrogich lub marionetkowych państw masowo deportowano 
do okupowanej Serbii. Wypędzenia (120 – 300 tys.) i eksterminacja (ok. 
300 tys.) w największym stopniu objęła Serbów z Bośni, Slawonii, Dalmacji 
i Hercegowiny – na ziemiach nowo powstałego Niezależnego Państwa Chor-
wackiego. Podobne przedsięwzięcie zostało przeprowadzone na terytorium 
Kosowa. Serbowie trafi ali głównie do obozów koncentracyjnych w Prisztinie 
i Mitrovicy (70–100 tys.)104. Jeszcze w kwietniu naziści utworzyli marionet-
kowy rząd komisaryczny Milana Aćimovicia, który miał zarządzać okupo-
waną Serbią. Warto wspomnieć, że Milan Aćimović nieskutecznie zabiegał 
o utworzenie „Wielkiej Serbii” pod protektoratem III Rzeszy.

Na okupowanych ziemiach byłego Królestwa Jugosławii działała par-
tyzantka skupiona w dwóch obozach. Pierwszym z nich było środowisko 
skoncentrowane wokół Komunistycznej Partii Jugosławii, któremu prze-
wodził Josip Broz Tito. Drugim ośrodkiem oporu były zmilitaryzowane 
formacje dowodzone przez Serba Dragoljuba (Drażę) Mihailovicia tzw. 
Czetnicy105. Wybuch wojny między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim 
zmobilizował obu przywódców do walki o wyzwolenie jugosłowiańskich 
ziem. W lipcu 1941 roku wybuchło powstanie w Belgradzie, które w szyb-
kim tempie objęło także inne serbskie miasta i regiony. Wyzwolono blisko 
połowę obszaru przedwojennej Serbii. Na terytorium Bośni oraz w Herce-
gowinie społeczność serbska stawiała opór chorwackim faszystom. Jedno-
cześnie uwypukliły się różnice światopoglądowe pomiędzy Josipem Titą 
a Dragoljubem Mihailoviciem. Przypomnijmy, że pierwszy z nich opo-
wiadał się za komunistyczną koncepcją przyszłego państwa, Mihailović 

102  J. Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia 1941–1945. Occupation and Col-
laboration, Redwood City 2001, s. 63.

103  B. Jelavich, Historia..., s. 277.
104  S. Ramet, The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation 1918–2005, 

Bloomington, IN 2006, s. 114.
105  Czetnicy – serbskie oddziały partyzanckie, walczące w obronie serbskich interesów. 

Nie stanowili jednolitej formacji wojskowej, byli podzieleni na lokalne grupy oporu funkcjo-
nujące niezależnie bez zcentralizowanego ośrodka władzy. Ich głównymi oponentami byli 
chorwaccy Ustasze, bośniackie i albańskie oddziały Waffen SS oraz komunistyczna party-
zantka. Czetnicy uzyskali polityczne poparcie od jugosłowiańskiego rządu na uchodźctwie. 
Formalnie naczelne dowództwo sprawował Dragoljub Mihailović, jednakże niektórzy przy-
wódcy czetników współpracowali z niemieckim okupantem m.in. Kosta Pećanac.
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walczył w obronie serbskich interesów i przedwojennego Królestwa Jugo-
sławii106. Osobiste spotkanie dwóch przywódców z 19 września 1941 roku 
zakończyło się mało znaczącą deklaracją o wzajemnej nieagresji. Tymcza-
sem w sierpniu Adolf Hitler odwołał premiera Milana Aćimovicia i na jego 
stanowisko powołał Milana Nedicia, który utworzył tzw. Rząd Narodowe-
go Ocalenia (Vlada narodnog spasa)107. Warto odnotować, że Nedić został 
wytypowany przez Jugosłowiański Ruch Narodowy Zbor – ugrupowanie 
polityczne kolaborujące z III Rzeszą. Jednym z priorytetów generała Mila-
na Nedicia była współpraca z niemieckim okupantem w walce z komuni-
styczną partyzantką. Ostatecznie pod koniec września 1941 roku niemie-
ckie wojska rozpoczęły ofensywę, której celem miała być likwidacja ruchu 
oporu. Walki ze wspólnym wrogiem przełożyły się na zawarcie porozu-
mienia komunistycznej partyzantki z czetnikami. Niemniej jednak układ 
był tylko tymczasowy, gdyż Dragoljub Mihailović chcąc podporządkować 
sobie cały ruch partyzancki wdał się w walki z oddziałami Tity w Užicach. 
Wewnętrzny spór wykorzystali Niemcy, którzy w toku ofensywy wyparli 
partyzantów do Bośni. W okresie następnych miesięcy komunistyczna par-
tyzantka umocniła się na tyle by wyzwolić obszary Bośni i Hercegowiny. 
Wprawdzie Josip Broz Tito nie powołał rządu, ale 26 listopada 1942 roku 
zorganizował w Bihaciu zgromadzenie przedstawicieli ludności i zawiązał 
Antyfaszystowską Radę Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (Antifaši-
stičko veće narodnog oslobodjenja Jugoslavije, AVNOJ)108. Przemiano-
wano również nazwę partyzanckich oddziałów na Narodową Armię Wy-
zwolenia Jugosławii (Narodno Oslobodilačka Vojska i Partizanski Odredi 
Jugoslavije, NOVJ). Czetnicy po niepowodzeniu w Užicach wycofali się 
na terytorium pogranicza Serbii i Czarnogóry i tam skoncentrowali swoje 
główne siły militarne. W czerwcu 1942 roku Dragoljub Mihailović uzy-
skał stopień generała, tytuł ministra wojny królewskiego rządu, przeby-
wającego w Londynie oraz dowódcy naczelnego „Armii Jugosłowiańskiej 
w Ojczyźnie”. Należy zaznaczyć, że gabinet na uchodźctwie odcinał się 
od działalności jugosłowiańskich komunistów i nie reprezentował ich na 
arenie międzynarodowej. Słusznie postrzegano, że Komunistyczna Partia 
Jugosławii i jej „przybudówka” militarna stanowi zagrożenie dla przed-
wojennej władzy zorganizowanej wokół króla Piotra II i serbskiej elity 
politycznej.

106 A. Petrovic, The Transformation of Mihailović’s Chetnik Movement: From Royalist Yu-
goslav Forces to Serb Nationalist Guerrillas, Simon Fraser University, Burnaby 2011, s. 363.

107  P.J. Cohen, Serbia’s Secret War: Propaganda and the Deceit of History, Tamu 1999, 
s. 34.

108  A. Đongalić, Ž. Atanacković, D. Pleča, Yugoslavia in the Second World War, Belgrade 
1967, s. 106.
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Kolejne niemieckie ofensywy z stycznia i maja 1943 roku nie złamały 
oporu NOVJ, w czerwcu doszło do krwawej bitwy nad rzeką Sutejską, gdzie 
ok. 127-tysięczna połączona armia Państw Osi nie zdołała zneutralizować 
ok. 22 tys. żołnierzy Josipa Broz Tity. Pomimo, że partyzanci stracili 1/3 żoł-
nierzy, pozostałe jednostki przebiły się przez wrogie oddziały i uszły z pola 
walki. Naziści odnieśli militarne zwycięstwo, ale ponieśli taktyczną porażkę, 
gdyż nie zdołali osiągnąć zakładanego celu, jakim była całkowita destrukcja 
głównych sił Narodowej Armii Wyzwolenia Jugosławii109. To wydarzenie 
miało bezpośrednie przełożenie na wzrost znaczenia i prestiżu oddziałów 
dowodzonych przez Josipa Broz Titę. 29 listopada 1943 roku odbył się zjazd 
AVNOJ w Jajcach, na którym ustanowiono podstawy dla przyszłego państwa 
jugosłowiańskiego110. Komunistyczni decydenci zanegowali prawo rządu 
londyńskiego do reprezentowania jugosłowiańskiego państwa na arenie mię-
dzynarodowej i w jego miejsce powołali Narodowy Komitet Wyzwolenia 
Jugosławii, uważany za pierwszy rewolucyjny rząd Jugosławii111. Ponadto 
potwierdzono, że powojenne państwo (Demokratyczna Federacyjna Jugo-
sławia) będzie wspólnotą równoprawnych narodów, co dla Serbów oznacza-
ło utratę dotychczasowej hegemonii politycznej. Militarne przedsięwzięcia 
wojsk niemieckich pod koniec 1943 i na początku 1944 roku nadal były nie-
skuteczne, dzięki czemu w rękach partyzantów znalazły się coraz większe 
połacie byłego Królestwa. Polityczne i militarne znaczenie jugosłowiańskich 
komunistów systematycznie wzrastało. Ostatecznie w czerwcu i w sierpniu 
1944 roku Ivan Šubašić, premier rządu emigracyjnego Królestwa Jugosła-
wii podjął rozmowy z komunistami m.in. w sprawie powołania wspólnego 
gabinetu. Owocem negocjacji było porozumienie uwzględniające warunki 
stawiane przez Josipa Broz Titę112. W zasadzie emigracyjna władza utraciła 
kontrolę nad rozwojem wydarzeń na obszarze byłego Królestwa Jugosławii. 
Funkcje monarchy przejęła regencja, a król Piotr II otrzymał status persona 
non grata w odradzającym się państwie.

Latem 1944 roku w południowej i wschodniej Serbii wybuchło masowe 
powstanie. Wtedy to na obszarze tym utworzono kilka dywizji pod kierow-
nictwem komunistów, których celem miało być opanowanie całego teryto-

109  Na temat bitwy nad Sutejską czyt. V. Strugar, Wojna i rewolucja narodów Jugosławii 
1941–1945, Warszawa 1967, s. 167–182.

110  Pełne teksty m.in.: Deklaracji z drugiej sesji Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Na-
rodowego Jugosławii oraz Decyzji o powołaniu Jugosławii na zasadach federacyjnych (Jajce, 
29 listopad 1943 r.): Yugoslavia through documents..., s. 202–207.

111  E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 38.
112  Uzgodniono m.in. zobowiązania rządu emigracyjnego do wykluczenia ze służby 

dyplomatyczno-konsularnej osób, które nie akceptowały działań politycznych i militarnych 
jugosłowiańskiej partyzantki komunistycznej oraz potwierdzono rozwiązanie jednostek woj-
skowych na obczyźnie dotychczas podporządkowanych rządowi królewskiemu. Z. Rutyna, 
Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943–1948, Warszawa 1981, s. 106.
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rium Serbii. Czetnicy Dragoljuba Mihailovicia w trakcie wielomiesięcznych 
walk, głównie z partyzantką komunistyczną stracili na znaczeniu, a ich dzia-
łania były terytorialnie ograniczone. W żaden sposób nie mogli pretendować 
do miana wojsk wyzwoleńczych i nie mieli możliwości zwłaszcza militar-
nych do skutecznego konkurowania z partyzantami Tity. 20 października 
1944 roku oddziały wojska radzieckiego wraz z Armią Jugosłowiańską (po-
wstała z Narodowej Armii Wyzwolenia Jugosławii) oswobodziły Belgrad113. 
Pozostałe regiony Serbii, w głównej mierze północne ziemie zostały wy-
zwolone do końca 1944 roku. Serbski generał Dragoljub Mihailović jeszcze 
w maju 1945 roku podjął nieudaną próbę przedostania się do Serbii. Po-
nownie jego oddziały zostały pobite przez Armię Jugosłowiańską114. Od po-
czątku 1945 roku komuniści skutecznie budowali swój potencjał polityczny. 
W marcu dokooptowano do rządu Josipa Broz Tity członków rządu emigra-
cyjnego m.in.: Milana Grola, przywódcę serbskiej Partii Demokratycznej. 
Gabinet zdominowany przez komunistów został uznany na arenie międzyna-
rodowej115. W sierpniu status tymczasowego zgromadzenia ustawodawczego 
uzyskała Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (AV-
NOJ), której skład poszerzono m.in. o przedwojennych parlamentarzystów. 
W tym samym czasie dotychczasowi przedstawiciele władzy emigracyjnej 
w gabinecie kierowanym przez Josipa Broz Titę, podali się do dymisji. Ko-
muniści osiągnęli zamierzony cel, jakim było zdominowanie organów pań-
stwowych i decydowanie o przyszłym kształcie politycznym państwa. 

2.2.2. Niezależne Państwo Chorwackie (1941–1945)
Koncepcja utworzenia niepodległego państwa chorwackiego była podej-

mowana przez wielu działaczy politycznych właściwie od początku funk-
cjonowania monarchii jugosłowiańskiej. Przypomnijmy, że już na przełomie 
lat 20. i 30. XX w. ukształtował się chorwacki ruch narodowowyzwoleń-
czy – Ustaszy (Ustaša – Hrvatski Oslobodilački Pokret), ktrego pryzwód-
cą został Ante Pavelić. Początkowo organizacja Ustaszy była ograniczona 
kadrowo, a swoją działalność prowadziła tylko poza granicami Jugosławii. 
Niemniej jednak po skutecznym zamachu marsylskim na króla Jugosławii, 
chorwaccy działacze powiązani z ruchem Ustaszy wzmocnili swoje wpły-
wy wśród chorwackich polityków. Porozuminie Dragišy Cvetkovicia – pre-
miera Królestwa Jugosławii z Vladkiem Mačkiem – liderem chorwackiej 

113  V. Strugar, Wojna..., s. 301.
114  D. Mihailović został schwytany przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa 13 mar-

ca 1946 r., oskarżony o kolaborację z okupantem skazany na karę śmierci, którą wykonano 
17 lipca 1946 r. Zob. A. Giza, Narodziny..., s. 142.

115  Spośród władz emigracyjnych do Tymczasowego Rządu Demokratycznej Federacyj-
nej Jugosławii weszły tylko trzy osoby na dwadzieścia osiem tek ministerialnych. M. Tanty, 
Bałkany..., s. 261.
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opozycji parlmentarnej, na podstawie którego powstała chorwacka autono-
mia zostało krytcznie przyjęte przez Ustaszy. Tzw. Sporazum nie spełniał 
zasadniczego celu, stawianego przez faszyzujących Chorwatów, jakim było 
uzyskanie niezależeności. Wraz z początkiem II wojny światowej wzrosła 
aktywność chorwackiego podziemia, które upatrywało szansę rozbicia Jugo-
sławii przez nazistowskie Niemcy i Włochy. W styczniu 1940 roku włoski 
minister spraw zagranicznych Galeazzo Ciano przedstawił projekt utworze-
nia niezależnego państwa chorwackiego związanego unią personalną z Wło-
chami116. Propozycje Galeazzo Ciano poparł Ante Pavelić, jednakże jego 
realizacja została powstrzymana przez Niemców, którzy wyrazili sprzeciw 
wobec wojny na Bałkanach. Sytuacja uległa zmianie w następstwie włoskiej 
agresji na Grecję w październiku 1940 roku i zamachu stanu w Belgradzie 
z 27 marca 1941 roku. Na początku kwietnia konsul generalny Niemiec 
w Zagrzebiu – Alfred Freundt, otrzymał polecenie wyegzekwowania od 
przywódców Ustaszy pisemnej prośby o pomoc dla III Rzeszy w tworze-
niu niepodległego państwa chorwackiego. Stosowny dokument został pod-
pisany, jednak już 4 kwietnia niezależna grupa dysydentów powiązanych 
z partią Vladka Mačka proklamowała wolne i suwerenne państwo chorwa-
ckie, terytorialnie obejmujące historyczne i etniczne obszary chorwackie117. 
Pomimo rozpoczętych działań militarnych przez III Rzeszę wymierzonych 
w Królestwo Jugosławii, Vladko Maček nie zgodził się na współpracę z na-
zistami. 10 kwietnia 1941 roku bezpośrednio przed niemieckim natarciem 
na Zagrzeb, Slavko Kvaternik ogłosił przez radio powstanie Niezależnego 
Państwa Chorwackigo (Nezavisna Država Hrvatska, NDH). Wkrótce zo-
stały wybrane władze państwowe, Ante Pavelić został poglavnikiem (głowa 
państwa), natomiast Kvaternik doglavnikiem (zastępca głowy państwa) i mi-
nistrem wojska. 15 kwietnia 1941 roku NDH została uznana przez władze 
niemieckie i włoskie z tym, że poparcie ze strony państw Osi przekładało się 
na uzależnienie chorwackiego państwa od obcych reżimów. Przejawem wło-
skiego protekcjonizmu było wyznaczenie wspólnej granicy z NDH na nie-
korzyść Chorwatów. Włosi przejęli większość wysp na Morzu Adriatyckim 
oraz znaczną część wybrzeża dalmatyńskiego118. Ponadto koronę chorwacką 
otrzymał włoski książę Aimone, przyjmując imię Tomislava II. W kolejnych 
miesiącach doprecyzowano granice NDH i ostatecznie państwo rozciągało 
się na obszarze Međimurji, Slawonii, Bośni i Hercegowiny, Śremu i części 
Dalmacji i Wojwodiny. Warto zaznaczyć, że obszary te były zamieszkiwane 
nie tylko przez Chorwatów, ale tez przez inne narody, w tym głównie Ser-

116  K. Szczepanik, J. Wilamowski, Ustasze i separatyzm chorwacki: przyczynek do badań 
nad chorwackim ruchem nacjonalistycznym, „Przegląd Historyczny” 1983, nr 74(1), s. 89.

117  Ibidem, s. 90.
118  N. Kisić-Kolanović, NDH i Italija: Političke veze i diplomatski odnosi, Zagreb 2001, 

s. 102–103.
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bów119. Włoskie aspiracje do dalszej ekspansji terytorialnej spowodowały 
przewartościowanie polityki Ante Pavelicia z prowłoskiej na proniemiecką. 
Ekspansja w zachodniej części Bałkanów była dla Adolfa Hitlera kwestią 
mało istotną, jednakże Ante Pavelić skutecznie zabiegał o poparcie ze strony 
niemieckich nazistów. Wskazuje się, że rozszerzające się wpływy III Rzeszy 
w NDH powstrzymały Mussoliniego w przedsięwzięciu zmierzającym do 
zaanektowania chorwackiego państwa120. W zamian za protekcję ze strony 
Adolfa Hitlera, oddziały chorwackie zostały włączone do armii niemieckiej 
i prowadziły działania wojenne na różnych frontach m.in. w Związku Ra-
dzieckim. Należy mieć na uwadze, że już pod koniec 1942 roku Niezależ-
ne Państwo Chorwackie utraciło swoją „ograniczoną” suwerenność i pełną 
kontrolę przejęli w nim Niemcy. Kwestia ta bezpośrednio wiązała się z roz-
rostem partyzantki komunistycznej, która w latach 1941–1942 opanowała 
znaczne połacie NDH. Zagrożeniem byli również Czetnicy, z racji że współ-
praca między Ante Paveliciem a Dragoljubem Mihailoviciem wymierzona 
w działalność komunistów okazała się bezskuteczna. Tymczasem ofensywy 
chorwackich wojsk przy znacznym wsparciu niemieckich oddziałów nie 
spełniły zakładanego celu, czyli rozbicia wroga. Niepowodzenia polityki 
Ustaszy zostały negatywnie przyjęte przez Adolfa Hitlera, który osobiście 
wyraził swoją dezaprobatę na spotkaniu z Ante Paveliciem w październiku 
1942 roku. Kolejne działania chorwacko-niemieckich sił militarnych zostały 
zneutralizowane przez partyzantkę Josipa Broz Tity. Na poprawę geopoli-
tycznej sytuacji NDH miała wpływ kapitulacja Włoch w wrześniu 1943 roku. 
Chorwaci przejęli Rijekę – ważne miasto portowe oraz wybrzeże dalmatyń-
skie wraz z niektórymi wyspami. Był to jednak ostatni sukces Ustaszy, gdyż 
z upływem czasu rosła w siłę partyzantka Tity. Szybko też postępował roz-
kład wewnętrzny Niezależnego Państwa Chorwackiego, świadczy o tym nie-
udany zamach stanu dokonany przez ministrów rządu NDH z sierpnia 1944 
roku121. Pogarszające się położenie nazistowskich Niemiec bezpośrednio 
przekładało się na osłabienie polityczne i militarne Ustaszy. W pierwszych 
miesiącach 1945 roku komunistyczna partyzantka wsparta oddziałami Armii 
Czerwonej ostatecznie pokonała siły militarne NDH. Ustasze kontrolowa-

119  Według danych w NDH zamieszkiwała 6–7 milionowa populacja, z czego połowę 
stanowili Chorwaci, 2,2 mln Serbowie, 750 tys. Muzułmanie, 45 tys. Żydzi oraz inne narody. 
F. Singleton, Twentieth Century Yugoslavia, New York 1976, s. 176.

120  N. Kisić-Kolanović, Vojskovođa i politika: Sjećanja Slavka Kvaternika, Zagreb 1997, 
s. 49.

121  W sierpniu 1944 r. Minister Spraw Zagranicznych NDH Mladen Lorković kontakto-
wał się z amerykańskimi i brytyjskim dyplomatami, proponował zerwanie sojuszu NDH–III 
Rzesza oraz przyłączenie się do Ententy. Jego stanowisko popierali inni politycy m.in.: Mini-
ster Wojny NDH Ante Vokić. Poczynania dążące do zamachu stanu zostały wykryte, Lorković 
z Vokiciem wraz z innymi sprzymierzeńcami zostali aresztowani. Mladen Lorković został 
stracony w kwietniu 1945 r. 
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li już tylko nieliczne obszary w północnej części państwa, jednakże w ob-
liczu napierających partyzantów wycofali się w kierunku Włoch i Austrii. 
Niezależne Państwo Chorwackie zostało zlikwidowane w maju 1945 roku. 
Poglavnik Ante Pavelić odpowiedzialny za ludobójstwo na Serbach, Żydach 
i innych narodach zbiegł do Argentyny122. 

W tym miejscu nieodzowne jest odnieść się do zbrodni, jakich dopuścili 
się Ustasze w latach 1941–1945. Ideologia wymierzona w istnienie Serbów, 
Żydów i innych narodów zamieszkujących Królestwo Jugosławii została 
ukształtowana jeszcze w latach 30. XX w. Realizacja jej założeń nastąpiła 
wkrótce po utworzeniu Niezależnego Państwa Chorwackiego123. Początkowo 
w państwie tym prześladowano, przesiedlano bądź wypędzano głównie serb-
ską i żydowską ludność. Zakazano używania cyrylicy, odmówiono Serbom 
prawa do nazywania się narodem, ponieważ w świetle propagandy chorwa-
ckich nazistów uznano ich za Chorwatów, którzy przyjęli prawosławie124. 
W tym też aspekcie posłużono się kościołem katolickim do przymusowej 
asymilacji prawosławnej części społeczeństwa125. W ciągu kilku miesięcy 
tzw. masowych nawróceń ok. 100 tys. Serbów przyjęło katolicyzm126. Od 
połowy 1941 roku na wzór nazistowskich obozów zagłady, Ustasze zakła-
dali obozy koncentracyjne. W trakcie II wojny światowej na obszarze NDH 
funkcjonowało około 30 takich jednostek, w tym największy obóz w Jase-
novacu. Według danych w miejscu tym więziono ok. 80 tys. ludzi, z czego 
47 tys. Serbów, 10–13 tys. Żydów, 6–10 tys. Romów, 6–12 tys. Chorwatów 
zostało zgładzonych127. Mając na uwadze rozmiary zbrodni, Jasenovac stał 
się symbolem terroru, jaki objął Niezależne Państwo Chorwackie. Szacuje 

122  Ante Pavelić początkowo ukrywał się w Austrii, następnie we Włoszech. Od 1947 r. 
przebywał w Argentynie, w kwietniu 1957 r. został postrzelony, a zamach przypisano jugo-
słowiańskim służbom bezpieczeństwa. Po zamachu przeniósł się do Hiszpanii, gdzie zmarł 
w 1959 r.   

123  Mile Budak – Minister Wyznań i Oświecenia Publicznego NDH proklamował, że 
część Serbów zostanie wybita, część wygnana, a reszta po przyjęciu religii katolickiej włą-
czona do narodu chorwackiego. Zob. W. Walkiewicz, Bałkany..., s. 73. 

124  K. Krysieniel, System..., s. 46.
125  Kwestią wciąż wzbudzającą kontrowersje był stosunek Kościoła katolickiego i ducho-

wieństwa do państwa ustaszowskiego i do zbrodni popełnionych na Serbach. Zob. M. Walden-
berg, Rozbicie Jugosławii..., s. 120.

126  M. Biondich, Religion and Nation in Wartime Croatia: Refl ections on Ustaša Poilicy 
of Forced Religious Conversions, 1941–1942, „Slavonic and East European Review” t. 83, 
2005, nr 1, s. 91 i 111. 

127  M. Matušić, Jasenovac 1941–1945: Logor smrti i radni logor, Zagreb 2003, s. 122–
123. Dane te są kwestionowane i w zależności od źródeł różne. Rozbieżności są potężne, gdyż 
wg F. Tuđmana było 28–40 tys. ofi ar, natomiast Serbska Cerkiew Prawosławna wskazuje 
nawet na 700 tys. Zob. A. Jagiełło-Szostak, Nacjonalizm w procesie kształtowania chorwa-
ckiej tożsamości narodowej [w:] Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki, 
K. Taczyńska, A. Twardowska (red.), Toruń 2013, s. 267.
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się, że w okresie od 1941 do 1945 roku Ustasze zamordowali 320–340 tys. 
Serbów, 30 tys. Żydów oraz 30 tys. Romów128.

2.2.3. Ludowa Republika Serbii i Ludowa Republika Chorwacji 
(1945–1963) – podmioty Ludowej Federacyjnej Republiki 

Jugosławii
Druga wojna światowa na ziemiach byłego Królestwa Jugosławii za-

kończyła się wraz z rozbrojeniem ostatnich oddziałów niemieckich 15 maja 
1945 roku. W świetle wyliczeń konfl ikt pochłonął ponad milion obywateli 
jugosłowiańskiego państwa, w tym 530 tys. Serbów (ok. 300 tys. zginęło 
w Bośni, Hercegowinie i Chorwacji) i ok. 192 tys. Chorwatów129. Pomimo 
wyparcia wojsk okupanta nadal trwały potyczki z przeciwnikami partyzan-
tów Josipa Broz Tity. Na obszarach Serbii, Bośni oraz Czarnogóry aktywnie 
działali Czetnicy, stawiając opór jeszcze przez kilka miesięcy130. Tymczasem 
w maju 1945 roku utworzono Komunistyczną Partię Serbii, która bardzo 
szybko stała się najsilniejszą organizacją partyjną w państwie131. Ugrupo-
wanie to współtworzyło Front Narodowy Jugosławii, który podczas wybo-
rów powszechnych do Skupštiny Ustawodawczej (parlament) z 11 listopada 
1945 roku, uzyskał ponad 90% głosów132. Na pierwszym posiedzeniu tzn. 
29 listopada 1945 roku proklamowano Federacyjną Ludową Republikę Ju-
gosławii (Federativna ljudska republika Jugoslavija, FLRJ)133, składającą 
się z sześciu republik (Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedo-
nii, Słowenii, Czarnogóry). Największa terytorialnie i najludniejsza była 
Ludowa Republika Serbii (Narodna Republika Srbija), w granicach której 

128  M.A. Hoare, Genocide and Resistance in Hitler’s Bosnia: The Partisans and the Chet-
niks 1941–1943, Oxford 2006, s. 19–20. Liczba ofi ar reżimu Ustaszy nie jest precyzyjna, 
niektóre źródła wskazują na 750 tys. zamordowanych Serbów. Zob. M. Waldenberg, Narody 
zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000, s. 450. 

129  L. Benson, Jugosławia..., s. 109. Wcześniejsze badania wskazywały na ponad 1,7 mln 
ofi ar (liczba zawyżona). V. Strugar, Wojna..., s. 369; J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, 
Historia Słowian..., Warszawa 1988, s. 701.

130  Na obczyźnie aktywnie działali przedstawiciele serbskiej idei narodowej, m.in. 
w 1947 r. została opublikowana książka wzywająca do obrony serbskich interesów pt. Serbski 
naród i serbska polityka. Autor Slobodan Drašković wyraźnie opowiadał się przeciwko poli-
tyce kreowanej przez Josipa Broza Tito. С. Драшкобић, Српски народ и српска политика, 
Београд 1990, s. 27.

131  B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, Treća knijga, Socjalistička Jugoslavija 
1945–1988, Beograd 1988, s. 32.

132  Izveštaj savezne izborne komisije o rezultatima izbora narodnih poslanika za usta-
votvornu skupštinu održanih 11. novembra 1945, Službeni list, br. 92/1945.

133  Deklaracija o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije, 29. novembar 
1945, Beograd.
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znalazły się dwa okręgi autonomiczne Wojwodina134 oraz Kosowo i Meto-
chia135. Ponadto do Serbii przyłączono część Sremu, z tym że miasto Vu-
kovar oraz inne enklawy zamieszkałe przez serbską ludność znalazły się na 
obszarze Ludowej Republiki Chorwacji136. Z etnicznego punktu widzenia 
obszar serbskiej republiki odznaczał się zauważalnym zróżnicowaniem. Przy 
liczbie ludności wynoszącej ogółem ok. 6,5 mln, Serbów było ok. 4,8 mln 
(73,9%), Albańczyków – 532 tys. (8,1%), Węgrów – 434 tys. (6,6%) oraz 
Chorwatów – 170 tys. (2,6%). Sprawę komplikował fakt, że na dużych przy-
granicznych obszarach przeważały mniejszości narodowe137. Wprawdzie 
federalizacja państwa przełamała serbską hegemonię polityczną, jednak to 
Serbowie nadal stanowili zasadniczy fi lar nie tylko w serbskiej republice, ale 
też w jugosłowiańskiej federacji. Ludowa Republika Chorwacji (Narodna 
Republika Hrvatska) została wydatnie pomniejszona w stosunku do teryto-
rium Niezależnego Państwa Chorwackiego. W obrębie jej granic znalazły 
się ziemie Slawonii i Dalmacji, jednakże znaczne obszary zamieszkałe przez 
Chorwatów zostały włączone do Ludowej Republiki Bośni i Hercegowiny. 
Jej terytorium w następstwie podpisania układu pokojowego z Włochami 
zostało poszerzone w 1947 roku o część Istrii, Zadar oraz wyspy dalmatyń-
skie138. Chorwacka republika była zamieszkiwana przez blisko 3,8 mln ludzi, 
z czego Chorwaci stanowili niecałe 3 mln (79%), Serbowie – ok. 545 tys. 
(14,4%), Włosi – 76 tys. (2%)139.

31 stycznia 1946 roku uchwalono pierwszą powojenną Konstytucję Fe-
deracyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (Ustav Federativne Narodne Re-
publike Jugoslavije), w której potwierdzono komunistyczny charakter pań-
stwa140. Powielono sowiecki system organów państwowych, mechanizm sto-
sunków w ramach federacji, prawo wyborcze, model organów terenowych 
i ich zależności od władz centralnych141. Ponadto każda z republik została 
wyposażona w odrębną ustawę zasadniczą142. Należy jednak odnotować, że 

134  Art. 2 Zakon o ustanovljenju i ustrojstvu autonomne pokrajine Vojvodine, 1. septembar 
1945, Beograd.

135  Art. 2 Zakon o ustanovljenju i ustrojstvu autonomne Kosovsko-metohijske oblasti, 
1. septembar 1945, Beograd.

136  O ustanowieniu serbsko-chorwackiej granicy zob. В. Ђуретић, Разарање српства у 
XX веку (идеолошка употреба историје), Београд 1992, ѕ. 85–86.

137  P. Eberhardt, Przemiany..., s. 108.
138  T. Szymczak, Jugosławia..., s. 132.
139  M. Berber, B. Grbić, S. Pavkov, Promene udela stanovništva hrvatske i srpske na-

cionalne pripadnosti u Republici Hrvatskoj po gradovima i opštinama na osnovu rezultata 
popisa iz 1991. i 2001. godine, „Stanovništvo” 2008, nr 2, s. 25.

140  К. Милосављевић, Југослобенска трагедија 1945-1992. Хроника тријумфа 
и краха једног времена, Ниш 2006, s. 26–27.

141  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 156.
142  Kwestia ta została ujęta w art. 11 Konstytucji FLRJ.
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uprawnienia republik i okręgów autonomicznych określone w konstytucji 
nie były równoznaczne z decentralizacją państwa143. Według przepisów to 
parlament związkowy ustalał zasady ustawodawstwa republik narodowych 
w najważniejszych dziedzinach politycznych i gospodarczo-społecznych. 
W mniej istotnych kwestiach republiki narodowe mogły wykonywać swo-
ją władze samodzielnie144. Natomiast rzeczywiste zwierzchnictwo nad pań-
stwem miała niewielka grupa przywódców partii komunistycznej, wśród 
których dominującą pozycję uzyskał Josip Broz Tito145. 

Konstytucja Ludowej Republiki Serbii (Ustav Narodne Republike Srbije) 
oraz Konstytucja Ludowej Republiki Chorwacji (Ustav Narodne Republike 
Hrvatske) weszły w życie już w styczniu 1947 roku. W świetle powyższych 
dokumentów jednoizbowy parlament (Skupština w Serbii, Sabor w Chorwacji) 
pozostał najważniejszym organem państwowym, który m.in. stanowił ustawy 
obowiązujące na terytorium poszczególnych republik146. Deputowani byli wy-
bierani w wyborach powszechnych na cztery lata, spośród których wyłaniano 
prezydium, na czele którego stał przewodniczący147. Władza wykonawcza zo-
stała scedowana na rząd, powoływany przez parlament148. Gabinet w swoim 
działaniu był ograniczony i ściśle związany instrukcjami parlamentu, przez 
co zaistniała preponderancja jednego organu państwowego (parlament) nad 
drugim (rząd). W tym miejscu warto odnotować, że Wojwodina oraz Kosowo 
i Metochia również dysponowały odrębnymi organami władzy, których zakres 
kompetencji uzyskał umocowanie konstytucyjne149. Co więcej serbskie okrę-
gi autonomiczne (Wojwodina, Kosowo i Metochia), podobnie jak republiki, 
miały konstytucyjnie zagwarantowaną możliwość secesji150. Powyższe normy 
miały w założeniu osłabić polityczną pozycję Serbów nie tyle w zakresie ju-
gosłowiańskiej federacji, co na obszarze własnej republiki151. W tym aspekcie 

143  M.J. Zacharias, Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 
1943-1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004, s. 92.

144  Art. 44 Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 31. januar 1946, Beograd.
145  M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 92.
146  Art. 53–55 Ustav Narodne Republike Srbije, 17. januar 1947, Beograd; Art. 53 i 57 

Ustav Narodne Republike Hrvatske, 18. siječnja 1947, Zagreb.
147  Art. 56–57, 59 Ustav Narodne Republike Srbije…; Art. 55–56, 58–59 Ustav Narodne 

Republike Hrvatske… 
148  Art. 77 Ustav Narodne Republike Srbije…; Art. 77 Ustav Narodne Republike Hrvatske…
149  Art. 90–115 Ustav Narodne Republike Srbije…
150  M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia, Kraków 

2008, s. 32.
151  Według Sabriny Petry Ramet, jednostki autonomiczne właściwie do końca lat 60. 

XX w. były podporządkowanie serbskim władzom, nie miały reprezentacji na szczeblu fe-
deralnym i dysponowały jedynie statutami, jednakże sytuacja uległa zmianie w 1968 r., gdy 
w poprawce do jugosłowiańskiej konstytucji statuty obwodów autonomicznych zostały pod-
niesione do rangi konstytucyjnej. Zob. S.P. Ramet, Nationalism and Federalism in Yugoslavia 
1962–1991, Bloomington 1992, s. 76.
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szczególnie problematyczne było położenie mniejszości serbskiej w Kosowie. 
Ówcześnie Serbowie stanowili 32% populacji tej południowej prowincji, ale 
zajmowali aż 70% kierowniczych stanowisk152. Wprawdzie Albańczycy, nie 
otrzymali własnej republiki i statusu jugosłowiańskiego narodu, ale przyznano 
im miano „narodowości”. W ten sposób głębokie polityczno-społeczne zmia-
ny w Kosowie były kwestią czasu. 

Pierwsze organy serbskiej i chorwackiej władzy, której trzon stanowili 
członkowie partyzantki Tity zostały uformowane jeszcze podczas II wojny 
światowej. W dniach 9–12 listopada 1944 roku powołano Antyfaszystowską 
Skupštinę Wyzwolenia Narodowego Serbii (Antifašistička skupština narod-
nog oslobođenja Srbije, ASNOS)153. Na inauguracyjnej sesji oprócz serb-
skich działaczy politycznych zasiedli również delegaci jugosłowiańskich in-
stytucji oraz narodów m.in.: Josip Broz Tito i Ivan Ribar (z Antyfaszystow-
skiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii), generał Arso Jovanović 
(z Narodowej Armii Wyzwolenia Jugosławii), Milovan Đilas (z Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Jugosławii), Edvard Kardelj (przedsta-
wiciel Słoweńców), Andrija Hebrang (z Krajowej Antyfaszystowskiej Rady 
Wyzwolenia Narodowego Chorwacji), Mitar Bakić (przedstawiciel Czarno-
górców), Dimitar Vlahov (przedstawiciel Macedończyków), Jovan Veselinov 
(z delegacji Wojwodiny), Rade Pribićević (z delegacji Serbów z Chorwacji). 
W świetle uchwały, ASNOS stał się naczelnym organem ustawodawczym 
i wykonawczym na terytorium Serbii154. Już w kwietniu 1945 roku ASNOS 
przemianowano na Zgromadzenie Narodowe Ludowej Republiki Serbii (Na-
rodna skupština Narodne Republike Srbije) i pod tą nazwą parlament prze-
trwał do 1963 roku155.

Chorwacki organ władzy ustawodawczej został utworzony wcześniej 
niż w Serbii, gdyż już w dniach 13–14 czerwca 1943 roku miało miejsce 
pierwsze posiedzenie Krajowej Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Na-
rodowego Chorwacji (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja 
Hrvatske, ZAVNOH)156. Na podstawie tzw. Pitwickiej Rezolucji, ZAVNOH 
formalnie przejął funkcję najwyższego organu politycznego i kierownictwo 
w chorwackim ruchu narodowowyzwoleńczym. W latach 1943–1945 miały 
miejsce cztery posiedzenia członków Rady, na ostatnim z nich w czerwcu 
1945 roku ZAVNOH przekształcono w Chorwackie Zgromadzenie Narodo-

152  Х. Зундхаусен, Историја Србије од 19. до 21. века, Београд 2009, s. 402.
153  Odluka o konstituisanju antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije kao 

vrhovnog zakonodavnog i izvršnog organa državne vlasti demokratske Srbije, 11. novembara 
1944, Beograd.

154  Љ. Димић, Д. Стојановић, М. Јовановић, Србија..., s. 83.
155  D. Marković, Socijalistička Republika Srbija neki apsekti razvoja i perspektive, Beo-

grad 1978, s. 24.
156  D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 141–142.
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we (Hrvatski narodni sabor). Podobnie jak w Serbii i innych jugosłowiań-
skich republikach, w oparciu o Konstytucję Ludowej Republiki Chorwacji 
z 1947 roku, chorwacki parlament przyjął nazwę Zgromadzenia Narodowego 
Ludowej Republiki Chorwacji (Sabor Narodne Republike Hrvatske). Warto 
również wspomnieć, że w latach 1953–1963 republikańskie parlamenty zo-
stał wewnętrznie podzielone na dwie izby: Radę Republikańską i Radę Wy-
twórców. Zmiany te były następstwem wejścia w życie w 1953 roku Usta-
wy Konstytucyjnej o podstawach ustroju społecznego i politycznego FLRJ 
i o związkowych organach władzy157. Zasadniczym celem stworzenia odręb-
nej izby dla tzw. wytwórców (osób zatrudnionych w produkcji, transporcie 
i handlu) było dopuszczenie do współrządzenia osób bezpośrednio związa-
nych z poszczególnymi gałęziami gospodarki158. Była to również odpowiedź 
na szybką industrializację państwa159. 

Pierwszy Ludowy Rząd Serbii skonstruowano w oparciu o decyzję podję-
tą przez ASNOS w dniu 9 kwietnia 1945 roku160 Nieco później, 16 kwietnia 
tego samego roku, uformowano Ludowy Rząd Chorwacji. Były to organy 
tymczasowe, pełniące swoje obowiązki do czasu unormowania sytuacji po-
litycznej na obszarze Bałkanów. Po zakończeniu działań wojennych kom-
petencje republikańskich rządów zostały dostosowane do kształtującego się 
systemu politycznego Jugosławii. Mimo, że republikańskie gabinety stano-
wiły odrębne organy władzy państwowej były jednocześnie związane wy-
tycznymi parlamentu i nie miały możliwości ustanawiania odrębnej polityki. 
Zależność tę usankcjonowała ustawa konstytucyjna z 1953 roku, która legi-
mityzował przekształcenie poszczególnych republikańskich rządów w Rady 
Wykonawcze. W ten sposób funkcje polityczno-wykonawcze republikań-
skich parlamentów realizowane były przez wybieraną na wspólnym posie-
dzeniu obu izb, Radę Wykonawczą składającą się z członków wybieranych 
spośród składu osobowego Rady Republikańskiej161. Tak określona pozycja 
ustrojowa wykluczała Radę Wykonawczą z procesu kształtowania polityki 
jugosłowiańskich republik.

Należy również podkreślić, że republikańskie organy władzy nie gwaran-
towały żadnej autonomii politycznej w ramach Jugosławii. Wręcz przeciwnie 
organy te realizowały ściśle określoną politykę zmierzającą do urzeczywist-
nienia idei socjalistycznej (komunistycznej). To związkowe władze ustalały 
warunki funkcjonowania poszczególnych republik, w tym również serbskiej 
i chorwackiej. Wprawdzie głoszono potrzebę przestrzegania zasad równości, 

157  T. Szymczak, Jugosławia..., s. 138.
158  E. Mizerski, Jugosłowiański system przedstawicielski 1918–1990, Toruń 1999, s. 107.
159  Na temat industrializacji Serbii po II wojnie światowej zob. D. Marković, Socijali-

stička..., s. 30–39.
160  Ukaz o imenovanju narodne vlade Srbije, 9. april 1945, Beograd.
161  E. Mizerski, Jugosłowiański..., s. 107.
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braterstwa i jedności oraz poszanowania praw wszystkich narodów i narodo-
wości w państwie. W praktyce nie dopuszczono jednak, by proklamowana 
zasada decentralizacji została zastosowana w polityce narodowościowej, by 
narody jugosłowiańskie uzyskały rzeczywisty zakres autonomii w stosunku 
do władz centralnych oraz możliwości wyrażania własnych, specyfi cznych 
i nierzadko sprzecznych interesów w stosunkach między sobą162.

Ludowa Republika Serbii i Ludowa Republika Chorwacji podobnie jak 
wszystkie podmioty jugosłowiańskiej federacji z politycznego punktu wi-
dzenia były całkowicie uzależnione od wytycznych władz federacyjnych, 
nie miały możliwości prowadzenia odrębnej polityki wewnętrznej, nie 
wspominając o polityce zagranicznej. Serbskie oraz chorwackie organy 
były tylko narzędziem wykonawczym dla decydentów jugosłowiańskich. 
Nie istniał pluralizm polityczny, gdyż republikańskie sceny partyjne zdo-
minowały frakcje zależne od Związku Komunistów Jugosławii (w Serbii 
– Komunistyczna Partia Serbii, od 1952 roku Związek Komunistów Serbii; 
w Chorwacji – Komunistyczna Partia Chorwacji, od 1952 roku Związek 
Komunistów Chorwacji). Również inne aspekty działalności poszczegól-
nych republik były odgórnie narzucone. Centralnie planowana gospodar-
ka powodowała, że rozwijały się tylko te gałęzie przemysłu, które zostały 
wyznaczone przez jugosłowiańskie kierownictwo partyjne. W ten sposób 
już w latach 50. XX w. określono charakter gospodarczy poszczególnych 
regionów. 

2.2.4. Socjalistyczna Republika Serbii i Socjalistyczna Republika 
Chorwacji (1963–1991/1992) – podmioty Socjalistycznej Federa-

cyjnej Republiki Jugosławii
Podstawą dla kolejnych zmian ustrojowych było uchwalenie 7 kwietnia 

1963 roku  Konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii 
(Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije). Ustawodawca 
uznał, że ewolucja sytuacji wewnętrznej w Jugosławii dojrzała do imple-
mentacji „socjalistycznych” stosunków ustrojowych163. Należy zaznaczyć, 
iż był to zabieg czysto techniczny, gdyż z punktu widzenia funkcjonowania 
najważniejszych organów państwa nie doszło do poważniejszych przekształ-
ceń. Trzon ustroju Jugosławii nie uległ większym zmianom, najważniejszym 
organem pozostał parlament związkowy (Skupština SFRJ164), który wraz 
z kierownictwem partyjnym ustanawiał zakres polityki państwa. Wskazu-
je się, że głównym celem wprowadzenia nowych zapisów konstytucyjnych 

162  M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 166; К. Милосављевић, Југослобенска…, s. 260.
163  M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 206; D. Marković, Socijalistička..., s. 27.
164  Art. 163 Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 7. april 1963, 

Beograd.
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było umocnienie tzw. samorządności między władzą państwową a samorzą-
dem, zarówno na szczeblu terytorialnym, jak i produkcyjnym165. Wspomnia-
na samorządność oznaczała, że poszczególne republiki, jak również jed-
nostki autonomiczne obok gmin, powiatów i federacji stanowiły wspólnotę 
społeczno-polityczną166. W ramach wspomnianej wspólnoty każdy z samo-
rządów terytorialnych miał własne kompetencje. W rzeczywistości zakres 
uprawnień organów jugosłowiańskich republik był znacznie ograniczony 
i zależny od centralnej władzy. 

Wprowadzenie Konstytucji SFRJ automatycznie wymusiło zmiany sto-
sownych ustaw zasadniczych na poziomie republik. Konstytucja Socjali-
stycznej Republiki Serbii (Ustav Socijalističke Republike Srbije) i Konsty-
tucja Socjalistycznej Republiki Chorwacji (Ustav Socijalističke Republike 
Hrvatske) z 9 kwietnia 1963 roku, powieliły rozwiązania ujęte w fede-
racyjnej ustawie zasadniczej. W zakresie republikańskich parlamentów 
(Skupština Socijalističke Republike Srbije, Sabor Socijalističke Republi-
ke Hrvatske) wprowadzono kilka zmian. Jedną z nich było szczegółowe 
określenie liczby deputowanych w każdej z izb. W Radzie Republikańskiej 
miało zasiadać 120 osób, natomiast w miejsce Rady Wytwórców powołano 
cztery izby (Radę Gospodarczą, Radę do Spraw Oświaty i Kultury, Radę do 
Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Radę Organizacyjno-Polityczną), w któ-
rych docelowo miało znaleźć się po 80 deputowanych167. W stosunku do 
poprzednich rozwiązań ustrojowych liczba parlamentarzystów wydatnie 
wzrosła. Rada Wykonawcza (rząd) w świetle przepisów konstytucyjnych 
była organem wykonawczym parlamentu, a jej członków wybierała Rada 
Republikańska. Jak się zaznacza, jej kompetencje zostały poszerzone, 
gdyż Rada ta miała możliwość wydawania przepisów dotyczących różnych 
dziedzin polityki państwa168. Jednostki autonomiczne Serbii (Wojwodina, 
jak też Kosowo i Metochia) stanowiły tzw. samorządowe wspólnoty spo-
łeczno-polityczne w ramach Socjalistycznej Republiki Serbii. Dysponowa-
ły własnym prawem konstytucyjnym, przy czym musiało ono być zgodne 
z zasadami jugosłowiańskiej konstytucji związkowej, jak i serbskiej usta-
wy zasadniczej169.

Pod koniec lat 60. XX w. uwidoczniły się problemy wewnętrzne państwa, 
które bezpośrednio przełożyły się na wzrost tendencji nacjonalistycznych 

165  B. Petranović, Istorija..., s. 351.
166  E. Mizerski, Jugosłowiański..., s. 109. Czyt. więcej. E. Bujwid-Kurek, Samorząd „wą-

skich struktur społecznych” w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii (doświad-
czenia praktyczne), Kraków 1991.

167  Art. 173 Ustav Socijalističke Republike Srbije, 9. april 1963, Beograd; Art. 171–172 
Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, 9. travnja 1963, Zagreb.

168  Art. 215 Ustav Socijalističke Republike Srbije…
169  E. Mizerski, Jugosłowiański..., s. 110.
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wśród jugosłowiańskich narodów170. Społeczny kryzys wywołał potrzebę 
kolejnej rewizji ustrojowej i już 21 lutego 1974 roku weszła w życie kolej-
na konstytucja (Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije)171. 
Najwyższy akt prawny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii 
wprowadził tzw. system delegacki, który miał na celu zreformowanie syste-
mu wewnętrznych relacji między społeczeństwem a ośrodkami władzy172. 
Jego przewodnia idea przejawiała się w nowym wyborze przedstawicieli 
(delegatów) poszczególnych organów na różnych szczeblach, np. delegaci 
do Rady Społeczno-Politycznej republikańskiej Skupštiny byli wybierani 
przez delegatów Rady Społeczno-Politycznej Skupštiny gminnej173. W za-
sadzie system delegacki wprowadzał decentralizację władzy, która umacnia-
ła lokalne ośrodki partyjno-państwowe, a co za tym idzie wszystkie części 
składowe państwa (łącznie z autonomiami) miały cieszyć dużą niezależnoś-
cią174. W rzeczywistości najważniejsze decyzje polityczne i gospodarczo-
społeczne nadal zapadały w ośrodku centralnym. 

Te i inne rozwiązania ustrojowe zostały powielone w Konstytucji Socja-
listycznej Republiki Serbii (Ustav Socijalističke Republike Srbije) z 25 lu-
tego 1974 roku i Konstytucji Socjalistycznej Republiki Chorwacji (Ustav 
Socijalističke Republike Hrvatske) z 22 lutego 1974 roku. Ponownie uległa 
wewnętrznym przekształceniom struktura republikańskiego parlamentu. Zli-
kwidowano dotychczas funkcjonujące Rady (Republikańską, Gospodarczą, 
ds. Oświaty i Kultury, ds. Socjalnych i Zdrowia oraz Organizacyjno-Poli-
tyczną) i powołano trzy tzn. Radę Pracy Zespolonej (160 delegatów), Radę 
Gmin, oraz Radę Społeczno-Polityczną (po 90 delegatów)175. Zmniejszenie 
liczby przedstawicieli parlamentarnych oraz zawężenie rozbicia wewnętrz-
nego parlamentu miało ułatwić i skrócić proces decyzyjny. Natomiast miejsce 
i funkcje rządu tzn. Rady Wykonawczej pozostały niezmienione. Wprawdzie 
poszczególne jugosłowiańskie republiki w stosunku do ośrodka centralne-

170  Kwestia ta w szczególności dotyczy protestów studenckich w Belgradzie z maja 1968 
r., oraz wystąpień Albańczyków w Kosowie w listopadzie 1968 r. Zob. B. Petranović, Istori-
ja..., s. 389 i 393.

171  Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia nowej konstytucji była tzw. chorwacka wios-
na z 1971 r., polityczny opór chorwackiej elity partyjnej poparty przez społeczeństwo, którego 
celem było zreformowanie Jugosławii. Zob. D. Rusinow, Facilis Decensus Averno, „Politička 
misao”, god. 49, br. 3, 2012, s. 48–73.

172  J. Ciemniewski, System delegacki na tle ewolucji ustroju politycznego Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Jugosławii, Wrocław 1988, s. 112 i n.

173  P. Nikolić, Struktura i sposób wybierania ciał przedstawicielskich w Jugosławii, „Pań-
stwo i Prawo” 1974, nr 8–9, s. 101.

174  N. Vladisavljević, Serbia’s antibureaucratic revolution. Milošević, the Fall of Com-
munism and Nationalist Mobilization, Basingstoke 2008, s. 36–37, M.J. Zacharias, Komu-
nizm..., s. 352–353.

175  E. Mizerski, Jugosłowiański..., s. 111.
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go uzyskały większą swobodę w prowadzeniu wewnętrznej polityki, lecz 
nadal musiała ona być w pełni kompatybilna z polityką związkową. W tym 
miejscu warto podkreślić, że jednostki autonomiczne (Wojwodina, Kosowo 
i Metochia) zyskały kompetencje w praktyce równe republikańskim, co wy-
raźnie pogorszyło pozycję polityczną Serbii. Powyższe prowincje teoretycz-
nie mogły podejmować samodzielne decyzje, niekoniecznie zgodne z polity-
ką republiki. Taki stan rzeczy powodował sytuację, w której Serbia nie stała 
na równi z innymi republikami176.

Jugosłowiański system delegacki zainicjowany w połowie lat 70. XX w. 
funkcjonował do końca lat 80. XX w. W żaden sposób nie spełnił przewidy-
wanych założeń tzn. ujednolicenia tożsamości polityczno-społecznej, a wręcz 
przeciwnie, stworzył podstawy dla różnicowania się interesów poszczegól-
nych narodów. W szczególności ustrój ten nie sprawdził się w Socjalistycz-
nej Republice Serbii, gdyż przyczynił się do administracyjnego rozbicia oraz 
wielopoziomowego i nieefektywnego rządzenia. Bez wątpienia osiągnięto 
cel odwrotny do zamierzonego, gdyż zamiast silnego powiązania serbskiej 
polityki z federacyjną i umocnienia idei jugoslawizmu, sukcesywnie umac-
niała się tendencja spychająca Serbów w kierunku nacjonalizmu. 

2.2.5. Serbska tożsamość narodowa i serbskie interesy polityczne 
w jugosłowiańskich strukturach federacyjnych do 1992 roku

Określając miejsce i rolę Serbów w Jugosławii po II wojnie światowej na-
leży mieć na względzie wpływ tego narodu na kształt i funkcjonowanie tzw. 
„pierwszej Jugosławii” (lata 1918–1941). Właściwie przez cały ten okres 
zaznacza się dominacja polityczna Serbów nad innymi jugosłowiańskimi na-
rodami. W Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przekształconym 
w Królestwo Jugosławii najważniejszymi decydentami były osoby legity-
mujące się serbską tożsamością. Stworzony system polityczny i gospodar-
czo-społeczny wyraźnie faworyzował Serbów177. Odrodzenie się Jugosławii 
po II wojnie światowej jako państwa o ustroju tzw. demokracji ludowej nio-
sło ze sobą poważne zmiany dla serbskiej hegemoni polityczno-społecznej. 
Otóż nie tylko utraciła ona dotychczasowy status uprzywilejowania na róż-
nych szczeblach politycznych, co więcej jej położenie uległo znacznemu 
pogorszeniu w stosunku do innych narodów i narodowości konstruujących 
jugosłowiańską federację. Jak już wspomniano, ważnym elementem osła-
biającym politycznie i społecznie Serbów było stworzenie Ludowej (Socja-

176  J. Dragović-Soso, Saviours of the Nation: Serbia’s intellectual opposition and the 
revival of nationalism, London 2002, s. 67.

177  W. Hebda, Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowo-
słowiańskich (1918–1941) – zarys problematyki, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo
-Wschodniej”, t. 49, 2014, z. 2, s. 185–200.
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listycznej) Republiki Serbii, której terytorium nie objęło sporych obszarów 
etnicznych ziem serbskich. W ten sposób naród ten musiał funkcjonować 
w różnych jednostkach administracyjnych m.in. w Ludowej (Socjalistycz-
nej) Republice Chorwacji oraz Ludowej (Socjalistycznej) Republice Bośni 
i Hercegowiny. Z pewnością to rozwiązanie utrudniało konsolidację inte-
resów narodowych. Kolejnym czynnikiem przemawiającym na niekorzyść 
Serbów było utworzenie na obszarze Serbii okręgów autonomicznych. Kwe-
stia ta jest tym bardziej kontrowersyjna, że pomimo znacznego zróżnico-
wania etnicznego poszczególnych regionów nie wprowadzono podobnych 
rozwiązań ustrojowych w pozostałych republikach. Natomiast stworzono 
prawne podstawy dla odseparowania się Kosowa i Wojwodiny w ramach 
serbskiego państwa. Miało to poważnie znaczenie w przypadku umacniania 
tendencji separatystycznych kosowskich Albańczyków178. Popularny stawał 
się również pogląd, że Serbowie żyjący w innych republikach nie posiadali 
prawnych i konstytucyjnych gwarancji swobodnego rozwoju narodowego, 
politycznego i kulturalnego179. 

Na początku lat 70. XX w. politykę w Serbii kształtowały trzy wzajemnie 
wykluczające się środowiska polityczne. Zdecydowanie najsilniejsi byli nadal 
komuniści, w pełni popierający ideę jugoslawizmu oraz uznający zwierzch-
nictwo Josipa Broz Tity. W tym też okresie pojawiał się dość osobliwy od-
łam wewnątrz Związku Komunistów Serbii reprezentowany przez tzw. libe-
rałów, którzy krytycznie odnosili się do przemian polityczno-gospodarczych 
w Serbii180. W rzeczywistości serbscy liberałowie m.in. Marko Nikezić, La-
tinka Perović promowali jedynie program, który miał służyć, jak uważali, 
postępowi gospodarczemu oraz liberalizacji i demokratyzacji stosunków 
politycznych w państwie181. Ich celem nie była likwidacja Jugosławii, a je-
dynie jej zreformowanie tak, aby Serbia mogła konstruktywnie współpraco-
wać z pozostałymi republikami. Drażliwym postulatem w szczególności dla 
komunistów była zgłaszana potrzeba polaryzacji systemu partyjnego, w taki 
sposób by interesy poszczególnych grup społecznych były lepiej reprezen-
towane. Co ważne, liberałowie uważali, że należy przeciwdziałać wszelkim 
przejawom serbskiego nacjonalizmu, z racji tego, że Serbowie są rozprosze-
niu na obszarze niemal całej Jugosławii, wypełnienie jego założeń oznacza-
łoby konfl ikt. Trzecią orientacją był wspomniany powyżej nacjonalizm, do 

178  Albański terror wobec Serbów nazwano „kosowską kontrrewolucją”, a jego po-
czątki ściśle wiążą się z powołaniem po Kongresie w Berlinie tzw. Ligi Prizreńskiej. Zob. 
B. Petranović, The Yugoslav Experience of Serbian National Integration, New York 2002, 
s. 103.

179  D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 580–581. 
180  Ј. Базић, Српско Питање. Политичке концепције решавања српског националног 

питања, Београд 2003, s. 104–110; B. Petranović, Istorija..., s. 408.
181  B. Petranović, The Yugoslav..., s. 113; M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 331.
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którego odnosił się w tym okresie m.in. Dobrica Ćosić. Jego zasadniczą tezą 
była obrona serbskich interesów narodowych, dla których jugosłowiańska 
polityka stanowiła poważne zagrożenie. Nacjonaliści uważali, że Serbowie 
powinni sami zadbać o rozwój swojego państwa i tylko oni powinni nim 
zarządzać. Koncepcja ta stała w wyraźnej sprzeczności z socjalistycznym 
systemem politycznym, gdyż wyraźnie odnosiła się do przedwojennej Jugo-
sławii i przewodniej roli narodu serbskiego.

Rozbieżności wewnątrz Związku Komunistów Serbii zostały zneutralizo-
wane jeszcze w 1972 roku. Warto tu odnotować, że Josip Broz Tito w szcze-
gólności potępiał liberałów, którzy w jego opinii stanowili istotne zagrożenie 
dla stabilności państwa i ciągłości władzy182. Jednakże obawy przywódcy 
Jugosławii były nieuzasadnione, gdyż liberałowie bez poparcia społeczne-
go nie mieli możliwości wdrożenia swoich pomysłów. W ten sposób Marko 
Nikezić i jego zwolennicy ustąpili z dotychczasowych stanowisk i zostali 
zastąpieni politykami w pełni popierającymi linię polityczną Tity183. Nie 
należy zapominać, że polityczna porażka przeciwników rządów silnej ręki, 
przede wszystkim serbskich liberałów, miała bardzo poważne konsekwen-
cje zarówno dla samej Serbii, jak i federacji jugosłowiańskiej184. Wpraw-
dzie proces odśrodkowego rozkładu państwa został powstrzymany, jednak 
tylko na kilka lat. Działalność serbskich liberałów i nacjonalistów uwypu-
kliła słabość polityczną i ustrojową federacji. Bezpośrednią odpowiedzią 
na wewnętrzne dylematy jugosłowiańskiego państwa było zreformowanie 
ustroju poprzez konstytucję z 1974 roku. Jak już wspomniano, wprowadze-
nie tzw. systemu delegackiego miało przeciwdziałać ponownym problemom 
politycznym, jednak jak się okazało decentralizacja władzy stała się jedną 
z przyczyn umacniania się nacjonalizmów, w głównej mierze wśród Serbów 
i Chorwatów185. Kwestia ta miała bezpośrednie przełożenie na gospodarkę. 
Otóż władze republikańskie kierowały kapitał inwestycyjny na obszar so-
bie podległy, dlatego też często dochodziło do sporów fi nansowych między 
poszczególnymi jednostkami terytorialnymi186. Serbscy decydenci dążyli do 
wykorzystania jugosłowiańskich funduszy na realizację swoich planów go-
spodarczych. Przykładem było wybudowanie w 1976 roku kapitałochłonnej 

182  B. Petranović, Istorija..., s. 409–410; Završna reč J.B. Tita na sastanku sa rukovodećim 
društveno političkim aktivom SR Srbije, „Komunist” 19. octobara 1972 [w:] B. Petranović, 
M. Zečević, Jugoslovenski federalizam. Ideje i stvarnost, t. 2, Beograd 1987, s. 491–500.

183  W. Walkiewicz, Bałkany..., s. 244.
184  M.J. Zacharias, Komunizm…, s. 354.
185  W opinii Dejana Jovicia jugosłowiański nacjonalizm miał dwa oblicza: separatystycz-

ny i unitarystyczny. Pierwszy z nich powodował tworzenie się nowych państw (lub odradza-
nie się starych), drugi dążył do wykreowania jugosłowiańskiej tożsamości i państwa. Zob. 
D. Jović, Jugoslavija-država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad Četvrte Jugoslavije, Beo-
grad 2003, s. 45.

186  D. Bilandžić, Jugoslavija poslije Tita: 1980–1985, Zagreb 1986, s. 23.
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kolei łączącej Belgrad z Barem, w efekcie czego inne szlaki komunikacyjne 
m.in. w Chorwacji nie zostały zrealizowane187.  

W drugiej połowie lat 70. XX w. nadal wzrastało niezadowolenie wśród 
Serbów skierowane głównie wobec rozwiązań ustrojowych, jakie usankcjo-
nowała konstytucja z 1974 roku. Pierwszym czynnikiem było faktyczne po-
dzielenie Serbii na trzy odrębnie administrowane obszary. Serbskie okręgi 
autonomiczne z prawnego punktu widzenia uzyskały kompetencje republiki, 
a co za tym idzie pełną samodzielność i niezależność od centrum decyzyjne-
go zlokalizowanego w Belgradzie188. Po drugie powyższy fakt bezpośrednio 
łączył się z politycznym i społecznym umacnianiem się Albańczyków w Ko-
sowie, kosztem serbskiej mniejszości. Można również wskazać, że pomimo 
poczynionych wkładów fi nansowych w rozwój Kosowa, wciąż była to naju-
boższa część Jugosławii189. Kosowscy Serbowie w obliczu rosnącej presji ze 
strony Albańczyków i utraty politycznego wsparcia jugosłowiańskich poli-
tyków, zostali zmuszeni do emigracji. Próbą odwrócenia negatywnych skut-
ków było ustanowienie przez serbskie władze jeszcze w 1975 roku, prawno
-politycznego zespołu, którego celem miała być rewizja jugosłowiańskiej 
ustawy zasadniczej, głównie w zakresie kompetencji i ustrojowej pozycji 
okręgów autonomicznych. Efekty pracy w postaci tzw. Błękitnej Księgi 
zostały przedstawione jugosłowiańskiemu przywódcy, który zadecydował 
o utrzymaniu konstytucji w dotychczasowym kształcie. Po raz kolejny Josip 
Broz Tito uniemożliwił serbskim politykom obronę swoich interesów naro-
dowych. 

Bezwątpienia u progu nowej dekady SFRJ była państwem, którego fun-
damenty zostały poważnie naruszone i można wskazać, że właściwie tylko 
kilka czynników utrzymywało jugosłowiańską federację. Najważniejszym 
była niepodzielność władzy politycznej, którą uosabiał wieloletni przywód-
ca – Josip Broz Tito. Polityk obdarzony wielką charyzmą cieszył się nie-
słabnącym poparciem społecznym i zaufaniem politycznym. Dzięki jego 
stanowczej postawie w latach 70. XX w. zostały oczyszczone szeregi partii 
komunistycznych, zwłaszcza w Serbii i w Chorwacji. W miejsce antysyste-
mowych działaczy powołał zaufanych i doświadczonych polityków, którzy 
bez zastrzeżeń dostosowali się do poleceń centralnego ośrodka władzy. Ko-
lejnym elementem scalającym ówczesną Jugosławię był na ogół akcepto-
walny poziom życia. Wprawdzie wiele problemów natury społeczno-gospo-
darczych nie zostało rozwiązanych, ale społeczeństwo miało dostęp do pro-

187  S.P. Ramet, Nationalism..., s. 211–212.
188  W rzeczywistości okręgi autonomiczne były politycznie podporządkowane władzy 

republikańskiej.
189  Z tzw. związkowego funduszu wspierania regionów słabiej rozwiniętych gospodar-

czo Kosowo otrzymało następujące części: w latach 1961–1965: 20,2%, 1966–1970: 30%, 
1971–1975: 33,25%, 1976–1980: 37,1%. Zob. S.P. Ramet, Nationalism..., s. 194 i 199.
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duktów i usług, o jakie było trudno w innych państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Jednakże należy podkreślić, że taki stan rzeczy był krótko-
trwały i coraz wyraźniej zarysowywała się nierentowność dokonanych inwe-
stycji publicznych, a co za tym idzie niewydolność gospodarki państwa190. 

W rzeczywistości proces głębokich zmian rozpoczął się już na początku 
lat 80. XX w., co bezpośrednio wiąże się z śmiercią Josipa Broz Tity 4 maja 
1980 roku191. Brak następcy, czy polityka o podobnej charyzmie spowodował 
natychmiastowy proces polaryzacji ośrodka władzy, a zasadniczym czyn-
nikiem różnicującym była przynależność narodowa192. Co więcej, politycy 
związani z osobą wieloletniego przywódcy, „oddani” socjalistycznej ideo-
logii zostali wyparci przez działaczy młodszego pokolenia, którzy otwarcie 
głosili potrzebę reformy systemu politycznego. Zawirowaniom politycznym 
towrzyszyła poważna zapaść gospodarcza w latach 1980–1981. W tym trud-
nym okresie Serbowie nie tylko musieli przezwyciężyć problemy natury 
polityczno-gospodarczej, co przede wszystkim społecznej193. Wiosną 1981 
roku miały miejsce masowe strajki i wystąpienia ludności albańskiej w serb-
skim obwodzie autonomicznymi – Kosowie194. Antyserbskie protesty objęły 
szerokie rzesze Albańczyków, a manifestacje przerodziły się w zamieszki 
i walki z milicją195. Protestujący domagali się nie tyle lepszych warunków 
socjalnych, co zmian politycznych. Ich żądaniem było zniesienie autono-
mii i uzyskanie statusu republiki jugosłowiańskiej, choć zasadniczo odwo-
ływali się do idei zjednoczenia wszystkich ziem, na których zamieszkiwali 
Albańczycy196. Bezspornie były to największe masowe wystąpienia w do-
tychczasowej historii Jugosławii, które bezpośrednio zagrażały integralności 
serbskiej republiki, jak i państwa w ogóle. Wprowadzony stan wyjątkowy 
i obecność wojska osłabiły dalszą eskalację wydarzeń. Mimo, że aparat wła-

190  Szczycono się tym, że mając 40 tys. obiektów w budowie Jugosławia stała się najwięk-
szym placem budowy Europy. Zob. M. Korošić, Jugoslavenska kriza, Zagreb 1988, s. 119.

191  Josip Broz Tito w chwili śmierci był przewodniczącym Związku Komunistów Ju-
gosławii, prezydentem i przewodniczącym Prezydium SFRJ oraz marszałkiem i naczelnym 
dowódcą jugosłowiańskich sił zbrojnych. Zob. M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 397.

192  S.P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to 
the Fall of Milošević, Boulder 2002, s. 10–12.

193  Kwestie te były poruszane na 18 zjeździe KC ZKS w grudniu 1981 r. Zob. Osamna-
esta sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Zadaci Saveza komunista Srbije 
u ostvarivanju ustava i daljoj izgradnij i jačanju jedinstva i zajedništva u SR Srbiji, 24–26. 
decembar 1981, Beograd [w:] B. Petranović, M. Zečević, Jugoslovenski..., s. 638–661.

194  Należy odnotować, że odsetek Serbów w Kosowie w latach 1945–1981 dramatycznie 
się obniżył z ok. 46% do ok. 10%. Zob. В. Ђуретић, Разарање српства…, ѕ. 102–103. W tym 
aspekcie są duże rozbieżności, zwłaszcza w kwestii ilości Serbów w Kosowie po II wojnie 
światowej, niektórzy badacze podają że odsetek ten wynosił ok. 30%. Zob. Х. Зундхаусен, 
Историја..., s. 402.

195  B. Petranović, Istorija..., s. 450.
196  В. Ђуретић, Разарање српства…, ѕ. 314, D. Bilandžić, Jugoslavija..., s. 71–72.
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dzy Kosowa na różnych szczeblach został „oczyszczony” z antysystemo-
wych osób, zwolniono wielu dziennikarzy i wykładowców akademickich, 
działania te nie powstrzymały separatystycznych tendencji kosowskich Al-
bańczyków197. 

Rewolta w Kosowie zmobilizowała serbskie społeczeństwo do ochrony 
narodowych interesów, dlatego też coraz większe poparcie zyskiwali poli-
tycy, którzy ostentacyjnie odwoływali się do idei silnej i niepodzielnej Ser-
bii198. Ponownie podkreślano potrzebę zmiany jugosłowiańskiej konstytucji, 
która jak wielokrotnie zaznaczano, wyraźnie upośledziła Serbię w stosunku 
do innych republik199. Niemniej jednak serbscy komuniści, z Ivanem Stam-
boliciem na czele, przedstawili program reformujący jugosłowiańską fede-
rację dopiero w październiku 1984 roku. Ogólnie rzecz ujmując, domaga-
no się znacznego ograniczenia kompetencji okręgów autonomicznych przy 
jednoczesnym wzmocnieniu ośrodka centralnego. Co było do przewidzenia, 
partyjne władze innych republik oraz okręgów autonomicznych kategorycz-
nie odrzuciły propozycje Serbów200. Na tle politycznego impasu i nieporo-
zumień rosło znaczenie polityczne Slobodana Miloševicia, który otwarcie 
krytykował podstawy ustrojowe jugosłowiańskiej federacji. Już w listopa-
dzie 1984 roku, serbski polityk w czasie plenum Związku Komunistów Ser-
bii przestrzegał przed zgubnymi efektami decentralizacji państwa201. W re-
latywnie krótkim czasie jego wypowiedzi, zwłaszcza w aspekcie potrzeby 
scentralizowania władzy, zyskały posłuch wśród szerokich kręgów ludności 
serbskiej. Zarówno Slobodan Milošević, jak i inni zwolennicy centralizacji 
sugerowali, że byłaby ona jedyną skuteczną metodą rozwiązania problemu 
serbskiego w ramach Jugosławii oraz poszanowania interesów i aspiracji 
Serbów202.  

Do dyskusji o miejscu i roli Serbii w strukturach jugosłowiańskiej fede-
racji włączyli się również intelektualiści z Serbskiej Akademii Nauk i Umie-
jętności, którzy we wrześniu 1986 roku opublikowali tzw. Memorandum203. 

197  O wydarzeniach w Kosowie z 1981 r. czyt. D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konfl ikt 
o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Toruń 2009, s. 131–
141.

198  Dušan Janjić stwierdził, że serbskie elity polityczne podzieliły się na „stare” komuni-
styczne i „nowe” szowinistyczne. D. Janjić, Kuda ide Srbija? [w:] Druga Srbija, L. Trgovče-
vić, D. Veselinov (red.), Beograd 1992, s. 172.

199  D. Bilandžić, Jugoslavija..., s. 94.
200  S.P. Ramet, Balkan..., s. 15.
201  Odgovornost i zadaci SK Srbije u razvoju političkog sistema socijalističkog samou-

pravljanja i sprovođenju utvrđene politike, Beograd 1984 [w:] B. Petranović, M. Zečević, 
Jugoslovenski..., s. 679–682.

202  M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 417.
203  Z. Avramović, Drugo lice demokratije. Srbija, Jugoslavija, svet: 1980–1994, Beograd 

1998, s. 47–49; M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia..., s. 63–68.
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Syntetycznie ujęto w nim najważniejsze dylematy serbskiej polityki, gospo-
darki i społeczeństwa. W ich opinii konstytucja SFRJ z 1974 roku doprowa-
dziła do rozkładu federacji i zagrożenia jej dalszego funkcjonowania. Ustawa 
zasadnicza osłabiła w szczególności Serbię i serbski naród, powodując cał-
kowitą niewydolność systemu i społeczne problemy zwłaszcza w Kosowie. 
Na szczególne podkreślenie zasługują niektóre ostre sformułowania zastoso-
wane w Memorandum m.in. zaznaczono, że wobec Serbów z Kosowa zasto-
sowano „ludobójczą” politykę (tzn. zostali zmuszeni do opuszczenia swoich 
rdzennych ziem)204. Poza tym domagano się przywrócenia centralizacji na 
najwyższych szczeblach władzy, a w szczególności w relacjach republiki 
z jednostką autonomiczną. Koncepcja zmian przedstawiona przez bliżej nie-
określone serbskie środowisko naukowe w najważniejszych punktach była 
zbieżna z politycznymi wyznacznikami Slobodana Miloševicia i jak można 
było się spodziewać, została negatywnie przyjęta przez pozostałe narody ju-
gosłowiańskie205.

Do zmian politycznych, które zadecydowały o dalszych losach Serbii 
i Jugosławii, doszło w 1987 roku. Ponownie pierwszorzędną przyczyną był 
kryzys w Kosowie i narastający spór serbsko-albański. Zaostrzającą się sytu-
ację wykorzystał Slobodan Milošević, który w kwietniu 1987 roku, podczas 
wizyty na Kosowym Polu (przedmieścia Prisztiny), poparł manifestujących 
Serbów206. Jego słowa „nikt nie może was bić” stały się nośnikiem serbskiego 
sprzeciwu wobec nie tyle Albańczyków, co w szerszym kontekście – wzglę-
dem całej Jugosławii. W ciągu kilku następnych miesięcy Slobodan Miloše-
vić „usunął” konkurentów politycznych z najważniejszych serbskich struktur 
politycznych i skoncentrował władzę w swoich rękach207. Od tego momentu 
mógł realizować założenia własnej polityki bez jakichkolwiek przeszkód208. 
Zasadniczym celem serbskiego przywódcy były natychmiastowe i radykal-
ne zmiany w zakresie polityczno-społecznych uwarunkowań państwa. Jedna 
z ważniejszych kwestii dotyczyła przekształcenia jugosłowiańskiej gospo-
darki. Zauważalna niewydolność ówczesnego systemu gospodarczego, wy-
magała natychmiastowych reform oraz inwestycji w oparciu o zagraniczny 
kapitał. Jednak zapowiedzi szybkich zmian nie zostały zrealizowane, a sam 

204  Warto przytoczyć zdanie z Memorandum na temat Kosowa (zwłaszcza w kontekście 
przyszłych wydarzeń), w którym określono, że „ta część Republiki Jugosławii i Serbii stanie 
się problemem na skalę europejską, z najcięższymi, obecnie nieznanymi konsekwencjami”. 
M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 424.

205  Szczególnie krytycznie do Memorandum odnieśli się Chorwaci. Zob. K. Mihailović, 
V. Krestić, Memorandum of Serbian Academy of Sciences and Arts. Answers and Criticisms, 
Belgrade 1995, s. 24–35.

206  S.P. Ramet, Nationalism..., s. 227.
207  N. Vladisavljević, Serbia’s antibureaucratic..., s. 67–69.
208  S. Milošević był postrzegany, jak „nowy Tito”, osoba która chciała przejąć schedę po 

długoletnim wodzu. D. Jović, Jugoslavija-država…, s. 75–77. 
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Slobodan Milošević skoncentrował działania na utrzymaniu i rozbudowa-
niu aparatu władzy w Serbii209. Pomimo krytycyzmu, jaki przejawiał wobec 
wszelkich nacjonalizmów, przyczynił się do jego skonsolidowania zwłasz-
cza wśród Serbów. Służyła temu koncepcja zlikwidowania jugosłowiańskich 
republik na rzecz stworzenia jednostek administracyjnych, co automatycznie 
przełożyłoby się na wzrost znaczenia najliczniejszego narodu Jugosławii – 
Serbów. Niewątpliwie ten pomysł bezpośrednio nawiązywał do funkcjonują-
cego międzywojennego Królestwa Jugosławii, w którym Serbowie uzyskali 
dominującą pozycję polityczną i gospodarczo-społeczną. Warto wspomnieć, 
że pod koniec lat 80. XX w. serbscy politycy, intelektualiści oraz osoby 
związane z mediami przewartościowały pogląd na dzieje komunistycznej 
Jugosławii. Odstąpiono od sztywnej linii politycznej, której intencją było 
pogłębianie jugosłowiańskiej tożsamości. Bez konsekwencji krytykowano 
osiągnięcia komunistycznych przywódców oraz systematycznie osłabiano 
ich autorytet. Wyraźnie wzrosły tendencje odśrodkowe, których głównym 
przejawem było rozbudzenie serbskiej świadomości narodowej210. 

W tym też okresie w dyskursie politycznym pomijano aspekty integrują-
ce jugosłowiańskie narody, a podnoszono te, które wyraźnie je różnicowały. 
Język serbskich polityków, decydentów i osób kształtujących światopogląd 
wśród serbskiej społeczności stanowczo opierał się na polityce historycz-
nej211. Intensyfi kacja tzw. antybiurokratycznej rewolucji, której celem było 
oczyszczanie struktur państwowych na obszarach zamieszkałych przez serb-
ską populację nastąpiła jesienią 1988 roku212. W efekcie tzw. „jogurtowej 
rewolucji” obalono dotychczas urzędujące władze Wojwodiny213. Podobny 
zabieg zastosowano w Kosowie oraz w Czarnogórze214. Szczególnie skom-
plikowana sytuacja wywiązała się w Kosowie, gdzie poplecznicy Slobodana 
Miloševicia natrafi li na opór ze strony Albańczyków. Masowe strajki z lu-
tego 1989 roku bezpośrednio przełożyły się na zmianę Konstytucji Socjali-
stycznej Republiki Serbii. 28 marca 1989 roku uchwalono nowelizację usta-
wy zasadniczej, w świetle której Serbia (wraz z okręgami autonomicznymi) 
stanowiła jednolite państwo215. Co prawda nie zlikwidowano jednostek auto-

209  R. Thomas, Serbia under Milošević. Politics in the 1990s, London 1999, s. 44.
210  Do łask wrócili m.in. Czetnicy Mihailovicia, których dotychczas uważano za zdraj-

ców jugosłowiańskiej idei.
211  W szczególności odwoływano się do polityki i osoby cara Dušana oraz Królestwa 

Serbii, a także do bitwy na Kosowym Polu z 1389 r.
212  Należy odnotować, że w masowych demonstracjach, organizowanych przez Miloše-

vicia i jego zwolenników w okresie od czerwca 1988 r. do wiosny 1989 r. brało udział blisko 
5 milionów Serbów. R. Thomas, Serbia under..., s. 45.

213  P. Ignja, Uzegli Jogurt, Nedeljne informativne novine, nr 2494, Oktobar 15, 1998.
214  M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 452.
215  The Kosovo Confl ict and International Law. An Analytical Documentation 1974–1999, 

H. Krieger (red.), Cambridge International Documents Series, Volume 11, Cambridge 2001, s. 522.
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nomicznych, ale ich funkcjonowanie zostało w znaczny sposób ograniczone. 
Prowincja miała bowiem posiadać własny parlament i przedstawicieli we 
władzach związkowych216. Pryncypialna postawa polityczna Slobodana Mi-
loševicia, pozwoliła na objęcie przez niego urzędu przewodniczącego Prezy-
dium Republiki Serbii jeszcze w maju 1989 roku. Dotychczasowy lider serb-
skich komunistów Ivan Stambolić nie posiadał stosownych predyspozycji 
umożliwiających mu rywalizację z młodszym i o wiele bardziej dynamicz-
nym politykiem217. 28 czerwca 1989 roku podczas obchodów 600-lecia bitwy 
na Kosowym Polu, nowo wybrany przywódca Serbii, podczas przemówienia 
nakreślił wizję przyszłości serbskiego państwa218. Priorytetami jego działania 
miało być wzmocnienie narodowej więzi Serbów zamieszkałych w różnych 
częściach Jugosławii oraz obrona serbskich interesów w Kosowie. 

W tym też okresie narastał konfl ikt serbskiej elity politycznej z politykami 
innych jugosłowiańskich republik, zwłaszcza z Słoweńcami i Chorwatami. 
W styczniu 1990 roku w efekcie coraz większych rozbieżności doszło do prze-
rwania obrad XIV Kongresu Związku Komunistów Jugosławii i rozbicia partii 
jugosłowiańskiej na partie republikańskie219. To bezprecedensowe wydarzenie 
oznaczało rozkład jugosłowiańskiej elity politycznej i początek faktycznego roz-
padu państwa. W miejsce Związku Komunistów Serbii (republikańskiego od-
działu Związku Komunistów Jugosławii), Slobodan Milošević utworzył w lip-
cu 1990 roku Socjalistyczną Partię Serbii (Socijalistička partija Srbije, SPS)220. 
Postkomunistyczne ugrupowanie w grudniowych wyborach parlamentarnych 
(pierwsze demokratyczne wolne wybory), uzyskało zdecydowaną przewagę nad 
innymi partiami221. Ponad 46% poparcie przełożyło się na 194 mandaty (z 250), 
większość pozwalającą na samodzielne rządzenie222. W tym samym dniu miały 
miejsce również pierwsze powszechne wybory na prezydenta Serbii223. Lider 
Socjalistycznej Partii Serbii zdobywając ponad 65% głosów stał się niekwe-

216  D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański..., s. 158.
217  N. Vladisavljević, Institutional power and the rise of Milošević, „Nationalities papers” 

2004, nr 32 (1), s. 195.
218  E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, 

s. 40.
219  V. Pesic, Serbian Nationalism and the Origins of the Yugoslav Crisis, Peaceworks No. 

8, Washington 1996, s. 23; L. Vomlela, Organizational structure of transforming League of 
Communists of Serbia, „Central European Papers” t. 1, 2013, nr 1, s. 57.

220  Na ten temat czyt. J. Wojnicki, Przemiany w partiach postkomunistycznych państw 
postjugosłowiańskich [w:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, P. Chmie-
lewski, S.L. Szczesio (red.), Łódź 2013, s. 254–257.

221  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 9 XII 1990 r. zob. tabela nr 3 
(Aneks).

222  J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugo-
słowiańskich, Pułtusk 2007, s. 281.

223  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 9 XII 1990 r. zob. tabela nr 13 
(Aneks).
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stionowanym przywódca państwa, co ważne z mandatem obdarzonym przez 
społeczeństwo224. Pozostali politycy, w tym Vuk Drašković reprezentujący opo-
zycyjne ugrupowanie Serbski Ruch Odnowy (Srpski pokret obnove, SPO), nie 
liczyli się w tej rywalizacji politycznej225. Przemiany polityczne zostały wsparte 
zmianami ustrojowymi, gdyż już 28 września 1990 roku Skupština uchwaliła 
Konstytucję Republiki Serbii (Ustav Republike Srbije)226. W świetle przepisów 
ustawy zasadniczej państwo serbskie przyjęło demokratyczny ustrój, w którym 
wszyscy obywatele mieli zapewnione wolności i prawa człowieka227. Warto za-
znaczyć, że Republika Serbii wraz z autonomicznymi prowincjami (Wojwodina 
oraz Kosowo i Metochia228) wciąż stanowiła część Socjalistycznej Federacyjnej 
Republiki Jugosławii229. Nieodzowne jest podkreślenie, że w tym okresie diame-
tralne zmiany polityczne miały miejsce nie tylko w Serbii, ale w całej federacji 
jugosłowiańskiej. Proces dezintegracji wyraźnie przyśpieszył, na co wskazy-
wało ożywienie rywalizujących nacjonalizmów. W obliczu odradzających się 
narodowych separatyzmów, jugoslawizm zdezaktualizował się, a eksperyment 
stworzenia jugosłowiańskiej tożsamość ponownie okazał się fatalny w skutkach. 
Nastąpił okres faktycznego rozpadu federacji i ogłaszania aktów niepodległości 
przez poszczególne republiki jugosłowiańskie, w tym również przez Federalną 
Republikę Jugosławii.

2.2.6. Chorwacka tożsamość narodowa i chorwackie interesy 
polityczne w jugosłowiańskich strukturach federacyjnych 

do 1991 roku
Rozważając kwestię chorwackich interesów politycznych w jugosło-

wiańskich strukturach po II wojnie światowej nieodzowne jest odniesienie 
się do wcześniejszych wydarzeń. W latach 1918–1941 Chorwaci współtwo-
rzyli Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Królestwo Jugosła-
wii. W tym okresie ich wpływy polityczne były wyraźnie ograniczone przez 
serbskich polityków i pomimo permanentnego sporu o ustrój państwa, ustęp-
stwa na rzecz chorwackiej społeczności poczyniono dopiero w 1939 roku. 
Powołana autonomiczna Banowina Chorwacka w ramach Królestwa Jugo-

224  R. Thomas, Serbia under…, s. 74; M.J. Zacharias, Komunizm..., s. 498.
225  O przyczynach porażki opozycji czyt. M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia..., 

s. 79–83.
226  Należy odnotować, że uchwalona konstytucja stwarzała zrównoważony system wła-

dzy, w oparciu o który żaden z organów centralnych działając na podstawie uprawnień kon-
stytucyjnych nie mógł zdominować systemu politycznego państwa. Г. Буџак, Политичке 
институције у савременом уставном и политичком систему, „Политичка ревија” Бр. 2, 
2014, s. 61.

227  Art. 1–3 Ustav Republike Srbije iz 1990, Službeni glasnik RS, br. 1/90.
228  Art. 6, ibidem.
229  Art. 135, ibidem.
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sławii przetrwała zaledwie kilkanaście miesięcy. Podczas II wojny światowej 
funkcjonowało zależne od III Rzeszy i faszystowskich Włoch – Niezależne 
Państwo Chorwackie. Na obszarze marionetkowego państwa faszyzujący Usta-
sze dopuścili się wielu zbrodni wobec innych narodów, zwłaszcza względem 
Serbów. Jeszcze w trakcie działań wojennych na obszarze byłego Królestwa 
Jugosławii zostały utworzone zręby przyszłego państwa. Pod przywództwem 
Jospia Broz Tity komunistyczna partyzantka z powodzeniem wyparła wojska 
okupacyjne oraz Ustaszy. Ostatecznie po zakończeniu działań wojennych po-
nownie utworzono jugosłowiańskie państwo, w granicach którego znalazła się 
m.in. Chorwacja. Przyjęty ustrój tzw. demokracji ludowej w założeniu miał 
zneutralizować wewnątrzpaństwowe nacjonalizmy, które wydatnie przyczy-
niły się do słabości monarchicznej Jugosławii i zbrodni wojennych podczas 
II wojny światowej. Należy zaznaczyć, że terytorium Ludowej (Socjalistycz-
nej) Republiki Chorwacji nie objęło swym zasięgiem niektórych obszarów za-
mieszkałych przez Chorwatów m.in. w Bośni i Hercegowinie. 

W pierwszych latach funkcjonowania Jugosławii, komuniści z powodze-
niem zneutralizowali siłę polityczną Chorwackiej Partii Chłopskiej i zmono-
polizowali chorwacką scenę partyjną230. Warto odnotować, że w szeregach 
Komunistycznej Partii Chorwacji zauważalna była wyraźna dysproporcja 
etniczna, gdyż osoby deklarujące narodowość serbską stanowiły aż 43% 
wszystkich członków tej partii231. Represje dotknęły nie tylko działaczy 
przedwojennych partii politycznych, ale również kościół katolicki, któ-
ry obarczono współpracą z faszystami podczas II wojny światowej, m.in. 
aresztowano arcybiskupa Alojzego Stepinaca232. W połowie lat 50. XX w. 
w szeregach komunistów chorwackich pojawili się młodzi działacze, którzy 
skupili wokół siebie liczne grono zwolenników reform, a mianowicie Miko 
Tripalo oraz Savka Dabčević-Kučar233. Reprezentowali oni pogląd zdążający 
do uzyskania większej niezależności polityków chorwackich od Komuni-
stycznej Partii Jugosławii. Niemniej jednak w tym okresie zarówno poli-
tycy chorwaccy, jak też społeczeństwo nie przejawiało większych aspiracji 
narodowowyzwoleńczych234. Na dynamizację oddolnych inicjatyw społecz-

230  W latach 1945–1947 odsetek Serbów w Komunistycznej Partii Chorwacji zmniejszył 
się z 43% do 28%. Zob. D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 237.

231  Po II wojnie światowej liderzy polityczni Chorwackiej Partii Chłopskiej nie zdołali 
odbudować przedwojennych struktur, przez co potencjał polityczny ludowców był wyraźnie 
ograniczony. 

232  Alojze Stepinac otwarcie krytykował jugosłowiańskich komunistów m.in. oskarżył 
członków Komunistycznej Partii Jugosławii o prześladowanie i zabójstwa osób duchownych. 
Zob. D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 244–245.

233  K. Krysieniel, System..., s. 55.
234  Wśród chorwackich komunistów jeszcze w trakcie II wojny światowej najmocniejszą 

pozycję uzyskał Vladimir Bakarić. Po wojnie był najważniejszym politykiem w Chorwacji 
pełniącym różne funkcje państwowe m.in. w latach 1948–1969 był przewodniczącym Ko-
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nych i politycznych wpływ miała jugosłowiańska konstytucja z 1963 roku, 
w oparciu o którą wprowadzono tzw. zasadę samorządu społecznego. W ten 
sposób chorwackie społeczeństwo uzyskało możliwość realizacji swoich 
celów polityczno-gospodarczych. W pierwszej kolejności pojawiły się po-
stulaty gospodarcze, w których zaznaczono potrzebę reform zmierzających 
do liberalizacji i autonomii republikańskich gospodarek. Chorwaci, podob-
nie jak Słoweńcy, nie zgadzali się na program ekonomicznego wsparcia ich 
kosztem najuboższych regionów Jugosławii. Obie republiki były znacznie 
bardziej rozwinięte gospodarczo od pozostałych, dlatego też były płatnika-
mi Związkowego Funduszu dla Rozwoju Regionów Słabo Rozwiniętych235. 
Pod koniec lat 60. XX w. wśród Chorwatów zaczęła się kształtować idea 
obrony własnych interesów narodowych. 

W 1967 roku wśród intelektualistów chorwackich zrodził się ruch na 
rzecz ochrony języka chorwackiego. W tzw. Deklaracji o nazwie i położeniu 
chorwackiego języka literackiego (Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog 
književnog jezika) wystosowano wobec władzy oskarżenie o faworyzację ję-
zyka serbskiego kosztem języków innych republik236. Sygnatariusze deklaracji 
m.in. najważniejsze instytucje oświatowe, w tym Matica hrvatska (Macierz 
Chorwacka) oraz czołowi intelektualiści chorwaccy zaproponowali wpro-
wadzenie konstytucyjnych gwarancji równouprawnienia czterech głównych 
języków literackich, czyli słoweńskiego, chorwackiego, serbskiego i mace-
dońskiego237. Ponadto uznano, że historia Chorwacji jest celowo fałszowana 
i pomijana w publicznych i naukowych przekazach. Deklaracja spotkała się 
z dużym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa chorwackiego i zapocząt-
kowała tzw. chorwacką wiosnę (Hrvatsko proljeće). U podstaw ogólnonaro-
dowego ruchu leżało przekonanie o dyskryminacji Chorwacji w ramach Ju-
gosławii oraz założenie, że tylko likwidacja tej nierówności umożliwi rozwój 
Chorwacji zgodny z możliwościami, aspiracjami oraz interesami narodu chor-
wackiego238. Ruch ten nie był skonsolidowany zarówno strukturalnie (przed-
stawiciele różnych grup społecznych) jak i ideologicznie (odwoływanie się do 
liberalizmu, nacjonalizmu). Dlatego też przyjął masowy charakter i określano 
go mianem maspok (masovni pokret – ruch masowy). 

munistycznej Partii Chorwacji (Związku Komunistów Chorwacji). Swoje wpływy polityczne 
utrzymał do śmierci w 1983 r. 

235  Z Funduszu przekazywano pieniądze głównie do Kosowa, Bośni i Hercegowiny 
i Czarnogóry. Kosowo w latach 1965–1970 otrzymało 2677,7 milionów dinarów. Dane za: 
S. Kozłowski, Polityka i rozwój regionalny Jugosławii, Łódź 1982, s. 73.

236  Wraz z Deklaracją wydano Słownik różnic między językiem serbskim i chorwackim 
Vladimira Brodnjaka (Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika). Zob. A. Jagiełło-Szo-
stak, Nacjonalizm..., s. 266.

237  K. Krysieniel, System..., s. 58.
238  M.J. Zacharias, Chorwacka „wiosna” i serbski „liberalizm”. Konfl ikty etniczne w Ju-

gosławii na początku lat siedemdziesiątych, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 2, s. 99.
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Pierwszorzędnym problemem wysuwanym przez działaczy maspoku były 
kwestie gospodarcze. Jak już wspomniano, chorwacka republika fi nansowa-
ła inwestycje w innych regionach jugosłowiańskiej federacji, dostarczając 
nawet 40–50% wpływów dewizowych, otrzymywała zaledwie około 10% 
funduszy. Skutkiem tej dysproporcji fi nansowej było upośledzenie gospo-
darcze Chorwacji, przekładające się na emigrację zarobkową Chorwatów239. 
Wskazuje się, że pod koniec lat 60. XX w. zdecydowana większość emigran-
tów pochodziła z najlepiej rozwiniętych gospodarczo republik Jugosławii 
– z Chorwacji i Słowenii. Oskarżano władze związkowe o zamierzone dzia-
łania prowadzące do depopulacji chorwackiej republiki i pogłębiania paupe-
ryzacji społeczeństwa240. Podnoszono również kwestię zbytniej centralizacji 
gospodarczej państwa, która faworyzowała serbską republikę w stosunku do 
pozostałych. Przedmiotem nieporozumień było również zdominowanie sta-
nowisk w administracji publicznej przez Serbów. W Chorwacji mniejszość 
serbska stanowiła około 12% ogółu ludności, jednakowoż w policji liczba ta 
osiągała poziom 60–70%. W strukturach wojskowych odsetek był jeszcze 
wyższy, zwłaszcza w korpusie ofi cerskim241. Niezależnie od wewnętrznego 
zróżnicowania ostatecznym celem maspoku była pełna, narodowa emancy-
pacja Chorwacji. Różne grupy w obrębie ruchu zakładały, że można będzie 
ją urzeczywistnić w ramach federacji, przede wszystkim zaś – po przekształ-
ceniu wspólnoty jugosłowiańskiej w konfederację242. 

W tym samym czasie miały miejsce zmiany personalne zarówno w chor-
wackich, jak i związkowych strukturach partyjnych. Dotychczasowy lider 
chorwackich komunistów Vladimir Bakarić został przeniesiony do władz 
centralnych, a w jego miejsce powołano Savkę Dabčević-Kučar. Przewod-
nicząca Związku Komunistów Chorwacji oraz jej współpracownik Pero Pir-
ker, a także Miko Tripalo zasiadający w Prezydium Związku Komunistów 
Jugosławii reprezentowali poglądy, które w niektórych aspektach był zbież-
ne z przekonaniami wyrażanymi przez działaczy maspoku. Ważnym wyda-
rzeniem politycznym było pozyskanie przez kierownictwo chorwackich ko-
munistów poparcia dla reform na X plenum KC Związku Komunistów Chor-

239  W latach 1945–1975 ponad 150 tys. Chorwatów wyjechało do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki i Kanady, 30 tys. do Argentyny i innych państw Ameryki Południowej, 120 tys. do 
Australii i Nowej Zelandii i ponad 500 tys. do państw Europy Zachodniej. Zob. J. Prpić, Iseljena 
Hrvatska: Trideset krvavih godina 1945.–1975., Hrvatska revija, Munchen 1976, s. 339.

240  Warto odnotować, że ok. 760 tys. Chorwatów wyemigrowało w okresie XX w. Liczbę 
tą można powiększyć o 200 tys. osób, które były tymczasowo zatrudnione zagranicą w latach 
60. XX w. Zaznacza się, że liczba emigrantów z Chorwacji osięgnęła 1 mln na przestrzeni 
150 lat, co oznacza że Chorwacja i Irlandia były najbardziej emigracyjnym obszarem w Eu-
ropie. Zob. I. Druzic, A journey through transition time with special references to Croatia, 
Zagreb 2006, s. 139–140.

241  K. Krysieniel, System..., s. 59.
242  M.J. Zacharias, Chorwacka..., s. 101.
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wacji w styczniu 1970 roku243. Początkowo również Josip Broz Tito sprzyjał 
reformatorom, uważając że proponowane zmiany mogą pozytywnie wpły-
nąć na sytuacje polityczno-gospodarczą Jugosławii i umocnienie pozycji ju-
gosłowiańskich komunistów. Tym niemniej, niektóre środowiska polityczne, 
zwłaszcza te skupione wokół serbskich generałów krytycznie wyrażały się 
o postulatach maspoku i negatywnie zapatrywały się na propozycję zmian 
ustrojowych wyrażanych przez chorwackich polityków244. Nieprzychylną 
postawę przyjął również główny ideolog jugosłowiańskich komunistów 
– Edvard Kardelj, który zauważył, że liberalne stanowisko chorwackiego 
kierownictwa zagraża spójności ZKJ245. Dotychczas sprzyjające nastawie-
nie Josipa Broz Tity wobec chorwackich reformatorów wkrótce uległo prze-
wartościowaniu. Przywódca Jugosławii obawiał się rozbicia wewnętrznego 
komunistycznej partii i upolitycznienia społeczeństwa, a w dalszej perspek-
tywie naruszenia fundamentów ustrojowych państwa. Jego obawy nie były 
przesadzone, gdyż w listopadzie 1971 roku miały miejsce strajki na chorwa-
ckich uczelniach w Zagrzebiu, Splicie, Rijece i Dubrowniku246. Protestujący 
żądali decentralizacji państwa poprzez rozluźnienie stosunków między cen-
trum decyzyjnym a republikami. Kierownictwo chorwackich komunistów 
nie przeciwdziałało strajkom, dlatego też zostało zmuszone do ustąpienia 
z stanowisk. Ustąpienie przewodniczącej chorwackich komunistów Savki 
Dabčević-Kučar zapoczątkowało masowe usuwanie Chorwatów zarówno 
z ZKJ, jak też ze stanowisk w aparacie federalnym. Zmiany kadrowe nastą-
piły również w partyjnych organizacjach terenowych, społecznych, kultural-
nych, naukowych, gospodarczych, a nawet sportowych247. Josip Broz Tito 
skutecznie zneutralizował maspok i wpłynął na osłabienie tendencji narodo-
wowyzwoleńczych w Chorwacji.

Odpowiedzią na wydarzenia określanych mianem chorwackiej wiosny było 
uchwalenie nowej ustawy zasadniczej SFRJ w 1974 roku, która przyjęła nie-
które postulaty podnoszone przez chorwackich reformatorów248. W świetle jej 
przepisów m.in. rozdzielono między władze związkowe a władze republikań-
skie zakres kompetencji, dzięki czemu republiki zyskały poszerzone upraw-
nienia w stosunku do centrum decyzyjnego. Mimo ustrojowych ustępstw 

243  I. Šušak, Hrvatsko proljeće - počeci politčkog intersnog pluralizma, „Hrvatska i kom-
parativna javna uprava” t. 8, 2008, nr 3, s. 778–779.

244  D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 552.
245  M.J. Zacharias, Chorwacka..., s. 111.
246  Analizie sytuacji w Chorwacji i przyczynom wydarzeń poświęcono XXI posiedzenie 

Prezydium ZKJ, które miało miejsce w dniach 1–2 grudnia 1971 r. Uznano, że inicjatorami 
rozruchów byli ludzie o nastawieniu prozachodnim i nacjonaliści. Zob. W. Walkiewicz, Ju-
gosławia..., s. 231.

247  K. Krysieniel, System..., s. 63.
248  W. Walkiewicz, Wokół chorwackiej samoidentyfi kacji [w:] Bałkany w XX wieku. Problemy 

konsolidacji i integracji, M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska (red.), Warszawa 2014, s. 261.
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w chorwackiej republice nie odnotowano antypaństwowych wydarzeń poli-
tyczno-społecznych, co dobitnie świadczyło o utrzymującej się sile jugosło-
wiańskiego aparatu władzy. Śmierć Josipa Broz Tity spowodowała wzrost 
napięć wewnętrznych w Jugosławii, dlatego też odrodzenie się chorwackiego 
nacjonalizmu w tak niekorzystnych uwarunkowaniach było poważnym zagro-
żeniem dla państwa249. By do tego nie dopuścić komuniści aresztowali chorwa-
ckich działaczy opozycyjnych, w tym m.in. Franjo Tuđmana250. Represje i kon-
trola chorwackiego społeczeństwa nie były na tyle efektywne by powstrzymać 
zachodzące zmiany światopoglądowe. Co więcej Chorwacja nie stanowiła 
wyjątku, gdyż w innych republikach zachodziły poważne zmiany, a pozba-
wione wyraźnego lidera politycznego jugosłowiańskie kierownictwo partyjne 
utraciło nad nimi kontrolę. W 1984 roku z inicjatywy Stipe Šuvara, członka 
Prezydium Związku Komunistów Chorwacji opublikowano raport potocznie 
określany Białą Księgą (Bijela Knjiga), w którym krytycznie ustosunkowano 
się do państwowych represji w stosunku do chorwackich intelektualistów251. 
Publikacja została negatywnie oceniona przez władze centralne i stanowi-
ła pierwowzór dla Memorandum Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności, 
w którym o czym już była wcześniej mowa, serbscy intelektualiści podnieśli 
problem dyskryminacji swojego narodu. Polityczno-społeczne nieporozumie-
nia uległy dalszej intensyfi kacji w drugiej połowie lat 80. XX w., a wtóro-
wał im postępujący kryzys gospodarczy252. Nieudane próby ustabilizowania 
sytuacji ekonomicznej doprowadziły Socjalistyczną Federacyjną Republikę 
Jugosławii na skraj bankructwa. W tak niekorzystnych okolicznościach wśród 
chorwackiego społeczeństwa ponownie odrodziła się idea narodowowyzwo-
leńcza. Dynamicznie zmieniające się nastroje społeczne wykorzystał Franjo 
Tuđman, który w czerwcu 1989 roku założył Chorwacką Wspólnotę Demo-
kratyczną (Hrvatska Demokratska Zajednica, HDZ) – partię, która stała się 
katalizatorem zmian politycznych w Chorwacji253. 

249  Warto wspomnieć, że już po śmierci Tity w 1980 r. brytyjskie Foreign Offi ce obawiało 
się o spójność SFRJ, tym bardziej, że problemom narodowościowym towarzyszyły kłopoty 
ekonomiczne. Zob. J. Tebinka, Polska i Jugosławia..., s. 25.

250  Franjo Tuđman został również aresztowany podczas wydarzeń chorwackiej wiosny 
w 1972 r. Zob. J.J. Sadkovich, Forging consensus: How Franjo Tuđman became an Authori-
tarian Nationalist, „Review of Croatian History” 2010, nr 1 (6), s. 7–8.

251  Pełny tytuł Białej Księgi: O nekim idejnim i političkim tendencijama u umjetničkom 
stvaralaštvu, književnoj, kazališnoj i fi lmskoj kritici, te o javnim istupima jednog broja kul-
turnih stvaralaca u kojima su sadrž ane politički neprihvatljive poruke.

252  PKB per capita w Socjalistycznej Republice Chorwacji w latach 1980–1990 systema-
tycznie obniżał się. I. Druzic, A journey..., s. 267. 

253  W Deklaracji programowej HDZ odwoływano się do demokratycznej transformacji 
państwa, walki z kryzysem gospodarczym, ustanowienia swobód obywatelskich, prywatnej 
własności, wolności słowa. Zob. Š. Dunatov, Začetci višestranačja u Hrvatskoj 1989. godine, 
„Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru” 2010, No. 52, s. 388.



Rozdział III

Serbia i Chorwacja po „upadku” Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Jugosławii – 

zagadnienia polityczno-ustrojowe

3.1. Umocowanie konstytucyjne Serbii i Chorwacji po 
„upadku” Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii

ydarzenia polityczno-społeczne, jakie miały miejsce w Socjalistycz-
nej Federacyjnej Republice Jugosławii na przełomie lat 1990/1991 
przełożyły się na przyszły kształt stosunków międzynarodowych 
w tej części Europy. Wielowarstwowe spory między narodami Ju-

gosławii spowodowały kilkuletnią wojnę domową, która przesądziła o po-
dziale terytorialnym i wyznaczeniu nowych granic państwowych. Poszcze-
gólne republiki kolejno ogłaszały swoje akty niepodległości: 25 czerwca 
1991 roku – Chorwacja i Słowenia, 8 września 1991 roku – Macedonia, 3 
marca 1992 roku – Bośnia i Hercegowina. Natomiast 27 kwietnia 1992 roku 
utworzono Federalną (Federacyjną) Republikę Jugosławii, w obrębie której 
znalazły się pozostałe jugosłowiańskie republiki: Serbia oraz Czarnogóra1. 
Warto zaznaczyć, że zmiany polityczne zostały poprzedzone stosowny-
mi reformami ustrojowymi. Pod koniec września 1990 roku parlament RS 
uchwalił konstytucję Republiki Serbii, która została zastąpiona kilkanaście 
lat później (w 2006 r.) nową ustawą zasadniczą. Jednocześnie ustrój serb-
skiego państwa był regulowany poprzez Konstytucję Federalnej Republiki 
Jugosławii z 1992 roku oraz Kartą konstytucyjną Unii Państwowej Serbii 
i Czarnogóry z 2003 roku. Natomiast chorwacki parlament, już na początku 
1990 roku, wprowadził kilka poprawek do ówcześnie obowiązującej Kon-
stytucji Socjalistycznej Republiki Chorwacji, jednakże w kontekście dyna-

1  Proces całkowitego i nieodwracalnego rozpadu federacji jugosłowiańskiej podzielić 
można na cztery (bądź nawet pięć) zasadniczych etapów. W pierwszym uzyskały samodziel-
ność takie państwa jak Słowenia, Chorwacja, Macedonia, drugi to usamodzielnienie się Bośni 
i Hercegowiny, trzeci – zawiązanie Federacji Serbii i Czarnogóry (stanowiącej schedę po 
dawnej, rozpadającej się federacji), czwarty etap to oddzielenie się Czarnogóry od Serbii 
i etap piąty, ostatni, to oderwanie się od Serbii jej pokrainy – Kosowa. E. Bujwid-Kurek, 
Serbia..., s. 53.

W
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micznych zmian politycznych uchwalił, pod koniec 1990 roku, Konstytu-
cję Republiki Chorwacji, która kilkukrotnie nowelizowana wciąż stanowi 
fundament ustrojowy chorwackiego państwa. Należy zaznaczyć, że zarówno 
Konstytucja Republiki Serbii z 2006 roku, jak również Konstytucja Repub-
liki Chorwacji z 1990 roku wpisują się w kanon demokratycznych ustaw 
zasadniczych. Zawarta w nich treść odwołuje się do podstaw ustroju poli-
tycznego i społeczno-gospodarczego państwa, określa organizację, kompe-
tencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych oraz 
podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

3.1.1. Federalna Republika Jugosławii (1992–2003)
Socjalistyczna Federacyjna Republiki Jugosławii na przełomie lat 

1991/1992 uległa rozpadowi, dlatego też Serbowie i Czarnogórcy zdecydowali 
się na powołanie „pomniejszonej” Jugosławii. Podstawą prawną dla funkcjo-
nowania nowego państwa była Konstytucja Federalnej Republiki Jugosławii 
z 27 kwietnia 1992 roku (Ustav Savezne Republike Jugoslavije). W założeniu 
polityków serbskich, zwłaszcza Slobodana Miloševicia Federalna Republika 
Jugosławii stanowiła kontynuację swojej socjalistycznej poprzedniczki, a co 
za tym idzie, cały majątek państwowy był zarządzany (czytaj przywłaszczo-
ny) głównie przez serbskie elity polityczne. Co więcej w świetle przepisów 
ustawy zasadniczej do federacji jugosłowiańskiej mogły przystąpić inne re-
publiki2. Miało to szczególne znaczenie przede wszystkim dla bośniackich 
oraz chorwackich Serbów, gdyż istniała możliwość zjednoczenia z macierzą. 
Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy. Władza ustawodawcza należała 
do Skupštiny Związkowej (Zgromadzenie Federalne), składającej się z dwóch 
izb: Izby Obywatelskiej oraz Izby Republik. W pierwszej z nich zasiadało 138 
posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich (108 z Serbii, 30 z Czarno-
góry), natomiast w drugiej 40 deputowanych (po 20 z każdej z republik). Ka-
dencja jugosłowiańskiego parlamentu wynosiła cztery lata3. Do jego zadań 
należało m.in.: zmiana obowiązującej konstytucji, decyzja o przyjęciu innych 
członków do federacji, decyzja o zmianie granic federacji, uchwalanie budże-
tu, nadzór nad rządem, podejmowanie decyzji o stanie wojny, czy o przyna-
leżności do organizacji międzynarodowych4. W zakresie funkcji kreacyjnej 
parlament powoływał i odwoływał: prezydenta republiki, premiera, sędziów 
Federacyjnego Sądu Konstytucyjnego, sędziów Sądu Federalnego, a także 
przewodniczącego Narodowego Banku Jugosławii5. Władza wykonawcza 

2  Art. 2 Ustav Savezne Republike Jugoslavije, Službeni list SRJ, br. 1/92.
3  J. Wojnicki, Proces..., s. 188.
4  A. Krukowska, Nietypowy federalizm serbsko-czarnogórski, „Wschodnioznawstwo” 

t. 1, 2007, s. 56.
5  Art. 78 Ustav Savezne...
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oparta była o zasadę dualizmu egzekutywy, którą stanowił prezydent republiki 
oraz rząd federalny. Prezydent reprezentował FRJ w państwie i na forum mię-
dzynarodowym, promulgował federalne akty prawne, proponował Skupštinie 
Związkowej kandydatów na stanowisko premiera, na sędziów oraz do Na-
rodowego Banku Jugosławii, rozpisywał wybory parlamentarne, powoływał 
i odwoływał ambasadorów FRJ i nadawał odznaczenia6. Głowa państwa była 
wybierana przez parlament w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję (bez 
możliwości reelekcji)7. Rząd federalny m.in.: był odpowiedzialny za polity-
kę wewnętrzną i zagraniczną państwa, składał projekty i realizował ustawy 
związkowe, tworzył i rozwiązywał ministerstwa i inne organy federalne oraz 
określał ich organizację i kompetencje8. Rząd składał się z premiera, wicepre-
miera i ministrów wybieranych na cztery lata przez parlament. Był tworzony 
każdorazowo po wyborach parlamentarnych. Desygnowany przez prezydenta 
kandydat na premiera był zobowiązany do przedstawienia na forum parlamen-
tu składu osobowego swojego gabinetu oraz programu. Deputowani w głoso-
waniu tajnym większością głosów wybierali zaproponowany rząd9. Ponadto 
premier był odpowiedzialny za swoją pracę i działalność gabinetu przed Sku-
pštiną Związkową10. Warto również wspomnieć, że prezydent oraz premier 
FRJ w świetle niepisanej zasady nie mogli pochodzić z tej samej republiki. 
Władza sądownicza na poziomie federacji przypisana była Sądowi Federal-
nemu11 oraz Federalnemu Sądowi Konstytucyjnemu. Na poziomie republik 
funkcjonowały sądy niższej instancji. 

W tym miejscu nieodzowne jest podkreślenie, że obok Konstytucji FRJ 
obowiązywały konstytucje republikańskie (Serbii, Czarnogóry). Ustawa za-
sadnicza Serbii z 1990 roku w wielu kwestiach różniła się od federacyjnej, 
a w niektórych punktach zauważalna była ich niezgodność. Przykładem jest 
choćby zakres praw i wolności obywatelskich, który dla obywateli Serbii 
był znacznie węższy12. Rozbieżności dotyczyły także kwestii ustrojowych. 
Prezydent Serbii miał silniejszą pozycję względem republikańskiego parla-
mentu oraz rządu. Wybierany był w wyborach bezpośrednich, a jego kaden-
cja trwała pięć lat i w przeciwieństwie do prezydenta związkowego, miał 
prawo do jednokrotnej reelekcji. Odwołanie prezydenta Republiki Serbii, 
gdy ten złamał konstytucję, mogło nastąpić tylko wtedy, gdy głosowało za 
tym co najmniej 2/3 ogólnej liczby posłów serbskiej Skupštiny. Przy czym, 

6  Art. 96, ibidem.
7  Art. 97, ibidem.
8  Art. 99, ibidem.
9  Art. 100–101, ibidem.
10  Art. 103, ibidem.
11  Art. 108–110, ibidem.
12  Na ten temat czyt. M. Pajvančić, Srbija između ustava i ustavnosti, Biblioteka Hel-

sinške Sveske, br. 22, Beograd 2005, s. 24–29.
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jeżeli w głosowaniu nie udało się uzyskać ustanowionej większości – par-
lament ulegał rozwiązaniu. Takie unormowania mogły powstrzymywać po-
słów przed chęcią odwołania prezydenta Serbii w obawie przed utratą 
mandatu13. Jak wspomniano, również kompetencje republikańskiego rządu 
były ograniczone władzą prezydenta, przede wszystkim w aspekcie polity-
ki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Należy odnotować, że pomimo 
nadrzędności konstytucji FRJ i obowiązkowi usunięcia niezgodności z jej 
przepisami, ustrojodawca serbski nie dostosował swojego prawa do prawa 
federalnego. Fakt ten wynikał bezpośrednio z autorytarnych rządów Miloše-
vicia, którego polityka zdominowała związkowe ośrodki władzy. Powstała 
w 1992 roku FRJ z prawnego punktu widzenia była federacją, politycznym 
związkiem Serbii i Czarnogóry. Jednak w rzeczywistości trudno mówić 
o partnerskich relacjach, gdyż jugosłowiańskie państwo przyjęło charakter 
konfederacji z wyraźną supremacją Serbii. W takim kształcie przetrwało aż 
do 2003 roku.

3.1.2. Serbia i Czarnogóra (2003–2006)
Wojna w Kosowie oraz zbombardowanie Federalnej Republiki Jugosławii 

przez lotnictwo NATO w 1999 roku przyczyniły się do upadku reżimu Slo-
bodana Miloševicia. Diametralne zmiany zaszły nadspodziewanie szybko, 
gdyż już w następnym roku dotychczasowy przywódca utracił kierownicze 
stanowisko (urząd prezydenta FRJ) oraz zaufanie społeczne, którym cieszył 
się przez ponad dziesięć lat. Demokratyczna opozycja jeszcze w tym samym 
roku wygrała wybory parlamentarne, a następnie jeden z jej liderów – Zoran 
Ðinđić skonstruował rząd. W kwietniu 2001 roku Slobodan Milošević został 
aresztowany i kilka miesięcy później przekazany Międzynarodowemu Try-
bunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii w Hadze. Transformacja polityczna, 
zwłaszcza w Serbii wymusiła przewartościowanie podstaw ustrojowych Fe-
deralnej Republiki Jugosławii. Pomimo, że zaistniała pilna potrzeba noweli-
zacji lub zmiany ustawy zasadniczej jugosłowiańskiego państwa14, konkret-
ne rozwiązania wprowadzono dopiero w 2003 roku.

4 lutego 2003 roku parlament Federalnej Republiki Jugosławii uchwalił 
Kartę konstytucyjną Unii Państwowej Serbii i Czarnogóry (Ustavna povelja 
Državne zajednice Srbija i Crna Gora). Wcześniej tenże dokument został za-
twierdzony przez republikańskie parlamenty: serbski (27 styczeń 2003 roku) 
oraz czarnogórski (29 styczeń 2003 roku). Jak już wspomniano, nowo po-
wstałe państwo tzn. Serbia i Czarnogóra nie stanowiło federacji, a unię dwóch 

13  A. Krukowska, Nietypowy..., s. 57.
14  Na ten temat czyt. B. Mijatovic, D. Popovic, S. Samardzic, The Union of Serbia and 

Montenegro. Proposal for the constitutional reconstruction of FRY, Center for liberal-demo-
cratic studies, Belgrade 2000.
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republik15. Ustrojodawca nie zdefi niował pojęcia „unia”, jednakże wprowa-
dził kilka zasad konstytucyjnych, które określiły charakter państwa serbsko-
czarnogórskiego16. Jedną z nich była zasada równości republik17. Z racji, że 
w poprzednim reżimie politycznym relacje te były wyraźnie niesymetrycz-
ne, kwestia ta miała niebagatelne znaczenie. Ponadto obowiązywała zasada 
decentralizacji władzy oraz suwerenności republik. Aparat władzy unii Ser-
bii i Czarnogóry posiadał tylko te kompetencje, które zostały wymienione 
w konstytucji18. Z tego względu należy mówić o domniemaniu kompetencji 
władz republikańskich19. Zasada podziału władzy nie została sformułowana 
expressis verbis, jednakże przepisy ustawy zasadniczej przyporządkowały 
konkretne funkcje określonym organom państwowym.

Władzę ustawodawczą stanowił jednoizbowy parlament – Zgromadzenie 
Serbii i Czarnogóry (Skupština). Oprócz ustawodawstwa w zakresie jego 
funkcji było m.in.: decydowanie o członkostwie państwa w organizacjach 
międzynarodowych, ratyfi kowanie traktatów i umów międzynarodowych, 
określenie granic między Serbią i Czarnogórą (za uprzednią zgodą parla-
mentów obu republik), czy też wybór prezydenta oraz rady ministrów20. 
W parlamencie zasiadało 126 posłów, w tym 91 z Serbii oraz 35 z Czar-
nogóry. Warto odnotować, że na okres pierwszych dwóch lat (do wiosny 
2005 r.) deputowani mieli być wybrani w sposób pośredni spośród członków 
serbskiej i czarnogórskiej Skupštiny oraz Zgromadzenia Federalnego FRJ21. 
W kolejnych latach posłowie mieli pochodzić z wyborów bezpośrednich 
i wykonywać mandat przez okres czterech lat22. 

Realizację władzy wykonawczej przypisano prezydentowi Serbii i Czar-
nogóry oraz radzie ministrów. Do zadań prezydenta należało m.in.: repre-
zentowanie państwa w stosunkach zagranicznych, podpisywanie traktatów 
międzynarodowych, zarządzanie wyborów do Zgromadzenia Serbii i Czar-
nogóry i ogłaszanie ustaw uchwalonych przez parlament, zwierzchnictwo 
nad siłami zbrojnymi (wraz z prezydentami: Serbii oraz Czarnogóry), nada-

15  Art. 1 Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Službeni list Srbije 
i Crne Gore, br. 1/2003.

16  Jak wskazuje Jacek Wojnicki był to luźny związek dwóch państw, który miał pro-
wadzić wspólną politykę zagraniczną, obronną i gospodarczą. J. Wojnicki, Przeobrażenia 
ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990–2003), Pułtusk 2003, s. 69.

17  Art. 2 Ustavna povelja...
18  Republika Serbii oraz Republika Czarnogóry miały możliwość powierzyć władzom 

związkowym (Serbii i Czarnogórze) wykonanie dodatkowych zadań z zakresu swoich jurys-
dykcji. Art. 17, ibidem. 

19  J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry, Warszawa 2005, s. 15; E. Bu-
jwid-Kurek, Serbia..., s. 55.

20  Art. 19 Ustavna povelja... 
21  J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry..., s. 25.
22  Art. 20 Ustavna povelja...
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wanie medali i innych odznaczeń państwowych. Co ważne, konstytucja nie 
ustanowiła instytucji premiera, dlatego też to prezydent pełnił funkcję szefa 
rządu i kierował jego pracami23. Głowa państwa była wybierana przez par-
lament zwykłą większością głosów na czteroletnią kadencję. Kandydaturę 
wspólnie przedkładali parlamentowi jego przewodniczący wraz z wiceprze-
wodniczącym24. Obok prezydenta, ustawa zasadnicza przewidziała istnienie 
rady ministrów. Zakres jej kompetencji był wąski i obejmował m.in.: okre-
ślanie i realizowanie polityki Serbii i Czarnogóry (w zgodzie z interesami 
obu republik), koordynowanie prac ministerstw, przedkładanie do parlamen-
tu projektów ustaw, czy też mianowanie i odwoływanie przedstawicieli mi-
sji dyplomatycznych i konsularnych25. Ustawa zasadnicza ściśle określała 
również kwestię organizacji rządu, oprócz prezydenta, w jej skład wchodziło 
pięciu ministrów: spraw zagranicznych, obrony, międzynarodowych stosun-
ków gospodarczych, wewnętrznych stosunków gospodarczych oraz ochrony 
praw człowieka i mniejszości26. Rada ministrów była powoływana przez 
parlament (kandydatury na ministrów zgłaszał prezydent) na cztery lata. 

Sądownictwo było w gestii sądów republikańskich, natomiast na po-
ziomie związkowym – Sąd Serbii i Czarnogóry27. Do jego zadań należa-
ło m.in.: stwierdzanie zgodności ustaw i innych aktów prawnych organów 
związkowych z konstytucją, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomię-
dzy organami Serbii i Czarnogóry oraz poszczególnymi republikami, ba-
danie zgodności prawa republikańskiego z prawem związkowym. Sędziów 
Sądu Serbii i Czarnogóry wybierał parlament (na wniosek rady ministrów) 
na okres sześciu lat28.

Karta konstytucyjna Unii Państwowej Serbii i Czarnogóry nadawała 
związkowi obu republik rysy o wiele bardziej właściwe dla struktury konfe-
deracyjnej aniżeli dla federacji29. Każda z republik kształtowała swój ustrój 
odrębnie i tylko część kompetencji była powierzona władzy związkowej. 
Charakterystyczny był brak centralizacji rządów i zachowanie przez Serbię, 
jak i Czarnogórę pełnej podmiotowości prawnej na arenie międzynarodo-
wej30. Wskazuje się, że tworząc ustrój Serbii i Czarnogóry wzorowano się 
m.in. na rozwiązaniach szwajcarskich z szerokimi kompetencjami kanto-

23  Art. 26, ibidem.
24  Art. 27–29, ibidem.
25  Art. 33, ibidem.
26  Art. 40–46, ibidem.
27  Art. 46, ibidem.
28  J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry..., s. 64.
29  E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 56.
30  Na temat czynników osłabiających serbsko-czarnogórską wspólnotę w latach 2003–

2006 czyt. W. Szczepański, Pożegnanie z Jugosławią. Wspólnota Państwowa Serbia i Czar-
nogóra (2003–2006) [w:] Bałkany Zachodnie..., s. 472–473.
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nów31. Nieodzowne jest również podkreślenie, że o „tymczasowości” serb-
sko-czarnogórskiego związku świadczyło prawo do rozpisania przez każdą 
z republik referendum w przedmiocie zmiany ustroju państwa, czy też wy-
stąpienia ze związku już po trzech latach od wejścia w życie konstytucji32.

3.1.3. Republika Serbii (2006–2015)
Zawiązana w 2003 roku unia Serbii i Czarnogóry zdecydowanie nie 

zrealizowała politycznych oczekiwań, zwłaszcza czarnogórskiego ośrodka 
władzy33. W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 roku referendum nie-
podległościowego zadeklarowano zerwanie dotychczas istniejącej federacji 
z Serbią. W efekcie parlament Czarnogóry proklamował niepodległość już 
3 czerwca tego samego roku, dwa dni później taką samą decyzję podjęli 
serbscy deputowani. Zmiany polityczne wiązały się z koniecznością uchwa-
lenia nowej konstytucji. Prace nad stosownym dokumentem trwały krótko, 
gdyż już 30 września 2006 roku serbski parlament zaaprobował proponowa-
ny tekst ustawy zasadniczej34. Następnie w referendum ogólnokrajowym 
tekst konstytucji uzyskał poparcie społeczne i ofi cjalnie 10 listopada wszedł 
w życie35. Zaznacza się, że błyskawiczny proces ustanowienia najważniej-
szego aktu prawnego wynikał z potrzeby deklaratywnego zabezpieczenia 
konstytucyjnej pozycji Kosowa. W rezultacie zabrakło kompleksowej de-
baty publicznej oraz konsensu w zakresie podstawowych zasad i wartości 
demokratycznego ustroju36.

Konstytucja Republiki Serbii z 30 września 2006 roku (Ustav Republike 
Srbije) wprowadziła cały szereg zasad ustrojowych m.in.: suwerenność Na-
rodu, rządy prawa, podział władzy i równowagi władz, pluralizm polityczny, 
prawa i wolności obywatela i mniejszości, demokrację obywatelską37. Naj-
wyższym ciałem przedstawicielskim i organem władzy ustawodawczej oraz 

31  J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry..., s. 73.
32  Art. 60 Ustavna povelja...
33  Czyt. więcej: W. Hebda, Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja. Pismo 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012,  
nr 1(19), s. 375–379.

34  Największy wpływ na kształt projektu tekstu serbskiej ustawy zasadniczej z 2006 r. 
mieli politycy Demokratycznej Partii Serbii oraz Demokratycznej Partii. М. Радојевић, Две 
деценије уставности у Србији –устави у ванредном стању (1990–2010), „Политичка 
ревија” Бр. 2, 2012, s. 237. 

35  E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 88.
36  M. Pajvančić, L. Đorđević, Serbia in Constitutional Limbo: Democracy without Con-

stitutionalizm, „Serbian Political Thought” t. 10, 2014, nr 2, s. 77.
37  Art. 1-6 Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006. Na temat zasad 

ustrojowych zawartych w Konstytucji Republiki Serbii czyt.: E. Bujwid-Kurek, Serbia..., 
s. 95–103.
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konstytucyjnej Serbii jest Zgromadzenie Narodowe (Narodna Skupština). 
Zakres kompetencji parlamentu obejmuje m.in.: uchwalanie ustaw i innych 
aktów ogólnych, uchwalanie i zmienianie konstytucji, decydowanie o zmia-
nach granic państwa, zatwierdzanie umów międzynarodowych (jeśli ustawa 
to przewiduje), decydowanie o wojnie i pokoju, ogłaszanie stanu wojennego 
i wyjątkowego, uchwalanie budżetu. Ponadto w aspekcie funkcji kreacyjnej 
m.in.: wybiera rząd, nadzoruje jego pracę i decyduje o wygaśnięciu mandatu 
ministrów, wybiera i odwołuje sędziów Sądu Konstytucyjnego, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, prezesa Narodowego Banku Serbii, przewodniczące-
go Najwyższego Sądu Kasacyjnego38. Zgromadzenie Narodowe składa się 
z 250 deputowanych pochodzących z wyborów bezpośrednich39. Kadencja 
serbskiego parlamentu wynosi cztery lata40. 

Władza wykonawcza realizowana jest przez prezydenta Republiki oraz 
rząd. Głowa państwa m.in.: jest wyrazicielem jednolitości Serbii, reprezen-
tuje ją w państwie i za granicą, w rozporządzeniach ogłasza prawo zgodnie 
z konstytucją, ogłasza ustawy, proponuje parlamentowi kandydata na szefa 
rządu, mianuje i odwołuje ambasadorów, dysponuje prawem łaski i przyzna-
je odznaczenia, stoi na czele sił zbrojnych41. Prezydent wybierany jest bez-
pośrednio przez uprawnionych do głosowania obywateli Serbii na pięcio-
letnią kadencje (możliwość reelekcji)42. Pozycja ustrojowa głowy państwa 
jest równoważona przez drugi z organów egzekutywy – rząd. Do jego zadań 
należy m.in.: ustalanie i prowadzenie polityki państwa, wykonywanie ustaw 
i innych aktów prawnych, przedkładanie parlamentowi ustaw, przyjmowa-
nie zarządzeń w kwestii realizacji ustaw, ukierunkowanie i organizowanie 
pracy państwowych organów43. Rząd konstruuje premier, jeden lub więcej 
wicepremierów i ministrowie, a swoje zadania pełni do zakończenia kaden-
cji Zgromadzenia Narodowego, które go wybrało44. 

Władza sądownicza jest wykonywana przez sądy powszechne i specjal-
ne. Sądy pełnią swoje funkcje w sposób samodzielny i niezależny, a orzecze-
nia sędziów są niezawisłe. W hierarchii sądów najwyższe miejsce zajmuje 
Naczelny (Najwyższy) Sąd Kasacyjny (Vrhovni kasacioni sud) z siedzibą 
w Belgradzie. Na czele wspomnianego organu stoi prezes, wybierany na 
pięć lat przez Zgromadzenie Narodowe45. Ważne miejsce w obszarze wy-

38  Art. 99 Ustav Republike...
39  Art. 100, ibidem.
40  Art. 102, ibidem.
41  Art. 111–113, ibidem.
42  Art. 114, ibidem.
43  Art. 123, ibidem.
44  Na temat organizacji i funkcjonowania rządu Republiki Serbii czyt. J. Wojnicki, Insty-

tucja Rządu Republiki Serbii w systemie organów władzy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 
2010, nr 2–3, s. 113–130.

45  Art. 142–144 Ustav Republike...
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miaru sprawiedliwości zajmuje również Najwyższa Rada Sądownicza. Jej 
zasadniczym zadaniem jest zabezpieczenie i gwarantowanie niezależności 
i samodzielności sądów i sędziów46. Warto nadmienić, że dla ochrony kon-
stytucyjności i legalności oraz praw i wolności człowieka ustawa zasadnicza 
ustanowiła Sąd Konstytucyjny47. 

W tym miejscu należy również odnieść się do konstytucyjnych unormowań 
z zakresu organizacji i funkcjonowania prowincji autonomicznych Serbii tj. 
Kosowa oraz Wojwodiny. Według ustawy zasadniczej prowincja autonomicz-
na (pokraina) jest autonomiczną terytorialną wspólnotą powstałą w oparciu 
o postanowienie konstytucji, w której obywatele korzystają z prawa prowincji 
autonomicznej48. Do kompetencji pokrainy należy m.in.: planowanie prze-
strzenne i rozwoju, realizacja zadań w dziedzinie rolnictwa, turystyki, ochrony 
środowiska, przemysłu, transportu, oświaty, kultury, zdrowia, opieki socjalnej, 
informacji publicznej itp.49 Jednostka ta dysponuje także swoim statusem – 
najwyższym aktem prawnym obowiązującym na jej terytorium50. Status oraz 
inne akty prawne prowincji uchwala jej parlament51. Nieodzowne jest również 
wskazanie, że w preambule serbskiej konstytucji zadeklarowano, że Kosowo 
i Metochia jest częścią składową Serbii. Tak sformułowana deklaracja nie jest 
przypadkowa, a wręcz przeciwnie ściśle wiąże się z politycznymi wydarzenia-
mi, jakie miały miejsce w Kosowie, głównie po 1999 roku52. 

Obowiązująca od 2006 roku konstytucja Republiki Serbii honoruje 
niemal wszystkie zasady i standardy właściwe współczesnym państwom 
demokratycznym53. Należy uznać, że serbski ustrojodawca w szczegól-
ności rozbudował katalog praw przysługujący jednostce (status jednostki 
w państwie)54. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie głównie w konsty-
tucjach państw postkomunistycznych spisywanych w latach 90. XX wie-
ku55. Pozostałe kwestie ustrojowe są zaczerpnięte z europejskiej kultury 

46  Art. 153, ibidem.
47  Art. 166, ibidem.
48  Art. 182, ibidem.
49  Art. 183, ibidem.
50  Art. 185, ibidem.
51  Parlament prowincji autonomicznej pochodzi z wyborów bezpośrednich, posłowie 

pełnią 4-letnią kadencję. Ponadto dopuszcza się proporcjonalną reprezentację mniejszości 
narodowych. Art. 180, ibidem. 

52  Serbski ustrojodawca zarówno w preambule, jak i w art. 8 Konstytucji Republiki 
Serbii określił, że terytorium państwa jest jednolite i niepodzielne. W ten sposób wykluczył 
prawną możliwość uzyskania suwerenności przez Kosowo. Wojna w Kosowie z 1999 r. wy-
datnie przyczyniła się do wzmocnienia pozycji politycznej kosowskich Albańczyków, któ-
rych celem była likwidacja autonomii na rzecz niepodległości. Parlament Kosowa uchwalając 
akt niepodległości w lutym 2008 r. złamał serbską konstytucję.

53  E. Bujwid-Kurek, Serbia..., s. 198.
54  J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii, Warszawa 2013, s. 17.
55  Są to m.in.: Konstytucja Rumunii z 1991 r., Konstytucja Czech z 1992 r., Konstytucja Sło-
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prawnej. Serbskie państwo jest demokracją parlamentarną, ale w zracjona-
lizowanej formie56. Serbską konstytucję z 2006 roku należy traktować jak 
„korektę” swojej poprzedniczki z roku 1990. Większość materii ustrojowej 
została poprawiona, co nie jest równoznaczne z całkowitym odejściem od 
poprzednich rozwiązań57. Z tego względu podnosi się potrzebę jej noweli-
zacji, zwłaszcza w aspekcie potencjalnej integracji Republiki Serbii z Unią 
Europejską58.

3.1.4. Republika Chorwacji (1990–2015)
W okresie pierwszych miesięcy 1990 roku Konstytucja Socjalistycznej 

Republiki Chorwacji została kilkukrotnie znowelizowana, jednakże po-
prawki nie usatysfakcjonowały chorwackich polityków, przez co trwały 
wzmożone prace nad nowym kształtem ustrojowym państwa59. Ostatecznie 
22 grudnia 1990 roku chorwacki parlament uchwalił Konstytucję Republiki 
Chorwacji (zwaną potocznie „bożonarodzeniową”). Należy zaznaczyć, że 
ustrojodawca w preambule odwołał się do suwerenności państwa chorwa-
ckiego i równocześnie w ostatnim rozdziale zdecydował o pozostaniu Chor-
wacji w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. Ta rozbieżność 
wynikała z skomplikowanej i trudnej sytuacji Chorwatów, którzy z jednej 
strony dążyli do oderwania się od federacji i powołania niepodległego pań-
stwa, natomiast z drugiej strony obawiali się konfrontacji politycznej z in-
nymi jugosłowiańskimi republikami oraz militarnej z Jugosłowiańską Armią 
Ludową. System organów państwowych został oparty na trójpodziale władz 
i przyjął postać parlamentarno-gabinetową, choć z nietypową silną pozycją 
prezydenta60. W praktyce w latach 90. XX w. pozycja ustrojowa prezydenta 

wacji z 1992 r., Konstytucja Ukrainy z 1996 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
56  Według Ratko Markovicia relacja między legislatywą a egzekutywą zostały zorgani-

zowane na zasadach parlamentaryzmu w zracjonalizowanej formie. Prezydent pochodzący 
z powszechnych i bezpośrednich wyborów służy jako dźwignia tej racjonalizacji oraz jako 
arbiter między Zgromadzeniem Narodowym a rządem. J. Wojnicki, System konstytucyjny 
Serbii..., s. 59.

57  Czyt. R. Marković, Republic of Serbia Constitution of 2006 – A Critical Review, „An-
nals of the Faculty of Law in Belgrade” International Edition, t. 2, 2007, s. 47.

58  Miodrag Radojević podkreślił, że nowelizacja ustawy zasadniczej z 2006 r. wynika 
m.in. z potrzeby większej  regionalizacji i decentralizacji państwa. Konstytucja sankcjonuje 
model politycznej centralizacji między władzami samorządowymi, autonomicznymi i rządo-
wymi, przez co zostały stworzone zbyt silne instytucjonalne mechanizmy kontroli samorządu 
terytorialnego przez władze wykonawczą. M. Radojević, European Standards and Constitu-
tional Changes in Serbia, „Serbian Political Thought” t. 4, 2012, nr 2, s. 87.

59  O nowelizacji ustawy zasadniczej Socjalistycznej Republiki Chorwacji. Czyt. K. Kry-
sieniel, System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań–Chorzów 2007, s. 94–96; J. Wojni-
cki, Proces..., s. 124.

60  Konstytucja Republiki Chorwacji, wstęp A. i L. Garliccy, Warszawa 1995, s. 19.
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została wzmocniona i wynikało to z osobistej charyzmy Franjo Tuđmana 
oraz kryzysowej sytuacji politycznej na obszarze byłej Jugosławii. Władzę 
ustawodawczą wykonywał dwuizbowy parlament (Sabor) z wyraźną prze-
wagą Izby Przedstawicielskiej nad Izbą Żupanii61. W okresie dwóch dekad 
ustawa zasadnicza została znowelizowana czterokrotnie (1997 r., 2000 r., 
2001 r., 2010 r.), zmiany (w dużej mierze kosmetyczne) miały na celu dosto-
sowanie chorwackiego ustroju do zaistniałych uwarunkowań geopolitycz-
nych m.in. w aspekcie integracji europejskiej62.

Konstytucja Republiki Chorwacji z 1990 roku (Ustav Republike Hrvat-
ske) wprowadziła ustrój polityczny oparty o republikańską formę rządów, 
unitaryzm, demokrację i państwo opiekuńcze63. Przyjęto cały szereg warto-
ści stanowiących istotę chorwackiego systemu politycznego m.in. wolność, 
równość, równość narodów, sprawiedliwość społeczną, rządy prawa i de-
mokratyczny system wielopartyjny64. Najwyższym organem przedstawiciel-
skim, odpowiedzialnym za realizację władzy ustawodawczej ustanowiono 
Zgromadzenie Chorwackie (Hrvatski sabor65). Nowelizacja z 2001 roku li-
kwidując Izbę Żupanii, przekształciła strukturę parlamentu z dwuizbowego 
na jednoizbowy66. Obok stanowienia prawa Sabor pełni inne funkcje m.in.: 
kontroluje politykę rządu, ma prawo do powoływania specjalnych komisji 
śledczych, wybiera członków Sądu Konstytucyjnego, Państwowej Rady Są-
downiczej oraz ombudsmana, a także inne organy na wniosek prezydenta 
lub rządu, decyduje o wojnie i pokoju, uchwala strategię bezpieczeństwa 
narodowego i strategię obrony Republiki Chorwacji, rozpisuje referendum, 
decyduje o zmianie granic67. Liczba deputowanych nie jest sztywno wy-
znaczona i może wynieść nie mniej niż 100 i nie więcej niż 160, jednakże 
w chorwackim parlamencie w kolejnych kadencjach po 2000 roku zasiadało 
od 151 do 153 posłów. Deputowani wybierani są na podstawie powszechne-
go i równego prawa wyborczego, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na 
okres czterech lat68.

 

61  Izba Żupanii – izba wyższa parlamentu, stanowiąca reprezentację poszczególnych 
regionów Chorwacji. 

62  Na temat nowelizacji Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r. czyt. 
K. Składkowski, System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 2013, s. 73–90; D. Mikucka-
Wójtowicz, Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010, Kra-
ków 2014, s. 84 i 88–91.

63  J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007, s. 18.
64  Art. 3 Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 85/10. 
65  Nazwa chorwackiego parlamentu była kilkukrotnie zmieniana: w 1990 r. na Sabor 

Republike Hrvatske, w 1997 r. na Hrvatski državni sabor, w 2000 r. na Hrvatski sabor. 
66  J. Wojnicki, Proces..., s. 186.
67  Art. 81, 86-88, 93, 126 Ustav Republike Hrvatske…
68  Art. 72–73, ibidem.
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Władzę wykonawczą sprawuje prezydent oraz rząd Republiki Chorwacji. 
Znowelizowana ustawa zasadnicza określa prezydenta jako przedstawiciela 
i reprezentanta państwa w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych, 
troszczącego się o prawidłową i zgodną z prawem działalność władzy pań-
stwowej oraz jako osobę, która odpowiada za obronę niezawisłości i jednoś-
ci terytorium Chorwacji69. W świetle zapisów ustawy zasadniczej prezydent 
jest wybierany w oparciu o bezpośrednie, powszechne, równe prawo wybor-
cze oraz w głosowaniu tajnym na okres pięciu lat70. Do kompetencji głowy 
państwa należy m.in.: zarządzanie wyborów do parlamentu, zarządzanie re-
ferendum zgodnie z konstytucją, powierzanie misji tworzenia rządu, osobie, 
która w Saborze posiada stosowne poparcie, nadawanie odznaczeń i orde-
rów, jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, współpracuje z rządem w za-
kresie polityki zagranicznej71. Znamienny jest brak kompetencji prezydenta 
w procesie legislacyjnym, jedynym jego uprawnieniem w tym zakresie jest 
możliwość skierowania ustawy do Sądu Konstytucyjnego w celu sprawdze-
nia jej zgodności z konstytucją72. Władza wykonawcza jest również realizo-
wana przez rząd Republiki Chorwacji, którego skład konstruują ministrowie 
oraz premier i jeden lub więcej wicepremierów73. W zakres kompetencji rzą-
du wchodzi m.in.: inicjatywa ustawodawcza, realizowanie ustaw i innych 
decyzji parlamentu, przedkładanie projektu budżetu, wydawanie zarządzeń 
i aktów wykonawczych, prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej, 
nadzorowanie prac administracji państwowej74. Po nowelizacji konstytucji 
w 2000 roku, rząd za swe decyzje jest odpowiedzialny tylko przed Saborem, 
a nie jak wcześniej przed parlamentem i prezydentem75. 

Władza sądownicza jest przypisana do samodzielnych i niezależnych 
sądów, które orzekają na podstawie konstytucji, ustaw, umów międzyna-
rodowych i innych obowiązujących źródeł prawa76. Najwyższe miejsce 
w hierarchii sądów zajmuje Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji, zapew-
niający jednolite stosowanie prawa i równą sprawiedliwość dla wszystkich. 
Przewodniczący Sądu Najwyższego jest wybierany na czteroletnią kaden-
cję przez Sabor na wniosek prezydenta po wcześniejszych konsultacjach ze 
Zgromadzeniem Ogólnym Sądu Najwyższego i właściwą komisją parlamen-
tarną77. Obok przewodniczącego w Sądzie Najwyższym zasiada 43 sędziów 
w wydziale karnym oraz cywilnym. Sądownictwo powszechne wykonują 

69  K. Krysieniel, System..., s. 118.
70  Art. 95 Ustav Republike Hrvatske…
71  Art. 98-99, ibidem.
72  K. Krysieniel, System..., s. 121.
73  Art. 109 Ustav Republike Hrvatske…
74  Art. 113, ibidem.
75  Art. 115, ibidem.
76  Art. 118, ibidem.
77  Art. 119, ibidem.
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również sądy rejonowe oraz żupańskie78. Natomiast na straży konstytucji 
i konstytucyjności stanowionego prawa stoi Sąd Konstytucyjny Republiki 
Chorwacji. Trzynastu sędziów jest wybieranych przez Sabor na okres ośmiu 
lat. Sędziowie Sądu Konstytucyjnego wybierają ze swojego grona przewod-
niczącego na 4-letnia kadencję79. Należy podkreślić, że chorwacka ustawa 
zasadnicza wprowadziła odrębność Sądu Konstytucyjnego od organów wła-
dzy sądowniczej80. 

W następstwie nowelizacji ustawy zasadniczej w 2010 roku dodano nowy 
rozdział (obecnie VIII)  traktujący o Unii Europejskiej, w którym zawarto 
m.in. obowiązki i prawa chorwackich obywateli wynikające z członkostwa 
w UE oraz zobowiązanie do stosowania prawa unijnego przez organy pań-
stwowe Chorwacji81.

3.2. Kształtowanie się państwa serbskiego i chorwackiego 
po „upadku” Socjalistycznej Federacyjnej 

Republiki Jugosławii 
Kształtowanie się serbskiego i chorwackiego państwa po „upadku” So-

cjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii można podzielić na kilka 
okresów. Pierwszy to lata 1991–1995, w którym poszczególne jugosłowiań-
skie republiki ogłosiły swoje akty niepodległości (Chorwacja, Słowenia, 
Macedonia, Bośnia i Hercegowina), bądź przekształciły swój ustrój (Fede-
ralna Republika Jugosławii). W tym też okresie doszło do kliku konfl iktów 
zbrojnych: wojny dziesięciodniowej między Słowenią a SFRJ (czerwiec 
– lipiec 1991 r.), wojny w Chorwacji między Chorwatami i Serbami (lata 
1991–1995) oraz wielowymiarowego konfl iktu w Bośni i Hercegowinie, 
którego stronami byli Boszniacy (Muzułmanie), bośniaccy Chorwaci oraz 
bośniaccy Serbowie. Symbolicznym zakończeniem jugosłowiańskiego kry-
zysu był układ z Dayton z listopada 1995 roku. Kolejny okres obejmuje lata 
1996–1999/2000, w którym zarówno w Serbii, jak i w Chorwacji dosto-
sowywano politykę wewnętrzną i zagraniczną do warunków pokojowych. 
Należy jednak podkreślić, że w obu państwach w latach 1991–1999/2000 
system polityczny i gospodarczo-społeczny wciąż jeszcze był oparty o rządy 
monopartyjne. W Serbii pierwszorzędną rolę odgrywała Socjalistyczna Par-
tia Serbii i jej lider Slobodan Milošević, natomiast w Chorwacji, Franjo Tuđ-
man i stworzona przez niego Chorwacka Wspólnota Demokratyczna. Obaj 
politycy piastowali urzędy prezydenckie, a ich wpływ na politykę dobiegł 

78  J. Wojnicki, Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Sło-
wenia, Chorwacja), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 4 (16), s. 27.

79  Art. 126 Ustav Republike Hrvatske…
80  J. Wojnicki, Władza sądownicza...
81  Art. 143–146 Ustav Republike Hrvatske…
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końca w zbliżonym czasie. W 1999 roku zmarł Franjo Tuđman i w wyborach 
parlamentarnych oraz prezydenckich z 2000 roku władzę przejęła opozycja. 
W Serbii, w następstwie tzw. wydarzeń październikowych z 2000 roku Slo-
bodan Milošević został odsunięty od władzy i po wyborach parlamentarnych 
rządy objęły ugrupowania opozycyjne. Rok 2000 to moment przełomowy, 
który zdynamizował proces demokratyzacji w obu państwach. To co za-
sadniczo odróżniło serbską scenę polityczną od chorwackiej było poparcie 
społeczne dla ugrupowań bezpośrednio związanych z reżimem Miloševicia 
i Tuđmana. W latach 2000–2015 Socjalistyczna Partia Serbii w wyborach 
parlamentarnych uzyskiwała wyniki w granicach od 5,6% w 2007 roku do 
14,5% w 2012 roku, co przekładało się na niewielką ilość mandatów. So-
cjaliści do 2008 roku funkcjonowali jako opozycja, w kolejnych latach jako 
„mniejszy koalicjant” współrządzili państwem z demokratami (2008–2012), 
jak też z Serbską Partią Postępową (2012–2015). Sytuacja Chorwackiej 
Wspólnoty Demokratycznej w tym samym przedziale czasowym przed-
stawiała się znacznie korzystniej, gdyż jej rezultaty wyborcze wyniosły od 
23,8% w 2011 roku do 36,6% w 2007 roku82. W ten sposób wspomniana 
partia samodzielnie rządziła w latach 2003–2011, co jednocześnie świadczy 
o jej dużej popularności.

3.2.1.Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia
Slobodan Milošević już pod koniec lat 80. XX w. wypracował sobie do-

minującą pozycję polityczną w Serbii. W kolejnych latach stał się niekwe-
stionowanym przywódcą serbskiego narodu. W okresie jugosłowiańskiej 
wojny domowej (lata 1991–1995) decydował nie tylko w zakresie polityki 
państwa, ale również będąc zwierzchnikiem sił zbrojnych FRJ odpowiadał 
za ich działanie. Pomimo niekorzystnego bilansu powojennego (izolacja po-
lityczna Serbii, kryzys gospodarczy) utrzymał władzę i kontrolował rozwój 
sytuacji politycznej w państwie. O porażce Slobodana Miloševicia zadecy-
dował przegrany przez Serbię konfl ikt w Kosowie z roku 1999. Ostatecznie 
wieloletni lider został aresztowany i przekazany przed oblicze Międzyna-
rodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Oskarżony o zbrodnie 
wojenne nie doczekał wyroku, gdyż niespodziewanie zmarł w 2006 roku.

Wracając do wydarzeń z początku lat 90. XX w., należy odnieść się do 
zmian ustrojowych i politycznych, jakie miały miejsce w Serbii. Uchwalenie 
Konstytucji Federalnej Republiki Jugosławii z 27 kwietnia 1992 roku wią-
zało się z koniecznością wyboru nowych przedstawicieli do organów RS. 
Wybory parlamentarne oraz prezydenckie miały miejsce 20 grudnia 1992 ro-

82  Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 25 XI 2007 r. oraz z 4 XII 
2011 r. zob. tabela nr 28 i 29 (Aneks).
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ku83. Niekwestionowane zwycięstwo odniósł Slobodan Milošević oraz kie-
rowane przez niego ugrupowanie polityczne – Socjalistyczna Partia Serbii. 
Lider socjalistów zgromadził ponad 53% głosów, natomiast jego najsilniej-
szy rywal Milan Panić84 zdołał pozyskać co trzeci głos wyborcy (32%)85. 
Obywatele Republiki Serbii w tym samym dniu wybierali deputowanych 
do Skupštiny. Stosunkowo dobry wynik odnotowali socjaliści (blisko 29% 
głosów), jednakże ich rezultat był zdecydowanie gorszy niż w wyborach 
z 1990 roku (46%). Zaznacza się, że część elektoratu Socjalistycznej Partii 
Serbii został przejęty przez powstałą w 1991 roku Serbską Partię Radykalną 
(Srpska radikalna stranka, SRS), która uplasowała się tuż za socjalistami 
(ponad 22% głosów). Lider radykałów Vojislav Šešelj zyskał na znaczeniu, 
gdyż odwoływał się do polityki historycznej, przy tym był zręcznym de-
magogiem86. Trzecią siłę polityczną w serbskim parlamencie stanowił De-
mokratyczny Ruch Serbii (Demokratski pokret Srbije, DEPOS87) z Vukiem 
Draškoviciem na czele (blisko 17%)88. Rezultat wyborczy socjalistów prze-
łożył się na 101 mandatów, co w konsekwencji oznaczało konieczność skon-
struowania mniejszościowego gabinetu. Powołany, 10 lutego 1993 roku rząd 
Nikoli Šainovicia początkowo wspierany przez radykałów z SRS ostatecznie 
został rozwiązany w następstwie przedterminowych wyborów parlamentar-
nych już 14 miesięcy później. Głównym celem gabinetu Šainovicia było zni-
welowanie hiperinfl acji, jednakże w tym zakresie nie osiągnięto pozytyw-
nych rezultatów. Stopa infl acji rosła drastycznie, w październiku 1993 roku 
wynosiła 1 895%, miesiąc później 20 190%, natomiast w styczniu 1994 roku 
3 000 000%89. Trudna sytuacja ekonomiczna oraz rywalizacja polityczna 
pomiędzy socjalistami a radykałami przyczyniły się do rozpisania przyśpie-
szonych wyborów do serbskiego parlamentu. W kampanii socjalistów do-
minowały hasła odnoszące się do obrony serbskiego państwa i narodu oraz 
konieczności przeprowadzenia reform gospodarczo-społecznych. Radyka-
łowie zastosowali taktykę szkalowania dotychczasowej władzy ogłaszając 

83  11 października 1992 r. przeprowadzono referendum w sprawie wcześniejszych wy-
borów w Serbii. Ponad 95% głosujących opowiedziało się za przyśpieszonymi wyborami. 

84  Milan Panić był premierem FRJ od lipca 1992 r. do lutego 1993 r. Premierzy Federalnej 
Republiki Jugosławii (1992–2003) oraz Serbii i Czarnogóry (2003–2006) zob. tabela nr 36 
(Aneks).

85  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 20 XII 1992 r. zob. tabela nr 14 
(Aneks).

86  Z. Slavujević, Izborne kampanje: Pohod na birače. Slučaj Srbije od 1990. do 2007. 
godine, Beograd 2007, s. 77–78.

87  DEPOS był koalicją założoną w 1992 r., składającą się z Serbskiego Ruchu Odnowy, 
Demokratycznej Partii Serbii, Serbskiej Partii Liberalnej i Nowej Demokracji. 

88  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 20 XII 1992 r. zob. tabela nr 4 
(Aneks).

89  D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna..., s. 210.
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program antysystemowy, bezpośrednio krytykujący politykę Socjalistycznej 
Partii Serbii i Slobodana Miloševicia. Natomiast demokraci ponownie zjed-
noczeni w Demokratycznym Ruchu Serbii odwoływali się do tzw. alternacji 
władzy (wymienności elit politycznych)90. Wybory parlamentarne z 19 grud-
nia 1993 roku zdecydowanie wygrała Socjalistyczna Partia Serbii gromadząc 
ponad 36% głosów. Kolejne ugrupowania nie zdołały przekroczyć poziomu 
20%, Demokratyczny Ruch Serbii otrzymał blisko 17%, a Serbska Partia 
Radykalna około 14%. W stosunku do poprzednich wyborów duży wzrost 
poparcia zanotowała Partia Demokratyczna, która z wynikiem ponad 11% 
stała się istotnym graczem na serbskiej scenie politycznej91. Największą 
porażkę należy przypisać radykałom, którzy w okresie kilkunastu miesięcy 
stracili blisko pół miliona zwolenników92. 

Socjalistom zabrakło zaledwie trzech mandatów, by uzyskać większość 
parlamentarną, dlatego też ponownie zostali zobligowani do utworzenia koa-
licji. W powołanym, w marcu 1994 roku gabinecie Mirko Marjanovicia, teki 
ministerialne otrzymali socjaliści oraz dwóch polityków z Nowej Demokracji 
(partii współtworzącej Demokratyczny Ruch Serbii). Należy zaznaczyć, że 
rząd Marjanovicia przetrwał pełną kadencję i cieszył się znacznym poparciem 
społecznym. Co więcej, jego działalność zbiegła się z zakończeniem wojny 
w Bośni, co oznaczało zniesienie sankcji ekonomicznych nałożonych na Ser-
bię. Poprawa geopolitycznego położenia państwa serbskiego ułatwiła przepro-
wadzenie reform gospodarczych m.in.: zmniejszono poziom infl acji. Socjali-
stycznemu gabinetowi sprzyjał również fakt, że drugi organ egzekutywy był 
obsadzony przez lidera SPS – Slobodana Miloševicia. Jego prezydenturę z lat 
1992–1997 można w uproszczeniu podzielić na dwa okresy, które rozdziela 
układ z Dayton z listopada 1995 roku93. Pierwszy etap wiąże się z eskalacją 
konfl iktu Serbów z Chorwatami i Boszniakami, natomiast drugi z powojenną 
stabilizacją sytuacji politycznej i gospodarczo-społecznej w państwach byłej 
Jugosławii. Rozwój wydarzeń w bezpośrednim otoczeniu Serbii miał decydu-
jący wpływ na kierunki polityki zagranicznej, prowadzonej przez Slobodana 
Miloševicia. W latach 1992–1995 była to konfl iktowa koncepcja polityki tzn. 
oparta o konfrontacje, agresję, przemoc w stosunku do Chorwatów oraz Bosz-
niaków. W kolejnym okresie intensywność we wzajemnych konfl iktowych 
relacjach wyraźnie została zmniejszona, ale nie zneutralizowana. W aspekcie 
polityki wewnętrznej nadal przewodnią ideą była dominacja oraz ograniczanie 
wpływów opozycyjnych polityków i partii.

90  Z. Slavujević, Izborne kampanje..., s. 125–130.
91  R. Thomas, Serbia under..., s. 190.
92  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 19 XII 1993 r. zob. tabela nr 5 

(Aneks).
93  Zaakceptowanie przez Slobodana Miloševicia porozumienia z Dayton poważnie osła-

biło jego pozycję. Zob. L. Benson, Jugosławia..., s. 242.
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Do kolejnych przetasowań politycznych doszło w 1997 roku w następ-
stwie wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Tym razem do rywalizacji 
o urząd głowy serbskiego państwa nie przystąpił Slobodan Milošević (od 
czerwca 1997 roku był prezydentem Federalnej Republiki Jugosławii). Socja-
liści wysunęli kandydaturę Zorana Lalicia – prezydenta FRJ z lat 1993–1997, 
polityka zależnego od Miloševicia94. Jego głównymi oponentami byli: Voji-
slav Šešelj z Serbskiej Partii Radykalnej oraz Vuk Drašković reprezentujący 
Serbski Ruch Odnowy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich z 21 września 
1997 roku nie wyłoniła zwycięzcy. Wprawdzie Zoran Lalić (blisko 38% gło-
sów) znacznie wyprzedził Vojislava Šešelja (27%) i Vuka Draškovicia (po-
nad 20%), jednak nie zdobył wymaganej bezwzględnej większości głosów. 
W drugiej turze wygrał lider radykałów (49,1%) jednakże jego przewaga 
nad kandydatem socjalistów (47,9%) była niewielka95. Z racji, że frekwencja 
wyborcza nie przekroczyła progu 50% Vojislav Šešelj nie był uprawniony do 
przejęcia prezydentury, a wybory musiały być powtórzone. Socjaliści szyb-
ko wyciągnęli wnioski z wyborczej porażki i do kolejnego starcia w miej-
sce Zorana Lalicia nominowali ówczesnego ministra spraw zagranicznych 
– Milana Milutinovicia. Wybory prezydenckie z 7 grudnia 1997 roku po-
nownie nie wyłoniły osoby mającej piastować urząd prezydenta Republiki 
Serbii. Żaden z kandydatów nie zgromadził ponad 50% głosów, a do drugiej 
tury przeszedł reprezentant socjalistów (blisko 44%) oraz radykałów (32%). 
21 grudnia 1997 roku w następstwie intensywnej kampanii wyborczej i przy 
politycznym wsparciu Slobodana Miloševicia, polityk z SPS Milan Miluti-
nović zdystansował swojego rywala i wygrał wybory prezydenckie96. Fre-
kwencja według ofi cjalnych danych Republikańskiej Komisji Wyborczej 
osiągnęła niezbędny dla ważności wyborów próg procentowy (50,98%). Na-
leży jednak odnotować, że o zwycięstwie kandydata partii rządzącej zade-
cydowały liczne nieprawidłowości m.in. manipulacje wielkością frekwencji 
wyborczej w okręgach zlokalizowanych w Kosowie97.

Wybory do parlamentu RS z września 1997 roku nie przyniosły więk-
szych zmian politycznych. Socjalistyczna Partia Serbii w koalicji z Jugo-
słowiańską Lewicą i Nową Demokracją uzyskały największą ilość głosów 
(ponad 34%). Zdecydowanie lepszy wynik niż w poprzednich wyborach 
odnotowali radykałowie (28%), natomiast wśród ugrupowań odwołujących 
się do demokratycznych wartości największe poparcie pozyskał Serbski 

94  R. Thomas, Serbia under..., s. 343–344.
95  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 21 IX i 5 X 1997 r. zob. tabela nr 15 

(Aneks).
96  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 7 i 21 XII 1997 r. zob. tabela nr 16 

(Aneks).
97  D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna..., s. 156–157.
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Ruch Odnowy (19%)98. Warto nadmienić, że zdecydowana większość par-
tii opozycyjnych zbojkotowała wybory parlamentarne. Decyzja ta była na-
stępstwem masowych protestów po wyborach samorządowych z 1996 roku, 
w których zwyciężyła opozycyjna koalicja „Razem” (m.in.: Serbski Ruch 
Odnowy, Partia Demokratyczna, Obywatelski Związek Serbii). Powyborcze 
manipulacje, mające w założeniu obronę dotychczasowego reżimu wywo-
łały kilkumiesięczne protesty społeczne inspirowane przez opozycyjnych 
polityków99. Ostatecznie wewnętrzna rywalizacja w koalicji „Razem” mię-
dzy Zoranem Ðinđiciem (Partia Demokratyczna) a Vukiem Draškoviciem 
(Serbski Ruch Odnowy) zakończyła się rozbiciem opozycji100. Rezultaty 
wyborcze poszczególnych ugrupowań politycznych wiązały się z potrzebą 
stworzenia koalicji parlamentarnej. Pomimo ideologicznych różnic dzielą-
cych socjalistów i radykałów, ich liderzy zawiązali współpracę. W marcu 
1998 roku Mirko Marjanović ponownie skonstruował rząd, w którym resorty 
ministerialne zostały powierzone głównie politykom z SPS i SRS. Niemniej 
jednak rozbieżności między głównymi siłami politycznymi wkrótce zaczęły 
narastać i rządząca koalicja w czerwcu 1999 roku uległa rozwiązaniu101. 

Slobodan Milošević od lipca 1997 roku pełnił funkcję prezydenta Fede-
ralnej Republiki Jugosławii, jednakże nie oznaczało to, że wycofał się z serb-
skiej sceny politycznej. Zarówno prezydent Serbii – Milan Milutinović, jak 
i premier – Mirko Marjanović nieofi cjalnie byli zależni od Slobodana Mi-
loševicia. Wskazuje się, że lider serbskich socjalistów zdecydował się na 
federacyjną prezydenturę z czysto pragmatycznych przyczyn tzn. chęci jed-
noczesnego skoncentrowania w swoich rękach władzy zarówno na szczeb-
lu republikańskim oraz związkowym. Pomimo trudnej sytuacji polityczno-
gospodarczej państwa serbskiego Slobodan Milošević nieprzerwanie cieszył 
się zaufaniem znacznej części społeczeństwa102. Warto również podkreślić, 
że silna pozycja polityczna lidera socjalistów była konsekwencją rozbicia 
opozycji demokratycznej. Kolejne próby zjednoczenia i stworzenia przez nią 

98  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 21 IX 1997 r. zob. tabela nr 6 
(Aneks).

99  С. Јованчевић, Ефекат ауторитарних тенденција у Србији 90-их година XX бека, 
„Политичка ревија” Бр. 4, 2010, s. 41.

100  Na ten temat czyt. M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia..., s. 195–206; R. Thomas, 
Serbia under..., s. 285–316.

101  SRS nie zgadzała się z SPS odnośnie warunków porozumienia z Kumanova, kończą-
cego konfl ikt w Kosowie (radykałowie byli przeciwni wkroczeniu sił międzynarodowych do 
Kosowa). D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna..., s. 214.

102  Reżim Miloševicia przejawiał tendencje „sułtanizmu” – systemu autorytarnego stwo-
rzonego w oparciu o polityczny monopol. Jedną z kwestii, która zadecydowała o tym, że 
system polityczny wykreowany przez serbskiego przywódcę nie spełniał warunków koniecz-
nych dla „sułtanizmu” było istnienie rzeczywistej opozycji w latach 90. XX w. D. Pavlović, 
The Populist Lock, „Politička misao” t. 37, 2000, nr 5, s. 124. 
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wspólnego frontu antyreżimowego kończyły się spektakularnymi porażka-
mi. W tym aspekcie wystarczy przywołać nieefektywną politykę Demokra-
tycznego Ruchu Serbii po 1992 roku oraz koalicji „Razem” na przełomie lat 
1996 i 1997. Rola Slobodana Miloševicia, jako przywódcy Serbów wyraźnie 
przybrała na znaczeniu podczas konfl iktu w Kosowie. Ten okres, jak się póź-
niej okazało był decydujący dla jego dalszej kariery politycznej. Pod koniec 
lat 90. XX w. serbsko-albański spór o Kosowo przekształcił się w konfl ikt 
na międzynarodową skalę i w ostatecznym rozliczeniu zakończył się poraż-
ką Serbów. Odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy została przypisana 
przywódcy Federalnej Republiki Jugosławii. Następstwem nieefektywnej 
polityki była przegrana Slobodana Miloševicia w wyborach prezydenckich 
na szczeblu federacji we wrześniu 2000 roku103.

Wydarzeniem, które zadecydowało o dalszych losach reżimu Miloševicia 
były wybory do parlamentu RS z 23 grudnia 2000 roku104. Jak wspomniano, 
rozkład koalicji rządzącej, której trzon stanowili socjaliści i radykałowie na-
stąpił w połowie 1999 roku. Wprawdzie rząd Mirko Marjanovicia formalnie 
nadal pełnił swoje obowiązki, ale w praktyce był dysfunkcjonalny105. Nie-
udolność strony rządzącej wykorzystały opozycyjne partie polityczne, które 
w styczniu 2000 roku ponownie zjednoczyły się tworząc szeroką koalicję 
– Demokratyczną Opozycję Serbii (Demokratska opozicija Srbije, DOS)106. 
Przedterminowe wybory parlamentarne okazały się fatalne w skutkach 
dla Socjalistycznej Partii Serbii, gdyż rezultat na poziomie niecałych 14% 

103  Slobodan Milošević przegrał wybory na prezydenta FRJ z Vojislavem Koštunicą 
(W 2000 r. do konstytucji jugosłowiańskiej wniesiono poprawkę pozwalającą prezydentowi 
pełnić urząd przez dwie kadencje, wprowadzono także bezpośrednie wybory prezydenckie). 
Milošević bezpośrednio po wyborach nie chciał ustąpić, jednak uczynił to pod naporem pro-
testów społecznych.  

104  Uroš Šuvaković stwierdził, że wydarzenia polityczne z 2000 r. były przełomowe 
w tym znaczeniu, że stanowiły cezurę czasową dla oddzielenia dwóch faz transformacji po-
litycznej Serbii. Pierwsza faza miała miejsce w latach 1987–2000, druga od 2000 r. trwa 
nadal. У. Шуваковић, Транзиција. Прилог социолошком проучавању друштвених проена, 
Косовска Митровица 2015, s. 52.

105  Od 23 października 2000 r. funkcjonował koalicyjny rząd przejściowy, utworzony na 
podstawie porozumienia między SPS, DOS, SPO. 

106  DOS skonstruowały następujące formacje polityczne: Partia Demokratyczna (DS), 
Demokratyczna Partia Serbii (DSS), Obywatelski Sojusz Serbii (GSS), Nowa Demokracja 
(ND), Socjaldemokracja (SD), Nowa Serbia (NS), Chrześcijańsko-Demokratyczna Par-
tia Serbii (DHSS), Demokratyczna Alternatywa (DA), Liga Socjaldemokratów Wojwodiny 
(LSV), Związek Węgrów Wojwodiny (SVM), Ruch na rzecz Demokratycznej Serbii (PDS), 
Centrum Demokratyczne (DC), Koalicja Wojwodina (w tym NSS), Reformatorzy Wojwodiny 
(RDSV), Unia Socjaldemokratyczna (SDU), Demokratyczna Partia Sandżaku (SDP), Liga 
na rzecz Šumadiji (LŠ), Stowarzyszenie Wolnych i Niezależnych Związków Zawodowych 
(ASNS), Serbski Ruch Oporu (SPO-dp). Serbski Ruch Odnowy po krótkim epizodzie uczest-
niczenia w DOS wycofał się z koalicji i w wyborach do serbskiego parlamentu w 2000 r. 
wystartował samodzielnie.
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oznaczał zakończenie dziesięcioletnich rządów. Wyborczą klęskę ponieśli 
również radykałowie (8,6%) oraz Serbski Ruch Odnowy (3,7%). Natomiast 
niekwestionowanym i bezprecedensowym sukcesem było pozyskanie przez 
Demokratyczną Opozycję Serbii aż 64% głosów wyborczych107. W ten spo-
sób większość mandatów (176 z 250) przypadła demokratycznej koalicji, co 
więcej ich liczba przekładała się na samodzielne rządy. 

Slobodan Milošević już 31 marca 2001 roku został aresztowany pod za-
rzutem korupcji, nadużycia władzy i malwersacji, a następnie przekazany 
przez serbskie władze do dyspozycji Międzynarodowego Trybunału Karne-
go dla byłej Jugosławii w Hadze. 

3.2.2. Chorwacja pod rządami Franjo Tuđmana
Franjo Tuđman podobnie jak Slobodan Milošević już pod koniec lat 80. 

XX w. stworzył stosowne zaplecze polityczne, którego zasadniczym celem 
była ochrona chorwackich interesów w federacji jugosłowiańskiej, a w dal-
szej perspektywie uzyskanie suwerenności. Od lipca 1990 roku do śmier-
ci w grudniu 1999 roku pełnił obowiązki prezydenta Republiki Chorwacji. 
Jednocześnie był przewodniczącym Chorwackiej Wspólnoty Demokratycz-
nej (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ) – partii politycznej, która do 
2000 roku rządziła lub współrządziła państwem108. Bez wątpienia polityka 
chorwacka ostatniej dekady lat 90. XX w. była w głównej mierze kreowana 
i realizowana przez Tuđmana. 

Dynamizacja zmian politycznych (o czym było już wspominane) nastą-
piła w 1990 roku. Lipcowa nowelizacja Konstytucji Socjalistycznej Repub-
liki Chorwacji zmieniła nazwę państwa, symbole narodowe i przekształciła 
urząd przewodniczącego Prezydium Republiki Chorwacji w jej prezydenta109. 
Przeprowadzone zmiany ustrojowe pozwoliły Franjo Tuđmanowi objąć prezy-
denturę Chorwacji. Nieco wcześniej, na przełomie kwietnia i maja tego roku, 
miały miejsce pierwsze wielopartyjne wybory parlamentarne110. Chorwaci 

107  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 23 XII 2000 r. zob. tabela nr 7 
(Aneks).

108  Chorwacka Wspólnota Demokratyczna pojawiła się na chorwackiej scenie politycznej 
w 1989 r., jako formalnie zarejestrowana partia, niemniej jej początki były naznaczone różnymi 
działaniami, które pozwalają uznać ją za ruch populistyczny, a nie ugrupowanie polityczne. Po 
pierwsze, zamiast partyjnego programu, HDZ oferowało platformę dla demokratycznych zmian 
zogniskowanych wokół jednej kwestii – niezależności chorwackiego państwa. Po drugie, prze-
wodniczący partii Franjo Tuđman szybko stał się „nietykalnym” charyzmatycznym liderem speł-
niającym mesjanistyczną rolę, a nie tylko funkcję lidera partii. Zob. G. Čular, The dynamics of po-
litical institutionalization and democratic consolidation. The case of Croatia, Zagreb 1999, s. 68.

109  D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna..., s. 160.
110  W wyborach parlamentarnych (do Saboru Socjalistycznej Republiki Chorwacji) 

w 1990 r. zarejestrowano 33 partie polityczne i 16 stowarzyszeń. B. Mašić, Stranačka struk-
tura Hrvatskog sabora 1990–2010, „Pravnik” t. 44, 2010, nr 2 (89), s. 68.
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oddając ponad 42% głosów powierzyli władze Chorwackiej Wspólnocie De-
mokratycznej, której hasłem przewodnim było utworzenie demokratycznego, 
niezależnego i suwerennego państwa chorwackiego poza jugosłowiańskimi 
strukturami. Chorwaccy komuniści, którzy w styczniu 1990 roku odłączyli się 
od Związku Komunistów Jugosławii na potrzeby wyborów utworzyli Zwią-
zek Komunistów Chorwacji – Partię Przemian Demokratycznych (Savez ko-
munista Hrvatske – Stranka demokratskih promjena, SKH-SDP), nie zostali 
zmarginalizowani, ale 35% poparcie oznaczało odsunięcie od władzy. Istot-
ne poparcie (15%) uzyskali również narodowcy skupieni w Kolacji Zgody 
Narodowej (Koalicija narodnog sporazuma)111. Warto zaznaczyć, że w chor-
wackim parlamencie swoich reprezentantów miała również mniejszość serb-
ska112. W maju 1990 roku Sabor powołał jednopartyjny (HDZ) rząd Stjepana 
Mesicia (zastąpiony w sierpniu przez Josipa Manolicia), który ze względu na 
swoją niestabilność funkcjonował tylko do lipca tego roku. Prezydent Fran-
jo Tuđman w obliczu narastającego konfl iktu na obszarze Jugosławii podjął 
decyzję pozwalającą utworzyć koalicyjny rząd jedności narodowej z Franjem 
Greguriciem na czele113. Należy jednak podkreślić, że zarówno premier, jak 
i ministrowie kluczowych resortów byli przedstawicielami HDZ114. Najwięk-
szym sukcesem gabinetu Greguricia było uznanie przez większość państw eu-
ropejskich niepodległości Republiki Chorwacji. Warto również wspomnieć, 
że rząd zaproponował przyznanie mniejszości serbskiej autonomii w zamian 
za zaakceptowanie przez nią chorwackiej suwerenności. Pomysł spotkał się 
z falą krytyki i ostatecznie spowodował rezygnację koalicyjnych ministrów, co 
prawda rząd przetrwał do kolejnych wyborów parlamentarnych w 1992 roku, 
jednakże pozostali w nim tylko politycy HDZ115. 

Decyzją Izby Przedstawicielskiej doszło do samorozwiązania parlamen-
tu116 i przedterminowych wyborów 2 sierpnia 1992 roku, które odbyły się na 

111  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z IV/V 1990 r. zob. tabela nr 23 
(Aneks).

112  Serbska Demokratyczna Partia (SDS) została założona przez Serbów chorwackich 
dopiero w lutym 1990 r., na dwa miesiące przez wyborami parlamentarnymi, podczas gdy 
większość opozycyjnych partii zostało zorganizowanych wiosną i latem 1989 r. Do wyborów 
z przełomu kwietnia i maja 1990 r., SDS wystawiło tylko pięciu kandydatów do izby niższej 
oraz sześciu do izby wyższej Saboru. Zob. The 1990 and 1992/93 Sabor Elections in Croatia. 
Analyses, Documents and Data, I. Siber (red.), Berlin 1997, s. 24.

113  W rządzie Greguricia ministrem bez teki był przedstawiciel mniejszości serbskiej – Živko 
Juzbašić, D. Budimir, Predstavljenost srpske nacionalne manjine u političkoj eliti Hrvatske [w:] 
Ustav i demokrayija u procesu transformacije, M. Podunavac (red.), Beograd 2011, s. 278.

114  D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna..., s. 219.
115  F. Gregurić, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.–1992., Zagreb 1998, 

s. 417–418, 514–515, 559.
116  Na podstawie rozwiązań zastosowanych w chorwackiej konstytucji samorozwiązanie 

Izby Przedstawicielskiej nie oznaczało rozwiązania Izby Żupanii, która pomimo rozwiązania 
izby niższej nadal funkcjonowała.
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podstawie nowej ordynacji wyborczej ustanowionej w kwietniu tego samego 
roku117. Społeczne poparcie dla polityki Franja Tuđmana i HDZ wzrosło, 
gdyż kierowane przez niego ugrupowanie zgromadziło blisko 45% głosów. 
W świetle przepisów ordynacji wyborczej wynik ten przełożył się na więk-
szość parlamentarną. Dobry rezultat (ok. 18%) osiągnęła również Chorwa-
cka Partia Socjalliberalna (Hrvatska socijalno-liberalna stranka, HSLS), 
natomiast wynik postkomunistów (5,5%) z Socjaldemokratycznej Partii 
Chorwacji (Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP) oznaczał utratę 
większości mandatów118. Wybory do drugiej izby parlamentu (Izby Żupani) 
miały miejsce w lutym 1993 roku, a ich rezultat odzwierciedlił dominującą 
pozycję polityczną HDZ. W następstwie wyborów parlamentarnych, 7 sierp-
nia 1992 roku został powołany jednopartyjny rząd (HDZ) Hrvoje Šarinicia. 
Wyznaczniki polityki nowego premiera w znaczniej mierze odwoływały 
się do wojny domowej w Jugosławii i trudnej sytuacji politycznej i gospo-
darczej Chorwacji. Niemniej jednak po skandalu wywołanym prywatyza-
cją przedsiębiorstw państwowych oraz w obliczu pogarszającej się sytuacji 
ekonomicznej państwa Hrvoje Šarinić ustąpił. W jego miejsce 3 kwietnia 
1993 roku Franjo Tuđman desygnował Nikicę Valenticia. Niewątpliwie ma-
jąc na uwadze sytuację wewnętrzną i zagraniczną Chorwacji reformy Valen-
ticia (m.in. wprowadzenie nowej waluty – kuny) przyczyniły się do zahamo-
wania kryzysu gospodarczego. 

Równolegle z wyborami parlamentarnymi 2 sierpnia 1992 roku odbyły 
się pierwsze powszechne wybory prezydenckie119. Franjo Tuđman reprezen-
tujący HDZ otrzymał ok. 57% głosów i został pierwszym demokratycznie 
wybranym prezydentem Chorwacji. Inni pretendenci nie liczyli się w rywa-
lizacji politycznej, choć istotne poparcie (ok. 22%) zdobył jeden z założy-
cieli opozycyjnej HSLS – Dražen Budiša120. W ciągu zaledwie dwóch lat 
Franjo Tuđman zbudował silny wizerunek polityczny, który pozwolił mu nie 
tyle wypełniać obowiązki prezydenta, co głównego decydenta politycznego 
w Chorwacji. Jednocześnie wykorzystując jugosłowiański kryzys miał istot-
ny wpływ na politykę rządu, który w swych decyzjach był zależny od jego 
opinii. W ten sposób, nie bez powodu, ponownie skrócono kadencję parla-
mentu, a ogłoszenie przedterminowych wyborów wiązało się z sukcesami 
chorwackich wojsk i państwa chorwackiego na arenie międzynarodowej 

117  Na temat ordynacji wyborczej z kwietnia 1992 r. czyt. D. Mikucka-Wójtowicz, De-
mokratyczna..., s. 350–354.

118  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 2 VIII 1992 r. i 7 II 1993 r. zob. 
tabela  nr 24 (Aneks).

119  Wybory prezydenckie z 1992 r. odbyły się na podstawie przepisów zawartych w Kon-
stytucji Republiki Chorwacji z 1990 r. oraz w Ustawie o wyborze prezydenta Republiki Chor-
wacji z 1992 r.

120  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 2 VIII 1992 r. zob. tabela nr 30 
(Aneks).
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w połowie 1995 roku. Z perspektywy czasu można uznać, że był to idealny 
moment na zapewnienie HDZ władzy na kolejne lata. 

Rezultat przedterminowych wyborów parlamentarnych z 29 paździer-
nika 1995 roku spełnił oczekiwania prezydenta, gdyż jego partia HDZ 
z poparciem nieco ponad 45% głosów utrzymała dominującą pozycję 
w Saborze (Parlament). Jednakże o sukcesie wyborczym w dużej mierze 
zadecydowały zmiany w ordynacji wyborczej wprowadzone kilka tygodni 
przed wyborami121. Drugą siłą w parlamencie była koalicja Nowy Sabor 95 
(18,3%) skupiona wokół Chorwackiej Partii Chłopskiej (Hrvatska seljač-
ka stranka, HSS), natomiast trzecią socjalliberałowie z HSLS (11,6%)122. 
Pomimo, że przebieg wyborów był kwestionowany przez międzynarodo-
wych obserwatorów, wyniki zostały ofi cjalnie zatwierdzone. 7 listopada 
1995 roku premierem został ponownie polityk z ramienia HDZ – Zlatko 
Mateša. Gabinet kierowany przez Matešę, z kilkoma zmianami personal-
nymi wykonywał swoje obowiązki do stycznia 2000 roku. W tym okresie 
Chorwacja została przyjęta do Rady Europy (1996 r.), zapewniła sobie 
integralność terytorialną (1998 r.) i otworzyła się na współpracę z Unią 
Europejską123. Sukcesy polityki zagranicznej nie miały przełożenia na sy-
tuację wewnętrzną państwa124. W główniej mierze rząd został obarczony 
winą za stagnację gospodarczą m.in. poprzez podniesienie podatku VAT, 
co spowodowało postępujące niezadowolenie społeczne. Co więcej, po 
śmierci Franjo Tuđmana w 1999 roku rząd utracił polityczne wsparcie 
i protekcję ze strony prezydenta, przez co jego potencjał polityczny wy-
raźnie się obniżył. 

Na niecałe dwa miesiące przed upływem pięcioletniej kadencji Tuđmana, 
zgodnie z regulaminem zostały rozpisane wybory prezydenckie. 15 czerw-
ca 1997 roku, Chorwaci ponownie zaufali dotychczasowemu prezydentowi 
i oddali na Franja Tuđmana ponad 61% głosów. Pozostali kandydaci: Zdra-
vko Tomac z SDP i Vlado Gotovac z HSLS nie mieli odpowiedniego kapi-
tału politycznego do rywalizacji z kandydatem HDZ125. O sile politycznej 
Franjo Tuđmana świadczy również fakt, że oprócz dwóch wspomnianych 

121  Wprowadzono okręg wyborczy diaspory – utworzony dla Chorwatów przebywają-
cych na stałe poza granicami kraju, którzy głosowali przede wszystkim na HDZ. K. Krysie-
niel, System..., s. 143. 

122  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 29 X 1995 r. zob. tabela nr 25 
(Aneks).

123  B. Klepač Pogrmilović, Evaluating Tuđman’s Foreign Policy – (Un)successful Pro-
tection of National Interest; From Defender to Despot, „Međunarodne studije – časopis za 
međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju” t. 13, 2014, nr 3–4, s. 61–62.

124  W 1996 r. tylko niecały milion Chorwatów był zatrudnieny (w 1990 r. zatrudnionych 
było 1,6 mln). Zob. I. Druzic, A journey..., 132.

125  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 15 VI 1997 r. zob. tabela nr 31 
(Aneks).
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konkurentów inni politycy nie zdecydowali się na rywalizację o fotel głowy 
państwa. Niewątpliwie znaczna część chorwackich obywateli wciąż identy-
fi kowała politykę i osobę prezydenta z walką o wolność. Tuđman był przed-
stawiany przez swoich zwolenników jako człowiek – idea, osoba sui generis 
reprezentująca ideę niepodległej Chorwacji126. Pojawiające się zarzuty m.in. 
o zainicjowanie wraz z Slobodanem Miloševiciem konfl iktu w Bośni nie 
miały negatywnego przełożenia na ostatnie miesiące jego urzędowania127. 
Lider i założyciel HDZ, prezydent Republiki Chorwacji, przez niektórych 
określany mianem „ojca narodu” przez innych uznawany za autokratę, zmarł 
10 grudnia 1999 roku. 

Wraz z śmiercią Franjo Tuđmana zakończył się pewien okres historycz-
ny i polityczny128. Całokształt wydarzeń, które miały miejsce w Chorwa-
cji w ostatniej dekadzie XX w. nieformalnie defi niuje się mianem tuđma-
nizmu. Pojęcie to pojawiło się pod koniec lat 90. XX w. jako określenie 
„[...] modelu ustrojowego państwa i społeczeństwa, który został wpro-
wadzony w Chorwacji w latach 1992–1999; systemu klientelizmu i ko-
rupcji, przeszywającej wszystkie warstwy społeczeństwa”. Może również 
oznaczać „[...] okres budowy autorytarnego systemu władzy oraz dążenia 
do ideologicznej hegemonii partii rządzącej, opierającej się na etnicznym 
nacjonalizmie”129. Należy również wspomnieć, że Tuđman dążył do urze-
czywistnienia założonej przez siebie koncepcji stworzenia państwa chor-
wackiego w „historycznych i naturalnych” granicach, zamieszkałego przez 
jedną nację – Chorwatów130. W ten sposób wysiedlenia Serbów w ramach 
operacji „Bljesak” oraz „Oluja” z 1995 roku, bezpośrednio wynikały z pre-
zydenckiej myśli politycznej.

126  M. Belaj, N. Škrbić Alempijević, Remembering „the Father of the Contemporary 
State of Croatia“, „Traditiones” t. 43, 2014, nr 1, s. 85.

127  W sierpniu 1997 r. Dobroslav Paraga, lider Chorwackiej Partii Prawa 1861, przedłożył 
pozew do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, w którym oskarżył 
m.in. Franjo Tuđmana o zainicjowanie i polityczne zaangażowanie w bośniacki konfl ikt w la-
tach 1992–1995.

128  System rządów stworzony i egzekwowany przez F. Tuđmana stanowi problem klasy-
fi kacyjny z punktu widzenia modelu systemu rządów. Część badaczy uznaje, że był to mocno 
zracjonalizowany parlamentaryzm, w opinii innych, że system rządów parlamentarno-gabi-
netowych, z nietypową silną komponentą prezydencką bądź systemem półprezydenckim lub 
semiprezydenckim. Zob. K. Składkowski, System rządów..., s. 357; Goran Čular wskazał, że 
chorwacki reżim polityczny z lat 1995–1999 można uznać za autorytarną demokrację (autho-
ritarian democracy). G. Čular, The dynamics..., s. 71.

129  K. Krysieniel, Ewolucja systemu politycznego w Chorwacji 1990–2010. Próba bilan-
su, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3, s. 247.

130  S. Đurašković, Nation-building in Franjo Tuđman’s Political Writings, „Politička 
misao” t. 51, 2015, nr 5, s. 74.
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3.2.3. Zmiany polityczne w Serbii po 2000 roku
Po zwycięstwie Demokratycznej Opozycji Serbii w wyborach parlamen-

tarnych, 25 stycznia 2001 roku lider Partii Demokratycznej – Zoran Ðinđić 
skonstruował rząd, zdominowany przez demokratycznych polityków. Rzą-
dząca nieprzerwanie od 1990 roku Socjalistyczna Partia Serbii przeszła do 
opozycji, dlatego też bez wątpienia był to moment zwrotny w serbskiej po-
lityce. Przejęcie władzy przez siły demokratyczne zostało dobrze odebra-
ne przez środowisko międzynarodowe. Serbia została wówczas przyjęta do 
ONZ, odnowiła członkostwo w OBWE, stała się członkiem Światowej Orga-
nizacji Handlu, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego oraz Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej131. Jednak 
sukcesy na arenie międzynarodowej nie przełożyły się na skuteczniejszą po-
litykę wewnętrzną. Wkrótce po wyborach zaognił się spór o władzę i ustro-
jowy kształt serbskiego państwa między głównymi koalicjantami tzn. Partią 
Demokratyczną (Demokratska stranka, DS) a Demokratyczną Partią Serbii 
(Demokratska stranka Srbije, DSS)132. Polityczny impas oznaczał stagnację 
i niemożność przeprowadzenia niezbędnych reform, zwłaszcza w aspekcie 
ustrojowym133. Już w sierpniu 2001 roku DSS wystąpiła z koalicji, co wią-
zało się destabilizacją polityczną państwa. Ponadto zauważalny był brak 
współpracy między serbskim premierem Zoranem Ðinđiciem a prezydentem 
FRJ Vojislavem Koštunicą134. Zapowiadana przez rząd niezwłoczna demo-
kratyzacja państwa postępowała powoli, nie z winy opozycji, a przez nie-
efektywną działalność samych demokratów135. 

W tym okresie obowiązki głowy RS nadal pełnił Milan Milutinović – po-
lityk związany z socjalistami i reżimem Miloševicia. Wybory prezydenckie, 
które miały stanowić dopełnienie zmian politycznych odbyły się zgodnie 
z obowiązującym prawem 29 września 2002 roku. Pierwsza tura wyborów 
nie przyniosła rozstrzygnięcia, ale wyłoniła dwóch pretendentów do kolej-
nej rywalizacji, a byli nimi: urzędujący prezydent FRJ – Vojislav Koštuni-
ca (30,89%) oraz niezależny kandydat – Miroljub Labus (27,36%). Z pew-
nością sporym zaskoczeniem był stosunkowo słaby wynik lidera Serbskiej 

131  D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna..., s. 224.
132  J. Wojnicki, Przeobrażenia ustrojowe..., s. 113.
133  Zaznacza się, że poważnym błędem DOS po tzw. „pokojowej rewolucji” z 2000 r. był 

brak radykalnego zerwania z poprzednim reżimem i zachowanie ciągłości konstytucyjno-in-
stytucjonalnej państwa. S. Orlović, Demokratska konsolidacija Srbije: Izazovi konstituciona-
lizacije i institutucionalizacije [w:] Pet godina tranzicije u Srbiji, drugi svezak, S. Mihailovać 
(red.), Beograd 2006, s. 96.

134  V. Goati, Od političara do državnika. Đinđićevo shvatanje partije [w:] Zoran Đinđić: 
Etika odgovornosti, L. Perović (red.), Beograd 2006, s. 185.

135  Na temat funkcjonowania koalicyjnych rządów DOS czyt. V. Goati, Partijske borbe 
u Srbiji u postoktobarskom razdoblju, Beograd 2006, s. 225–233.
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Partii Radykalnej – Vojislava Šešelja (23,24%). Druga odsłona wyborczej 
rywalizacji pomimo zdecydowanej przewagi Koštunicy (68,4%), podobnie 
jak w przypadku wyborów prezydenckich sprzed pięciu lat, nie przyniosła 
rozstrzygnięcia (brak wymaganej frekwencji 50%)136. Powtórzone wybo-
ry odbyły się w grudniu 2002 roku, najlepszy rezultat ponownie osiągnął 
Vojislav Koštunica (57,66%), jednakże zbyt niska frekwencja oznaczała nie-
ważność wyborów137. W ten sposób ustępujący prezydent Milan Milutinović 
nie miał następcy i obowiązki głowy państwa do kolejnych wyborów pełnił 
przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. Niestety wybory prezydenckie 
z 16 listopada 2003 roku, także okazały się nieskuteczne138. Niepokojącym 
symptomem była bardzo niska partycypacja wyborcza, która podczas listo-
padowych wyborów nie przekroczyła 40%. 

Rok 2003 odznaczył się nie tylko problemami w zakresie obsadzenia sta-
nowiska prezydenta Republiki Serbii, ale też dramatycznym wydarzeniem 
z 12 marca, jakim było zabójstwo premiera Zorana Ðinđicia139. Polityk został 
zastrzelony na schodach gmachu rządowego przez pułkownika Czerwonych 
Beretów Zvezdana Jovanovicia140. Uważa się, że jedną z przyczyn zbrod-
ni było zaangażowanie premiera Republiki Serbii w walkę ze strukturami 
przestępczymi141. Rząd został szybko zrekonstruowany, jednakże następca 
Zorana Ðinđicia, również członek Partii Demokratycznej – Zoran Živković 
pełnił swoje obowiązki zaledwie kilka miesięcy142. 18 listopada 2003 roku 
rządząca koalicja – Demokratyczna Opozycja Serbii – rozpadła się, tracąc 
wymaganą większość parlamentarną i w konsekwencji zdolność do rządze-
nia. Przedterminowe wybory parlamentarne z 28 grudnia 2003 roku niespo-
dziewanie wygrała Serbska Partia Radykalna (27,6%), aczkolwiek zadecy-
dowało o tym rozbicie partii demokratycznych na dwie konkurujące koalicje. 
W pierwszej dominowała Demokratyczna Partia Serbii (17,7%), natomiast 
w drugiej Partia Demokratyczna (12,5%). Istotne poparcie zyskała również, 

136  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 29 IX i 13 X 2002 r. zob. tabela nr 17 
(Aneks).

137  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 8 XII 2002 r. zob. tabela nr 18 
(Aneks).

138  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 16 XI 2003 r. zob. tabela nr 19 
(Aneks).

139  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 363.
140  W zorganizowaniu zabójstwa Zorana Ðinđicia oprócz Zvezdana Jovanovicia zostało 

oskarżonych jeszcze 12 osób m.in. Milorad Ulemek – dowódca jednostki do zadań specjal-
nych serbskiego MSZ tzw. Czerwonych Beretów. M. Obradović, Sudski proces optuženima za 
ubistvo premijera Zorana Ðinđića [w:] Zoran Đinđić..., s. 327. 

141  M. Grubač, Organizovani kriminal u Srbij, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Spli-
tu” god. 46, 4/2009, s. 704.

142  Rząd Živkovicia został zmuszony do dymisji z powodu wewnętrznego konfl iktu DOS 
między Partią Demokratyczną a G17 Plus i Demokratyczną Partią Serbii. S. Orlović, Demo-
kratska konsolidacija..., s. 97.
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powstała w grudniu 2002 roku formacja o profi lu konserwatywno-liberal-
nym G17 Plus (11,4%)143. Socjaliści ponieśli wyborczą porażkę (7,6%) i ich 
wpływ na kształtowanie serbskiej polityki został wyraźnie zmarginalizowa-
ny. Nieefektywne rozmowy radykałów z pozostałymi ugrupowaniami parla-
mentarnymi w zakresie skonstruowania koalicji, doprowadziły do powołania 
mniejszościowego rządu Koštunicy144. W składzie, oprócz przedstawicieli 
Demokratycznej Partii Serbii, byli również politycy z G17 Plus, Serbskiego 
Ruchu Odnowy i Nowej Serbii145. Nieformalnego wsparcia dla rządu udzie-
liła również Socjalistyczna Partia Serbii146. Pomimo bardzo trudnego okre-
su dla państwa serbskiego (problem ze statusem Kosowa, osłabienie więzi 
z Czarnogórą), Vojislav Koštunica przetrwał na stanowisku premiera aż do 
połowy 2008 roku.

Jak wspomniano od grudnia 2002 roku (zakończenie kadencji Milana 
Milutinovicia) w następstwie nieskutecznych wyborów urząd prezydenta 
pozostawał nieobsadzony. Mając na uwadze przyczyny zaistniałego prob-
lemu, bezpośrednio przed kolejnymi wyborami prezydenckimi, serbski par-
lament znowelizował ordynację wyborczą i zniósł wymagany dla ważności 
wyborów próg wyborczy (partycypacja 50%). Pierwszą turę wyborów pre-
zydenckich z 13 czerwca 2004 roku wygrał kandydat z ramienia radyka-
łów – Tomislav Nikolić (30,6%). Niemniej jednak, niewiele gorszy rezultat 
osiągnął Boris Tadić z Partii Demokratycznej (27,3%). Ostatecznie dwa ty-
godnie później serbscy obywatele zadecydowali o sukcesie demokraty, choć 
jego mandat wyborczy nie był silny (ok. 54% głosów)147. Wyborczą klęskę 
poniósł Dragan Maršićanin – kandydat rządzącej koalicji (DSS, G17 Plus, 
SPO, NS), który w pierwszej turze przegrał nie tylko Borisem Tadiciem i To-
mislavem Nikoliciem, ale również z przedsiębiorcą i bezpartyjnym polity-
kiem – Bogoljubem Kariciem. 

Kohabitacyjne rządy (Tadić – Koštunica) w latach 2004–2008148 zbiegły 
się z bardzo trudnym okresem politycznym dla Republiki Serbii. Wystar-

143  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 28 XII 2003 r. zob. tabela nr 8 
(Aneks).

144  K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Pułtusk
–Warszawa 2009, s. 160.

145  D. Dolenec, Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe, 
Colchester 2013, s. 181.

146  Wsparcie SPS (22 posłów) było niezbędne dla uzyskania większości parlamentarnej, 
gdyż koalicja DSS, SPO, G17 Plus i NS dysponowała zaledwie 109 posłami.  

147  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 13 i 27 VI 2004 r. zob. tabela nr 20 
(Aneks).

148  Prezydent Boris Tadić z Partii Demokratycznej (zorientowany proeuropejsko), rząd 
Vojislava Koštunicy Demokratycznej Partii Serbii (zorientowany nacjonalistycznie). E. Buj-
wid-Kurek, Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich, „Krakowskie Studia Międzynaro-
dowe” 2011, nr 4, s. 264.
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czy wspomnieć, że w tym czasie trwały wzmożone negocjacje w sprawie 
statusu Kosowa, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do sepa-
racji tej południowej prowincji w lutym 2008 roku. Co więcej, istniejąca od 
2003 roku federacja Serbii i Czarnogóry, pomimo prób wzmocnienia uległa 
szybkiemu procesowi destrukcji i już trzy lata później (2006 r.) przestała 
istnieć. Diametralne zmiany polityczne w tak krótkim okresie wiązały się 
z poważną przebudową ustrojową serbskiego państwa (Konstytucja Repub-
liki Serbii z 2006 r.) i przewartościowaniem głównie wyznaczników polityki 
zagranicznej (kierunek prounijny obrany przez Borisa Tadicia). 

Wspomniana zmiana ustawy zasadniczej RS zrodziła potrzebę przepro-
wadzenia nowych wyborów do parlamentu149. Należy zaznaczyć, że prefe-
rencje polityczne wyborców uległy nieznacznym zmianom, gdyż w wybo-
rach parlamentarnych z 21 stycznia 2007 roku ponownie najwyższy odse-
tek głosów pozyskała Serbska Partia Radykalna (28,6%). Zdecydowanie 
lepszy rezultat osiągnęła Partia Demokratyczna (22,7%) pod wodzą Borisa 
Tadicia150, natomiast obniżyło się zaufanie wyborcze do formacji kiero-
wanej przez Vojislava Koštunicę (16,5%)151. Zrównoważony rozkład sił 
między radykałami a demokratami w Zgromadzeniu Narodowym powtór-
nie stwarzał trudności z uformowaniem większościowej koalicji. Miało to 
szczególną wagę zwłaszcza w aspekcie kreowania stabilnego i efektyw-
nego składu rządu. Przedłużające się negocjacje (ponad 3 miesiące) mię-
dzy czołowymi siłami politycznymi doprowadziły do uformowania rządu, 
na czele którego powtórnie stanął Vojislav Koštunica. Tym razem w jego 
składzie oprócz przedstawicieli Demokratycznej Partii Serbii, G17 Plus 
i Nowej Serbii znaleźli się politycy z Partii Demokratycznej152. Tak więc 
siły o rodowodzie demokratycznym ponownie utworzyły wspólny front, 
jednakże sojusz ten opierał się na enigmatycznym porozumieniu między 
Borisem Tadiciem a Vojislavem Koštunicą153. Od początku funkcjonowa-
nia rządu istniały rozbieżności między koalicjantami przede wszystkim 
w kwestii statusu Kosowa i integracji z Unią Europejską. Partia Demokra-
tyczna optowała za jak najszybszym zbliżeniem Serbii do struktur unijnych, 
natomiast Demokratyczna Partia Serbii w tym aspekcie była powściągliwa, 
a jej kluczowym celem politycznym było utrzymanie Kosowa w granicach 
państwa serbskiego. Rozbrat koalicjantów nastąpił już podczas wyborów 

149  K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie i systemy..., s. 163.
150  Boris Tadić wykonując obowiązki Prezydenta Serbii nie zrezygnował ze stanowiska 

przewodniczącego Partii Demokratycznej. 
151  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 21 I 2007 r. zob. tabela nr 9 (Aneks).
152  E. Bujwid-Kurek, Państwa..., s. 189.
153  Partia Demokratyczna przyłączyła się do koalicji DSS, G17 plus, NS i poparła powo-

łanie rządu Koštunicy, w zamian za udzielenie poparcia przez koalicję rządową dla Borisa 
Tadicia w zbliżających się wyborach prezydenckich w 2008 r.
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prezydenckich z przełomu stycznia i lutego 2008 roku. Rządząca koalicja 
(DSS-DS-G17 Plus-NS) wysunęła odrębne kandydatury, co wyraźnie osła-
biło jej potencjał wyborczy. Należy również wspomnieć, że zostało złama-
ne porozumienie, którego przedmiotem było zapewnienie, że DSS poprze 
Borisa Tadicia (DS) w staraniach o reelekcję prezydencką. Miało to szcze-
gólne znaczenie w pierwszej turze, gdyż zarówno Boris Tadić (35,3%), 
jak i Velimir Ilić (kandydat DSS-NS, 7,4%) przegrali z przedstawicielem 
radykałów – Tomislavem Nikoliciem (39,9%)154. Co więcej, pomimo że 
zaistniała możliwość przejęcia funkcji głowy państwa przez kandydata 
Serbskiej Partii Radykalnej, DSS i NS nie wyraziły ofi cjalnego poparcia 
dla Borisa Tadicia w drugiej turze. Rywalizacja była wyrównana i o wy-
borze nowego prezydenta zadecydowało nieco ponad 100 tys. głosów. To-
mislav Nikolić (47,97%) minimalnie przegrał z liderem Partii Demokra-
tycznej (50,31%). Reelekcja prezydencka Borisa Tadicia nie powstrzymała 
wciąż postępującego separatyzmu wśród kosowskich Albańczyków, gdyż 
już 17 lutego 2008 roku parlament Kosowa uchwalił deklarację niepodle-
głości. Akt ten był ewidentnym złamaniem konstytucji RS z 2006 roku, 
dlatego też oczekiwano konkretnych działań zwłaszcza ze strony rządu. 
Jednakże nie wypracowano jednoznacznego stanowiska m.in. w sprawie 
separacji południowej prowincji i 10 marca 2008 roku premier złożył na 
ręce prezydenta swoją dymisję155. 

Przedterminowe wybory z 11 maja 2008 roku potwierdziły tendencję 
wzrastającego poparcia dla polityki Borisa Tadicia i Partii Demokratycznej, 
przede wszystkim kosztem Vojislava Koštunicy i Demokratycznej Partii Ser-
bii. Skonstruowana przez Tadicia koalicja „Dla Europejskiej Serbii” zdoby-
wając ponad 38% głosów wyraźnie wyprzedziła pozostałe ugrupowania po-
lityczne. Serbska Partia Radykalna po raz kolejny uzyskała zbliżony rezultat 
(ok. 29%), natomiast koalicja z Demokratyczną Partią Serbii na czele od-
notowała spadek poparcia (poniżej 12%)156. Podział mandatów parlamen-
tarnych stwarzał możliwość utworzenia rządu koalicyjnego bądź przez 
zwycięskie ugrupowanie polityczne lub przez radykałów. Koalicja „Dla 
Europejskiej Serbii” zawiązała współpracę z socjalistami oraz partiami 
mniejszości narodowych, dzięki czemu powstała stosowna większość do 
powołania rządu157. Utworzono go w lipcu 2008 roku. Na jego czele sta-

154  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 20 I i 3 II 2008 r. zob. tabela nr 21 
(Aneks).

155  Serbian Prime Minister Resigns Over Kosovo, Calls Early Polls, http://www.
dw.com/en/serbian-prime-minister-resigns-over-kosovo-calls-early-polls/a-3179629 (dostęp 
01.03.2016).

156  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 11 V 2008 r. zob. tabela nr 10 
(Aneks).

157  K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie i systemy..., s. 169.
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nął Mirko Cvetković, a w skład wchodzili przedstawiciele różnych op-
cji politycznych. Warto wspomnieć, iż po kilkuletniej absencji wpływ na 
rządy (choć w pomniejszonej roli) odzyskała Socjalistyczna Partia Ser-
bii. Zasadniczym celem gabinetu Cvetkovicia była dynamizacja procesu 
integracyjnego z UE i zachowanie integralności terytorialnej państwa158. 
Jednak największą bolączką w tym czasie była recesja gospodarcza, która 
bezpośrednio wpływała na jakość życia obywateli Serbii. Wprawdzie rząd 
Mirko Cvetkovicia odniósł kilka sukcesów na forum międzynarodowym, 
zdołał również przetrwać pełną kadencję Zgromadzenia Narodowego, ale 
nie podjął poważniejszych reform ekonomicznych. Brak konstruktywnych 
działań doprowadził do poważnego defi cytu w budżecie państwa, wzrostu 
długu publicznego, odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 
bezrobocia przekraczającego 20%159. 

Przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Boris Tadić złożył re-
zygnację z urzędu Prezydenta Serbii160. Jego zamierzeniem było nie tylko 
uzyskanie akceptacji społecznej dla swojej polityki w postaci reelekcji, ale 
również wzmocnienie Partii Demokratycznej w rywalizacji o mandaty po-
selskie, co miało szczególne znaczenie w kontekście obniżenia poparcia spo-
łecznego dla rządzącej koalicji. Zgodnie z zapowiedziami zorganizowano 
połączone wybory, które odbyły się 6 maja 2012 roku. W pierwszym starciu 
dwóch kandydatów tzn. Boris Tadić oraz Tomislav Nikolić, otrzymało zbli-
żoną ilość głosów (ok. 25%). W tym miejscu należy wspomnieć, że Niko-
lić reprezentował powstałą w 2008 roku Serbską Partię Postępową (Srpska 
napredna stranka, SNS, odłam Serbskiej Partii Radykalnej)161. Zauważalny 
wzrost poparcia (ponad 14%) odnotował Ivica Dačić – lider Socjalistycznej 
Partii Serbii, co oznaczało stopniowe odzyskiwanie zaufania społecznego 
przez ugrupowanie skompromitowane działalnością polityczną Slobodana 
Miloševicia. Druga tura rywalizacji o urząd prezydenta z 20 maja również 
odznaczyła się równowagą sił konkurujących opcji politycznych. Przewaga 
Tomislava Nikolicia nad piastującym urząd prezydentem, wyniosła około 
2% głosów (49,54% – 47,31%)162. Zwycięstwo w wyborach przewodniczący 
SNS zawdzięcza przede wszystkim niskiej frekwencji (46,24%), gdyż Boris 
Tadić nie zdołał zmobilizować rozczarowanego elektoratu. Spora jego część, 

158  A. Brzezińska, Między Unią Europejską a Kosowem. Dylematy polityki zagranicznej 
Republiki Serbii, „Analizy natolińskie” t. 48, 2010, nr 6, 2010, s. 2–9.

159 http://balkanistyka.org/stan-fi nansow-serbii-pozostawiony-przez-rzad-cvetkovicia/ 
(dostęp 01.03.2016).

160 http://balkanistyka.org/serbia-tadic-skraca-kadencje-wybory-prezydenckie-6-maja/ 
(dostęp 01.03.2016).

161  O. Pribićević, Da li Srbija ide ka velikoj koaliciji demokratske stranke i srpske napred-
ne stranke?, „Godišnjak” Fakultet političkih nauka, br. 5, 2011, s. 141.

162  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 6 i 20 V 2012 r. zob. tabela nr 22 
(Aneks).



125Kształtowanie się państwa serbskiego i chorwackiego po „upadku” SFRJ

albo w ogóle nie wzięła udziału w głosowaniu, albo w ramach protestu wo-
bec układu rządzącego oddała nieważny głos (ok. 3,1%)163. 

Wybory do Zgromadzenia Narodowego RS z 6 maja 2012 roku potwier-
dziły tendencję obniżenia społecznego zaufania do demokratów, którzy 
w koalicji „Wybór lepszego życia” uzyskali znacznie gorszy rezultat niż 
cztery lata wcześniej (ok. 22% głosów). Natomiast największy sukces na-
leży przypisać koalicji „Poruszymy Serbię”, której trzon stanowiła Serbska 
Partia Postępowa. Formacja polityczna skupiona wokół Tomislava Nikolicia 
nieznacznie wygrała wybory (ok. 24%). Ilość mandatów w nowej kadencji 
podwoiła koalicja stworzona przez Socjalistyczną Partię Serbii (ok. 14,5%). 
Natomiast klęskę wyborczą poniosła osłabiona rozłamami Serbska Partia 
Radykalna, której wynik (poniżej 5%) przełożył się na konieczność funkcjo-
nowania poza parlamentem164. Powyborcze negocjacje w kwestii powołania 
rządu zogniskowały się na socjalistach, gdyż ich decyzja o wyborze koalicji 
(z SNS lub DS) miała duże znaczenie dla stworzenia większości parlamen-
tarnej. Ivica Dačić zdecydował się na współpracę z Serbską Partią Postępo-
wą, co pozwoliło na uformowanie nowego rządu. Decyzja lidera socjalistów 
została nagrodzona nominacją jego osoby na stanowisko premiera165. 27 lip-
ca 2012 roku parlament RS powołał koalicyjny rząd, na czele którego stanął 
po ponad dziesięcioletniej przerwie polityk z ramienia Socjalistycznej Par-
tii Serbii. Należy jednak zaznaczyć, że najwięcej resortów ministerialnych 
przypadło zwycięskiemu ugrupowaniu politycznemu – Serbskiej Partii Po-
stępowej. Priorytetami polityki zagranicznej powołanego rządu było przy-
śpieszenie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską oraz obrona serbskich in-
teresów w Kosowie. W zakresie spraw wewnętrznych najważniejsza kwestia 
dotyczyła kompleksowej reformy gospodarczo-społecznej. Należy uznać, że 
serbski premier zdynamizował relacje z Unią Europejską, z pewnością duży 
wpływ na to miała decyzja Rady Europejskiej z marca 2012 roku o nadaniu 
Serbii statusu państwa kandydującego do UE166. Największym dylematem 
serbskiej władzy, zwłaszcza w kontekście rozmów z przedstawicielami UE 
były wciąż nieuregulowane stosunki z Kosowem. Ivica Dačić zadeklarował 
brak uznania dla władz Kosowa, niemniej jednak prowadził z nimi nego-

163  M. Szpala, Zmiana układu rządzącego w Serbii, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-05-23/zmiana-ukladu-rzadzacego-w-serbii (do-
step 01.03.2016).

164  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 6 V 2012 r. zob. tabela nr 11 
(Aneks).

165  I. Bandović, M. Vujačić, The European question in Serbia’s party politics [w:] EU 
integration and party politics in the Balkans, C. Stratulat (red.), EPC Issue Paper, No. 77, 
September 2014, s. 55.

166  Serbia’s accession negotiations with the EU: the toolkit for the do-do list, Policy Brief-
ing, 10 October 2014, European Policy Centre, http://www.eu-brussels.mfa.gov.rs/odrzavan-
je/uploads/S059.pdf (dostep 01.03.2016).
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cjacje. Znamienne w tym aspekcie było pierwsze ofi cjalne spotkanie pre-
mierów: Republiki Serbii i Republiki Kosowa w październiku 2012 roku167. 
W zakresie poprawy sytuacji ekonomicznej państwa niewiele zrobiono i Ser-
bia nadal była pogrążona w recesji. Rekonstrukcja rządu w sierpniu 2013 
roku i zmiana m.in. na stanowisku ministra gospodarki nie zmieniła nieko-
rzystnego stanu rzeczy. Uważa się, że była to jedna z przyczyn rezygnacji 
Ivicy Dačicia z funkcji premiera pod koniec stycznia 2014 roku. Na decyzje 
socjalistycznego polityka wpłynęły również personalne problemy jego rządu 
i rosnące rozbieżności polityczne głównych koalicjantów.·. 

W przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się 
16 marca 2014 roku, bezapelacyjnie zwyciężyła koalicja „Przyszłość, w któ-
rą wierzymy”, skonsolidowana wokół Serbskiej Partii Postępowej. Rozmiary 
odniesionego zwycięstwa (ponad 48% głosów) po raz pierwszy od 2000 roku 
pozwalały na samodzielne rządzenie. Zbliżony rezultat do poprzednich wy-
borów uzyskali socjaliści (ok. 13,5%). Natomiast rozłam w Partii Demo-
kratycznej na dwie konkurujące frakcje, spowodował zauważalny spadek 
poparcia dla demokratów. Obie koalicje (jedna stworzona przez Partię De-
mokratyczną, druga skupiona wokół Nowej Partii Demokratycznej – Borisa 
Tadicia) otrzymały ilość głosów zdecydowanie poniżej oczekiwań (po ok. 
6%)168. Należy również zaznaczyć, że ani jednego posła do Zgromadzenia 
Narodowego nie wprowadziła Demokratyczna Partia Serbii, która jeszcze 
kilka lat wcześniej była jedną z ważniejszych partii na serbskiej scenie poli-
tycznej169. Tym razem uformowanie stabilnego rządu nie wiązało się z dłu-
gotrwałymi negocjacjami. Prezydent Tomislav Nikolić nominował na stano-
wisko premiera Aleksandara Vučicia – przewodniczącego Serbskiej Partii 
Postępowej, wicepremiera w poprzednim rządzie. Pomimo, że postępowcy 
posiadali stosowną ilość mandatów do samodzielnego rządzenia, w gabine-
cie Vučicia znaleźli się koalicjanci z poprzedniej kadencji m.in. Socjalistycz-
na Partia Serbii. Ustępujący premier Ivica Dačić otrzymał w nowym rządzie 
stanowisko pierwszego wicepremiera oraz tekę ministra spraw zagranicz-
nych.

Okres od wyborów parlamentarnych z 2000 roku odznaczył się diametral-
nymi zmianami politycznymi państwa serbskiego. Przypomnijmy, że Serbo-
wie funkcjonowali w trzech różnych formacjach i systemach politycznych 

167  M. Szpala, Serbia i Kosowo: co po negocjacjach?, Ośrodek Studiów Wschodnich, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-09-11/serbia-i-kosowo-co-po-negocja-
cjach (dostep 01.03.2016).

168  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 16 III 2014 r. zob. tabela nr 12 
(Aneks).

169  Oprócz Demokratycznej Partii Serbii do parlamentu nie weszła m.in.: Serbska Partia 
Radykalna, Partia Liberalno-Demokratyczna, Zjednoczone Regiony Serbii. S. Orlović, Par-
lamentarni izbori 2014: kontekst, akteri i ishodi, „Politički život. Časopis za analizu politike” 
br. 11, 2014, s. 43.
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tzn. w Federalnej Republice Jugosławii, Serbii i Czarnogórze oraz Republice 
Serbii. Powyższa transformacja zamknęła się w bardzo wąskim przedzia-
le czasowym, co oczywiście miało swoje konsekwencje. Jedną z nich było 
i nadal jest zmienne zaufanie społeczne do polityków i partii politycznych. 
Przykładem mogą być losy wyborcze demokratów, którzy w 2000 roku we 
wspólnym froncie pozyskali aż 64% poparcia, a rozbici na kilka ugrupowań 
politycznych w 2014 roku zdołali zgromadzić zaledwie ok. 12% głosów. 
Interesujący jest również przypadek Serbskiej Partii Radykalnej, która latach 
2007–2008 zdobyła największą ilość głosów, by już w 2012 roku w ogóle 
nie znaleźć się w parlamencie RS. Nie można pominąć Socjalistycznej Par-
tii Serbii – postkomunistycznego ugrupowania politycznego utworzonego 
przez Slobodana Miloševicia, które u progu XXI w. pogrążone w wewnętrz-
nym kryzysie na nowo odbudowało swoje zaplecze i po wyborach parla-
mentarnych w 2014 roku, stanowi drugą siłę polityczną. Na zakończenie 
warto odnieść się również do sukcesu Serbskiej Partii Postępowej – formacji 
politycznej, która w czasie dwóch lat (2012–2014) podwoiła odsetek wybor-
czego poparcia (z 24 na 48%170) i obecnie (2015 r.) decyduje o kierunkach 
polityki serbskiego państwa.

Tylko wymienione powyżej kwestie dowodzą, że rozpoczęty w Republi-
ce Serbii w 2000 roku proces demokratycznej transformacji jeszcze się nie 
zakończył i z pewnością będzie trwać wiele lat.

3.2.4. Zmiany polityczne w Chorwacji po 2000 roku
Śmierć Franja Tuđmana w grudniu 1999 roku zakończyła okres domina-

cji Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej i zapoczątkowała proces prze-
mian politycznych w Republice Chorwacji. 3 stycznia 2000 roku chorwaccy 
obywatele zadecydowali o nowym podziale mandatów w Saborze. Rządząca 
nieprzerwanie od 1990 roku HDZ, gromadząc nieco ponad 24% głosów na-
dal stanowiła liczącą się siłę polityczną, jednakże wynik ten nie pozwalał na 
skonstruowanie rządu. Główne partie opozycyjne tzn. Socjaldemokratyczna 
Partia Chorwacji (Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP) oraz Chorwa-
cka Partia Socjalliberalna (HSLS) jeszcze w 1998 roku zawiązały koalicję 
wymierzoną w rządy partii Tuđmana i jak się okazało zabieg ten okazał się 
skuteczny, gdyż koalicjanci otrzymali blisko 41% głosów. Trzeci wynik tzn. 
15,6% uzyskała również antyrządowa koalicja, której trzon stanowiła Chor-
wacka Partia Chłopska (HSS)171. Jak się zaznacza, o porażce HDZ zadecydo-
wał m.in. brak lidera oraz wewnętrzna rywalizacja między poszczególnymi 
politykami. Nie bez znaczenia były również rosnące oczekiwania społeczne 

170  Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 6 V 2012 r. oraz z 16 III 
2014 r. zob. tabela nr 11 i 12 (Aneks).

171  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 3 I 2000 r. zob. tabela nr 26 (Aneks).
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zwłaszcza w aspekcie poprawy sytuacji ekonomicznej państwa oraz zbliże-
nia Chorwacji do struktur UE172. Fakt ten wykorzystała opozycja powołując 
się w swych programach na dynamizację polityki zagranicznej i otwarcie 
się na inwestycje zagraniczne, które w założeniu miały ożywić zatrudnie-
nie173. Śmierć Franjo Tuđmana naturalnie wiązała się również z potrzebą 
rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich, które wyznaczono 
na 24 stycznia 2000 roku. W stawce o objęcie urzędu głowy państwa, biorąc 
pod uwagę wyniki wyborów parlamentarnych z początku stycznia, liczyli się 
reprezentanci najsilniejszych ugrupowań politycznych. W pierwszej turze 
wyborów dość niespodziewanie najlepszy rezultat (41%) osiągnął Stjepan 
Mesić, popierany m.in. przez Chorwacką Partię Ludową (Hrvatska narodna 
stranka, HNS)174. Natomiast Dražen Budiša – kandydat zwycięskiej koalicji 
parlamentarnej SDP – HSLS zdobył poparcie poniżej oczekiwań (ok. 28%). 
Mate Granić wysunięty przez HDZ zakończył udział w wyborach na trze-
ciej pozycji, co też dobitnie świadczyło o topniejącym poparciu dla dotych-
czasowej partii rządzącej175. W drugim starciu 7 lutego tego samego roku 
ponownie największą ilość głosów zgromadził Stjepan Mesić (56%) i objął 
prezydenturę na kolejnych pięć lat. 

W trakcie trwania wyborów prezydenckich, 27 stycznia 2000 roku został 
powołany koalicyjny rząd Ivicy Račana (SDP). Gabinet uzyskał poparcie nie 
tylko SDP i HSLS, ale również koalicji, której przewodziła HSS i mając na 
uwadze ideologię poszczególnych koalicjantów tak zakreślona współpraca 
budziła wątpliwości176. Warto również wspomnieć, że do gabinetu Račana 
nie weszli przedstawiciele m.in. HSLS i HSS, co negatywnie wpłynęło na 
jakość prac nowego rządu. Wraz z upływem czasu wewnętrzny spór m.in. 
w sprawie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej 
Jugosławii, czy też w kwestiach gospodarczych uniemożliwił jego dalszą 
działalność i już w czerwcu 2002 roku Ivica Račan podał się do dymisji. Po-

172  D. Nikić Čakar, Prezidencijalizacija hrvatskih stranaka: slučaj HDZ-a, „Anali Hrvat-
skog politološkog društva” t. 6, 2010, nr 1, s. 34.

173  W latach 1990–2000 stopa bezrobocia systematycznie rosła – z 13,4% w 1990 r. do 
21,3% w 2000 r. Zob. I. Druzic, A journey..., s. 230.

174  Stjepan Mesić w wyborach prezydenckich w 2000 r. wystąpił z poparciem Chorwa-
ckiej Partii Ludowej (HNS), Chorwackiej Partii Chłopskiej (HSS), Partii Liberalnej (LS), 
Demokratycznego Kongresu Istrii (IDS), Akcji Socjaldemokratów Chorwacji (ASH). Wynik 
Mesicia z pierwszej tury wyborów prezydenckich zaprzeczył przedwyborczym sondażom, 
które regularnie lokowały go na trzecim miejscu. M. Grbeša, Personalization in Croatian 
Presidential Election in 2000: How Personal Did the Candidates Go and What Did the Press 
Cover?, „Politička misao” t. 41, 2005, nr 5, s. 60.

175  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 24 I i 7 II 2000 r. zob. tabela nr 32 
(Aneks).

176  Koalicja SDP – HSLS z poparciem HSS odznaczała się dużym zróżnicowaniem ideo-
logii politycznej. SDP była socjaldemokratyczna, HSLS socjalliberalna, natomiast HSS kon-
serwatywna.
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mimo to prezydent powierzył ponownie liderowi SDP misję skonstruowania 
kolejnego rządu. Drugi rząd Račana funkcjonował od 30 lipca 2002 roku, 
a jego zasadnicze zaplecze polityczne stanowiła oprócz lewicowej SDP, cen-
tro-prawicowa HSS, co również nie było konstruktywnym rozwiązaniem. 
Niemniej jednak polityka Ivicy Račana w kilku aspektach odniosła sukcesy. 
Najważniejsze osiągnięcia dotyczyły spraw zagranicznych, gdyż Chorwacja 
została przyjęta do programu Partnerstwo dla Pokoju, uzyskała członkostwo 
w Światowej Organizacji Handlu, a ponadto rząd rozpoczął rozmowy w za-
kresie przystąpienia do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu państwa chor-
wackiego z Unią Europejską177. W kwestiach wewnętrznych powstrzymano 
kryzys ekonomiczny, stworzono fundamenty dla inwestycji zagranicznych, 
a także odnotowano obniżenie się stopy bezrobocia. Jednakże cały szereg za-
kładanych przez rząd zadań nie został zrealizowany, m.in. nie uregulowano 
kwestii mniejszości narodowych i powrotu serbskich uchodźców. Ostatecz-
nie, w następstwie samorozwiązania Saboru, rząd Račana zakończył swoje 
prace w październiku 2003 roku.

Wybory parlamentarne z 23 listopada 2003 roku zapewniły powrót do 
władzy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej, która uzyskując ponad 
33% głosów wyraźnie zdystansowała konkurencję. Koalicja utworzona 
przez socjaldemokratów z SDP zgromadziła ok. 23%178, a pozostałe forma-
cje nie przekroczyły 10%. Warto zaznaczyć, że wyraźny spadek zaufania był 
udziałem socjalliberałów z HSLS, natomiast wzrosły notowania ludowców 
z HNS179. Chorwacka Wspólnota Demokratyczna wypracowała tak dobry 
wynik głównie za sprawą rozbicia dotychczasowej koalicji rządzącej (SDP 
– HSLS) i jej niepopularnej decyzji w sprawie wydania chorwackich gene-
rałów m.in. Ante Gotoviny Trybunałowi w Hadze. Dokładnie miesiąc po 
wyborach został powołany rząd mniejszościowy HDZ, którego premierem 
został Ivo Sanader. W pierwszym okresie jego funkcjonowania najważniej-
szym celem było uzyskania statusu kandydata do członkostwa w UE, co też 
zostało osiągnięte w czerwcu 2004 roku. Jednakże negocjacje swój początek 
miały dopiero w październiku 2005 roku, a to za sprawą braku współpracy 
w kwestii wydania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne z lat 1991–
1995180. Ważnym posunięciem rządu Sanadera było podpisanie w listopadzie 
2004 roku porozumienia między Republiką Chorwacji a Serbią i Czarnogórą 

177  M. Sošić, Hrvatska strategija europskih integracija 2000–2005, „Anali Hrvatskog 
politološkog društva” t. 2, 2006, nr 1, s. 154.

178  W koalicji oprócz Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji (SDP) był również Demo-
kratyczny Kongres Istrii (IDS), Partia Liberalnych Demokratów (Libra) oraz Partia Liberalna 
(LS).

179  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 23 XI 2003 r. zob. tabela nr 27 
(Aneks).

180  M. Sošić, Hrvatska..., s. 155.
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w sprawie ochrony mniejszości chorwackiej w Serbii i Czarnogórze oraz 
mniejszości serbskiej i czarnogórskiej w Chorwacji. Wprawdzie nie zosta-
ły wypełnione najważniejsze założenia zawarte w porozumieniu, jednak, co 
warto podkreślić, była to pierwsza próba normalizacji stosunków z serbską 
mniejszością. Najpoważniejszym zarzutem wytoczonym wobec rządu i pre-
miera było zjawisko korupcji. W latach 2004–2006 poszczególni politycy 
związani z obozem rządzącym dopuścili się wielu przestępstw. Różnorakie 
afery, jak m.in. związana z nieprawidłowościami przy sprzedaży koncernu 
farmaceutycznego Pliva, nie miały negatywnego przełożenia na społeczne 
poparcie dla HDZ i Ivo Sanadera181.

Tymczasem w styczniu 2005 roku odbyły się wybory prezydenckie. 
Z sukcesem o reelekcję zabiegał Stjepan Mesić, który reprezentował nie tyl-
ko ludowców z  HNS i HSS, ale również socjaldemokratów z SDP i z popar-
ciem blisko 49% w pierwszej turze zdystansował pozostałych konkurentów. 
HDZ wysunęła kandydaturę Jadranki Kosor, co nie było trafną decyzją, gdyż 
ich przedstawicielka zdołała zgromadzić zaledwie 20% głosów i w drugiej 
turze zdecydowanie przegrała z Stjepanem Mesiciem182. Warto wspomnieć, 
że w zwycięstwo Mesicia znaczny wkład miały telewizyjne debaty wybor-
cze, w których urzędujący prezydent potwierdził swoje lepsze przygotowanie 
merytoryczne od pozostałych kandydatów183. Kohabitacja rządu i prezyden-
ta nie odznaczyła się rozdźwiękiem celów politycznych, gdyż zarówno Stje-
pan Mesić jak i Ivo Sanader dążyli do ściślejszej współpracy z UE i NATO, 
również preferencje wyborcze chorwackich obywateli nie uległy większym 
zmianom, co potwierdziły wybory parlamentarne z 25 listopada 2007 roku. 
Po raz kolejny, z nieco większym poparciem niż w wyborach sprzed czterech 
lat (ponad 36%) największą ilość mandatów pozyskała HDZ. Kolejny wynik 
był udziałem SDP, która gromadząc 31% głosów odnotowała istotny przy-
pływ zwolenników jej programu. Pozostałe partie i koalicje w tym utwo-
rzona przez HSS i HSLS tzw. „Zielono-Żółta Koalicja” wyraźnie przegrały 
z dwoma najsilniejszymi ugrupowaniami184. Po wyborach funkcję premiera 
nadal pełnił Ivo Sanader, a w składzie rządu oprócz HDZ teki ministerialne 
otrzymali politycy z HSS i HSLS. W czasie urzędowania drugiego gabi-
netu Sanadera najważniejszym osiągnięciem było przystąpienie Chorwacji 
w kwietniu 2009 roku do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Na-
tomiast negocjacje z UE były skutecznie blokowane przez elity polityczne 

181  D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna..., s. 258.
182  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 2 i 16 I 2005 r. zob. tabela nr 33 

(Aneks).
183  B. Skoko, Uloga televiyijskih sučeljavanja u predizbornoj kampanji za predsjedničke 

izbore – hrvatska iskustva 2005, „Politička misao” t. 42, 2006, nr 1, s. 79.
184  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 25 XI 2007 r. zob. tabela nr 28 

(Aneks).
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Słowenii, domagające się rozwiązania sporu granicznego185. Ponadto osoba 
premiera coraz częściej była łączona z aferami korupcyjnymi, co miało kry-
tyczny wpływ na postrzeganie wizerunku chorwackiej polityki i państwa na 
arenie międzynarodowej. W rezultacie w lipcu 2009 roku Ivo Sanader po-
dał się do dymisji i jednocześnie zaproponował na swoje miejsce Jadrankę 
Kosor. Sugestia ustępującego premiera została zrealizowana, proponowana 
przez niego kandydatura uzyskała akceptację HDZ i koalicjantów. Prioryte-
tami polityki Jadranki Kosor była walka z kryzysem gospodarczym, prze-
zwyciężenie korupcji w sektorze publicznym oraz przyśpieszenie rozmów 
akcesyjnych z Unią Europejską. O ile pierwszy z wymienionych celów nie 
uzyskał konstruktywnych rozwiązań o tyle poczyniono znaczne postępy 
w pozostałych. Przejawem walki z korupcją było ujawnienie informacji na 
temat nieprawidłowości, jakich dopuścili się członkowie poprzedniego rządu 
oraz osoby z nim powiązane186. Ostatecznie antykorupcyjne działania dopro-
wadziły do aresztowania Ivo Sanadera w grudniu 2010 roku i odsunięcia od 
polityki i stanowisk państwowych osób z nim powiązanych187. W obszarze 
polityki zagranicznej ważnym przedsięwzięciem było chorwacko-słoweń-
skie porozumienie pozwalające odblokować negocjacje z UE.

Kilkuletnie rządy HDZ skompromitowane aferami korupcyjnymi zostały 
krytycznie ocenione przez chorwackie społeczeństwo w wyborach prezy-
denckich z przełomu lat 2009 i 2010. Kandydat HDZ Andrija Hebrang zdołał 
pozyskać zaledwie 12% poparcie, które wykluczyło jego udział w drugiej tu-
rze i był to najgorszy rezultat HDZ w dotychczasowej historii wyborów pre-
zydenckich po 1990 roku.188 Niekwestionowany liderem zarówno w przed-
wyborczych sondażach, jak i po pierwszej turze wyborów z 27 grudnia 
2009 roku był socjaldemokrata Ivo Josipović, który zgromadził nieco ponad 
32% głosów, jednakże był to zdecydowanie lepszy wynik niż niezależne-
go kontrkandydata – Milana Bandicia. Druga tura wyborów potwierdziła tą 
tendencję i stosunkiem 60% do 40% wybory prezydenckie wygrał polityk 
reprezentujący SDP189. W tym też okresie wykorzystując osłabienie politycz-
ne i wizerunkowe HDZ partie opozycyjne zainicjowały współpracę na rzecz 

185  W. Hebda, Problematyka granic i mniejszości narodowych w państwach byłej Jugosła-
wii na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii – zarys zagadnienia [w:] Współ-
praca międzynarodowa a rozwój regionalny, J. Grabowiecki (red.), Białystok 2014, s. 194.

186  D. Grubiša, Anti-corruption Policy in Croatia: Benchmark for EU Accessions, 
„Politička misao” t. 47, 2011, nr 5, s. 80.

187  W 2012 r. Ivo Sanader został skazany na 8,5 roku więzienia, jednakże już w listopa-
dzie 2015 r. został zwolniony. http://www.balkaninsight.com/en/article/ex-croatian-pm-relea-
sed-from-custody-prison-11-25-2015 (dostęp 01.03.2016).

188  D. Nikić Čakar, Kraj ili nastavak sanaderovskog prezidencijalizma?, „Političke ana-
lize” t. 1, 2010, nr 1, s. 21.

189  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 27 XII 2009 i 10 I 2010 r. zob. tabela  
nr 34 (Aneks).
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zbliżających się wyborów parlamentarnych. W lipcu 2011 roku liderzy so-
cjaldemokratów z SDP, liberałów z HNS, socjalliberałów z IDS oraz HSU 
– partii reprezentującej emerytów podpisali umowę i dwa miesiące później 
koalicja „Kukuriku”190 ogłosiła program wyborczy pod tytułem „Plan 21”191. 
Warto zaznaczyć, że we wspomnianym programie w zakresie polityki zagra-
nicznej zaznaczono dążenie do podtrzymania stabilności w Bośni i Hercego-
winie oraz rozwijania współpracy i strategicznego partnerstwa z państwami 
UE, m.in. z Rzeczpospolitą Polską. Natomiast zauważalny był brak konkret-
nych przedsięwzięć w stosunku do sąsiadów z poza UE, w tym do Republiki 
Serbii192. W przeciwieństwie do koalicjantów z „Kukuriku” rządząca HDZ 
nie przedstawiła skonkretyzowanego programu i oparła swoją kampanię na 
wybiórczych kwestiach, m.in. zapobieganiu korupcji, czy też przeciwdzia-
łaniu problemom gospodarczym193. W ten sposób dynamiczna i dobrze zor-
ganizowana kampania wyborcza opozycyjnych koalicjantów pozwoliła na 
zdystansowanie konkurencji podczas wyborów parlamentarnych z 4 grud-
nia 2011 roku. Politycy z „Kukuriku” zgromadzili ponad 40% głosów, HDZ 
wraz z koalicjantami powyżej 23%, pozostałe ugrupowania poniżej 6%194. 
W rezultacie wynik zwycięskiego ugrupowania politycznego przekładał się 
na większość parlamentarną i samodzielne sprawowanie władzy. Prezydent 
Ivo Josipović powierzył zadanie utworzenia rządu przewodniczącemu SDP 
– Zoranovi Milanoviciovi. Gabinet składający się z polityków reprezentują-
cych poszczególne partie z kolacji „Kukuriku” został powołany 23 grudnia 
2011 roku. Zasadniczym celem rządu Milanovicia było przystąpienie Chor-
wacji do Unii Europejskiej, co też zostało zrealizowane 1 lipca 2013 roku. 
Niemniej jednak współpraca z państwami sąsiednimi nie układała się naj-
lepiej. Świadczy o tym nierozwiązany spór graniczny z Słowenią, czy też 
wypowiedzi premiera Chorwacji w trakcie zamieszek w Bośni i Hercegowi-
nie z 2014 roku, krytycznie przyjęte przez władzę centralną BiH. Stosunki 

190  Nazwa koalicji nawiązuje do miejsca, w którym odbywały się spotkania liderów SDP, 
HNS, IDS, HSU tzn. do restauracji „Kukuriku” w Kastavie niedaleko Rijeki.

191  „Plan 21” – program wyborczy „koalicji Kukuriku” spisany w 21 punktach. Zwró-
cono w nim uwagę m.in. na problemy gospodarcze i sposoby na walkę z kryzysem (punkt 
2), rozwój regionalny przy wykorzystaniu funduszy UE (punkt 3), rozwój turystyki (punkt 
5), problem bezrobocia (punkt 10), członkostwo w UE i politykę zagraniczną (punkt 14), 
wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego (punkt 15), przeciwdziałanie korupcji (punkt 18), 
Plan 21, Kukuriku koalicija, 23 studeni. 2011, http://www.kukuriku.org/fi les/plan21.pdf (do-
stęp 01.03.2016).

192  Ibidem, s. 34.
193  M. Kasapović, Drugi kritični izbori u Hrvatskoj – slom jednog modela vladanja, „Po-

litičke analize” t. 2, 2011, nr 8, s. 7. Porównanie programów wyborczych „Kukuriku” i HDZ 
czyt. D. Nikić Čakar, Kukuriku versus HDZ – analiza izbornih programa, „Političke analize” 
t. 2, 2011, nr 8, s. 10–15.

194  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 4 XII 2011 r. zob. tabela nr 29 
(Aneks).



133Kształtowanie się państwa serbskiego i chorwackiego po „upadku” SFRJ

polityczne z Republiką Serbii pogorszyły się m.in. w aspekcie problemów 
mniejszości serbskiej w Chorwacji. Zakładane w programie wyborczym 
przedsięwzięcia na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej państwa nie przy-
niosły pożądanego efektu195. W okresie socjaldemokratycznych rządów, 
Chorwacja odnotowała niski wzrost gospodarczy (1% rocznie), zwiększenie 
zadłużenia publicznego (78% PKB) i niepokojąco wysoką stopę bezrobocia 
(17,5%)196. Systematycznie obniżające się poparcie dla SDP zaważyło na 
wynikach wyborów prezydenckich z przełomu 2014 i 2015 roku197. Starający 
się o reelekcję socjaldemokrata Ivo Josipović ostatecznie przegrał w drugiej 
turze z kandydatką HDZ – Kolindą Grabar-Kitarović198. Nieznaczna różnica 
(50,7% – 49,3%) świadczyła o zbliżonym poparciu społecznym dla dwóch 
przeciwnych opcji politycznych. 

Należy podkreślić, że od 2000 roku poszczególne rządy systematycznie 
przybliżały chorwackie państwo w kierunku struktur unijnych i Organiza-
cji Traktatu Północnoatlantyckiego. Strategiczne cele zostały zrealizowane, 
gdyż Republika Chorwacji jest członkiem NATO od 2009 roku, a UE od 
2013 roku. W omawianym okresie chorwacka scena partyjna i sprawowanie 
władzy w państwie było podzielone między dwie siły polityczne, tzn. socjal-
demokratów z SDP (2000–2003, 2011–2015) oraz konserwatystów z HDZ 
(2003–2011). Pozostałe ugrupowania polityczne dysponujące niewielkim 
poparciem zawiązywały koalicję z SDP lub HDZ, a te, które funkcjonowały 
samodzielnie, nie miały realnego wpływu na politykę państwa.

195  W. Bartlett, Ekonomska politika Milanovićeve vlade 2012-2014, „Političke analize” 
t. 5, 2014, nr 20, s. 15–21.

196  C. Deloy, Just one month before the general elections in Croatia the opposition coali-
tions and that of the outgoing government are running neck and neck in the pools, European 
Elections monitor, Fondation Robert Schuman, s. 1., http://www.robert-schuman.eu/en/doc/
oee/oee-1612-en.pdf (dostęp 01.03.2016).

197  T. Żornaczuk, Nowa prezydent Chorwacji: bez zmian wewnętrznych, trudniejsze rela-
cje z Serbią, Biuletyn, PISM, nr 14 (1251), 4 luty 2015, s. 1.

198  Szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich z 28 XII 2014 i 11 I 2015 r. zob. tabela  
nr 35 (Aneks).





Rozdział IV

Serbsko-chorwackie stosunki polityczne 
w latach 1991–2000

4.1. Konfl ikt serbsko-chorwacki w Chorwacji 
w latach 1991–1995 

ocjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii w latach 80. XX w. 
była pogrążona w skomplikowanym kryzysie, który ostatecznie 
zakończył jej istnienie na przełomie lat 1991–1992. Powyższy 
bieg wydarzeń jest konsekwencją wielu czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych1. Jednym z nich jest fakt, że jugosłowiańska federacja od 
początku swojego istnienia była osadzona na wątpliwych fundamentach, 
a elementem scalającym był właściwie socjalistyczny ustrój i dążenie do 
stworzenia jugosłowiańskiej tożsamości narodowej2. Należy zaznaczyć, że 
socjalistyczni politycy, efektywnie utrzymywali scalone państwo, co nie 
było jednoznaczne z neutralizacją tarć między poszczególnymi narodami. 

1  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) rozpadu SFRJ? 
spośród ośmiu propozycji odpowiedzi (1. Reżim polityczny i polityka prowadzona przez ju-
gosłowiańską władzę, 2. Wzrost niezależności poszczególnych jugosłowiańskich republik, 3. 
Problemy gospodarcze Jugosławii, 4. Zróżnicowanie etniczne i religijne Jugosławii, 5. Śmierć 
Josipa Broza Tito i późniejszy brak scentralizowanego przywództwa, 6. Rozpad ZSRR i Blo-
ku Wschodniego, 7. Wzrost znaczenia anty-jugosłowiańskich polityków w poszczególnych 
republikach SFRJ, 8. Inne) najwięcej respondentów zarówno w Zagrzebiu (28%) oraz w Bel-
gradzie (27%) uznało, że powodem tym był wzrost niezależności poszczególnych jugosło-
wiańskich republik. Kolejne wyniki były różne, tzn. reżim polityczny i polityka prowadzona 
przez jugosłowiańską władze (20% w Zagrzebiu, 10% w Belgradzie), problemy gospodarcze 
Jugosławii (po 11%), zróżnicowanie etniczne i religijne Jugosławii (10% w Zagrzebiu, 15% 
w Belgradzie), śmierć Josipa Broza Tito i późniejszy brak scentralizowanego przywództwa 
(16% w Zagrzebiu, 19% w Belgradzie), rozpad ZSRR i Bloku Wschodniego (9% w Zagrze-
biu, 7% w Belgradzie), wzrost znaczenia anty-jugosłowiańskich polityków w poszczególnych 
republikach SFRJ (5% w Zagrzebiu, 8% w Belgradzie).

2  Henryk Batowski posłużył się określeniem jugosłowiańskość. Zob. H. Batowski, Pod-
stawy kryzysu jugosłowiańskiego (Konfl ikt chorwacko-serbski). Odczyt wygłoszony na ze-
braniu publicznym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 16 listopada 1991, Kraków 
1993, s. 6.

S
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Mając na uwadze serbsko-chorwacki antagonizm w monarchicznej Jugosła-
wii oraz wrogie działania podczas II wojny światowej (zwłaszcza zbrodnie 
na Serbach poczynione w Niezależnym Państwie Chorwackim) idea wy-
pracowania wspólnej tożsamości, czy też serbsko-chorwackiego pojedna-
nia jawiła się w kategoriach idei nieosiągalnej, a w najlepszym przypadku 
bardzo trudnej do zrealizowania. Niewątpliwie czynnikami niezbędnymi do 
jej realizacji było m.in. silne przywództwo polityczne, monopartyjność, jak 
również ograniczenie polaryzacji poglądów politycznych społeczeństwa. 
Nie ulega dyskusji, że rolę lidera politycznego i społecznego Jugosławii, 
od końca II wojny światowej aż do swojej śmierci w 1980 roku, pełnił Josip 
Broz Tito. W latach 80. XX w. zauważalny był brak scentralizowanego przy-
wództwa, co też miało swoje konsekwencje w późniejszym okresie. System 
polityczny i ustrojowy stworzył podstawy dla monopartyjności, dlatego też 
jedynym ugrupowaniem politycznym mającym wpływ na państwo była Ko-
munistyczna Partia Jugosławii (Związek Komunistów Jugosławii). Wpraw-
dzie równolegle istniały komunistyczne partie poszczególnych republik, nie-
mniej reprezentowały tę samą ideologię, co ogólnopaństwowe ugrupowanie 
i dopiero pod koniec lat 80. XX w. nastąpiło ich zróżnicowanie. Oba wymie-
nione czynniki były niezbędne dla powstrzymania polaryzacji politycznej 
jugosłowiańskiego społeczeństwa. Oczywiście w okresie funkcjonowania 
SFRJ dochodziło do różnego rodzaju protestów, wynikających z różnicy po-
glądów politycznych poszczególnych grup społecznych bądź narodowych, 
jednakże socjalistyczne władze potrafi ły je zneutralizować.

Napięcia i sytuacje konfl iktogenne przekształciły się w kryzys polityczny 
i gospodarczo-społeczny jugosłowiańskiej federacji, który na początku lat 
90. XX w. stał się fundamentem dla wewnątrzpaństwowego sporu. Politycy, 
reprezentujący poszczególne republiki skutecznie pobudzili tendencje naro-
dowowyzwoleńcze. W tym okresie, jak już wspomniano, w socjalistycznej 
Serbii pozycję lidera i obrońcy serbskich interesów narodowych pozyskał 
Slobodan Milošević, natomiast w Chorwacji podobną funkcję pełnił Franjo 
Tuđman. Obaj przywódcy różnili się w kontekście wizji przyszłości Jugosła-
wii. Serbski polityk opowiadał się za utrzymaniem federacji, natomiast chor-
wacki optował za secesją swojej republiki. Tak rozbieżne poglądy stały się 
podłożem dla dynamicznego procesu różnicowania się interesów politycz-
nych Serbów i Chorwatów. Po uchwaleniu konstytucji Republiki Chorwa-
cji 22 grudnia 1990 roku oraz uznaniu chorwackiej suwerenności na arenie 
międzynarodowej, wewnątrzpaństwowy spór serbsko-chorwacki ewoluował 
i przybrał wymiar międzynarodowy. Istotny wpływ na zaostrzenie sytuacji 
miała kwestia Republiki Serbskiej Krajiny oraz polityczny status Serbów 
w Chorwacji. Ostatecznie 25 czerwca 1991 roku parlamenty Chorwacji oraz 
Słowenii ogłosiły deklarację niepodległości. Niemniej jednak, władze SFRJ 
nie zaakceptowały secesji, uznając je za nielegalne i zdecydowały o inter-
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wencji militarnej w obu republikach. W ten sposób dotychczasowy spór 
przeobraził się w konfl ikt międzynarodowy. Od czerwca 1991 roku do paź-
dziernika 1995 roku na obszarze byłej Socjalistycznej Republiki Chorwa-
cji miały miejsce działania zbrojne3. Stronami konfl iktu byli Chorwaci oraz 
Serbowie z Chorwacji, jak też Serbowie z ościennych byłych republik SFRJ. 
W tym też okresie za politykę zwaśnionych państw odpowiadali ich najwyżsi 
przedstawiciele, przede wszystkim Franjo Tuđman – od 1990 roku prezydent 
Republiki Chorwacji oraz Slobodan Milošević – od 1989 roku przewodni-
czący Prezydium Socjalistycznej Republiki Serbii (od 1991 roku prezydent 
Republiki Serbii). Konfl ikt odznaczał się zróżnicowanym natężeniem i tak-
tyką działań militarnych, dlatego też próby jego zneutralizowania (w postaci 
zawieszenia broni czy negocjacji) okazały się nieskuteczne. Niestety, w wie-
lu przypadkach doszło do zbrodni wojennych czy zbrodni przeciwko ludzko-
ści, w które zaangażowane była każda ze stron konfl iktu, m.in. podczas serb-
skiego oblężenia Vukovaru, jak też chorwackiej operacji militarnej „Oluja”. 
Przeszło czteroletnia wojna w Chorwacji ofi cjalnie została zakończona, wraz 
z podpisaniem porozumienia z Erdut, 12 listopada 1995 roku. 

4.1.1.  Przyczyny konfl iktu serbsko-chorwackiego w Chorwacji 
Wieloaspektowy spór serbsko-chorwacki, który ostatecznie ewoluował 

w konfl ikt zbrojny miał zróżnicowane podłoże. Można przyjąć, że jego przy-
czyny wyniknęły z sytuacji wewnętrznej Socjalistycznej Republiki Chor-
wacji, a idąc dalej z sytuacji wewnętrznej SFRJ oraz zewnętrznych uwa-
runkowań funkcjonowania jugosłowiańskiej federacji4. Proces na każdym 
z poziomów odznaczał się różną intensywnością i perspektywą czasową, 
niemniej należy wskazać na międzypoziomowe sprzężenie, które w przy-
padku zaistnienia stosownego podłoża (np. w formie kryzysu) w tym samym 
czasie, mogło (ale nie musiało) przekształcić się w konfl ikt zbrojny5. 

3  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Stosunki serbsko-chorwackie w latach 1990–1995 były? 93% 
respondentów z Zagrzebia uznało, że bardzo złe bądź złe, 7% nie określiło swojego stanowi-
ska (trudno powiedzieć – 3%, nie wiem – 4%). Zbliżone wyniki uzyskano w Belgradzie, gdzie 
89% respondentów uznało, że wspomniane stosunki były bardzo złe lub złe, 11% nie określiło 
swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 6%, nie wiem – 5%). Żadna z biorących w bada-
niach osób z Zagrzebia i Belgradu nie udzieliła odpowiedzi, że stosunki serbsko-chorwackie 
w latach 1990–1995 były bardzo dobre bądź dobre.

4  Przedstawione przez autora trójpoziomowe wyjaśnienie przyczyn serbsko-chorwa-
ckiego konfl iktu zbrojnego z lat 1991–1995 w założeniu ma uporządkować istniejące już 
analizy na ten temat.

5  Poziom niższy – sytuacja wewnętrzna w Socjalistycznej Republice Chorwacji / Re-
publice Chorwacji, poziom średni – sytuacja wewnętrzna w SFRJ, poziom wyższy – sytuacja 
zewnętrzna SFRJ.
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Analizując wewnętrzną sytuację socjalistycznej Chorwacji należy wziąć 
pod uwagę zarówno uwarunkowania polityczne, jak i gospodarczo-społecz-
ne. Z politycznego punktu widzenia najważniejszą przyczyną dynamizującą 
wewnątrzjugosłowiański spór było odseparowanie się chorwackich polity-
ków od władz federacyjnych i stworzenie przez nich podstaw politycznych 
i ustrojowych dla suwerennej Chorwacji6. Poważnym ostrzeżeniem, które 
wskazywało na rosnącą niezależność chorwackiej elity politycznej było po-
jawienie się w latach 70. XX w. tzw. reformatorów w szeregach Związku 
Komunistów Chorwacji (m.in. przewodnicząca Savka Dabčević-Kučar)7. 
W tym okresie władze federacyjne były na tyle skonsolidowane politycznie, 
że nie miały większych trudności z opanowaniem kryzysu. Po śmierci Josi-
pa Broz Tity w 1980 roku, zarysował się problem braku scentralizowanego 
przywództwa, dlatego też by nie dopuścić do umacniania się republikań-
skich liderów, czy też ruchów narodowowyzwoleńczych, aresztowani zostali 
chorwaccy działacze opozycyjni (w tym m.in. Franjo Tuđman). W latach 80. 
XX w. chorwaccy politycy (ze Związku Komunistów Chorwacji) czy też 
działacze polityczni (z opozycji) nie wypracowali stosownych podstaw dla 
zmian politycznych bądź ustrojowych. Polaryzacja sceny politycznej w so-
cjalistycznej Chorwacji została zapoczątkowana wiosną 1989 roku, wraz 
z powstaniem pierwszych opozycyjnych partii politycznych8. Natomiast 
o faktycznych zmianach politycznych zadecydowały wybory parlamentarne 
w Chorwacji z kwietnia i maja 1990 roku, w następstwie których komuniści 
utracili władzę9. Większość w parlamencie uzyskała Chorwacka Wspólno-
ta Demokratyczna (HDZ), ugrupowanie które otwarcie opowiadało się za 

6  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu serbsko-
chorwackiej wojny w 1991 r.? spośród ośmiu propozycji odpowiedzi (1. Wzrost niezależności 
Chorwatów, 2. Powstanie Republiki Serbskiej Krajiny, 3. Reżim polityczny i polityka prowa-
dzona przez jugosłowiańskie władze, 4. Gospodarczy i polityczny kryzys w Europie, 5. Róż-
nice religijne między Serbami i Chorwatami, 6. Wzrost niezależności Serbów zamieszkałych 
na terytorium Chorwacji, 7. Zaszłości historyczne między Chorwatami i Serbami, 8. Inne) 
najwięcej respondentów zarówno w Zagrzebiu (26%) oraz w Belgradzie (30%) uznało, że 
wzrost niezależności Chorwatów.

7  Na ten temat szerzej w rozdziale drugim.
8  Chorwacki Związek Socjalliberalny (wkrótce przemianowany na Chorwacką Partię 

Socjalliberalną, HSLS) był pierwszą opozycyjną partią powołaną 20 maja 1989 r. Niemniej 
najważniejszą rolę w chorwackiej polityce w kolejnych latach odegrała powstała 17 czerw-
ca 1989 r. Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ). K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie 
i systemy..., s. 163.

9  Związek Komunistów Chorwacji – Partia Przemian Demokratycznych (SKH-SDP) co 
prawda zdobył 35% głosów, jednakże system większościowy pozwolił partii z najlepszym 
rezultatem (HDZ – 41,9%) uzyskać w Saborze bezwzględną większość deputowanych. Zob. 
ibidem, s. 90. 
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secesją Chorwacji. Ważnym przedsięwzięciem zbliżającym Chorwatów do 
niezależności była lipcowa nowelizacja konstytucji Socjalistycznej Republi-
ki Chorwacji, w oparciu o którą m.in. przemianowano dotychczasową socja-
listyczną republikę w Republikę Chorwacji. Wkrótce wybrano pierwszego 
prezydenta Chorwacji, którym został lider HDZ – Franjo Tuđman, jedno-
cześnie funkcjonował również rząd, skonstruowany przez najsilniejszą par-
tię. Niemniej jednak, fundamentalne znaczenie miało uchwalenie 22 grudnia 
1990 roku konstytucji Republiki Chorwacji, co było jednoznaczne z secesją 
Chorwacji de iure. W ten sposób pod koniec 1990 roku Chorwaci zakończyli 
proces przemian politycznych i ustrojowych, których założeniem była suwe-
renność ich państwa. Referendum z 19 maja 1991 roku potwierdziło społeczne 
poparcie dla idei samostanowienia narodu chorwackiego10. W jego następstwie 
25 czerwca 1991 roku chorwacki parlament proklamował niepodległość Re-
publiki Chorwacji. Decyzji tej nie zaakceptowały zdominowane przez Slobo-
dana Miloševicia organy władz SFRJ. Ostatecznie obie strony nie osiągnęły 
kompromisu, co też zapoczątkowało konfl ikt międzynarodowy.

Sytuacja socjalistycznej Chorwacji z punktu widzenia gospodarczego 
i społecznego również miała niebagatelny wpływ na jugosłowiański kryzys, 
którego efektem był serbsko-chorwacki konfl ikt na początku lat 90. XX w. 
Pierwszym poważnym przejawem defetyzmu chorwackiej społeczności była 
tzw. chorwacka wiosna z przełomu lat 60. i 70. XX w. Był to ogólnochor-
wacki ruch narodowy (maspok), który odwoływał się do wzmocnienia toż-
samości chorwackiej i koncepcji zdecentralizowanego państwa11. Jak już 
wspomniano, jugosłowiańscy komuniści skutecznie przeciwdziałali dalsze-
mu rozrostowi idei narodowowyzwoleńczej wśród Chorwatów. Ponowne 
odrodzenie się tendencji wzmacniających chorwacką tożsamość narodową 
przypada na lata 80. XX w., a jego przyczyny są wielowarstwowe, jednakże 
jedną z ważniejszych stanowiły pogarszające się warunki socjalne w SFRJ. 
Rosnące bezrobocie, obniżający się standard życia oraz postępująca emigra-
cja zarobkowa nie sprzyjały podtrzymaniu idei jugoslawizmu. Socjalistycz-
na Republika Chorwacji była zdecydowanie lepiej rozwinięta gospodarczo 
od innych jugosłowiańskich republik, dlatego też problemy gospodarczo-
społeczne w szczególności uderzyły w tę część SFRJ. Krytycznie przez 
Chorwatów był oceniany program ekonomicznego wsparcia regionów słabo 
rozwiniętych (Związkowy Fundusz dla Rozwoju Regionów Słabo Rozwinię-
tych), który lokował inwestycje głównie w Kosowie, Czarnogórze oraz Boś-
ni i Hercegowinie. W ten sposób znaczna część kapitału wyprodukowanego 

10  W referendum z 19 maja 1991 r. aż 95% głosujących opowiedziało się za utworzeniem 
suwerennej Chorwacji. Zob. M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom. Konfl ikty 
zbrojne w byłej Jugosławii 1991–1995 i wojna w Kosowie. Udział wielonarodowych sił poko-
jowych NATO w utrzymaniu pokoju na Bałkanach 1993–2000, Warszawa 2000, s. 31.

11  Na ten temat szerzej w rozdziale drugim.
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przez Chorwatów była przeznaczana nie na dalszy rozwój republiki, a na 
przedsięwzięcia gospodarcze w innych podmiotach federacji jugosłowiań-
skiej. Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że z gospodarczego punktu widze-
nia dalsze funkcjonowanie Chorwacji w SFRJ było po prostu dla wskazanej 
republiki nierentowne. 

Na początku lat 90. XX w. poważnym problemem społecznym, który 
miał kluczowy wpływ na rozwój wydarzeń w socjalistycznej Chorwacji było 
określenie statusu serbskiej społeczności12. Warto odnotować, że stanowiła 
ona istotny odsetek populacji (12,2%13) i w niektórych regionach liczebnie 
dominowała (Zachodnia Slawonia, Banija, Kordun, Lika, Północna Dalma-
cja14). W tym okresie wyraźnie zarysowała się różnica między Chorwatami 
a Serbami chorwackimi w kwestii przyszłości SFRJ. Pierwsi z nich przeja-
wiali tendencje separatystyczne, natomiast drudzy opowiadali się za status 
quo tzn. pozostaniem w federacyjnym państwie15. Sygnałem rosnącej aktyw-
ności polityczno-społecznej Serbów z Chorwacji było tzw. zgromadzenie 
„braterstwa i jedności” w Petrovej Gorze z 4 marca 1990 roku, na które przy-
było ok. 50 tys. zwolenników polityki kreowanej przez Slobodana Miloše-

12  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu serbsko-
chorwackiej wojny w 1991 r.? Wzrost niezależności Serbów zamieszkałych na terytorium 
Chorwacji wskazało 13% respondentów z Zagrzebia oraz 7% z Belgradu. 

13  Według spisu narodowości Chorwacji z 1991 r., Serbowie stanowili ok. 582 tys. ludzi 
z ok. 4,8 milionowej populacji, co przekładało się na 12,2%. Zob. P. Eberhardt, Przemiany..., 
s. 56.

14  W Serbskim Okręgu Autonomicznym (późniejszej Republice Serbskiej Krajiny), który 
obejmował m.in. Zachodnią Slawonię, Likę, Kordun, Baniję oraz Północą Dalmację, Serbo-
wie stanowili aż 74% populacji. Zob. ibidem, s. 58.

15  W lutym 1990 r. w Kninie powołano Serbską Demokratyczną Partię, która do połowy 
1990 r. reprezentowała neutralne stanowisko wobec sytuacji Serbów zamieszkałych w Chor-
wacji, domagając się jedynie kulturowej autonomii dla Serbów. Po wyborach parlamentar-
nych na przełomie kwietnia i maja 1990 r. zwycięska HDZ zradykalizowała stanowisko wo-
bec Serbów i przeforsowała poprawkę do konstytucji Socjalistycznej Republiki Chorwacji, 
na podstawie której zdegradowano status Serbów do mniejszości narodowej. Podjęta decyzja 
została negatywnie przyjęta przez Serbską Demokratyczną Partię, a linia polityczna reprezen-
towana przez jej lidera Jovana Raškovicia straciła na znaczeniu wobec proponowanej przez 
Milana Babicia potrzeby stworzenia serbskiej autonomii terytorialnej na obszarze Chorwacji, 
funkcjonującej w ramach federacji bądź konfederacji SFRJ. Zob. N. Caspersen, The Thorny 
Issue of Ethnic Autonomy in Croatia: Serb Leaders and Proposals for Autonomy, „Journal 
on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” t. 3, 2003, s. 4–5. Nieco inny pogląd na 
tę kwestie przedstawiła Sabrina P. Ramet, dowodząc, że to Franjo Tuđman zaproponował 
Jovanowi Raškoviciowi autonomię kulturalną, którą lider Serbskiej Demokratycznej Partii 
za namową Slobodana Miloševicia odrzucił. Por. S.P. Ramet, Sytuacja polityczna w Chor-
wacji po 1990 roku [w:] Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku, 
S.P. Ramet (red.), Warszawa 2012, s. 296.
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vicia16. Wybory parlamentarne w Chorwacji oraz umocnienie się opcji poli-
tycznej zmierzającej do rozbicia SFRJ, zmotywowało Serbów do ogłoszenia 
25 lipca 1990 roku Deklaracji o suwerenności i autonomii narodu serbskie-
go w Chorwacji oraz powołania Serbskiej Rady Narodowej17. Rosnące na-
pięcie serbsko-chorwackie stało się bezpośrednią przyczyną dla zarządzenia 
przez Franja Tuđmana stanu wyjątkowego. Bezwątpienia do tak radykalnej 
decyzji przyczyniło się przeprowadzone 19 sierpnia 1990 roku referendum 
w Serbskim Okręgu Autonomicznym, w którym Serbowie (blisko 100%) 
opowiedzieli się za autonomią polityczną ziem, na których zamieszkiwa-
li18. W kolejnych miesiącach radykalizowały się postawy obu stron. Z bra-
ku porozumienia uchwalony został status Autonomicznego Okręgu Krajiny 
z siedzibą w Kninie, i następnie 21 grudnia 1990 roku Serbowie ogłosili 
utworzenie Serbskiego Okręgu Autonomicznego Krajiny (Srpska autonom-
na oblast Krajina, SAO), rok później przekształcony w Republikę Serbskiej 
Krajiny (Republika Srpska Krajina, RSK)19. Należy odnotować, że zgod-
nie z zapisami Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 roku, 
Serbowie zamieszkali na terytorium Republiki Chorwacji otrzymali status 
mniejszości narodowej. Jednoznacznie oznaczało to utratę przez Serbów 
chorwackich pozycji pełnoprawnego narodu, jaką gwarantowała im socja-
listyczna ustawa zasadnicza20. Już 1 stycznia 1991 roku Sąd Konstytucyjny 
Republiki Chorwacji wydał orzeczenie stwierdzające, że SAO nie posiada 
podstaw prawnych dla swojego istnienia21. Dalsza eskalacja nieporozumień 
politycznych i wzajemnej wrogości serbsko-chorwackiej zapoczątkowały 
militarne potyczki policji chorwackiej z „powstańcami” serbskimi w marcu 
1991 roku, w efekcie czego dotychczasowy spór przekształcił się w konfl ikt 
międzynarodowy22. 

16  D. Pavličević, Historia Chorwacji, Poznań 2004, s. 508.
17  Kronologia rata. Agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (1989.–1998.), Zagreb 

1998, s. 26.
18  Franjo Tuđman, uznał serbską autonomię na obszarze Chorwacji za nielegalną, a prze-

prowadzone przez autonomiczne władze referendum za nieważne. N. Caspersen, The Thorny 
Issue..., s. 6. 

19  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersyte-
tu w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu 
serbsko-chorwackiej wojny w 1991 r.? Powstanie Republiki Serbskiej Krajiny wskazało 16% 
respondentów z Zagrzebia oraz 9% z Belgradu.

20  M.A. Hoare, Wojna jugosłowiańska [w:] Polityka Europy Środkowej..., s. 146.
21  D. Pavličević, Historia..., s. 516.
22  Warto zaznaczyć, że interesy polityczne Serbów chorwackich reprezentowała SDS 

(Srpska demokratska stranka) funkcjonująca w latach 1990–1992. Działacze partyjni opo-
wiadali się przeciw konstytucji Republiki Chorwacji, bojkotowali prace Saboru, wspierali 
tendencje separatystyczne Serbów chorwackich. SDS została zdelegalizowana przez Sąd 
Konstytucyjny Republiki Chorwacji w 1992 r. Zob. G. Čular, The dynamics…, s. 35.
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Przechodząc do zagadnienia przyczyn konfl iktu serbsko-chorwackiego 
w Chorwacji wynikających z sytuacji wewnętrznej Socjalistycznej Federa-
cyjnej Republiki Jugosławii należy mieć na uwadze kwestie polityczne oraz 
gospodarcze i społeczne. Pierwsze z wymienionych bezpośrednio dotyczą 
systemu politycznego oraz ustroju SFRJ. Od początku funkcjonowania fe-
deracji jugosłowiańskiej tzn. od końca II wojny światowej zarysowywał się 
problem związany z kształtem ustrojowym państwa23. Pierwsza powojen-
na konstytucja Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii z 31 stycznia 
1946 roku z założenia nawiązywała do federacyjnego systemu ustrojowe-
go, jednakże de facto FLRJ była państwem scentralizowanym, a poszcze-
gólne republiki nie miały realnej władzy politycznej na swoim terytorium. 
Kolejna ustawa zasadnicza z 7 kwietnia 1963 roku przemianowała FLRJ 
na Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii oraz umocniła tzw. 
ideę samorządności, która jednak nie wpłynęła na zmiany ustrojowe. Na-
tomiast poważne przekształcenia o fundamentalnym znaczeniu dla relacji 
między władzami republikańskimi a federacyjnymi wprowadziła konstytu-
cja SFRJ z 21 lutego 1974 roku. Ustanowiono tzw. system delegacki, który 
de iure oznaczał decentralizację jugosłowiańskiej federacji24. Wprawdzie 
z politycznego punktu widzenia wspomniana reforma nie podważyła scen-
tralizowanych relacji między poszczególnymi szczeblami władzy, nie-
mniej stworzyła taką możliwość. Wielowymiarowy kryzys z lat 80. XX w. 
miał decydujący wpływ na kolejne zmiany ustrojowe SFRJ. 28 marca 
1989 roku uchwalono nowelizację konstytucji Socjalistycznej Republiki 
Serbii, w świetle której, okręgi autonomiczne na obszarze socjalistycznej 
Serbii tzn. Wojwodina oraz Kosowo utraciły swoją ustrojową odrębność25. 
Serbowie dążyli do centralizacji swojej republiki, a w szerszej perspekty-
wie SFRJ, co było zdecydowanym zaprzeczeniem idei decentralistycznej 
i konfederacyjnej, której zwolennikami byli m.in. Chorwaci i Słoweńcy26. 
Tymczasem nowelizacja konstytucji Socjalistycznej Republiki Chorwacji 
z 25 lipca 1990 roku położyła podwaliny dla chorwackiej secesji. W ma-
terii uchwalonej w grudniu 1990 roku konstytucji Republiki Chorwacji 

23  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu serbsko-
chorwackiej wojny w 1991 r.? Polityczny reżim i polityka prowadzona przez jugosłowiańskie 
władze wskazało 24% respondentów z Zagrzebia oraz 14% z Belgradu.

24  Marek Waldenberg zaznaczył, że konstytucja z 1974 r. zastąpiła system federacyj-
ny pewnego rodzaju konfederacją, gdyż w miejsce rynku ogólnokrajowego powstało osiem 
przestrzeni gospodarczych (sześć republikańskich i dwa w okręgach autonomicznych). Zob. 
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 76.

25  M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia...., s. 76.
26  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, 

Poznań 2002, s. 70.
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odwołano się do suwerenności narodu chorwackiego, co stanowiło dopeł-
nienie prawne dla zachodzących zmian politycznych. 

Ważnym czynnikiem scalającym jugosłowiańską federację była mono-
partyjność (jednopartyjność) i silne przywództwo polityczne. Właściwie 
do 1990 roku realną władzę w LFRJ/SFRJ miały poszczególne formacje 
tworzone przez komunistów. Powstała jeszcze w 1919 roku Komunistycz-
na Partia Jugosławii (KPJ), zdelegalizowana przez władze monarchiczne 
Królestwa SHS w 1921 roku, odbudowała swoją siłę polityczną podczas 
II wojny światowej. Po 1945 roku stanowiła jedyną siłę polityczną w ju-
gosłowiańskiej federacji. W 1952 roku KPJ zostało przemianowane na 
Związek Komunistów Jugosławii (ZKJ) i w takim kształcie wspomniane 
ugrupowanie przetrwało do 22 stycznia 1990 roku, kiedy de facto ustała 
jego działalność27. Warto zaznaczyć, że komuniści dysponowali również 
republikańskimi formacjami partyjnymi, które były ściśle podporządko-
wane ZKJ. Monopartyjność spowodowała, że w latach 1945–1990 rządy 
sprawowali politycy należący do ZKJ, a co za tym idzie reprezentowana 
był tylko jedna ideologia polityczna (socjalizm). Pluralizacja sceny po-
litycznej SFRJ nastąpiła dopiero w 1990 roku, co ważne nie miała ona 
oparcia w zróżnicowaniu ideologii politycznych, a odwoływała się do 
zróżnicowania narodowego28. W ten sposób działacze i politycy z po-
szczególnych republik SFRJ, utworzyli partie nawiązujące w progra-
mach do odrębnych interesów narodowych (serbskich, chorwackich itp.), 
a nie ogólnopaństwowych (jugosłowiańskich)29. Jak już wspomniano do-
pełnieniem monopartyjności było silne przywództwo. W przypadku fe-
deracji jugosłowiańskiej, niekwestionowanym liderem politycznym był 
Josip Broz Tito. Charyzmatyczny polityk już podczas II wojny światowej 
zyskał miano lidera w szeregach komunistów, i przez kolejnych kilka-
dziesiąt lat był głównym decydentem w SFRJ. O sile politycznej Josi-
pa Broz Tity świadczy kryzys, jaki wywiązał się po jego śmierci. Brak 
polityka mogącego zastąpić dotychczasowego przywódcę państwa miał 

27  Podczas XIV Kongresu ZKJ zwołanego w dniach 20–22 stycznia 1990 r., słoweńska 
delegacja, będąca w wyraźnym konfl ikcie z Serbami (w zakresie reformy SFRJ), opuściła 
obrady. Wkrótce po Słoweńcach z Kongresu wycofali się Chorwaci, również delegaci z Boś-
ni i Hercegowiny oraz Macedonii zrezygnowali z dalszego uczestnictwa w Kongresie. Zob. 
L. Benson, Jugosławia..., s. 216.

28  W poszczególnych republikach SFRJ w wyborach parlamentarnych w 1990 r. wygry-
wały partie odwołujące się do interesów narodowych m.in. w Chorwacji – Chorwacka Wspól-
nota Demokratyczna, w Serbii – Socjalistyczna Partia Serbii, w Bośni i Hercegowinie – Partia 
Akcji Demokratycznej (Boszniacy), Serbska Partia Demokratyczna (Serbowie). 

29  W procesie rozbicia SFRJ kluczową rolę odegrał chorwacki oraz słoweński estab-
lishment, dla którego jugosłowiańska federacja stanowiła etap przejściowy do ostatecznego 
utworzenia własnych państw narodowych. Zob. J. Ilić, M. Spasovski, Geopolityczna specyfi ka 
Bałkanów i etniczne terytorium Serbów, „Sprawy Narodowościowe” 1994, nr 2 (5), s. 148.
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istotny wpływ na pogarszającą się sytuację polityczną SFRJ w latach 80. 
XX w.30 Brak scentralizowanego przywództwa spowodował umocnienie 
się republikańskich liderów m.in. Slobodana Miloševicia, Franjo Tuđ-
mana oraz Aliji Izetbegovicia, którzy w przeciwieństwie do Josipa Broz 
Tity nie zabiegali o obronę interesów SFRJ, lecz reprezentowali party-
kularne interesy poszczególnych narodów31. Ostatecznie ich działalność 
polityczna, która nacechowana była wzajemną rywalizacją miała istotny 
wpływ na rozpad SFRJ. 

Równie ważne znaczenie dla sytuacji wewnętrznej SFRJ, jak omówio-
ne powyżej kwestie polityczne, miały czynniki gospodarcze oraz społeczne. 
W kontekście gospodarczym jednym z ważniejszych wyzwań, z jakimi zma-
gały się władze jugosłowiańskiej federacji było zniwelowanie wyraźnej dys-
proporcji między republikańskimi gospodarkami32. Zdecydowanie najlepiej 
rozwinięta gospodarczo była Słowenia oraz Chorwacja, nieco gorzej sytuacja 
zarysowywała się w Serbii (z pominięciem okręgu autonomicznego Koso-
wa). Natomiast pozostałe socjalistyczne republiki tzn. Bośnia i Hercegowi-
na, Macedonia oraz Czarnogóra odznaczały się bardzo niskimi wskaźnikami 
rozwoju gospodarczego. W SFRJ najważniejszym działem produkcji, decy-
dującym o postępie państwa był przemysł. Warto wskazać, że w 1970 roku 
trzy (spośród sześciu) republiki odpowiadały za aż 81,7% produkcji prze-
mysłowej (Serbia – 33%, Chorwacja – 29,1%, Słowenia – 19,6%)33. Me-
chanizmem, który w założeniu miał ujednolicić poziom rozwoju stanowił 
wspomniany już wcześniej Związkowy Fundusz dla Rozwoju Regionów 
Słabo Rozwiniętych. Niestety znaczne nakłady fi nansowe skierowane do za-
cofanych regionów nie miały realnego przełożenia na zniwelowanie nierów-
ności gospodarczych34. Zatem nie jest nadużyciem twierdzenie, że kryzys 
gospodarczy w SFRJ z połowy lat 80. XX w. wynikał z nieefektywnej poli-
tyki ekonomicznej, która ograniczała potencjał gospodarczy republik lepiej 

30  Marek Waldenberg wskazuje, że na proces dezintegracji SFRJ wpłynęły podjęte przez 
chorwacką oraz słoweńską elitę działania na rzecz rozbicia SFRJ i rozbudzania lub wzmacnia-
nia tendencji separatystycznych i nacjonalistycznych. Zob. M. Waldenberg,  Rozbicie Jugosła-
wii..., s. 75. Antoni Giza zaznaczył, że jedną z przyczyn rozpadu SFRJ był brak rządów „silnej 
ręki”, jakie gwarantował do 1980 r. Josip Broz Tito. Zob. A. Giza, Narodziny..., s. 153.

31  Na ten temat czyt. S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, 
Wrocław 1999, s. 32–33; J. Wojnicki, Proces..., s. 99–100. 

32  Na ten temat czyt. J. Wojnicki, Proces..., s. 90–97.
33  A. Malicki, Jugosławia, Warszawa 1974, s. 248.
34  Nierówności gospodarcze bezpośrednio przekładały się na standard życia w poszcze-

gólnych republikach SFRJ np. w 1980 r. PKB per capita w socjalistycznej Słowenii był dwu-
krotnie wyższy niż średnia dla SFRJ, natomiast w Kosowie (serbskim okręgu autonomicz-
nym) trzykrotnie niższy od średniej. D. Anderson, The Collapse of Yugoslavia: Background 
and Summary, „Parliamentary Research Service” Research Paper, No. 14, 1995–96, s. 5.
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rozwiniętych kosztem tych słabszych35. Jeszcze ważniejsze oddziaływanie 
na sytuację wewnętrzną SFRJ miały czynniki społeczne. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że federację jugosłowiańską scalała ideologia socjalistyczna, której 
jednym z celów była neutralizacja interesów (zwłaszcza politycznych) po-
szczególnych narodów. Problem był szczególnej wagi, gdyż SFRJ odznacza-
ła się znacznym zróżnicowaniem etnicznym36. Ponadto, ważną przyczyną 
osłabiającą federację były odmienności kulturowe oraz religijne37. Przypo-
mnijmy, że w SFRJ zamieszkiwali m.in. prawosławni Serbowie, Czarnogór-
cy i Macedończycy, katoliccy Słoweńcy i Chorwaci, ale też wyznający islam 
Boszniacy38 i Albańczycy. Każdy z narodów (narodowości) odwoływał się 
do swojej specyfi cznej kultury oraz historii39. Niemniej, kwestie niesprzyja-
jące forsowaniu – wspólnej dla wszystkich narodów – tożsamości jugosło-
wiańskiej, przez kilka dekad funkcjonowania SFRJ były skutecznie ograni-
czane40. Dopiero pod koniec lat 80. XX w. wśród niektórych narodów SFRJ 
odrodził się nacjonalizm, który często odwoływał się do odrębnej historii 
narodowej, ale również bazował na mitach i zaszłościach historycznych41. 

35  Por. S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 70–71. Warto zaznaczyć, że 
tylko w latach 1977–1981 dług zagraniczny SFRJ wzrósł ponad dwukrotnie z 9,5 mld do 
blisko 21 mld dolarów. Zob. D. Bilandžić, Hrvatska..., s. 695.

36  Według jugosłowiańskiego spisu ludności z 1991 r., SFRJ zamieszkiwało nieco ponad 
23,5 miliona mieszkańców, z czego Serbowie stanowili ok. 8,5 mln (36,1%), Chorwaci – 
4,6 mln (19,8%), Muzułmanie (Boszniacy) – 2,3 mln (9,8%), Albańczycy – 2,1 mln (9,2%), 
Słoweńcy – 1,7 mln (7,4%), Macedończycy – 1,4 mln (5,8%), Czarnogórcy – 0,5 mln (2,3%). 
Zob. P. Eberhardt, Przemiany..., s. 56.

37  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu serbsko-
chorwackiej wojny w 1991 r.? Różnice religijne wskazało 5% respondentów z Zagrzebia oraz 
13% z Belgradu.

38  W 1993 r. grupa intelektualistów zastąpiła pojęcie Muzułmanin nazwą Boszniak. W ten 
sposób boszniacka tożsamość narodowa została wykreowana odgórnie i zostali nią objęci 
muzułmańscy Słowianie. Propozycja rozszerzenia pojęcia Boszniak na Serbów i Chorwatów 
bośniackich został odrzucona przez polityków z SDA, którzy uznali Islam za podstawowy 
atrybut boszniackiej tożsamości narodowej. Zob. B. Dimitrova, Bosniak or Muslim? Dilemma 
of one Nation with two Names, „Southeast European Politics” t. 2, 2001, nr 2, s. 98.

39  Na ten temat. Zob. H. Batowski, Podstawy kryzysu jugosłowiańskiego..., s. 12–29; 
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 77–78.

40  Zasadniczą ideą forsowaną przez Josipa Broz Titę było wykreowanie jugosłowiańskiej 
narodowości. Wielu młodych ludzi, większość z mieszanych małżeństw, deklarowało siebie jako 
Jugosłowian. Niektórzy z nich próbowali ukryć swoją chorwacką lub inną narodowość licząc 
na lepszą pozycję czy karierę partyjną. Niemniej jednak brutalne wydarzenia z początku lat 90. 
XX w. udowodniły, że idea jugosłowiańskiej narodowości nie została zrealizowana. Odczucia 
narodowe i identyfi kacja etniczna były mocniejsze od sztucznej tożsamości jugosłowiańskiej. 
S. Malović, G.W. Selnow, The People, Press and Politics of Croatia, London 2001, s. 48.

41  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-



146 Serbsko-chorwackie stosunki polityczne w latach 1991–2000 

Przykładem jest choćby nacjonalizm serbski oraz chorwacki, który odmien-
nie ujmował m.in. funkcjonowanie Królestwa SHS, Królestwa Jugosławii 
oraz Niezależnego Państwa Chorwackiego. Poza tym stosowano nad wy-
raz uproszczoną retorykę, defi niującą całe narody negatywnymi, często też 
obraźliwymi określeniami.

Na zakończenie rozważań na temat przyczyn konfl iktu serbsko-chorwa-
ckiego należy odwołać się również do zewnętrznych uwarunkowań funkcjo-
nowania jugosłowiańskiej federacji. Kwestia ta odnosi się głównie do wy-
darzeń politycznych, jakie zachodziły w Europie na przełomie lat 80. i 90. 
XX w., a także do polityki zagranicznej niektórych państw europejskich42. 
Mając na uwadze pierwsze z wymienionych zagadnień, czynnikiem który 
destabilizująco wpływał na SFRJ był rozpad tzw. Bloku Wschodniego. Jego 
zasadniczą cechą była rezygnacja poszczególnych państw z socjalistycznego 
ustroju politycznego43. W ten sposób w Europie Wschodniej i Środkowej, 
a więc w sąsiedztwie SFRJ został zapoczątkowany proces demokratyzacji 
i transformacji ustrojowej44. Na tle wspomnianych zmian wydarzeniem 
mającym znaczenie na skale nie tyle europejską, ale również światową był 
rozpad Związku Socjalistycznych Republiki Radzieckich (ZSRR)45. Upadek 
najsilniejszego politycznie i najpotężniejszego terytorialnie socjalistycznego 
państwa w skali globalnej, destrukcyjnie wpłynął na dalszy rozwój wydarzeń 
politycznych na obszarze SFRJ46. Obok zmian politycznych zachodzących 
w bezpośrednim i dalszym otoczeniu jugosłowiańskiej federacji, na jej sy-
tuację wewnętrzną miała wpływ również działalność polityczna niektórych 
państw europejskich. W tym aspekcie ważną rolę odegrała Republika Fede-
ralna Niemiec (RFN), a w szczególności rząd Helmuta Kohla wspierający 

gradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu serbsko-
chorwackiej wojny w 1991 r.? Zaszłości historyczne między Serbami a Chorwatami wskazało 
13% respondentów z Zagrzebia oraz 20% z Belgradu.

42  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu serbsko-
chorwackiej wojny w 1991 r.? Gospodarczy i polityczny kryzys w Europie wskazało 3% 
respondentów z Zagrzebia oraz 5% z Belgradu.

43  Na ten temat czyt. J. Wojnicki, Proces..., s. 107–108.
44  Proces demokratyzacji objął państwa sąsiadujące z SFRJ tzn. Węgry, Rumunię oraz 

Bułgarię.
45  ZSRR został rozwiązany 8 grudnia 1991 r. w następstwie podpisania umowy o li-

kwidacji ZSRR przez przedstawicieli trzech słowiańskich republik (Borys Jelcyn, Leonid 
Krawczuk, Stanisław Szuszkiewicz). 25 grudnia ofi cjalnie ustąpił Michaił Gorbaczow, co de 
facto oznaczało koniec istnienia ZSRR. Zob. Najnowsza historia świata, tom 3, 1979–1995, 
A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Kraków 2003, s. 91.

46  J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945–1994, War-
szawa 1994, s. 535; M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 80.
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narodowowyzwoleńcze tendencje wśród Chorwatów i Słoweńców47. Nie-
miecka dyplomacja wzmocniona sukcesem zjednoczeniowym Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej z RFN (3 października 1990 r.) błyskawicznie 
umocniła się na arenie międzynarodowej. 16 grudnia 1991 roku na posie-
dzeniu szczytu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w Hadze, mi-
nister spraw zagranicznych RFN Hans-Dietrich Genscher wypracował kom-
promis państw EWG dotyczący potwierdzenia suwerenności niektórych re-
publik SFRJ48. Następnie już tydzień później (23 grudnia 1991 r.) Republika 
Federalna Niemiec, jako pierwsze z państw ofi cjalnie uznała niepodległość 
Republiki Chorwacji oraz Republiki Słowenii49. Rozwój wydarzeń na ob-
szarze rozpadającej się SFRJ potwierdza twierdzenie, że decyzja RFN była 
przedwczesna i pośrednio wpłynęła na zaognienie sytuacji na Bałkanach50. 
Warto również odnotować, że chorwackiej i słoweńskiej secesji sprzyjała 
również Republika Austrii oraz Państwo Watykańskie51. 

4.1.2. Przebieg i skutki konfl iktu serbsko-chorwackiego 
w Chorwacji

Konfl ikt na obszarze byłej Socjalistycznej Republiki Chorwacji miał i na-
dal ma istotny wpływ na jakość serbsko-chorwackich stosunków politycz-
nych. Wieloaspektowy spór między Chorwatami a Serbami chorwackimi 
z kryzysu wewnątrzpaństwowego SFRJ ewoluował w konfl ikt międzynaro-
dowy. Pomimo ingerencji podmiotów zewnętrznych (szczególnie ONZ) nie 
przeciwdziałano jego eskalacji, a co za tym idzie nie zapobieżono jego tra-
gicznym skutkom. Każda z skonfl iktowanych stron bezkompromisowo dą-
żyła do realizacji swoich interesów narodowych. Władze SFRJ miały na celu 
obronę integralności terytorialnej, Serbowie chorwaccy próbowali odsepa-
rować terytoria swoich autonomicznych jednostek od Chorwacji. Natomiast 
dla Chorwatów była to wojna o niepodległość i kształt granic państwowych 
tzw. domovinski rat (wojna ojczyźniana). Wojna w Chorwacji cechowała się 
m.in. zróżnicowanym stopniem natężenia działań militarnych (okresy za-

47  K. Gelles, Chorwacja w polityce zagranicznej RFN [w:] Republika Chorwacji. Polity-
ka wewnętrzna i międzynarodowa, A. Jagiełło-Szostak (red.), Wrocław 2014, s. 214.

48  Należy podkreślić, że do grudnia 1991 r. większość państw EWG oraz Stany Zjedno-
czone Ameryki nie popierały uznania niepodległości Republiki Słowenii i Republiki Chorwa-
cji. A. Orzelska, Wpływ konfl iktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczo-
nymi a Unią Europejską 1990–1995, Warszawa 2004, s. 63.

49  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 90; R. Craig Nation, War in the Balkans, 
1991–2002, Carlisle 2003, s. 122.

50  Na ten temat czyt. M. Thumann, Between ambition and paralysis – Germany’s policy 
toward Yugoslavia 1991–1993, „Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnic-
ity” t. 25, 1997, nr 3, s. 575–585. 

51  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 80–81 i 87–88.
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wieszenia broni, regularne działania zbrojne), wielopodmiotowością stron 
konfl iktu (Socjalistyczna Republika Chorwacji/Republika Chorwacji, Serb-
skie Okręgi Autonomiczne52/Republika Serbskiej Krajiny, SFRJ/FRJ), wie-
lopodmiotowością sił zbrojnych (regularne armie, formacje paramilitarne), 
czy też wielopostaciowością walk zbrojnych (regularne, nieregularne). Wy-
mienione czynniki, jak również całe spektrum innych uwarunkowań jedno-
znacznie wskazują na bezprecedensowy konfl ikt, którego negatywne konse-
kwencje pomimo upływu wielu lat wciąż jeszcze są zauważalne.

Sytuacja w multietnicznych regionach Socjalistycznej Republiki Chor-
wacji odznaczała się permanentnym napięciem już na przełomie lat 80. i 90. 
XX w. Wydarzenia o podłożu polityczno-społecznym jednoznacznie wska-
zywały na poważne rozbieżności między Chorwatami a Serbami chorwacki-
mi53. Pierwszy niepokojący incydent miał miejsce w miejscowości Pakrac 
na przełomie 2 i 3 marca 1991 roku, w trakcie których grupa serbskich po-
licjantów przejęła kontrolę nad niektórymi budynkami w mieście. Działania 
te były następstwem decyzji Serbskiej Rady Narodowej w Kninie o odłącze-
niu serbskiej autonomii od Republiki Chorwacji. Niemniej jednak błyska-
wiczna interwencja chorwackiej policji zmusiła Serbów do wycofania się 
z miasta54. Co prawda rząd SFRJ zażądał przywrócenia poprzedniego stanu 
rzeczy w Pakracu, jednakże Franjo Tuđman już w tym okresie nie respekto-
wał zwierzchnictwa federacyjnych władz. Żadna ze stron nie zaproponowała 
kompromisu, co też spowodowało, że pod koniec marca tego samego roku 
wywiązały się walki w okolicy Pitvickich Jezior, w następstwie których od-
notowano pierwsze ofi ary śmiertelne55. Wydarzenie to miało istotny wpływ 

52  Serbski Okręg Autonomiczny Krajina, Serbski Okręg Autonomiczny Zachodnia Sla-
wonia, Serbski Okręg Autonomiczny Wschodnia Slawonia, Baranja i Zachodni Srem.

53  Antychorwackie działania Serbów chorwackich z 1991 r. można syntetycznie ująć 
w kilku aspektach. Pierwszym przejawem konfl iktu była agresja wobec chorwackich symboli 
np. ściąganie fl ag chorwackich z budynków użyteczności publicznej m.in. w Sisaku, okolicach 
Vukovaru, Vinkovci, Kninu, Osijeku (styczeń–kwiecień). Kolejny to blokowanie autostrad, 
dróg i torów kolejowym m.in.: w Kninie, Gračacu, Obrovacu, Zadarze, Karlobagu, Šibeni-
ku, Gospiciu, a także niszczenie dróg, mostów, strzelanie do przejeżdżających samochodów, 
zatrzymywanie pociągów. Następny to zagrażanie życiu i bezpieczeństwu ludzi m.in.: akty 
wandalizmu wobec własności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, kościoły, zakłady pracy), 
kradzieże oraz pobicia. Kolejny to ataki na prywatną własność m.in.: ostrzeliwanie domów, 
podkładanie ładunków wybuchowych, podpalenia. W dalszym etapie był to przemyt oraz 
kradzież broni, m.in.: włamania na posterunki policji oraz ataki na policjantów i policyjną 
własność. Zob. L. Antić, F. Letic, Serbian Terrorism and Violence in Croatia 1990–1991, 
Zagreb 1991, s. 85–134.

54  M. Tanner, Croatia. A Nation Forged in War, New Haven–London 1997, s. 241.
55  Większość źródeł potwierdza, że 31 marca 1991 r. w okolicach Pitvickich Jezior 

śmierć poniósł chorwacki policjant, w innych podaje się, że oprócz Chorwata zginął również 
Serb (R. Craig Nation, War..., s. 105) bądź dwóch Serbów (M. Waldenberg, Rozbicie Jugo-
sławii..., s. 135). 
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na opinię społeczną i postawę polityczną skonfl iktowanych narodów. Milan 
Babić, będący od kwietnia 1991 roku na czele Rady Wykonawczej (rząd) 
Serbskiego Okręgu Autonomicznego Krajiny (SAO) dążył do ustanowienia 
stosownych ram prawnych dla wyłączenia SAO z Chorwacji56. Równolegle 
Milan Martić organizował formacje zbrojne SAO (tzw. „Policja Marticia”). 
Ich przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem, gdyż w referendum zorgani-
zowanym na obszarze SAO w dniu 12 maja 1991 roku, Serbowie chorwaccy 
opowiedzieli się za przyłączeniem SAO do Republiki Serbii57. Na postawę 
serbskiej społeczności niewątpliwie wpływ miała strzelanina w miejscowo-
ści Borovo Selo (2 maja 1991 r.), w której zginęło kilkunastu Chorwatów 
i Serbów58. Sytuacja uległa dalszej komplikacji, gdy w referendum przepro-
wadzonym tydzień później, Chorwaci w zdecydowanej większości (ponad 
93%) poparli propozycję ustanowienia suwerennej Republiki Chorwacji59. 
W ten sposób wytworzył się impas polityczny między Chorwatami a sympa-
tyzującymi z władzami federalnymi Serbami z Krajiny i Slawonii. Ingeren-
cja sekretarza stanu USA Jamesa Bakera60 nie powstrzymała secesjonistycz-
nych tendencji Chorwacji oraz Słowenii, których parlamenty 25 czerwca 
1991 roku uchwaliły deklaracje utworzenia niepodległych państw. Należy 
zaznaczyć, że położenie Chorwacji pod względem militarnym było trudniej-
sze niż Słowenii, gdyż na jej terytorium stacjonowały liczniejsze i znacznie 
lepiej uzbrojone oddziały Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (Jugoslovenska 
narodna armija, JNA61). Ponadto Krajina oraz Slawonia, znajdywały się pod 
kontrolą zbrojnych formacji lokalnych Serbów i administracja chorwacka 

56  Zob. M. Tanner, Croatia..., s. 232.
57  Na zadane pytanie: „Czy popierasz przyłączenie SAO Krajina do Republiki Serbii 

i pozostanie w Jugosławii z Serbią, Czarnogórą i innymi, którzy chcą pozostać w Jugosła-
wii?” 99,8% głosujących odpowiedziało twierdząco. Zob. Prosecutor v. Milan Martić Judge-
ment, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 12 June 2007, s. 46.

58  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 135; R. Craig Nation, War..., s. 105. Nie-
które źródła podają, że zginęli tylko Chorwaci (12 policjantów). Por. P. Hockenos, Homeland 
Calling. Exile Patriotism and the Balkan Wars, New York 2003, s. 59; Memorijal 12 redarst-
venika, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, http://www.mup.hr/10351.aspx 
(dostęp 01.05.2016); L. Benson, Jugosławia..., s. 225.

59  Izvješće o provedenom referendum, Republička komisija za provedbu referenduma, 
22. svibnja 1991. godine. 

60  21 czerwca 1991 r. sekretarz stanu USA James Baker podczas 11-godzinnej wizyty 
w Belgradzie odbył 11 spotkań z jugosłowiańskimi politykami, których celem było powstrzy-
manie kryzysu politycznego w SFRJ. Niemniej Baker przybył zbyt późno, a jego negocjacje 
okazały się bezskuteczne. Zob. R. Craig Nation, War..., s. 105.

61  Rola JNA w początkowej fazie konfl iktu w Slawonii jest sporna. Część źródeł wska-
zuje, że interwencja JNA miała charakter rozjemczy, a jej celem było uzyskanie kontroli na 
spornym terytorium bez wspierania żadnej ze stron konfl iktu. Natomiast inne opowiadają się 
za koncepcją interwencji JNA w celu wsparcia Serbów chorwackich w walce z Chorwatami 
o sporne terytoria. Zob. D. Marijan, Agression of The Yugoslav People’s Army on the Republic 
of Croatia 1990–1992, „Review of Croatian history” t. 1, 2005, nr 1, s. 295–318.



150 Serbsko-chorwackie stosunki polityczne w latach 1991–2000 

nie miała nad nimi jakiejkolwiek formy zwierzchnictwa. W tym okresie 
SAO dysponowała armią liczącą 28 tys. ludzi, stosunkowo dobrze uzbro-
jonych dzięki broni przekazanej ze składów armii federalnej. Natomiast 
w szeregach Chorwackiej Gwardii Narodowej (Zbor narodne garde) służyło 
ok. 30 tys. ludzi (wraz z policją ok. 75 tys.) dysponującymi głównie lekkim 
i przestarzałym uzbrojeniem62. 

Regularne starcia o charakterze militarnym na obszarze chorwackiej Sla-
wonii i Krajiny rozpoczęły się na początku lipca 1991 roku. W pobliżu Osi-
jeku oraz Vukovaru doszło do wymiany ognia chorwackich oddziałów z JNA 
wspieranych przez serbskie grupy paramilitarne63. W następstwie interwen-
cji państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jeszcze 7 lipca 1991 roku 
polityczni przedstawiciele Republiki Chorwacji, Republiki Słowenii oraz 
SFRJ podpisali porozumienie, w którym zobowiązali się do powstrzymania 
wrogich działań i kontynuowania dialogu pokojowego64. Warto odnotować, 
że porozumienie które weszło w życie 8 lipca 1991 roku zakładało wstrzy-
manie secesji Chorwacji i Słowenii, a także przekształcenie SFRJ w kon-
federację. Sytuacja kryzysowa została tymczasowo opanowana, gdyż już 
11 lipca 1991 roku chorwacki parlament (również słoweński) zawiesił na 
trzy miesiące realizację uchwalonej pod koniec czerwca tego samego roku 
deklaracji niepodległościowej65. Niemniej jednak kwestia przyszłości Serb-
skiego Okręgu Autonomicznego nie została rozstrzygnięta, co przekładało 
się na stan permanentnego napięcia między Chorwatami a Serbami chorwa-
ckimi. Ponadto jednostki JNA nie zostały wycofane z terytorium Republiki 
Chorwacji, co było negatywnie odczytywane przez chorwackich polityków, 
a w szczególności przez Franja Tuđmana. Wzajemne roszczenia, uprzedze-
nia i niestety brak woli politycznej dla pokojowego rozwiązania sporu do-
prowadziły do nagłej eskalacji przemocy. Od 21 lipca 1991 roku (potyczki 
w miejscowości Erdut, w pobliżu Vukovaru) narastał konfl ikt zbrojny głów-
nie na multietnicznych obszarach Slawonii. Na przełomie lipca i sierpnia 
1991 roku serbskie grupy paramilitarne przy wsparciu oddziałów JNA sku-
tecznie umocniły pozycje w jej wschodniej części. Zostały ostrzelane miej-
scowości, w których Chorwaci zdążyli utworzyć punkty oporu, m.in. Vinko-
vci, Novi Čakovci i Erdut66. Należy jednak zaznaczyć, że również jednostki 
Chorwackiej Gwardii Narodowej nie pozostały bezczynne i organizowały 

62  M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 34.
63  A. Krzak, Wojna w Chorwacji 1991. Oblężenie Vukovaru [w:] Konfl ikty militarne 

i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, D. Gibas-
Krzak, A. Krzak (red.), Szczecin–Warszawa 2013, s. 156.

64  W porozumieniu briońskim (od miejsca negocjacji – Wyspy Briońskie) udział wzięli 
m.in. Franjo Tuđman, Janez Drnovšek, Milan Kučan, Ante Marković, Zob. J. Pirjevac, Jugo-
slovanske vojne 1991–2001, Ljubljana 2001, s. 62.

65  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 75.
66  D. Pavličević, Historia..., s. 524.
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operacje odwetowe. Kolejna interwencja dyplomatyczna państw EWG wy-
musiła na walczących stronach zawarcie (3 sierpnia 1991 r.) porozumienia 
w sprawie bezwarunkowego przerwania działań zbrojnych, które jednak nie 
zostało w pełni zrealizowane67. W tym okresie Chorwaci dążyli do spowol-
nienia działań wojennych, głównie z przyczyn niewystarczającego uzbro-
jenia własnych jednostek. Zawieszenie broni pozwoliło im na dozbrojenie 
(głównie poprzez zakup broni) oraz zorganizowanie i przegrupowanie sił 
militarnych68. W połowie sierpnia sytuacja na obszarze Slawonii uległa dal-
szemu skomplikowaniu, gdyż w jej zachodniej części Serbowie chorwaccy 
ustanowili kolejną strefę autonomiczną (Serbski Okręg Autonomiczny Za-
chodniej Slawonii)69. Z tej przyczyny na terytorium Chorwacji ukształtowa-
ły się trzy obszary zapalne (Wschodnia oraz Zachodnia Slawonia, Krajina). 
Z punktu widzenia administracji Tuđmana kwestia ta była wysoce proble-
matyczna, z racji potrzeby rozdysponowania jednostek wojskowych na słabo 
skomunikowanych i rozciągniętych geografi cznie frontach. Natomiast dla 
Serbów z Krajiny i Slawonii największym wyzwaniem był brak połączenia 
terytorialnego między kontrolowanymi obszarami, co wydatnie przeszka-
dzało w planowaniu skoordynowanych operacji wojskowych. 

W drugiej połowie sierpnia 1991 roku konfl ikt wyraźnie się nasilił, nie 
tyle za sprawą działań jednostek wojskowych, a w efekcie brutalnych incy-
dentów z udziałem grup paramilitarnych. W następstwie walk zostało znisz-
czonych wiele miejscowości, systematycznie też rosła liczba ofi ar wśród 
ludności cywilnej (zarówno chorwackiej, jak i serbskiej). W tym też okresie 
JNA rozpoczęła ofensywę, zmierzającą do przejęcia kontroli w głównych 
ośrodkach miejskich na spornych obszarach, m.in. poprzez wzmożone oblę-
żenie miast Osijek, Vukovar, Daruvar, Beli Monastir, Okučani, Petrinja. Na 
początku września 1991 roku Serbowie kontrolowali praktycznie cały ob-
szar chorwackiej Krajiny, jednakże przeprowadzone natarcie w jej północnej 
części (Sisak, Karlovać) okazało się nieskuteczne. Nie bez znaczenia był 
fakt, że wydarzenia o charakterze militarnym miały miejsce w niewielkiej 
odległości od Zagrzebia. Położenie Chorwatów było bardzo trudne, a wkrót-
ce uległo pogorszeniu po przejęciu przez Serbów kontroli nad Kostajnicą – 

67  J. Pirjevac, Jugoslovanske..., s. 74.
68  M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 34. Warto odnotować, że 

reorganizacja chorwackich sił zbrojnych została przeprowadzona przy międzynarodowym 
wsparciu, przede wszystkim RFN i Węgier. R. Craig Nation, War..., s. 112.

69  12 sierpnia 1991 r. Wielkie Zgromadzenie Narodowe serbskiego narodu Zachodniej 
Slawonii z siedzibą w Pakracu proklamowało powstanie Serbskiego Okręgu Autonomicznego 
Zachodniej Slawonii, jako integralnej części SAO Krajiny. 15 sierpnia 1991 r. kierownictwo 
Serbskiej Demokratycznej Partii z Okučani ogłosiło powstanie „Opštiny Okučani” i jej przy-
łączenie do SAO Zachodniej Slawonii. V. Radošić, Pakao srpskog logora. Stara Gradiška 
1991. godine, Nova Gradiška 2012, s. 21–22.
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miastem na pograniczu chorwacko-bośniackim70. W ten sposób, 12 września 
1991 roku SAO Krajiny uzyskał połączenie terytorialne z SAO Zachodnią 
Slawonią. Niepowodzenia zmusiły prezydenta Republiki Chorwacji do dy-
namiczniejszych działań i zmiany taktyki wojennej. Celem nie była bezpo-
średnia konfrontacja z JNA, a przejęcie jej dobrze uzbrojonych garnizonów 
zlokalizowanych w różnych częściach Chorwacji71. Przyjęta taktyka przy-
niosła wymierne rezultaty w postaci opanowania kilkudziesięciu obiektów 
wojskowych i pozyskania ciężkiego uzbrojenia niezbędnego do prowadzenia 
dalszych operacji militarnych72. Równolegle z działaniami zbrojnymi trwały 
negocjacje nadzorowane przez EWG zmierzające do powstrzymania kon-
fl iktu. Niestety podpisane porozumienia nie były respektowane przez obie 
strony i w żaden sposób nie wpłynęły na obniżenie napięcia w objętym kry-
zysem regionie. Warto zaznaczyć, że swój wkład w proces pokojowy miała 
również Rada Bezpieczeństwa ONZ, która 25 września 1991 roku solidar-
nie przegłosowała rezolucję nr 713. Na jej podstawie objęto embargiem na 
dostawy broni cały obszar SFRJ (również Republikę Chorwacji, która bez 
uznania międzynarodowego wciąż stanowiła część SFRJ)73. Przedsięwzięcia 
EWG oraz ONZ były spóźnione i nie przeciwdziałały eskalacji konfl iktu. 
Dowodem na to była przeprowadzona w drugiej połowie września ofensywa 
Jugosłowiańskiej Armii Ludowej na różnych odcinkach frontu m.in. nasi-
lono oblężenie Vukovaru74 i Osijeku (Wschodnia Slawonia), zrealizowano 
taktyczne ataki na Pakrac (Zachodnia Slawonia) oraz w okolicach Zadaru75 
i Dubrownika (Dalmacja), a także ostrzelano Zagrzeb76. Chorwaccy i serb-

70  Kronologija domovinskog rata (s osvrtom na pojednie događaje od 1945. do 1990, 
Hrvatski memeorijalno-dokumentacijski centar domoviskog rata, s. 20, http://centardo-
movinskograta.hr/wp-content/uploads/2013/06/Domovinski-Rat-Kronologija.pdf (dostęp 
01.05.2016).

71  D. Najman, I. Posilović, M. Dujić, Blokade i osvajanja vojarni i vojnih objekata JNA 
u Hrvatskoj 1991. (svjedočanstva i prilozi o Domovinskom ratu), t. 1, Zagreb 2004, s. 11.

72  Do 23 września 1991 r. Chorwaci przejęli 32 obiekty wojskowe, tysiące jeńców, kil-
kadziesiąt czołgów, okręty wojenne, kilkanaście dział pancernych, kilkadziesiąt wozów bo-
jowych i transporterów opancerzonych, dział i wielkie ilości broni lekkiej i amunicji. Zob. 
M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 35.

73  Rezolucja RB ONZ nr 713 wprowadzająca embargo na broń na obszarze SFRJ mia-
ła negatywne konsekwencje dla Chorwatów i Muzułmanów. Serbowie korzystali z zasobów 
JNA, dlatego też embargo nie wpłynęło znacząco na ich siłę militarną. A. Orzelska, Wpływ 
konfl iktu..., s. 50. 

74  Na temat oblężenia Vukovaru czyt. więcej. D. Marijan, Bitka za Vukovaru 1991, „Scri-
nia Slavonica” t. 2, 2002, nr 1, s. 367–402. 

75  Taktycznym celem operacji JNA w okolicach Zadaru było przerwanie jedynego połą-
czenia terytorialnego między Zagrzebiem a Dalmacją.

76  W następstwie ostrzelania artyleryjskiego Zagrzebia w dniach 17–22 września 1991 r. 
uszkodzono wieżę telewizyjno-radiową na szczycie Sljemie w paśmie górskim Medvednica 
(w granicach administracyjnych miasta Zagrzeb). D. Pavličević, Historia..., s. 526.
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scy przywódcy polityczni (w tym Franjo Tuđman oraz Slobodan Milošević) 
odwołując się do potrzeby obrony interesów narodowych, wydatnie przy-
czynili się do pogłębiania kryzysu. 

Nasilenie działań zbrojnych miało miejsce w październiku i listopadzie 
1991 roku. W Dalmacji odziały JNA okrążyły Dubrownik, Split oraz Šibe-
nik, tym samym przerwały lądowe połączenie Zagrzebia z Dalmacją77. Chor-
wackie siły militarne zostały odcięte od centrum decyzyjnego, należy jednak 
podkreślić, że główny obszar działań wojennych dla skonfl iktowanych stron 
stanowiła Krajina oraz Slawonia. Serbowie z SAO na tym etapie walk nie 
dążyli do ekspansji terytorialnej na obszarach z wyraźną przewagą chorwa-
ckiej ludności. Co więcej, ewentualne zniszczenie zabytkowych miast na 
wybrzeżu Adriatyckim niosłoby poważne konsekwencje dla dalszych losów 
konfl iktu. Chorwaci zostali w tym regionie zepchnięci do głębokiej defensy-
wy, jednakże związując znaczne siły JNA odciążyli linie frontu o znaczeniu 
strategicznym. Niewątpliwie jedna z nich znajdowała się w północnej części 
Krajiny w okolicach miasta Karlovacia i Sisaka, która pomimo wielokrot-
nych serbskich natarć została utrzymana. Szczególnie ważna była zlokali-
zowana w Zachodniej Slawonii w rejonie Pakraca, Daruvaru i Viroviticy, 
dlatego też i tu stanowiska obronne Chorwatów nie zostały przełamane. Roz-
poczęta 29 października 1991 roku chorwacka operacja militarna „Orkan 
91”, której założeniem było odzyskanie kontroli w pobliżu miast Nova Gra-
diška, Pakrac, Novska, Okučani również zakończyła się niepowodzeniem78. 
Na tym etapie walk żadna ze stron nie miała militarnych możliwości by 
zdominować Zachodnią Slawonię. Tymczasem najpoważniejsze wydarzenia 
rozgrywały się we Wschodniej Slawonii, a przede wszystkim w Vukovarze, 
który na początku października został okrążony przez JNA. Od tego momen-
tu pozostający w mieście Chorwaci zostali odcięci od wsparcia z zewnątrz 
i zmuszeni do batalii z liczniejszym i lepiej uzbrojonym przeciwnikiem. 
Ostatecznie 18 listopada 1991 roku, chorwaccy obrońcy Vukovaru skapitu-
lowali79. O brutalności i intensywności walk w Vukovarze, świadczy fakt że 
działania zbrojne w tym niewielkim mieście trwały 87 dni (od 25 sierpnia 
1991 r.), w trakcie których zginęło blisko dwa tysiące żołnierzy (nie mniej 
niż 1200 serbskich, 879 chorwackich80) i ponad tysiąc cywilów, a kilka tysię-

77  Najważniejszym celem JNA było wysadzenie mostu nieopodal Maslenicy tzw. masle-
nički most (okolice Zadaru). Zadanie zostało zrealizowane 21 listopada 1991 r. Kronologija 
domovinskog rata..., s. 28.

78  A. Nazor, Počeci suvremene hrvatske drzave kronologija procesa osamostaljenja 
Republike Hrvatske od Memoranduma SANU 1986. do proglašenja neovisnosti 8. listopada 
1991, Zagreb 2007, s. 134.

79  Na temat oblężenia Vukovaru w 1991 r. czyt. A. Krzak, Wojna w Chorwacji 1991. 
Oblężenie Vukovaru [w:] Konfl ikty militarne..., s. 157–163.

80  A. Nazor, Agresija Srbije, odnosno JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Vukovar 
1991. godine [w:] Grad je bio meta: Bolnica, dom umirovljenika... (agresija Srbije, odnosno 
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cy ludzi odniosło rany81. Po klęsce pozostający w mieście Chorwaci zostali 
wysiedleni, jednakże dwa dni po kapitulacji serbskie siły militarne dopuściły 
się zbrodni na osobach przechwyconych z miejscowego szpitala82. Około 
250 osób (pacjenci oraz personel szpitala) zostało rozstrzelanych na farmie 
Ovčara na obrzeżach Vukovaru. Należy mieć na uwadze, że w konfl ikt za-
angażowane były rozmaite grupy paramilitarne, które często działały w spo-
sób niekontrolowany i niezależny od dowództwa wojskowego. Po stronie 
chorwackiej okrucieństwem wyróżnili się członkowie skrajnie prawicowej 
i ultrakatolickiej Chorwackiej Partii Prawa (Hrvatske stranke prava, HSP), 
nawiązującej m.in. do ideologii Ustaszów. Lider HSP, Dobroslav Paraga już 
w pierwszych dniach wojny utworzył Chorwackie Siły Obronne (Hrvatske 
obrambene snage, HOS), które w jej trakcie dopuściły się wielu morderstw 
na Serbach83. Wśród serbskich bojówek najaktywniejsza była tzw. Serbska 
Straż Ochotnicza (Srpska dobrovoljačka garda), powszechnie znana jako 
„Tygrysy Arkana”, kierowana przez Željko Ražnatovicia i operująca głównie 
w Slawonii. W walkach brały udział także inne paramilitarne oddziały m.in.: 
„Policji Marticia”, „Serbskiego Ruchu Czetnickiego”, „Białych Orłów”, czy 
też „Kapitana Dragana”84. Wymienione formacje dopuściły się powszech-
nych przestępstw, ale także zbrodni na chorwackiej ludności cywilnej.

Po przejęciu Vukovaru przez Serbów działania zbrojne przesunęły się 
w kierunku miasta Osijek i Vinkovci. Pomimo podpisania 24 listopada 
1991 roku porozumienia w oparciu, o które obie strony miały powstrzymać 
się od dalszej walki, sytuacja nie uległa większym zmianom. Wprawdzie 
JNA wycofała swoich żołnierzy z garnizonów znajdujących się na chorwa-
ckim terytorium (również z Zagrzebia), jednakże nie miało to większego 
przełożenia na toczący się konfl ikt. Na początku grudnia kolejne serbskie 

JNA i srpsko-crnogorskih snaga na Republiku Hrvatsku i srpska okupacija Vukovara 1991.), 
A. Nazor (red.), Zagreb 2008, s. 70.

81  Liczba ofi ar bitwy o Vukovar wciąż budzi wiele kontrowersji i w zależności od źródła 
jest różna. Maciej Kuczyński i Marian Ray-Ciemięga wskazują, że śmierć poniosło około 
czterech tysięcy Chorwatów (żołnierzy i cywilów) oraz dwa tysiące Serbów, zob. M. Ku-
czyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 38); Według Jože Pirjevaca w Vukovarze 
zginęło ok. czterech tysięcy ludzi (Serbów i Chorwatów), zob. J. Pirjevac, Jugoslovanske..., 
s. 95.

82  O odkryciu masowych grobów na obrzeżach Vukovaru napisał Tadeusz Mazowiecki 
w raporcie przedstawionym 17 listopada 1992 r. Czyt. Raporty Tadeusza Mazowieckiego z by-
łej Jugosławii, R.S. Hliwa, R. Wieruszewski (red.), Poznań–Warszawa 1993, s. 89–90.

83  M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 38. Jože Pirjevac poza HOS 
wymienia również paramilitarne jednostki „Zebra” oraz „Czarny Legion”. Zob. J. Pirjevac, 
Jugoslovanske..., s. 81.

84  Oddziały „Serbskiego Ruchu Czetnickiego” i „Białych Orłów” zostały uformowa-
ne przez lidera Serbskiej Partii Radykalnej Vojislava Šešejla, natomiast „Kapitana Dragana” 
były kierowane przez Dragana Vasiljkovicia, Serba z australijskiej diaspory. R. Craig Nation, 
War..., s. 113.
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ofensywy na Osijek zostały odparte, również manewr okrążenia miasta oka-
zał się nieskuteczny85. W tym też okresie fl ota JNA ostrzelała Dubrownik, 
uszkadzając zabytkowe Stare Miasto86. Wydarzenie to miało istotny wpływ 
na obniżenie zaufania do federacyjnych oraz serbskich władz na arenie mię-
dzynarodowej, tym samym wzrostu medialnego oraz politycznego poparcia 
dla Chorwatów. Tymczasem, 19 grudnia 1991 roku Serbski Okręg Auto-
nomiczny Krajina został przekształcony w Republikę Serbskiej Krajiny87. 
W tym samym dniu w życie weszła również konstytucja RSK, w świetle 
której Republika Serbskiej Krajiny stała się suwerennym państwem ustano-
wionym na obszarze serbskich gmin Krajiny, Slawonii, Baranji, Zachodnie-
go Sremu i Zachodniej Slawonii88. Niepodległość RSK nie została zaakcep-
towana przez Chorwatów, którzy wzmocnieni politycznym poparciem RFN 
(Niemcy uznali chorwacką suwerenność 23 grudnia 1991 r.) uzyskali więk-
sze możliwości dyplomatyczne dla międzynarodowego wzmocnienia swo-
jego stanowiska. Pod koniec grudnia 1991 roku JNA ponownie ostrzelała 
chorwackie pozycje zlokalizowane w różnych miastach, m.in. w Karlovaciu, 
Osijeku, Sisaku i Šibeniku89, jednak po wcześniejszych ofensywach siła JNA 
oraz innych serbskich formacji militarnych uległa wyraźnemu osłabieniu. 
W następstwie negocjacji nadzorowanych przez wysłannika ONZ Cyrusa 
Vance’a, 2 stycznia 1992 roku skonfl iktowane strony zgodziły się na za-
wieszenie broni. Następnego dnia na wszystkich frontach wydano polecenia 
bezwarunkowego przerwania walk. Niemniej należy podkreślić, że w kolej-
nych miesiącach miały miejsce liczne incydenty i sytuacja wymagała stałego 
nadzoru. W konfl ikcie w Chorwacji od 25 czerwca 1991 roku do 21 lute-
go 1992 roku zginęło ok. 10 tys. ludzi (żołnierze oraz cywile), trzy tysią-
ce osób uznano za zaginione, setki tysięcy Chorwatów oraz Serbów zostało 

85  Oblężenie miasta Osijek trwało od sierpnia 1991 r. do połowy 1992 r., ostatecznie 
wszystkie próby przedostania się serbskich sił zbrojnych były bezskuteczne. Do czerwca 
1992 r. na skutek bombardowań miasta zginęło ok. 800 osób. M.E. Jegen, Sign of hope: the 
Center for Peace, Nonviolence and Human Rights in Osijek, Uppsala 1996, s. 14. Ponadto 
największe miasto Slawonii i jedno z większych w Chorwacji, zostało poważnie zniszczone. 
Na ten temat czyt. M. Pavičić, Ratne štete kao posljedica domovinskog rata u gradu Osijeku, 
„Annals of the Institute for Scientifi c and Art Research Work in Osijek” 2009, nr 25, s. 149–
164. 

86  Najcięższy ostrzał Dubrownika miał miejsce 6 grudnia 1991 r. Wówczas jednostki 
JNA, a także serbskie grupy paramilitarne m.in. „Tygrysy Arkana” dokonały zniszczeń wielu 
obiektów w mieście (w tym również zabytkowych). Warto zaznaczyć, że miasto było bro-
nione przez zaledwie 163 bojowników, którzy zdołali odeprzeć przeważające siły agresora. 
P. Żurek, Oblężenie Dubrownika (1991–1992) [w:] Bałkany Zachodnie..., s. 145.

87  Kronologija domovinskog rata..., s. 29.
88  Аrt. 2–3, Устав Републике Српске Крајине, Документи Владе и Скупштине 

Републике Српске Крајине у прогонству, 19.12.1991.
89  D. Pavličević, Historia..., s. 531.
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zmuszonych do uchodźctwa90. Przychylność polityczna RFN dla interesów 
narodowych Chorwatów zainicjowała proces stopniowego zatwierdzania 
suwerenności Republiki Chorwackiej przez innych uczestników stosunków 
międzynarodowych. 13 stycznia 1992 roku uczyniła to Stolica Apostolska, 
dwa dni później członkowie EWG, Austria, Węgry, Polska oraz inne pań-
stwa europejskie. Utrzymująca się napięta sytuacja w Chorwacji zmusiła 
również ONZ do wdrożenia konkretnych rozwiązań stabilizujących stosunki 
serbsko-chorwackie. 21 lutego 1992 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przy-
jęła rezolucje numer 743, na podstawie której ustanowiono misję pokojową 
na terytorium Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w postaci 
Sił Ochronnych Narodów Zjednoczonych (United Nations Protection Force, 
UNPROFOR)91. 

Obowiązujące od początku stycznia 1992 roku porozumienie o zawie-
szeniu broni przez ponad trzy lata było ofi cjalnie respektowane92, jednakże 
przez cały ten okres skonfl iktowane strony nie wypracowały układu pokojo-
wego. Z tego też powodu dochodziło do lokalnych działań zbrojnych, które 
w szerszej perspektywie miały istotny wpływ na układ sił w spornych regio-
nach. Należy również zaznaczyć, że zapoczątkowana w kwietniu 1992 roku 
wojna w Bośni i Hercegowinie spowodowała obniżenie międzynarodowego 
zainteresowania dla dalszych wydarzeń w Chorwacji. Niestety taki stan rze-
czy prowadził do nagminnego łamania zawieszenia broni bez jakichkolwiek 
konsekwencji. Fakt ten szczególnie sprzyjał Chorwatom, dla których zasad-
niczym celem było przejęcie zwierzchnictwa na obszarach kontrolowanych 
przez Republikę Serbskiej Krajiny. Warto odnotować, że ofensywna siła 
Serbów chorwackich bez wsparcia wojsk i władz federacyjnych93 była wy-
raźnie ograniczona, zwłaszcza na tle liczbowo rozrastającej się i technicz-
nie modernizującej się Chorwackiej Armii (Hrvatske vojska, HV). W tak 
zakreślonych uwarunkowaniach militarno-politycznych do naruszeń poro-
zumienia, głównie ze strony Chorwatów, dochodziło z różnym natężeniem 

90  M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 41. Liczba ofi ar śmier-
telnych wojny na obszarze Chorwacji w 1991 r. wg Jože Pirjevaca była dwukrotnie wyższa 
i wyniosła ok. 20 tys. ludzi. J. Pirjevac, Jugoslovanske..., s. 109.

91  Punkt 2, Resolution 743 (1992), S/RES/743 (1992), 21 February 1992, http://www.un.org/
en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/743(1992) (dostęp 01.05.2016).

92  Porozumienie o zawieszeniu broni z 2 stycznia 1992 r. (Plan Vance’a) zostało podpisa-
ne przez chorwackiego ministra obrony Gojko Šušaka i generała JNA Andrije Rašetę. Przed-
stawiciel Republiki Serbskiej Krajiny Milan Babić nie zgodził się na warunki porozumienia, 
co wywołało spór między politykami RSK. Plan Vance’a został ostatecznie zaakceptowany 
przez RSK w lutym 1992 r. na skutek ingerencji Slobodana Miloševicia. Zob. M. Tanner, 
Croatia..., s. 280.

93  Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii przestała istnieć wraz z powstaniem 
27 kwietnia 1992 r. Federalnej Republiki Jugosławii, natomiast Jugosłowiańska Armia Ludo-
wa została formalnie rozwiązana 20 maja 1992 r. 
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aż do zakończenia wojny. Pierwsze poważniejsze walki wywiązały się już 
na początku kwietnia 1992 roku w pobliżu miast Belišće i Valpovo (ok. 
30 km na północny-zachód od Osijeku). Ofensywa chorwackich jednostek 
wojskowych, której zamierzeniem było przedostanie się na obszar Baranji 
została nieoczekiwanie przerwana94. Na szerszą skalę do wymiany ognia do-
szło w trakcie realizacji chorwackiej operacji militarnej „Tigar” w Dalmacji. 
Blisko dwutygodniowe starcia (4–13 lipiec 1992 r.) zakończyły się sukce-
sem Chorwackiej Armii i odblokowaniem Dubrownika95. Korzystny rozwój 
wydarzeń na południu Dalmacji zmobilizował Chorwatów do zorganizowa-
nia analogicznych działań w jej północnej części. W dniach 21-23 czerwca 
1992 roku doszło do bitwy w pobliżu Šibenika (Miljevački plato), którą siły 
serbskie również przegrały96. Kolejne złamanie zasad zawieszenia broni 
miało miejsce w okolicach Zadaru pod koniec stycznia 1993 roku. Chorwaci 
z powodzeniem zrealizowali operację militarną „Maslenica”, której głów-
nym celem było przywrócenie połączenia lądowego między Zagrzebiem 
a Zadarem (odbudowa zburzonego mostu w pobliży Maslenicy)97. Serbsko-
chorwackie starcie było tragiczne w skutkach, gdyż według różnych źródeł 
w jego następstwie zginęło ok. 600 osób98. Pełniący ówcześnie obowiązki 
prezydenta Republiki Chorwacji Franjo Tuđman pomimo ostrzeżeń Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nie zrezygnował z dalszych działań militarnych99. 
Kolejna operacja wojsk HV „Medački džep” („Kieszeń Medaczka”) została 
przeprowadzona od 9 do 11 września 1993 roku. Tym razem taktycznym 
założeniem Chorwatów było odsunięcie serbskich formacji wojskowych od 
miasta Gospić, które stanowiło strategiczny punkt komunikacyjny między 
północną a południową Chorwacją. W następstwie kilkudniowej ofensywy, 
oddziały Armii Republiki Serbskiej Krajiny wycofały się spod Gospicia 
w kierunku miejscowości Medak100. W ostatnich miesiącach 1993 roku in-

94  Operacja militarna „Baranjia” po kilku godzinach została przerwana, gdyż nie uzyskała 
uprzedniej akceptacji zwierzchnich władz. M. Špegelj, Sjećanja vojnika, Zagreb 2001, s. 333.

95  P. Żurek, Oblężenie..., s. 150.
96  Kronologija domovinskog rata..., s. 35.
97  V. Filipović, Međunarodne reakcije na hrvatsku vojnu akciju Maslenica 1993: nova 

interpretacija, „Politička misao”, god. 51, br. 2, 2014, s. 92.
98  W trakcie operacja militarnej „Maslenica” w dniach 22–27 stycznia 1993 r. zginęło 

19 Chorwatów (do 31 marca 1993 r. – 127 żołnierzy), po stronie serbskiej było 490 zabitych. Zob. 
http://www.domovinskirat.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3700:1993-
01-22-01-27-maslenica&catid=313&Itemid=1178 (dostęp 01.05.2016).

99  W trakcie działań zbrojnych „Maslenica“, 25 stycznia 1993 r. Rada Bezpieczństwa 
ONZ przegłosowała rezolucję nr 802, w której wezwała Chorwację do zaprzestania działań 
zbrojnych i wycofania wojsk. Punkt 1, Resolution 802 (1993), S/RES/802 (1993), 25 Janu-
ary 1993, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/049/10/IMG/N9304910.
pdf?OpenElement (dostęp 01.05.2016).

100  Na temat operacji militarnej „Medački džep” czyt. M. Međimorec, Bataille de Medak 
– Operacija Medački džep, „National security and the future” t. 4, 2003, nr 1–4, s. 77–86.
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tensywność walk wyraźnie się obniżyła, głównie za sprawą przewartościo-
wania chorwackiej taktyki wobec przeciwnika. W listopadzie Franjo Tuđ-
man zadeklarował przyznanie Serbom chorwackim autonomii kulturowej 
i lokalnej w zamian za uznanie terytorialnej integralności i suwerenności 
Republiki Chorwacji101. Propozycja chorwackiego prezydenta nie została 
zaakceptowana przez władze RSK, niemniej jednak stała się podstawą dla 
pokojowych pertraktacji. 

Porozumienie o przerwaniu starć zbrojnych i zawieszeniu broni mię-
dzy Republiką Chorwacja a Republiką Serbskiej Krajiny zostało osiągnię-
te dopiero 29 marca 1994 roku102. Dzięki niemu w kolejnych miesiącach 
przeprowadzono wielostronne rozmowy na temat unormowania sytuacji na 
skonfl iktowanych obszarach. Strony konfl iktu w zasadniczych kwestiach 
tj. status prawny RSK, reprezentowały odmienne stanowisko. Stąd też wy-
pracowanie wspólnego punktu widzenia było problematyczne i czasochłon-
ne. Kolejne porozumienie, tym razem regulujące niektóre kwestie ekono-
miczne zawarto 2 grudnia 1994 roku103. Proces stabilizacji wzajemnych sto-
sunków został jednak ponownie przerwany, głównie w następstwie polityki 
Franjo Tuđmana. Prezydent Chorwacji osobiście przyczynił się do narasta-
nia kryzysu dotyczącego przedłużenia mandatu UNPROFOR na terytorium 
Republiki Chorwacji104. Ponadto zaproponowana przez tzw. zagrzebską gru-
pę kontaktową (ambasadorowie USA, Federacji Rosji, przedstawiciele ONZ 
i UE) koncepcja stworzenia autonomii politycznej na niektórych obszarach 
Republiki Serbskiej Krajiny (plan Z-4) również nie zyskała akceptacji. W tak 
zakreślonych realiach politycznych stosunki między Chorwatami i Serbami 
chorwackimi uległy gwałtownemu pogorszeniu. 30 marca 1995 roku rząd 
RSK wydał oświadczenie, w którym uznał Republikę Serbskiej Krajiny za 
suwerenne państwo, niestanowiące części Chorwacji105. Tymczasem impas 
w rozmowach został wykorzystany przez Chorwatów w celu wzmocnienia 

101  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 79.
102  Porozumienie o zawieszeniu broni tzw. Zagrebački sporazum przewidywało przerwa-

nie wszelkich działań zbrojnych z dniem 4 kwietnia 1992 r. i wycofanie wojsk na co najmniej 
jeden kilometr od linii frontu. Pomiędzy opuszczonymi przez wojska chorwackie i serbskie 
pasem terytoriów miały powstać tzw. strefy buforowe nadzorowane przez UNPROFOR. Zob. 
A. Nazor, J. Sekula Gibač, Proces pokušaja normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa i mirne 
reintegracije Republike Srpske Krajine 1994./1995. na okupiranom području zapadne Slavo-
nije, „Časopis za savremenu povijest” t. 46, 2014, nr 1, s. 13–14.

103  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 138. Porozumienie przewidywało m.in. ot-
warcie autostrady oraz linii kolejowej Zagrzeb–Belgrad na odcinku dotychczasowych działań 
zbrojnych (Okučani), drogi i linii kolejowej z Zagrzebia przez Knin do Splitu. Zob. A. Nazor, 
J. Sekula Gibač, Proces pokušaja..., s. 21. 

104  P. Piątkowski, A. Daca, Konfl ikty zbrojne w otoczeniu Polski: Była Jugosławia, War-
szawa 1996, s. 30–33.

105  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 138–139.
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swojej obecności w Zachodniej Slawonii. W dniach 1–3 maja 1995 roku 
Chorwacka Armia przy wsparciu jednostek policyjnych zrealizowała ope-
rację militarną „Bljesak” („Błysk”), której celem było przejęcie kontroli 
w okolicach miejscowości Pakrac i Okučani106. W następstwie porażki Armii 
RSK, większość serbskiej ludności cywilnej została zmuszona do uchodź-
ctwa107. Pomimo ponownych ostrzeżeń ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
chorwackie wojska nie zostały wycofane, co jednoznacznie wskazywało na 
możliwość eskalacji konfl iktu. Pokojowe metody oraz mediacja ONZ były 
bezskuteczne, dlatego też Chorwaci zdecydowali o siłowym rozwiązaniu 
kwestii statusu Republiki Serbskiej Krajiny. W tym też celu zaplanowali 
i przeprowadzili największą ofensywę wojskową podczas działań zbrojnych 
w Chorwacji w latach 1991–1995. Trwająca zaledwie kilka dni tzn. od 4 do 
7 sierpnia 1995 roku operacja militarna „Oluja” („Burza”) była nie tyle woj-
skowym, co strategicznym zwycięstwem Chorwatów. Rozciągłe linie frontu 
(ponad 600 km108) bronione przez nieco ponad 30 tys. żołnierzy Armii RSK 
przy jednoczesnym wielopunktowym uderzeniu ok. 130 tys. Armii Chor-
wackiej zostały błyskawicznie przerwane. W ciągu zaledwie czterech dni 
przy biernej postawie stacjonujących na obszarze walk sił ONZ, terytorium 
Republiki Serbskiej Krajiny zostało podbite109. Konsekwencje chorwackiej 
ofensywy były tragiczne, gdyż setki żołnierzy oraz cywilów zginęło. Co 
więcej, żołnierze HV dopuścili się okrutnych zbrodni na serbskiej ludności 
cywilnej, co też spowodowało ich masowe uchodźctwo110. W następstwie 

106  R. Craig Nation, War..., s. 188; J. Pirjevac, Jugoslovanske..., s. 379–383; P. Piątkowski, 
A. Daca, Konfl ikty..., s. 33–34.

107  Podczas działań zbrojnych w maju 1995 r., obszar konfl iktu opuściło od 5 do 7,5 tys. 
Serbów, a do początku czerwca 1995 r. liczba ta wzrosła do 12. tys. Zob. Croatia. The Croa-
tian Army offensive in Western Slavonia and its aftermath, Human Right Watch, t. 7, 1995,  
nr 11, s. 9 i 13.

108  Linia frontu rozciągała się od Kostajnicy i Petrinji na północy do Gračaca i Knina na 
południu. 

109  Armia Chorwacka opanowała całą Banowinę, Kordun, Likę i część Dalmacji z stolicą 
RSK – Kninem. Przejęty obszar stanowił ok. 18,5% całego terytorium Republiki Chorwacji 
(11 tys. km2).

110  Masowe uchodźctwo Serbów chorwackich z obszarów Zachodniej Slawonii (maj 
1995 r.) oraz pozostałych regionów RSK tj. Banija, Kordun, Lika, Północna Dalmacja (sier-
pień 1995 r.) było spowodowane operacjami militarnymi „Bljesak”, „Oluja”, przeprowadzo-
nymi przez Chorwacką Armię. Niewątpliwie działania HV i innych chorwackich grup para-
militarnych miały charakter czystek etnicznych (ethnic cleansing). Przypomnijmy, że czystka 
etniczna to zbrodnia, która według rezolucji Komisji Praw Człowieka obejmuje deportację 
i przymusowe, masowe usuwanie lub wypędzanie osób z ich domów, jawne naruszanie praw 
tych osób w celu przemieszczenia lub zniszczenia grup narodowych, etnicznych, rasowych 
lub religijnych. Faktem jest, że masowe ucieczki Serbów z RSK nastąpiły w następstwie mi-
litarnej aktywności Chorwatów. Główną przyczyną uchodźctwa był strach i obawy ludności 
cywilnej wobec konsekwencji, jakie mogła ponieść pozostając pod zwierzchnictwem wroga. 
Warto wspomnieć, że w literaturze zwłaszcza chorwackiej kwestia masowego uchodźstwa 
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operacji „Oluji” serbska autonomia przestała istnieć, tym samym zakończył 
się konfl ikt militarny111. Należy odnotować, że kwestia legalności operacji 
militarnej „Oluja” w świetle prawa międzynarodowego wzbudza wiele kon-
trowersji i wciąż pozostaje jednym z ważniejszych punktów spornych mię-
dzy Serbami a Chorwatami112.

Formalnie wojna w Chorwacji zakończyła się 12 listopada 1995 roku, 
wraz z podpisaniem porozumienia z Erdut (Erdutski sporazum, ofi cjalnie: 
Temeljni sporazum o Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu). Do-
kument ten został podpisany w obecności przedstawicieli ONZ przez Hrvoje 
Šarinicia (reprezentującego rząd chorwacki) oraz Milana Milanovicia (re-
prezentującego RSK). Na podstawie porozumienia na kontrolowanych ob-
szarach przez Serbów chorwackich ustanowiono Tymczasową Administra-
cję ONZ dla Wschodniej Slawonii, Baranji i Zachodniego Sremu (United 
Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and We-
stern Sirmium, UNTAES). Ponadto zdecydowano o demilitaryzacji regionu 
i uzgodniono możliwość powrotu uchodźców, a także zobowiązano UNTA-
ES do przywrócenia funkcjonowania administracji i policji113. Tymczasowa 

jest wyjaśniania poprzez pryzmat błędnej polityki Republiki Serbskiej Krajiny. Spotyka się 
opinie, że trudna sytuacja bytowa (bezrobocie, ubóstwo itp.) oraz „zachęta” do opuszcze-
nia swoich domostw ze strony polityków RSK spowodowała wybuch masowej paniki wśród 
Serbów chorwackich, a w konsekwencji doszło do czystki etnicznej spowodowanej przez 
samych Serbów (ethnic self-cleansing). Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że RSK od 
początku swojego istnienia była w bardzo ciężkimi położeniu politycznym i gospodarczym, 
a masowe uchodźctwo nastąpiło dopiero, gdy RSK upadło, nie z przyczyny wewnętrznych 
problemów, a z powodu zewnętrznej interwencji militarnej. W ten sposób w opinii autora 
stosowanie określenia ethnic self-cleansing w stosunku do Serbów chorwackich jest sporym 
nadużyciem. Por. N. Barić, Main Characteristic of the self-proclaimed Republic of Serb Kra-
jina, 1990–1991–1995 on Croatia territory [w:] Asymetryczne Bałkany. Działania asyme-
tryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku, 
D. Gibas-Krzak (red.), Częstochowa 2015, s. 142.

111  W następstwie chorwackiej operacji „Oluja” pod kontrolą Serbów chorwackich pozo-
stał jedynie niewielki obszar Wschodniej Slawonii, Baranji oraz Zachodniego Sremu, który 
formalnie został zwrócony Republice Chorwacji w 1998 r.

112  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy chorwacka operacja militarna „Oluja” została prze-
prowadzona w zgodzie z międzynarodowym prawem humanitarnym? 51% respondentów 
z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 12% udzieliło 
negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 37% nie określiło swojego stano-
wiska (trudno powiedzieć – 30%, nie wiem – 7%). Natomiast zdecydowany inny pogląd za-
prezentowali respondenci z Belgradu, ponieważ aż 91%! uznało przeprowadzenie „Oluji” za 
niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym, żadna z osób pytanych nie udzieliła 
pozytywnej odpowiedzi, 9% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 3%, nie 
wiem – 6%).

113  Zob. The Erdut Agreement, Signed in Erdut and in Zagreb, Croatia, November 12, 
1995, http://ucdp.uu.se/downloads/fullpeace/Cro%2019951112.pdf (dostęp 01.05.2016).
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administracja miała również zintegrować region zgodnie z porządkiem kon-
stytucyjnym Republiki Chorwacji z 1990 roku. Ostatecznie chorwackie pań-
stwo uzyskało zwierzchnictwo nad terytorium Wschodniej Slawonii, Baranji 
oraz Zachodniego Sremu w styczniu 1998 roku.  

Skutki wojny w Chorwacji są bardzo trudne do oszacowania i w dużej 
mierze ich ocena jest uzależniona od perspektywy, przyjętej przede wszyst-
kim przez strony konfl iktu. Z politycznego punktu widzenia w rezultacie 
konfrontacji zbrojnej zostały zrealizowane interesy narodowe Chorwatów. 
Należy podkreślić, że polityka Tuđmana zwłaszcza w końcowym okresie 
wojny była wymierzona na likwidację autonomii politycznej stworzonej 
przez Serbów chorwackich. W tym też względzie militarne zwycięstwo 
przywróciło kontrolę nad multietnicznymi obszarami będącymi w granicach 
byłej Socjalistycznej Republiki Chorwacji. Celem politycznym chorwackich 
decydentów było osiągnięcie suwerennego, zintegrowanego terytorialnie 
i politycznie państwa, dysponującego uznaniem międzynarodowym. Zało-
żenie to, co prawda przy wydatnym obciążeniu gospodarczym i społecznym, 
zostało ostatecznie zrealizowane. W aspekcie politycznym najbardziej stra-
cili Serbowie zamieszkujący Chorwację. Ich aspiracją była autonomia po-
lityczna, a następnie secesja z chorwackiego państwa. Początkowo rozwój 
wydarzeń był dla nich korzystny, jednakże bez późniejszej protekcji poli-
tycznej i militarnej SFRJ, a następnie FRJ ich sytuacja uległa drastycznemu 
pogorszeniu. Stworzone przez Serbów chorwackich quasi-państwo Repub-
lika Serbskiej Krajiny uległo likwidacji. W tym miejscu warto odnotować, 
że secesja Chorwacji z Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, 
jeszcze w trakcie działań wojennych uzyskała międzynarodową przychyl-
ność. Tym samym SFRJ uległa rozbiciu a powstała w jej miejsce Federalna 
Republika Jugosławii obciążona wieloma konfl iktami dysponowała obniżo-
ną wiarygodnością i prestiżem na arenie międzynarodowej. W tym wzglę-
dzie szczególnie niekorzystny wpływ na sytuacje polityczną FRJ miał reżim 
polityczny Miloševicia. Niestety również niekonsekwentna i nieobiektywna 
polityka państw EWG/WE/UE oraz instytucji międzynarodowych wobec 
Serbów i Chorwatów miała swój wkład w tragiczny rozwój wydarzeń. Na 
płaszczyźnie gospodarczej wszystkie strony konfl iktu poniosły poważne 
straty. Republika Chorwacji została zmuszona do przewartościowania swojej 
gospodarki na potrzeby wojny. Jedno z ważniejszych źródeł dochodu, jakim 
była turystyka zostało wydatnie ograniczone, inne gałęzie gospodarki rów-
nież uległy poważnemu regresowi. Republika Serbskiej Krajiny od początku 
swojego istnienia była zdana na wsparcie gospodarcze z SFRJ/FRJ. Na sku-
tek konfl iktu dotychczasowe połączenia gospodarcze z Chorwacją zostały 
zerwane, co spowodowało dynamiczny proces pauperyzacji społeczeństwa 
i gospodarczej zapaści. Celem polityki RSK było jej przetrwanie polityczne 
i zapewnienie żywotnych interesów Serbów chorwackich (autonomii), dla-
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tego też kwestie ekonomiczne nie miały większego znaczenia. Natomiast 
Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii (od 1992 r. Federalna 
Republika Jugosławii) na skutek prowadzenia działań zbrojnych poważnie 
podupadła gospodarczo. Jak już zostało wcześniej ujęte, w latach 80. XX w. 
jugosłowiańska federacja była dotknięta kryzysem ekonomicznym, dlatego 
też nałożone przez EWG w listopadzie 1991 roku sankcje gospodarcze tym 
bardziej pogrążyły osłabione państwo. Społeczne konsekwencje konfl iktu 
były bardzo poważne. W trakcie działań zbrojnych zginęło kilka tysięcy 
ludzi, dziesiątki tysięcy odniosło rany, a setki tysięcy zostało zmuszonych 
do uchodźctwa. Problem ten dotknął zarówno Chorwatów, jak i Serbów 
(w większości przypadków ludność cywilną). Wiele miejscowości zostało 
zburzonych, niektóre w sposób doszczętny, co za tym idzie społeczeństwo 
utraciło dotychczasowe miejsca zamieszkania oraz zakłady pracy. Zbrodnie 
wojenne i czystki etniczne umocniły negatywne stereotypy narodowe, które 
wciąż mają istotny wpływ na serbsko-chorwackie stosunki.

4.2. Konfl ikt serbsko-chorwacki w Bośni i Hercegowinie 
w latach 1992–1995

Proces odłączania się Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny od 
SFRJ rozpoczął się nieco później niż w przypadku Słowenii czy Chorwacji. 
Kwestia ta wynikała ze zróżnicowania etnicznego (żaden z narodów zamiesz-
kujących Bośnię i Hercegowinę nie miał zdecydowanej przewagi liczebnej), 
opóźnionej polaryzacji sceny partyjnej (mocna pozycja bośniackich komu-
nistów do 1990 r.), jak też istotnego wpływu Slobodana Miloševicia i Franja 
Tuđmana na serbskich i chorwackich polityków z BiH. Spór narastał wraz 
ze wzrostem aktywności politycznej przywódców poszczególnych narodów, 
którzy m.in. poprzez artykułowanie interesów narodowych rozbudzili ten-
dencje narodowowyzwoleńcze. Wśród Serbów bośniackich najmocniejszą 
pozycję polityczną uzyskał Radovan Karadžić, skutecznie realizujący poli-
tykę zmierzającą do separacji Republiki Serbskiej z Bośni i Hercegowiny. 
Zbliżone działania prowadził lider Chorwatów bośniackich – Mate Boban 
oraz inni politycy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej BiH, którzy 
stworzyli podstawy dla chorwackich autonomii na obszarze Bośni. Dopeł-
nieniem procesu polaryzacji politycznej było uformowanie się stronnictwa 
politycznego reprezentującego interesy Boszniaków. W referendum z prze-
łomu lutego i marca 1992 roku Boszniacy oraz bośniaccy Chorwaci potwier-
dzili swoją przychylność dla suwerennej Bośni i Hercegowiny. W tej kwestii 
zdecydowanie odmienne stanowisko miała serbska część społeczeństwa, 
dla której pozostanie w SFRJ wciąż było najlepszym rozwiązaniem. Wkrót-
ce wybuchła wojna domowa, na którą pośrednio oddziaływała SFRJ (od 
27 kwietnia 1992 r. Federalna Republika Jugosławii) oraz Republika Chor-
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wacji. Multietniczność spowodowała, że specyfi ką bośniackiego konfl iktu 
była jego wielopodmiotowość walczących ze sobą stron (Serbowie przeciw-
ko Boszniakom i (lub) Chorwatom, ale też Chorwaci przeciwko Bosznia-
kom). Działania zbrojne przełożyły się na tysiące ofi ar, przede wszystkim 
wśród cywilów. Miały miejsce zbrodnie przeciwko ludzkości, wojenne oraz 
wiele innych aktów bestialstwa. Należy podkreślić, że kwestia dokonanych 
zbrodni dotyczy nie tylko Serbów, ale również Boszniaków oraz Chorwa-
tów. Każda z walczących stron była zaangażowana w zbrodniczy proceder 
i w równym stopniu ponosi odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia.

Konfl ikt militarny na obszarze byłej Socjalistycznej Republiki Bośni 
i Hercegowiny został zakończony w następstwie interwencji podmiotów ze-
wnętrznych (m.in. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, państw EWG/WE/UE i innych). Ostatecznie, 21 
listopada 1995 roku w Dayton, Slobodan Milošević (FRJ), Franjo Tuđman 
(Republika Chorwacji) oraz Alija Izetbegović (Republika Bośni i Hercego-
winy) podpisali układ pokojowy, który stał się podstawą dla powojennych 
stosunków politycznych pojugosłowiańskich państw. Na podstawie układu 
pokojowego utworzono Bośnię i Hercegowinę składającą się z dwóch jed-
nostek terytorialnych tzn. Republiki Serbskiej oraz Federacji Bośni i Herce-
gowiny (Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej). Warto zaznaczyć, że ustrój 
polityczny federacji bośniackiej odznaczał się nieracjonalnym i niefunkcjo-
nalnym rozwarstwieniem struktury władzy. Niemniej miał on w założeniu 
uwzględnić interesy narodowe najważniejszych grup etnicznych i stworzyć 
fundamenty dla multietnicznego państwa. Wprawdzie powstrzymano wojnę 
domową, jednakże stworzono dysfunkcjonalne państwo, którego funkcjono-
wanie jest uzależnione od wsparcia i nadzoru organów zewnętrznych114.  

4.2.1. Przyczyny konfl iktu serbsko-chorwackiego 
w Bośni i Hercegowinie

Konfl ikt serbsko-chorwacki na obszarze Bośni i Hercegowiny podobnie, 
jak w przypadku konfl iktu w Chorwacji odznaczał się zróżnicowanymi uwa-
runkowaniami. Stosując zastosowaną wcześniej systematykę można przyjąć, 
że jego przyczyny wyniknęły z sytuacji wewnętrznej Socjalistycznej Republiki 
Bośni i Hercegowiny, w szerszej perspektywie z sytuacji wewnętrznej SFRJ, 
a także z zewnętrznej (międzynarodowej) pozycji jugosłowiańskiej federacji. 
Przypomnijmy, że wskazany proces na każdym z poziomów odznaczał się róż-
ną intensywnością i perspektywą czasową, niemniej należy wskazać na wy-
stępujące międzypoziomowe sprzężenie, które w przypadku zaistnienia sto-
sownego podłoża (np. w formie kryzysu) w określonych ramach czasowych, 
mogło (ale nie musiało) przekształcić się w konfl ikt zbrojny.

114  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 210–211.
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Sytuację wewnętrzną Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny, 
która rozwinęła się w konfl ikt zbrojny należy ująć w perspektywie politycz-
nej, gospodarczej oraz społecznej. Z politycznego punktu widzenia jednym 
z ważniejszych czynników, który wpłynął na stabilność socjalistycznej re-
publiki był wzrost niezależności poszczególnych narodów Bośni i Herce-
gowiny, który przełożył się na polaryzację sceny partyjnej po 1990 roku115. 
Należy zaznaczyć, że do końca lat 80. XX w. Związek Komunistów Bośni 
i Hercegowiny utrzymał pozycję najsilniejszego i jedynego ugrupowania 
politycznego, jednakże dynamiczne zmiany polityczne w 1990 roku zmie-
niły dotychczasowy stan rzeczy. Podobnie jak w Chorwacji, czy też w Ser-
bii powstały partie polityczne, których elementem różnicującym była m.in. 
tożsamość narodowa116. W przypadku socjalistycznej Bośni i Hercegowiny 
kwestia ta miała szczególne znaczenie, z racji że jej terytorium cechowa-
ło się dużym zróżnicowaniem etnicznym. Ugrupowaniem politycznym od-
wołującym się do interesów Boszniaków (Muzułmanów) była utworzona 
26 maja 1990 roku Partia Akcji Demokratycznej (Stranka demokratske ak-
cije, SDA). Na jej czele stanął Alija Izetbegović, działacz polityczny, który 
już w latach 70. XX w. aktywnie propagował idee związane z Islamem117. 
Nieco później (17 lipca 1990 r.) Radovan Karadžić wraz z innymi serbskimi 

115  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgra-
dzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu wojny w Bośni 
i Hercegowinie w 1992 r.? spośród ośmiu propozycji odpowiedzi (1. Uznanie niepodległości 
Chorwacji i Słowenii, 2. Wzrost niezależności poszczególnych narodów Bośni i Hercegowiny, 
3. Serbsko-chorwacki konfl ikt w Chorwacji, 4. Polityka władz SFRJ, 5. Różnice religijne spo-
łeczności BiH, 6. Kryzys gospodarczy w BiH, 7. Zaszłości historyczne i wzajemne roszczenia 
społeczności BiH, 8. Inne) najwięcej respondentów zarówno w Zagrzebiu (22%) oraz w Belgra-
dzie (23%) uznało, że wzrost niezależności poszczególnych narodów BiH.

116  Warto odnotować, że w marcu 1990 r. bośniacki parlament przyjął prawo wyborcze, 
zabraniające tworzenia politycznych organizacji o charakterze etnicznym, jednakże w czerw-
cu tego samego roku Sąd Konstytucyjny BiH uznał ten zapis za niezgodny z obowiązującą 
ówcześnie konstytucją republiki. S.L. Szczesio, Droga ku wojnie – sytuacja w Bośni i Herce-
gowinie w latach 1990–1992 [w:] Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – Polityka –Kultura, 
H. Stys, S. Sochacki (red.), Toruń 2009, s. 24.

117  W opublikowanej w 1970 r. Islamskiej Deklaracji, Alija Izetbegović zawarł idee budowy 
bałkańskiego państwa muzułmańskiego, popierając walkę, która miała na celu ustanowienie 
wielkiej federacji islamskiej od Maroka do Indonezji. Ponadto Izetbegović popierał zasadę jed-
ności religii i polityki, przy tym podkreślał niemożliwość współżycia z innymi nieislamskimi 
wspólnotami. Bośniacki aktywista oskarżony o „muzułmański nacjonalizm” został aresztowany 
w 1983 r. na 14 lat więzienia, ale pod koniec lat 80. XX w. uzyskał przedterminowe zwolnienie. 
Zob. E. Bujwid-Kurek, Rola Alii Izetbegovicia w kształtowaniu muzułmańskiej wspólnoty na-
rodowej Bośni i Hercegowiny, „Slavia Meridionalis” 2011, nr 11, s. 177–180; D. Gibas-Krzak, 
Podstawy funkcjonowania Bośni i Hercegowiny pod rządami Aliji Izetbegovicia jako przykład 
korupcji politycznej. Zarys problemu [w:] Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Ję-
zyki, K. Taczyńska, A. Twardowska (red.), Toruń 2013, s. 277.
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opozycjonistami, powołał do życia Serbską Partię Demokratyczną (Srpska 
demokratska stranka, SDS). Dopełnieniem zarysowanego powyżej procesu 
było zainicjowanie 18 sierpnia 1990 roku działalności Chorwackiej Wspól-
noty Demokratycznej BiH (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ BiH). 
Założycielem i pierwszym przewodniczącym HDZ BiH został Davor Peri-
nović118. Co prawda w omawianym okresie powstało kilkadziesiąt innych 
partii politycznych reprezentujących różne ideologie, niemniej jednak tylko 
SDA, SDS i HDZ BiH miały realny wpływ na bośniacką politykę w kolej-
nych latach. Wspomniane ugrupowania przełamały hegemonię komunistów 
w wyborach parlamentarnych (do Rady Obywatelskiej i Rady Gmin) z 18 li-
stopada 1990 roku, w których SDA (31,5% i 30,8%), SDS (26,1% i 24,4%) 
i HDZ BiH (16,1% i 15%) zdobyły kolejno największą ilość głosów119. 
W następstwie wyborów uformowały się koalicyjne rządy SDA-SDS-HDZ, 
a liderzy partyjni obsadzili najwyższe stanowiska państwowe120. Niestety, 
wkrótce powyborcza współpraca przekształciła się w rywalizację politycz-
ną, która całkowicie zdestabilizowała funkcjonowanie Bośni i Hercegowi-
ny. Zasadniczą kwestią różnicującą koalicjantów były odmienne stanowiska 
wobec zmiany ustroju państwa. Serbowie z SDS opowiadali się za pozosta-
niem BiH w federacji jugosłowiańskiej, Chorwaci z HDZ za przekształce-
niem SFRJ w konfederację, natomiast Boszniacy z SDA byli zwolennikami 
secesji z SFRJ121. W pierwszych miesiącach 1991 roku działalność bośnia-
ckich polityków uległa wyraźnej radykalizacji, co też przełożyło się na po-
trzebę utworzenia odrębnych formacji paramilitarnych. Jedną z pierwszych 
była Liga Patriotyczna (Patriotska liga) utworzona w celu obrony interesów 
narodowych Boszniaków122. Systematycznie rozrastały się również chorwa-
ckie oraz serbskie jednostki zbrojne, wspierane materialnie i organizacyjnie 
odpowiednio przez reżim Miloševicia bądź Tuđmana. Chorwaci bośniaccy 
skonstruowali m.in. Chorwacką Radę Obronną (Hrvatsko vijeće obrane, 

118  Daty utworzenia poszczególnych partii za: N. Andjelic, Bosnia-Herzegovina. The End 
of a Legacy, London–Portland 2003, s. 149–168.

119  K. Krysieniel, J. Wojnicki, Partie i systemy..., s. 68.
120  Alija Izetbegović (SDA) uzyskał stanowisko przewodniczącego Prezydium Bośni 

i Hercegowiny, Jure Pelivan został premierem (HDZ BiH), natomiast Momčilo Krajišnik 
(SDS) przewodniczącym parlamentu. F. Bieber, Bośnia i Hercegowina po 1990 roku [w:] 
Polityka Europy Środkowej..., s. 345–346.

121  K. Krysieniel, Ewolucja systemu politycznego Bośni i Hercegowiny w latach 1990–
1995 [w:] Bałkany Zachodnie..., s. 230–231; M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański 
syndrom..., s. 43.

122  Powołana w kwietniu 1992 r. Armii Republiki Bośni i Hercegowiny została zbudo-
wana w oparciu o formacje Ligii Patriotycznej, kierowanej przez Aliję Izetbegovicia. Zob. 
E. Bujwid-Kurek, Rola Alii..., s. 184; D. Wybranowski, Początki i pierwsze lata działalności 
Armii Republiki Bośni i Hercegowiny [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość 
– teraźniejszość – perspektywy, P. Chmielewski, S.L.  Szczesio (red.), Łódź 2011, s. 53. 
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HVO)123. Natomiast Serbowie uformowali m.in. Serbską Gwardię Ochotni-
czą124. 

Kolejnym czynnikiem, pogłębiającym kryzys polityczny w Bośni 
i Hercegowinie był kształtujący się w 1991 roku  ruch separatystyczny 
Serbów bośniackich. Od kwietnia do listopada zostało uformowanych 
aż pięć serbskich okręgów autonomicznych (Srpske autonomne oblasti, 
SAO) tzn.: największy terytorialnie SAO Krajiny (przemianowany na 
SAO Bosanska Krajina) z ośrodkiem w Banja Luce, SAO Severnoistočna 
Bosna (przemianowany na SAO Šemberija i Majevica) w okolicach mia-
sta Bijeljina, SAO Hercegovina z Bilecią, jako miastem głównym, SAO 
Ozren-Posavina zorganizowanym wokół Doboju, SAO Romanija-Birač 
z ośrodkiem administracyjnym w Pale, proklamowano również szóstą 
autonomię SAO Severna Posavina, jednakże na jej terytorium Serbowie 
nie mieli kontroli125. 24 października 1991 roku serbscy politycy powo-
łali odrębny organ władzy ustawodawczej Skupštinę Serbskiego Narodu 
w BiH (Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini), który jeszcze 
tego samego dnia zadecydował o pozostaniu serbskich autonomii w jugo-
słowiańskich strukturach federacyjnych. Decyzja parlamentu została po-
parta przez Serbów bośniackich w przeprowadzonym referendum w dniach 
9–10 listopada 1991 roku126. Kolejnym etapem konsolidującym serbskie 
przedsięwzięcia polityczne było zjednoczenie administracyjne okręgów 
autonomicznych i proklamowanie 9 stycznia 1992 roku przez Skupštinę 
Serbskiego Narodu w BiH – Republiki Serbskiego Narodu Bośni i Her-
cegowiny (Republika srpskog naroda Bosne i Hercegovine)127. Wkrótce 
nazwa państwa została przemianowana na Republikę Serbską (Repub-
like Srpske Bosne i Hercegovine, RS BiH), a jej fundamenty ustrojowe 

123  Chorwacka Rada Obronna (HVO), jako najwyższy organ obronny narodu chorwa-
ckiego w Bośni została ofi cjalnie powołana w kwietniu 1992 r., na jej czele stanął Mate Bo-
ban, prezydent Chorwackiej Wspólnoty Herceg-Bosna.  

124  Od maja 1992 r. główną formacją militarną bośniackich Serbów była Armia Repub-
liki Serbskiej. Formalnie naczelnym wodzem był Radovan Karadžić, jednak faktyczne do-
wództwo wojskowe sprawował gen. Ratko Mladić. Zob. D. Wybranowski, Armia Republiki 
Serbskiej w Bośni (1992–1995) – geneza, struktura i pierwsze lata istnienia [w:] Bałkany 
Zachodnie..., s. 158.

125  Ibidem, s. 155.
126  Na zadane pytanie: „Czy zgadzasz się z decyzją  Skupštiny Serbskiego Narodu w BiH 

z 24 października 1991 r., że Serbowie powinni pozostać w federacji jugosłowiańskiej z Ser-
bią, Czarnogórą, SAO Krajiny, SAO Slawonii, Baranji i Zachodniego Sremu i innymi, którzy 
chcą pozostać w Jugosławii?” 98% głosujących odpowiedziało twierdząco. Zob. S.L. Burg, 
P.S. Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Confl ict and International Intervention, 
New York 2000, s. 74.

127  O Narodnoj skupštini, Narodna skupština Republike Srpske, http://www.narodnaskup-
stinars.net/?q=la/narodna-skup%C5%A1tina/o-narodnoj-skup%C5%A1tini (dostęp 01.05.
2016).
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zostały określone w konstytucji (Ustav Republike Srpske), uchwalonej 
22 lutego 1992 roku128.

Chorwaci zamieszkujący w Bośni i Hercegowinie również ustanowili 
swoje autonomie terytorialne w postaci tzw. chorwackich wspólnot (Hrvat-
ska zajednica, HZ). Pierwsza z nich HZ Bosanska Posavina (Hrvatska za-
jednica Bosanska Posavina) powstała 12 listopada 1991 roku z połączenia 
kilku gmin w północnej części państwa z ośrodkiem centralnym w Bosan-
skim Brodzie129. Wkrótce, bo już 18 listopada 1991 roku została proklamo-
wana największa z autonomii (składająca się z 30 gmin) – HZ Herceg-Bos-
na (Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, HZ-HB) z ośrodkiem decyzyjnym 
w Mostarze. Na stanowisko prezydenta HZ-HB został wybrany chorwacki 
ekonomista Mate Boban. Na początku 1992 roku Chorwaci bośniaccy powo-
łali do życia jeszcze dwie niewielkie autonomiczne enklawy – HZ Usora (od 
14 stycznia 1992 r.) oraz HZ Srednja Bosna (od 27 stycznia 1992 r.). Osta-
tecznie chorwackie autonomie zostały zjednoczone na zasadzie inkorporacji 
mniejszych jednostek do HZ-HB pod koniec 1992 roku. 

Trzeci z narodów konstruujących socjalistyczną Bośnię i Hercegowinę 
tzn. Boszniacy byli zdecydowanie słabiej zorganizowani od Serbów i Chor-
watów. Warto zaznaczyć, że w przypadku separacji chorwackich i serbskich 
autonomii i ewentualnego włączenia ich do Republiki Chorwacji bądź Re-
publiki Serbii, terytorium boszniackie byłoby niewielkie powierzchniowo 
i co ważniejsze administracyjnie i gospodarczo dysfunkcjonalne130. Zamie-
rzeniem boszniackiego kierownictwa politycznego było utrzymanie scalone-
go państwa i zablokowanie tendencji separatystycznych pozostałych naro-
dów, dlatego też Alija Izetbegović zarządził referendum niepodległościowe. 
W głosowaniu na przełomie lutego i marca 1992 roku Boszniacy oraz Chor-
waci bośniaccy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za suweren-
nością Bośni i Hercegowiny, natomiast serbska społeczność zbojkotowała 
referendum131. 3 marca 1992 roku przewodniczący SDA pełniący jednocześ-
nie obowiązki przewodniczącego Prezydium Bośni i Hercegowiny ogłosił 
ustanowienie niepodległej Republiki Bośni i Hercegowiny, a jego decyzja 
jeszcze w tym samym dniu uzyskała parlamentarne poparcie132. W ten spo-

128  Ustav Republike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/92. 
129  M. Tomas, A. Nazor, Prikaz i analiza borbi na Bosanskoposavskom bojištu 1992, 

„Scrinia slavonica” t. 13, 2013, nr 1, s. 281.
130  Boszniacy zamieszkiwali głównie obszary na północ, zachód i południe od Sarajewa, 

na pograniczu serbsko-bośniackim, a także w enklawie wokół Bihacia i Caziny. P. Eberhardt, 
Przemiany..., s. 79.

131  W świetle ofi cjalnych rezultatów 62,68% zarejestrowanych wyborców opowiedziało 
się za niepodległością, czyli niemal wszyscy Boszniacy i Chorwaci wzięli udział w referen-
dum, gdyż Serbowie je zbojkotowali. P.S. Shoup, The Bosnian Crisis of 1992, The National 
Council for Soviet and East European Research, 1992, s. 28.

132  L. Benson, Jugosławia..., s. 231.
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sób, wiosną tego roku, stosunki polityczne między Boszniakami i Chorwata-
mi a Serbami bośniackimi przyjęły konfl iktogenny charakter.

Omawiając kryzys bośniacki nie sposób pominąć kwestii gospodarczych 
i społecznych, które podobnie jak czynniki polityczne miały istotny wpływ 
na rozwój wydarzeń w tej części SFRJ133. Socjalistyczna Republika Bośni 
i Hercegowiny odznaczała się niskimi wskaźnikami ekonomicznymi, dlate-
go też jej rozwój był wspierany fi nansowo przez inne republiki SFRJ (głów-
nie SR Słowenii oraz SR Chorwacji)134. Ze względu na bogactwa surowco-
we inwestowano przede wszystkim w górnictwo, przemysł ciężki i maszy-
nowy135. Inne obszary gospodarki zostały zaniedbane, przez co Bośniacy 
znaczną część produktów musieli importować z ościennych republik. W la-
tach 80. XX w. na tle ogólnopaństwowego kryzysu gospodarczego, sytuacja 
w bośniackiej republice bardzo się pogorszyła. Poważnym problemem było 
wysokie bezrobocie, zwłaszcza w tych regionach Bośni, gdzie nie było ko-
palin, a co za tym idzie zakładów pracy136. Warto odnotować, że w 1987 roku 
na kilka lat przed politycznymi zmianami miała miejsce tzw. afera Agroko-
merc. To rolnicze przedsiębiorstwo zlokalizowane w północno-zachodniej 
Bośni (Velika Kladuša) rozwinięło się dzięki protekcji Związku Komuni-
stów BiH i wystawianiu weksli bez pokrycia fi nansowego. W następstwie 
afery wielu prominentnych polityków musiało złożyć rezygnację, co wydat-
nie osłabiło pozycję komunistów w bośniackiej republice. Co więcej, wy-
muszone zmiany kadrowe przełożyły się na objęcie władzy przez bardziej 
liberalnych polityków137. Obok problemów gospodarczych, poważne zagro-
żenie dla scentralizowanej Bośni i Hercegowiny stanowiła kwestia różnic 
etnicznych. W świetle spisu narodowości z 1991 roku najliczniejszym na-
rodem byli Muzułmanie (Boszniacy) (1,9 mln, 43,7%), kolejnym Serbowie 
(1,3 mln, 31,4%) oraz Chorwaci (755 tys., 17,3%). Jugosłowiańską tożsa-
mość narodową zadeklarowało zaledwie 240 tys. ludzi (5,5%). W tym miej-
scu warto zwrócić uwagę, że w okresie lat 1948–1991 odsetek Muzułmanów 
w BiH wzrósł z 30,7% do 43,7%, natomiast Serbów obniżył się z 44,3% do 
31,2%. Niekorzystna tendencja została odnotowana również w przypadku 

133  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu wojny 
w Bośni i Hercegowinie w 1992 r.? Kryzys gospodarczy w Bośni i Hercegowinie wskazało 
5% respondentów z Zagrzebia oraz 8% z Belgradu.

134  Ze Związkowego Funduszu dla Rozwoju Regionów Słabo Rozwiniętych, Bośnia 
i Hercegowina w latach 1965–1970 otrzymała 28,9% środków fi nansowych, a w latach 1971–
1975 – 32,4%. Por. S. Kozłowski, Polityka i rozwój..., s. 73.

135  Ibidem, s. 121–129.
136  W 1989 r. bezrobocie w Bośni i Hercegowinie wyniosło około 20%, a infl acja w 1990 

r. aż 1000%. S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 84.
137  F. Bieber, Bośnia i Hercegowina po 1990 roku [w:] Polityka Europy Środkowej..., s. 345.
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Chorwatów, których udział procentowy z 23,9% zmniejszył się do 17,3%138. 
Zróżnicowanie etniczne wiązało się także z odmiennościami kulturowymi, 
a przede wszystkim religijnymi139. Miało to szczególne znaczenie, gdyż po-
lityka i ustrój polityczny Bośni i Hercegowiny po 1990 roku został osadzo-
ny właśnie na rozwarstwieniu etnicznym. Ponadto należy zwrócić uwagę na 
występujące wśród bośniackiego społeczeństwa uprzedzenia spowodowane 
wydarzeniami z II wojny światowej, a związane głównie z działalnością na 
obszarze Bośni m.in. partyzantki komunistycznej, ruchu czetnickiego oraz 
Ustaszy140.  

Rozważając kwestię konfl iktu w Bośni i Hercegowinie jednoznacznie 
należy wskazać, że jedną z jego przyczyn była niekorzystna sytuacja we-
wnętrzna SFRJ na początku lat 90. XX w. W tym aspekcie należy wskazać 
głównie na przemiany polityczne i społeczne. Bez wątpienia czynnikiem, 
który poważnie zdestabilizował socjalistyczną Bośnię i Hercegowinę były 
secesje trzech republik z jugosłowiańskiej federacji tzn. Chorwacji, Słowenii 
i Macedonii oraz stopniowe uznawanie ich suwerenności na arenie między-
narodowej141. W tak zarysowanych realiach politycznych politycy bośniaccy 
musieli wybrać między opcją pozostania w federacji z Serbią i Czarnogórą 
albo samodzielnością. Z racji, że BiH zamieszkiwali Serbowie oraz Chor-
waci, strategia polityczna najliczniejszych Boszniaków była nastawiona 
na zachowanie integralności terytorialnej państwa. W odpowiedzi na sece-
sjonistyczne przedsięwzięcia głównie Serbów bośniackich, pozostałe dwa 
narody opowiedziały się za niepodległością Bośni i Hercegowiny. Decyzja 
o odłączeniu się od SFRJ miała silne umocowanie nie tyle w procesie rozpa-
du SFRJ, ile w okolicznościach, w jakich wspomniany rozpad zachodził142. 

138  P. Eberhardt, Przemiany..., s. 79.
139  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 

Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu wojny 
w Bośni i Hercegowinie w 1992 r.? Zróżnicowanie religijne społeczności Bośni i Hercegowi-
ny wskazało 13% respondentów z Zagrzebia oraz 16% z Belgradu.

140  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu wojny 
w Bośni i Hercegowinie w 1992 r.? Zaszłości historyczne i wzajemne roszczenia społeczeń-
stwa BiH wskazało 10% respondentów z Zagrzebia oraz 14% z Belgradu.

141  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu wojny 
w Bośni i Hercegowinie w 1992 r.? Uznanie niepodległości Chorwacji i Słowenii wskazało 
po 13% respondentów z Zagrzebia oraz z Belgradu.

142  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu wojny 
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Przypomnijmy, że secesja Chorwacji i Słowenii doprowadziła do konfl iktu 
zbrojnego w bezpośrednim sąsiedztwie z Bośnią i Hercegowiną. Wojna mię-
dzy Chorwatami a Serbami chorwackimi wspomaganymi jednostkami JNA 
istotnie oddziaływała na społeczeństwo BiH143. Nasilający się antagonizm 
oddolny (społeczny) był wzmacniany antagonizmem odgórnym (przez eli-
tę polityczną), co w efekcie spowodowało zbliżenie interesów narodowych 
Serbów lub Chorwatów z różnych części jugosłowiańskiej federacji. Granice 
niektórych republik nie pokrywały się z granicami etnicznymi, dlatego też roz-
pad SFRJ stanowił poważne zagrożenie dla dotychczasowych podstaw funk-
cjonowania jugosłowiańskich narodów. Problem ten dotyczył socjalistycznej 
Chorwacji, socjalistycznej Serbii, a w szczególności socjalistycznej Bośni 
i Hercegowiny144. Ponadto na destabilizację i kryzys z lat 1991–1992, a także 
dalszy rozwój wydarzeń w BiH, duży wpływ miała polityka Slobodana Mi-
loševicia oraz Franja Tuđmana. Zarówno prezydent Republiki Serbii, jak też 
prezydent Republiki Chorwacji zmierzali różnymi środkami do umocnienia 
swoich wpływów politycznych wśród narodów Bośni i Hercegowiny. Niektó-
re źródła wskazują, że ich celem był podział BiH i przyłączenie określonych 
terytoriów do Serbii i Chorwacji145. W tej sprawie Franjo Tuđman odbył roz-
mowy również z amerykańskimi dyplomatami146. Ponadto obaj politycy zna-
cząco oddziaływali na bośniackie elity polityczne i ich działalność. 

Nie tylko sytuacja wewnętrzna socjalistycznej Bośni i Hercegowiny, 
a w szerszej perspektywie SFRJ przyczyniła się do zaistnienia poważnego 

w Bośni i Hercegowinie w 1992 r.? Politykę władz SFRJ wskazało 17% respondentów z Za-
grzebia oraz 9% z Belgradu.

143  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co było głównym powodem (powodami) wybuchu wojny 
w Bośni i Hercegowinie w 1992 r.? Serbsko-chorwacki konfl ikt w Chorwacji wskazało 18% 
respondentów z Zagrzebia oraz 15% z Belgradu.

144  Według spisu narodowości w 1991 r. w granicach SR Chorwacji zamieszkiwało 
581 tys. Serbów (12,2% z całej populacji), 43 tys. Muzułmanów (0,9%); w SR Serbii i Czar-
nogóry: 336 tys. Muzułmanów (3,2%), 111 tys. Chorwatów (1,1%); w SR Bośni i Hercegowi-
ny: 1 mln 369 tys. Serbów (31,2%), 756 tys. Chorwatów (17,3%), P. Eberhardt, Przemiany..., 
s. 56, 79, 112.

145  25 marca 1991 r. w Karđorđevie doszło do tajnego spotkania Franja Tuđmana i Slobo-
dana Miloševicia, na którym podjęto temat podziału BiH w przypadku rozpadu SFRJ. Rozmo-
wy były kontynuowane na spotkaniu w Tikveš 15 kwietnia 1991 r. Prawdopodobnie Tuđman 
i Milošević ustalili podział BiH i włączenia jej terytoriów do „Wielkiej Serbii” i „Wielkiej 
Chorwacji”, natomiast Boszniakom przewidywano przyznać „niewielki obszar Bośni”. Zob. 
P. Żurek, Bośnia i Hercegowina w wizji politycznej Franjo Tuđmana [w:] Bośnia i Hercego-
wina..., s. 16–17; W. Walkiewicz, Bałkany..., s. 283.

146  Na spotkaniu 14 stycznia 1992 r. Franjo Tuđman bezskutecznie próbował przeko-
nać Warrena Zimmermanna – amerykańskiego dyplomatę o potrzebie podziału Bośni między 
Chorwację i Serbię. S.L. Szczesio,  Problem uznania niepodległości Bośni i Hercegowiny 
w polityce Stanów Zjednoczonych [w:] Bałkany Zachodnie..., s. 196–197.
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konfl iktu. Podobnie, jak w przypadku wojny w Chorwacji niekorzystny roz-
wój wydarzeń był spowodowany polityką międzynarodową. Warto przypo-
mnieć, że uchwalone 25 czerwca 1991 roku akty niepodległości Republiki 
Chorwacji oraz Republiki Słowenii zyskały uznanie międzynarodowe do-
piero na przełomie lat 1991 i 1992, a więc w trakcie działań zbrojnych. Po-
czątkowa nieprzychylność do rozpadu SFRJ m.in. większości państw EWG 
została przełamana przez dyplomację niemiecką w grudniu 1991 roku. Nie-
mniej jednak na tym etapie administracja Stanów Zjednoczonych Ameryki 
nie zmieniła swojego sceptycznego stanowiska147. W przypadku Bośni i Her-
cegowiny państwa EWG i USA jeszcze na początku 1992 roku nie wypra-
cowały solidarnego, jednolitego poglądu na temat uznania jej suwerenności. 
Głównym czynnikiem powściągliwości były uzasadnione obawy, że w na-
stępstwie uznania niepodległości Bośni rozpocznie się konfl ikt zbrojny. Zna-
ne były rozbieżności polityczne występujące między Serbami bośniackimi 
a pozostałymi narodami Bośni i Hercegowiny, dlatego też pod auspicjami 
międzynarodowymi były prowadzone negocjacje w sprawie wypracowania 
wspólnego stanowiska w kwestii przyszłości bośniackiej państwowości. 
W trakcie rozmów szczególną rolę odegrali amerykańscy politycy, którzy 
podobnie jak uczynił to wcześniej niemiecki rząd w sprawie Chorwacji 
i Słowenii, przyjęli twarde stanowisko sprzyjające jednej ze stron sporu. 
Pod koniec lutego 1992 roku czołowe organy amerykańskiej administracji 
państwowej tzn. Rada Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departament Sta-
nu, potwierdziły swoje poparcie dla uznania bośniackiej niepodległości148. 
W marcu dzięki staraniom Amerykanów osiągnięto wspólne stanowisko 
USA i EWG w kwestii przyszłości SFRJ. Zgodzono się na uznanie BiH, pod 
warunkiem przyjęcia przez narody Bośni i Hercegowiny konstytucyjnych 
ustaleń, uwzględniających pokojowy i harmonijny rozwój republiki w ist-
niejących granicach149. W tym też okresie został zaproponowany plan po-
kojowy wypracowany przez portugalskiego polityka José Cutileiro, przewi-
dujący zdecentralizowanie BiH na etniczne kantony150. 18 marca 1992 roku 
przedstawiciele trzech narodów tzn. Alija Izetbegović (Boszniak), Radovan 
Karadžić (Serb) oraz Mate Boban (Chorwat) podpisali porozumienie ak-
ceptujące plan Cutileiro. Niestety, dziesięć dni później lider Boszniaków po 
spotkaniu z ambasadorem USA w SFRJ Warennem Zimmermannem niespo-

147  Na ten temat czyt. A. Orzelska, Wpływ konfl iktu..., s. 63–69.
148  W ocenie amerykańskich polityków uznanie niepodległości BiH miało powstrzymać 

ewentualną agresję serbską. Ponadto uznano, że utrzymywanie Bośni w międzynarodowym 
zawieszeniu mogło nasilać tę izolację i wspierać serbskie zamiary. S.L. Szczesio, Problem 
uznania..., s. 201.

149  Ibidem, s. 203.
150  S. Mrduljaš, Prvi međunarodni pokušaj unitarizacije Bosne i Hercegovine: Vance-

Owenov plan (2. siiječnja 1993.), „National security and the future” t. 10, 2009, nr 2, s. 119–
125.
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dziewanie wycofał się z porozumienia151. Tym samym przekreślono możli-
wość pokojowego rozwiązania sporu. Ogłoszona 3 marca 1992 rolu niepod-
ległość Bośni i Hercegowiny została uznana przez państwa EWG i USA już 
na początku kwietnia152. Można stwierdzić, że zostały zrealizowane politycz-
ne oczekiwania Boszniaków i Chorwatów bośniackich, co stało się kosztem 
interesów narodowych serbskiej części społeczeństwa.

4.2.2. Przebieg i skutki konfl iktu serbsko-chorwackiego 
w Bośni i Hercegowinie

  Konfl ikt zbrojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995 objął 
terytorium całej republiki, a wrogie działania stały się udziałem trzech naj-
liczniejszych narodów: Boszniaków, Serbów i Chorwatów153. Była to wojna 
domowa, dlatego też w zależności od przyjętej taktyki dochodziło do starć 
między poszczególnymi grupami etnicznymi154. W kontekście wydarzeń 
w Chorwacji szczególnie problematycznie zarysowywał się antagonizm 
serbsko-chorwacki, którego negatywne skutki były zauważalne już w 1991 
roku. Intensyfi kacja sporu między wspomnianymi narodami w Bośni i Her-
cegowinie wiązała się z groźbą poważnej destabilizacji nie tylko bośnia-
ckiej republiki, ale też całego regionu. Niestety przedsięwzięcia pokojowe 
bośniackich polityków, ale też przedstawicieli różnych państw i instytucji 
międzynarodowych okazały się bezskuteczne.

Pierwsze starcia między uzbrojonymi grupami Serbów i Chorwatów na 
terytorium Bośni miały miejsce na kilka miesięcy przed wybuchem regular-
nej wojny. Jesienią 1991 roku wywiązały się lokalne potyczki spowodowane 
przemarszem oddziałów JNA z Bośni i Hercegowiny do ogarniętej konfl iktem 
Chorwacji. Równocześnie chorwackie grupy paramilitarne rozpoczęły działa-
nia skierowane przeciwko Serbom. 15 września 1991 roku została ostrzelana 
serbska część nadgranicznego Slavonskiego Brodu, kilka dni później podobny 

151  Serbski analityk Jovo Blažanović pokreślił, że Alija Izetbegović odrzucił plan Cutile-
ira, postępując zgodnie z sugestią ambasadora USA, Warrena Zimmermanna. Zob. D. Gibas
-Krzak, Podstawy funkcjonowania Bośni i Hercegowiny..., s. 278. Warto przytoczyć wypo-
wiedź Izetbegovicia z 7 lutego 1991 r., w której ofi cjalnie deklarował poświęcenie pokoju 
dla niezależności Bośni i Hercegowiny, lecz nigdy suwerenności Bośni i Hercegowiny dla 
pokoju. Zob. E. Bujwid-Kurek, Rola Alii..., s. 183.

152  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 260–261.
153  Z racji poruszanej problematyki, kwestie konfl iktu Boszniaków z Serbami lub Chor-

watami będą podjęte w ograniczonym zakresie. 
154  Należy odnotować, że wojna w BiH uznawana jest również za konfl ikt nowej gene-

racji, który w uproszczeniu oznacza wojnę wewnętrzną wynikającą z dynamicznego rozpadu 
państw wielonarodowych. Ponadto wskazywano również na jej postmodernistyczny charak-
ter, który przejawiał się m.in. istotnym wpływem na jej przebieg przestępców, czy też lokal-
nych watażków, manipulacją społeczeństwa i bezcelowością działań zbrojnych itd. Zob. R. 
Craig Nation, War..., s. 155.
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ostrzał wymierzono w miasto Gradiška, gdzie zostało zabitych kilka osób155. 
W tym okresie zasadniczym celem chorwackich bojówek w Bośni i Hercego-
winie było zdezorganizowanie działań operacyjnych JNA, a co za tym idzie 
odciążenie chorwackiego wojska na frontach w Slawonii oraz Dalmacji. W na-
stępstwie akcji zaczepnych, w których zginęło kilkunastu żołnierzy JNA, na 
początku października 1991 roku armia federalna przeprowadziła ofensywę na 
wieś Ravno (w Hercegowinie). Miejscowość zamieszkana w główniej mierze 
przez Chorwatów została częściowo zniszczona, zginęło kilku jej mieszkań-
ców156. To wydarzenie niosło ze sobą poważne konsekwencje wizerunkowe 
JNA i władz SFRJ. Należy odnotować, że na obszarze Hercegowiny oraz po-
granicza chorwacko-bośniackiego, w regionach multietnicznych utrzymywał 
się permanentny stan napięcia, który w żaden sposób nie został zneutralizo-
wany przez lokalne władze. Co więcej, już w owym czasie najwyższe organy 
bośniackiej administracji państwowej nie kontrolowały rozwoju wydarzeń na 
terytoriach prawnie podlegających jej zwierzchnictwu. Nie jest nadużyciem 
stwierdzenie, że JNA potraktowała zachodnią Bośnię jako zaplecze i podstawę 
wyjściową do operacji w południowej Dalmacji, a strona chorwacka poprzez 
inicjowanie nieregularnych starć z JNA zdestabilizowała sytuację wewnętrzną 
bośniackiej republiki157. W ten sposób już na przełomie lat 1991–1992 zostało 
ukształtowane podłoże dla konfl iktu zbrojnego, który błyskawicznie objął te-
rytorium całej Bośni i Hercegowiny.

W pierwszych miesiącach 1992 roku doszło do groźnych incydentów 
o różnym natężeniu, wynikających z odmiennych interesów narodowych 
bośniackich Serbów i Chorwatów. Najbardziej zapalnym regionem była 
Bosanska Posavina158, pogranicze Bosanskiej Krajiny159 z Bośnią Środko-

155  A. Krzak, Charakterystyka działań militarnych w Bośni w latach 1992–1993 [w:] Boś-
nia i Hercegowina..., s. 30.

156  S. Čekić, Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Planiranje, priprema, izvođen-
je, Sarajevo 2004, s. 783–784.

157  A. Krzak, Charakterystyka działań...., s. 30.
158  Bosanska Posavina – to region w północno-wschodniej Bośni rozciągający się wzdłuż 

południowego brzegu Sawy. Na jej obszarze w 1991 r. zlokalizowane był następujące gmi-
ny: Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Srbac, Bosanski Brod, Derventa, Odžak, Modriča, 
Gradačac, Bosanski Šamac, Orašje, Brčko, Srebrenik, Bijeljina, Lopare, Ugljevik. W tym też 
roku na 320 tys. mieszkańców, ponad 133 tys. stanowili Chorwaci (ok. 41%), 88 tys. Ser-
bowie (ok. 27%) i 71 tys. Boszniacy (ok. 22%). Chorwaci stanowili większość w gminach: 
Bosanski Brod, Derventa, Odžak, Modriča, Gradačac, Bosanski Šamac, Orašje i Brčko. Zob. 
M. Tomas, A. Nazor, Prikaz..., s. 278–279.

159  Bosanska Krajina – to region w północno-zachodniej Bośni, od północy i zachodu 
graniczący z Republiką Chorwacji. Jej południowe i wschodnie granice nie są jednoznacznie 
określone (gminy: Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Prijedor, 
Sanski Most, Banja Luka, Bosanski Petrovac, Titov Drvar, Ključ, Mrkonjić Grad, Bosans-
ko Grahovo, Glamoč, Šipovo, Jajce). Do najważniejszych ośrodków miejskich należą: Ban-
ja Luka, Prijedor, Bihać, Cazin, Sanski Most, Bosanska Krupa. Według spisu narodowości 
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wą160 oraz Hercegowina161. Od 3 marca 1992 roku toczyły się serbsko-chor-
wackie walki w Bosanskim Brodzie162, które sukcesywnie rozrastały się na 
inne obszary i miejscowości Posaviny i Krajiny. Lokalne starcia nasiliły 
się na przełomie marca i kwietnia m.in. w okolicach miejscowości Kupres, 
Dereventa, a także w Mostarze. W obliczu narastających rozbieżności skon-
fl iktowane strony nie wypracowały porozumienia, dlatego też w kwietniu 
1992 roku potyczki przeobraziły się w regularne działania zbrojne163. Ser-
bowie w celu umocnienia swoich pozycji przeprowadzili ofensywę wymie-

z 1991 r. na 830 tys. obywateli ponad 366 tys. stanowili Boszniacy (ok. 44%), 337 tys. Ser-
bowie (ok. 41%), natomiast Chorwaci 65 tys. (ok. 8%). Serbska społeczność stanowiła więk-
szość w gminach: Titov Drvar (97%), Bosansko Grahovo (95%), Šipovo (79%), Mrkonijć 
Grad (77%), Glamoč (76%), Bosanski Petrovac (75%), Bosanski Novi (60%), Banja Luka 
(55%). Chorwaci stanowili niewielki odsetek, niemniej jednak byli skupieni w licznych en-
klawach m.in. w gminie Jajce (35%) oraz Banja Luka (15%). Większość Boszniaków (blisko 
200 tys.) zamieszkiwała w zachodniej części regionu (gminy: Bihać, Velika Kladuša, Cazin, 
Bosanska Krupa). Dane za: Rezultati popisa stanovništva u BiH iz 1991. godine, http://po-
pis2013.net/popis1991.php (dostęp 01.05.2016).

160  Srednja Bosna (Bosnia Środkowa) – to region w centralnej Bośni (gminy: Donji 
Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf, Travnik, Novi Travnik, Busovača, Vitez, Fojnica, Kiseljak, 
Kreševo, Visoko, Breza, Kakanj, Žepče, Zenica). Do najważniejszych ośrodków miejskich 
należą: Zenica, Bugojno, Travnik, Novi Travnik, Visoko, Kakanj. Według spisu narodowo-
ści z 1991 r. na 580 tys. obywateli ponad 235 tys. stanowili Boszniacy (ok. 40%), 162 tys. 
Chorwaci (ok. 28%), natomiast Serbowie 72 tys. (ok. 12%). Chorwacka populacja stanowiła 
większość w gminach: Kreševo (70%), Kiseljak (52%) oraz najwyższy odsetek w gminach: 
Busovača (48%), Vitez (45%), Novi Travnik (40%). Odsetek Serbów był znaczny jedynie 
w gminach Donji Vakuf (39%) oraz Bugojno (18%). Dane za: Rezultati popisa stanovništva 
u BiH iz 1991. godine, http://popis2013.net/popis1991.php (dostęp 01.05.2016).

161  Hercegowina – to region w południowej Bośni, od zachodu i południa graniczący z Re-
publiką Chorwacji od wschodu z Czarnogórą (gminy: Posušje, Prozor, Jablanica, Konjic, Mo-
star, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški, Čitluk, Čapljina, Neum, Stolac, Trebinje, Ljubinje, Bileća, 
Gacko, Nevesinje). Do najważniejszych ośrodków miejskich należą: Mostar, Trebinje, Konjic, 
Bileća. Według spisu narodowości z 1991 r. na 430 tys. obywateli blisko 197 tys. stanowili 
Chorwaci (ok. 45%), 116 tys. Boszniacy (ok. 27%), natomiast Serbowie 92 tys. (ok. 21%). 
Chorwacka społeczność stanowiła większość w zachodniej i południowej częsci regionu w gmi-
nach: Posušje (99%), Široki Brijeg (99%), Grude (99%), Čitluk (98%), Ljubuški (92%), Neum 
(88%), Prozor (62%), Čapljina (54%). Serbowie zamieszkiwali główni wschodnią Hercegowinę 
w gminach: Ljubinje (90%), Bileća (80%), Nevesinje (74%), Trebinje (69%), Gacko (62%). 
Najludniejsza gmina regionu Mostar odznaczała się dużym zróżnicowaniem etnicznym: Bosz-
niacy (35%), Chorwaci (34%), Serbowie (19%). Dane za: Rezultati popisa stanovništva u BiH 
iz 1991. godine, http://popis2013.net/popis1991.php (dostęp 01.05.2016).

162  Serbsko-chorwackie starcia w Bosanskim Brodzie wybuchły 3 marca 1992 r. w na-
stępstwie próby przejęcia strategicznych budynków przez zwolenników Serbskiej Partii De-
mokratycznej. Zob. M. Tomas, A. Nazor, Prikaz..., s. 289.

163  W dniach 3–11 kwietnia 1992 r. regularne działania zbrojne wywiązały się w Kupres 
i okolicy. Zginęło 245 osób (160 Chorwatów i 85 Serbów). D. Marijan, Borbe za Kupres 
u travnju 1992., „Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira” t. 3, 2000,  
nr 5, s. 25–43.
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rzoną w Chorwatów bośniackich w Zachodniej Hercegowinie oraz w Bo-
sanskiej Posavinie. Następnie, w dniu 7 kwietnia 1992 roku Skupština Serb-
skiego Narodu w BiH proklamowała niepodległość Republiki Serbskiej 
BiH (Republika Srpska, RS)164, a Radovan Karadžić został jej pierwszym 
prezydentem. Należy zaznaczyć, że kwietniowy manewr wyprzedzający 
zaskoczył nienajlepiej zorganizowanych Chorwatów, dlatego też serbskie 
jednostki militarne do końca maja 1992 roku uzyskały kontrolę nad wie-
loma obszarami o znaczeniu strategicznym dla obu stron. Jednym z nich 
była Bosanska Posavina, oddzielająca kontrolowane przez Serbów obszary 
Krajiny i wschodniej Bośni165. Korzystny dla Serbów bośniackich rozwój 
wydarzeń został osiągnięty przede wszystkim dzięki lepszemu uzbrojeniu, 
które przekazały wycofujące się z Bośni oddziały JNA166. Pogarszające się 
położenie Chorwatów zmusiło ich kierownictwo polityczne do zawarcia 
porozumienia z Serbami. 6 maja 1992 roku Mate Boban odbył spotkanie 
z Radovanem Karadžiciem w Grazu, na którym uzgodniono zawieszenie 
broni i określono podział terytorialny BiH167. W tym miejscu warto od-
notować, że już na początku 1992 roku podobne rozmowy przeprowadził 
Franjo Tuđman z bliskim współpracownikiem Radovana Karadžicia, Ni-
kolą Koljeviciem168. Majowe porozumienie nie znalazło swego przełożenia 
na stan faktyczny i w dalszym ciągu prowadzono wrogie działania. Bardzo 
trudna sytuacja Chorwatów wynikała nie tylko z przedsięwzięć militar-
nych Serbów, ale też z ograniczonej współpracy z Boszniakami. Przypo-
mnijmy, że w referendum niepodległościowym z przełomu lutego i marca 

164  7 kwietnia 1992 r. proklamowano niepodległość Republiki Serbskiej Bośni i Herce-
gowiny, jednakże 13 kwietnia nazwa została przemianowana na Republikę Serbską. R. Craig 
Nation, War..., s. 153.

165  Militarnym celem Serbów bośniackich było utworzenie tzw. korytarza posawińskie-
go łączącego obszary Bosanskiej Krajiny z Semberiją, regionem położonym w północno-
wschodniej części Bośni. Korytarz był niezbędny dla zachowania militarnego i ekonomicz-
nego wsparcia dla chorwackiej i bośniackiej Krajiny. W tym celu 55 tys. Armia Republiki 
Serbskiej od czerwca do października 1992 r. realizowała operację militarną „Koridor 92”. 
Zasadniczym celem było przejęcie kontroli nad Bosankim Brodem i oparcie frontu na rzece 
Sawie (granicy z Republiką Chorwacji). J. Zovak, Rat u Bosanskoj Posavini 1992., Slavonski 
Brod 2009, s. 247–248. 

166  Bośnię i Hercegowinę opuściło tylko 14 tys. żołnierzy JNA, z pozostałych 80 tys. 
utworzono formacje armii bośniackich Serbów. K. Pawłowski, Polityka Federacyjnej Repub-
liki Jugosławii wobec konfl iktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) [w:] Bośnia 
i Hercegowina..., s. 147. 

167  Mate Boban i Radovan Karadžić uzgodnili, że 65% terytorium BiH przypadnie Ser-
bom, 20% Chorwatom, 15% Boszniakom. Nie sprecyzowano dokładnego przebiegu we-
wnętrznych granic, zwłaszcza na obszarze Posaviny oraz wokół Mostaru i Kupresu. Ponadto 
stwierdzono, że nie ma podstaw dla serbsko-chorwackiej konfrontacji, dlatego też zawarto 
trwałe i ogólne zawieszenie broni. J. Pirjevac, Jugoslovanske..., s. 153.

168  P. Żurek, Bośnia i Hercegowina..., s. 20.
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1992 roku Boszniacy uzyskali poparcie Chorwatów. Niemniej jednak ich 
liderzy polityczni nie wypracowali stosownego porozumienia odnośnie za-
sad wspólnego rządzenia, czy też koncepcji ustrojowej państwa. Ostatecz-
nie, dopiero w maju 1992 roku, obie strony uzgodniły warunki podziału 
władzy i terytorium, na podstawie których Chorwaci zachowali kontrolę 
nad Zachodnią Hercegowiną oraz Środkową Bośnią, w zamian zgodzili się 
na prezydenturę Aliji Izetbegovicia169. Warto zaznaczyć, że w tym okresie 
Chorwaci bośniaccy prowadzili dwutorową politykę, z jednej strony per-
traktując z Serbami, z drugiej natomiast z Boszniakami. Ich przedsięwzięcia 
przyniosły oczekiwany rezultat, jakim było pozyskanie niezbędnego czasu 
dla reorganizacji sił zbrojnych. W efekcie 17 czerwca 1992 roku zostało 
przełamane serbskie oblężenie Mostaru – miasta o szczególnym znaczeniu 
politycznym dla Chorwatów170. Militarnym postępom towarzyszyły stosow-
ne zmiany polityczne. 3 lipca 1992 roku Mate Boban ogłosił utworzenie 
jednostki autonomicznej Chorwackiej Wspólnoty Herceg-Bosna, zlokalizo-
wanej na obszarach Zachodniej Hercegowiny i Środkowej Bośni171. Chor-
wacki lider podjął tą decyzję pomimo wcześniejszych zapewnień o realizacji 
wspólnej chorwacko-boszniackiej koncepcji państwa. Separatyzm spowodo-
wał wywiązanie się lokalnych starć między dotychczasowymi sojusznikami. 
W celu powstrzymania eskalacji sporu Franjo Tuđman i Alija Izetbegović 
podpisali 21 lipca 1992 roku w Zagrzebiu układ o przyjaźni i współpracy 
Republiki Chorwacji z Republiką Bośni i Hercegowiny. Na jego podstawie 
armie obu państw miały współdziałać przeciwko Serbom bośniackim, co też 
przekładało się na możliwość interwencji HVO na terytorium Bośni i Her-
cegowiny172. Zawarte porozumienie było militarnie i politycznie korzystne 
dla Chorwatów bośniackich, dlatego też ich autonomia tym bardziej została 
wzmocniona. Tymczasem Serbowie zdynamizowali działania w północnej 
części Bośni, dzięki czemu skutecznie poszerzyli zakres swojego zwierzch-
nictwa na obszarze Bosanskiej Posaviny. 6 października 1992 roku kolejna 
ofensywa serbskich jednostek na Bosanski Brod, zakończyła się opanowa-
niem tego multietnicznego miasta173. Jego strategiczne znaczenie dla Serbów 

169  M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 46.
170  Przełamanie serbskiego oblężenia Mostaru było jednym z celów chorwackiej operacji 

militarnej „Čagalj” zrealizozowanej w dniach 7–17 czerwca 1992 r. na obszarze południowej 
Dalmacji i Zachodniej Hercegowiny. Operacją, której skutkiem było odrzucenie serbskich sił 
zbrojnych m.in. od Dubrovnika, Metkovicia, Čapljiny, Stolaca oraz Mostaru dowodził gen. 
Janko Bobetko. Zob. S. Čekić, Agresija..., s. 996–1002.  

171  J. Pirjevac, Jugoslovanske..., s. 171.
172  Układ o przyjaźni i współpracy RH z RBiH z 21 lipca 1992 r. przyznawał Chorwatom 

hercegowińskim prawo do podwójnego obywatelstwa i udziału w wyborach parlamentarnych 
w Republice Chorwacji w dniach 1 i 2 sierpnia 1992 r. Zob. ibidem, s. 172.

173  Zob. M. Tomas, A. Nazor, Prikaz..., s. 309. W gminie Bosanski Brod Chorwaci stano-
wili 41%, Serbowie 33%, Boszniacy 12%, Jugosłowianie 11%, pozostałe narodowości 3%. 
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wynikało nie tylko z faktu, że był to jeden z większych ośrodków miejskich 
w regionie, ale też z racji lokalizacji miejscowości blisko granicy z Chor-
wacją. Sytuacja Chorwatów bośniackich uległa zdecydowanemu pogorsze-
niu w październiku 1992 roku, kiedy to Boszniacy zerwali dotychczasowe 
przymierze i rozpoczęli ofensywę na chorwackie linie obrony w Środkowej 
Bośni174. Niezwykle skomplikowane i trudne stosunki międzyetniczne tym 
razem przełożyły się na serbsko-chorwacki rozejm zawarty 8 października 
1992 roku. Obie strony uzgodniły wstrzymanie wobec siebie wrogich dzia-
łań, a na niektórych odcinkach frontu przewidziały współpracę wymierzo-
ną w Boszniaków. Z tego względu do końca 1992 roku miały miejsce re-
gularne walki głównie między Serbami a Boszniakami, ale też dochodziło 
do starć chorwacko-boszniackich175. Bilans kilkumiesięcznych starć okazał 
się wysoce korzystny dla Serbów, którzy opanowali aż 2/3 terytorium Boś-
ni. Chorwacki stan posiadania wyniósł 20% natomiast Boszniacy uzyskali 
tylko 15%176.

Właściwie przez kolejny rok konfl ikt serbsko-chorwacki w Bośni i Her-
cegowinie był zamrożony, a działania zbrojne obu narodów były skierowane 
przeciwko Boszniakom. Najpoważniejsze starcia serbsko-boszniackie miały 
miejsce w Dolinie Driny (Srebrenica, Goražde, Žepa), w Bosanskiej Posavi-
nie (Brčko) oraz w Środkowej Bośni (oblężenie Sarajewa). Natomiast walki 
chorwacko-boszniackie w Hercegowinie (Mostar, Ljubuški, Čitluk, Čaplji-
na), a także w Środkowej Bośni w dolinie rzeki Lašvy177 (Zenica, Gornji Va-
kuf, Ahmici, Vitez, Busovača, Kiseljak)178. Wprawdzie odnotowano również 
serbsko-chorwackie starcia, ale miały one marginalne zanczenie (Trebinje). 
Na koniec 1993 roku militarne położenie Serbów oraz Chorwatów było zde-
cydowanie gorsze niż rok wcześniej. Liczebność serbskich wojsk obniżyła 
się z 100 tys. do 80 tys., co przy rozciągłych liniach frontu stanowiło duże 
zagrożenie utraty pozycji. Chorwackie siły zbrojne po całorocznej konfron-
tacji z Boszniakami również były osłabione. Należy zaznaczyć, że rozwój 
wydarzeń na obszarze Bośni i Hercegowiny stał się jednym z czołowych 

Dane za: Rezultati popisa stanovništva u BiH iz 1991. godine, http://popis2013.net/popis1991.
php (dostęp 01.05.2016).

174  Należy zaznaczyć, że do lokalnych starć między Boszniakami i Chorwatami docho-
dziło już od wiosny 1992 r. m.in. w miejscowościach Busovači (maj, czerwiec), Novi Travnik 
(czerwiec), Konijc (lipiec), Kiseljak (sierpień). Zob. D. Marijan, Vještački nalaz: o ratnim 
vezama Hrvatske i BiH, „Časopis za suvremenu povijest” t. 36, 2003, nr 1, s. 236–237.

175  Wszystkie strony konfl iktu dopuściły się czystek etnicznych oraz zbrodni wojennych. 
Na ten temat czyt. Raporty Tadeusza Mazowieckiego..., s. 68–81. 

176  M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 52.
177  Chorwackie siły zbrojne w kwietniu 1993 r. dopuściły się zbrodni przeciwko ludz-

kości (na Boszniakach) w kilku miejscowościach leżących w Dolinie rzeki Lašvy (Ahmici, 
Vitez). Czyt. Raporty Tadeusza Mazowieckiego..., s. 209–213.

178  A. Krzak, Charakterystyka działań...., s. 44–48.
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tematów na forum międzynarodowym. Od początku 1993 roku prowadzo-
ne były mediacje ONZ zmierzające do wypracowania układu pokojowego. 
Pierwszy plan pokojowy został przedstawiony już 2 stycznia 1993 roku. 
Jego autorzy Cyrus Vance (z ramienia ONZ) i David Owen (z ramienia 
EWG) zaproponowali podział BiH na 10 autonomicznych prowincji (trzy 
serbskie, trzy boszniackie, dwie chorwackie, jedna chorwacko-boszniacka, 
jedna mieszana – miasto Sarajewo179). Terytorialnie Serbowie, którzy w tym 
okresie kontrolowali ok. 70% obszaru bośniackiej republiki, mieli otrzymać 
zaledwie 43%, Boszniacy – 29%, a Chorwaci – 25%180. Niewątpliwe tak 
nakreślony podział ziem faworyzował Chorwatów bośniackich, dlatego też 
plan został zaakceptowany tylko przez Mate Bobana. Pozostałe dwie strony 
zgłosiły do niego zastrzeżenia, przez co negocjacje przeciągnęły się na ko-
lejne miesiące. Dopiero 25 marca 1993 roku Alija Izerbegović zgodził się na 
realizację planu Vance’a – Owena. W przypadku Serbów bośniackich kwe-
stia ta wywołała poważny rozłam wśród polityków, dlatego też parlament 
Republiki Serbskiej zdecydował się na referendum, którego wyniki miały 
określić jednoznaczne stanowisko181. Należy podkreślić, że Slobodan Milo-
šević pozytywnie odnosił się do zaproponowanej koncepcji podziału Bośni 
i Hercegowiny, jednakże jego naciski na przywódców bośniackich Serbów, 
a nawet osobisty udział w sesji parlamentu Republiki Serbskiej w Pale, nie 
przełamały utrzymującego się impasu182. W referendum, które odbyło się 
w dniach 15–17 maja 1993 roku wyborcy odrzucili plan Vаnce’a – Owena 
(96% głosów przeciw)183. Na skutek niepowodzenia projekt został zmodyfi -
kowany i już 20 sierpnia David Owen oraz Thorvald Stoltenberg (z ramienia 
ONZ) przedstawili jego kolejną wersję. Tym razem przewidziano powołanie 
konfederacji poprzez podział bośniackiej republiki na trzy państwa etniczne. 
Plan był zdecydowanie korzystniejszy dla Serbów, gdyż ich stan posiadania 
terytorium wyniósłby 51%, Boszniakom przypadłby zbliżony obszar – 30%, 
a Chorwatom znacznie mniejszy, bo tylko 16%. Pozostałe 3% tzn. gmina 
Mostar oraz Sarajewo miały przejść pod zarząd międzynarodowy184. Warto 
odnotować, że plan Owena – Stoltenberga został oparty na zaproponowa-
nym w lipcu 1993 roku projekcie Franja Tuđmana i Slobodana Miloševicia, 
w świetle którego BiH miała zostać przekształcona w unię trzech republik 

179  R. Craig Nation, War..., s. 174, S. Mrduljaš, Prvi međunarodni..., s. 134 i n.
180  B. Ocieczek, Ocena skuteczności operacji pokojowej ONZ w byłej Jugosławii, „Ruch 

prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1998, z. 3–4, s. 133.
181  Warto odnotować, że 29 kwietnia 1993 r. Radovan Karadžić podpisał plan Vence’a – 

Owena, jednakże parlament RS nie zgodził się z jego decyzją i rozporządził przeprowadzenie 
referendum.

182  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 207–208.
183  Народна скупштина Републике Српске 1991–2011, Народна скупштина Републике 

Српске, Банја Лука 2012, s. 71.
184  R. Craig Nation, War..., s. 176–177. 
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z przyznanym prawem do samostanowienia185. Intensywne negocjacje, nad-
zorowane i prowadzone przez mediatorów tym razem okazały się skuteczne. 
20 września 1993 roku na pokładzie brytyjskiego lotniskowca HMS Invin-
cible, prezydenci Republiki Chorwacji i Republiki Serbii, Momir Bulato-
vić reprezentujący Czarnogórę, Radovan Karadžić, Mate Boban oraz Alija 
Izetbegović przyjęli projekt Owena i Stoltenberga z zastrzeżeniem, że plebis-
cyt o samostanowieniu mógł być przeprowadzony najwcześniej po upływie 
dwóch lat od zaakceptowania planu186. Wkrótce jednak Izetbegović wycofał 
swoje poparcie dla projektu i kolejna koncepcja pokojowego rozwiązania 
konfl iktu zakończyła się fi askiem.

Kolejne miesiące wojny w Bośni i Hercegowinie całkowicie zmieniły 
dotychczasowy układ sił. Ponoszący największe straty Chorwaci bośniaccy 
zostali zmuszeni do zmiany strategii i zerwania zawartego jeszcze w paź-
dzierniku 1992 roku, rozejmu z Serbami. 8 lutego 1994 roku urzędujący pre-
zydent HZ Herceg-Bosny Mate Boban ustąpił ze stanowiska na rzecz utwo-
rzonej rady prezydenckiej187. Nowe przywództwo z Krešimirem Zubakiem 
na czele przyjęło wyraźnie proboszniacką politykę, której efektem były dwa 
porozumienia zawarte w Waszyngtonie 1 marca 1994 roku. Pierwsze z nich 
zakładało utworzenie Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej (składającej się 
z ośmiu kantonów: trzech boszniackich, trzech chorwackich i dwóch mie-
szanych), natomiast drugie określiło zasady, na podstawie których Federa-
cja miała utworzyć konfederację z Republiką Chorwacji188. Wypracowane 
chorwacko-boszniackie porozumienia były korzystne nie tylko dla poważnie 
osłabionych wojną Chorwatów bośniackich, ale przede wszystkim dla Re-
publiki Chorwacji, na obszarze której wciąż miał miejsce konfl ikt z Serba-
mi chorwackimi. Antyserbski sojusz Chorwatów z Boszniakami wzmocnił 
polityczną pozycję Franja Tuđmana, tym bardziej że chorwacki prezydent 
w tym samym czasie prowadził rozmowy pokojowe z przedstawicielami 
Republiki Serbskiej Krajiny. Tymczasem od początku 1994 roku Serbowie 
bośniaccy kontynuowali walki z Boszniakami (oblężenie Tuzli, Sarajewa, 
Goražde, Srebrenicy, Maglaja), które nie przyniosły większych zmian. 
Chorwaci po zawarciu porozumień waszyngtońskich zaprzestali starć mi-
litarnych z Boszniakami i przeszli do wspólnej z nimi kontrofensywy prze-
ciw Serbom. W rezultacie współpracy militarnej i politycznej 23 czerwca 
1994 roku został powołany rząd Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej, 
na którego czele stanął Boszniak Haris Silajdzić, dotychczasowy minister 
spraw zagranicznych Republiki Bośni i Hercegowiny189. W tym też okre-

185  S.L. Burg, P.S. Shoup, The War..., s. 265–266.
186  R. Craig Nation, War..., s. 177.
187  Central and South-Eastern Europe 2003, I. Bell (red.), London 2002, s. 102.
188  J. Pirjevac, Jugoslovanske..., s. 315.
189  M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 62.
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sie trwały prace Międzynarodowej Grupy Kontaktowej, której zadaniem 
było opracowanie planu pokojowego dla państwa bośniackiego190. Na po-
czątku lipca 1994 roku skonfl iktowane strony otrzymały projekt podziału 
terytorialnego Bośni i Hercegowiny, w świetle którego 51% przypadłoby 
Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej, a 49% Republice Serbskiej. Obie 
jednostki administracyjne miały utworzyć unitarne państwo (związek Bośni
–Hercegowiny191), co oznaczało niemożność skonfederowania z Republiką 
Chorwacji bądź z FRJ. 18 lipca 1994 roku Boszniacy i Chorwaci zaakcep-
towali zaproponowany plan, dwa dni później z licznymi zastrzeżeniami 
uczynili to również Serbowie bośniaccy192. Wkrótce potem Alija Izetbego-
vić mając na uwadze serbskie korekty wniesione do planu, wycofał bosz-
niackie poparcie. Niemniej o ostatecznym niepowodzeniu przedsięwzięć 
Grupy Kontaktowej zadecydowało referendum przeprowadzone w dniach 
27–28 sierpnia 1994 roku w Republice Serbskiej. Podobnie jak w poprzed-
nim zdecydowana większość wyborców była przeciwna implementacji pla-
nu pokojowego (96% głosów przeciw)193. Należy zaznaczyć, że bezkom-
promisowa postawa boszniackiego przywódcy, ale też „twarda” polityka 
Radovana Karadžicia stanowiły zasadniczą przeszkodę dla zakończenia 
konfl iktu w Bośni. Przedłużająca się wojna wpływała niekorzystnie także na 
Federację Republiki Jugosławii, której gospodarka wyniszczona sankcjami 
zmierzała ku zapaści194. Ponadto na arenie międzynarodowej to właśnie re-
żim Miloševicia był uznawany za główną siłę napędową wojny, dlatego też 
w interesie prezydenta Republiki Serbii leżało błyskawiczne jej powstrzyma-
nie. Na tym tle doszło do poważnych rozbieżności między liderami dwóch 
serbskich państw (czytaj Republiki Serbii i Republiki Serbskiej). W sierpniu 
1994 roku Slobodan Milošević otwarcie dyskredytujący politykę Radovana 
Karadžicia zdecydował się na ofi cjalne zawieszenie stosunków z Republiką 

190  Międzynarodowa Grupa Kontaktowa dla Bośni i Hercegowiny została powołana 
24 kwietnia 1994 r. przez USA, Federację Rosyjską, RFN, Francję, Wielką Brytanię.

191  P. Piątkowski, A. Daca, Konfl ikty..., s. 24.
192  Serbowie bośniaccy domagali się m.in. zmiany w statusie Sarajewa i podziału miasta 

na dwie części, dostępu do Morza Adriatyckiego, zniesienia sankcji wobec FRJ, międzyna-
rodowego uznania Republiki Serbskiej i prawa do samostanowienia. Zob. J. Pirjevac, Jugo-
slovanske..., s. 339.

193  Народна скупштина Републике..., s. 73.
194  Wobec SFRJ/FRJ zastosowano cały szereg sankcji: embargo na handel bronią 

(rezolucja RB ONZ nr 713), embargo na handel gospodarczy (rezolucja RB ONZ  nr 
757), zakaz przeładunku ropy naftowej, węgla, stali i innych produktów (rezolucja RB 
ONZ nr 787), wzmocnienie ograniczeń handlowych (rezolucja RB ONZ nr 820). Znie-
sienie sankcji ONZ wobec FRJ nastąpiło z dniem 1 października 1996 r. (rezolucja 
RB ONZ nr 1074). Zob. C. Kascur, Economic Sanctions Targeting Yugoslavia – An 
Effective National Security Strategy Component, Strategy Research Project, 22 January 
2003, s. 16–18.
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Serbską i zastosowania wobec niej sankcji195. Tak radykalna decyzja dopro-
wadziła do poważnego osłabienia politycznego i gospodarczego Serbów boś-
niackich, tym bardziej, że pod koniec 1994 roku konfl ikt wyraźnie się nasilił. 
W październiku 1994 roku połączone ofensywy sił chorwacko-boszniackich 
uderzyły na różnych odcinkach frontu na serbskie pozycje (okolice Biha-
cia, Sarajewa, Kupres). Co prawda Serbowie odparli ataki, a w listopadzie 
1994 roku przeszli do skuteczniej kontrofensywy, niemniej jednak wysiłki te 
nie miały większego przełożenia na zmianę pogarszającej się sytuacji poli-
tycznej Republiki Serbskiej196. 24 grudnia 1994 roku po raz kolejny skonfl ik-
towane strony uzgodniły zawieszenie broni, które jak się później okazało było 
taktycznym przerwaniem walk w celu dozbrojenia jednostek militarnych.

Ostatni etap wojny został zainicjowany pod koniec marca 1995 roku, 
choć warto nadmienić, że od początku roku miały miejsce lokalne potyczki. 
Natarcia Armii Republiki Bośni i Hercegowiny pod Tuzlą i Travnikiem za-
początkowały systematyczny proces niwelowania przewagi militarnej Ser-
bów bośniackich. Dodatkowo na niekorzyść Republiki Serbskiej wpływała 
obecność jednostek NATO i UNPROFOR-u, które skutecznie ograniczały 
pole manewru jej armii. Ponadto rząd amerykański zdecydował o zwięk-
szeniu pomocy dla Chorwatów i Boszniaków, co też wydatnie wzmocniło 
ich siłę militarną i polityczną197. Zauważalny brak skoordynowanej strate-
gii zarówno sił międzynarodowych, jak też ośrodka decyzyjnego Federacji 
Chorwacko-Muzułmańskiej został wykorzystany przez Ratko Mladicia do 
przeprowadzenia ofensyw na boszniackie enklawy we wschodniej Bośni. 
11 lipca 1995 roku, po kilkudniowych starciach, Serbowie przejęli Srebreni-
cę, 26 lipca tego samego roku – Žepę, natomiast atak na Goražde w następ-
stwie ostrzeżeń NATO został wstrzymany198. W tym okresie miały miejsce 
masowe morderstwa na Boszniakach, m.in. doszło do masakry srebrenickiej, 
podczas której śmierć poniosło kilka tysięcy ludzi199. Coraz mocniejsza pre-
sja ze strony NATO i ONZ nie zmieniły planów taktycznych Ratko Mladicia, 

195  Sankcje FRJ wobec Republiki Serbskiej dotyczyły głównie obrotu gospodarczego, 
ofi cjalnie objęły również dostawy uzbrojenia dla Serbów bośniackich. Zob. K. Pawłowski, 
Polityka Federacyjnej..., s. 152. 

196  Na temat wydarzeń wojennych z października i listopada 1994 r. czyt. J. Pirjevac, 
Jugoslovanske..., s. 354–361.

197  S.L. Szczesio, Droga do Dayton – zaangażowanie dyplomacji amerykańskiej w koń-
cowej fazie wojny w Bośni i Hercegowinie [w:] Bośnia i Hercegowina..., s. 188–190.

198  R. Craig Nation, War..., s. 189–190.
199  Według danych dostarczonych przez Memorijalni centar Srebrenica-Potočari odnale-

ziono i pochowano ok. 6400 ofi ar masakry srebrenickiej, niemniej na liście zamordowanych 
znajduje się blisko 8400 nazwisk. http://www.potocarimc.org/index.php/memorijalni-centar 
(dostęp 01.05.2016). W Srebrenicy i okolicach doszło do zbrodni również na serbskiej ludno-
ści cywilnej. Jesienią 1992 r. oddziały muzułmańskie zamordowały od 1200 do 1500 Serbów 
i spaliły 50 wsi. Zob. M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii..., s. 198.
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który jeszcze pod koniec lipca poprowadził atak na Bihać. Warto zaznaczyć, 
że Serbów bośniackich w tych walkach wspierały jednostki z Republiki 
Serbskiej Krajiny. Tymczasem Chorwaci wykorzystując oblężenie Bihacia 
uderzyli na serbskie pozycje w Zachodniej Hercegowinie (Grahovo, Gla-
moc), a kilka dni później, jak już zostało wspomniane zrealizowali operację 
militarną „Oluja”, po której RSK przestała de facto istnieć. Był to poważny 
cios dla Serbów z Republiki Serbskiej, gdyż ich działania zbrojne zostały 
zaburzone potężną falą uchodźców. Wydarzenia te posłużyły boszniackim 
i chorwackim jednostkom wojskowym do zrealizowania kontrofensyw w za-
chodniej części Bośni i Hercegowiny. Na tle zmieniającego się układu sił, 
w drugiej połowie sierpnia 1995 roku amerykańscy dyplomaci z Richardem 
Holbrookiem na czele, odbyli serię spotkań z przedstawicielami skonfl ikto-
wanych stron200. Niestety nie miały one realnego wpływu na zmianę postaw 
bośniackich polityków, dlatego też dowództwo NATO zdecydowało się na 
militarne rozwiązanie trwającej przeszło trzy lata wojny201. Zmasowane na-
loty państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na pozycje Armii 
Republiki Serbskiej, jakie miały miejsce na przełomie sierpnia i września 
1995 roku ostatecznie złamały opór Serbów202. 8 września tego samego 
roku szefowie MSZ Republiki Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Fede-
ralnej Republiki Jugosławii podpisali wstępne porozumienie w Genewie203. 
W trakcie rokowań pokojowych, na terytorium BiH wciąż dochodziło do 
wymiany ognia i dopiero pod koniec października 1995 roku strony konfl ik-
tu powstrzymały wszelkie działania zbrojne. 

21 listopada 1995 roku najwyżsi przedstawiciele państw bezpośrednio 
zaangażowanych w wojnę w Bośni i Hercegowinie tj. Slobodan Milošević 
(prezydent Republiki Serbii), Franjo Tuđman (prezydent Republiki Chorwa-
cji), Alija Izetbegović (prezydent Republiki Bośni i Hercegowiny), a także 
Warren Christopher (sekretarz stanu USA), Igor Iwanow (wiceminister spraw 
zagranicznych Federacji Rosyjskiej), Carl Bildt (przedstawiciel Unii Euro-

200  S.L. Szczesio, Droga do Dayton..., s. 205–207.
201  Wśród bezpośrednich przyczyn militarnego ataku NATO na Serbów bośniackich wy-

mienia się m.in.: śmierć oenzetowskich zakładników, ataki na oenzetowski siły, ostrzeliwanie 
stref bezpieczeństwa, koncentrację ciężkiej broni. Zob. C. Campbell, The Deliberate Force 
Air Campaign Plan [w:] Deliberate Force. A Case Study in Effective Air Campaigning: Final 
Report of the Air University Balkans Air Campaign Study, R.C. Owen (red.), Alabama 2000, 
s. 106–107.  

202  Operacja militarna NATO „Deliberate Force” miała w założeniu m.in. doprowadzić 
do międzynarodowego uznania Serbów bośniackich jako agresorów, osłabienia ich militar-
nej siły i zaprzestania serbskich ofensyw. Określono 151 celów, do których zaliczono m.in. 
likwidację ciężkiej broni, składów i magazynów broni, sieci telekomunikacyjnych. Ibidem, 
s. 107–109.

203  J. Pirjevac, Jugoslovanske..., s. 433.
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pejskiej), parafowali w Dayton porozumienie w sprawie pokoju w BiH204. Na 
podstawie porozumienia terytorium Bośni i Hercegowiny zostało podzielone 
na dwie jednostki administracyjne tzn. Federację Muzułmańsko-Chorwacką 
(51% obszaru BiH) oraz Republikę Serbską (49%). Obie jednostki miały 
współtworzyć federację, posiadającą wspólne organy władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej205. Pomimo, że określone w układzie warunki zw. 
w zakresie podziału terytorialnego nie zrealizowały oczekiwań Serbów boś-
niackich (kontrolowali ponad 60% terytorium BiH), porozumienie parafowa-
ne w Dayton, zostało ofi cjalnie podpisane w Paryżu 14 grudnia 1995 roku. 
W ten sposób jeden z najtragiczniejszych konfl iktów zbrojnych po II wojnie 
światowej został zakończony, niemniej jego skutki miały i nadal mają wpływ 
na jakość stosunków politycznych między państwami biorącymi w nim udział. 
Przypomnijmy, że podczas wojny śmierć poniosło ponad 100 tys. ludzi206, 
dziesiątki tysięcy zostało rannych, zrujnowano setki miejscowości, w tym naj-
ważniejsze ośrodki miejskie, takie jak np. Sarajewo. Miały miejsce zbrodnie 
wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, czystki etniczne i masowe wysied-
lenia oraz wiele innych brutalnych przestępstw. W przestępczy proceder były 
zaangażowane wszystkie z walczących stron. Kilkuletni konfl ikt przyczynił 
się do depopulacji Bośni i Hercegowiny oraz do poważnych zmian struktury 
narodowościowej poszczególnych regionów207. Ostatecznie zostało stworzone 
„sztuczne” państwo, które bez międzynarodowego protektoratu wciąż stanowi 
zagrożenie dla stabilności regionalnej208.

Konfl ikt serbsko-chorwacki w Bośni i Hercegowinie nie objął bezpośred-
nio ani Republiki Chorwacji ani też Republiki Serbii, jednakowoż w wyraź-

204  P. Piątkowski, A. Daca, Konfl ikty..., s. 39–40.
205  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 97.
206  Na podstawie danych dostarczonych przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla by-

łej Jugosławii w trakcie wojny w Bośni i Hercegowinie zginęło ponad 104 tys. ludzi. Zob. 
J. Zwierzchowski, E. Tabeau, The 1992–95 War in Bosnia and Herzegovina: Census-Based 
Multiple System Estimation of Casualties’ Undercount, Conference Paper for the International 
Research Workshop on The Global Costs of Confl ict, Berlin, 1–2 February 2010, s. 2.  

207  Według spisu narodowości BiH z 1991 r., liczba mieszkańców wynosiła blisko 
4,4 mln. Po wojnie (1995 r.) wyliczenia wskazywały na niecałe 2,9 mln. Tak duży ubytek 
ludności wynikał z masowego uchodźctwa Bośniaków (1,2 mln.). Warto również zaznaczyć, 
że wewnętrzna migracja objęła aż 1,1 mln. ludzi. Populacja Serbów bośniackich obniżyła 
się z 1 mln 366 tys do ok. 987 tys., natomiast Chorwatów bośniackich z 761 tys. do 468 tys. 
Zob. F. Bieber, Post-War Bosnia. Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance, Lon-
don 2006, s. 29. 

208  Należy podkreślić, ze decydujący wpływ na rządy BiH posiada Biuro Wysokiego 
Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie (OHR), instytucja nieformalnego protektoratu spo-
łeczności międzynarodowej w suwerennym państwie, którego celem jest nadzór i kontrola 
implementacji cywilnych ustaleń układu z Dayton. Zob. D. Gibas-Krzak, Bośnia i Hercego-
wina – upadek idei państwa multietnicznego na przełomie XX i XXI w. Zarys problemu [w:] 
Bośnia i Hercegowina..., s. 293–294.
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ny sposób oddziaływał na politykę obu państw. Kwestia ta wynikała z mul-
tietniczności BiH, w której Serbowie i Chorwaci stanowili istotny odsetek. 
W początkowej fazie Slobodan Milošević i Franjo Tuđman mieli zbieżne in-
teresy zmierzające do podziału bośniackiego terytorium. Prowadzono nawet 
wspólne negocjacje, ale opór innych państw i organizacji międzynarodowych 
zniweczył tę koncepcję. Intensyfi kacja działań zbrojnych w BiH, spowodo-
wała że stanowiska Republiki Serbii i Republiki Chorwacji uległy wyraź-
nej polaryzacji, którą tym bardziej pogłębiał konfl ikt Chorwatów z Serba-
mi chorwackimi. Niestety również nieefektywna, a czasami nieobiektywna 
polityka organów międzynarodowych oraz innych państw zantagonizowała 
wzajemne stosunki.

4.3. Serbsko-chorwackie stosunki polityczne 
w latach 1995–2000 

Konfl ikt zbrojny między Serbami a Chorwatami został skutecznie po-
wstrzymany dopiero pod koniec 1995 roku. Jego tragiczne skutki niosły ze 
sobą poważne następstwa dla stosunków politycznych w tej części Europy. 
Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii „rozpadła się” na sześć 
suwerennych państw, m.in. powstała Republika Chorwacji oraz Federalna 
Republika Jugosławii. Układ pokojowy z Dayton stworzył potrzebę prze-
wartościowania podstaw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Serbów 
oraz Chorwatów, niemniej jednak proces ten okazał się długotrwały. Kwestia 
ta bezpośrednio wiązała się faktem, że zarówno w FRJ, jak i w Chorwacji 
najwyższe stanowiska państwowe po 1995 roku wciąż były obsadzone przez 
polityków bezpośrednio zaangażowanych w konfl ikt w byłej SFRJ. W Re-
publice Serbii będącej częścią Federalnej Republiki Jugosławii najsilniejszą 
pozycję polityczną utrzymał Slobodan Milošević, a najważniejszym ugru-
powaniem politycznym pozostała Socjalistyczna Partia Serbii. Natomiast 
w Republice Chorwacji nadal niekwestionowanym liderem politycznym 
był Franjo Tuđman, a rządy konstruowali politycy Chorwackiej Wspólnoty 
Demokratycznej. Elita polityczna, która na początku lat 90. XX w. dopro-
wadziła do wojny domowej nie została wyparta przez ugrupowania i poli-
tyków opozycyjnych. W tym okresie działacze identyfi kujący się z wartoś-
ciami demokratycznymi, czy liberalnymi wykazywali się słabą konsolidacją 
i zorganizowaniem, dlatego też rywalizacja z mocnymi reżimami nie od-
niosła większych efektów. Z tego względu proces transformacji politycznej 
i demokratyzacji serbskiego i chorwackiego ustroju politycznego odznaczał 
się spowolnieniem i dopiero poważne zmiany polityczne na przełomie XX 
i XXI w. wpłynęły na odwrócenie niekorzystnej tendencji. Serbska polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa zostały dostosowane do powojennych realiów. 
Przyjęte wyznaczniki nie precyzowały długoterminowej strategii i w zależ-
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ności od sytuacji wewnętrznej ulegały zmianie. Przykładem niekonsekwen-
cji był wpływ sytuacji w Kosowie na politykę wobec państw członkowskich 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Chorwacka polityka zagra-
niczna i bezpieczeństwa odznaczała się większą transparentnością, a przede 
wszystkim konsekwentnym realizowaniem jej wyznaczników. Był to ważny 
czynnik różnicujący oba państwa na arenie międzynarodowej i mający bez-
pośrednie przełożenie na stosunki Serbów i Chorwatów z innymi państwami 
oraz organizacjami międzynarodowymi.

W kontekście prowadzonych rozważań warto zaznaczyć, że serbsko-
chorwackie stosunki polityczne do 2000 roku odznaczały się dużą konfl ikto-
gennością209. Wprawdzie we wrześniu 1996 roku Federalna Republika Jugo-
sławii nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Chorwacji, niemniej 
w czasie kolejnych lat nie zdołano osiągnąć porozumień w najbardziej prob-
lematycznych kwestiach (głównie wiążących się z konsekwencjami dzia-
łań zbrojnych). Zauważalny był obustronny brak woli politycznej, czy też 
koncepcji prowadzących do osiągnięcia nowych, konstruktywnych podstaw 
dla współpracy. Oba państwa dążyły do umocnienia swoich państwowości 
przy zachowaniu minimalnego zakresu wzajemnych stosunków. Rozpoczęty 
w 1996 roku proces odbudowy serbsko-chorwackich stosunków politycz-
nych już po dwóch latach został ograniczony. W ten sposób do 2000 roku nie 
odnotowano postępu w rozwiązaniu spornych kwestii politycznych, które 
wciąż decydowały o jakości dwustronnych relacji zarówno politycznych, jak 
również gospodarczo-społecznych. 

4.3.1. Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Federalnej Republiki Jugosławii do 2000 roku

Zakończenie działań zbrojnych oraz zawarcie porozumienia pokojowego 
z Republiką Chorwacji oraz Bośnią i Hercegowiną pod koniec 1995 roku 
przełożyło się na potrzebę przewartościowania priorytetów serbskiej polity-
ki zagranicznej i bezpieczeństwa. W następstwie kilkuletniego konfl iktu Re-
publika Serbii, która wraz z Republiką Czarnogóry współtworzyła Federalną 
Republikę Jugosławii była pogrążona w kryzysie gospodarczo-społecznym. 

209  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Stosunki serbsko-chorwackie w latach 1996–2000 były? 87% 
respondentów z Zagrzebia uznało, że bardzo złe bądź złe, 11% nie określiło swojego stanowi-
ska (trudno powiedzieć – 8%, nie wiem – 3%). Zaledwie 2% uznało, że wspomniane stosunki 
były dobre lub bardzo dobre. Zbliżone wyniki uzyskano w Belgradzie, gdyż 88% respon-
dentów uznało, że wspomniane stosunki były bardzo złe lub złe, 11% nie określiło swojego 
stanowiska (trudno powiedzieć – 9%, nie wiem – 2%). Żadna z biorących w badaniach osób 
z Belgradu nie udzieliła odpowiedzi, że stosunki serbsko-chorwackie w latach 1996–2000 
były bardzo dobre bądź dobre.
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Na niekorzyść odbudowy prestiżu państwa przemawiał również brak zmian 
politycznych i dalsze sprawowanie władzy przez Slobodana Miloševicia. 
Ponadto ze względu na wojnę z lat 1991-1995 prestiż międzynarodowy 
FRJ był wyraźnie obniżony, co skutkowało utrzymującą się izolacją pań-
stwa. W ciągu ostatnich kilku lat XX w. władze jugosłowiańskie nie przyjęły 
żadnego dokumentu określającego strategię polityki zagranicznej. Dopiero 
24 października 2001 roku, podczas exposé ministra spraw zagranicznych 
FRJ, Gorana Svilanovicia zostały określone jej ogólne wyznaczniki210. W ten 
sposób polityka zagraniczna Federalnej Republiki Jugosławii do 2000 roku 
odznaczała się nieostrym określeniem priorytetów. Tym niemniej w pierw-
szej kolejności politycy FRJ dążyli do unormowania stosunków z państwa-
mi pojugosłowiańskimi, głównie z Bośnią i Hercegowiną oraz Republiką 
Chorwacji. W dalszej kolejności elity polityczne zmierzały do pogłębienia 
współpracy z innymi państwami sąsiadującymi (Węgry, Rumunia, Bułga-
ria), w których na początku lat 90. XX w. również doszło do poważnych 
zmian ustrojowych. Ważnym zadaniem była także normalizacja i rozwój re-
lacji z regionalnymi oraz globalnymi podmiotami stosunków międzynarodo-
wych, w szczególności z stałymi członkami RB ONZ oraz z RFN i innymi 
państwami UE. Ponadto za cel obrano powrót do ONZ i akces do innych 
organizacji globalnych i regionalnych. W zakresie bezpieczeństwa zasadni-
czym zamierzeniem jugosłowiańskich władz federalnych było zachowanie 
integralności terytorialnej państwa i powstrzymanie tendencji separatystycz-
nych w Kosowie.

 Wśród państw pojugosłowiańskich szczególne miejsce w polityce za-
granicznej FRJ po 1995 roku zajmowała Bośnia i Hercegowina. Kwestia ta 
bezpośrednio wynikała z faktu, że jedną z jednostek administracyjnych BiH 
była Republika Serbska, której politycy przejawiali zbieżne interesy naro-
dowe z Republiką Serbii. Warto również zaznaczyć, że powojenny obszar 
serbskiego entitetu, odznaczał się wyraźną dominacją Serbów bośniackich 
nad innymi narodami (ponad 90%). Federalna Republika Jugosławii będąc 
sygnatariuszem daytońskiego porozumienia była jednocześnie jego gwaran-
tem, dlatego też jej polityka zagraniczna wobec bośniackich władz central-
nych, a zwłaszcza wobec Republiki Serbskiej była ograniczona przyjętymi 
ustaleniami211. Powyższa kwestia została rozwinięta we wspólnym oświad-
czeniu o normalizacji stosunków, podpisanym przez Slobodana Miloševicia 
i Aliję Izetbegovicia 3 października 1996 roku w Paryżu. Prezydent Serbii 
potwierdził w nim integralność terytorialną Bośni i Hercegowiny oraz zade-

210  D. Đukanović, I. Lađevac, Prioriteti spoljnopolitičke strategije Republike Srbije, 
„Međunarodni problemi” br. 3, 2009, s. 346.

211  FRJ zobowiązała się m.in. do uznania suwerenności i integralności terytorialnej Bośni 
i Hercegowiny. Zob. Art. 1 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herze-
govina, Letter dated 1995/11/29, S/1995/999.
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klarował potrzebę rozwoju bilateralnych stosunków. Ponadto zobowiązał się 
do ustanowienia stosunków dyplomatycznych na szczeblu ambasadorów212. 
Należy jednak odnotować, że nawiązanie stosunków dyplomatycznych mię-
dzy FRJ a Bośnią i Hercegowiną nastąpiło dopiero w grudniu 2000 roku, co 
też spowodowało że w latach 1996-2001 oba państwa nie zawarły żadnego 
porozumienia czy układu, który mógłby zdynamizować wzajemne relacje 
polityczne. Odmiennie kształtowały się więzi FRJ z Republiką Serbską – już 
w lutym 1997 roku zawarto układ o specjalnych, wzajemnych stosunkach, 
m.in. w zakresie polityki zagranicznej i obronnej213. W ten sposób polity-
ka zagraniczna FRJ przyjęła wyraźne dwutorowy charakter, z jednej strony 
przejawiający się stagnacją w kontaktach z władzą centralną Bośni i Herce-
gowiny, a z drugiej strony podtrzymaniem i ożywieniem relacji z jej jednost-
ką terytorialną – Republiką Serbską.

Równie niekorzystnie przedstawiały się stosunki polityczne FRJ z Re-
publiką Słowenii. Pomimo, że wspomniane państwa nie dzieliły wspólnej 
granicy, ani nie były obciążone konfl iktem terytorialnym czy społecznym, 
niemniej w ostatniej dekadzie XX w. nie potrafi ły przełamać politycznego 
impasu. Na taki stan rzeczy decydujący wpływ miał tzw. dziesięciodnio-
wy konfl ikt zbrojny pomiędzy Słowenią a SFRJ z przełomu czerwca i lipca 
1991 roku, spowodowany słoweńską secesją214. Ówczesna elita polityczna 
Słowenii zerwała stosunki polityczne z SFRJ i nie była zainteresowana na-
wiązaniem relacji z jej sukcesorką – Federalną Republiką Jugosławii215. Za-
kończenie działań zbrojnych na obszarze byłej SFRJ nie miało większego 
znaczenia dla odbudowy słoweńsko-serbskich relacji politycznych, gdyż 
ośrodek władzy w Serbii wciąż był zdominowany przez Slobodana Miloše-
vicia. Dla Słoweńców serbski prezydent jawił się, jako agresor i osoba od-

212  Ponadto zobowiązano się m.in. do zniesienia wiz dla obywateli obu państw, zniesienia 
ograniczeń w wzajemnym obrocie gospodarczym i handlowym, rozwoju długoterminowej 
współpracy gospodarczej. M. Tuđman, I. Bilić, Planovi, sporazumi, izjave o ustavnom ustroj-
stvu Bosne i Hercegovine 1991.–1995., Zagreb 2005, s. 516. 

213  W. Hebda, Republika Serbska BiH w kontekście relacji politycznych i gospodarczych 
z Republiką Serbii w latach 1995–2000 [w:] Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji 
i integracji, M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska (red.), Warszawa 2014, s. 92.

214  W dniach 27 czerwca – 7 lipca 1991 r. miały miejsce starcia militarne między Jugo-
słowiańską Armią Ludową a Słoweńcami (jednostkami Słoweńskiej Obrony Terytorialnej). 
Dziesięciodniowy konfl ikt zakończył się wycofaniem armii federalnej z terytorium Słowenii. 
W walkach zginęło 39 żołnierzy JNA, 13 Słoweńców oraz 10 obcokrajowców, zostało ran-
nych 313 osób. Szkody materialne wyniosły ok. 2,7 mld $. Zob. J. Pirjevac, Jugoslovanske..., 
s. 41–64.

215  Urząd prezydenta Republiki Słowenii w latach 1991–2002 sprawował Milan Kučan, 
polityk który pod koniec lat 80. XX w. pełnił rolę lidera Związku Komunistów Słowenii. Pod 
jego przewodnictwem słoweńscy komuniści przyczynili się do rozwiązania Związku Komu-
nistów Jugosławii. W tym też okresie Kučan stał w opozycji do polityki kreowanej przez 
Slobodana Miloševicia.
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powiedzialna za wojnę domową, dlatego też dopiero po odsunięciu Miloše-
vicia i objęciu władzy przez opozycję doszło do zainicjowania bilateralnych 
relacji. W grudniu 2000 roku rządy obu państw ustanowiły stosunki dyplo-
matyczne i co warto podkreślić było to pierwsze od 1992 roku spotkanie na 
szczeblu rządowym FRJ i Republiki Słowenii. Warto nadmienić, że jakość 
serbsko-słoweńskiego partnerstwa politycznego wynikała również z prio-
rytetów polityki zagranicznej Republiki Słowenii. 10 czerwca 1996 roku 
rząd słoweński złożył formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej 
i w kolejnych latach dynamizował stosunki z państwami Europy Zachodniej, 
przez co obszar byłej SFRJ miał dla niego drugorzędne znaczenie. Ponadto 
w drugiej połowie lat 90. XX w. Słoweńcy zintensyfi kowali relacje z Organi-
zacją Traktatu Północnoatlantyckiego216, która w 1999 roku przeprowadziła 
kampanię lotniczą przeciw FRJ.

Zdecydowanie korzystniej kształtowały się stosunki polityczne między 
FRJ a Republiką Macedonii (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii). 
Warto zaznaczyć, że secesja macedońskiej republiki z SFRJ (8 września 
1991 r.) nie wywołała konfl iktu, jak w przypadku Słowenii, Chorwacji czy 
Bośni i Hercegowiny. W efekcie pokojowe odłączenie się od jugosłowiań-
skiej federacji skutkowało utrzymaniem dobrych relacji Serbów i Czarno-
górców z Macedończykami. 8 kwietnia 1996 roku zawarto umowę regulują-
cą i promującą wzajemną współpracę między FRJ a Republiką Macedonii. 
Tym samym ustanowiono stosunki dyplomatyczne i potwierdzono obustron-
ne uznanie państwowości. Warto nadmienić, że jugosłowiańskie władze po-
twierdziły uznanie nazwy macedońskiego państwa (Republika Macedonii). 
Brak poważniejszych sporów przełożył się na systematyczne pogłębianie 
współpracy i wypracowanie do 2000 roku kilkunastu międzypaństwowych 
porozumień217. Jednym z ważniejszych wyzwań w stosunkach FRJ i Repub-
liki Macedonii było zawarcie układu granicznego, który ostatecznie podpi-
sano w 2001 roku218. Ponadto istotnym problemem w stosunkach serbsko-

216  W lutym 1998 r. słoweński rząd zaaprobował Narodową Strategię dla integracji Re-
publiki Słowenii z NATO. Zob. National Strategy for Integration of the Republic of Slovenia 
into NATO, http://nato.gov.si/eng/documents/national-strategy/ (dostęp 01.05.2016).

217  W latach 1996–2000 FRJ i Republika Macedonii zawarły porozumienia m.in. 
o współpracy celnej (04.09.1996), o transporcie lotniczym (04.09.1996), transporcie kole-
jowym (04.09.1996), o międzynarodowym przewozie osób i dóbr (04.09.1996), o promocji 
i ochronie wzajemnych inwestycji (04.09.1996), o naukowej, technologicznej i gospodarczej 
współpracy (23.04.1997), o współpracy naukowo-technicznej (03.07.1997), o zniesieniu obo-
wiązku wizowego (03.07.1997).

218  W latach 1996–1998 mieszana komisja ds. jugosłowiańsko-macedońskiej granicy od-
była osiem spotkań, ale nie osiągnęła wspólnego stanowiska. Następnie w wyniku wojny 
w Kosowie w 1999 r. prace komisji zostały wstrzymane i dopiero w lutym 2001 r. przedsta-
wiciele FRJ i Republiki Macedonii podpisali porozumienie uznające wspólną granicę. Zob. 
B. Pavlica, Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o prote-
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macedońskich w omawianym okresie była sytuacja w Kosowie. Macedoń-
czycy przejawiali uzasadnione obawy w stosunku do secesjonistycznych 
tendencji kosowskich Albańczyków. Wyzwoleńcza Armia Kosowa dyspo-
nowała rezerwami militarnymi w miejscowościach na pograniczu albańsko
-macedońskim, które już w 1997 roku przeprowadziły zamach bombowy 
w Macedonii219. Co więcej, kosowscy bojownicy swobodnie przedostawali 
się na macedońskie terytorium i wydatnie destabilizowali relacje między 
Macedończykami a tamtejszymi Albańczykami. W efekcie działań zbroj-
nych FRJ oraz NATO w 1999 roku, w ciągu zaledwie dziewięciu tygodni bli-
sko 345 tys. kosowskich Albańczyków przedostało się na obszar Macedonii, 
przyczyniając się do poważnego obciążenia macedońskiego państwa220. Co 
prawda większość uchodźców po ustaniu walk wróciło do Kosowa, niemniej 
w Macedonii utrzymywał się stan napięcia. 

 Stosunki z pozostałymi sąsiadami w mniejszym lub większym stopniu 
były regulowane przez umowy międzynarodowe jeszcze sprzed 1991 roku. 
Po rozpadzie SFRJ, Serbowie i Czarnogórcy utrzymali najlepsze relacje po-
lityczne z Rumunami. Świadczy o tym wzajemna aktywność dyplomatyczna, 
która przełożyła się na kilkanaście porozumień i układów, zawartych w latach 
1995–2000221. Pomimo zaszłości historycznych relatywnie dobrze kształtowa-
ły się również stosunki między FRJ a Bułgarią222. Uległy one tymczasowemu 
pogorszeniu w 1999 roku, w efekcie umożliwienia przez bułgarski rząd korzy-
stania z przestrzeni powietrznej podczas nalotów bombowych NATO na FRJ. 
Natomiast stosunki polityczne z Węgrami układały się nienajlepiej, co też 
miało odzwierciedlenie w bardzo niskiej intensywności kontaktów dyploma-
tycznych. Do 2000 roku FRJ i Węgry podpisały zaledwie jedno porozumienie 
dotyczące współpracy celnej (24.09.1998). Na niekorzyść wzajemnych relacji 
oddziaływało także przystąpienie Węgier do Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego tuż przed rozpoczęciem operacji Allied Force.

zanju i opisu državne granice, „Tokovi istorije: časopis Instituta za noviju istoriju Srbije”, 
br. 1–2, 2004, s. 102–106.

219  I. Stawowy-Kawka, Albańczycy w Republice Macedonii w latach 1991–2000 – pod-
stawowe problemy [w:] Bałkany zachodnie..., s. 431.

220  D. Donev, S. Ončeva, I. Gligorov, Refugee Crisis in Macedonia during the Kosovo 
Confl ict in 1999, „Croatian Medical Journal” 2002, nr 43 (2), s. 184.

221  W latach 1995–2000 FRJ i Rumunia zawarły porozumienia m.in. o promocji i ochro-
nie wzajemnych inwestycji (28.11.1995), o współpracy naukowo-technicznej (28.11.1995), 
o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy (16.05.1996), o współpracy w dziedzinie rolni-
ctwa i przetwórstwa spożywczego (21.09.1996), o współpracy ministerstw spraw zagranicz-
nych (16.05.1997), o współpracy wojskowej (27.10.1997), o współpracy celnej (14.01.1998), 
w sprawie rewitalizacji i zwiększenia mocy elektrowni wodnej Djerdap (16.10.1999). 

222  W latach 1995–2000 FRJ i Bułgaria zawarły porozumienia m.in. o promocji i ochronie 
wzajemnych inwestycji (13.02.1996), o współpracy celnej (04.06.1997), w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (14.12.1998), 
o współpracy ministerstw spraw zagranicznych (12.07.2000).
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Istotne znaczenie dla FRJ stanowiły stosunki z największymi potęgami 
światowymi, w tym z Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Federacją Ro-
syjską. Mając na uwadze bezpośrednie zaangażowanie Amerykanów w woj-
nie bośniackiej, wymierzone w Serbów i władze FRJ, relacje z USA po 1995 
roku miały wymiar symboliczny. Kwestia ta wynikała ze sprzecznych inte-
resów wobec państw bałkańskich. Stany Zjednoczone Ameryki nawiązały 
partnerskie relacje z Chorwacją i Albanią, z którymi FRJ nie utrzymywała 
więzi politycznych223. Ponadto Amerykanie uzależniali swoje nastawienie 
wobec Serbów od realizacji postanowień z Dayton oraz normalizacji sytuacji 
w Kosowie. Tym samym, postępujący od 1996 roku kryzys w południowej 
prowincji Serbii przekreślił możliwość poprawienia wzajemnych stosunków 
politycznych. Zdecydowanie odmiennie przedstawiały się relacje FRJ z Ro-
sją, które sukcesywnie rozwijały się zarówno na płaszczyźnie politycznej, 
jak i gospodarczej. Negatywne stanowisko Rosji wobec interwencji NATO 
w Bośni i Hercegowinie oraz późniejsze poparcie dla integralności teryto-
rialnej FRJ miało istotny wpływ dla zawiązania serbsko-rosyjskiej współ-
pracy. Wprawdzie w latach 90. XX w. oddziaływanie polityczne rosyjskiego 
państwa nie było tak silne jak w okresie funkcjonowania ZSRR, jednakże 
wsparcie Rosjan było korzystne dla władz FRJ. Najsilniejsze państwa Euro-
py Zachodniej również miały duży wpływ na wydarzenia wojenne na obsza-
rze byłej SFRJ. W latach 1995–1996 stosunki polityczne z Wielką Brytanią, 
Francją oraz RFN uległy nieznacznej poprawie, ale wciąż odznaczały się 
poważnymi ograniczeniami224. Ich jakość była uzależniona od procesu sta-
bilizacji na Bałkanach i udziału w nim FRJ. Zaostrzenie serbsko-albańskich 
relacji w Kosowie, udaremniły konstruktywny dialog z zachodnioeuropej-
skimi partnerami.

W okresie ostatnich pięciu lat XX w. jednym z celów polityki zagranicz-
nej Federalnej Republiki Jugosławii była odbudowa prestiżu międzynaro-
dowego. W tym celu starano się o powrót lub akces do najważniejszych 
organizacji międzynarodowych. Priorytetem było odzyskanie członkostwa 
w ONZ (SFRJ/FRJ w następstwie działań wojennych została wykluczona 
z ONZ w 1992 r.), ale także przystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy 
też Banku Światowego. Nawiązanie bliższych kontaktów ze strukturami 
Unii Europejskiej oraz Radą Europy również było rozważane, jednakże bez 
przynależności do ONZ kwestia ta nie miała większego znaczenia. Niestety 
FRJ ze względu na sytuację polityczną (utrzymanie się u władzy socjalistów 
i Slobodana Miloševicia), a także konfrontacyjny stosunek wobec Kosowa 

223  P. Simic, Yugoslav Foreign Policy: Continuity and Changes, Center for Strategic Re-
search of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, September – November 
1997, s. 9–10. 

224  Ibidem, s. 10.
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nie miała możliwości wyjścia z międzynarodowej izolacji i dopiero zmiany 
polityczne w Serbii w 2000 roku przyczyniły się do odwrócenia negatyw-
nej tendencji. Nieco lepiej rozwijała się współpraca regionalna, która zo-
stała zainicjowana na obradach przedstawicieli państw bałkańskich podczas 
konferencji w Sofi i w lipcu 1996 roku225. Delegacja FRJ przedstawiła sze-
reg koncepcji dla współpracy regionalnej m.in. projekt ustanowienia bał-
kańskiego zgromadzenia parlamentarnego. Konkretnym przedsięwzięciem 
było wdrożenie w życie przez USA Inicjatywy Współpracy Państw Europy 
Południowo-Wschodniej (South-East Europe Cooperative Initiative, SECI), 
która miała na celu integrację regionalną poprzez rozwój gospodarczy226. Do 
partycypacji w programie została zaproszona Federalna Republika Jugosła-
wii, jednakże jej udział został zawieszony w roku 1997 po kontrowersjach 
związanych z wyborami lokalnymi w Serbii.

W drugiej połowie lat 90. XX w. szczególne znaczenie dla Federal-
nej Republiki Jugosławii miała kwestia bezpieczeństwa narodowego oraz 
integralności terytorialnej państwa. Najbardziej problematycznie przed-
stawiała się sytuacja na obszarach zamieszkałych przez Albańczyków 
w Kosowie227. Warto odnotować, że separatyzm albański umocnił się już 
w trakcie wojny w Bośni i Hercegowinie228. W tym też czasie powstała Ar-
mia Wyzwolenia Kosowa (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK), która od 
1996 roku sukcesywnie nasilała działalność terrorystyczną w południowej 
części Republiki Serbii. Bojownicy przeprowadzali zamachy wymierzone 
głównie w serbskich cywilów, ale także w Albańczyków lojalnych wobec 
władzy serbskiej. Wkrótce lokalne potyczki przekształciły się w regularne 
starcia UÇK z serbską policją i wojskiem. Na początku 1998 roku parami-
litarne formacje Albańczyków kontrolowały ok. 40% terytorium Kosowa, 
jednak w drugiej połowie roku serbskie jednostki policyjne odzyskały kon-
trolę nad większością obszaru229. Konfl ikt w jednym z najuboższych re-
gionów FRJ wiązał się z również z kryzysem humanitarnym. Setki tysięcy 

225  Konferencja zakończyła się podpisaniem przez Albanię, BiH, Bułgarię, FRJ, Gre-
cję, Rumunię i Turcję „Deklaracji o dobrosąsiedzkich relacjach, stabilności, bezpieczeństwie 
i współpracy na Bałkanach”. Zob. Ş. Kut, N. Asli Şirin, The Bright Side of Balkan Politics: 
Cooperation in the Balkans [w:] Is Southeastern Europe Doomed to Instability? A Regional 
Perspective, D.A. Sotiropoulos, T. Veremis (red.), New York 2012, s. 16. 

226  M. Delevic, Regional cooperation in the Western Balkans, Chaillot Paper no 104, 
Paris 2007, s. 17.

227  Według spisu narodowości Republiki Serbii z 1991 r. Albańczycy stanowili 82,2% 
ludności Kosowa (1,6 mln), Serbowie tylko 11% (215 tys.), Muzułmanie ok. 3% (57 tys.), 
inne narodowości ok. 4% (74 tys.). Zob. P. Eberhardt, Przemiany..., s. 130.

228  24 maja 1992 r. w Kosowie miały miejsce wybory lokalne, w następstwie których Al-
bańczycy wybrali własny parlament oraz prezydenta – Ibrahima Rugovę. Przedstawicielstwo 
polityczne Albańczyków zostało uznane przez serbskie władze za bezprawne.

229  Na ten temat czyt. M. Kuczyński, M. Ray-Ciemięga, Bałkański syndrom..., s. 119–122.
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mieszkańców Kosowa zostało zmuszonych do uchodźctwa. W tym też cza-
sie państwa Europy Zachodniej oraz USA zintensyfi kowały działania pięt-
nujące reżim Miloševicia. UÇK wykorzystała trudną sytuację FRJ i pod 
koniec 1998 roku zrealizowała szereg akcji zbrojnych. Serbsko-albańskie 
negocjacje pokojowe w Rambouillet (6–23 luty 1999 r.) oraz w Paryżu 
(15–19 marca 1999 r.) zakończyły się fi askiem. Brak porozumienia oraz 
serbska ofensywa na pozycje UÇK stały się punktem wyjścia do inter-
wencji militarnej NATO skierowanej przeciw FRJ230. Operacja powietrzna 
Allied Force (24 marca – 10 czerwca 1999 r.) wymusiła na Serbach wy-
cofanie swoich wojsk z Kosowa. Ponadto do skonfl iktowanej prowincji 
wkroczyły międzynarodowe siły bezpieczeństwa (Kosovo Force, KFOR), 
a funkcje administracyjne przejęła Misja Tymczasowej Administracji Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo, UNMIK). Serbowie utracili de facto 
zwierzchnictwo nad południową częścią swojego państwa.

4.3.2. Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Republiki Chorwacji do 2000 roku

Jednym z nadrzędnych celów chorwackiej polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa w drugiej połowie lat 90. XX w. było wzmocnienie suwerenności 
Republiki Chorwacji na arenie międzynarodowej oraz zabezpieczenie na-
rodowego bezpieczeństwa. Za priorytet uznano reintegrację obszarów ob-
jętych działaniami zbrojnymi do 1995 roku (terytoria byłej Republiki Serb-
skiej Krajiny). Następnie zmierzano do wypracowania stabilnych stosunków 
z państwami byłej SFRJ (FRJ, Republika Słowenii, Bośnia i Hercegowina), 
a także rozwoju relacji polityczno-gospodarczych z innymi państwami euro-
pejskimi (Węgry, Włochy, RFN). W tym też okresie istotne dla Chorwatów 
było przystąpienie do europejskich i globalnych organizacji międzynarodo-
wych, w szczególności zabiegano o współpracę z Unią Europejską oraz Or-
ganizacją Traktatu Północnoatlantyckiego.

230  W kontekście prawa międzynarodowego operacja Allied Force wciąż jest niejedno-
znacznie oceniana. W stosunku do państw NATO wysuwane są oskarżenia co do legalności 
działań militarnych wobec FRJ. W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród stu-
dentów Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy bombardowanie FRJ przez 
NATO było uzasadnione? 95% respondentów z Belgradu respondentów udzieliło negatywnej 
odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 2% udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydo-
wanie tak / raczej tak), 3% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 3%, nie 
wiem – 0%). Natomiast zróżnicowaną ocenę wyrazili respondenci z Zagrzebia. 31% stwier-
dziło, że bombardowanie FRJ było nieuzasadnione (zdecydowanie nie / raczej nie), 27% od-
powiedziało pozytywnie (zdecydowanie tak / raczej tak) i aż 42% nie sprecyzowało swojego 
stanowiska (trudno powiedzieć – 32%, nie wiem – 10%).
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Ze względu na skutki wojny z lat 1991–1995 jednym z kluczowych zadań 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Chorwacji była efektywna 
reintegracja obszarów, które na podstawie układu z Erdut miały zostać ob-
jęte chorwacką administracją. Mowa tu o terytoriach Wschodniej Slawonii, 
Baranji oraz Zachodniego Sremu, które po zakończeniu działań zbrojnych 
zostały objęte tymczasowym zwierzchnictwem misji ONZ. Kwestia inte-
gralności terytorialnej odnosiła się również do pozostałych regionów, które 
w następstwie operacji militarnych „Bljesak” i „Oluja” wróciły pod zarząd 
władz chorwackich (Zachodnia Slawonia, Banija, Kordun, Lika, Północ-
na Dalmacja)231. Problem był o tyle istotny, że powracający z uchodźctwa 
Serbowie mogli domagać się autonomii politycznej bądź terytorialnej, co 
wiązało się z koniecznością decentralizacji państwa. Celem chorwackich 
dyplomatów było przeciwdziałanie takiej perspektywie, poprzez forsowanie 
na arenie międzynarodowej koncepcji o potrzebie politycznej i gospodarczo
-społecznej reintegracji terytorium byłej Republiki Serbskiej Krajiny. Oma-
wiane powyżej zagadnienie wiązało się z równie ważnym dylematem poli-
tyki zagranicznej powojennej Republiki Chorwacji, który dotyczył granic 
państwowych z republikami byłej SFRJ. W ten sposób istotnym celem było 
również zawarcie stosownych układów granicznych z Republiką Słowenii, 
Bośnią i Hercegowiną oraz Federalną Republiką Jugosławii.

Analizując wyznaczniki chorwackiej polityki zagranicznej wobec państw 
powstałych w wyniku „rozpadu” SFRJ należy wskazać, że dla Chorwatów 
kluczowe były stosunki z Bośnią i Hercegowiną, a w szczególności z jej 
jednostką terytorialną – Federacją Muzułmańsko-Chorwacką. Stanowisko to 
wynikało m.in. z geostrategicznych powiązań obu państw, pozycji politycz-
nej Chorwatów bośniackich w BiH oraz wspólnych przedsięwzięć podczas 
konfl iktu w BiH232. Decydującym czynnikiem było również uznanie Chor-
watów za jeden z narodów konstruujących bośniacką federację. Ponadto bę-
dąc stroną układu w Dayton, Republika Chorwacji podobnie jak FRJ stała 
się gwarantem suwerenności oraz integralności terytorialnej BiH. Chorwaci 
bośniaccy w przeciwieństwie do Serbów nie dysponowali odrębną jednost-
ką terytorialną, dlatego też dyplomacja chorwacka zakładała intensyfi kację 
stosunków z władzą centralną, jak też regionalną (kantonalną). W tym też 
względzie nieodzowne dla chorwackiej społeczności w Bośni i Hercegowinie 
było wsparcie polityczne i gospodarcze. Przejawem centralnego miejsca BiH 
w polityce zagranicznej Republiki Chorwacji była aktywność dyplomatycz-
na obu państw. Franjo Tuđman już w styczniu 1996 roku spotkał się w Sara-

231  D. Jović, Hrvatska vanjska politika pred izazovima članstva u Europskoj Uniji, „Poli-
tička misao” t. 48, 2011, nr 2, s. 9–10.

232  R. Vukadinović, Croatian Foreign Policy: From State Building to the Regional Power, 
„Politička misao” t. 33, 1996, nr 5, s. 153.
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jewie z Aliją Izetbegoviciem i zawarł porozumienie o współpracy233. W tym 
samym roku uzgodniono szereg dwustronnych porozumień m.in. w sprawie 
określenia przejść granicznych (14 marca 1996 r.), czy też zabezpieczenia 
dostępu BiH do Adriatyku przez terytorium Republiki Chorwacji (11 maja 
1996 r.). Przełomowe znaczenie miał układ, w oparciu o który BiH uzyskała 
prawo do korzystania z chorwackiego portu w Ploče, natomiast Chorwaci 
możliwość tranzytu przez Neum (22 listopada 1998 r.). Jednym z ostatnich 
przedsięwzięć Tuđmana było podpisanie wraz z Aliją Izetbegoviciem umo-
wy potwierdzającej wspólną granicę (30 lipca 1999 r.). Warto podkreślić, że 
w latach 1996–2000 podpisano aż kilkadziesiąt porozumień dynamizujących 
wzajemne stosunki234. Nie oznacza to jednak, że chorwacko-bośniackie sto-
sunki polityczne do 2000 roku cechowały się bezkonfl iktowością. Istniało 
wiele kontrowersyjnych kwestii wynikających głównie z militarnego sporu 
boszniacko-chorwackiego z lat 1992–1994. Co więcej, polityka chorwacka 
podtrzymywała tendencje secesjonistyczne wśród Chorwatów bośniackich. 
Bliskie więzi polityczne i gospodarczo-społeczne oraz wsparcie fi nansowe 
nie sprzyjało integracji społeczeństwa chorwackiego i boszniackiego. Prob-
lematycznie przedstawiały się także unormowania w zakresie południowego 
odcinka granicy. Chorwaci wielokrotnie zgłaszali swoje prawa wobec przy-
należnej do BiH nadadriatyckiej gminy Neum.

Obok Bośni i Hercegowiny równie ważne miejsce w chorwackiej polity-
ce zagranicznej w latach 1995–2000 zajmowała Republika Słowenii. O bli-
skości obu narodów zadecydowały równoczesne starania zmierzające do se-
cesji z SFRJ (wspólna deklaracja niepodległości z 21 czerwca 1991 r.). Co 
prawda, w następstwie wojny w Chorwacji priorytety sąsiadujących państw 
zdecydowanie się zróżnicowały, niemniej Chorwaci podczas konfl iktu nie 
zaniechali kontaktów politycznych z Słoweńcami235. W efekcie powojenne 
stosunki zostały błyskawicznie zdynamizowane, o czym świadczy zawarcie 
ponad dwudziestu aktów międzynarodowych do 2000 roku236. Jedną z przy-
czyn była zbieżna polityka wobec Unii Europejskiej, NATO oraz innych or-
ganizacji międzynarodowych. Warto odnotować, że w tym okresie pozycja 
Republiki Słowenii na arenie międzynarodowej była zdecydowanie korzyst-
niejsza niż Republiki Chorwacji. Dlatego też, dla realizacji niektórych zało-

233  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 145.
234  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 

Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvat-
ska, http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-meduna-
rodnih-ugovora/bosna-i-hercegovina,17.html (dostęp 01.05.2016).

235  R. Vukadinović, Croatian Foreign..., s. 152.
236  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 

Hrvatske i Republike Slovenije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvats-
ka, http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-medunar-
odnih-ugovora/slovenija,120.html (dostęp 01.05.2016).
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żeń chorwackiej polityki zagranicznej kluczowe było pozyskanie przychyl-
ności Słoweńców. Pomimo, że oba narody nie prowadziły wobec siebie dzia-
łań militarnych, ich stosunki po 1995 roku były obciążone kilkoma istotnymi 
dylematami. Jednym z nich było prawne unormowanie wspólnej linii gra-
nicznej. Już w 1995 roku zostały zainicjowane rozmowy w zakresie demar-
kacji granicy w najbardziej problematycznym miejscu, jakim była Zatoka 
Pirańska237. Chorwaci domagali się zachowania dotychczasowego podziału 
wód morskich, natomiast Słoweńcy optowali za nowym rozrysowaniem linii 
granicznej. Sporo kontrowersji wywoła również sprawa Banku Ljubljańskie-
go, w którym Chorwaci mieli złożone znaczne depozyty. W 1991 roku bank 
ogłosił upadłość, a w 1994 jego aktywa zostały przeniesione do banku Nova 
Ljubljanska Banka. Przekształcenia własnościowe nie zmieniły niekorzyst-
nej sytuacja obywateli Chorwacji, którzy w kolejnych latach bezskutecznie 
domagali się zwrotu należności238. Poważne konsekwencje miał również 
spór o elektrownie jądrową „Krśko”. Przypomnijmy, że zakład energetyczny 
powstał dzięki chorwacko-słoweńskiej inicjatywie na przełomie lat 70. i 80. 
XX w., i do rozpadu SFRJ obie republiki dzieliły się wytworzoną energią. 
Problemy zaczęły narastać po 1991 roku, w następstwie przywłaszczenia 
praw własnościowych przez Słoweńców. Po kilku latach wzajemnych rosz-
czeń w czerwcu 1998 roku, rząd słoweński podjął decyzję, na podstawie 
której dostawy energii do Chorwacji zostały wstrzymane. Odcięcie jednego 
z ważniejszych źródeł energii spowodowało zagrożenie dla gospodarki chor-
wackiej. Niestety, negocjacje trwały blisko trzy lata i stosowne porozumie-
nie zostało podpisane dopiero w grudniu 2001 roku239.

Jednym z wyznaczników polityki zagranicznej Republiki Chorwacji po 
1995 roku była intensyfi kacja stosunków politycznych z państwami euro-
pejskimi, z którymi łączyła ją bliskość geografi czna (Węgry, Włochy), bądź 
polityczna (RFN). Szczególne miejsce w tym gronie przypisane było Wę-
grom, którzy podczas konfl iktu w państwach byłej SFRJ otwarcie wspie-
rali Chorwatów (dostarczali broń, przyjmowali uchodźców wojennych, 
bronili chorwackich interesów narodowych na arenie międzynarodowej). 
Wojna w Chorwacji, nie przeszkodziła Węgrom by już w styczniu 1992 
roku nawiązać stosunki dyplomatyczne, które sukcesywnie były rozwija-

237  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 145.
238  Na temat afery związanej z Ljubljanske banke czyt. M. Žugić, I. Veličan Smrekar, 

Memorandum o problemima vezanim štediša kod Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavna 
fi lijala Zagreb, Intellectio Iuris, Centar za pravna istraživanja, analizu i dokumentaciju, Za-
greb 2014, http://www.pravnadatoteka.hr/pdf/aktualno/Memorandum%20LJB%202013.pdf 
(dostęp 01.05.2016).

239  Ž. Tomšić, Experience from sharing of the Krsko NPP between Croatia and Slove-
nia, INPRO Dialogue Forum on Nuclear Energy Innovations, Vienna 2010, https://www.
iaea.org/INPRO/2nd_Dialogue_Forum/Tomsic_INPRO-Vienna-10-2010-fi nal2.pdf (dostęp 
01.05.2016).
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ne w kolejnych latach. Do 2000 roku wypracowano wiele ważnych poro-
zumień, m.in. o wzajemnej ochronie mniejszości narodowych (5 kwietnia 
1995 r.), o sukcesji umów dwustronnych zawartych między SFRJ a Węgra-
mi (22 kwietnia 1996 r.), w sprawie międzynarodowego przewozu towarów 
(22 września 1997 r.), czy też o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach 
celnych (9 września 1999 r.)240. W tym też okresie wyraźnie wzrosła aktyw-
ność polityczna najważniejszych organów państwowych. Wzajemne wizyty 
prezydenckie, ministerialne oraz połączone posiedzenia rządów świadczyły 
o przyjaznych stosunkach241. Nieco odmiennie układały się relacje Chorwa-
tów z Włochami, które do zakończenia działań zbrojnych na obszarze byłej 
SFRJ odznaczały się niewielką aktywnością. W kolejnych latach Włochy 
stały się ważnym partnerem dla Republiki Chorwacji. Kwestia ta bezpośred-
nio wiązała się z celami politycznymi i gospodarczymi Chorwatów. Warto 
zaznaczyć, że państwo włoskie było jednym z założycieli Wspólnot Euro-
pejskich, Rady Europy oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
i zajmowało czołowe miejsce na mapie polityczno-gospodarczej Europy. 
Przychylność polityczna Włoch była kluczowa dla wzmocnienia presti-
żu Republiki Chorwacji na arenie międzynarodowej. Warto odnotować, że 
m.in. włoskie rekomendacje przyczyniły się do przyznania chorwackiemu 
państwu członkostwa w Radzie Europy. Wprawdzie w drugiej połowie lat 
90. XX w. chorwacko-włoskie stosunki nie zostały istotnie zdynamizowane, 
niemniej były stabilne i bezkonfl iktowe. Do 2000 roku zawarto kilka porozu-
mień m.in. w sprawie promowania i ochrony inwestycji (5 listopada 1996 r.), 
o prawach mniejszości (5 listopada 1996 r.), o zniesieniu obowiązku wizo-
wego (27 czerwca 1997 r.), czy też unikania podwójnego opodatkowania 
(29 października 1999 r.)242. Obok Włoch ważnym partnerem politycznym 
i gospodarczym była także Republika Federalna Niemiec. Dzięki niemieckiej 
dyplomacji z przełomu lat 1990–1991, Chorwaci zyskali międzynarodowe 
poparcie dla secesji z SFRJ. Niemieckie wsparcie fi nansowe i polityczno-
gospodarcze w trakcie konfl iktu w Chorwacji, miało duży wpływ na jego 
losy. Z tego względu chorwaccy politycy dążyli do podtrzymania i rozwo-
ju przyjaznych stosunków z RFN, które podobnie jak Włochy były jednym 
z najsilniejszych państw Europy. Warto także odnotować, że już w latach 90. 

240  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 
Hrvatske i Mađarske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvatska, http://
www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-medunarodnih-
ugovora/madarska,81.html (dostęp 01.05.2016).

241  E.B. Lőrinczné, Hungarian-Croatian Bilateral Co-operations since 1990s, „Prague 
Papers on the History of International Relations” 2014, nr 2, s. 143.

242  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Repub-
like Hrvatske i Talijanske Republike, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika 
Hrvatska, http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-
medunarodnih-ugovora/italija,53.html (dostęp 01.05.2016).
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XX w. na terytorium niemieckiego państwa zamieszkiwała blisko 200 tys. 
diaspora chorwacka. W latach 1996–2000 podpisano kilkanaście chorwa-
cko-niemieckich porozumień m.in. o przejęciu zadłużenia zagranicznego 
(20 czerwca 1996 r.), wspieraniu wzajemnych inwestycji (21 marca 1997 r.), 
międzynarodowym transporcie osobowym i towarowym (16 października 
1997 r.), współpracy technicznej (15 stycznia 1999 r.)243.

Republika Chorwacji uzyskała suwerenność dopiero w 1991 roku, przez 
kolejne cztery lata na jej terytorium miał miejsce konfl ikt zbrojny, dlate-
go też po zawarciu układu w Dayton niezwykle istotne było wzmocnienie 
prestiżu międzynarodowego państwa. W tym kontekście zmierzano do uzy-
skania członkostwa w globalnych i europejskich organizacjach międzyna-
rodowych. W latach 1992–1993 Republika Chorwacji przystąpiła m.in. do 
ONZ (22 maja 1992 r.), OBWE (24 marca 1992 r.), Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (1992 r.), Banku Światowego oraz Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju (1993 r.). W kolejnych latach kluczowe zna-
czenie miał akces do Rady Europy, Unii Europejskiej oraz NATO. W przy-
padku Rady Europy cel został zrealizowany już 6 listopada 1996 roku244, 
natomiast integracja z strukturami UE oraz NATO wymagała transformacji 
politycznej chorwackiego państwa. Z tego względu do 2000 roku odnotowa-
no niewielkie postępy w tym zakresie. Dopiero w kwietniu 1997 roku Rada 
Unii Europejskiej określiła warunki polityczne i gospodarcze dla rozwoju 
stosunków dwustronnych m.in. z Chorwacją. Następnie w maju 1999 roku 
Komisja Europejska zaproponowała państwu chorwackiemu współpracę po-
przez mechanizm Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (The Stabilisation 
and Association Process, SAP)245. Zmiany polityczne w 2000 roku (w stycz-
niu wybory parlamentarne wygrała opozycja – SDP, w lutym prezydentem 
został Stjepan Mesić – adwersaż polityki Franja Tuđmana) przyczyniły się 
do przyśpieszenia procesu integracyjnego z UE246. W zakresie współpracy 
regionalnej polityka zagraniczna Chorwacji nie zmierzała do jej intensyfi -
kacji. Przede wszystkim nie przewidywano przynależności do organizacji 
międzynarodowych, w których partycypuje FRJ247. 

Chorwacka strategia bezpieczeństwa opierała się na kontynuacji militar-
nej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Oczekiwano na pomoc 

243  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 
Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republi-
ka Hrvatska, http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-
medunarodnih-ugovora/njemacka,100.html (dostęp 01.05.2016).

244  Kronologija ulaska Republike Hrvatske u Vijeće Europe, Ministarstvo vanjskih i eu-
ropskih poslova, Republika Hrvatska, http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/multilateralni-
odnosi/vijece-europe-(ve)/odnosi-republike-hrvatske-s-vijecem-europe/ (dostęp 01.05.2016).

245  Croatia on the Road to the European Union, K. Brigljević (red.), Zagreb 2009, s. 9.
246  D. Jović, Hrvatska vanjska..., s. 12.
247  R. Vukadinović, Croatian Foreign..., s. 162.
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w restrukturyzacji i modernizacji chorwackiej armii i systemu obronnego. 
W dalszej kolejności planowano przystąpić do programu NATO – Partner-
stwo dla Pokoju. Chorwaci wyrazili gotowość do udziału w wspomnianym 
programie już w 1996 roku248. Niemniej, jeden z kluczowych warunków 
umożliwiających akces nie został wypełniony aż do 1998 roku. Mowa tu 
o stabilnej sytuacji na granicach państwowych, którą Republika Chorwacji 
osiągnęła dopiero po zakończeniu procesu reintegracyjnego Wschodniej Sla-
wonii, Baranji i Zachodniego Sremu. Podobnie jak w przypadku stosunków 
z Unią Europejska, dynamizacja współpracy z NATO nastąpiła w 2000 roku, 
w efekcie zmian politycznych w Chorwacji.

4.3.3. Kształtowanie się serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych w latach 1995–2000

Rozważając kwestię kształtowania się serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych w latach 1996–2000 należy podkreślić, że ich jakość w dużej 
mierze wynikała z wydarzeń, jakie miały miejsce w pierwszej połowie lat 
90. XX w.249 Przypomnijmy, że w latach 1991–1995 na terytorium Chorwa-
cji doszło do konfl iktu zbrojnego między Chorwatami a Serbami chorwacki-
mi wspieranymi przez władze najpierw SFRJ, a później FRJ. Natomiast pod-
czas wojny domowej w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995 wrogie 
działania wobec siebie prowadzili Chorwaci i Serbowie bośniaccy. Wpraw-
dzie układ pokojowy z Dayton zakończył wielonarodowy konfl ikt, jednakże 
nie miał większego przełożenia na zmianę jakościową serbsko-chorwackich 
stosunków politycznych. Po pierwsze, należy mieć na uwadze, że konfl ikt 
na obszarze byłej SFRJ był długotrwały, podczas którego życie straciło po-
nad 100 tys. ludzi, a straty materialne do tej pory mają wpływ na kondycje 
gospodarczą republik pojugosłowiańskich. Niestety polityka poszczegól-
nych państw miała decydujący wpływ na rozwój wydarzeń, a precyzując, 
działalność polityczna prezydenta Republiki Serbii – Slobodana Miloševicia 
i prezydenta Republiki Chorwacji – Franja Tuđmana. Obaj politycy w rów-
nym stopniu przyczynili się do eskalacji serbsko-chorwackiego sporu, który 
przekształcił się w bezkompromisową wojnę. Po wtóre, zarówno w Chorwa-
cji, jak też w Serbii nie doszło do alternacji elit politycznych, co stanowiło 

248  S. Tatalović, Hrvatska i NATO, „Međunarodni problemi” Vol. 55, br. 2, 2003, s. 204.
249  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-

litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Co było najbardziej problematyczne w serbsko-chorwackich 
stosunkach w latach 1996-2000? 30% respondentów z Zagrzebia oraz 26% z Belgradu stwier-
dziło, że kwestia zbrodniarzy wojennych, odpowiednio 25% i 22% uznało, że wzajemna wro-
gość i urazy spowodowane konfl iktem z lat 1991–1995, 16% i 21% wskazało na politykę Mi-
loševicia i Tuđmana, 11% i 8% na kwestię serbskiej mniejszości w Chorwacji i chorwackiej 
w Serbii, 10% i 7% na kwestię serbsko-chorwackiej granicy.
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istotną przeszkodę dla procesu odbudowy wzajemnych stosunków. W prak-
tyce nie było możliwości na rekoncyliację, w warunkach gdy najwyższe sta-
nowiska były obsadzone przez polityków związanych bezpośrednio z reżi-
mem Miloševicia (z Socjalistycznej Partii Serbii) i Tuđmana (z Chorwackiej 
Wspólnoty Demokratycznej). Po trzecie, warto podkreślić, że porozumienie 
pokojowe zostało narzucone przez organizacje międzynarodowe i najważ-
niejsze państwa świata. Niezbędna była ingerencja zewnętrzna do zakoń-
czenia działań zbrojnych na terytorium byłej SFRJ. Skonfl iktowane strony 
nie były w stanie samodzielnie wypracować stosownej ugody, co też świad-
czyło o znaczącej rozbieżności interesów nawet w obliczu katastrofy hu-
manitarnej. Po czwarte, w zakresie powojennej polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa w pewnych aspektach wyznaczniki Republiki Serbii wyraźnie 
rozmijały się z celami Republiki Chorwacji. Takim elementem rozbieżności 
było nastawienie wobec współpracy na obszarze Bałkanów, z której Chor-
waci zrezygnowali. Po piąte, sytuacja wewnętrzna chorwackiego oraz serb-
skiego państwa nie sprzyjała pogłębianiu wzajemnych stosunków politycz-
nych. Kwestia ta wiązała się z kryzysem w Kosowie (w przypadku Serbii) 
oraz reintegracją obszarów byłej Republiki Serbskiej Krajiny (w przypadku 
Chorwacji). Na zakończenie warto również odnieść się do polityki państw 
UE i USA, która po 1995 roku wciąż była osadzona na nieobiektywnych 
wyznacznikach. W stosunku do reżimu Miloševicia kontynuowano politykę 
izolacji, natomiast wobec reżimu Tuđmana nie zastosowano poważniejszych 
restrykcji.

Proces normalizacji stosunków serbsko-chorwackich został zainicjowany 
10 stycznia 1996 roku, w trakcie pierwszej (od 1991 r.) wizyty chorwackiego 
polityka w Belgradzie. Mate Granić, minister spraw zagranicznych Repub-
liki Chorwacji odbył spotkanie m.in. z prezydentem Republiki Serbii – Slo-
bodanem Miloševiciem, na którym podjęto kwestię odbudowy kontaktów 
bilateralnych250. Kolejne negocjacje, tym razem na najwyższym szczeblu 
(głowy państw) odbyły się w Atenach z inicjatywy Kostasa Simitisa – pre-
miera Grecji. Oprócz zagadnień z zakresu serbsko-chorwackich stosunków, 
odniesiono się do problematyki związanej z daytońskim układem pokojo-
wym251. W następstwie podjętych rozmów, 23 sierpnia 1996 roku ministro-
wie spraw zagranicznych obu państw podpisali w Belgradzie umowę w spra-
wie normalizacji stosunków między Republiką Chorwacji a FRJ (Sporazum 
o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike 
Jugoslavije). W umowie potwierdzono wzajemne poszanowanie suweren-
ności, integralności terytorialnej oraz gotowość do ustalenia wspólnej grani-

250  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 145.
251  Meeting between President Milosevic and Tudjman, http://www.hri.org/news/balkans/

serb/1996/96-08-07.serb.html (dostęp 01.05.2016).
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cy na drodze porozumienia252. Zapewniono, że zostaną stworzone stosowne 
warunki dla swobodnego i bezpiecznego powrotu uchodźców, a także unor-
mowania odnośnie zwrotu ich własności. Ponadto Serbowie uznali implici-
te chorwackie zwierzchnictwo nad obszarami reintegrowanymi w oparciu 
o układ z Erdut253. Na podstawie omawianej umowy, 9 września 1996 roku 
zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne, które w maju 1997 roku zostały 
uzupełnione konwencją ustanawiającą stosunki konsularne254. W ten sposób 
wypracowano niezbędne podstawy prawne dla rozwoju serbsko-chorwackich 
stosunków politycznych i gospodarczo-społecznych. Niestety skutki konfl iktu 
zbrojnego negatywnie wpływały na ich intensyfi kację. Co prawda 15 września 
1997 roku rządy Republiki Serbii oraz Republiki Chorwacji zawarły kilka po-
rozumień, jednakże nie miały one większego znaczenia w wymiarze politycz-
nym255. Podpisano m.in. umowę w sprawie określenia przejść granicznych, 
ruchu granicznego, międzynarodowego transportu drogowego, czy też kole-
jowego ruchu granicznego. Z sześciu aktów międzynarodowych, jakie wypra-
cowano 15 września, w życie weszły cztery256. Znamienny był brak negocjacji 
w kwestiach najbardziej problematycznych tj. identyfi kacji osób zaginionych, 
powrotu serbskich uchodźców, ochrony mniejszości narodowych, zwrotu mie-
nia, reżimu wizowego, czy też podwójnego obywatelstwa257. 

W tym też okresie miał miejsce proces reintegracyjny Wschodniej Sla-
wonii do państwa chorwackiego. Do 1995 roku na skonfl iktowanym ob-
szarze zamieszkiwało ok. 120 tys. Serbów, jednakże po upadku Republiki 
Serbskiej Krajiny blisko połowa z nich opuściła swoje domy. Wkrótce też 
serbskie nieruchomości zostały zawłaszczone przez Chorwatów. Zwa-
żywszy na potężne zniszczenia materialne i bezrobocie sięgające 80%, 
Wschodnia Slawonia po 1995 roku była jednym z najuboższych regionów 
Republiki Chorwacji258. Do wsparcia odbudowy gospodarczo-społecznej 
została powołana Tymczasowa Administracja ONZ dla Wschodniej Sla-

252  Art. 2 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike 
Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, Međunarodne novine, br. 10/1996.

253  Art. 7, ibidem.
254  Konwencja konsularna weszła w życie 17 września 1998 r.
255  Wykaz serbsko-chorwackich umów międzynarodowych w latach 1994–1999 zob. ta-

bela nr 42 (Aneks).
256  W życie weszły: Umowa w sprawie międzynarodowego transportu drogowego 

(10.04.1998), Umowa w sprawie regulacji kolejowego ruchu granicznego (10.03.1998), 
Traktat dotyczący pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych (28.05.1998), Traktat 
w sprawie ubezpieczeń społecznych (01.05.2003).

257  Commission Services Report. Regional Approach to the countries of South-Eastern 
Europe: Compliance with the conditions set out in the Council Conclusions of 29 April 1997. 
Bosnia-Herzegovina, Croatia, Federal Republic of Yugoslavia, European Commission, Brus-
sels, 3 October 1997, s. 10.

258  R. Bideleux, I. Jefferies, The Balkans. A Post-Communist History, New York 2007, 
s. 211.
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wonii, Baranji i Zachodniego Sremu (UNTAES). Międzynarodowa misja 
wynegocjowała z chorwackimi władzami porozumienie, na podstawie któ-
rego 40% miejsc pracy w sektorze publicznym miało przypadać Serbom. 
W praktyce wspomniany próg procentowy nie został osiągnięty i organy 
administracji zostały zdominowane przez Chorwatów. Warto zaznaczyć, że 
do połowy 1997 roku do Wschodniej Slawonii wróciło zaledwie 1500 Ser-
bów (według oczekiwań UNTAES miało powrócić pięć tys. rodzin)259. 
Jesienią 1997 roku Serbowie chorwaccy zbojkotowali państwowe szkol-
nictwo, z racji kontrowersyjnego programu historii (m.in. zawarto w nim 
informację, że agresorami w wojnie na obszarze SFRJ byli Serbowie). 
W następstwie interwencji UNATES Chorwaci odstąpili od przyjętego 
programu edukacyjnego. O napiętej sytuacji we Wschodniej Slawonii 
świadczy fakt, że z 250 obserwatorów OBWE aż 100 monitorowało sy-
tuację na tym obszarze. Ponadto w odpowiedzi na podejrzenia w stosun-
ku do lokalnej policji, ONZ oddelegowało 180-osobową misję policyjną. 
Ostatecznie UNATES zakończyła swoje działanie 15 stycznia 1998 roku 
i terytoria Wschodniej Slawonii, Baranji oraz Zachodniego Sremu zosta-
ły w pełni zintegrowane z Republiką Chorwacji. Już w lutym 1998 roku 
OBWE poinformowało o dalszej dyskryminacji serbskiej społeczno-
ści (zwolnienia z miejsc pracy, problemy z wypłatami emerytur i innych 
świadczeń społecznych, nieuznawanie dokumentów). Naciski organizacji 
międzynarodowych spowodowały przegłosowanie przez Sabor w czerwcu 
1998 roku kompleksowego programu wspierającego ponowne osiedlanie 
się osób, które zostały wypędzone w latach 1991–1995. W rzeczywisto-
ści powracający Serbowie wciąż mieli poważne problemy z odzyskaniem 
swoich własności, czy też z zatrudnieniem. Właściwie do końca 1999 roku 
nie odnotowano postępów w zakresie reintegracji serbskiego i chorwackie-
go społeczeństwa we Wschodniej Slawonii260. 

W 1998 roku nastąpiło wyraźne spowolnienie procesu odbudowy serb-
sko-chorwackich stosunków politycznych. Z pewnością duży wpływ na 
taki stan rzeczy miała sytuacja w Kosowie, która całkowicie absorbowała 
aktywność serbskiej władzy261. Ponadto zarówno przedstawiciele politycz-
ni Republiki Serbii, jak też Republiki Chorwacji nie potrafi li wypracować 
kompromisu w najbardziej kontrowersyjnych sprawach (odnoszących się 
głównie do skutków konfl iktu z lat 1991–1995). Świadczy o tym fakt, że 
w 1998 roku podpisano zaledwie dwa międzynarodowe porozumienia od-
noszące się tylko do spraw gospodarczych262. Były to zawarte 18 sierpnia 

259  Commission Services Report..., s. 8.
260  R. Bideleux, I. Jefferies, The Balkans..., s. 211.
261  S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja..., s. 147.
262  W 1998 r. oprócz dwóch umów gospodarczo-handlowych zawarto dwa protokoły. Wykaz 

serbsko-chorwackich umów międzynarodowych w latach 1994–1999 zob. tabela nr 42 (Aneks).
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1998 roku: umowa w sprawie wzajemnego promowania i ochrony inwesty-
cji oraz umowa handlowa (obie umowy weszły w życie dopiero w latach 
2001–2002). W kolejnych miesiącach dwustronna działalność dyploma-
tyczna oraz polityczna wygasła263. Sytuacja wewnętrzna obu państw nie-
korzystnie oddziaływała na proces intensyfi kacji serbsko-chorwackich sto-
sunków politycznych. Przypomnijmy, że w 1998 roku spór serbsko-albański 
w Kosowie przekształcił się w konfl ikt zbrojny, który został zneutralizowany 
po interwencji NATO (marzec–czerwiec 1999 r.). Po porażce w Kosowie 
celem serbskiego establishmentu było utrzymanie się u władzy, dlatego też 
polityka zagraniczna była marginalizowana. Równocześnie poważne zmia-
ny zachodziły w Republice Chorwacji. Śmierć Franja Tuđmana (grudzień 
1999 r.) zainicjowała transformację polityczną, dzięki czemu już kilka mie-
sięcy później rządy przejęły ugrupowania będące w opozycji do rządzącej od 
blisko dzisięciu lat Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej.

W kontekście jakości serbsko-chorwackich stosunków politycznych z lat 
1996–2000, zaznaczony okres można podzielić na dwa zupełnie różniące się 
etapy. Pierwszy, z lat 1996–1997, w trakcie którego zainicjowano wzajemne 
kontakty, stworzono stosowne podłoże dla pogłębiania relacji i dalszych ne-
gocjacji. Drugi, obejmujący lata 1998–2000, charakteryzujący się stagnacją 
procesu serbsko-chorwackiej rekoncyliacji, wynikającej ze zmian wewnętrz-
nych w obu państwach oraz braku obustronnych inicjatyw. Zwieńczeniem 
postępującego kryzysu było złożenie 2 lipca 1999 roku przez chorwacki rząd 
pozwu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, w któ-
rym oskarżono FRJ o zbrodnię ludobójstwa popełnioną przez Serbów na 
Chorwatach podczas wojny w Chorwacji264. W tak zakreślonych realiach po-
litycznych politycy serbscy oraz chorwaccy u progu XXI w. nie wypracowali 
konkretnych porozumień, w kwestiach najistotniejszych dla obu narodów. 
Zważywszy na ogrom nieuregulowanych spraw, brak współpracy niósł ze 
sobą poważne konsekwencje dla jakości serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych w kolejnych latach.

263  Od sierpnia 1998 r. do grudnia 2001 r. nie został podpisany żaden akt międzynarodo-
wy między Republiką Chorwacji i Republiką Serbii / Federalną Republiką Jugosławii.

264  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Croatia v. Serbia). Summary of the Judgment of 3 February 2015, International 
Court of Justice, Hague, 3 February 2015, s. 1–3.



Rozdział V

Serbsko-chorwackie stosunki polityczne 
w latach 2000–2015 

5.1. Serbsko-chorwackie stosunki polityczne po 2000 roku 
ształtujące się od 2000 roku serbsko-chorwackie stosunki polityczne 
zasadniczo przeszły kilka faz. Pierwsza z nich, mająca miejsce w la-
tach 2000–2002, to etap inicjacji kontaktów politycznych. Kolejna 
faza, z lat 2003–2006, to okres zdynamizowania wzajemnych sto-

sunków i wypracowania stosownych podstaw do ich dalszej intensyfi kacji. 
Należy podkreślić, że wspomniany okres był najkorzystniejszy i pozytywnie 
wpłynął na konsolidację serbsko-chorwackich relacji politycznych. W la-
tach 2007–2008 doszło do ochłodzenia stosunków i stagnacji, która pomimo 
obustronnych deklaracji nadal nie została przełamana (początek 2016 r.)1. 
Kwestia ta bezpośrednio wpływa na obecną jakość serbsko-chorwackich 
stosunków politycznych, jak też gospodarczo-społecznych. Niestety ma 
również wpływ na stabilność polityczną obu państw i regionu, w którym 
funkcjonują. Miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Repub-
liki Serbii w kontekście kształtujących się stosunków serbsko-chorwackich 
może wydawać się mało istotne. Serbskie władze sukcesywnie zaznaczają, 
że Chorwacja nie jest strategicznym partnerem Serbii i właściwie pełni rolę 
„niechcianego” sąsiada. Chłodne stosunki polityczne, ograniczone gospo-
darczo-społeczne to konsekwencja przyjętego nie tylko przez Serbów, ale 
też Chorwatów, dyskursu politycznego, który stale opiera się o sporne kwe-
stie i zaszłości natury historycznej. Należy jednak podkreślić, że odbudowa-
nie serbsko-chorwackich więzi leży w interesie zarówno Serbii, Chorwacji, 
jak również państw europejskich. Zauważalny od kilku lat kryzys w bilate-

1  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Stosunki serbsko-chorwackie w latach 2001-2010 były? 
33% respondentów z Zagrzebia uznało że bardzo dobre bądź dobre, 33% bardzo złe lub złe, 
34% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 32%, nie wiem – 2%). Natomiast 
tylko 14% respondentów z Belgradu uznało, że wspomniane stosunki były bardzo dobre lub 
dobre, aż 47% stwierdziło, że bardzo złe lub złe, 39% nie określiło swojego stanowiska (trud-
no powiedzieć – 34%, nie wiem – 5%).
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ralnych stosunkach może mieć długofalowe implikacje, które tym bardziej 
skomplikują wzajemne relacje i umocnią rozbieżności polityczne.  

W pierwszej fazie serbsko-chorwackich stosunków politycznych (lata 
2000–2002) miało miejsce zainicjowanie politycznego dialogu osadzonego 
na przewartościowanych wyznacznikach polityki zagranicznej obu państw. 
Kwestia ta bezpośrednio wynikała ze zmian politycznych, które zakończyły 
wieloletnie rządy Slobodana Miloševicia oraz Franja Tuđmana. W obu pań-
stwach w 2000 roku odbyły się wybory parlamentarne, w następstwie których 
władzę objęły siły opozycyjne (w Serbii – Demokratyczna Opozycja Serbii, 
w Chorwacji – socjaldemokraci). Odsunięcie od władzy dotychczasowej 
elity politycznej pozwoliło na zawiązanie serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych na nowych zasadach. Ich najważniejszym wyznacznikiem było 
zrezygnowanie z niekonstruktywnej polityki poprzednich rządów na rzecz 
dialogu politycznego, którego celem było wypracowanie fundamentów dla 
przyszłej wieloaspektowej współpracy. Biorąc pod uwagę jugosłowiańską 
wojnę domową (lata 1991–1995), podczas której Serbowie i Chorwaci pro-
wadzili wobec siebie działania zbrojne, realizacja wspomnianego celu stano-
wiła dla nich wielkie wyzwanie. Niemniej jednak chorwaccy i serbscy poli-
tycy stworzyli stosowne podstawy dla polityki „pojednania”, dzięki czemu 
stosunkowo szybko wypracowano podłożę dla intensyfi kacji wzajemnych 
relacji. Kolejny etap w serbsko-chorwackich stosunkach politycznych (lata 
2003–2006) również należy uznać za wartościowy. Pomimo zmian politycz-
nych w 2003 roku (w Serbii – współrządziła rozbita demokratyczna opozy-
cja, w Chorwacji – wróciła do władzy HDZ), podtrzymano i zdynamizowano 
bilateralne stosunki. W tym okresie oba państwa scalały te same wyznacz-
niki polityki zagranicznej tzn. zbliżenie do Unii Europejskiej, odbudowa 
stosunków politycznych z pozostałymi państwami byłej Jugosławii, czy też 
dążenie do stabilizacji w regionie. Stworzono również podstawy dla rozwią-
zania problematycznych kwestii podpisując m.in. porozumienie w sprawie 
ochrony wzajemnych mniejszości (2004 r.) oraz umowę o współpracy w za-
kresie ścigania sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzko-
ści i ludobójstwa (2006 r.). Niestety problemy Republiki Serbii związane ze 
statusem Kosowa przełożyły się na regres serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych (lata 2007–2008). Z jednej strony politycy serbscy skoncentro-
wali swoje działanie na obronie integralności terytorialnej państwa, przez 
co zaniedbali bilateralne stosunki z Chorwacją. Z drugiej natomiast poli-
tycy chorwaccy przyjęli „antyserbskie” stanowisko w kwestii Kosowa, co 
tym bardziej utrudniało wzajemną kooperację. Bez wątpienia w tym okre-
sie doszło do załamania współpracy, o czym świadczy brak zawarcia przez 
obie strony jakiegokolwiek aktu dyplomatycznego przez dwa lata (X 2006 – 
X 2008). Uznanie suwerenności Kosowa przez Chorwację (marzec 2008 r.) 
tym bardziej wpłynęło destrukcyjnie na serbsko-chorwackie stosunki. Kry-
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zys nie został przełamany w kolejnych latach (2009–2010), czego przeja-
wem było złożenie przez serbskich polityków pozwu do Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości, w którym oskarżyli chorwackie państwo o lu-
dobójstwo w czasie wojny 1991–1995. W tym też czasie zauważalny był 
brak inicjatyw politycznych, które mogłyby odbudować płaszczyznę wspól-
nych interesów narodowych. Po 2011 roku serbsko-chorwackie stosunki po-
lityczne ustabilizowały się, niemniej jednak zauważalny był ich status quo. 
Wzajemne podtrzymywanie politycznych i historycznych resentymentów, 
uniemożliwiło zmianę w kierunku konstruktywnego dialogu między naj-
ważniejszymi przedstawicielami władz. Chorwacka polityka w stosunku do 
Serbii w latach 2011–2015 (socjaldemokratyczny rząd Zorana Milanovicia) 
wynikała z jej statusu wobec Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że przed 
przystąpieniem do UE (lata 2011–2013) pojawiły się mało znaczące koncep-
cje na rzecz poprawy kooperacji z Serbami. Natomiast po uzyskaniu człon-
kostwa w UE (1 lipiec 2013 r.) chorwacka polityka stała się mniej kompro-
misowa i zorientowana na obronę interesów narodowych przy wykorzysta-
niu mechanizmów i instytucji Unii Europejskiej. Polityczne zmiany w Serbii 
w 2012 roku (skupienie pełni władzy przez tzw. postępowców z SNS2), 
również nie miały przełożenia na poprawę dwustronnych stosunków z Chor-
watami. Z jednej strony kwestia ta wynikała z niekorzystnego w Chorwacji 
wizerunku politycznego nowo wybranej serbskiej władzy (SNS to odłam 
radykałów z SRS). Natomiast z drugiej strony powiązana była z wyznaczni-
kami serbskiej polityki, dla której najważniejsze stało się strategiczne part-
nerstwo z Rosją. Do końca 2015 roku obie strony uczyniły niewiele dla po-
prawy wzajemnych stosunków politycznych.  

W latach 2000–2015 stosunki polityczne między Republiką Serbii a Re-
publiką Chorwacji dynamicznie ewoluowały. Można wyróżnić momenty 
współpracy i dążenia do wypracowania płaszczyzny dla wzajemnych po-
rozumień, ale też okresy kryzysu i politycznych sporów. Niewątpliwie naj-
bardziej problematyczna we wskazanym przedziale czasowym była kwestia 
osądzenia zbrodniarzy wojennych, a także wzajemna wrogość wynikająca 
z wydarzeń z lat 1991–19953. Niestety elita polityczna obu państw tylko 
w niewielkim stopniu przyczyniła się do przezwyciężenia najważniejszych 
dylematów z zakresu serbsko-chorwackich stosunków politycznych.

2  Kwestia ta jest wyjaśniona w rozdziale trzecim.
3  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-

litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Co jest obecnie najbardziej problematyczne w serbsko-chor-
wackich stosunkach? 30% respondentów z Zagrzebia oraz 27% z Belgradu stwierdziło, że 
kwestia zbrodniarzy wojennych, po 25% uznało, że wzajemna wrogość i urazy spowodowane 
konfl iktem z lat 1991-1995, odpowiednio 17% i 15% wskazało na serbskie i chorwackie elity 
polityczne, 14% i 8% na kwestię serbskiej mniejszości w Chorwacji i chorwackiej w Serbii.



206 Serbsko-chorwackie stosunki polityczne w latach 2000–2015  

5.1.1. Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Republiki Serbii po 2000 roku

W Konstytucji Republiki Serbii z 2006 roku4 zadeklarowano, że poli-
tyka zagraniczna jest budowana w oparciu o zasady i przepisy prawa mię-
dzynarodowego5. Równocześnie zaznaczono, że ogólnie przyjęte przepi-
sy prawa międzynarodowego oraz ratyfi kowane traktaty międzynarodowe 
są integralną częścią systemu prawnego Republiki Serbii. Za prowadzenie 
polityki zagranicznej odpowiedzialny jest rząd, w szczególności minister 
spraw zagranicznych, jednakże kompetencje w tych kwestiach posiada rów-
nież prezydent6. Republika Serbii jest ponownie członkiem Organizacji 
Narodów Zjednoczonych od 1 listopada 2000 roku7. Należy również do 
innych globalnych i regionalnych organizacji międzynarodowych8. Prio-
rytety serbskiej polityki zagranicznej można zawęzić do kilku kluczowych 
kwestii. Po pierwsze: jest to odbudowanie wizerunku Serbii, jako państwa 
europejskiego i demokratycznego, którego celem jest pokojowa współpraca 
z sąsiadami. Po wtóre: dążenie do integracji z Unią Europejską oraz współ-
pracy z NATO. Po trzecie; rozwijanie partnerskich stosunków z Federacją 
Rosyjską. Następnie utrzymanie integralności terytorialnej państwa i pod-
trzymanie negatywnego stanowiska wobec niepodległości Kosowa9.

Podejmując problematykę stosunków politycznych Republiki Serbii z są-
siadami należy mieć na uwadze dużą konfl iktogenność, zwłaszcza w obrębie 
państw pojugosłowiańskich. Narody, które współtworzyły jugosłowiańską 
federację (lata 1918–1991/1992)10 stały się stronami w bezprecedensowym 
konfl ikcie w latach 90. XX w. Stąd zasadnicza część chorwackiego, słoweń-
skiego, bośniackiego, czy albańskiego społeczeństwa odpowiedzialnością za 
kryzys i wojnę domową obarcza polityków serbskich, w szczególności Slo-

4  Na temat Konstytucji Republiki Serbii z 2006 r. Zob. E. Bujwid-Kurek, Serbia..., 
s. 81–196.

5  Art. 16 Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006. 
6  Art. 112, ibidem.
7  W 1992 r. FRJ została wykluczona z ONZ, za uporczywe łamanie zasad Karty NZ.
8  Republika Serbii jest członkiem m.in.: Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Han-

dlu (od 2000 r.), Inicjatywy Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej,  Europej-
skiego Banku Odbudowy i Rozwoju (od 2001 r.), INTERPOL-u, Rady Europy (od 2003 r.).

9  Ważnym elementem jest również walka z zorganizowaną przestępczością oraz ponad-
narodowym terroryzmem, a także systematyczna współpraca z Międzynarodowym Trybuna-
łem Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze (International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia, MTKJ).

10  W latach 1918–1929 istniało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Króle-
stwo SHS), w latach 1929–1941 Królestwo Jugosławii, natomiast po II wojnie światowej 
powołano Jugosławię, której system polityczny zbudowano w oparciu o idee socjalistyczne. 
W latach 1991–1992 Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii rozpadła się na pań-
stwa narodowe.
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bodana Miloševicia. W następstwie konfl iktów militarnych, stosunki między 
„nowymi” sąsiadami są problematyczne i wymagają obustronnych kompro-
misów.

Relacje polityczne Republiki Serbii z Bośnią i Hercegowiną są zdetermi-
nowane skutkami działań wojennych z pierwszej połowy lat 90. XX w. Na-
leży podkreślić, że bośniackie państwo zostało powołane w oparciu o koń-
czący wojnę domową układ pokojowy z Dayton (poprzez połączenie dwóch 
podmiotów politycznych: Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki 
Serbskiej11). Według spisu narodowościowego z 2013 roku Republikę Serb-
ską zamieszkuje ponad 1,3 mln populacja, z czego zdecydowaną większość 
stanowią Serbowie12. Taki stan rzeczy bezpośrednio przekłada się na dwu-
torowość serbskiej polityki. Otóż Republika Serbii jednocześnie rozwija 
stosunki z władzami centralnymi Bośni i Hercegowiny oraz oddzielnie 
dynamizuje kontakty z Republiką Serbską. Należy zaznaczyć, że kwestia 
ta bezpośrednio wynika ze zbieżności interesów Serbów zamieszkujących 
dwa odrębne państwa. Serbsko-bośniackie stosunki dyplomatyczne zostały 
ofi cjalnie nawiązane dopiero w 2000 roku, a konkretne porozumienia wy-
pracowano w kolejnych latach. Jednym z ważniejszych było dwustronne 
porozumienie z 2003 roku, odnośnie uznania podwójnego obywatelstwa, 
dzięki któremu Serbowie bośniaccy mieli możliwość przyjęcia serbskiego 
obywatelstwa. W 2006 roku zawiązano specjalne, równoległe stosunki na 
linii Belgrad-Banja Luka, co przełożyło się na zauważalną intensyfi kację 
kontaktów13. Taki stan rzeczy powoduje permanentne napięcie między 
bośniackimi Serbami a Boszniakami14, których celem jest centralizacja 
administracyjna państwa. Pamiętać też należy, że niepodległość Kosowa 
tym bardziej zdestabilizowała sytuację w Bośni i Hercegowinie, gdyż po-
budzone zostały tendencje separatystyczne bośniackich Serbów15. Serbsko
-bośniackie stosunki polityczne komplikuje również brak kompleksowe-
go porozumienia w sprawie demarkacji wspólnej granicy oraz brak postę-
pów w poszukiwaniach osób zaginionych w następstwie konfl iktu w Bośni 
z lat 1992–1995. 

11  W. Hebda, Bośnia i Hercegowina – państwo trzech narodów. Sytuacja polityczna 
i społeczno-gospodarcza [w:] Zmieniający się świat. Perspektywa demografi czna, społeczna 
i gospodarcza, J. Osiński, M. Pachocka (red.), Warszawa 2013, s. 200. 

12  Preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercego-
vini 2013, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 5 novembar 2013.

13  Jednostki (RS i FBiH) są uprawnione do nawiązywania specjalnych, równoległych 
stosunków z sąsiednimi państwami, niepodważających suwerenności i integralności Bośni 
i Hercegowiny. Art. 3, ust. 2a Ustav Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, br. 25/09.

14  Bośnię i Hercegowinę zamieszkują głównie trzy nacje: Serbowie bośniaccy, Chorwaci 
bośniaccy oraz Boszniacy (Muzułmanie). Natomiast mianem Bośniaków, określa się obywa-
teli Bośni i Hercegowiny (termin polityczny).

15  W. Hebda, Republika Serbska..., s. 100.
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Rozwiązanie federacji Serbii i Czarnogóry w 2006 roku oznaczało usta-
nowienie serbsko-czarnogórskich relacji na nowych zasadach. Oba państwa 
wzajemnie uznały swoją suwerenność i ustanowiły stosunki dyplomatyczne. 
Republika Serbii przejęła dług w wysokości 8,8 mld dolarów, przy czym 
majątek państwowy byłej federacji został podzielony z korzyścią dla pań-
stwa obciążonego16. Już w 2006 roku stosunki między państwami uległy 
chwilowemu pogorszeniu. Przyczyną niezgody było ustanowienie przez 
rząd Czarnogóry sąsiedzkich stosunków z Kosowem. Bez wątpienia status 
południowej prowincji Serbii był i nadal jest kwestią wysoce problematycz-
ną dla serbskich i czarnogórskich polityków. Ogłoszenie suwerenności przez 
Kosowo bezpośrednio wpłynęło na relacje między Belgradem a Podgoricą. 
Powściągliwość i sceptycyzm czarnogórskich decydentów wobec wydarzeń 
w Kosowie był krótkotrwały i już w październiku 2008 roku Czarnogóra 
uznała niepodległość prowincji, należącej do Republiki Serbii. Decyzja ta 
wywołała falę krytyki ze strony Serbów i ochłodzenie stosunków dyploma-
tycznych17. Niemniej jednak niekorzystny stan nie był długotrwały i już 
w 2009 roku kontakty sąsiedzkie zostały zdynamizowane. W trakcie wie-
lokrotnych wizyt dyplomatycznych najwyższych przedstawicieli władz obu 
państw podkreślono potrzebę podtrzymania i rozwijania przyjaznych stosun-
ków. W tym względzie należy mieć na uwadze, że blisko 30% obywateli 
Czarnogóry deklaruje narodowość serbską18. Wieloletnie więzi polityczne 
i gospodarczo-społeczne przełożyły się na znaczne uzależnienie Czarnogóry 
od inwestycji i produktów serbskich. Strategiczne cele obu państw są zbież-
ne, za czym przemawiają starania w kierunku integracji z Unią Europejską. 
Rozpoczęte w 2011 roku negocjacje akcesyjne Czarnogóry z Radą Europej-
ską zostały pozytywnie odebrane przez najwyższe władze serbskie19. Ostat-
nie lata wskazują na dalszą intensyfi kację serbsko-czarnogórskich stosun-
ków politycznych i gospodarczo-społecznych, jednakże dużym wyzwaniem 
jest potrzeba zwiększenia wzajemnych obrotów handlowych20.

16  W. Hebda, Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja. Pismo Wydziału 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 1 (19), 
s. 380.

17  Ówczesny prezydent Serbii Boris Tadić określił decyzję sąsiadów jako głęboko nie-
właściwą, sprzeczną z międzynarodowym prawem i niesprzyjającą dobrosąsiedzkim stosun-
kom. Zob. ibidem, s. 382. 

18  J. Džankić, Montenegro’s Minorities in the Tangles of Citizenship, Participation and Ac-
cess to Right, „Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” t. 11, 2012, nr 3, s. 47.

19  Na ten temat pozytywnie wypowiadał się m.in. premier Serbii Mirko Cvetković. Zob. 
Srbija i Crna Gora: privreda i EU, http://www.novimagazin.rs/vesti/srbija-i-crna-gora-priv-
reda-i-eu (dostęp 01.05.2016).

20  Na temat serbsko-czarnogórskich stosunków: Д. Ђукановић, Република Србија 
и Црна Гора - анализа билатералних односа и проблема након 2006. године, „Српска 
политика мисао” број 3/2015, s. 51–70.
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Kolejnym sojusznikiem dla Republiki Serbii jest granicząca od południa 
Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii). Niewielkie pań-
stwo powstało w następstwie „rozpadu” SFRJ i co ważne, swoją suweren-
ność uzyskało w bezkonfl iktowy sposób. Fakt ten miał duże znaczenie dla 
kształtujących się serbsko-macedońskich stosunków dyplomatycznych, któ-
re zostały nawiązane w 1996 roku. Ważną kwestią było wzajemne uznanie 
mniejszości w obu państwach oraz przyznanie jej stosownych praw. Dzięki 
czemu serbska mniejszość w Macedonii regularnie partycypuje w wyborach 
parlamentarnych. Gestem sprzyjającym partnerskim relacjom ze strony władz 
Macedonii był brak zgody na propozycję Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego odnośnie wykorzystania macedońskiego terytorium w nalotach 
na Federalną Republikę Jugosławii w 1999 roku21. Przyjazne więzi zostały 
osłabione w październiku 2008 roku, gdy rząd Macedonii uznał suwerenność 
Kosowa, co w konsekwencji doprowadziło do ostrego spięcia politycznego 
z Serbią. Zerwane stosunki dyplomatyczne zostały przywrócone dopiero po 
kilku miesiącach. Obecnie Serbów i Macedończyków łączy wspólny cel, ja-
kim jest członkostwo w Unii Europejskiej i w oparciu o ten priorytet oba 
państwa prowadzą dialog oraz wymianę doświadczeń. Ważnym elementem 
partnerstwa jest również współpraca gospodarcza. Dla Serbii, Macedonia 
jest istotnym partnerem w wymianie handlowej, dlatego też zauważalny jest 
stały wzrost obrotów gospodarczych z południowym sąsiadem. Realizowane 
są również wspólne projekty infrastrukturalne, rozwijające przede wszyst-
kim obszary przygraniczne obu państw.

Więzi polityczno-gospodarcze między Republiką Serbii a sąsiadującymi 
państwami, które zostały przyjęte do Unii Europejskiej w latach 2004–2007 są 
systematycznie wzmacniane. Zarówno Węgry, Rumunia, jak i Bułgaria kon-
tynuują politykę wspierania państwa serbskiego na arenie międzynarodowej. 
Dla Serbów państwa te stanowią niezwykle ważny obszar aktywności polityki 
zagranicznej, zwłaszcza w aspekcie integracji europejskiej22. Warto przypo-
mnieć, że relacje serbsko-węgierskie charakteryzują się długą tradycją, gdyż 
wzajemne stosunki dyplomatyczne ustanowiono już w 1882 roku i w ich po-
nad stuletniej historii były okresy bliskiej współpracy i przyjaźni, ale też epi-
zody wzajemnej wrogości. W okresie ostatnich kilkunastu lat zauważalny jest 
ich dynamiczny rozwój, zwłaszcza w zakresie wspólnych inicjatyw politycz-
nych i gospodarczych. Niemniej jednak, między omawianymi narodami są też 
kwestie problematyczne wymagające wypracowania wspólnego stanowiska. 
Jedną z ważniejszych są zaszłości historyczne dotyczące wydarzeń z okresu 
II wojny światowej. W latach 1941–1945 węgierska administracja okupują-

21  D. Marolov, The relations between Macedonia and Serbia, „Romanian Journal of His-
tory and International Studies” t. 2, 2015, nr 1, s. 125–126.

22  National Programme for integration with The European Union, Belgrade, October 
2008, s. 96–98.
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ca Wojwodinę dopuściła się wielu zbrodni przeciwko zamieszkującym tam 
Serbom i do dziś nie przedstawiono w tej sprawie wyjaśnień. Kolejną kwestią 
wymagającą wzmożonych negocjacji jest wprowadzenie odpowiednich praw 
dla licznej mniejszość węgierskiej w Wojwodinie oraz mniejszości serbskiej 
na Węgrzech23. Pewną przeszkodą we wzajemnych relacjach jest również 
uznanie przez Węgry suwerenności Kosowa24. Te i inne dylematy nie prze-
szkodziły w przeprowadzeniu wielu konstruktywnych rozmów przedstawicieli 
władz obu państw w okresie ostatnich lat. Politycy serbscy pogłębiają koope-
rację z Węgrami na wielu płaszczyznach, zwłaszcza w obszarze gospodarki. 
Wspólnym przedsięwzięciem jest rozwój korytarza handlowego, jaki przebie-
ga z północy na południe Europy25 oraz działania nakierowane na inwestycje 
w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne26. 

Stosunki między Republiką Serbii a Rumunią są wzorcowe, zwłasz-
cza w kontekście politycznym. Między wspomnianymi państwami nie ma 
żadnych sporów czy problemów wymagających poważniejszych negocja-
cji. Zawiązanie współpracy serbsko-rumuńskiej, nastąpiło już w 1841 roku, 
wówczas jej celem była wspólna walka z okupantem tureckim. Bliskie rela-
cje zostały potwierdzone w 1879 roku, kiedy ustanowiono ofi cjalne stosunki 
dyplomatyczne. Warto podkreślić, że na przestrzeni XX wieku państwa te 
nie rościły wobec siebie pretensji terytorialnych. Obecna współpraca rozwi-
ja się bardzo dobrze, czego dowodzi fakt, że Rumunia jako jedyne, będące 
sąsiadem Serbii, państwo należące do UE nie uznała niepodległości Koso-
wa. Ówczesny prezydent Rumunii Traian Băsescu wielokrotnie zaznaczał, 
że uznanie Kosowa przez Rumunię naruszyłoby granice, suwerenność i in-
tegralność terytorialną Serbii27. Należy jednak podkreślić, że zauważalnym 
problemem, który znacząco osłabia jakość serbsko-rumuńskich kontaktów 
jest ograniczona wymiana handlowa. W ten sposób zarówno Serbowie, jak 
i Rumuni za najwyższy priorytet w wzajemnych relacjach uważają postęp 
gospodarczy i pogłębienie dalszej współpracy. Duży nacisk kładzie się na re-
alizacje projektów energetycznych28 oraz inwestycje gospodarcze na wspól-

23  W Wojwodinie zamieszkuje blisko 290 tys. Węgrów, natomiast na Węgrzech ok. 7 tys. 
Serbów.

24  Węgierski rząd uznał suwerenność Kosowa 19 marca 2008 r. Zob. Hungarian Govt 
Recognises Kosovo Independence, https://seenews.com/news/hungarian-govt-recognises-ko-
sovo-independence-225854 (dostęp 01.05.2016).

25  Tzw. Korytarz 10-ty łączący Austrię (Salzburg) z Grecją (Saloniki).
26  Węgrzy i Serbowie zaangażowali się w energetyczne projekty Nabucco oraz South 

Stream. Zob. W. Hebda, Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpie-
czeństwa energetycznego Europy, „Przegląd Geopolityczny” t. 9, 2014, s. 59–62.

27  Rumunia nie uzna Kosowa, http://www.wprost.pl/ar/129529/Rumunia-nie-uzna-Ko-
sowa/ (dostęp 01.02.2016).

28  Kluczowa dla obu państw jest realizacja projektu ropociągu Pan-European Oil Pipeli-
ne (PEOP). Zob. W. Hebda, Projekty..., s. 63.
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nym pograniczu. Ponadto politycy serbscy oczekują od rumuńskich władz 
dalszego wsparcia w kontekście rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej. 
Warto również odnotować, że w państwie rumuńskim zamieszkuje około 
22 tys. Serbów (ich siłą polityczną jest Unia Serbów w Rumunii)29, nato-
miast w Serbii (głównie w Wojwodinie) jest około 35 tys. Rumunów30.

Ważnym partnerem dla Serbii jest również Bułgaria. Wzajemne stosunki 
dyplomatyczne zostały ofi cjalnie ustanowione w 1879 roku, jednakże w okre-
sie kolejnych dekad odznaczały się one wysoką konfl iktogennością31. Przy-
czyną niezgody była m.in. Macedonia, do której Serbowie, jak i Bułgarzy 
często zgłaszali obustronne pretensje. Co więcej, cały XX wiek upłynął pod 
znakiem serbsko-bułgarskiej rywalizacji politycznej32. Właściwie dopiero 
po 2000 roku zintensyfi kowano obustronne kontakty polityczne i gospodar-
cze i zauważalny jest progres w zakresie serbsko-bułgarskiej współpracy. 
Obecne stosunki są stabilne, aczkolwiek Bułgaria wbrew wcześniejszym za-
powiedziom o nie uznaniu secesji Kosowa ostatecznie opowiedziała się za 
niepodległością serbskiej prowincji. Pomimo wielu kwestii wymagających 
pogłębionych rozmów, Bułgaria pozostaje ważnym partnerem dla Serbii 
zwłaszcza w aspekcie zbliżania państwa serbskiego, zarówno do członko-
stwa w Unii Europejskiej, jak i współpracy z Organizacją Traktatu Północ-
noatlantyckiego. Warto zauważyć, że priorytetem serbsko-bułgarskiego dia-
logu jest dynamizacja kontaktów gospodarczych oraz modernizacja infra-
struktury przygranicznej33. Znacznym poparciem w obu państwach cieszy 
się projekt wybudowania gazociągu łączącego Niš z Dimitrovgradem oraz 
intensyfi kacja współpracy w ramach euroregionów34. 

Kluczowym zadaniem poszczególnych serbskich rządów po 2000 roku 
było i nadal jest przystąpienie Serbii do Unii Europejskiej. Należy mieć na 

29  A. Djurić-Milovanović, Serbs in Romania: Relationship Between Ethnic and Religious 
Identity, „Balcanica. Annual of the Institute for Balkan Studies” t. 43, Belgrade 2012, s. 120–
121.

30  O. Bulumac, Comunităţile româneşti din Serbia. Consideraţii generale, „Revista Et-
nosfera” 2012, nr 1, s. 21.

31  Należy mieć na uwadze: konfl ikt Bułgarii z Serbią podczas II wojny bałkańskiej 
z 1913 r., wydarzenia z I i II wojny światowej, w których Serbowie i Bułgarzy walczyli we 
wrogich sojuszach. 

32  W uproszczeniu okres ten można podzielić na trzy etapy: lata 1914–41: germanofi lska 
Bułgaria przeciwko frankofi lskiej Serbii; lata 1949–87: samorządna Jugosławia Tity prze-
ciwko Bułgarii realnego socjalizmu; lata 1989–2000: Serbia Miloševicia przeciwko Bułgarii 
demokratycznych zmian. Zob. Assessing the Perspectives of Bulgarian-Serbian Relations, 
A. Arbova (red.), Sofi a 2003, s. 6.

33  Bulgarians in Serbia and Serbian-Bulgarian Relations in the Light of Serbia’s Euro-
pean Integration, Policy Study, Belgrade 2013, s. 7.

34  Serbskie władze planują wybudowanie autostrady do granicy z Bułgarią, moderniza-
cję przejść granicznych oraz stałą współpracę z bułgarskimi władzami w ramach euroregio-
nów Dunaj 21 oraz EuroBałkany.
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uwadze, że proces normalizacji relacji (wznowienie politycznego dialogu 
i kooperacji z strukturami UE) został zainicjowany dopiero pod koniec 2000 
roku. Wzajemne wizyty: prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii Voji-
slava Koštunicy na szczycie Unii Europejskiej w Biarritz oraz Przewodni-
czącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego w Belgradzie doprowadzi-
ły do zatwierdzenia porozumienia ramowego FRJ – UE w zakresie wdra-
żania programu dla zapewnienia pomocy i wsparcia Unii Europejskiej dla 
FRJ. W 2002 roku jugosłowiański rząd utworzył radę dla procesu integracji 
europejskiej, organ doradczy którego zadaniem była koordynacja progra-
mu partnerstwa FRJ z Unią Europejską. Kolejny etap współpracy otworzył 
szczyt UE – Bałkany Zachodnie, który miał miejsce w Salonikach w czerw-
cu 2003 roku. W następstwie rozmów zdefi niowano podstawę współpracy 
Unii Europejskiej z Serbią, jako „Europejskie Partnerstwo dla Republiki 
Serbii”. W dokumencie wyszczególniono oczekiwania Komisji Europejskiej 
w aspekcie priorytetów, kryteriów politycznych i ekonomicznych oraz in-
nych ważnych dziedzin polityczno-gospodarczych dotyczących procesu in-
tegracji serbskiego państwa z UE. Wyraźne zdynamizowanie wzajemnych 
relacji nastąpiło dopiero w 2005 roku. Wizyty Olli Rehna, Komisarza UE do 
spraw Rozszerzenia miały na celu zachęcenie władz serbskich do szerszej 
współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii 
oraz zawarcie Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (Stabilisation 
and Association Agreement, SAA)35. Negocjacje w tejże kwestii toczyły się 
od października 2005 roku i już w maju następnego roku zostały zawieszone 
z powodu niewystarczającej współpracy serbskich władz z MTKJ. Dodat-
kowo negocjacje komplikowała konieczność utrzymania tzw. mechanizmu 
dwutorowego – od 2000 roku postępowało rozluźnienie relacji między Ser-
bią i Czarnogórą, które zakończyło się rozpadem federacji w maju 2006 roku. 
Rozmowy Serbii z UE zostały ponownie podjęte w czerwcu 2007 roku, po 
zatwierdzeniu tzw. Planu Działań (Action Plan) współpracy z MTKJ oraz 
powołaniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa, nadzorującej działalność służb 
specjalnych36. Porozumienie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA) parafo-
wano 7 listopada 2007 roku, jednakże ogłoszenie aktu niepodległości przez 
Kosowo opóźniło dalsze procedury i prezydent Serbii (Boris Tadić) podpisał 
SAA dopiero 29 kwietnia 2008 roku. Pół roku później parlament Republi-

35  SAA to główny element strategii UE wobec Bałkanów Zachodnich w ramach Procesu 
Stabilizacji i Stowarzyszenia (Stabilisation and Association Proces, SAP). SAA określa ramy 
i mechanizmy przybliżające dane państwo do pełnego członkostwa w UE, postanowienia 
i porozumienia odnoszą się zarówno do kwestii politycznych i gospodarczych oraz podkreśla-
ją konieczność osiągania odpowiednich standardów jeszcze przed uzyskaniem członkostwa. 
R. Sadowski, Bałkany Zachodnie a integracja europejska: perspektywy i implikacje, Warsza-
wa 2008, s. 11–12.

36  Ibidem, s. 37–38.
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ki Serbii ratyfi kował porozumienie SAA, a następnie 22 grudnia 2009 roku 
serbski rząd złożył aplikację o członkostwo w Unii Europejskiej. Aresztowa-
nie oskarżonych o zbrodnie wojenne Radovana Karadžicia, Ratko Mladicia 
i Gorana Hadžicia pozwoliło Radzie Europejskiej podjąć decyzję o przyzna-
niu Serbii statusu kandydata do UE w dniu 1 marca 2012 roku. Negocjacje 
członkowskie zostały zapoczątkowane w styczniu 2014 roku i wskazuje się, 
że powinny zostać zakończone do 2020 roku37. 

Stosunki Republiki Serbii z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckie-
go również wymagają znacznego zaangażowania zwłaszcza ze strony serb-
skiej. W następstwie natowskich nalotów na Federalną Republikę Jugosławii 
w 1999 roku, proces inicjacji rozmów był niezwykle trudny dla Serbów, jedna-
kowoż okazał się wskazany dla odbudowania stabilnego wizerunku państwa. 
W kwietniu 2002 roku minister spraw zagranicznych FRJ Goran Svilanović 
wystosował list do ówczesnego Sekretarza Generalnego NATO, George’a Ro-
bertsona informujący o gotowości FRJ przyjęcia procedur akcesyjnych do 
programu Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace, PfP). W kolejnych 
miesiącach znacznie zintensyfi kowano kontakty między przedstawicielami 
Serbii a NATO i już w czerwcu 2003 roku Boris Tadić, ówczesny minister 
obrony w rządzie Serbii i Czarnogóry złożył wniosek o przyjęcie do progra-
mu PfP. Jednocześnie NATO zainicjowało specjalne procedury przygoto-
wawcze, określające warunki jakie miał wypełnić kandydat przed ofi cjalnym 
uczestnictwem w wyżej wymienionym programie. W tym aspekcie ważne 
było opublikowanie w 2004 roku Strategii Obrony Serbii i Czarnogóry, za cel 
której przyjęto dostosowanie doktryny wojskowej do nowej sytuacji geopoli-
tycznej państwa, która zakładała m.in. dążenie do uczestnictwa w programie 
PfP, a także do pełnej integracji ze strukturami euroatlantyckimi38. W latach 
2004–2006 Serbia i Czarnogóra nadal rozwijała współpracę z NATO i rozpad 
federacyjnego państwa nie wstrzymał tych działań. Ostatecznie w listopadzie 
2006 roku na szczycie NATO w Rydze, Republika Serbii został zaproszona do 
uczestnictwa w programie Partnerstwa dla Pokoju. Udział państwa serbskiego 
w PfP został zatwierdzony przez prezydenta Borisa Tadicia jeszcze w grudniu 
2006 roku. Ważnym przedsięwzięciem było również przystąpienie Serbii do 
Procesu Planowania i Oceny PfP (PfP Planning and Review Process, PARP). 
Przypomnijmy, że PARP pozwalał państwom partnerskim tworzyć, stosowne 
do ich możliwości fi nansowych, zdolności militarne, które mogły być wyko-

37  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy w perspektywie pięciu lat 
Serbia przystąpi do Unii Europejskiej?, 69% respondentów udzieliło negatywnej odpowiedzi 
(zdecydowanie nie / raczej nie), 14% udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak 
/ raczej tak), 17% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 14%, nie wiem – 
3%).

38  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 394–395.
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rzystane do zaspokojenia własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa oraz 
do tworzenia sił biorących udział w natowskich operacjach39. Miało to ważne 
znaczenie w świetle potrzeby zdemilitaryzowania społeczeństwa i terytorium 
Serbii. W czerwcu 2007 roku zakończono projekt, którego celem było usunię-
cie 1,4 mln min przeciwpiechotnych. W okresie kolejnych kilkunastu miesię-
cy rząd serbski skierował swoje działania w kierunku Kosowa i utrzymania 
integralności terytorialnej państwa, dlatego też proces pogłębiania stosunków 
z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego został wstrzymany. Pewnym 
przełomem w tym aspekcie było wdrożenie w 2009 roku dwuletniego Indy-
widualnego Programu Partnerstwa (Individual Partnership Programme, IPP) 
Serbii z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. IPP skonkretyzował 
współprace z NATO, a co ważne zbudował podwaliny pod reformę sektora 
obrony i bezpieczeństwa Republiki Serbii. Symboliczny wymiar postępują-
cego procesu zbliżania Serbii do struktur NATO miała konferencja państw 
członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która odbyła się 
w Belgradzie w czerwcu 2011 roku. Przywódcy państw sojuszniczych zwróci-
li m.in. uwagę na potrzebę normalizacji kontaktów politycznych między Ser-
bią a Kosowem, co też zostało zrealizowane dwa lata później w 2013 roku. 
Zawarte porozumienie w sprawie normalizacji serbsko-kosowskich stosun-
ków politycznych uzyskało uznanie ze strony Sekretarza Generalnego NATO 
Andersa Fogha Rasmussena. Z pewnością wydarzenie to miało duży wpływ 
na udzielnie w czerwcu 2013 roku akceptacji Rady Północnoatlantyckiej na 
realizację Centrum CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear 
Centre) w Kruševacu40. Na szczycie NATO w Walii (wrzesień 2014 r.) przy-
wódcy NATO wyrazili swoje poparcie dla integracji euroatlantyckiej państw 
z regionu Bałkanów Zachodnich, a także pozytywnie ocenili postępy Serbii 
w budowaniu silniejszej współpracy z NATO. Należy jednak zaznaczyć, że 
pozyskanie członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nie 
jest rozważane przez władze serbskie41, również społeczeństwo nie jest przy-
chylne tej koncepcji42.

39  Zrozumieć instrumenty Partnerstwa dla Pokoju, http://www.nato.int/docu/review/2004/
issue1/polish/art2.html (dostęp 01.02.2016).

40  Chemical Biological Radiological Nuclear Centre, http://www.vs.rs/content/attach-
ments/Flajer_Centra_-_ENG.pdf (dostęp 01.02.2016).

41  Według Aleksandra Gajicia członkostwo Serbii w NATO oznaczałoby m.in. zalegali-
zowanie nalotów NATO na Federalną Republikę Jugosławii w 1999 r. oraz secesję Koso-
wa z 2008 r. А. Гајић, У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005–2015), 
Београд 2013, s. 180.

42  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy w perspektywie pięciu lat 
Serbia przystąpi do NATO?, 56% respondentów udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydo-
wanie nie / raczej nie), 11% udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 
34% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 21%, nie wiem – 13%).
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Powyższa kwestia bezpośrednio wynika z przyjętej strategii rozwijania 
serbsko-rosyjskiego partnerstwa. Rosja od wielu lat uznawana jest przez po-
szczególne rządy Republiki Serbii za najważniejszego i strategicznego part-
nera zarówno w kwestiach politycznych, jak i gospodarczo-społecznych. 
Bez wątpienia ukształtowanie się tak bliskich kontaktów było następstwem 
skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Serbii, zwłaszcza po zakończe-
niu jugosłowiańskiej wojny domowej w 1995 roku. Należy zaznaczyć, że 
w trakcie bośniackiego konfl iktu, jak również podczas wojny w Kosowie, 
Federacja Rosyjska popierała działania Serbii. Rosjanie spełnili oczekiwa-
nia serbskich elit politycznych, odgrywając tradycyjną rolę obrońcy „prawo-
wiernych braci” przed „Zachodem” (czytaj: USA, NATO, UE), katolikami
-łacinnikami (Chorwatami) i muzułmanami (Boszniacy, kosowscy Albań-
czycy). Pomimo swojej ówczesnej gospodarczo-politycznej słabości, Rosja 
zdołała przyłączyć się do debaty dotyczącej przyszłości państw pojugosło-
wiańskich. W tym kontekście rosyjscy dyplomaci potępili interwencję NATO 
z 1999 roku, bronili integralności FRJ oraz oskarżyli państwa Zachodu o ła-
manie prawa międzynarodowego43. W późniejszym okresie dyplomaci rosyj-
scy aktywnie uczestniczyli w pracach nad statusem Kosowa, konsekwentnie 
opowiadając się za utrzymaniem prowincji w granicach Serbii. Współpraca 
asymetryczna – od 2013 roku podniesiona do rangi strategicznego partner-
stwa – ma uzasadnienie w wysokim stopniu zależności państwa serbskiego, 
przede wszystkim w energetyce i gospodarce. Rosjanie uzyskali bowiem 
bardzo silną pozycję na serbskim rynku gazu ziemnego i ropy naftowej, wy-
kupując większość udziałów w państwowym przedsiębiorstwie Naftna Indu-
strija Srbije (51% w 2008 r., zwiększone do 56% w 2011 r.), zarządzającym 
tymi surowcami, które zresztą odpowiednio w 99% i 80% pochodzą z Rosji. 
Chociaż stosunki handlowe są mniej intensywne, w 2014 roku Federacja 
Rosyjska stała się drugim państwem dla serbskiego eksportu44. W tej materii 
duży wpływ miała decyzja serbskich władz o nie przyłączeniu się do unij-
nych sankcji skierowanych wobec Rosji w następstwie konfl iktu na Ukrai-
nie. Warto również odnotować, że o asymetrii serbsko-rosyjskiego partner-
stwa świadczy niespodziewane wycofanie się Rosjan z już realizowanego 
m.in. w Serbii projektu gazociągu South Stream (grudzień 2014 r.). 

W kontekście polityki zagranicznej Serbii ważne miejsce zajmuje kwe-
stia Kosowa, która z problemu wewnętrznego przekształciła się w dylemat 
na skalę międzynarodową45. Południowa prowincja Serbii, jako suweren-

43  Na ten temat więcej: K. Pawłowski, Kosowo: Konfl ikt i interwencja, Lublin 2008, s. 83–116.
44  T. Żornaczuk, Mieć ciastko i zjeść ciastko: dylemat Serbii w relacjach z UE i Rosją, 

Biuletyn, PISM, nr 37 (1274), 17 kwietnia 2015. 
45  Na temat transformacji Kosowa z serbskiej prowincji w niepodległe państwo czyt. wię-

cej: W. Hebda, Kosowo – droga do niepodległości (1999–2008), „Społeczeństwo i Polityka” 
2015, nr 4, s. 250–263.
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na republika funkcjonuje od 17 lutego 2008 roku, i została uznana przez 
108 państw46. Stosunek władz serbskich do niepodległości Kosowa był i na-
dal jest negatywny, co więcej sporne terytorium jest uznawane za integralną 
część państwa serbskiego47. Zaznacza się, że kosowscy Albańczycy złama-
li obowiązujące prawo wewnętrzne, gdyż w świetle przepisów zawartych 
w Konstytucji Republiki Serbii z 2006 roku, Kosowo, jako obwód autono-
miczny stanowi część Serbii48. W 2011 roku zainicjowano dialog pomiędzy 
przedstawicielami Serbii i Kosowa. W okresie kilku lat wypracowano kilka 
mniej znaczących porozumień, dopiero w kwietniu 2013 roku zawarto tzw. 
porozumienie brukselskie, które zbliżyło obie strony ku normalizacji stosun-
ków49. Wspomniane porozumienie uregulowało niektóre sprawy dotyczące 
mniejszości serbskiej oraz sądownictwa i policji w Kosowie. Niemniej jed-
nak dyplomaci i politycy serbscy wciąż podtrzymują stanowisko dezapro-
bujące suwerenność południowej prowincji. Trudne negocjacje komplikuje 
wyraźny brak spójności w priorytetach polityki zagranicznej Serbii, która 
z jednej strony dąży do integracji z Unią Europejską, z drugiej zacieśnia 
więzi polityczne i gospodarcze z Rosją. W kontekście statusu Kosowa dwu-
torowość serbskiej polityki wyraźnie się wyklucza, gdyż oznacza normaliza-
cję relacji z władzami Kosowa bądź ich odrzucenie. W dalszej perspektywie 
czasowej kwestia ta będzie miała istotne znaczenie dla serbskich aspiracji 
pozyskania członkostwa w Unii Europejskiej. 

5.1.2.Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Republiki Chorwacji po 2000 roku

W Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 roku określono, 
że polityka zagraniczna państwa jest realizowana przez prezydenta i rząd. 
Kompetencje głowy państwa obejmują m.in. reprezentowanie Chorwacji 
w stosunkach zewnętrznych, współpracę z rządem w kwestii formułowania 
i realizowania polityki zagranicznej, czy też ustanawianie misji dyploma-
tycznych i konsularnych na wniosek rządu50. Właściwym organem admini-
stracji państwowej wykonującym zadania stricte z zakresu polityki zagra-
nicznej jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich. Na podsta-
wie Ustawy o sprawach zagranicznych z 7 czerwca 1996 roku wspomniane 

46  Stan na styczeń 2016 r., Suwerenność Kosowa uznały m.in. Stany Zjednoczone Ame-
ryki i większość państw UE, natomiast przeciwne są m.in.: Rosja i Chiny. Countries that have 
recognized the Republic of Kosovo, http://www.mfa-ks.net/?page=2,33 (dostęp 01.02.2016).

47  E. Bujwid-Kurek, Stosunki serbsko-kosowskie w latach 2008–2012: czy zagrożenie 
dla bezpieczeństwa państw bałkańskich?, „Wschodnioznawstwo” t. 6, 2012, s. 79. 

48  Art. 114, 182 Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.
49  W. Szczepański, Dialog Belgrad - Prisztina: wyzwanie na drodze integracji Serbii 

i Kosowa z UE [w] Bałkany w XXI wieku..., s. 157.
50  Art. 99 Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 85/10.
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ministerstwo m.in. monitoruje i analizuje stosunki międzynarodowe, spo-
rządza umowy międzynarodowe, współpracuje z organami innych państw, 
organizacjami międzynarodowymi itp.51 Republika Chorwacji jest człon-
kiem Organizacji Narodów Zjednoczonych (od 1992 r.), Organizacji Trak-
tatu Północnoatlantyckiego (od 2009 r.), Unii Europejskiej (od 2013 r.) oraz 
innych organizacji międzynarodowych52. Główne cele chorwackiej polityki 
zagranicznej po 2000 roku można ująć w kilku punktach. Po pierwsze, jest to 
rozwijanie wielopoziomowych stosunków z państwami sąsiednimi. Następ-
nie, podtrzymanie i zintensyfi kowanie współpracy z kluczowymi partnerami 
politycznymi i gospodarczymi m.in. z Niemcami. Po trzecie, akces i pogłę-
bianie współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Republika Chorwacji funkcjonuje w zróżnicowanym i konfl iktogennym 
otoczeniu międzynarodowym. Z jednej strony sąsiaduje z państwami usta-
bilizowanymi politycznie, które podobnie jak Chorwacja są członkami UE 
i NATO (Słowenia, Węgry). Z drugiej strony dzieli granice z państwami, 
w których proces przeobrażeń politycznych i gospodarczo-społecznych wy-
kazuje się nieprzewidywalnością (Bośnia i Hercegowina, Republika Serbii, 
Republika Czarnogóry). Należy mieć również na uwadze, że Chorwacja 
w latach 90. XX w. była stroną konfl iktu militarnego, dlatego też jej polityka 
zagraniczna w stosunku, do niektórych państw pojugosłowiańskich (zwłasz-
cza wobec Republiki Serbii, Bośni i Hercegowiny) wciąż jest obarczona 
wielowarstwowymi problemami. 

W kontekście podnoszonych rozważań na szczególną uwagę zasługu-
ją stosunki polityczne z Bośnią i Hercegowiną, której suwerenność Chor-
wacja uznała w styczniu 1992 roku, a stosunki dyplomatyczne ustanowiła 
w lipcu tego samego roku. Oba państwa były skonfl iktowane i pomimo po-
rozumienia o przyjaźni i współpracy (lipiec 1992 r.) bośniaccy Chorwaci 
wspierani przez chorwacką władzę prowadzili działania wojenne na ob-
szarze Bośni wymierzone zarówno w bośniackich Serbów, jaki i samych 
Boszniaków. Dopiero po zakończeniu jugosłowiańskiej wojny i podpisaniu 
układu pokojowego w Dayton, chorwacko-bośniackie stosunki uległy po-
prawie, jednakże ich dynamizacja nastąpiła wraz ze zmianami politycznymi 
w Chorwacji, jakie miały miejsce w latach 1999–2000. Przewartościowanie 
priorytetów chorwackiej polityki zagranicznej po 2000 roku bezpośrednio 
przełożyło się na unormowanie niektórych problematycznych kwestii m.in. 
zawarto porozumienie w sprawie powrotu uchodźców (w 2001 r.), ruchu 
granicznego i współpracy granicznej (w 2003 r.), podwójnego obywatelstwa 

51  Art. 4 Zakon o vanjskim poslovima, Narodne novine, br. 48/96, 72/13, 127/13.
52  Republika Chorwacji jest również członkiem m.in.: Organizacji Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie (OSCE) od 1992 r., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwo-
ju (EBRD) od 1993 r., Rady Europy od 1996 r., Światowej Organizacji Handlu (WTO) od 
2000 r.
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(w 2007 r.), o współpracy policji w zwalczaniu przestępczości transgranicz-
nej (w 2010 r.), w zakresie ekstradycji (w 2012 r.), czy też o współpracy w za-
kresie ścigania sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości 
i ludobójstwa (w 2013 r.)53. Należy jednak podkreślić, że niektóre kwestie 
wciąż są powodem napięć we wzajemnych relacjach. Jedną z nich jest wciąż 
nieratyfi kowany układ graniczny, zawarty jeszcze w 1999 roku. Najwięk-
sze kontrowersje z nim związane wzbudza bośniacki obszar wokół miasta 
Neum (wraz z wybrzeżem i półwyspem Klek), zamieszkiwany w głównej 
mierze przez Chorwatów54. Podtrzymanie bośniackiego zwierzchnictwa na 
niewielkim terytorium nad Adriatykiem przekłada się na podział terytorialny 
Chorwacji, dlatego też chorwackie władze niejednokrotnie i bezskutecznie 
proponowały Bośniakom odkup spornego obszaru lub też wymianę teryto-
riów55. W ostatnich latach spór o Neum ponownie się zaostrzył na tle projektu 
budowy chorwackiego odcinka autostrady prowadzącego do Dubrownika56. 
Warto również odnotować, że kluczowym czynnikiem, który bezpośrednio 
wpływa na jakość wzajemnych relacji jest równouprawnienie chorwackiej 
mniejszości w Bośni i Hercegowinie. Według różnych szacunków Chorwaci 
są trzecią co do wielkości populacją w bośniackim państwie, a w niektórych 
regionach stanowią większość (zachodnia Hercegowina)57. 

Stosunki Republiki Chorwacji z Czarnogórą są poprawne, jednakże 
niektóre nierozwiązane kwestie mają negatywny wpływ na ich dalsze po-
głębianie. Od 1992 roku Czarnogórcy wraz z Serbami współtworzyli róż-
ne państwowości (Federalną Republikę Jugosławii, Serbię i Czarnogórę) 
i niepodległość swojego państwa ustanowili dopiero w czerwcu 2006 roku. 
Chorwacja uznała czarnogórską suwerenność i miesiąc później zawiązano 
bilateralne stosunki dyplomatyczne. Od tego czasu wzajemne relacje uległy 
zdynamizowaniu, podpisano szereg ważnych porozumień m.in. o współpra-
cy w zakresie ścigania sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko 
ludzkości i ludobójstwa (w 2006 r.), w sprawie ochrony mniejszości chor-
wackiej w Czarnogórze i czarnogórskiej w Chorwacji (w 2009 r.), o ekstra-

53  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvat-
ska. http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-meduna-
rodnih-ugovora/bosna-i-hercegovina,17.html (dostęp 20.04.2016).

54  D. Rudolf, Hrvatski tjesnaci između Bosne i Hercegovine i otvorenoga mora, „Po-
redbeno pomorsko pravo” br. 161, 2007, s. 115.

55  Przyznanie Bośni i Hercegowinie dostępu do Morza Adriatyckiego zostało usankcjo-
nowane przez jugosłowiańskie władze w 1945 r. 

56  W. Hebda, Problemy styku i rozgraniczenia w państwach byłej Jugosławii na przykła-
dzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii – zarys problematyki [w:] Współpraca mię-
dzynarodowa a rozwój regionalny. Część II. Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej, 
J. Grabowiecki (red.), Białystok 2014, s. 194.

57  D. Rudolf, Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini, „Adrias” br. 17, 2011, s. 231.
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dycji (w 2010 r.), o współpracy policyjnej (w 2011 r.), o euroatlantyckim 
partnerstwie (w 2012 r.), czy o współpracy gospodarczej (w 2013 r.)58. 
Problematyczną kwestią jest wciąż toczący się spór dotyczący demarkacji 
wspólnej granicy. Precyzując, rzecz dotyczy kontrolowanego przez Chor-
watów Półwyspu Prevlaka, do którego swoje prawa od wielu lat zgłaszają 
Czarnogórcy59. Spór wynika głównie z interesów czarnogórskiego państwa, 
gdyż chorwackie zwierzchnictwo na tym obszarze ogranicza swobodę dostę-
pu do Zatoki Kotorskiej. Historia niewielkiego Półwyspu jest o tyle cieka-
wa, że do 2002 roku był on pod kontrolą misji obserwacyjnej ONZ (United 
Nations Mission of Observes in Prevlaka). Podpisany w tym samym roku 
przez rządy Federalnej Republiki Jugosławii i Chorwacji, protokół w spra-
wie tymczasowego reżimu wzdłuż południowej granicy, zakładał wspólny 
nadzór nad Prevlaką. Niemniej jednak wraz z rozwiązaniem misji między-
narodowej, obszar ten przeszedł pod kontrolę Chorwatów. Dopiero w marcu 
2013 roku pojawiła się idea powołania chorwacko-czarnogórskiej komisji 
ds. Półwyspu Prevlaka, której zadaniem będzie demarkacja granicy na spor-
nym odcinku60.

Chorwacko-słoweńskie stosunki dyplomatyczne zostały zainicjowane 
w lutym 1992 roku, i co ważne, Słowenia była pierwszym państwem uzna-
nym przez Chorwację (czerwiec 1991 r.). Kwestia ta bezpośrednio wynikała 
ze zbieżnej polityki obu narodów na początku lat 90. XX w., której prioryte-
tem było uzyskanie suwerenności, poprzez wyłączenie obu republik z jugo-
słowiańskiej federacji. W kolejnych latach wzajemne relacje zostały zinten-
syfi kowane i do 2000 roku oba państwa podpisały szereg porozumień m.in. 
w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej (w 1994 r.), o współpracy 
granicznej (w 1997 r.), o wspieraniu wspólnych inwestycji (w 1997 r.). U pro-
gu XXI w. sąsiadujące państwa wyrażały prounijne aspiracje oraz gotowość 
do funkcjonowania w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z tym że 
Słowenia członkostwo w UE i NATO uzyskała znacznie wcześniej niż Chor-
wacja. W kolejnych latach wzajemna współpraca została zdynamizowana, 
zawarto wiele porozumień i umów, m.in. o współpracy straży granicznej 
(w 2002 r.), o kooperacji w dziedzinie obrony państw (w 2003 r.), o readmi-
sji osób, których wjazd lub pobyt jest nielegalny (w 2005 r.), o współpracy 
w sprawach celnych (w 2005 r.), o wzajemnej ochronie informacji niejawnych 

58  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 
Hrvatske i Crne Gore, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvatska. http://
www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-medunarodnih-
ugovora/crna-gora,236.html (dostęp 20.04.2016).

59  R. Pavić, Raščlamba protokola u svezi s granicom između Republike Hrvatske i Crne 
Gore, „Geoadria” br. 15/2, 2010, s. 291.

60  M. Milosevic, Montenegro Acts to Solve Border Dispute With Croatia, http://www.
balkaninsight.com/en/article/montenegro-to-form-commission-for-solving-prevlaka-dispute 
(dostęp 20.06.2013).
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(w 2011 r.), o ustanowieniu połączonych urzędów kontroli granicznych 
(w 2015 r.)61. W ostatnich latach najpoważniejszym problemem, wywołują-
cym polityczne napięcia jest nierozwiązany spór o granicę morską. Ponad-
to wciąż wątpliwy jest niewielki obszar na pograniczu wzdłuż rzek Dragon-
ja i Mura. Kwestia rozgraniczenia wód Zatoki Pirańskiej pojawiła się wraz 
z uchwaleniem przez Słowenię i Chorwację niepodległości. Wielokrotnie sło-
weńscy politycy domagali się i nadal żądają takiego ustalenia granicy mor-
skiej w Zatoce, które pozwoli jej na uzyskanie bezpośredniego dostępu do 
wód międzynarodowych. Przez ostatnie dwie dekady skonfl iktowane strony 
nie znalazły rozwiązania. W 1993 roku słoweński rząd wydał memorandum, 
w którym postulował potrzebę uzyskania obszaru całej Zatoki Pirańskiej62. 
Jednakże dopiero cztery lata później Chorwaci zaakceptowali porozumienie 
z Słowenią o przygranicznym ruchu i współpracy. W 2001 roku zawarto tzw. 
umowę Račan–Drnovšek, w oparciu o którą Słowenia miała uzyskać więk-
szość wód Zatoki Pirańskiej oraz korytarz morski przez wody chorwackie do 
morza otwartego63. Porozumienie nie zostało ratyfi kowane przez Sabor. Przez 
kolejne lata stan rzeczy nie uległ zmianie, dlatego też w 2005 roku Słowenia 
jednostronnie zmieniła stanowisko wobec kwestionowanych wód terytorialnych 
i przywłaszczyła obszar Zatoki Pirańskiej oraz inne chorwackie terytoria mor-
skie wraz z korytarzem do morza otwartego64. Rząd chorwacki odrzucił słoweń-
skie roszczenia i ostatecznie w 2009 roku zaproponował rozwiązanie sporu na 
drodze międzynarodowego arbitrażu65. Rok później w Słowenii miało miejsce 
referendum, w którym społeczeństwo zaaprobowało pomysł arbitrażu. W ten 
sposób chorwaccy oraz słoweńscy przedstawiciele najwyższych władz zgodzili 
się przyjąć decyzję, jaka zostanie podjęta przez międzynarodowe grono66.

61  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 
Hrvatske i Republike Slovenije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvats-
ka. http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-medunar-
odnih-ugovora/slovenija,120.html (dostęp 20.04.2016).

62  M. Klemenčić, Političkogeografski aspekti hrvatsko-slovenskih odnosa u razdoblju 
1991–2000., „Dela” br. 6, 2001, s. 19.

63  M. Zorko, Konfl iktni potencijal dobrosusjedskih odnosa: slučaj Hrvatske i Sloveni-
je, „Političke Perspektive” br. 2, 2011, s. 51; Na temat słoweńsko-chorwackiego sporu gra-
nicznego o Zatokę Pirańską czyt. E. Bujwid-Kurek, Spór graniczny w relacjach słoweńsko-
chorwackich na przykładzie Zatoki Pirańskiej [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga 
Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia 
pracy naukowej, R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc, Kraków 2013, s. 209–220.

64  Z. Gržetić, V. Barić-Punda, V. Filipović, O granicama u sjevernom Jadranu (1948.–
2009.) s posebnim osvrtom na kronološki kartografski prikaz, „Poredbeno pomorsko pravo” 
br. 164, 2010, s. 67–71.

65  V. Ibler, Sporazum o arbitraži između vlade Republike Hrvatske i vlade Republike 
Slovenije, „Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti” br. 49 (512), 2012, s. 145.

66  W lipcu 2015 r. chorwacki parlament zaaprobował wycofanie Republiki Chorwa-
cji z arbitrażu, z powodu naruszenia zasady bezstronności przez słoweńskiego sędziego. 
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Ważnym partnerem polityczno-gospodarczym dla Republiki Chorwa-
cji były w przeszłości i wciąż są Węgry. Wspomniane państwa ustanowiły 
stosunki dyplomatyczne w styczniu 1992 roku i od ponad dwóch dekad 
wzajemna współpraca konstruktywnie się rozwija. Należy mieć na uwa-
dze, że jeszcze w trakcie jugosłowiańskiego konfl iktu Chorwaci zawar-
li z Węgrami kilka ważnych porozumień m.in. o współpracy handlowej 
i gospodarczej (w 1992 r.), o kooperacji w walce z terroryzmem, przemy-
tem i przestępczością zorganizowaną (w 1992 r.), o przyjaznych relacjach 
i współpracy (w 1993 r.), o ochronie chorwackiej mniejszości w Republi-
ce Węgier i węgierskiej mniejszości w Republice Chorwacji (w 1995 r.)67. 
W ostatnich latach XX w., jeszcze w okresie reżimu Franja Tuđmana chor-
wacko-węgierskie stosunki odznaczały się niewielką aktywnością i do-
piero demokratyczne zmiany po 2000 roku spowodowały ich ożywienie. 
W tym też aspekcie współpraca z państwem węgierskim stanowiła kluczo-
wy kierunek dla chorwackiej dyplomacji i polityki, co było spowodowane 
faktem przystąpienia Węgier do NATO oraz Unii Europejskiej. Podpisano 
szereg układów i porozumień m.in. o wolnym handlu (w 2001 r.), o kon-
troli granicznej (w 2003 r.), o ubezpieczeniach społecznych (w 2005 r.), 
o ochronie środowiska naturalnego (w 2006 r.), o współpracy służb wię-
ziennych (w 2007 r.), o współpracy w walce z przestępczością transgra-
niczną (w 2008 r.), o wzajemnym magazynowaniu zapasów obowiązko-
wych ropy naftowej i produktów naftowych (w 2011 r.). Wypracowano 
również kilka wspólnych deklaracji i stanowisk m.in. o wzajemnej ochro-
nie mniejszości narodowych (w 2005 r.), o współpracy rządów w zjed-
noczonej Europie (w 2006 r.), o współpracy energetycznej (w 2006 r.),
czy też w sprawie rozwoju regionalnej polityki obu państw (w 2007 r.)68. 
Największą węgierską inwestycją w Chorwacji w okresie ostatnich lat był 
zakup przez przedsiębiorstwo naftowo-gazownicze MOL (Magyar Olaj) 
udziałów w chorwackim INA (Industrija Nafte) (w 2003 r. – 25%, zwięk-
szone w 2008 r. do powyżej 47%)69. Ponadto ważną inwestycją w dziedzi-
nie energetyki było oddanie do użytku w 2011 roku złączki gazowej, przez 
co oba państwa zwiększyły swoje bezpieczeństwo energetyczne. Niemniej 

Zob. Croatia to pull out of border dispute arbitration with Slovenia, http://www.dw.com/en/
croatia-to-pull-out-of-border-dispute-arbitration-with-slovenia/a-18610325 (dostęp 01.05.
2016).

67  W Chorwacji zamieszkuje ok. 16,5 tys. Węgrów, natomiast na Węgrzech ok. 15,5 tys. 
Chorwatów.

68  Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike 
Hrvatske i Mađarske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Republika Hrvatska. http://
www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-medunarodnih-
ugovora/madarska,81.html (dostęp 20.04.2016).

69  W. Hebda, Strategia energetyczna Republiki Chorwacji do 2020 roku, „Energetyka. 
Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej” 2014, nr 3 (717), s. 90.
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jednak bliskość polityczna nie przekłada się na wymianę handlową, która 
wciąż jest na niskim poziomie70.

W tym miejscu warto również odnieść się do roli Republiki Federalnej 
Niemiec w polityce zagranicznej Republiki Chorwacji. W okresie „rozpadu” 
federacji jugosłowiańskiej, niemieckie stanowisko aprobujące suwerenność 
Chorwacji miało duży wpływ na rozwój wydarzeń na Bałkanach. Na przeło-
mie lat 1991 i 1992, dynamiczne działania niemieckich dyplomatów i poli-
tyków przyczyniły się do obrony chorwackich interesów narodowych71. Co 
ważne, w tym okresie inne państwa takie jak Stany Zjednoczone Ameryki, 
Wielka Brytania czy Francja okazywały swoją powściągliwość w stosunku 
do narodowowyzwoleńczych aspiracji Chorwatów. Wzajemne relacje zosta-
ły zintensyfi kowane na początku XXI w. Niemieckie wsparcie polityczne 
oraz fi nansowe miało znaczący wpływ na akces Chorwacji do NATO i Unii 
Europejskiej. O dobrej jakości bilateralnych relacji świadczy przede wszyst-
kim wymiana handlowa, gdyż zarówno niemiecki eksport do Chorwacji oraz 
import produktów chorwackich od wielu lat odznacza się wysokimi wskaź-
nikami72. Warto wspomnieć, że dwustronna umowa o ochronie inwestycji 
weszła w życie już w 2000 roku, a porozumienie o unikaniu podwójnego 
opodatkowania w 2006 roku. Po przystąpieniu Chorwacji do UE, niemieckie 
przedsiębiorstwa wzmocniły swoją obecność w Chorwacji, głównie poprzez 
realizację projektów wspierających rozwój gospodarczy. Należy również 
podkreślić, że w Republice Federalnej Niemiec według różnych szacunków 
zamieszkuje od 270 do 350 tys. Chorwatów73.

Priorytetem chorwackiej polityki zagranicznej po 2000 roku była inte-
gracja europejska i uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. Negocjacje 
zainicjowano jeszcze w 1999 roku, w następstwie ustanowienia przez Komi-
sję Europejską tzw. Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (The Stabilisation 
and Association Process, SAP), którego celem było wypracowanie stosow-
nej polityki integracyjnej wobec państw Bałkanów Zachodnich. W maju 

70  Problem w rozwoju chorwacko-węgierskiej wymiany gospodarczej wynika bezpośred-
nio z podobieństwa oferty handlowej. Zob. E.B. Lőrinczné, Hungarian-Croatian..., s. 148.

71  M. Księżniakiewicz, Niemcy i europejskie aspiracje Chorwacji (1991–2013), „Rocz-
nik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7, s. 226–229.

72  W 2014 r. chorwacki eksport do RFN wyniósł ponad 11% (4. miejsce), natomiast chor-
wacki import z RFN ok. 15% (1. miejsce) z całkowitego bilansu wymiany handlowej. Zob. 
Statišticki ljetopis Republike Hrvatske 2015, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 
Zagreb 2015, s. 413.

73  Według niemieckich statystyk w RFN przebywa ponad 270 tys. Chorwatów. Zob. Das 
Bundesamt in Zahlen 2014. Asyl, Migration und Integration, Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Nürnberg 2015, s. 109. Natomiast według chorwackiej ambasady w Berlinie po-
nad 350 tys. Zob. http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/hmiu/hrvatsko-iseljenistvo-u-njemackoj/32 
(dostęp 22.04.2016).
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2000 roku KE przyjęła Studium wykonalności74 (Feasibility Study for The 
Stabilisation and Association Agreement) rekomendując otwarcie negocjacji 
z Chorwacją Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (The Stabilisation and 
Association Agreement, SAA)75. Podpisanie wspomnianego układu nastąpiło 
29 października 2001 roku, jednakże wszedł on w życie dopiero 1 lutego 
2005 roku76. Wytyczne zawarte w układzie o stabilizacji objęły takie obszary 
współpracy jak dialog polityczny, kooperacja regionalna, utworzenie strefy 
wolnego handlu do 2007 roku na produkty przemysłowe i większość pro-
duktów rolnych, zbliżenie prawa chorwackiego do unijnego acquis commu-
nautaire, czy współpraca w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpie-
czeństwa77. Tymczasem rząd Republiki Chorwacji złożył wniosek o człon-
kostwo w Unii Europejskiej 21 lutego 2003 roku, i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Komisji Europejskiej, chorwackie państwo uzyskało status kandydata 
18 czerwca 2004 roku. Warto wspomnieć, że Chorwacja była pierwszym 
państwem, które będąc w fazie składania wniosku o członkostwo już posia-
dało kompleksowy program dostosowania do standardów unijnych78. Termin 
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych został przesunięty z 17 marca na 3 paź-
dziernika 2005 roku. Przyczyną opóźnienia była niewystarczająca współpra-
ca Chorwacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosła-
wii79. W świetle pierwszego raportu Komisji Europejskiej z 9 listopada 2005 
roku, pozytywnie oceniono polityczno-gospodarcze zmiany w chorwackim 
państwie. W kolejnych latach najpoważniejszym problemem było zabloko-
wanie procesu akcesyjnego Chorwacji przez Słowenię (w 2008 r.). Kwestia 
ta bezpośrednio wynikała z chorwacko-słoweńskiego sporu granicznego 
i ostatecznie spowodowała blisko roczny zastój w rozmowach Chorwacji 
z Unią Europejską (do września 2009 r.)80. Ostatecznie negocjacje zakoń-

74  Pełna nazwa dokumentu: Studium wykonalności dla Układu o Stabilizacji i Stowa-
rzyszeniu z Chorwacją.

75  M. Babić, Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. Problemy konstytucyjne [w:] 
Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, A. Nowak-Far (red.), Warszawa 2012, 
s. 94.

76  Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu po podpisaniu go przez chorwacką stronę, 
w dalszej kolejności musiał uzyskać akceptacje Saboru, Parlamentu Europejskiego oraz par-
lamentów państw członkowskich UE.

77  K. Koźbiał, Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współ-
czesnością [w:] Bałkany u progu zjednoczonej Europy, P. Czubik (red.), Kraków 2008, s. 47.

78  M. Babić, Przystąpienie..., s. 94.
79  Republika Chorwacji zobowiązała się wydać MTKJ, podejrzanego o zbrodnie wo-

jenne chorwackiego generała Ante Gotowinę. Chorwat poszukiwany od 2001 r. został za-
trzymany w grudniu 2005 r. J. Muś, M. Szpala, Chorwacja w Unii Europejskiej, Łódź 2011, 
s. 27–28.

80  Spośród 35 rozdziałów negocjacyjnych, najbardziej problematyczne okazały się: 
nadmierna instytucjonalizacja w państwie, szerząca się i trudna do zwalczania korupcja, 
współpraca z MTKJ oraz dwustronne relacje z Słowenią. Zob. M. Łakota-Micker, Republika 
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czono 30 czerwca, a 9 grudnia 2011 roku ówczesny Prezydent Republiki 
Chorwacji Ivo Josipović i premier Jadranka Kosor podpisali porozumienie 
w sprawie przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej oraz Akt Końcowy, 
wespół z 27 przywódcami innych państw członkowskich81. Prounijne aspi-
racje Chorwatów, zyskały potwierdzenie w przeprowadzonym 22 stycznia 
2012 roku referendum akcesyjnym (66% poparcie)82 i 1 lipca 2013 roku Re-
publika Chorwacji została 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej. 
W dalszej perspektywie celem polityków chorwackich jest pogłębianie 
współpracy w ramach UE oraz przystąpienie do strefy Schengen.

Mając na uwadze działania wojenne na obszarze SFRJ z lat 90. XX w. 
kwestią szczególnej wagi, podnoszoną nie tylko w Chorwacji jest bezpieczeń-
stwo narodowe. W tym też aspekcie poszczególne rządy Republiki Chorwa-
cji po 2000 roku za zasadniczy cel swojej polityki wyznaczyły członkostwo 
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Pierwszą decyzją zbliżającą 
Chorwację do NATO było przystąpienie w maju 2000 roku do programu 
Partnerstwa dla Pokoju83. Następnie już miesiąc później zostało zawarte Po-
rozumienie na rzecz Bezpieczeństwa między Republiką Chorwacji a NATO, 
co pozwoliło na zdynamizowanie wzajemnych relacji. W październiku 
2000 roku w ramach tzw. Procesu Planowania i Oceny (PARP) zapocząt-
kowano formalną współpracę i Chorwacja przyjęła na siebie zobowiązania 
w zakresie wielostronnych konsultacji w sprawach planowania obronności. 
Jednym z ważniejszych zadań było dążenie do harmonizacji chorwackich sił 
zbrojnych i NATO84. Duże zaangażowanie ze strony Chorwacji przełożyło 
się na jej przystąpienie już w maju 2002 roku do Planu Działań na Rzecz 
Członkostwa (Membership Action Plan, MAP) – najbardziej zaawansowa-

Chorwacji – 28. państwo członkowskie Unii Europejskiej [w:] Bałkany Zachodnie między 
przeszłością a przyszłością, P. Chmielewski, S.L. Szczesio (red.), Łódź 2013, s. 584.

81  M. Babić, Przystąpienie..., s. 96.
82  W referendum akcesyjnym z 22 stycznia 2012 r. wzięło udział nieco ponad 43,5% 

uprawnionych do głosowania, 66,27% głosowało za przystąpieniem Chorwacji do UE, 
33,13 przeciw, 0,56% głosów było nieważnych. Zob. D. Grubiša, Hrvatski referendum za 
Europsku uniju anatomija: zakašnjelog (ne)uspjeha, „Politička misao” t. 49, 2012, nr 2, s. 50. 
Wyniki z referendum niewiele odstają od wyników autorskich badań przeprowadzonych 
wśród studentów Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu w 2013 r. na pyta-
nie: Czy Chorwacja powinna przystąpić do Unii Europejskiej? 62% respondentów udzieliło 
pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 29% udzieliło negatywnej odpowie-
dzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 9% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć 
– 9%, nie wiem – 0%).

83  W ramach Partnerstwa dla Pokoju, Chorwacja oczekiwała przede wszystkim moder-
nizacji swoich sił zbrojnych i większego zaangażowania państw NATO w utrzymywaniu 
pokoju w bezpośrednim sąsiedztwie Chorwacji. Zob. R. Barić, Hrvatska strategija za PfP, 
„Politička misao” t. 37, 2000, nr 3, s. 173–175.

84  M. Łakota-Micker, Chorwacka droga do NATO, „Rocznik Bezpieczeństwa Między-
narodowego” 2011/2012, s. 191.
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nego instrumentu współpracy partnerskiej. W kolejnych latach przedstawi-
ciele Republiki Chorwacji zostali zobowiązani do składania corocznych Pla-
nów Działań na Rzecz Członkostwa. W styczniu 2008 roku w następstwie 
zrealizowania przedakcesyjnych założeń, Republika Chorwacji otrzymała 
poparcie od wszystkich państw członkowskich NATO dla jej przystąpienia 
do struktur Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W lipcu tego sa-
mego roku strony Traktatu Północnoatlantyckiego podpisały protokół akce-
syjny i 1 kwietnia 2009 roku Chorwacja stała się pełnoprawnym członkiem 
NATO. Należy zaznaczyć, że w tym czasie chorwackie społeczeństwo było 
wyraźnie podzielone w kwestii przystąpienia swojego państwa do NATO, 
nieco powyżej 50% reprezentowało przychylne stanowisko85 i w kolejnych 
latach poparcie to nie uległo większym zmianom86. 

5.1.3. Kształtowanie się serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych w latach 2000–2015 

Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że kluczowym elementem regional-
nego bezpieczeństwa są stabilne i przyjazne relacje między Serbią i Chor-
wacją. Analizując wydarzenia polityczne XX w., w szczególności z lat 90. 
XX w. można stwierdzić, że to właśnie serbsko-chorwackie stosunki po-
lityczne miały duży wpływ na rozwój wydarzeń na Bałkanach, zwłaszcza 
w ich zachodniej części. W tym okresie cechował je konfl ikt interesów (lata 
1991–1995), a w dalszej perspektywie czasowej „wymuszona” neutralność 
(lata 1996–2000). Wspomniane państwa wznowiły stosunki dyplomatyczne 
po zakończeniu konfl iktu w Bośni i Hercegowinie, jednakże ich dynami-
zacja nastąpiła dopiero po upadku reżimu Miloševicia87. Demokratyzacja 
serbskiej sceny politycznej i przejęcie władzy przez polityków z Demokra-
tycznej Opozycji Serbii (Demokratska opozicija Srbije, DOS), ale również 
zmiany polityczne w Chorwacji88 otworzyły nowy etap serbsko-chorwackich 

85  V. Morelli, NATO Enlargement: Albania, Croatia, and Possible Future Candidates, 
Congressional Research Service, 2009, s. 8.

86  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu w 2013 r. na pytanie: Czy przystąpienie Chorwacji do 
NATO było konieczne?, 45% respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowa-
nie tak / raczej tak), 25% udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 
30% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 23%, nie wiem – 7%).

87  23 sierpnia 1996 r. przedstawiciele FRJ oraz Chorwacji podpisali porozumienie o nor-
malizacji wzajemnych relacji. 

88  Zmiany polityczne w Chorwacji nastąpiły w efekcie utraty władzy przez Chorwacką 
Wspólnotę Demokratyczną (HDZ) w 2000 r. HDZ pod wodzą Franja Tuđmana sprawowała 
władzę od 1990 r. i reprezentowała nurt nacjonalistyczny, po śmierci lidera w 1999 r. partia 
straciła na znaczeniu i przewartościowała swoją ideologię. Priorytetami chorwackiej polityki 
zagranicznej po 2000 r. była współpraca z strukturami UE oraz rozwój stosunków bilateral-
nych z sąsiadami. Czyt. D. Jović, Croatia after Tudjman: the ICTY and issues of transitional 
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stosunków. Warto zaznaczyć, że po 2000 roku wyznaczniki polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa obu państw w kilku aspektach były zbieżne m.in. 
w kwestii pogłębiania współpracy z Unią Europejską i państwami sąsiedni-
mi. Niemniej jednak u progu XXI w. Serbia obciążona poważnymi proble-
mami wewnętrznymi, przekładającymi się na obniżony prestiż międzynaro-
dowy znajdowała się w bardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej niż 
Chorwacja. Wydarzenia polityczne kolejnych lat unaoczniły znaczne różnice 
między sąsiadującymi państwami. Proces demokratyzacji w Chorwacji za-
chodził zdecydowanie dynamiczniej niż w Serbii, co więcej, Serbowie w okre-
sie niecałej dekady doświadczyli głębokich zmian ustrojowych i politycznych 
(rozwiązanie federacji z Czarnogórą, odłączenie się Kosowa). Tymczasem 
Chorwaci poza mniej istotnymi sporami granicznymi nie byli zaangażowani 
w tak rudymentarne kwestie jak integralność terytorialna państwa. Wspomnia-
ne powyżej czynniki, ale również wiele innych politycznych oraz gospodar-
czo-społecznych uwarunkowań miało przełożenie na ich wzajemne stosun-
ki. Warto odnotować, że elity polityczne obu państw reprezentują odmienne 
stanowiska w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Chorwacja zrealizowa-
ła założenia swojej strategii militarnej i przystąpiła do Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, natomiast Serbia zaniechała dalszych przedsięwzięć 
zmierzających do wstąpienia w struktury NATO na rzecz strategicznego part-
nerstwa z Federacją Rosyjską. W ten sposób granica serbsko-chorwacka sta-
nowi nie tylko granicę Unii Europejskiej, ale też Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego, co ma duże znaczenie dla serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych. Warto zaznaczyć, że w latach 2000–2015 na wzajemne relacje 
wpływ miały również zachodzące zmiany tyczące się stricte sceny partyjnej 
w poszczególnych państwach. Niektóre opcje polityczne (demokraci w Serbii, 
socjaldemokraci w Chorwacji w latach 2000–2003) reprezentowały otwarte 
stanowisko we wzajemnych relacjach, inne w swoich poglądach były bezkom-
promisowe. Niemniej jednak niezależnie od politycznych zapatrywań kolej-
nych rządów najbardziej problematyczne kwestie nie zostały rozwiązane, co 
miało przełożenie na permanentne napięcie w wzajemnych stosunkach.   

U progu XXI w. serbsko-chorwackie stosunki polityczne były ograniczo-
ne i nacechowane obustronną wrogością, co wynikało bezpośrednio z nieko-
rzystnych wydarzeń z lat 90. XX w. O stopniowej poprawie jakości polityki 
zagranicznej obu państw świadczyło wspólne oświadczenie prezydentów 
Stjepana Mesicia89 (Chorwacja) i Vojislava Koštunicy90 (FRJ) w sprawie 

justice [w:] War crimes, conditionality EU integration in the Western Balkans, J. Batt, J. Ob-
radovic-Wochnik (red.), Chaillot Paper no 116, Paris 2009, s. 14–23.

89  Stjepan Mesić był prezydentem Republiki Chorwacji w latach 2000–2010. Prezydenci 
Republiki Chorwacji (1990–2015) zob. tabela nr 41 (Aneks).

90  Vojislav Koštunica był prezydentem Federalnej Republiki Jugosławii w latach 2000–
2003, premierem Serbii w latach 2004–2008. Prezydenci Federalnej Republiki Jugosławii 
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normalizacji relacji i przestrzeganiu układu z Dayton ogłoszone w czerwcu 
2001 roku91. Deklaracja podjęta przez prezydentów obu państw, przyczyniła 
się do zatwierdzenia kilku ważnych porozumień92 pozwalających odbudować 
kooperacje polityczne i gospodarczo-społeczne93. W tym kontekście szczegól-
ne znaczenie miała podpisana w grudniu 2002 roku umowa o wolnym han-
dlu, której celem było m.in.: zdynamizowanie wzajemnych stosunków gospo-
darczych oraz usunięcie barier w serbsko-chorwackim handlu94. Natomiast 
wyraźnie polityczne przesłanie miała umowa o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu narkotykami, substan-
cjami psychotropowymi i ich pochodnymi, terroryzmu i innych poważnych 
przestępstw zawarta w maju 2002 roku. W dokumencie zobowiązano się do 
wymiany informacji na temat osób uczestniczących w zorganizowanej prze-
stępczości i koordynowania wspólnych działań służb policyjnych95. Należy 
zaznaczyć, że w okresie branym pod uwagę problem przestępczości zorga-
nizowanej obejmował cały region Bałkanów i w przestępczy proceder były 
zaangażowane osoby powiązane pośrednio lub bezpośrednio ze zbrodniami 
wojennymi z okresu konfl iktu w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji. 

(1992–2003) oraz Serbii i Czarnogóry (2003–2006) zob. tabela nr 37 (Aneks) oraz Premierzy 
Republiki Serbii (1991–2017) zob. tabela nr 38 (Aneks).

91  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 294.
92  Wykaz serbsko-chorwackich umów międzynarodowych w latach 2000–2015. Zob. ta-

bela  nr 43 (Aneks).
93  W latach 2001–2003 zostały podpisane m.in.: Protokół o współpracy między Mini-

sterstwem Spraw Zagranicznych Republiki Chorwacji i Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
Federalnej Republiki Jugosławii (14.12.2001); Umowa między Rządem Chorwacji a Rządem 
Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu i majątku (14.12.2001); Umowa między Rządem Chorwacji a Rzą-
dem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie readmisji osób, których wjazd lub pobyt na 
terytorium państwa jest nielegalny (23.04.2002); Traktat między Rządem Republiki Chor-
wacji i Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie współpracy w dziedzinie kultury 
i edukacji (23.04.2002); Protokół w sprawie zasad demarkacji granicy oraz przygotowania 
Traktatu o granicy państwowej między Republiką Chorwacji i Federalną Republiką Jugosła-
wii (23.04.2002); Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Federalnej Re-
publiki Jugosławii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, nielegalnego 
handlu narkotykami, substancjami psychotropowymi i ich pochodnymi, terroryzmu i innych 
poważnych przestępstw (08.05.2002); Umowa o wolnym handlu między Republiką Chor-
wacji i Federalną Republiką Jugosławii (23.12.2002); Ogólne porozumienie administracyjne 
w celu wykonania Umowy między Republiką Chorwacji i Federalną Republiką Jugosławii 
o ubezpieczeniu społecznym (18.03.2003).

94  Art. 1 Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske 
i Savezne Republike Jugoslavije, NN-MU 009/2003.

95  Art. 3 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne 
vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, ne-
zakonite trgovine drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima, terorizma i drugih težih 
kaznenih djela, NN-MU 003/2003.
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W okresie kolejnych lat podjęto starania stworzenia wspólnej koncepcji 
dla współpracy serbsko-chorwackiej96. Szczególnie ważne było chorwackie 
poparcie dla przyjęcia Serbii i Czarnogóry do Rady Europy udzielone w mar-
cu 2003 roku97. oraz wizyta dyplomatyczna Čedomira Jovanovicia – wice-
premiera Serbii w Zagrzebiu trzy miesiące później. Głównym wątkiem roz-
mów serbskiego polityka z Toninem Piculą – chorwackim ministrem spraw 
zagranicznych było uregulowanie ruchu granicznego wzdłuż Dunaju oraz 
wycofanie wojsk serbskich ze strefy przygranicznej98. Kilka dni po wizycie 
serbskiego wicepremiera wzajemne relacje polityczne uległy krótkotrwałe-
mu pogorszeniu ze względu na zaistniały incydent w Belgradzie. W trak-
cie zamieszek wywołanych fi nałowym meczem mistrzostw Europy w piłce 
wodnej (reprezentacja Serbii i Czarnogóry wygrała z Chorwacją 9:8) została 
zdewastowana ambasada Chorwacji, m.in. wybito szyby i zerwano chorwa-
cką fl agę z masztu, w jej miejsce umieszczając serbską. Chorwaccy politycy 
uznali wydarzenia w Belgradzie za skandal i podważyli kompetencje serb-
skich służb mundurowych, które nieadekwatnie zareagowały do zagrożenia 
i nie przeciwdziałały zniszczeniu placówki dyplomatycznej99. Zdecydowane 
potępienie aktu wandalizmu wyrażone przez serbski rząd zneutralizowało 
rosnące napięcie polityczne i już w lipcu 2003 roku miało miejsce posie-
dzenie Międzypaństwowej Komisji ds. identyfi kacji, demarkacji granicy 
i przygotowania traktatu granicznego między Chorwacją a Serbią i Czarno-
górą. W ten sposób ponownie uruchomiono negocjacje dotyczące zagadnień 
związanych ze wspólną granicą państwową100. Należy zaznaczyć, że jednym 
z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu były wzajemne przeprosi-
ny za zbrodnie popełnione przez obywateli obu państw w trakcie konfl ik-
tu w latach 1991–1995 wyrażone przez prezydentów Chorwacji oraz Serbii 
i Czarnogóry w trakcie wizyty Stjepana Mesicia w Belgradzie we wrześniu 
2003 roku. Kwestia ta miała istotne znaczenie, zważywszy na fakt że po 

96  W latach 2003–2006 zostały podpisane m.in.: Protokół w sprawie ustanowienia potrój-
nych punktów granicznych między Republiką Chorwacji, Bośnią i Hercegowiną oraz Serbią 
i Czarnogórą (02.10.2003); Protokół o współpracy w procesie integracji europejskiej między 
Ministerstwem Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji a Ministerstwem Międzynaro-
dowych Stosunków Gospodarczych Serbii i Czarnogóry (24.05.2004); Porozumienie mię-
dzy Republiką Chorwacji a Serbią i Czarnogórą w sprawie ochrony mniejszości chorwackiej 
w Serbii i Czarnogórze oraz mniejszości serbskiej i czarnogórskiej w Chorwacji (15.11.2004); 
Porozumienie między Rządem Republiki Chorwacja a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry 
w sprawie międzynarodowego przewozu towarów (23.11.2005); Protokół o współpracy mię-
dzy Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Chorwacji i Ministerstwem Sprawiedliwości 
Republiki Serbii (05.12.2005); Umowa o współpracy w zakresie ścigania sprawców zbrodni 
wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa (13.10.2006).

97  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/71_03,287.html (dostęp 01.05.2016).
98  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/161_03,180.html (dostęp 01.05.2016).
99  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/170_03,171.html (dostęp 01.05.2016).
100  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/226_03,115.html (dostęp 01.05.2016).
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zakończeniu działań wojennych w 1995 roku po raz pierwszy przywódcy 
obu państw ofi cjalnie zadeklarowali przyjęcie polityki zmierzającej do po-
jednania skonfl iktowanych narodów. Ponowne objęcie rządów w Chorwacji 
przez Chorwacką Wspólnotę Demokratyczną pod koniec 2003 roku nie spo-
wodowało zmiany kierunku chorwackiej polityki zagranicznej wobec Serbii. 
W tym aspekcie obawy serbskich polityków dotyczyły możliwości powrotu do 
polityki Franja Tuđmana, niemniej jednak nowe władze HDZ zdecydowały się 
na pogłębianie serbsko-chorwackich stosunków. W maju 2004 roku Miomir 
Žužul – chorwacki minister spraw zagranicznych złożył wizytę w Belgradzie, 
podczas której odbył rozmowy m.in. z Vojislavem Koštunicą – ówczesnym 
premierem Republiki Serbii oraz Vukiem Draškoviciem – serbskim ministrem 
spraw zagranicznych. Obie strony potwierdziły prounijne aspiracje i współpra-
cę na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Podjęto również proble-
matyczne tematy związane z powrotem uchodźców czy poszukiwaniem osób 
zaginionych w następstwie konfl iktu na obszarze SFRJ. Serbowie potwierdzili 
również wycofanie wojska z serbsko-chorwackiej granicy i oddelegowanie 
w jego miejsce straży granicznej. Ponadto zainicjowano negocjacje w sprawie 
dwustronnej umowy o ochronie mniejszości narodowych, które ostatecznie 
zostało zawarte w listopadzie 2004 roku101.

W pierwszych latach XXI w. pozytywny wpływ na stosunki serbsko-
chorwackie miało objęcie prezydentury Serbii (w lipcu 2004 r.) przez Bo-
risa Tadicia102. Zamierzeniem polityka wywodzącego się z Partii Demokra-
tycznej (Demokratska stranka, DS) było zbliżenie państwa serbskiego do 
struktur Unii Europejskiej, co pośrednio wiązało się z unormowaniem relacji 
z państwem chorwackim. Zarówno prezydent Boris Tadić, jak i tworzący 
kolejne rządy politycy wywodzący się z demokratycznego obozu zmierza-
li do odbudowy międzynarodowego wizerunku Serbii. W tym też okresie 
także chorwaccy rządzący m.in. prezydent Stjepan Mesić, reprezentowali 
konstruktywne stanowisko w stosunku do państwa serbskiego. Kreowana 
od 2003 roku polityka stabilności i pojednania z sąsiadami, przełożyła się na 
ożywienie bilateralnych relacji z Serbią103. Potwierdzeniem dobrosąsiedzkich 
stosunków była pierwsza od czasu „rozpadu” SFRJ ofi cjalna wizyta chor-
wackiego premiera w Belgradzie, która miała miejsce pod koniec listopada 
2004 roku. Podczas rozmów Ivo Sanadera104 z Svetozarem Maroviciem105 

101  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/147_04,1026.html (dostęp 01.05.2016).
102  Boris Tadić był prezydentem Serbii w latach 2004–2012. Prezydenci Republiki Serbii 

(1991–2017) zob. tabela nr 39 (Aneks).
103  D. Jović, Croatia..., s. 22–23.
104  Ivo Sanader był premierem Republiki Chorwacji w latach 2003–2009. Premierzy Re-

publiki Chorwacji (1991–2016) zob. tabela nr 40 (Aneks).
105  Svetozar Marović był prezydentem oraz premierem Serbii i Czarnogóry w latach 

2003–2006. Prezydenci Federalnej Republiki Jugosławii (1992–2003) oraz Serbii i Czarno-



230 Serbsko-chorwackie stosunki polityczne w latach 2000–2015  

– prezydentem Serbii i Czarnogóry, określono wspólne cele polityczne, za 
jakie uznano m.in. zintensyfi kowanie bilateralnych relacji oraz dążenie do 
integracji z Unią Europejską. Wystosowano również deklarację wspólnych 
starań zmierzających do wyjaśnienia niektórych kwestii bezpośrednio wy-
nikających z działań wojennych w pierwszej połowie lat 90. XX w. m.in. 
w zakresie zwrotu mienia osobom poszkodowanym w trakcie konfl iktu. Nie-
mniej jednak najważniejszym następstwem spotkania było podpisanie przez 
Ivo Sanadera i Svetozara Marovicia porozumienia o ochronie chorwackiej 
mniejszości w Serbii i Czarnogórze oraz serbskiej i czarnogórskiej w Chor-
wacji106. 

Na początku 2005 roku napięcie we wzajemnych stosunkach wywołało 
neutralne stanowisko serbskich polityków wobec tzw. odnowienia Zgroma-
dzenia Narodowego Republiki Serbskiej Krajiny oraz powołania Rządu Re-
publiki Serbskiej Krajiny na uchodźctwie. W tym kontekście chorwacki pre-
mier przywołał wydarzenia z 1995 roku, które przypieczętowały klęskę tzw. 
„wielkoserbskiej” ideologii107. Ostatecznie zarówno Boris Tadić, jak rów-
nież Vuk Drašković poddali krytyce idee separatystyczne chorwackich Ser-
bów i ofi cjalnie zanegowali udział serbskiego rządu w tym przedsięwzięciu, 
podkreślając jego szkodliwość nie tylko dla stabilności Chorwacji, ale też 
dla Serbii i całego regionu108. Wkrótce (maj 2005 r.) podczas dwustronnych 
rozmów na szczeblu ministerialnym pozytywnie oceniono jakość serbsko-
chorwackich stosunków politycznych, jednocześnie wskazano na potrzebę 
konstruktywnego rozwiązania wciąż nierozstrzygniętych kwestii dotyczą-
cych m.in. powrotu uchodźców, odnalezienia osób zaginionych, zwrotu dóbr 
kultury, wyjaśnienia zbrodni wojennych, zwalczania przestępczości zorga-
nizowanej czy współpracy policyjnej109. Katalog problematycznych zagad-
nień był zróżnicowany i dotyczył bardzo trudnej materii, dlatego też politycy 
serbscy i chorwaccy powściągliwie odnosili się do konkretnych rozwiązań 
i ofi cjalnie nie wyrażali swoich stanowisk wobec kontrowersyjnych kwestii. 
W ten sposób sierpniowe wypowiedzi serbskiego prezydenta oraz ministra 
spraw zagranicznych nawiązujące do dziesiątej rocznicy operacji militarnej 
„Oluja” złamały przyjęty schemat polityki „przemilczania”. Boris Tadić i Vuk 

góry (2003–2006) zob. tabela  37; Premierzy Federalnej Republiki Jugosławii (1992–2003) 
oraz Serbii i Czarnogóry (2003–2006) zob. tabela nr 36 (Aneks).

106  Premijer Hrvatske u Beogradu, b92,
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=11&dd=15&nav_id=155781 

(dostęp 01.05.2016).
107  Sanader: Velika Srbija poražena je u Oluji, nema više šansi za takve fantazije, htt-

ps://vlada.gov.hr/vijesti/sanader-velika-srbija-porazena-je-u-oluji-nema-vise-sansi-za-takve-
fantazije/6949 (dostęp 01.05.2016).

108 http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/38_05,1476.html; http://www.mvep.hr/hr/
mediji/priopcenja/40_05,1482.html (dostęp 01.05.2016).

109  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/102_05,1602.html (dostęp 01.05.2016).
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Drašković uznali chorwacką operację wojskową z 1995 roku za zbrodnię 
wojenną, której efektem były czystki etniczne. Warto również zaznaczyć, że 
Aleksanadar Vučić110 – ówczesny generalny sekretarz Serbskiej Partii Rady-
kalnej uwydatnił prezentowane stanowisko określając „Oluję” zbrodniczym 
działaniem chorwackiego państwa przeciw serbskiemu narodowi111. Pogląd 
polityków serbskich został krytycznie oceniony przez władze chorwackie112, 
a biorąc pod uwagę oświadczenia ministerstwa spraw zagranicznych Repub-
liki Chorwacji był on równoznaczny z powrotem do polityki „wielkoserb-
skiej” dominacji i spuścizny reżimu Slobodana Miloševicia113. 

W tym też okresie miały miejsce wzajemne wizyty dyplomatyczne. Po-
czątkowo Stjepan Mesić odwołał przyjazd do Belgradu z powodu udzielone-
go poparcia serbskiego Ministerstwa Kultury dla zjazdu czetników w miej-
scowości Ravna Gora, upamiętniającego 60. rocznicę powstania tego ruchu, 
jednakże ostatecznie w lipcu 2005 roku chorwacki prezydent złożył wizytę 
w stolicy Serbii. W listopadzie tego samego roku, już po aferze związanej 
z obchodami 10. rocznicy operacji „Oluja”, serbski premier Vojislav Koštu-
nica udał się do Zagrzebia114. Niemniej jednak nie udało się osiągnąć poro-
zumienia w przedmiocie demarkacji granicy na Dunaju i na półwyspie Prev-
laka, otwarte pozostały także kwestie powrotu uchodźców, odszkodowań 
za zniszczenia wojenne, sprawy własności i innych związanych z sukcesją 
po SFRJ115. W zakresie dwustronnych stosunków politycznych ważna była 
również grudniowa wypowiedź Kolindy Grabar-Kitarović116 – chorwackiej 
minister spraw zagranicznych i integracji europejskiej, która zaznaczyła że 
współpraca Serbii i Chorwacji jest kluczowa dla pokoju w regionie i oba 
państwa scala wspólny wyznacznik polityki zagranicznej – akces do Unii 
Europejskiej117.

Rozwiązanie federacji serbsko-czarnogórskiej w czerwcu 2006 roku nie 
miało dużego wpływu na jakość serbsko-chorwackich stosunków politycz-

110  Aleksandar Vučić był premierem Republiki Serbii od 2014 r. Premierzy Republiki 
Serbii (1991–2017) zob. tabela nr 38 (Aneks).

111  Specjial: 10 godina od „Oluje” nad Krajinom, B92, http://www.b92.net/specijal/olu-
ja/index.php?nav_id=174036 (dostęp 01.05.2016).

112  Ivo Sanader oświadczył, że „Oluja” była wielką, wspaniałą i historyczną akcją, dla-
tego też Chorwaci są z niej dumni. Zob. Predsjednik Vlade o izjavi srbijanskog predsjednika 
glede vojno-redarstvene akcije Oluja, https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik-vlade-o-izjavi-
srbijanskog-predsjednika-glede-vojno-redarstvene-akcije-oluja/6588 (dostęp 01.05.2016).

113  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/159_05,1721.html (dostęp 01.05.2016).
114  Predsjednik Vlade RH Sanader s predjednikom Vlade Republike Srbije Koštunicom, 

https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik-vlade-rh-sanader-s-predsjednikom-vlade-republike-
srbije-kostunicom/6327 (dostęp 01.05.2016).

115  W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 432.
116  Kolinda Grabar-Kitarović jest prezydentem Republiki Chorwacji od 2015 r. Prezyden-

ci Republiki Chorwacji (1990–2015) zob. tabela nr 41 (Aneks).
117  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/331_05,2057.html (dostęp 01.05.2016).
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nych. Chorwacki rząd uznał Republikę Serbii i podtrzymał dalsze obowiązy-
wanie zasad dobrego sąsiedztwa, partnerstwa i współpracy. Jeszcze w czerwcu 
Boris Tadić złożył wizytę w Zagrzebiu, gdzie spotkał się z prezydentem oraz 
premierem Chorwacji. Miesiąc później Ivo Sanader odbył rozmowy z Tadiciem 
i  Koštunicą w Belgradzie. Pomimo zapowiedzi dalszego pogłębiania wzajem-
nych stosunków nastąpiło ich wyraźne ograniczenie, które postępowało m.in. 
w związku z narastającym problemem wokół statusu Kosowa. Serbskie wła-
dze dążąc do utrzymania integralności terytorialnej oczekiwały na polityczne 
poparcie sąsiadów oraz innych państw. Stanowisko Serbii ofi cjalnie zaaprobo-
wała m.in.: Rosja, Grecja i Rumunia, natomiast chorwaccy politycy przyjęli 
konformistyczną postawę, tym samym wpisując się w nurt reprezentowany 
przez większość państw Unii Europejskiej. W tym też aspekcie w lutym 2007 
roku swoją opinię wyraziło chorwackie ministerstwo spraw zagranicznych, 
w świetle której Republika Chorwacji zaaprobowała negowany przez Serbów 
plan specjalnego wysłannika ONZ Fina Marttiego Ahtisaariego118. Uznano, że 
w interesie Chorwacji jest utrzymanie pokoju i stabilności na Bałkanach poprzez 
pełne poszanowanie demokratycznych norm i ochrony praw człowieka w Ko-
sowie119. Trudna i skomplikowana sytuacja międzynarodowa Republiki Serbii 
w drugiej połowie 2007 roku miała wyraźny wpływ na serbsko-chorwackie 
stosunki polityczne, które w tym okresie odznaczyły się stagnacją. Właściwie 
kontakty dyplomatyczne ograniczyły się do spotkania ministrów spraw zagra-
nicznych przy okazji 5. sesji Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (OBWE), mającej miejsce w Madrycie pod koniec li-
stopada. Zarówno Kolinda Grabar-Kitarović, jak również Vuk Jeremić wyra-
zili dalsze zainteresowanie rozwojem stosunków dwustronnych niezależnie od 
różnicy poglądów w kwestii Kosowa120. Jednostronne ogłoszenie suwerenno-
ści przez kosowskich Albańczyków w lutym 2008 roku stanowiło pretekst dla 
kolejnej dewastacji chorwackiej ambasady w Belgradzie dokonanej przez pro-
testujących Serbów. Akt wandalizmu spotkał się z ostrą reakcją chorwackiego 
ministerstwa spraw zagranicznych, które uznało go za rażące naruszenie zasad 
prawa międzynarodowego, zagrożenie życia personelu oraz nietykalności mie-
nia chorwackiego państwa121. Stosunkowo wcześnie, gdyż już 19 marca tego 
samego roku Chorwaci uznali suwerenność Republiki Kosowa, co spotkało się 
z krytyką ze strony serbskich polityków122. W opinii Vuka Jeremicia państwa, 

118  Zasadniczym celem planu Ahtisaariego było nadanie Kosowu „kontrolowanej” nie-
podległości. 

119  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/29_07,2742.html (dostęp 01.05.2016).
120  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/309_07,3301.html (dostęp 01.05.2016).
121  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/48_08,3436.html (dostęp 01.05.2016).
122  Posle Hrvatske i Madarske i Bugarska danas priznala nezavisnost, http://www.blic.

rs/vesti/politika/posle-hrvatske-i-madarske-i-bugarska-danas-priznala-nezavisnost/0rtky2d 
(dostęp 01.02.2016).
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które zatwierdziły niepodległość południowej prowincji Serbii naruszyły in-
tegralność terytorialną serbskiego państwa. Swoje stanowisko podtrzymał 
podczas odbywającej się w Zagrzebiu konferencji ministerialnej Inicjatywy 
Adriatycko-Jońskiej w maju 2008 roku123. W kolejnych miesiącach zauwa-
żalny był brak inicjatywy w kierunku wznowienia konstruktywnych rozmów, 
co poskutkowało tym, że przez dwa lata (od października 2006 r. do paździer-
nika 2008 r.) nie podpisano żadnego porozumienia, umowy czy protokołu. 
Mając na uwadze ilość i wagę kwestii problematycznych, w zakresie których 
jak dotąd nie wypracowano wspólnego stanowiska należy zaznaczyć, że okres 
ten odznaczył się spowolnieniem i pogorszeniem serbsko-chorwackich sto-
sunków politycznych. W listopadzie 2008 roku po blisko siedmiomiesięcznej 
nieobecności ambasador Republiki Serbii wrócił do Zagrzebia. Politycy chor-
waccy pozytywnie zareagowali na wznowienie stosunków dyplomatycznych 
deklarując m.in. poparcie dla serbskiego państwa w integracji europejskiej124. 
Niemniej jednak w związku z oświadczeniami wyższych urzędników Serbii 
na temat czystek etnicznych serbskiej ludności na obszarze Chorwacji jeszcze 
w tym samym miesiącu doszło do wymiany nieprzyjaznych not dyplomatycz-
nych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki 
Chorwacji wystosowało oświadczenie, w którym określiło że wojna w byłej 
Jugosławii oraz agresja wobec Chorwacji była następstwem „wielkoserbskiej” 
ideologii i polityki Slobodana Miloševicia. Co więcej, odrzucono serbskie żą-
dania przeprosin uznając, że Chorwacja nie była agresorem w wojnie i chor-
wackie wojska nie prowadziły działań na terytorium Serbii125. 

 W kolejnych latach zawarto kilka porozumień, m.in. o współpracy poli-
cyjnej (2009 r.), o współpracy gospodarczej (2009 r.), o współpracy w dzie-
dzinie obronności (2010 r.), czy też w sprawie ekstradycji (2010 r.)126 W mar-

123  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/155_08,3649.html (dostęp 01.05.2016).
124  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/320_08,3970.html (dostęp 01.05.2016).
125  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/338_08,4004.html (dostęp 01.05.2016).
126  W latach 2008–2011 zostały podpisane m.in.: Memorandum o porozumieniu mię-

dzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji a Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych Republiki Serbii (12.12.2008); Protokół o współpracy w procesie integracji 
europejskiej między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii (20.03.2009), 
Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji oraz Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w sprawie implementacji Umowy między Rzą-
dem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii o readmisji osób, których wjazd lub 
pobyt jest nielegalny (25.05.2009); Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem 
Republiki Serbii o współpracy policyjnej (25.05.2009); Umowa między Rządem Republi-
ki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej (24.06.2009); Umowa 
między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem Republiki Serbii w dziedzinie obronności 
(08.06.2010), Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Serbii w sprawie ekstradycji 
(29.06.2010); Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji 
(Generalną Dyrekcją Policji) a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii (Dy-
rekcją Policji) o współpracy w sezonie turystycznym 2011 (12.05.2011).
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cu 2009 roku Ivo Sanader podczas jednodniowej wizyty w Belgradzie 
spotkał się z ówczesnym premierem Serbii – Mirko Cvetkoviciem127 oraz 
piastującym funkcję prezydenta – Borisem Tadiciem. Ofi cjalnie przyzna-
no, że stosunki między sąsiadami wymagają poprawy i wzmożonych prac 
zwłaszcza w najbardziej problematycznych kwestiach. Potwierdzono rów-
nież, że istnieje różnica zdań co do suwerenności Kosowa oraz zbrodni wo-
jennych128. Wkrótce potem Chorwacja została członkiem NATO, co w kon-
sekwencji przełożyło się na potrzebę określenia nowych ram współpracy 
serbsko-chorwackiej w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W umowie 
między rządem Republiki Chorwacji a rządem Republiki Serbii w dzie-
dzinie obronności ustanowiono m.in. współpracę: wojskowo-techniczną, 
w obszarze edukacji i medycyny wojskowej, w przeciwdziałaniu prolife-
racji broni masowego rażenia, potwierdzono również dążenie do działań 
na rzecz pokoju oraz kooperację w planowaniu obronnym129. Pomimo wy-
pracowania stosownych fundamentów prawnych, współpraca w obszarze 
militarnym nie została zrealizowana i wciąż pozostaje na płaszczyźnie de-
klaratoryjnej. Należy zaznaczyć, że uznanie suwerenności Kosowa przez 
Chorwację w marcu 2008 roku bezpośrednio przyczyniło się do regresu 
serbsko-chorwackich stosunków politycznych. Wraz z upływem czasu 
doszło do nawarstwienia problematycznych zagadnień, co przełożyło się 
na stałe napięcie i nieporozumienia. Konstruktywnego rozwiązania nie za-
oferowali również politycy, którzy przed 2008 rokiem dynamizowali wza-
jemne stosunki. Zarówno prezydent Serbii – Boris Tadić, jak również gło-
wa chorwackiego państwa – Stjepan Mesić nie wypracowali stosownych 
podstaw dla polityki pojednania, jaka była forsowana kilka lat wcześniej. 
Co więcej, serbscy politycy sceptycznie odnieśli się do aktywnego udziału 
chorwackiego prezydenta w dyskusji toczącej się wokół sytuacji w Bośni 
i Hercegowinie, który przejawiał się, m.in. poprzez kwestionowanie decy-
zji politycznych Milorada Dodika – premiera Republiki Serbskiej BiH130. 
Ponadto pod koniec sprawowania mandatu prezydenckiego, Stjepan Mesić 
udał się z dyplomatyczną wizytą do Kosowa, co tym bardziej wzbudziło 
konsternację wśród serbskiej elity politycznej131. 

127  Mirko Cvetković był premierem Republiki Serbii w latach 2008–2012. Premierzy 
Republiki Serbii (1991–2017) zob. tabela nr 38 (Aneks).

128  Predsjednik Vlade u službenom posjetu Srbiji, https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik-
vlade-u-sluzbenom-posjetu-srbiji/8673 (dostęp 01.05.2016).

129  Art. 3 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Srbije o suradnji na području obrane, NN-MU 010/2010.

130  Milorad Dodik był premierem Republiki Serbskiej BiH w latach 1998–2001 oraz 
2006–2010, od 2010 r. jest prezydentem RS BiH.

131  D. Jović, Palubna diplomacija i funkcionalna suradnija: hrvatsko-srpski bilateral-
ni odnosi na početku mandata Ive Josipovića, „Izazovi evropskih integracija” 2010, nr 11, 
s. 38–39.
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Serbowie oczekiwali zdynamizowania wzajemnych stosunków w kon-
tekście zmian politycznych w Chorwacji, jakie miały miejsce w latach 2010–
2011 (w 2010 r. prezydentem został Ivo Josipović132, w 2011 r. rząd skon-
struowali socjaldemokraci). Pewnym przełamaniem impasu było wznowie-
nie negocjacji w kwestii wspólnej granicy w kwietniu 2010 roku. Po blisko 
siedmiu latach przerwy ponownie prace podjęła Międzypaństwowa Komisja 
ds. identyfi kacji, demarkacji granicy i przygotowania traktatu granicznego 
między Republiką Serbii a Republiką Chorwacji133. Miesiąc później, w Za-
grzebiu miało miejsce spotkanie premierów obu państw, w trakcie którego 
Jadranka Kosor134 wręczyła Mirko Cvetkoviciovi chorwackie acquis commu-
nautaire oraz potwierdziła poparcie w staraniach Serbii o akces do Unii Eu-
ropejskiej135. Natomiast w lipcu 2010 roku chorwackie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Integracji Europejskiej przeprowadziło konsultacje z serb-
ską delegacją w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego. 
Omówiono m.in. kwestię roli państwa chorwackiego w strukturach NATO 
oraz reformy sektora wojskowego Serbii136. Niemniej jednak najważniejszym 
wydarzeniem nie tylko o wymiarze politycznym, ale również symbolicznym 
była listopadowa wizyta prezydenta Serbii w Vukovarze. Boris Tadić złożył 
hołd ofi arom wojny i przekazał dokumentację zrabowaną podczas oblężenia 
Vukovaru, przeprowadził również rozmowy z premierem i prezydentem Re-
publiki Chorwacji137. W kwietniu 2011 roku rewizytę w Belgradzie złożyła 
Jadranka Kosor, podczas której ponownie potwierdziła poparcie dla serb-
skich starań integracyjnych z UE. Niestety wzajemne wizyty dyplomatyczne 
najwyższych przedstawicieli obu państw, oprócz deklaracji nie przyniosły 
konstruktywnych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie kwestii historycznych, 
czy też odnośnie statutu serbskiej mniejszości narodowej w Chorwacji. 

Niekorzystny okres w serbsko-chorwackich stosunkach politycznych nie 
został przełamany, co ważne zauważalny był brak konkretnych inicjatyw dy-
namizujących wzajemne relacje. Objęcie w 2012 roku prezydentury przez 
Tomislava Nikolicia, który przez wiele lat był członkiem Serbskiej Partii Ra-

132  Ivo Josipović był prezydentem Republiki Chorwacji w latach 2010–2015. Prezydenci 
Republiki Chorwacji (1990–2015) zob. tabela nr 41 (Aneks).

133  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/160_2010,5391.html (dostęp 01.05.2016).
134  Jadranka Kosor była premierem Republiki Chorwacji w latach 2009–2011. Premierzy 

Republiki Chorwacji (1991–2016) tabela nr 40 (Aneks).
135  Predsjednica Vlade Kosor uručila predsjedniku Vlade Republike Srbije Cvetkoviću 

hrvatski prijevod pravne stečevine EU-a, https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednica-vlade-ko-
sor-urucila-predsjedniku-vlade-republike-srbije-cvetkovicu-hrvatski-prijevod-pravne-stece-
vine-eu-a/9378 (dostęp 01.05.2016).

136  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/316_2010,5681.html (dostęp 01.05.2016).
137  Vukovar: Predsjednica Vlade Kosor s predsjednikom Srbije Tadićem, https://vlada.

gov.hr/vijesti/vukovar-predsjednica-vlade-kosor-s-predsjednikom-srbije-tadicem/9719 (do-
stęp 01.05.2016).
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dykalnej (Srpska radikalna stranka, SRS) zostało przyjęte przez Chorwatów 
z zaniepokojeniem. SRS w swoim programie nawiązywała i nadal odwołuje 
się do haseł narodowych, a jednym z jej celów jest obrona serbskich intere-
sów (serbskiej mniejszości) w państwach ościennych. Założyciel i lider SRS, 
Vojislav Šešelj oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej 
Jugosławii o zbrodnie przeciw ludzkości (zwolniony z aresztu w listopadzie 
2014 r.) otwarcie dyskredytował chorwacką politykę. W 2008 roku Tomislav 
Nikolić wraz z innymi politykami z SRS odłączyli się od Vojislava Šešelja 
i utworzyli konserwatywną Serbską Partię Postępową (Srpska napredna 
stranka, SNS). Polityczny manewr odcięcia się od radykalnej ideologii oka-
zał się sukcesem, gdyż już w 2012 roku Tomislav Nikolić wygrał wybory 
prezydenckie, a jego ugrupowanie polityczne wybory parlamentarne. Nowo 
wybrane władze przewartościowały wyznaczniki polityki zagranicznej. 
Z jednej strony serbskim priorytetem nadal było członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej, z drugiej natomiast wzmocniono polityczno-gospodarcze więzi 
z Rosją. Stosunek do Republiki Chorwacji nie uległ głębszym zmianom, 
jednakże zauważalne było spowolnienie wzajemnej kooperacji. Należy jed-
nak zaznaczyć, że Chorwaci również nie zabiegali o poprawę stosunków. 
O jakości relacji świadczy fakt, że w latach 2012–2015 zawarto zaledwie 
kilka porozumień i głównie były to mało istotne protokoły na poziomie mi-
nisterialnym138. W tym okresie w obu państwach doszło również do zmian 
parlamentarnych, które przełożył się na uformowanie nowych rządów. Od 
listopada 2011 roku premierem Chorwacji był socjaldemokrata Zoran Mila-
nović139, natomiast w lipcu 2012 roku premierem Serbii został polityk repre-
zentujący zbliżoną opcję polityczną – Ivica Dačić140. Pomimo ideologicznej 
bliskości obu polityków, do wspólnego spotkania doszło dopiero w styczniu 
2013 roku, podczas którego potwierdzono potrzebę normalizacji serbsko-

138  W latach 2012–2015 zostały podpisane m.in.: Protokół między Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji) a Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych Republiki Serbii (Dyrekcją Policji) w sprawie wdrożenia mieszanych pa-
troli na wspólnej granicy państwowej (13.05.2013); Memorandum o porozumieniu między 
Ministerstwem Zdrowia Republiki Chorwacji i Ministerstwem Zdrowia Republiki Serbii 
w dziedzinie zdrowia i medycyny (15.07.2013); Umowa między Rządem Republiki Chor-
wacji a Rządem Republiki Serbii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony przed kata-
strofami naturalnymi (15.07.2014); Umowa między Rządem Republiki Chorwacji a Rządem 
Republiki Serbii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody 
(08.06.2015); Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji 
(Generalną Dyrekcją Policji) a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii (Dy-
rekcją Policji) o współpracy w zakresie migracji i kryzysu zapobiegania nielegalnej migracji 
(30.10.2015).

139  Zoran Milanović był premierem Republiki Chorwacji w latach 2011–2016. Premierzy 
Republiki Chorwacji (1991–2016) zob. tabela nr 40 (Aneks).

140  Ivica Dačić był premierem Republiki Serbii w latach 2012–2014. Premierzy Republiki 
Serbii (1991–2017) zob. tabela nr 38 (Aneks).
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chorwackich stosunków politycznych. Była to jednak złożona po raz kolej-
ny deklaracja bez przełożenia na ich faktyczny stan141. Nieefektywny dialog 
szefów rządów kontynuowano przy okazji kolejnych wizyt serbskiego wice-
premiera oraz ministra spraw zagranicznych w Zagrzebiu142.

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej zostało (ofi cjalnie) po-
zytywnie ocenione przez serbskie władze, jednakże członkostwo Chorwa-
cji w UE przełożyło się na nowe obostrzenia w handlu i ruchu osobowym 
z Serbią143. Tym bardziej szczególnego znaczenia nabrała serbsko-chorwa-
cka granica, która w następstwie przystąpienia Chorwacji do struktur Unii 
Europejskiej stanowiła równocześnie zewnętrzną granicę UE. Kwestia ta 
była o tyle skomplikowana, gdyż Serbia i Chorwacja wciąż nie zatwierdziły 
układu granicznego. Równocześnie ważne miejsce w dialogu politycznym 
zajmowała kwestia wzajemnych pozwów o zbrodnie ludobójstwa złożone 
do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (International 
Court of Justice, MTS). W kontekście ewentualnego wycofania oskarżeń, 
w październiku 2013 roku swoją pierwszą wizytę prezydencką w Serbii zło-
żył Ivo Josipović. Niemniej jednak po spotkaniu z Tomislavem Nikoliciem 
stan rzeczy nie uległ zmianie, pozwy pozostały w mocy i w marcu 2014 roku 
miał miejsce początek rozprawy przed Trybunałem. Kwestia ta uwidoczniła 
niemożność wypracowania porozumienia niezależnie od opcji politycznej 
sprawującej władzę w Chorwacji bądź w Serbii. Zarówno socjaldemokraci 
w Chorwacji, jak też postępowcy wespół z socjalistami z Serbii podtrzy-
mali dyskurs polityczny, który nasilał kryzys w serbsko-chorwackich sto-
sunkach politycznych. W sierpniu 2014 roku chorwacki minister sprawiedli-
wości Orsat Milenić oświadczył, że Chorwacja zablokuje negocjacje Serbii 
z Unią Europejską, jeżeli ta nie wyjaśni kwestii zbrodni wojennych144. W ten 
sposób członek rządu naruszył wielokrotnie wygłaszane deklaracje najwyż-
szych chorwackich władz o poparciu dla serbskich starań integracyjnych. 
Inicjatywa Orsata Milenicia została rozwinięta przez premiera kilka miesię-
cy później. Zoran Milanović oświadczył, że prawodawstwo Republiki Serbii 

141  Milanović i Dačić o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, https://vlada.gov.hr/vije-
sti/milanovic-i-dacic-o-otvorenim-pitanjima-izmedju-dvije-zemlje/10874 (dostęp 01.05.2016).

142  http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/,14829.html (dostęp 01.05.2016).
143  Świadczy o tym utrzymujący się bardzo niski poziom wymiany gospodarczej (864 mln 

euro w 2015 r.), zarówno eksport do Chorwacji (399 mln euro), jak i import z Chorwacji 
(465 mln euro) oscyluje w granicach 3% udziału w obrocie handlowym serbskiego państwa 
(dziesiąty partner handlowy w 2015 r.). Zob. Спољнотрговински робни промет Републике 
Србије – децембар 2015. Саопштење број 25 – год. LXVI, 29.01.2016, Статистика спољне 
трговине, Републички завод за статисику, s. 7.

144  Ministar Miljenić za Večernji list: Bez suđenja nalogodavcima Ovčare ne možemo 
podržati Srbiju na putu u EU, https://vlada.gov.hr/vijesti/ministar-miljenic-za-vecernji-list-
bez-sudjenja-nalogodavcima-ovcare-ne-mozemo-podrzati-srbiju-na-putu-u-eu/14777 (dostęp 
01.05.2016).
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nie spełnia standardów obowiązujących w Unii Europejskiej i bez zmian 
w tym zakresie nie ma możliwości na akces. Precyzując, rzecz dotyczyła 
artykułu 3 serbskiej ustawy o organizacji i jurysdykcji władz państwowych 
w postępowaniu o zbrodniach wojennych145, w świetle którego organy władz 
Republiki Serbii są uprawnione do osądzania zbrodni, jakie miały miejsce na 
obszarze Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, niezależnie od 
obywatelstwa sprawcy i ofi ary. Na podstawie powyższej ustawy Serbowie 
nie zgodzili się na ekstradycję Veljko Maricia i Chorwat został skazany przez 
serbski sąd146.

W lutym 2015 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Ha-
dze wydał wyrok oddalający serbskie oraz chorwackie powództwa o ludo-
bójstwo, tym samym zakończył wieloletni spór w tejże kwestii147. Niemniej 
jednak decyzja Trybunału była dla stron procesu rozczarowaniem i przyjęto 
ją w obu państwach z rezerwą. Wkrótce potem miały miejsce wizyty przed-
stawicieli serbskiego rządu w Chorwacji. Jeszcze w lutym 2015 roku do Za-
grzebia przyjechał premier Aleksandar Vučić, zaproszony na inaugurację za-
przysiężenia Kolindy Grabar-Kitarović na prezydenta Republiki Chorwacji. 
Natomiast w marcu wizytę złożył pełniący obowiązki ministra spraw zagra-
nicznych i wicepremiera Serbii – Ivica Dačić, który zaznaczył że poprawa 
stosunków i współpracy z chorwackim państwem jest priorytetem serbskiej 
polityki zagranicznej. Ponownie zadeklarowano rozwój dwustronnego dia-
logu politycznego opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu148. Niestety 
już w kwietniu 2015 roku oburzenie wśród polityków chorwackich wywołał 
incydent z udziałem Vojislava Šešelja. Lider Serbskiej Partii Radykalnej do-
puścił się publicznego spalenia chorwackiej fl agi przed Pałacem Sprawied-
liwości w Belgradzie149. Co prawda serbska władza potępiła działania Voji-
slava Šešelja, jednakże dla Chorwatów był to kolejny dowód niespójności 
polityki rządu Aleksandra Vučicia, który z jednej strony dążył do normali-
zacji dwustronnych stosunków, z drugiej przyzwalał na wywrotową dzia-
łalność Šešelja. W atmosferze skandalu upłynęły także sierpniowe obchody 

145  Art. 3 Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, 
Službeni glasnik RS, br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 101/2011, 6/2015.

146  Predsjednik Vlade Milanović : Srbija ne može ući u EU dok ima univerzalnu jurisdik-
ciju, https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik-vlade-milanovic-srbija-ne-moze-uci-u-eu-dok-
ima-univerzalnu-jurisdikciju/16375 (dostęp 01.05.2016).

147  MTS: Serbia i Chorwacja nie dopuściły się zbrodni ludobójstwa, http://wyborcza.
pl/1,91446,17354004,

MTS__Serbia_i_Chorwacja_nie_dopuscily_sie_zbrodni.html (dostęp 01.05.2016).
148  Ministar Dačić u zvaničoj poseti Hrvatskoj, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/arhi-

va-saopstenja/-2015-/14944-2015-03-11-16-26-30?lang=lat (dostęp 01.05.2016).
149  Potpredsjednica Pusić: Hrvatska želi smirivanje strasti sa Srbijom, https://vlada.gov.

hr/vijesti/potpredsjednica-pusic-hrvatska-zeli-smirivanje-strasti-sa-srbijom/16669 (dostęp 
01.05.2016).
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dwudziestej rocznicy operacji wojskowej „Oluja”, m.in. w Kninie dopusz-
czono do używania mowy nienawiści i symboli faszystowskich propagują-
cych Niezależne Państwo Chorwackie150. Równocześnie zaostrzał się tzw. 
spór o stosowaniu cyrylicy w przestrzeni publicznej na obszarach zamiesz-
kałych przez serbską mniejszość, m.in. rada miasta Vukovaru, zdecydowała 
o usunięciu napisów zapisanych cyrylicą z miejskich instytucji, skwerów 
i ulic oraz wprowadziła obowiązek uzyskania zgody i uiszczenia opłaty za 
każdą ofi cjalną notę zapisaną alfabetem serbskim151. W ten sposób również 
przedstawiciele państwa chorwackiego pozostawali niekonsekwentni odnoś-
nie deklarowanej polityki pojednania wobec Serbii. Negatywny wpływ na 
serbsko-chorwackie relacje miał również kryzys związany z nielegalnymi 
imigrantami przybywającymi do państw Europy Zachodniej przez Bałkany. 
Pod koniec września 2015 roku władze chorwackie zamknęły na kilka dni 
przejścia graniczne dla pojazdów na serbskich rejestracjach, co przełożyło 
się na potężne straty fi nansowe przedsiębiorców152. Niepokojąca dla serb-
skiej strony jest planowana modernizacja i dozbrojenie armii chorwackiej. 
Pod koniec 2015 roku Chorwaci potwierdzili, że zakupią m.in. wyrzutnie ra-
kietowe ziemia-ziemia, których zdolność operacyjna wyniesie 300 km. Wła-
dze chorwackie uzasadniły reformę sektora militarnego i obronnego państwa 
zaistniałą potrzebą odstraszenia potencjalnych wrogów153. Jednakże mając 
na uwadze geopolityczne usytuowanie Chorwacji wspomniane dozbrojenie 
jest wymierzone w potencjał militarny Serbii i może skutkować niepotrzeb-
nym wyścigiem zbrojeń.

Serbsko-chorwackie stosunki polityczne w latach 2000–2015 odznaczały 
się zróżnicowaną jakością i stopniem intensyfi kacji. Można wyróżnić okresy 
pogłębiania współpracy i odbudowywania wzajemnych relacji, ale też okre-
sy narastania antagonizmów i nieporozumień. Bez wątpienia znaczny wpływ 
na te stosunki miały zaszłości historyczne, głównie zakorzenione w jugosło-
wiańskim konfl ikcie z lat 90. XX w. Znamienne było to, że niezależnie od 

150  Podczas uroczystości w Kninie skandowano popularne wśród chorwackich nacjonali-
stów hasła: „ubi ubi Srbina” (zabij zabij Serba), „Mi Hrvati ne pijemo vina, pijemo krv četnika 
iz Knina” (My Chorwaci nie pijemy wina, pijemy krew czetnika z Kninia). Zob. Ministarstvo 
spoljnih poslova Republike Srbije uručilo protestnu notu Ministarstvu vanjskih i europskih 
poslova Republike Hrvatske, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/arhiva-saopstenja/-2015-
/15631-2015-08-06-16-22-40?lang=lat (dostęp 01.05.2016).

151  Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije uručilo protestnu notu Hrvatskoj povo-
dom odluke Gradskog veća Vukovara, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/arhiva-saopstenja/
-2015-/15659-2015-08-17-15-43-08?lang =lat (dostęp 01.05.2016).

152  Imigranci przybywają do Chorwacji. Granica z Serbią otwarta,  http://www.pol-
skieradio.pl/5/3/Artykul/ 1514211, Imigranci-przybywaja-do-Chorwacji-Granica-z-Serbia-
otwarta (dostęp 01.02.2016).

153  V. Pavlic, Arms Race to Start Between Croatia and Serbia?, http://www.total-croatia-
news.com/business/1938-arms-race-to-start-between-croatia-and-serbia (dostęp 01.02.2016).
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ugrupowania politycznego, jakie sprawowało rządy czy to w Chorwacji, czy 
w Serbii po 2000 roku postrzeganie kwestii spornych było zbliżone. W kon-
sekwencji forsowana w pierwszych latach XXI w. polityka pojednania nie 
została rozwinięta, a wręcz przeciwnie wraz z upływem czasu zastąpiono ją 
polityką rywalizacji opartej na wzajemnych uprzedzeniach. Duży wpływ na 
jakość stosunków miały prezydentury Borisa Tadicia (2004–2012) oraz Stje-
pana Mesicia (2000–2010), jednakże oceny ich przedsięwzięć są niejedno-
znaczne154. Z jednej strony obaj politycy dążyli do pojednania skonfl iktowa-
nych narodów, z drugiej podtrzymywali antagonizmy. W tej materii zbliżoną 
politykę kreowali ich następcy Tomislav Nikolić (od 2012 r.) oraz Ivo Josi-
pović (2010–2015). Rządy Republiki Serbii oraz Republiki Chorwacji rów-
nież nie zdołały stworzyć fi larów dla rozwoju konstruktywnych stosunków 
politycznych. Rządy demokratów w Serbii (2001–2008) nacechowane były 
niekonsekwencją w stosunkach z chorwackim państwem. Rozpoczęta przez 
rząd Zorana Ðinđicia (2001–2003) polityka naprawy relacji z sąsiadem, zo-
stała niedostatecznie rozwinięta przez jego następców: Zorana Živkovicia 
(2003–2004) i Vojislava Koštunicę (2004–2008). Zauważalny od 2007 roku 
regres wzajemnych stosunków, wzmocniony kryzysem wywołanym wokół 
Kosowa spowodował, że kolejne gabinety utrzymały status quo. Wprawdzie 
koalicyjny rząd Mirko Cvetkovicia współtworzony m.in. przez demokratów 
i socjalistów w latach 2008–2012, przyczynił się do normalizacji relacji poli-
tycznych z Chorwacją, ale nie wypracował stosownych podstaw dla ich zdy-
namizowania. Rządy Dačicia (2012–2014) i Vučicia (od 2014 r.) utworzone 
przez „postępowców” wespół z socjalistami również nie miały większego 
wpływu na zmianę jakości serbsko-chorwackich stosunków politycznych. 
W przypadku chorwackich rządów zainicjowany przez socjaldemokratycz-
ny gabinet Ivicy Račana (2000–2003) proces stabilizacji stosunków z Ser-
bią został wyraźnie spowolniony przez politykę konserwatywnego rządu 

154  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Czy polityka prezydenta Chorwacji Stjepana Mesica miała 
pozytywny wpływ na serbsko-chorwackie relacje? 49% respondentów z Zagrzebia udzieliło 
pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 10% udzieliło negatywnej odpowie-
dzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 41% nie określiło swojego stanowiska (trudno powie-
dzieć – 33%, nie wiem – 8%). Natomiast tylko 15% respondentów z Belgradu pozytywnie 
oceniło politykę prezydenta Chorwacji, negatywnie aż 39% oraz 46% nie określiło swojego 
stanowiska (trudno powiedzieć – 31%, nie wiem – 15%). Natomiast zbliżone poglądy zostały 
odnotowane odnośnie polityki Borisa Tadicia. Na pytanie: Czy polityka prezydenta Serbii 
Tadicia miała pozytywny wpływ na serbsko-chorwackie relacje? 56% respondentów z Za-
grzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 13% udzieliło ne-
gatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 31% nie określiło swojego stanowiska 
(trudno powiedzieć – 23%, nie wiem – 8%). Podobnie, gdyż 52% respondentów z Belgradu 
pozytywnie oceniło politykę prezydenta Serbii, negatywnie 17% oraz 31% nie określiło swo-
jego stanowiska (trudno powiedzieć – 29%, nie wiem – 2%).
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kierowanego przez Ivo Sanadera (2003–2009), a następnie Jadrankę Kosor 
(2009–2011). Dojście do władzy socjaldemokratów i skonstruowany przez 
nich rząd z Zoranem Milanoviciem na czele (2011–2015) również nie osiąg-
nął pozytywnych rezultatów w zakresie stosunków z sąsiadem. W ten sposób 
kształtujące się w latach 2000–2015 serbsko-chorwackie stosunki polityczne 
naznaczone były konfl iktogennością, co przekładało się na spory politycz-
ne i niemożność wypracowania wspólnego stanowiska w ważnych dla obu 
państw kwestiach. Niemniej jednak, odnotowano również pozytywne aspek-
ty wzajemnych stosunków przejawiające się m.in. w zawartych porozumie-
niach czy układach politycznych.

5.2. Wybrane kwestie z zakresu serbsko-chorwackich 
stosunków politycznych 

Oceniając miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republi-
ki Serbii po 2000 roku należy wziąć pod uwagę te kwestie, które w zasadni-
czy sposób wpływają na ich jakość. Generalnie rzecz ujmując można je włą-
czyć do dwóch obszarów problemowych. Pierwszy z nich stanowią nieroz-
wiązane kwestie historyczne, głównie z lat 90. XX w. Należy tu przywołać 
wzajemne krzywdy wyrządzone podczas jugosłowiańskich konfl iktów z lat 
1991–1995. Obie strony oskarżają się o zbrodnie wojenne (w tym zbrod-
nie ludobójstwa) i obie zgłosiły pozwy do Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości w Hadze. Władze Republiki Chorwacji pozwały Serbię 
(wtedy jeszcze Federalną Republikę Jugosławii) w 1999 roku za popełnienie 
zbrodni ludobójstwa w czasie ofensywy w Slawonii w 1991 roku, głównie 
w Vukovarze. Natomiast Serbia złożyła wniosek w 2010 roku, przywołując 
wydarzenia z akcji „Bljesak” i „Oluja” (1995 r.), podczas których Chorwa-
ci dopuścili się masowych wypędzeń oraz morderstw Serbów155. W świetle 
wyroku MTS z lutego 2015 roku oba pozwy o ludobójstwo zostały odda-
lone156. Uznano, że zarówno Serbowie, jak i Chorwaci popełnili zbrodnie 
wojenne. Problematyka ta bezpośrednio wiąże się z osądzeniem osób od-
powiedzialnych za wydarzenia z lat 1991–1995. Niestety i w tej kwestii nie 
osiągnięto kompromisu i obie strony domagają się uznania „bohaterów” wo-
jennych za zbrodniarzy. Mowa tu m.in. o Ante Gotovinie, ofi cerze dowodzą-
cym podczas operacji „Oluja”, który w 2011 roku został uniewinniony przez 
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Należy również pod-
kreślić, że poważnym problemem we wzajemnych relacjach, który wiąże się 

155  Zob. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, International Court of Justice, 
s. 74–115.

156  M. Ristic, ICJ Rejects Genocide Claims of Serbia and Croatia, http://www.balkanin-
sight.com/en/article/icj-reject-genocide-claims-of-serbia-croatia (dostęp 01.02.2016).
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z okresem wojny, jest kwestia zaginionych osób oraz grabieży. W świetle 
ofi cjalnych wyliczeń wciąż jest poszukiwanych blisko osiem tys. ludzi157. 
Serbowie domagają się również stosownych odszkodowań za mienie przeję-
te przez Chorwatów.

 Drugą grupę problemową serbsko-chorwackich stosunków stanowią 
zagadnienia, jakie wywiązały się po 2000 roku. Wiodącym dylematem jest 
naruszanie praw mniejszości serbskiej zamieszkałej na obszarze Chorwa-
cji, czego przejawem był odnotowany w 2014 roku aż 40% wzrost ilości 
aktów przemocy i nietolerancji w stosunku do roku poprzedniego158. W ra-
porcie Przemoc i nietolerancja wobec Serbów w 2014 r. stwierdzono rozpo-
wszechnienie języka nienawiści (w polityce, w mediach, podczas wydarzeń 
sportowych, w portalach społecznościowych, czy też w postaci graffi ti na 
ulicach chorwackich miast). Odnotowano również przypadki fi zycznej na-
paści i zniszczenia mienia serbskiej społeczności (m.in. splądrowano kilka 
cerkwi)159. Ponadto kwestią różnicującą sąsiadów jest stosunek władzy Re-
publiki Chorwacji do suwerenności Republiki Kosowa. Chorwaci uznając 
w marcu 2008 roku niepodległość południowej prowincji Serbii naruszyli 
jej integralność terytorialną i złamali postanowienia przyjęte m.in. w poro-
zumieniu w sprawie normalizacji stosunków między Republiką Chorwacji 
a Federalną Republiką Jugosławii (z roku 1996)160. Wiele miejsca poświęca 
się również Bośni i Hercegowinie, na obszarze której zamieszkują zarówno 
Serbowie, jak i Chorwaci. Zauważalny wpływ Republiki Serbii na politykę 
Republiki Serbskiej BiH jest negatywnie odczytywany przez Chorwatów. 
Warto także odnotować, że wciąż nie podpisano umowy granicznej, przez co 
trwa spór o linię granicy na Dunaju. Przedstawiciele Chorwacji kwestionują 
przyjętą przez Serbię zasadę, że granica przebiega środkiem głównego nurtu 
rzeki161 i oczekują dowieść swoich racji w międzynarodowym arbitrażu162. 

157  I. Nikolic, Serbia, Bosnia Mark Day of the Disappeared,  http://www.balkaninsight.
com/en/article/serbia-bosnia-mark-missing-persons-day-08-31-2015 (dostęp 01.02.2016).

158  S. Milekic, Croatian Politicians Fuelling Hatred of Serbs, http://www.balkaninsight.
com/en/article/croatian-politicians-fuelling-hatred-of-serbs (dostęp 01.02.2016).

159  T. Opačić, Nasilje i nesnošljivost prema Srbima u 2014, SNV Bulletin, br. 3, Zagreb 
2015, s. 6–35.

160  W art. 1 umawiające się strony zobowiązały się do wzajemnego poszanowania jako 
niezależne, suwerenne, równoprawne państwa w ramach swoich granic międzynarodowych. 
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Save-
zne Republike Jugoslavije, NN-MU 010/1996.

161  Trinaest godina spora Srbije i Hrvatske zbog Šarengradske ade, http://www.blic.rs/
vesti/politika/trinaest-godina-spora-srbije-i-hrvatske-zbog-sarengradske-ade/tsgpgpk (dostęp 
01.02.2016).

162  Хрватска тражи међународху арбитражу за границу са Србијом на Дунаву, 
http://www.nspm.rs/hronika/hrvatska-trazi-medjunarodnu-arbitrazu-za-granicu-sa-srbijom-
na-dunavu.html (dostęp 01.02.2016).
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5.2.1. Kwestia zbrodni i zbrodniarzy wojennych 
w serbsko-chorwackich stosunkach politycznych

Zbrodnie wojenne z lat 1991–1995 i osądzenie osób odpowiedzialnych za 
nie jest kluczowym elementem bezpośrednio wpływającym na serbsko-chor-
wackie stosunki po 2000 roku. Kwestia ta jest tym bardziej problematyczna, 
ponieważ oba narody oraz elity polityczne odnoszą się całkowicie odmien-
nie do konfl iktu, który ostatecznie zakończył się rozpadem jugosłowiańskiej 
federacji. Dla Chorwatów był to domovinski rat (wojna ojczyźniana), walka 
o niepodległość skierowana głównie przeciwko chorwackim Serbom. Na-
tomiast dla Serbów była to wojna domowa wywołana narodowowyzwoleń-
czymi tendencjami w Chorwacji, Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie163. 
Chorwaccy politycy dążyli do wzmocnienia suwerenności swojego państwa, 
a serbscy do utrzymania jugosłowiańskiej federacji. W konsekwencji obie 
strony zainicjowały i przyczyniły się do intensyfi kacji sporu, który prze-
kształcił się w konfl ikt zbrojny. Wojna w SFRJ była najbardziej skompli-
kowaną (podłoże narodowościowe, religijne) i krwawą (powyżej 100 tys. 
ofi ar) konfrontacją militarną w historii Europy po 1945 roku. Odnotowano 
wiele przypadków zbrodni wojennych, w które zaangażowani byli zarówno 
serbscy, jak również chorwaccy żołnierze, oddziały paramilitarne czy nawet 
cywile. W związku z tym, jeszcze w trakcie działań wojennych, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych powołała organ, którego zasadniczym zadaniem 
było osądzenie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. Niestety po-
wojenna współpraca z organami państw – stron konfl iktu była ograniczo-
na, dlatego też przechwycenie zbrodniarzy wojennych napotkało na wiele 
utrudnień. Polityczne zmiany w Serbii oraz w Chorwacji przyczyniły się do 
przewartościowania stanowisk odnośnie jugosłowiańskiej wojny i osób za 
nią odpowiedzialnych. Wraz z upływem czasu doprowadzono do aresztowań 
najważniejszych person, oskarżonych o zbrodnie wojenne. Niemniej jednak 
kwestia ta wciąż stanowi jedną z przeszkód w pogłębianiu serbsko-chorwa-
ckich stosunków politycznych.

Jak już wspomniano, Rada Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji 
nr 827 z 25 maja 1993 roku utworzyła Międzynarodowy Trybunał Karny 
dla byłej Jugosławii z siedzibą w Hadze. Trybunał jest właściwym organem 
do sądzenia osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia międzynarodo-
wego prawa humanitarnego popełnionego na terytorium byłej Jugosławii 
od 1991 roku164. W artykule 2 statutu MTKJ zostały wymienione te czyny, 
które są uważane za ciężkie naruszenie Konwencji genewskich z 1949 roku, 
m.in. umyślne zabójstwo, torturowanie lub nieludzkie traktowanie, w tym 

163  Autor odnosi się do Chorwatów z Republiki Chorwacji i Serbów z Republiki Serbii. 
164  Art. 1 Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, adopted 25 may 

1993 by Resolution 827.
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eksperymenty biologiczne, umyślne spowodowanie wielkich cierpień albo 
ciężkich naruszeń ciała lub zdrowia, niszczenie lub przywłaszczanie mająt-
ku nieusprawiedliwione koniecznością wojskową i dokonywane na wielką 
skalę w sposób niedozwolony i samowolny165. Kolejny przepis dotyczy 
naruszeń praw i zwyczajów wojennych wyszczególniając m.in. umyślne 
niszczenie miast, miejscowości lub wsi albo ich pustoszenie nieuzasadnione 
koniecznością wojenną, atakowanie lub bombardowanie, w jakikolwiek spo-
sób, bezbronnych miast, wsi, domów mieszkalnych lub innych budowli, czy 
grabież własności publicznej lub prywatnej166. Szczególnej wagi jest treść 
kolejnego artykułu, w którym znajduje się odwołanie do ludobójstwa, które 
zdefi niowano jako czyn popełniony w zamiarze zniszczenia w całości lub 
w części narodowych, etnicznych, rasowych bądź religijnych grup społecz-
nych. Zostały wymienione następująca znamiona ludobójstwa: zabójstwo 
członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju 
psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy 
warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częś-
ciowego zniszczenia fi zycznego, stosowanie środków, które mają na celu 
wstrzymanie porodów w obrębie grupy oraz przymusowe przekazywanie 
dzieci członków grupy do innej grupy. Ponadto wskazano, że karze podle-
ga nie tylko ludobójstwo, ale też zmowa w celu popełnienia ludobójstwa, 
bezpośrednie i publiczne podżeganie do jego popełnienia, usiłowanie oraz 
współudział w ludobójstwie167. Powyższa materia została uzupełniona wy-
liczeniem zbrodni przeciwko ludzkości, do których zostały zaliczone takie 
czynności jak: zabójstwo, eksterminacja, niewolnictwo, deportacja, uwięzie-
nie, torturowanie, gwałt, prześladowanie ze względów politycznych, raso-
wych lub religijnych oraz inne czyny nieludzkie168. 

Podczas działań militarnych w byłej Jugosławii w latach 1991–1995, 
zbrodnie wojenne stały się udziałem wszystkich stron konfl iktu. Biorąc pod 
uwagę zbrodnie serbskie na Chorwatach, zamieszkałych w Republice Chor-
wacji, szczególną uwagę należy zwrócić na wydarzenia z Slawonii i Kraji-
ny, obszarów będących ówcześnie pod kontrolą Republiki Serbskiej Krajiny 
(Republika Srpska Krajina, RSK). Na terytorium Slawonii doszło do kilku 

165  Ponadto art. 2 statutu MTKJ za ciężkie naruszenie Konwencji genewskich z 1949 r. 
uznaje: zmuszanie jeńca wojennego lub osoby cywilnej do służby w siłach zbrojnych nie-
przyjaciela; umyśle pozbawienie jeńca wojennego lub osoby cywilnej prawa do tego, by była 
sądzona w sposób słuszny i bezstronny; bezprawna deportacja, przewożenie lub uwięzienie 
osób cywilnych; branie osób cywilnych jako zakładników. Zob. Art. 2, ibidem.

166  Ponadto art. 3 statutu MTKJ za naruszenie praw i zwyczajów wojennych uznaje: 
zajmowanie, niszczenie lub umyślne uszkadzanie instytucji kościelnych, dobroczynnych 
i wychowawczych, artystycznych i naukowych, pomników historycznych i dzieł sztuki oraz 
nauki. Zob. Art. 3, ibidem.

167  Zob. Art. 4 Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia…
168  Zob. Art. 5, ibidem.
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zbrodni wojennych, a najpoważniejsze miały miejsce w Vukovarze i w oko-
licach miasta. Pod koniec sierpnia 1991 roku Jugosłowiańska Armia Ludowa 
(JNA) rozpoczęła trzymiesięczne oblężenie Vukovaru, w trakcie którego zgi-
nęły setki cywilów i uległa zniszczeniu znaczna część miejskiej zabudowy. 
W ostatnich dniach oblężenia kilkaset osób schroniło się w szpitalu, z któ-
rego 20 listopada 1991 roku serbskie oddziały militarne przechwyciły około 
250 osób i następnie rozstrzelały je na obrzeżach Vukovaru (Ovčara). W tym 
też czasie na obszarze Slawonii, aktywnie operowała jednostka paramilitarna 
„Tygrysy Arkana”. Od października 1991 roku do lutego 1992 roku jej człon-
kowie zamordowali ponad stu chorwackich cywilów w niewielkiej naddu-
najskiej miejscowości Erdut oraz kolejnych kilkanaście w Tripanji. Zbrod-
niami wojennymi został obarczony również serbski paramilitarny oddział 
„Białe Orły”, którego bojownicy w listopadzie i grudniu 1991 roku w sposób 
bestialski zamordowali 75 mieszkańców w gminie Voćin. Tragiczne wyda-
rzenia miały miejsce na pograniczu chorwacko-bośniackim w gminie Hrvat-
ska Dubica. 21 października 1991 roku członkowie tzw. „Policji Marticia” 
wykonali egzekucje na 56 cywilach (głównie Chorwaci) w Krečane, koło 
Baćina, a w kolejnych dniach zabili jeszcze 54 osoby. Odnotowano również 
inne zbrodnie serbskich żołnierzy i jednostek paramilitarnych, m.in. 21 paź-
dziernika 1991 roku w Lovas zmuszono chorwackich cywilów do wejścia 
na pole minowe, a następnie ich ostrzelano (zginęło 21 osób), 4 maja 1992 
roku w pobliżu Beli Manastira aresztowano i zamordowano pięciu miesz-
kańców wsi Grabovac. Na obszarze Krajiny, Liki i Dalmacji stwierdzono 
kilka przypadków zbrodni wojennych, najpoważniejsze w okolicach Pitvi-
ckich Jezior, Zadaru i Kninu. 28 października 1991 roku we wsi Lipovača 
w gminie Rakovica zabito siedmiu chorwackich cywilów, natomiast 12 listo-
pada w Saborsku dokonano egzekucji na 29 mieszkańcach, a następnie cała 
miejscowość została doszczętnie zburzona. Jeszcze w grudniu tego samego 
roku w okolicach Pitvickich Jezior zamordowano 10 osób (wieś Vokovići) 
i zorganizowano obóz jeniecki w Korenicy, które stało się miejscem tortur, 
brutalnych pobić i napaści na tle seksualnym. Oddziały Jugosłowiańskiej 
Armii Ludowej wspierane przez serbskie grupy paramilitarne dokonały po-
ważnych zbrodni także w okolicach Zadaru. 18 listopada 1991 roku w miej-
scowości Škabrnja zabito 38 osób, w kolejnych egzekucjach odebrano życie 
kolejnym 26 jeńcom, natomiast dzień później w pobliskim Nadinie uśmier-
cono siedmiu Chorwatów. Ponadto w grudniu 1991 roku jedna z jednostek 
tzw. „Policji Marticia” zamordowała dziesięciu mieszkańców wsi Bruška. 
W przedmiocie zbrodni wojennych nie można pominąć serbskiego oblęże-
nia Dubrownika, podczas którego w wyniku ostrzału w okresie od 1 paź-
dziernika do 7 grudnia 1991 roku, zgięło 43 jego mieszkańców, wiele osób 
raniono i poważnym uszkodzeniom uległa zabytkowa zabudowa Starego 
Miasta (wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Ostrzelaniu 
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rakietowemu poddany został także Zagrzeb, najtragiczniejsze wydarzenia 
z 2 i 3 maja 1995 roku zakończyły się śmiercią sześciu cywilów, 160 osób 
zostało rannych, a częściowemu uszkodzeniu uległy budynki użyteczności 
publicznej m.in. Teatr Narodowy i szpital. Należy również wspomnieć, że 
w Kninie, stolicy Republiki Serbskiej Krajiny założono areszt, w którym 
głodzono i torturowano około 120 chorwackich więźniów169. W ten sposób 
skala serbskich zbrodni wojennych wobec Chorwatów, które miały miejsce 
głównie w drugiej połowie 1991 roku i na początku 1992 roku jest kolosalna, 
a zarazem trudna do osądzenia.

W kolejnych latach na terytorium samozwańczej Republiki Serbskiej 
Krajiny zbrodniczy proceder stał się udziałem chorwackich sił militarnych. 
W dniach od 9 do 11 września 1993 roku w pobliżu miasta Gospić prze-
prowadzono operację militarną „Medački džep“170, w następstwie której 
jedenaście miejscowości zamieszkałych przez Serbów zostało zrównanych 
z ziemią. Ofi cjalnie, chorwaccy żołnierze zamordowali 29 mieszkańców 
przejętych wsi, niemniej jednak wskazuje się, że było więcej niż sto ofi ar 
(ciała zabitych zostały skutecznie ukryte lub zniszczone). Na szczególne 
potępienie zasługują brutalne czyny na serbskich żołnierzach i cywilach, 
m.in. publiczne spalenie żywcem kobiety, przeciąganie ciał samochoda-
mi, torturowanie z wyjątkowym okrucieństwem itp. W tym miejcu warto 
odnieść się do wcześniejszych wydarzeń ze stycznia 1993 roku. W trakcie 
chorwackiej ofensywy w ramach operacji „Maslenica“ (okolice Zadaru) 
według serbskich źródeł Chorwaci pozbawili życia ok. 165 mieszkańców 
wsi Smoković, Kašić, Islam Grčki oraz innych, a następnie zrujnowali bądź 
spalili większość zabudowań171. Najpoważniejsze zbrodnie wojenne zostały 
odnotowane podczas chorwackich operacji militarnych „Bljesak“ i „Oluja“. 
Przypomnijmy, że pierwsza z nich była ofensywą połączonych sił policyj-
nych i wojskowych przeprowadzoną od 1 do 3 maja 1995 roku w okoli-
cach Okučani. W jej efekcie wysiedlono bądź przymusowo wyjechało ok 
12 tys. chorwackich Serbów, zginęły setki żołnierzy i cywilów (liczba różni 
się w zależności od źródła informacji172). Zdecydowanie większą w zna-

169  Dane za: http://www.icty.org/en/cases/interactive-map (dostęp 01.05.2016).
170  Nazwa operacji militarnej „Medački džep“ („Medaczka kieszeń“) została zapożyczo-

na od miejscowości Medak w pobliżu Gospicia.
171  Служен парастос Србима убијеним у акцији Масленица, http://www.rtrs.tv/vije-

sti/vijest.php?id=34468 (dostęp 01.05.2016).
172  Według chorwackich źródeł: zginęło 42 żołnierzy chorwackich, a 162 zostało rannych, 

natomiast po stronie serbskiej śmierć poniosło od 350–450 osób, a od 1 tys. do 1,2 tys. było 
rannych. Zob. I. Brigović, Osvrt na operaciju „Bljesak” u dokumentima Republike Srpske 
Krajine, „Časopis za suvremenu povijest” br. 1 (41), 2009, s. 64. Według raportu specjalnego 
wysłannika ONZ Tadeusza Mazowieckiego zostało zabitych 283 serbskich cywilów (w tym 
57 kobiet i 9 dzieci). Zob. Situation of human rights in the territory of the former Yugoslavia, 
Periodic report submitted by Mr. Tadeusz Mazowiecki, Special Rapporteur of the Commis-
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czeniu militarnym była operacja „Oluja”, którą zrealizowano w dniach 4–7 
sierpnia 1995 roku. O skali przedsięwzięcia świadczy jednoczesne działanie 
chorwackich sił na froncie o długości 630 kilometrów. Zasadniczym celem 
było przywrócenie chorwackiej kontroli na obszarach Republiki Serbskiej 
Krajiny. Zadanie zostało zrealizowane, jednakże głównie kosztem serbskich 
cywilów, którzy w niektórych przypadkach stali się ofi arami zbrodni wojen-
nych. Według statystyk dostarczonych przez Międzynardowy Trybunał Kar-
ny dla byłej Jugosławii zamordowano ponad 300 osób, głównie w pobliżu 
Kninu i Gračaca, m.in. w mieście Gračac i w okolicznych miejscowościach 
zabito 33 serbskich cywilów, w gminach Donji Lapac, Kistanje, Biskupi-
ja, Ervenik łącznie 50 osób, natomiast w stolicy RSK i okolicznych wsiach 
kolejnych 14, z tym że liczba ofi ar w Kninie nie jest sprecyzowana. Kom-
pleksowe badania przeprowadzone w 2001 roku przez chorwacką placówkę 
Międzynarodowej Helsińskiej Federacji na rzecz Praw Człowieka potwier-
dziły liczbę 677 zamordowanych serbskich cywilów. Natomiast według da-
nych z 2014 roku, dostarczonych przez serbską instytucję „Veritas”, ofi ar 
cywilnych było 1078 (z 1719 wszystkich zabitych po stronie serbskiej)173. 
Wiele kontrowersji wzbudziła kwestia odpowiedzialności za tzw. masakrę 
w miejscowości Dvor nad rzeką Uną, gdzie 8 sierpnia 1995 roku w miejsco-
wej szkole zamordowano około dziesięciu niepełnosprawnych osób, głów-
nie serbskiego pochodzenia (według różnych danych od 7 do 12). Tragiczne 
wydarzenie nie zostały powstrzymane, pomimo obecności duńskich żołnie-
rzy, stacjonujących w ramach misji ONZ. Chorwackie władze przez wiele lat 
podtrzymywały tezę, że bestialskich morderstw dokonywali Serbowie, nie-
mniej jednak, dowody wskazują na członków chorwackich sił zbrojnych174. 
Następstwem chorwackiej ofensywy były również przymusowe wysiedlenia 
i masowe uchodźctwo serbskiej społeczności, które w zależności od źródła 
danych wyniosło od około 200 tys. do nawet 250 tys. osób. Należy rów-
nież zauważyć, że w latach 1992–1997 funkcjonował chorwacki obóz kon-
centracyjny „Lora” w Splicie, w którym poddano torturom i nieludzkiemu 
traktowaniu głównie osoby serbskiego pochodzenia (około 1 tys.). Zostało 

sion on Human Rights, pursuant to paragraph 42 of Commission resolution 1995/89, Eco-
nomic and Social Council, United Nations, 5 July 1995.

173  Žrtve akcije „Oluja” na srpskoj strani, http://www.veritas.org.rs/srpske-zrtve-rata-
i-poraca-na-podrucju-hrvatske-i-bivse-rsk-1990-1998-godine/zrtve-akcije-oluja-na-srpskoj-
strani-2014/ (dostęp 01.05.2016).

174  Film dokumentalny „15 minut – masakra w Dvorze” duńsko-chorwackiej koproduk-
cji, w którym wykorzystano oryginalne materiały fi lmowe z miejsca wydarzeń wskazuje, że 
mordercami były osoby z chorwackich sił zbrojnych. Zob. Povukli fi lm za zločin u Dvoru 
tereti HV, http://www.vecernji.hr/hrvatska/povukli-fi lm-15-minuta-masakr-u-dvoru-jer-za-
zlocin-tereti-hrvatsku-vojsku-1065012; Zločin u Dvoru na Uni pred licem sveta, http://www.
novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:596825-Zlocin-u-Dvoru-na-Uni-pred-
licem-sveta (dostęp 01.05.2016).
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zabitych lub zmarło od odniesionych ran 25 więźniów175. Obecnie nie sposób 
określić dokładnej skali chorwackich zbrodni na serbskim narodzie, jednak-
że dane z różnych źródeł jednoznacznie wskazują, że w wielu przypadkach 
miały one miejsce.

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w latach 1997–
2004 wydał oskarżenia wobec 161 osób, do kwietnia 2016 roku zakończono 
postępowanie sądowe w 151 sprawach176. Należy zaznaczyć, że zdecydowana 
większość oskarżonych identyfi kuje się serbską narodowością (94 osoby)177. 
Wśród nich można wyróżnić pięciu przedstawicieli chorwackich Serbów, 
pełniących najwyższe stanowiska w Republice Serbskiej Krajiny: Gorana 
Hadžicia, Milana Babicia, Milana Marticia, Slavko Dokmanovicia oraz Mile 
Mrkšicia. Ponadto oskarżenia skierowano wobec Serbów z Republiki Ser-
bii oraz z Bośni i Hercegowiny, m.in. najpoważniejsze wobec Slobodana 
Miloševicia, Radovana Karadžicia, Ratko Mladicia, Momčilo Krajišnika, 
Radislava Krsticia, Momira Talicia, Zdravka Tolimira oraz Gorana Jelisicia. 
Niewątpliwie wśród oskarżonych najważniejszą osobą był prezydent Serbii, 
a następnie Federalnej Republiki Jugosławii Slobodan Milošević178. Serbski 
polityk został aresztowany w Belgradzie w kwietniu 2001 roku, następnie 
w czerwcu przekazany do Hagi. MTKJ postawił mu łącznie 66 zarzutów, 
w tym naruszenie Konwencji genewskich podczas konfl iktu w Chorwacji179. 

175  Punkt 2, Zločin genocida nad Srbima u Logoru Lora u Splitu u periodu 1991.–1997. 
godine, Komitet za prikupljanje podataka o izvrešenim zločinima protiv čovečnosti i među-
narodnog prava, Beograd 1998. O torturach w obozie „Lora” w Splicie informował Tadeusz 
Mazowiecki w raporcie przedstawionym 17 listopada 1992 r. Czyt. Raporty Tadeusza Mazo-
wieckiego..., s. 86.

176  Key Figures at the Cases, http://www.icty.org/en/cases/key-fi gures-cases (dostęp 
01.05.2016).

177  Wykaz osób (Serbów, Chorwatów) oskarżonych przez MTKJ zob. tabela nr 46 
(Aneks).

178  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy Slobodan Milošević był odpowiedzialny za zbrodnie 
wojenne z lat 1991–1995? 86% respondentów z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi 
(zdecydowanie tak / raczej tak), nikt nie udzielił negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie 
/ raczej nie), 14% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 10%, nie wiem 
– 4%). Natomiast 39% respondentów z Belgradu uznało, że Milošević był odpowiedzialny 
za zbrodnie, 21% odpowiedziało negatywnie oraz aż 40% nie określiło swojego stanowiska 
(trudno powiedzieć – 27%, nie wiem – 13%).

179  Slobodan Milošević został oskarżony m.in. o ludobójstwo; współudział w ludo-
bójstwie; deportacje; prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych; 
uwięzienie i torturowanie ludzi; bezprawne pozbawienie wolności; rozległe zniszczenia 
i przywłaszczania mienia, nieusprawiedliwione koniecznością wojskową i dokonywane bez-
prawnie i samowolnie; grabież własności publicznej lub prywatnej; ataki na ludność cywilną. 
Zob. Slobodan Milošević, „Kosovo, Croatia and Bosnia” (IT-02-54), Case Information Sheet, 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–8.
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W tym kontekście zarzucono Miloševiciovi m.in. eksterminację setek cywi-
lów w kilkunastu miejscowościach na obszarze Chorwacji np. w Vukovarze 
i Dubrowniku, uwięzienie tysięcy Chorwatów i przetrzymywania ich w nie-
ludzkich warunkach, masowe deportacje cywilów chorwackiego pochodze-
nia (170 tys. ludzi) m.in. z Vukovaru, celowe niszczenie domów i innego 
prywatnego oraz publicznego mienia, w tym o znaczeniu historycznym, 
kulturowym lub religijnym180. Proces rozpoczął się w lutym 2002 roku i ze 
względu na śmierć oskarżonego, został zakończony w marcu 2006 roku. Slo-
bodan Milošević ofi cjalnie zmarł na zawał serca w celi więziennej 11 marca 
2006 roku, a okoliczności związane z jego śmiercią wywołały cały szereg 
kontrowersji181. Po 2000 roku wiele miejsca w serbsko-chorwackich dialogu 
politycznym poświęcono również Radovanovi Karadžiciovi i Ratko Mladi-
ciovi. Pierwszy z nich skutecznie ukrywał się do lipca 2008 roku, natomiast 
drugi z oskarżonych aż do maja 2011 roku. Obaj zostali zatrzymani na te-
rytorium Republiki Serbii, co niekorzystnie wpłynęło na jej prestiż między-
narodowy. Radovan Karadžić został w marcu 2016 roku skazany na 40 lat 
więzienia m.in. za ludobójstwo i inne zbrodnie wojenne182. Natomiast wyrok 
w sprawie Ratko Mladicia ma zostać ogłoszony w listopadzie 2017 roku183. 

W aspekcie serbsko-chorwackich stosunków politycznych kluczowe dla 
Chorwatów było osądzenie chorwackich Serbów. Jednym z nich, jak już 
było wspomniane był Goran Hadžić – przewodniczący rządu samozwań-
czego Serbskiego Okręgu Autonomicznego Slawonii, Baranji i Zachod-
niego Sremu (lata 1991–1992), następnie prezydent Republiki Serbskiej 
Krajiny (lata 1992–1994) oraz przewodniczący komitetu koordynacyjnego 
Wschodniej Slawonii, Baranji i Zachodniego Sremu (lata 1996–1998). Akt 
oskarżenia obejmował m.in. zamordowanie ok. 250 Chorwatów (pacjen-

180  Ibidem, s. 1–2.
181  Istnieje hipoteza, że Slobodan Milošević został otruty lub sam się otruł. Zob. Slobo-

dan Milosevic Poisoned Himself. Florence Hartmann claims that former president of Serbia 
committed suicide, http://www.telegraf.rs/english/2159227-slobodan-milosevic-poisoned-
himself-fl orence-hartmann-claims-that-former-president-of-serbia-committed-suicide (dostęp 
01.05.2016).

182  Zob. Radovan Karadžić (IT-95-5/18), Case Information Sheet, International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–4.

183  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy Radovan Karadžić i Ratko Mladić, tak jak Ante Go-
tovina powinni zostać oczyszczeni z zarzutów zbrodni wojennych? Tylko 10% respondentów 
z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 68% udzieliło 
negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 22% nie określiło swojego stanowi-
ska (trudno powiedzieć – 18%, nie wiem – 4%). Natomiast 48% respondentów z Belgradu 
uznało, że Karadžić i Mladić powinni zostać oczyszczeni z zarzutów zbrodni wojennych, 32% 
odpowiedziało negatywnie oraz 20% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 
13%, nie wiem – 7%).
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tów szpitala) na farmie Ovčara, po przejęciu Vukovaru przez serbskie siły 
militarne 20 listopada 1991 roku, zamordowanie 35 mieszkańców Vuko-
varu, bezprawne przetrzymywanie głównie Chorwatów w nieludzkich wa-
runkach184. Hadžić przez kilka lat efektywnie się ukrywał, został aresz-
towany w Serbii dopiero w lipcu 2011 roku (jako ostatni z oskarżonych 
przez MTKJ) i przewieziony do aresztu w Hadze. W kwietniu 2015 roku 
został tymczasowo zwolniony z powodu złego stanu zdrowia (rak móz-
gu) i w lipcu 2016 roku zmarł. Kolejny z zatrzymanych Milan Babić – 
prezydent Republiki Serbskiej Krajiny (lata 1991–1992) oraz jej premier 
(1995 r.) został oskarżony m.in. o prześladowanie ludności nieserbskiej 
w Krajinie i skazany w czerwcu 2004 roku na 13 lat więzienia (w mar-
cu 2006 roku popełnił samobójstwo)185. Znacznie więcej zarzutów było 
skierowanych przeciwko Milanowi Marticiowi, który w latach 1991–1995 
pełni różne funkcje w Republice Serbskiej Krajiny (prezydent, minister 
obrony, minister spraw wewnętrznych). MTKJ oskarżył go m.in. o utwo-
rzenie i zarządzanie tzw. „Policją Marticia”, odpowiedzialną za wielokrot-
ne morderstwa na Chorwatach, eksterminacje i wypędzanie nieserbskiej 
społeczności z obszarów RSK, zaplanowanie i wydanie rozkazu ostrzela-
nia rakietowego Zagrzebia w maju 1995 roku. Milan Martić został skazany 
w czerwcu 2007 roku na 35 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzko-
ści i zbrodnie wojenne. Od 2009 roku odbywa karę w zakładzie karnym 
w Tartu w Estonii186. Natomiast w przypadku Slavko Dokmanovicia, bur-
mistrza miasta Vukovar w latach 1990–1991, na którym ciążyły oskarże-
nie o współudział w morderstwach (Ovčara, Grabovo), postępowanie są-
dowe przed MTKJ zakończyło się bezskutecznie187. Slavko Dokmanović 
został aresztowany przez polską jednostkę wojskową GROM w czerwcu 
1997 roku, jednakże rok później popełnił samobójstwo w celi więziennej 
w Hadze. Ostatni z chorwackich Serbów Mile Mrkšić – pułkownik Ju-
gosłowiańskiej Armii Ludowej, po zdobyciu Vukovaru awansowany na 
generała i dowódcę 8-mej Grupy Operacyjnej w regionie Kordun w Chor-
wacji, został oskarżony o morderstwa, torturowanie i okrutne traktowa-
nie więźniów. W 2007 roku skazano go na 20 lat więzienia, od 2012 roku 
odbywał karę w Portugalii, gdzie zmarł w sierpniu 2015 roku188. W tym 

184  Zob. Goran Hadžić (IT-04-75), Case Information Sheet, International Criminal Tribu-
nal for the Former Yugoslavia, s. 1–2.

185  Zob. Milan Babić, „RSK” (IT-03-72), Case Information Sheet, International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–5.

186  Zob. Milan Martić, „RSK” (IT-95-11), Case Information Sheet, International Crimi-
nal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–10.

187  Zob. Slavko Dokmanović, „Vukovar Hospital” (IT-95-13a), Case Information Sheet, 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–3.

188  Zob. Mile Mrkšić, „Vukovar Hospital” (IT-95-13/1), Case Information Sheet, Interna-
tional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1.
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miejscu należy również odnieść się do sprawy Miodraga Jokicia – Serba, 
jugosłowiańskiego wiceadmirała i dowódcy marynarki wojennej odpowie-
dzialnego za ostrzelanie Dubrownika w grudniu 1991 roku. Miodrag Jokić 
na mocy wyroku MTKJ został w 2003 roku skazany na 7 lat więzienia, jed-
nakże w 2008 roku wyrażono zgodę na jego przedterminowe zwolnienie 
z odbywania kary189. W latach 1991–1992 na obszarze Zachodniej Slawo-
nii wielu zbrodni dokonał oddział paramilitarny „Tygrysy Arkana”. Jego 
dowódca Željko „Arkan” Ražnatović, ofi cjalnie od 1997 roku obciążony 
przez MTKJ zbrodniami przeciwko ludzkości nie trafi ł do aresztu. Wkrót-
ce sprawa wobec jego osoby została zamknięta, gdyż w styczniu 2000 roku 
Ražnatović w następstwie postrzelenia, zmarł w Belgradzie190. Od wielu lat 
duże kontrowersje w Chorwacji budzi działalność Vojislava Šešelja, rów-
nież oskarżonego przez MTKJ. Zostały mu postawione poważne zarzuty 
m.in.: współudział w morderstwach, torturach, prześladowaniach na tle 
politycznym, rasowym i religijnym, propagowania nienawiści. Lider SRS 
od 2003 roku przebywał w haskim areszcie, niemniej jednak w listopadzie 
2014 roku, został tymczasowo zwolniony z powodu złego stanu zdrowia191. 
Wkrótce też wznowił działalność polityczną w Republice Serbii, głównie 
wymierzoną przeciwko Chorwacji (mowa nienawiści). Pod koniec marca 
2016 roku MTKJ uniewinnił go z zarzutów, co przełożyło się na ofi cjalne 
protesty chorwackich polityków192.

 Postępowaniami sądowymi przed Międzynarodowym Trybunałem Kar-
nym dla byłej Jugosławii objęci byli również Chorwaci, odpowiedzialni za 
zbrodnie wojenne z lat 1991–1995. Dla serbsko-chorwackich stosunków po-
litycznych w szczególności ważne było osądzenie Chorwatów, którzy dopuś-
cili się zbrodni na Serbach z Republiki Serbskiej Krajiny. Serbowie domaga-
li się wyroków dla osób zaangażowanych w chorwackie operacje militarne 
tj. „Medački džep” czy „Oluja”. W tym kontekście kluczowym oskarżo-
nym był Ante Gotovina – chorwacki generał, ofi cer dowodzący w oper-
cacji „Oluja”, naczelnik armii chorwackiej w latach 1996–2000. MTKJ 
wydał akt oskarżenia wobec Chorwata dopiero w 2001 roku, niemniej jed-
nak przez kolejnych kilka lat generał skutecznie się ukrywał. Został aresz-
towany w grudniu 2005 roku w Hiszpanii i następnie przekazany do Hagi. 
Ante Gotovinie przedstawiono szereg najpoważniejszych zarzutów, w tym 

189  Zob. Miodrag Jokić, „Dubrovnik” (IT-01-42/01), Case Information Sheet, Interna-
tional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–6.

190  Zob. Željko Ražnatović „Arkan” (IT-97-27), Case Information Sheet, International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–2.

191  Zob. Vojislav Šešelj (IT-03-67), Case Information Sheet, International Criminal Tribu-
nal for the Former Yugoslavia, s. 1-3.

192  Kolinda se žalila Ban Ki Munu: Šešelj oslobođen iako su svedoci bili zastrašivani 
i potkupljivani, http://www.blic.rs/vesti/politika/kolinda-se-zalila-ban-ki-munu-seselj-oslo-
boden-iako-su-svedoci-bili-zastrasivani-i/f2dwqzt (dostęp 01.05.2016).
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zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, m.in. wydanie rozka-
zów zamordowania co najmniej 150 Serbów z Krajiny oraz wypędzenia 
około 200 tys. W kwietniu 2011 roku Trybunał w Hadze skazał chorwa-
ckiego generała na 24 lata więzienia193. Werdykt został krytycznie przyjęty 
zarówno przez chorwackich polityków, jak i społeczeństwo, dla których 
Ante Gotovina był bohaterem narodowym. Warto wspomnieć, że w son-
dażu przeprowadzonym wkrótce po wydaniu wyroku MTKJ, aż 95,4% 
chorwackich respondentów uznało, że jest on niesprawiedliwy194. W listo-
padzie 2012 roku po złożonej apelacji od wyroku MTKJ, Ante Gotovina 
został uniewiniony od wszystkich stawianych zarzutów195. Tym samym 
człowiek uznawany przez Serbów za głównego zbrodniarza na serbskim 
narodzie przebywa na wolności. W sprawie „Oluja” na ławie oskarżonych 
zasiedli również inni Chorwaci. Generał Ivan Čermak – wiceprezes zarzą-
du Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ), doradca prezydenta 
Franja Tuđmana oraz chorwackiego ministra obrony w latach 1991–1993. 
Od sierpnia do listopada 1995 roku pełnił obowiązki dowódcy garnizonu 
w Kninie, dlatego też bezpośrednio był zaangażowany w realizacji celów 
operacji „Oluja” i z tego tytułu MTKJ postawił mu zarzuty zbrodni wojen-
nych. Ivan Čermak przebywał w haskim areszcie od 2004 roku, jednakże 
nie udowodniono jego udziału w zbrodniach i w kwietniu 2011 roku zo-
stał uniewiniony196. Kolejny z oskarżonych generał Mladen Markač – od 
1994 roku dowódca jednostek specjalnych chorwackiej policji. Podczas 
operacji „Oluja” kontrolował działania podległych mu jednostek policyj-
nych, przez co został obarczony zbrodniami, jakie były ich udziałem. Po-
dobnie, jak Ivan Čermak został przekazany MTKJ w 2004 roku, jednakże 
w wyroku z kwietnia 2011 roku został skazany na 18 lat więzienia. Kil-
kanaście miesiecy później w następstwie apelacji złożonej wraz z Ante 
Gotoviną oczyszczono go z zarzutów i zwolniono z aresztu197. W ten spo-

193  Zob. Gotovina and Markač, „Operation Storm” (IT-06-90), Case Information Sheet, 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–8.

194  D. Butković, Samo 23% Hrvata za ulazak u EU! Čak 95% smatra presudu nepraved-
nom, http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ekskluzivno-samo-23-hrvata-za-ulazak-u-eu-cak
-95-smatra-presudu-nepravednom/2042394/ (dostęp 01.05.2016). 

195  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Czy Ante Gotovina został zasadnie oczyszczony z zarzutów 
zbrodni wojennych? 75% respondentów z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zde-
cydowanie tak / raczej tak), 8% udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej 
nie), 17% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 13%, nie wiem – 4%). 
Natomiast tylko 4% respondentów z Belgradu pozytywnie oceniło uniewinnienie Gotoviny, 
negatywnie aż 82% oraz 14% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 5%, nie 
wiem – 9%).

196  Zob. Gotovina and Markač….
197  Ibidem.
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sób najwyżsi dowódcy zaangażowani w opercaję militarną „Oluja”, na 
podstawie wyroków wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
dla byłej Jugosławii, nie zostali obwinieni zbrodniami wojennymi, które 
niewątpliwie miały miejsce.

Przed obliczem MTKJ toczyła się jeszcze jedna ważna sprawa karna, 
bezpośrednio związana z działaniami wojennymi na obszarze Republiki 
Chorwacji. Dotyczyła chorwackiej operacji militarnej „Medački džep” 
z września 1993 roku. Zarzuty o dokonanie zbrodni wojennych zostały 
wystosowane wobec dwóch członków chorwackiej armii: Janko Bobetko 
oraz Mirko Noraca. Janko Bobetko będąc szefem sztabu generalnego Sił 
Zbrojnych Republiki Chorwacji w latach 1992–1995 koordynował działa-
nia wojenne w trakcie akcji „Medački džep”. Został oskarżony przez MTKJ 
w 2002 roku, m.in. o prześladowania na tle politycznym, rasowym i reli-
gijnym, współudział w morderstwach około stu serbskich cywilów, tortu-
rowanie jeńców wojennych i rujnowanie mienia publicznego i prywatnego. 
Janko Bobetko zmarł w kwietniu 2003 roku i z tego względu postępowanie 
karne wobec niego zostało zakończone198. Drugim z oskrżonych był gene-
rał Mirko Norac – dowódza 9-tej brygady zmotoryzowanej chorwackiej 
armii w 1993 roku, bezpośrednio zaangażowanej w realizację założeń mi-
litarnych operacji „Medački džep”. Akt oskarżenia obejmował cały szereg 
zbrodni wojennych, tj. morderstwa na serbskich cywilach, okrucieństwo 
i nieludzkie traktowanie jeńców wojennych, czy terroryzowanie ludności 
cywilnej. W 2004 roku został przewieziony z chorwackiego więzienia 
(skazany w 2003 r. przez chorwacki sąd w Rijece na 12 lat więzienia) do 
Hagi. Niemniej jednak już we wrześniu 2005 roku postępowanie w jego 
sprawie zostało przekazane przez MTKJ do chorwackiego sądownictwa199. 
Tym samym na podstawie wydanego wyroku przez sąd w Zagrzebiu, Mir-
ko Norac został skazany w 2008 roku na siedem lat więzienia. Po trzech 
latach odbywania kary (w sumie 10 lat od aresztowania w 2001 roku) zo-
stał warunkowo zwolniony z zakładu karnego. Należy tutaj podkreślić, że 
Franjo Tuđman200, przywódca polityczny Chorwacji w latach 90. XX w. 

198  Zob. Janko Bobetko, „Medak Pocket” (IT-02-62), Case Information Sheet, Interna-
tional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–2.

199  Zob. Ademi and Norac, „Medak Pocket” (IT-04-78), Case Information Sheet, Inter-
national Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, s. 1–4.

200  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie 
w 2013 r. na pytanie: Czy Franjo Tuđman był odpowiedzialny za zbrodnie wojenne z lat 1991–
1995? 42% respondentów z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / ra-
czej tak), 22% udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 36% nie określiło 
swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 28%, nie wiem – 8%). Natomiast 63% respondentów 
z Belgradu uznało, że Tuđman był odpowiedzialny za zbrodnie, tylko 3% odpowiedziało negatyw-
nie oraz 34% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 19%, nie wiem – 15%).
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nie został oskarżony o zbrodnie wojenne przez MTKJ, ponieważ zmarł 
w 1999 roku201.  

W wyjaśnieniu zbrodni wojennych nieodzowna jest współpraca chorwa-
ckiego i serbskiego wymiaru sprawiedliwości. Stosowne uwarunkowania 
polityczne dla zainicjowania kooperacji zaistniały dopiero w pierwszych 
latach XXI w. Do 2005 roku wzajemna współpraca oparta była na dwóch 
dokumentach: Memorandum o współpracy między Federalną Republiką Ju-
gosławii a Republiką Chorwacji w obszarze pomocy prawnej w sprawach 
cywilnych i karnych (podpisane w 1997 r.) i Europejskiej konwencji o wza-
jemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. W lutym 2005 roku serbska 
i chorwacka prokuratura podpisały Memorandum o wzajemnej współpra-
cy w zakresie zwalczania wszelkich form poważnych przestępstw, w tym 
zbrodni wojennych. Rok później w październiku 2006 roku zawarto Umowę 
o współpracy w ściganiu sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko 
ludzkości i ludobójstwa. Największą korzyścią z umowy była możliwość 
wymiany dokumentacji prawnej związanej z postępowaniami wobec zbrod-
niarzy wojennych. Do końca 2015 roku prokuratury obu państw dokonały 
wymiany ponad stu akt karnych, które w niektórych przypadkach okaza-
ły się niezbędne dla przeprowadzenia procesów sądowych202. W ten spo-
sób serbskie Biuro Prokuratora ds. Zbrodni Wojennych otrzymało od Biura 
Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji informacje w 36 sprawach 
karnych wobec 63 oskarżonych, na podstawie których skazano 20 osób203. 
Niestety współpraca została poważnie zagrożona w 2011 roku, w następ-
stwie przyjęcia przez chorwacki parlament ustawy o nieważności niektórych 
aktów prawnych organów sądowych byłej Jugosłowiańskiej Armii Ludo-
wej, Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i Republiki Serbii 
(Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, 
SFRJ i Republike Srbije)204. W art. 3 wspomnianej ustawy zaznaczono, że 

201  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy Franjo Tuđman podobnie jak Slobodan Milošević 
powinien odpowiadać za zbrodnie wojenne z lat 1991–1995 przed Trybunałem w Hadze? 
42% respondentów z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej 
tak), 27% udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 31% nie określiło 
swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 25%, nie wiem – 6%). Natomiast aż 96%! respon-
dentów z Belgradu uznało, że Tuđman powinien zostać osądzony, tylko 1% odpowiedziało 
negatywnie oraz 3% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 1%, nie wiem 
– 2%).

202  Zob. http://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/pocetna_lat.htm (dostęp 01.05.2016).
203  Ten Years of War Crimes Prosecutions in Serbia: Contours of Justice. Analysis of the 

Prosecution of War Crimes in Serbia 2004–2013, Humanitarian Law Center, Belgrade 2014, 
s. 25–26.

204  Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, SFRJ i Re-
publike Srbije, Narodne novine, br. 124/11.
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chorwackie organy sądowe nie będą działać na wniosek serbskich organów 
sądowych w sprawach udzielenia pomocy prawnej w postępowaniach kar-
nych, jeżeli wspomniane wnioski będą stały w sprzeczności z porządkiem 
prawnym Republiki Chorwacji i zaszkodzą jej suwerenności i bezpieczeń-
stwu205. Co więcej, z chwilą wejścia w życie ustawy zostały unieważnione 
wszystkie akty prawne wydane przez organy sądowe JNA, SFRJ oraz Re-
publiki Serbii odnoszące się do wojny w Chorwacji, w których podejrzanym, 
oskarżonym czy skazanym za przestępstwa naruszające normy międzynaro-
dowego prawa humanitarnego był obywatel Chorwacji206. W konsekwencji, 
niektóre postępowania karne m.in. w sprawie Purda207, Vesny Bosanac208, 
Šeksa209, które przejęło serbskie Biuro Prokuratora ds. Zbrodni Wojennych 
w świetle chorwackiego prawodawstwa były niewiążące. Niemniej jednak 
serbska prokuratura kontynuowała swoje prace w tym zakresie. Po chorwa-
ckich wyborach parlamentarnych z grudnia 2011 roku nowo utworzony rząd 
Milanovicia sceptycznie ocenił kontrowersyjną ustawę, natomiast prezy-
dent Josipović wystąpił do Sądu Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadania 
jej konstytucyjności. Prezydencki wniosek przez ponad trzy lata nie został 
rozpatrzony i w lutym 2015 roku wnioskodawca postanowił o jego wyco-
faniu210. Należy podkreślić, że pomimo utrudnień politycznych i prawnych 
serbsko-chorwacka współpraca wymiarów sprawiedliwości doprowadziła 
do rozwiązania wielu spraw karnych, dotyczących m.in. zbrodni w Vuko-
varze (Ovčara), Splicie (obóz „Lora”) czy związanych z operacją „Oluja”211. 
Na podstawie danych dostarczonych przez Biuro Prokuratora Generalnego 
Republiki Chorwacji do końca 2014 roku w sądach chorwackich toczyły się 

205  Art. 3, ibidem.
206  Art. 1, ibidem.
207  Tihomir Purda, członek armii chorwackiej, podejrzewany o popełnienie zbrodni wo-

jennych przeciwko żołnierzom Jugosłowiańskiej Armii Ludowej w listopadzie 1991 r. Aresz-
towany w 2011 r. w Bośni i Hercegowinie, został uniewinniony z racji braku dowodów.

208  Vesna Bosanac, dyrektorka szpitala w Vukovarze w czasie oblężenia w 1991 r., oskar-
żona przez prokuraturę byłej Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (JNA) o znęcanie się nad ran-
nymi żołnierzami JNA. Dochodzenie w jej sprawie uległo przedawnieniu w 2011 r. 

209  Vladimir Šeks, chorwacki polityk i prawnik, były minister, wieloletni parlamentarzy-
sta, przewodniczący parlamentu, jeden z liderów HDZ, oskarżony w 1992 r. wraz z innymi 
44 osobami przez prokuraturę byłej Jugosłowiańskiej Armii Ludowej o zbrodnie wojenne 
i ludobójstwo. W 2011 r. dochodzenie zostało przejęte przez serbskie Biuro Prokuratora 
ds. Zbrodni Wojennych.

210  Zob. http://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/24ba570488fdc25ec1256e2e005768ff/
c12570d30061ce54c1257 f54003e550a/$FILE/U-I-6293-2011.pdf (dostęp 01.05.2016).

211  W styczniu 2015 r. chorwaccy członkowie Parlamentu Europejskiego zainicjowali 
dyskusję nt. ograniczenia terytorialnej i personalnej jurysdykcji serbskiego Biura Prokuratora 
ds. Zbrodni Wojennych oraz wezwali serbskie władze do rewizji niektórych aktów prawnych. 
Zob. National Strategy for the Prosecution of War Crimes for the Period 2016–2020, Repub-
lic of Serbia, January 2016, s. 17.
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3553 sprawy, w których osoby podejrzane były o popełnienie zbrodni wo-
jennych. W 589 przypadkach zapadły wyroki skazujące o różnym wymiarze 
kary. Należy jednak zaznaczyć, że większość podejrzanych osób identyfi ko-
wało się serbskim pochodzeniem. Z ponad 3,5 tys. założonych spraw kar-
nych tylko 119 odnosiło się do członków chorwackich sił zbrojnych, z czego 
wyrok skazujący usłyszały 44 osoby212. Natomiast serbskie Biuro Prokura-
tora ds. Zbrodni Wojennych dotychczas oskarżyło 188 osób, wydało wyroki 
skazujące w 71 przypadkach. Najobszerniejsza sprawa Ovčara 1 (Vujović 
i inni), zakończyła się skazaniem 13 podejrzanych na łączną karę 190 lat 
więzienia213.

Kwestia zbrodni i zbrodniarzy wojennych, właściwie od końca konfl ik-
tu w 1995 roku, zajmuje bardzo ważne miejsce w serbsko-chorwackich 
stosunkach politycznych. Niemniej wzrost obustronnego zainteresowania 
tym zagadnieniem nastąpił po roku 2000 i od tego momentu można mówić 
o wspólnych inicjatywach, których celem było wyjaśnianie problematycz-
nych spraw. Kluczową funkcję w tym zakresie odegrał Międzynarodowy 
Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze, którego zasadniczym za-
daniem było osądzenie najważniejszych osób podejrzewanych o zbrodnie 
wojenne czy też zbrodnie przeciwko ludzkości (ludobójstwo). Ocena jego 
działalność jest kwestią sporną, a wyroki które wydał z pewnością budzą 
pewne kontrowersje, zwłaszcza w państwach bezpośrednio zainteresowa-
nych toczącymi się sprawami. Osądzenie pozostałych osób zaangażowanych 
w zbrodniczy proceder pozostawiono serbskiemu i chorwackiemu sądowni-
ctwu. W tym aspekcie osiągnięto zarówno sukcesy (czego przykładem jest 
współpraca prokuratur), ale też pojawiło się wiele wzajemnych zastrzeżeń 
do prawodawstwa, czy do samych procesów karnych. Niestety serbsko-
chorwackie stosunki polityczne są skorelowane ze społecznymi odczuciami 
co do wydarzeń z lat 1991–1995. Przez część społeczeństwa osoby odpowie-
dzialne za zbrodnie są traktowane z szacunkiem, a ich zbrodnicze czyny są 
usprawiedliwiane koniecznością obrony narodowych interesów. Po upływie 
dwóch dekad od tragicznych wydarzeń problematyka zbrodni i zbrodniarzy 
wojennych zdecydowanie negatywnie wpływa na stosunki polityczne mię-
dzy Republiką Chorwacji a Republiką Serbii i z pewnością w najbliższych 
latach nadal będzie stanowić przeszkodę dla wzajemnych inicjatyw i współ-
pracy politycznej214.  

212  Dane za: Ažurirano izvješće u radu o predmetima ratnih zločina, Državno odvjetništvo 
Republike Hrvatske, http://www.dorh.hr/dorh2003 (dostęp 01.05.2016).

213  http://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/predmeti_lat.htm (dostęp 01.05.2016).
214  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 

Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Co jest obecnie najbardziej problematyczne w serbsko-
chorwackich relacjach? spośród dziewięciu propozycji odpowiedzi (1. Polityka zagraniczna 
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5.2.2. Kwestia serbskiej mniejszości w Chorwacji 
i chorwackiej mniejszości w Serbii w serbsko-chorwackich 

stosunkach politycznych
Kwestia mniejszości narodowych w obu państwach jest wysoce prob-

lematyczna, dlatego też wymaga od polityków zachowania ostrożności 
w defi niowaniu ich praw i określenia miejsca w serbskim czy chorwackim 
społeczeństwie. Warto zaznaczyć, że właściwie przez cały okres XX w. 
problematyka mniejszości narodowych była zmarginalizowana. Przyczyna 
takiego stanu rzeczy bezpośrednio wynikała z funkcjonowania poszczegól-
nych narodów w jugosłowiańskiej federacji oraz forsowania koncepcji jugo-
słowiańskiej tożsamości narodowej. Mniejszości narodowe, które faktycznie 
zamieszkiwały obszary socjalistycznej Serbii oraz Chorwacji nie miały moż-
liwości prawnych ani politycznych do wypracowania statusu mniejszości. 
W świetle czterech spisów ludności (z 1961 r., 1971 r., 1981 r., 1991 r.), chor-
wacka populacja na obszarze Serbii systematycznie się obniżała z 196 tys. 
w 1961 roku (2,6%) do 97 tys. w 1991 roku (1,2%)215. Z terytorialnego punk-
tu widzenia Chorwaci zamieszkiwali głównie przygraniczne obszary Serbii 
(w okolicach miast Apatin, Sombor, Šid). Natomiast na podstawie ewiden-
cji ludności (z 1953 r., 1971 r., 1981 r., 1991 r.) Serbowie stanowili dość 
liczną społeczność w Chorwacji. W 1953 roku ich liczba wynosiła 588 tys. 
(15%), natomiast w 1991 roku ok. 582 tys. (12,2%) i najliczniej zamiesz-
kiwała we wschodniej Slawonii oraz w Krajinie. Warto odnotować, że do 
momentu konfl iktu zbrojnego jedenaście gmin położonych w Krajinie miało 
odrębny status w socjalistycznej Republice Chorwacji i przeważała w nich 
ludność serbska, np. w blisko 43 tys. gminie Knin ok. 38 tys. (88,2%) miesz-
kańców było Serbami216. Przedstawiona powyżej struktura narodowościowa 
uległa diametralnym zmianom w następstwie jugosłowiańskiej wojny z lat 
1991–1995. Problematyka ta w szczególności objęła serbską populację, któ-
ra została przymusowo wysiedlona z terytoriów podległych chorwackiemu 
państwu. Należy zaznaczyć, że podczas wojny domowej na obszarze dzisiej-
szej Chorwacji funkcjonowało quasi-państwo Republika Serbskiej Krajiny. 
Zostało utworzone przez serbską mniejszość, której aspiracją była ochrona 

Serbii, 2. Polityka zagraniczna Chorwacji, 3. Serbska i chorwacka elita polityczna, 4. Kwestia 
serbsko-chorwackiej granicy, 5. Kwestia zbrodniarzy wojennych 1991–1995, 6. Wzajem-
na wrogość i urazy spowodowane konfl iktem 1991–1995, 7. Kwestia serbskiej mniejszości 
w Chorwacji i chorwackiej w Serbii, 8. Zaszłości historyczne sprzed 1991 r., 9. Inne) najwię-
cej respondentów zarówno w Zagrzebiu (30%) oraz w Belgradzie (27%) uznało, że obecnie 
najbardziej problematyczna w serbsko-chorwackich relacjach jest kwestia zbrodniarzy wo-
jennych z lat 1991–1995.

215  Dane za:. Попис становnиштва, домаћинстава и станова 2011. у Републици 
Србији, Републички завод за статистику, Београд 2012, s. 14 i 15.

216  P. Eberhardt, Przemiany..., s. 54–58.
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serbskich interesów i tożsamości narodowej. W efekcie doszło do krwawych 
walk i zdewastowania wielu miejscowości. Symbolem chorwacko-serbskie-
go konfl iktu pozostaje Vukovar, nadgraniczne miasto doszczętnie zniszczo-
ne i okupione wieloma tysiącami ofi ar217. Należy również wspomnieć, że 
w 1995 roku chorwackie wojska przeprowadziły operacje „Bljesak” oraz 
„Oluja”, których celem było wysiedlenie Serbów z Chorwacji218. Według 
różnych danych ok. 200–250 tys. ludzi serbskiego pochodzenia zostało zmu-
szonych do opuszczenia swoich domów, a zginęło w przybliżeniu 2 tys.219 
Reasumując w okresie czterech lat (1991–1995) Chorwację opuściło ok. 
300–350 tys. Serbów220.

Te wydarzenia oraz wzajemne krzywdy wyrządzone podczas wojny mia-
ły duży wpływ na serbsko-chorwackie relacje na początku XXI w. i stosunki 
międzyetniczne w obu państwach221. Po wojnie wielokrotnie pojawiała się 
idea utworzenia serbskiej autonomii w Chorwacji, jednakże nigdy jej nie 
zrealizowano222. Z pewnością przełamaniem niekorzystniej sytuacji w za-
kresie mniejszości narodowych było zawarte w listopadzie 2004 roku mię-

217  D. Živić, Posljedice srbijanske agresije kao odrednica poslijeratne obnove i razvitka 
Vukovara, „Društvena istraživanja” br. 1-2, 2008, s. 29–38.

218  I. Radoš, Operacjia „Oluja” i srbijanski dnevni tisak, „Časopis za suvremenu povi-
jest” br. 1, 2011, s. 293.

219  D. Marijan, Oluja, Zagreb 2007, s. 33–35. 
220  Statystyki określające rozmiary uchodźstwa Serbów z Chorwacji są nieprecyzyjne, 

jednakże w świetle raportu Human Rights Watch wynoszą one od 300 do 350 tys. Zob. Broken 
Promises: Impediments to Refugee Return, Vol. 15, No. 6 (D), September 2003, s. 3. Marek 
Waldenberg wskazuje, że niemal cała ludność serbska uciekła bądź została wypędzona. Zob. 
M. Waldenberg, Narody zależne..., s. 453.

221  Warto przywołać wyniki badań Strategies of symbolic nation-building in West-Bal-
kan states: intents and result (2011–2013), dotyczące m.in. kwestii mniejszości narodowych 
w Chorwacji i Serbii. W świetle danych opublikowanych przez Davora Paukovicia – jed-
nego z wykonawców projektu – dwa razy więcej respondentów w Serbii niż w Chorwacji 
stwierdziło, że międzyetniczne stosunki w ich państwie są bardzo złe lub złe. Sceptycyzm 
w Serbii wynikał głównie z położenia serbskiej mniejszości w Kosowie. Zauważalne roz-
bieżności zostały również odnotowane w zakresie oceny stosunków międzyetnicznych z lat 
2000–2010. Serbscy respondenci uznali, że uległy one pogorszeniu, natomiast chorwaccy 
zauważyli ich progres. Zob. D. Pauković, Komparativna usporedba lojalnosti prema procesu 
nacionalne izgradnje u Hrvatskoj i Srbiji [w:] Srpsko-hrvatski odnosi: Rešavanje otvorenih 
pitanja, D. Gavrilović (red.), Petrovaradin 2012, s. 36–37.

222  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Czy w granicach Chorwacji na ziemiach zamieszkałych przez 
Serbów należy ustanowić autonomię polityczną? 6% respondentów z Zagrzebia udzieliło po-
zytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 66% udzieliło negatywnej odpowiedzi 
(zdecydowanie nie / raczej nie), 28% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć 
– 20%, nie wiem – 8%). Natomiast aż 62% respondentów z Belgradu zauważyło potrzebę 
ustanowienia autonomii politycznej dla Serbów w Chorwacji, 14% odpowiedziało negatyw-
nie oraz 24% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 17%, nie wiem – 7%).
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dzypaństwowe porozumienie o ochronie chorwackiej mniejszości w Serbii 
i Czarnogórze oraz serbskiej i czarnogórskiej w Chorwacji. Strony porozu-
mienia zobowiązały się do zapewnienia osobom należącym do mniejszości 
m.in.: swobody wyboru i wyrażania przynależności do mniejszości narodo-
wej i korzystania z wszystkich praw związanych z tym wyborem, autonomii 
kulturalnej, prawa do rozwijania własnej kultury oraz zachowania i ochrony 
dóbr kultury, prawa do zachowania tożsamości narodowej i religijnej, pra-
wa do edukacji w języku mniejszości, a także stosowania znaków i sym-
boli mniejszości narodowych, ochrony równego uczestnictwa w sprawach 
publicznych223. Wzajemne uznanie praw mniejszości narodowych miało 
kluczowe znaczenie przede wszystkim dla Serbów, ponieważ na terytorium 
Chorwacji wciąż zamieszkiwała ich znaczna ilość, według chorwackiego 
spisu ludności z 2001 roku – blisko 202 tys. (4,54%), głównie na pograniczu 
chorwacko-serbskim oraz chorwacko-bośniackim (historyczne Pogranicze 
Wojskowe224). Co prawda, dekadę później liczba Serbów obniżyła się do 
ok. 186 tys. (4,36%), jednakże nadal była to najliczniejsza mniejszość naro-
dowa w Chorwacji225. W niektórych żupaniach (województwach) stanowiła 
więcej niż 10%, m.in. w Vukovarsko-srijemskiej – 15,5%, Ličko-senjskiej – 
13,65% czy Sisačko-moslavačkiej – 12,18%226. Natomiast w świetle ewiden-
cji serbskiej populacji z 2002 roku chorwacka mniejszość w Serbii stanowiła 
ponad 70 tys. ludzi (0,9%), z czego 56,5 tys. zarejestrowano w Wojwodinie 
(region Bački – 40 tys., Sremu – 12 tys.)227. Niemniej jednak, na podsta-
wie przeprowadzonego w 2011 roku spisu ludności228, wspomniany powyżej 
udział liczbowy chorwackiej populacji w Serbii zmniejszył się do ok. 58 tys. 
(0,8%) a jej największą liczbę (ok. 47 tys.) ponownie stwierdzono w Woj-
wodinie229.

223  Art. 2 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne 
Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine 
u Republici Hrvatskoj, NN-MU 003/2005.

224  Pogranicze Wojskowe, historyczna część regionu monarchii habsburskiej. W XVII w. 
na ziemie te zaczęli przybywać Serbowie, w zamian za osiedlenie się zostali zobowiązani do 
obrony granicy przed Osmanami.

225  Szczegółowy wykaz serbskiej mniejszości w Chorwacji według spisów ludności 
z 1991 i 2011 r. zob. tabela nr 44 (Aneks).

226  Dane za: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Stanovništvo prema držav-
ljanstvu, narodosti,vjeri i materinskom jeziku, Zagreb 2013, s. 11 i 20.

227  P. Eberhardt, Przemiany..., s. 120.
228  Szczegółowy wykaz chorwackiej mniejszości według spisu ludności w Serbii z 2011 r. 

zob. tabela nr 45 (Aneks).
229  W poszczególnych opsztinach (gminach) odnotowano następujący odsetek Chorwatów: 

Apatin – 11,47%, Subotica – 11,24%, Bač – 8,36%, Sombor – 6,21%, Šid – 5,35%, Inđija – 
3,83%, Ruma – 3,31%, Sremska Mitrovica – 2,96%, Stara Pazova – 2,38%, Novi Sad – 2,09%. 
Dane za: D. Baštovanović, Položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji u odnosu na imple-
mentaciju bilateralnog sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina iz među vlada Republike 



260 Serbsko-chorwackie stosunki polityczne w latach 2000–2015  

Kwestia serbskiej mniejszości w Chorwacji jest problematyczna i wy-
maga szerszego omówienia. „Rozpad” Jugosławii, ale też powojenny reżim 
Tuđmana spowodował znaczny odpływ Serbów z Chorwacji i dopiero prze-
miany polityczne na początku XXI w. przełożyły się na lepsze usytuowanie 
prawne i społeczne mniejszości narodowych w chorwackim państwie. Na 
podstawie danych UNHCR do końca 2007 roku ponad 142 tys. uchodźców 
powróciło do Chorwacji, jednakże w wielu przypadkach nie można mówić 
o faktycznym powrocie, a jedynie o rejestracji, odzyskaniu lub rozpoczęciu 
starań o odzyskanie mienia230. Z pewnością zasadniczą barierą dla ponowne-
go osiedlenia była kwestia bezpieczeństwa, ale też równouprawnienia w sfe-
rze społeczno-gospodarczej. Władze chorwackie, których priorytetem była 
integracja z Unią Europejską zostały zmuszone do ustanowienia praw dla 
mniejszości narodowych231. W 2002 roku chorwacki parlament przyjął sto-
sowną ustawę regulującą prawa i obowiązki mniejszości narodowych. Za-
gwarantowano m.in. prawo do posługiwania się swoim językiem i pismem 
zarówno w sferze prywatnej jak i publicznej, autonomię kulturową poprzez 
możliwość podtrzymania i rozwijania własnej kultury oraz ochronę dziedzi-
ctwa kulturowego i tradycji, prawo do wyznawania własnej religii, dostęp do 
mediów i komunikacji społecznej, prawo do tworzenia własnych organiza-
cji i stowarzyszeń, proporcjonalną reprezentację w administracji wszystkich 
szczebli oraz w sądownictwie, prawo do ustanowienia przedstawicielstwa 
mniejszości narodowej i udziału w życiu publicznym232. Kontrowersje wciąż 
wywołuje jedna z regulacji, na podstawie której w gminach i miastach, gdzie 
mniejszość narodowa stanowi przynajmniej 1/3 (33,3%) ogółu mieszkańców, 
ma ona prawo do używania swojego języka jako języka urzędowego (m.in. 
nazwy ulic i urzędów w języku grupy większościowej i w języku mniej-
szości, dodatkowo przedstawiciele mniejszości mają prawo do kierowania 
dokumentów do urzędów centralnych w swoim języku)233. Mając na uwadze 
obowiązujący 33,3% próg, jedynym miastem w Chorwacji, które spełnia ten 
warunek jest Vukovar. W mieście tym, według spisu ludności z 2011 roku, 
zamieszkuje ponad 9,5 tys. Serbów co stanowi 34,87% ogółu mieszkańców. 
Warto odnotować, że wiele miast chorwackich w mniejszym bądź większym 
stopniu jest zamieszkałych przez Serbów, jednakże wspomniana mniejszość 
nie posiada możliwości korzystania z ustanowionego prawa. Przykłado-

Srbije i Republike Hrvatske, http://www.centerforhistory.net/images/stories/pdf/golubic-2015/
golubic-2015-darko-bastovanovic.pdf (dostęp 01.05.2016).

230  W. Haller, Repatriacja uchodźców serbskich do Chorwacji po 1995 r., „Wschodnio-
znawstwo” t. 5, 2011, s. 192.

231  Na ten temat czyt. A. Jagiełło-Szostak, Polityka Chorwacji wobec mniejszości na-
rodowych – aspekty prawno-instytucjonalne i społeczno-polityczne [w:] Republika Chorwa-
cji..., s. 43–63.

232  Art. 7 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Narodne novine, br. 155/02.
233  Art. 12, ibidem.
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wo kwestia ta dotyczy miasta Knin, przed wojną zamieszkiwanego głów-
ne przez Serbów, obecnie stanowiących 23% ogółu mieszkańców, ale też 
innych miejscowości jak Obrovac (31,4%), Glira (27,5%), Beli Monastir 
(25,5%), Ogulin (17,7%), Pakrac (15,8%) czy Daruvar (12,3%). Korzystniej 
dla mniejszości serbskiej sytuacja zarysowuje się na poziomie gmin, gdyż 
w wielu z nich więcej niż 1/3 mieszkańców stanowią właśnie Serbowie, m.in. 
w żupani Vukovarsko-srijemskiej: gmina Negoslavci (96,8%), Markušica 
(90,1%), Trpinja (89,8%), Borovo (89,7%) czy też w żupani Ličko-senjskiej: 
gmina Donji Lapac (80,6%), Vrhovine (80,2%), Udbina (51%)234. Kolejny 
przepis budzący wątpliwości dotyczy reprezentacji mniejszości narodo-
wych w Saborze. Mniejszości, które stanowią powyżej 1,5% ogółu miesz-
kańców Chorwacji, mają prawo do wyboru od jednego do trzech posłów. 
Natomiast mniejszości o liczebności poniżej 1,5% mają zagwarantowane co 
najmniej cztery miejsca w parlamencie235. Tak skonstruowane uregulowanie 
jest niekorzystne dla mniejszości powyżej 1,5% i powoduje ich niepropor-
cjonalną reprezentację w organie przedstawicielskim. Jedyną mniejszością 
przekraczającą próg 1,5% jest właśnie mniejszość serbska (4,36%), inne 
znajdują się zdecydowanie poniżej progu236. W ten sposób około 200 tys. 
chorwackich Serbów było reprezentowanych (w latach 2003–2015) przez 
trzech przedstawicieli, natomiast pozostałe mniejszości (w ujęciu zbiorczym 
ok. 135 tys.) przez pięciu posłów.  

W tym miejscu należy podkreślić, że polityczne interesy serbskiej 
mniejszości w Chorwacji reprezentuje powołana w 1997 roku Niezależna 
Demokratyczna Partia Serbska (Samostalna demokratska srpska stranka, 
SDSS)237. Jej znaczenie wzrosło w 2003 roku, po wyborach parlamentar-
nych, w których obsadziła wszystkie mandaty zarezerwowane dla mniejszo-
ści serbskiej. Po wyborach do Saboru kolejnych kadencji (2007, 2011, 2015), 
SDSS efektywnie utrzymała swoich posłów w chorwackim organie przedsta-
wicielskim. Funkcję przewodniczącego SDSS-u od 1997 roku pełni Vojislav 

234  W żupani Sisačko-moslavačkiej: gmina Dvor (71,9%), Gvozd (66,5%), w żupani 
Karlovačkiej: gmina Krnjak (68,6%), Plaški (45,5%), w żupani Zadarskiej: gmina Gračac 
(45,1%), w żupani Osječko-baranjskiej: gminy Šodolovci (82,5%), Jagodnjak (65,9%), Erdut 
(54,5%), w żupanii Šibensko-kninskiej: gminy Ervenik (97,2%), Biskupija (85,5%), Kistanje 
(62,2%). Dane za: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., s. 22–59.

235  Art. 19, ibidem.
236  Pozostałe mniejszości narodowe w Chorwacji są niewielkie: Bośniacy – ok. 31 tys. 

(0,73%), Włosi – ok. 18 tys. (0,42%), Albańczycy – 17,5 tys. (0,41%), Romowie – 17 tys. 
(0,4%), Węgrzy – 14 tys. (0,33%), Słoweńcy – 10,5 tys. (0,25%), Czesi – 9,5 tys. (0,22%), 
Czarnogórcy – 4,5 tys. (0,11%), Macedończycy – 4 tys. (0,1%) oraz inne. Dane za: Popis 
stanovništva, kućanstava i stanova 2011…, s. 11.

237  W czerwcu 1995 r. została powołana Niezależna Partia Serbska (Samostalna srpska 
stranka), którą przekształcono w marcu 1997 r. na Niezależną Demokratyczną Partię Serbską, 
wówczas przeniesiono siedzibę partii z Zagrzebia do Vukovaru.
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Stanimirović, który w latach 2003–2008 oraz 2011–2012 był również po-
słem. Jednym z liderów jest również Milorad Pupovac – wiceprzewodniczą-
cy SDSS-u i przewodniczący Serbskiej Rady Narodowej. Niewątpliwe naj-
większym sukcesem politycznym wspomnianej partii było pozyskanie przez 
Slobodana Uzelaca, stanowiska wicepremiera w drugim rządzie Ivo Sanade-
ra (2008–2009) i w rządzie Jadranki Kosor (2009–2011). Pomimo, że ugru-
powanie utożsamia się z socjaldemokratycznymi wartościami, w jego pro-
gramie są wielokrotne odniesienia do kwestii narodowych. W szczególności 
SDSS domaga się powrotu serbskich uchodźców oraz zwrotu jej własności, 
prawa do używania serbskiego języka i pisma na obszarach z mniejszością 
serbską, czy też prawa do edukacji i rozwoju serbskiej kultury i tradycji238. 
Zwrócono również uwagę na potrzebę wyjaśnienia losów Serbów z obszaru 
Chorwacji wciąż uznanych za zaginionych oraz osądzenia zbrodniarzy wo-
jennych239. Warto również zaznaczyć, że w celu realizacji programu partii 
zastrzeżono w statucie SDSS-u możliwość współpracy z Serbami z innych 
państw240. Poza Niezależną Demokratyczną Partią Serbską na chorwackiej 
scenie partyjnej funkcjonują, bądź funkcjonowały inne ugrupowania serb-
skiej mniejszości m.in. w latach 1998–2007 Serbska Demokratyczna Partia 
Baranji (Srpska demokratska baranjska stranka) z siedzibą w mieście Beli 
Monastir, czy też utworzona już w 1991 roku Serbska Partia Narodowa (Srp-
ska narodna stranka). 

Mniejszość serbska w Republice Chorwacji jest również reprezentowana 
w szerszym kontekście (politycznym, gospodarczo-społecznym) przez Serb-
ską Radę Narodową (Srpsko narodno vijeće, SNV). Organizacja powstała 
w 1997 roku w oparciu o porozumienie z Erdut, które gwarantowało chor-
wackim Serbom prawo do reintegracji i samorządności241. Wśród założycieli 
były instytucje o zróżnicowanym profi lu działalności m.in. „Prosvjeta” – 
Serbskie Towarzystwo Kulturalne (Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta”)242, 

238  http://www.sdss.hr/index.php/2015-04-07-09-43-01/2015-04-07-09-48-08 (dostęp 
01.05.2016).

239  Samostalna demokratska srpska stranka program za 2013-2017, http://www.sdss.
hr/index.php/2015-04-07-09-43-22/politicki/241-samostalna-demokratska-srpska-stranka-
program-za-2013-2017 (dostęp 01.05.2016).

240  Art. 13 Statut Samostalne demokratske srpske stranke, Narodne novine, br. 76/93, 
111/96, 164/98, 36/01. 

241  Porozumienie z Erdut (Erdutski sporazum) zostało podpisane 12 listopada 1995 r. 
przez chorwackie władze państwowe oraz serbskich przedstawicieli Wschodniej Slawonii, 
Baranji i Zachodniego Sremu. Jego zasadniczym celem było ustanowienie tymczasowej ad-
ministracji ONZ na chorwackich terytoriach zamieszkałych przez Serbów oraz zapewnienie 
reintegracji serbskiej mniejszości w Chorwacji.

242  „Prosvjeta” jest najstarszym zrzeszeniem mniejszości serbskiej w Chorwacji, zało-
żone w 1944 r. w Zagrzebiu. W latach siedemdziesiątych zawieszono jego działalność i re-
aktywowano dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Celem stowarzyszenia jest zachowanie 
tożsamości kulturowej Serbów poprzez programy i wydarzenia kulturalne, ponadto prowadzi 
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Serbskie Demokratyczne Forum (Srpski demokratski forum), Wspólna Rada 
Gmin ze Wschodniej Slawoni, Baranji i zachodniej Syrmii (Zajedničko 
vijeće općina), Demokratyczne Forum Baranji (Baranjski demokratski fo-
rum) oraz partia polityczna SDSS. Zasadniczym celem powołania SNV była 
ochrona praw serbskiej mniejszości i promowanie jej integracji z Chorwa-
tami. W następstwie wejścia w życie w 2005 roku ustawy o mniejszościach 
narodowych, SNV monitoruje wybory do rad mniejszościowych, które od-
bywają się w jednostkach samorządu, na którego terytorium Serbowie prze-
kraczają 1,5% ogółu mieszkańców243. SNV w ostatnich latach efektywnie 
uczestniczyła w przedsięwzięciach na rzecz wspierania serbskiej mniejszo-
ści, jednakże niektóre podnoszone przez nią kwestie nie zostały dostatecznie 
uregulowane jak np. zwrot nieruchomości, utraconych przez Serbów w na-
stępstwie operacji „Oluja”. 

Z prawnego punktu widzenia mniejszość serbska ma zapewniony sze-
roki zakres praw, niemniej jednak w rzeczywistości są one wciąż niezreali-
zowane bądź permanentnie naruszane. Jednym z problemów jest dostęp do 
pracy dla reintegrujących się Serbów w Chorwacji. Według chorwackiego 
prawa, przy rekrutacji na stanowiska w administracji, samorządach, sądow-
nictwie, służbach publicznych oraz przedsiębiorstwach z przewagą kapitału 
publicznego pierwszeństwo przysługuje obywatelom posiadającym status 
„obrońcy“, czyli kombatantom wojny 1991–1995244. Termin ten obejmu-
je wyłącznie byłych żołnierzy formacji chorwackich, dlatego też znacząco 
ograniczono możliwość zatrudnienia osobom legitymującym się serbskim 
pochodzeniem, nie wspominając o tych Serbach, którzy służyli w jugosło-
wiańskich bądź serbskich strukturach administracyjnych lub wojskowych. 
Warto odnotować, że ustawa o mniejszościach narodowych z 2004 roku za-
gwarantowała przedstawicielom mniejszości proporcjonalny dostęp do sta-
nowisk w administracji publicznej i sądownictwie. Ponadto w 2005 roku 
wprowadzono stosowne poprawki do ustaw o służbie cywilnej, samorządzie 
lokalnym i regionalnym oraz do ustwy o sądach, służące efektywniejszej 
realizacji równouprawnienia w dostępie do pracy. Niemniej jednak wciąż 
są rejestrowane przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu osób serbskiego 
pochodzenia. W latach 2009–2012 odnotowano znaczne obniżenie udziału 
mniejszości narodowych (w tym serbskiej) w zatrudnieniu w administracji 
publicznej z 4,22% (2,44%) w 2009 roku do 3,31% (2,35%) w 2012 roku245. 

działalność informacyjną i wydawniczą. Zob. A. Jagiełło-Szostak, Polityka Chorwacji wobec 
mniejszości narodowych…, s. 55.

243  W 2015 r. SNV składała się z 156 rad różnych szczebli samorządowych: 72 gminne, 
65 miejskich, 19 żupańskich. Dane za: http://snv.hr/o-vijecu (dostęp 01.02.2016).

244  W. Haller, Repatriacja..., s. 196.
245  S. Božić, L. Mikić, Neostvarena prava i pormoašne politike Zastupljenost nacional-

nih manija u državnoj upravi, pravosuđu i policiji, SNV Bulletin, br. 1, Zagreb 2014, s. 6.
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Dane te ukazują, że nie zrealizowano prawa gwarantowanego, jakim jest pro-
porcjonalna reprezentacja mniejszości (ustalonej na podstawie ofi cjalnych 
wyników spisu ludności z 2001 i 2011 r.) w administracji państwowej i wy-
miarze sprawiedliwości. Co więcej, chorwacki rząd już w 2008 roku przyjął 
stosowny plan działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z mniej-
szości narodowych w administracji publicznej. Plan został znowelizowany 
w 2011 roku i jednym z jego założeń było uzyskanie 5,5% udziału przed-
stawicieli mniejszości na stanowiskach państwowych do końca 2014 roku, 
jednakże ponownie rządowe założenia nie zostały zrealizowane246.

Wiele kontrowersji zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzypań-
stwowym budzi kwestia zwrotu mienia należącego przed wojną do Serbów. 
Należy podkreślić, że w trakcie działań militarnych terytorium Chorwacji 
opuściło ok. 300–350 tys. Serbów. Nieruchomości uchodźców zostały znisz-
czone bądź przejęte przez nowych lokatorów. We wrześniu 1995 roku, na 
podstawie uchwalonej przez Sabor ustawy o czasowym zarządzaniu i ochro-
nie opuszczonego mienia na terenach wyzwolonych spod okupacji, serb-
skie mienie przejęły lokalne komisje247. Właściciel w terminie do 90 dni od 
uprawomocnienia się ustawy, został zobligowany do ubiegania się przed 
stosowną komisją o zwrot mienia, co oznaczało że po upływie wyznaczone-
go okresu uznawano nieruchomość za opuszczoną248. Przepis ten był absur-
dalny, z racji że serbscy uchodźcy dysponowali nieważnymi dokumentami 
(przeważnie wystawionymi przez władze Republiki Serbskiej Krajiny), które 
uniemożliwiały im przekroczenie chorwackiej granicy. Nadto, opuszczone 
mienie było bezzwłocznie przekazywane w tymczasowe posiadanie i użyt-
kowanie Chorwatom, m.in. osobom, które w czasie wojny utraciły nierucho-
mość, weteranom, rodzinom zabitych bądź zaginionych w trakcie tzw. woj-
ny ojczyźnianej oraz obywatelom, których osiedlenie uznano za koniecznie 
dla bezpieczeństwa, odbudowy i rozwoju obszarów okupowanych249. Warto 
zwrócić uwagę, że w ustawie zastosowano wyrażenie „obszary okupowa-
ne”, w ten sposób chorwacki ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że ziemie 
z których wypędzono Serbów (notabene zamieszkujących je od XVII w.) 
były przez nich nielegalnie zajęte. W tym miejscu należy również odnieść 
się do mienia użytkowanego przez Serbów (głównie mieszkania państwo-
we, spółdzielcze itp.). Prawo użytkowania uniemożliwiało sprzedaż mienia, 
a w przypadku półrocznej nieobecności lokatora było uchylane. W ten sposób 
kilkadziesiąt tysięcy serbskich uchodźców utraciło prawa do użytkowanego 

246  Plan prijama pripadnika nacionalnih manjina u tijela državne uprave za razdoblje od 
2011. do 2014, Narodne novine, br. 65/11.

247  Art. 4 Zakon o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, Narod-
ne novine, br. 73/95.

248  Art. 11, ibidem.
249  Art. 5, ibidem. 



265Wybrane kwestie z zakresu serbsko-chorwackich stosunków politycznych 

przed wojną mienia, gdyż uchodźctwo nie było uznawane za wystarczające 
usprawiedliwienie nieobecności250. Kontrowersyjna ustawa o czasowym za-
rządzaniu i ochronie opuszczonego mienia na terenach wyzwolonych spod 
okupacji została uchylona przez Sabor w 1998 roku. Niemniej jednak bli-
sko trzyletnie stosowanie jej przepisów, skutecznie powstrzymało proces 
reintegracji uchodźców. Dopiero polityczne zmiany na początku XXI w., 
przyczyniły się do przewartościowania polityki chorwackiej w stosunku do 
własności poserbskiej. Zwrot nieruchomości zajętych przez tymczasowych 
użytkowników miał nastąpić do 2002 roku, jednakże zdecydowana część 
procesów sądowych przedłużyła się do roku 2006, a niektóre spory wciąż nie 
zostały rozwiązane. Należy również zaznaczyć, że problemem był nie tylko 
status prawny nieruchomości, ale również jego stan materialny. Według ba-
dań przeprowadzonych wśród repatriantów, zniszczonych lub uszkodzonych 
było 80% domów, do których wracali251. 

W ostatnich latach jedną z trudniejszych kwestii bezpośrednio wpływającą 
na serbsko-chorwackie stosunki polityczne jest sytuacja prawna mniejszości 
serbskiej w Vukovarze252. Przygraniczne miasto w następstwie negocjacji 
pokojowych zostało objęte chorwackim zarządem dopiero w 1998 roku, co 
pozwoliło na dynamiczną repatriację Chorwatów. Jak wspomniano Serbo-
wie na podstawie spisu chorwackiej populacji z 2011 roku stanowią 34,87% 
mieszkańców i odsetek ten upoważnia do stosowania przepisów zawartych 
w ustawie o prawach mniejszości narodowych. Jednym z nich jest regula-
cja, w świetle której w gminach lub miastach zamieszkałych w 1/3 przez 
mniejszość narodową umożliwia się stosowania języka mniejszości na równi 
z językiem chorwackim. W ten sposób język serbski uzyskał status języka 
urzędowego w Vukovarze, co bezpośrednio przekłada się na dwujęzyczność 
(tym samym dwualfabetyczność) w sferze publicznej miasta. Dla niektórych 
Chorwatów (głównie kombatantów wojny z lat 1991–1995 i środowisk wokół 
nich zorganizowanych) uprawnienia przyznane Serbom są niedopuszczalne. 
Wystarczy wspomnieć, że od kilku już lat trwa kontrowersyjny spór doty-
czący używania cyrylicy w nazewnictwie obiektów użyteczności publicznej, 
ulic, itp.253 Kilkukrotnie doszło do niszczenia dwujęzycznych tablic na bu-
dynkach urzędowych. W 2013 roku do Saboru wpłynął wniosek podpisany 
przez niemal 700 tys. osób o rozpisanie referendum w sprawie zwiększenia 
z 33,3 do 50% odsetka mniejszości narodowej wymaganego do uznania jej 

250  W. Haller, Repatriacja..., s. 201.
251  Ibidem, s. 202.
252  Na ten temat czyt. M. Jarzębski, Kwestia prawnego równouprawniena języka serb-

skiego w Vukovarze [w:] Bałkany w XXI wieku..., s. 281–291.
253  I. Jovanovic, Vote to Scrap Cyrillic in Vukovar Angers Serbia, http://www.balka-

ninsight.com/en/article/ serbia-protests-over-cyrillic-script-denial-in-vukovar-08-18-2015 
(dostęp 01.02.2016).
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języka za urzędowy na poziomie gmin, co w praktyce oznaczałoby usunię-
cie języka serbskiego z ofi cjalnego użycia w Vukovarze. Ówczesne władze 
(czytaj: rząd Zorana Milanovicia, prezydent Ivo Josipović) były sceptycznie 
nastawione do zaproponowanej zmiany i ostatecznie Sąd Konstytucyjny wy-
kluczył możliwość rozpisania referendum254. Warto odnotować, że Kolinda 
Grabar-Kitarović piastująca od 2015 roku urząd prezydenta Republiki Chor-
wacji negatywnie odniosła się do publicznego używania cyrylicy w Vukova-
rze255. W ten sposób zaangażowanie najwyższych przedstawicieli państw: 
chorwackiego i serbskiego spowodowało, że lokalny spór przekształcił się 
w dylemat na skalę międzypaństwową.

Przechodząc do kwestii chorwackiej mniejszości w Serbii należy pod-
kreślić, że nie budzi ona tak dużych kontrowersji, jak to jest w przypadku 
mniejszości serbskiej w Chorwacji. Chorwacka społeczność zamieszkująca 
serbskie terytorium jest niewielka i liczy ok 58 tys. ludzi (w 2011 r.). Od-
pływ Chorwatów z Serbii został odnotowany już w okresie funkcjonowania 
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Według jugosłowiań-
skich spisów populacji z lat 1961–1991, w 1961 roku Chorwaci stanowili 
ponad 196 tys. społeczność, w 1971 roku ok. 185 tys., w 1981 roku blisko 
150 tys., natomiast na podstawie danych z 1991 roku liczba ta obniżyła się 
do 97 tys.256 Przedwojenna emigracja wynikała z przyczyn ekonomicznych, 
Chorwaci wyjeżdżali do lepiej rozwiniętych regionów SFRJ lub do państw 
Europy Zachodniej. Wzrost uchodźctwa odnotowano również w latach 90. 
XX w. za sprawą konfl iktu w Jugosławii oraz reżimu politycznego Sloboda-
na Miloševicia. Dopiero w pierwszych latach XXI w. nastąpiły zmiany poli-
tyczne, które wpłynęły na poprawę sytuacji prawnej i społecznej mniejszo-
ści chorwackiej w Serbii. W 2002 roku parlament Republiki Serbii uchwalił 
ustawę o ochronie praw i wolności mniejszości narodowych257. Potwierdzo-
no w niej m.in. prawo do uzyskania statusu urzędowego języka i alfabetu 
mniejszości w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których dana 
mniejszość narodowa stanowi minimum 15% ogółu mieszkańców258. W ten 
sposób w miastach i gminach, w których Chorwaci stanowili wymagany od-
setek, język chorwacki stał się językiem urzędowym, m.in. w Suboticy259 
oraz w mniejszych miejscowościach tj. Sonta (w gminie Apatin), Stara Bin-
gula (w gminie Sremska Mitrovica), Bački Breg i Bački Monoštor (w gminie 

254  T. Żornaczuk, Nowa prezydent Chorwacji: bez zmian wewnętrznych, trudniejsze rela-
cje z Serbią, Biuletyn, PISM, nr 14 (1251), 4 luty 2015.

255  Croatian President against Cyrillic on signs, http://inserbia.info/today/2015/04/croa-
tian-president-against-cyrillic-on-signs/ (dostęp 01.02.2016).

256  Попис становnиштва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији…, s. 14.
257  Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manija, Službeni list SRJ, br. 11/2002. 
258  Art. 11, ibidem.
259  W Suboticy mieszka blisko 10 tys. Chorwatów, co stanowi nieco ponad 9% populacji 

miasta.
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Sombor), Sot i Batrovci (w gminie Šid). Natomiast w 2012 roku język chor-
wacki zyskał status jednego z sześciu języków urzędowych Autonomicznej 
Prowincji Wojwodiny, co można uznać za znaczne osiągnięcie, z racji że 
mniejszość chorwacka w Wojwodinie to zaledwie 2,4% mieszkańców. Na-
leży podkreślić, że pomimo niewielkiej liczebności Chorwaci są dobrze zor-
ganizowani na poziomie politycznym. Interesy chorwackiej mniejszości są 
reprezentowane przez kilka partii politycznych, tj. Demokratyczny Związek 
Chorwatów w Wojwodinie (Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, DSHV), 
Demokratyczną Unię Chorwatów (Demokratska zajednica Hrvata, DZH), 
Chorwacką Partię Bunjevac-Šokac (Hrvatsko-bunjevačko-šokačka stranka, 
HBŠS), Chorwacki Związek Narodowy (Hrvatski narodni savez, HNSa), 
Chorwacką Inicjatywę Sremu (Hrvatska srijemska inicijativa, HSI). Naj-
silniejsze ugrupowanie – DSHV, założone jeszcze w 1990 roku regularnie 
bierze udział w serbskich wyborach parlamentarnych. W 2007 roku w rama-
ch koalicji utworzonej przez Demokratyczną Partię, DSHV uzyskał jeden 
mandat. Wynik ten został powtórzony w wyborach w 2008 roku (w koalicji 
„Dla Europejskiej Serbii”) i 2012 roku (w koalicji „Wybór lepszego życia”). 
W 2014 roku w następstwie niskiego wyniku wyborczego kolacji, której li-
derem była Demokratyczna Partia, DSHV utraciła reprezentację w serbskim 
parlamencie. Wpływ pozostałych partii ma zasięg lokalny, dlatego też ich 
przedsięwzięcia są skoncentrowane na działalności samorządowej. Chorwa-
ci oprócz ugrupowań politycznych, utworzyli inne organizacji i instytucje. 
Od 2003 roku funkcjonuje Chorwacka Rada Narodowa (Hrvatsko nacional-
no vijeće, HNV), której zasadniczym celem jest ochrona praw chorwackiej 
mniejszości w Serbii. Dzięki jej staraniom w 2008 roku otworzono Instytut 
Kultury Chorwatów z Wojwodiny (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata) 
z siedzibą w Suboticy260. 

Mając na uwadze problematyczne kwestie podnoszone przez mniej-
szość chorwacką w Serbii należy wymienić zagadnienie uchodźców, którzy 
nie powrócili po jugosłowiańskiej wojnie na obszary podległe serbskiemu 
zwierzchnictwu (głównie Wojwodina). Wskazywano również, że ustrojo-
dawca serbski nie zagwarantował mandatu w parlamencie RS dla przed-
stawicieli Chorwatów. Ponadto sporo zastrzeżeń w zakresie realizacji praw 
mniejszości chorwackiej, zgłaszanych było wobec polityki prowadzonej 
przez prezydenta Tomislava Nikolicia i rządzącej od 2012 roku Serbskiej 
Partii Postępowej261. W 2011 roku parlament Republiki Chorwacji uchwa-
lił ustawę o relacjach Republiki Chorwacji z Chorwatami poza granicami 
Republiki Chorwacji (Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima iz-

260  M. Bara, Od nepriznavanja do ostvarivanja manjinskih prava: Hrvati u Srbiji nakon 
2000. godine [w:] Srpsko-hrvatski odnosi…, s. 152–155.

261  A. Jagiełło-Szostak, Wybrane aspekty postkonfl iktowych relacji serbsko-chorwa-
ckich…, s. 239.



268 Serbsko-chorwackie stosunki polityczne w latach 2000–2015  

van Republike Hrvatske), która stała się podstawą dla powołania rok później 
Państwowego Urzędu ds. Chorwatów poza granicami Republiki Chorwacji. 
W ten sposób mniejszość chorwacka w Serbii uzyskała dodatkowe wsparcie 
w zakresie ochrony jej praw.  

Problematyka związana z mniejszością serbską w Chorwacji oraz mniej-
szością chorwacką w Serbii jest ważnym elementem kształtującym wzajemne 
stosunki między państwami. Pomimo osiągnięcia stosownych podstaw usta-
wowych dla ochrony praw mniejszości wciąż odnotowywane są naruszenia 
w tej kwestii. Na szczególną uwagę zasługuje sprawa Serbów zamieszkałych 
w Chorwacji i ich wielowarstwowy problem reintegracji. Mniejszość chor-
wacka w państwie serbskim również zgłasza wiele wątpliwości w stosun-
ku do zakresu i egzekwowania ich praw. Niestety większość wzajemnych 
oskarżeń i wynikających z nich trudności jest następstwem konfl iktu jugo-
słowiańskiego z lat 90. XX w. To właśnie na multietnicznych obszarach mia-
ły miejsce najtragiczniejsze wydarzenia, które w zasadniczy sposób zmieni-
ły charakter narodowościowy nie tylko miast czy mniejszych miejscowości, 
ale całych regionów. Jednym z takich jest zachodnia Slawonia oraz Krajina 
obecnie pod chorwacką jurysdykcją. Lokalne spory jak np. w Vukovarze są 
istotnymi punktami spornymi w serbsko-chorwackich stosunkach politycz-
nych po 2000 roku. Należy podkreślić, że politycy piastujący najważniejsze 
stanowiska państwowe często odnoszą się do międzyetnicznych stosunków 
w swoim państwie. Zazwyczaj jest to element przedwyborczej rywalizacji, 
niemniej jednak ma on permanentny wpływ na położenie polityczno-spo-
łeczne mniejszości narodowych i w szerszym kontekście na serbsko-chor-
wackie stosunki polityczne.

5.2.3. Kwestia Bośni i Hercegowiny w serbsko-chorwackich 
stosunkach politycznych

Bośnia i Hercegowina zajmuje ważne miejsce w polityce Republiki Serbii 
oraz Republiki Chorwacji, a kwestia ta bezpośrednio wiąże się z Chorwatami 
i Serbami zamieszkującymi bośniackie państwo. 3 marca 1992 roku w efek-
cie starań boszniackich polityków republika Bośni i Hercegowiny została 
odłączona od SFRJ (ogłoszono akt niepodległości)262. Decyzja o usamodziel-
nieniu się bośniackiej republiki nie została zaaprobowana przez ówczesne 
władze jugosłowiańskie263. W konsekwencji różnicy interesów politycznych 
aż do końca 1995 roku na obszarze Bośni i Hercegowiny miała miejsce woj-

262  S.P. Ramet, Balkan Babel..., s. 206.
263  K. Pawłowski, Polityka Federacyjnej Republiki Jugosławii wobec konfl iktu zbrojnego 

w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) [w:] Bośnia i Hercegowina. Przeszłość-teraźniejszość-
perspektywy, P. Chmielewski, S.L. Szczesio (red.), Łódź 2011, s. 143.
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na domowa264. Konfl ikt był tym trudniejszy do rozwiązania, że jego podłoże 
leżało nie tyle w rozbieżnościach politycznych poszczególnych przywódców 
politycznych, co w zróżnicowaniu etnicznym i religijnym. Bowiem od kilku 
stuleci bośniackie ziemie zamieszkiwali prawosławni Serbowie, katoliccy 
Chorwaci oraz Boszniacy (Muzułmanie), dlatego też potocznie określano ją 
mianem „Jugosławii w miniaturze”. Niestety wojenna retoryka serbskich, 
chorwackich oraz boszniackich polityków wywołała wojnę domową. Do-
piero interwencja państw zewnętrznych zdołała wyhamować falę przemocy. 
Ostatecznie 21 listopada 1995 roku skonfl iktowane strony zawarły w Dayton 
(Ohio, USA) układ pokojowy265. Jeden z aneksów daytońskiego porozumie-
nia zawierał tekst wciąż obowiązującej Konstytucji Bośni i Hercegowiny 
(Ustav Bosne i Hercegovine). Na podstawie ustawy zasadniczej bośniackie 
państwo stało się republiką federacyjną składającą się z dwóch jednostek 
administracyjnych: Federacji Bośni i Hercegowiny (Federacija Bosne i Her-
cegovine, nieofi cjalnie Federacja Muzułmańsko-Chorwacka, FBiH) oraz 
Republiki Serbskiej (Republika Srpska, RS)266. Każda z jednostek uzyskała 
odrębne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej267. Na 
szczeblu państwowym władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament 
(Skupština), złożony z Izby Narodowych Reprezentantów (42 posłów) oraz 
Izby Narodów (15 posłów)268. Natomiast funkcję głowy państwa przypisano 
trzyosobowemu Prezydium Republiki BiH (Serb, Chorwat, Boszniak) wy-
bieranego na cztery lata w wyborach powszechnych269. Kompetencje władzy 
wykonawczej pełni również rząd, konstruowany przez przedstawicieli naj-
silniejszych partii politycznych. Na czele władzy sądowniczej ustanowiono 
Sąd Konstytucyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech kon-
stytucyjnych narodowości Bośni270. Stąd też system polityczny omawianego 
państwa często określa się mianem etnokracji271. Według danych z 1991 roku 

264  M. Catic, Bosnia Charges Genocide: Moral Claims and the Politics of State-building 
in A Divided Society, „The Carl Beck Papers” No. 2104, Pittsburgh 2011, s. 8.

265  P. Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Warszawa 2011, s. 13.
266  Art. I pkt. 3 Ustav Bosne i Hercegovine… Każda z jednostek administracyjnych ma 

swoja stolicę. W Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej stanowi ją Sarajewo, w Republice 
Serbskiej – Banja Luka. Poza dwiema wspomnianymi jednostkami administracyjnymi funk-
cjonuje tzw. Dystrykt Brčko posiadający odrębne władze ustawodawcze i wykonawcze. Stat-
ute of the Brcko District of Bosnia and Herzegovina,  Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 
br. 36/10.

267  E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie..., s. 143.
268  Art. IV Ustav Bosne i Hercegovine…
269  Art. V, ibidem.
270  Art. VI, ibidem.
271  Etnokracja oznacza rządy grupy etnicznej, narodu, wprowadzone na mocy ustaw 

i państwa prawa. K. Krysieniel, Etnokracja w systemie politycznym Bośni i Hercegowiny [w:] 
Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, A. Koseski, J. Wojnicki 
(red.), Pułtusk 2011, s. 232.
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bośniacką republikę zamieszkiwała prawie 4,4 mln społeczność272. Najwięk-
szą populację stanowili Muzułmanie (Boszniacy) – ponad 1,9 mln (43,5%), 
Serbowie niecałe 1,4 mln (31,2%) oraz Chorwaci 760 tys. (17,4%). Zaledwie 
240 tys. ludzi (5,5%) wskazało na jugosłowiańską tożsamość. Rozmiesz-
czenie terytorialne poszczególnych narodowości odznaczało się dużym 
wymieszaniem, z tym że Federację Muzułmańsko-Chorwacką w przeważa-
jącej liczbie zamieszkiwali Boszniacy (52,3% ogółu mieszkańców) i Chor-
waci (22%), natomiast Republikę Serbską – Serbowie (54,5%) i Boszniacy 
(29%)273. W konsekwencji wojny domowej powyższa sytuacja uległa znacz-
nej zmianie i poszczególne jednostki terytorialne stały się bardziej mono-
etniczne. Uważa się, iż w 2002 roku Boszniacy stanowili 72,6% populacji 
w Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej (Chorwaci – 22,3%), tymczasem 
Serbowie aż 96,8% w Republice Serbskiej274. W 2013 roku miał miejsce 
spis ludności, jednakże pełne dane nie zostały opublikowane (stan na maj 
2016 r.) Na podstawie wstępnych wyników, populacja Bośni i Hercegowiny 
obniżyła się do poziomu 3,8 mln, z czego 2,4 mln odnotowano w Federacji 
Muzułmańsko-Chorwackiej, a 1,3 mln w Republice Serbskiej275. 

Państwo federacyjne zamieszkałe w znacznym stopniu przez bośnia-
ckich Serbów i Chorwatów od początku swojego istnienia było wewnętrznie 
skonfl iktowane i obciążone wielopoziomowymi problemami politycznymi 
i gospodarczo-społecznymi. Jedną z kwestii, która negatywnie wpływała 
na stabilność Bośni i Hercegowiny były odmienne oczekiwania polityczne 
poszczególnych narodowości276. Serbowie bośniaccy pomimo upływu po-
nad dwóch dekad od zakończenia działań wojennych wciąż identyfi kują się 
serbską (nie bośniacką) tożsamością, a priorytetem ich polityki zagranicz-
nej są strategiczne stosunki z Republiką Serbii. Natomiast bośniaccy Chor-
waci podtrzymują bardzo bliskie więzi polityczne z Republiką Chorwacji, 
a ich zasadnicza część posiada również chorwackie obywatelstwo. W ten 

272  P. Eberhardt, Przemiany..., s. 79.
273  Ibidem, s. 85.
274  Ibidem, s. 96.
275  Preliminarni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Herce-

govini 2013, Sarajevo 2013, s. 5.
276  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-

litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Czy postanowienia z Dayton spełniły oczekiwania polityczne na-
rodowości zamieszkujących Bośnię i Hercegowinę? 46% respondentów z Zagrzebia udzieliło 
negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), zaledwie 5% udzieliło pozytywnej 
odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), aż 49% nie określiło swojego stanowiska (trudno 
powiedzieć – 34%, nie wiem – 15%). Natomiast 57% respondentów z Belgradu uznało, że 
postanowienia z Dayton nie spełniły oczekiwań politycznych narodowości zamieszkujących 
BiH, tylko 7% odpowiedziało pozytywnie oraz 36% nie określiło swojego stanowiska (trudno 
powiedzieć – 21%, nie wiem – 15%).
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sposób serbskie oraz chorwackie interesy polityczne bezpośrednio ścierają 
się w Bośni i Hercegowinie i niestety mają negatywny wpływ na stabilność 
omawianego państwa. 

Serbia zarówno pod rządami Slobodana Miloševicia, jak i po jego upad-
ku utrzymywała i nadal utrzymuje bardzo bliskie kontakty polityczne z Re-
publiką Serbską277. Zauważalna intensyfi kacja dialogu na linii Banja Luka 
– Belgrad nastąpiła po uporaniu się z wewnętrznymi problemami, jakie po-
zostawił reżim Miloševicia. W tym kontekście ważnym wydarzeniem była 
zmiana obozu rządzącego w Serbii oraz ustalenie nowych celów polityki 
zagranicznej. Na początku XXI w. Serbia rozpoczęła proces intensyfi kowa-
nia kontaktów z sąsiadami, w tym z Bośnią i Hercegowiną, a w szczegól-
ności z Republiką Serbską. Współpraca została wyraźnie zdynamizowana 
w okresie ponownych rządów Milorada Dodika (2006–2010) – lidera Soju-
szu Niezależnych Socjaldemokratów, zwolennika bliskich więzi z Republi-
ką Serbii278. Warto wspomnieć, że podczas referendum odbywającego się 
w Czarnogórze w maju 2006 roku (w sprawie rozwiązania federacji z Ser-
bią), Dodik ofi cjalnie opowiedział się za koniecznością przeprowadzenia 
referendum w Republice Serbskiej (o wystąpieniu z Bośni i Hercegowi-
ny). Separatystyczne tendencje zostały powstrzymane, jednakże wyraźnie 
zaznaczyła się słabość bośniackiego państwa. Największym osiągnięciem 
serbskich polityków było podpisanie w wrześniu 2006 roku porozumienia 
w sprawie zawiązania specjalnych, równoległych stosunków między Repub-
liką Serbską a Republiką Serbii (art. III Konstytucji BiH uprawnia jednostki 
zarówno RS BiH i FBiH do nawiązywania tzw. specjalnych, równoległych 
stosunków z sąsiednimi państwami, jednak nie mogą one zagrażać integral-
ności Bośni i Hercegowiny)279. Tym samym ofi cjalnie potwierdzono zamiar 
ustanowienia strategicznego partnerstwa na linii Banja Luka – Belgrad. 

W tym okresie przedmiotem dyskusji politycznych w Republice Serbskiej 
były również narastające problemy związane z statusem Kosowa. Najważ-
niejsi przedstawiciele bośniackich Serbów, w tym premier Milorad Dodik 
opowiedzieli się za utrzymaniem integralności terytorialnej Republiki Serbii, 
tym samym wykluczając poparcie dla narodowowyzwoleńczych tendencji 
kosowskich Albańczyków. Pogląd serbskich polityków nie znalazł międzyna-
rodowego poparcia i ostatecznie 17 lutego 2008 roku Kosowo ogłosiło swo-

277  R. Thomas, Serbia under..., s. 358–380.
278  Milorad Dodik, czołowy polityk Republiki Serbskiej po 1995 r., założył Sojusz 

Niezależnych Socjaldemokratów (Savez nezavisnih socijaldemokrata) w 1996 r., w latach 
1998–2001 oraz 2006–2010 był premierem Republiki Serbskiej, od 2010 r. sprawuje urząd 
prezydenta Republiki Serbskiej. Głównymi wyznacznikami polityki Dodika są: osiągnięcie 
niepodległości przez Republikę Serbską, wycofanie misji militarnej Unii Europejskiej (EU-
FOR Althea) z obszaru Bośni, strategiczny sojusz z Republiką Serbii i Federacją Rosyjską.

279  W. Hebda, Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie..., s. 98–99.
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ją niepodległość. Wydarzenia w południowej prowincji Serbii przełożyły się 
na destabilizację Bośni i Hercegowiny. Wzrosły tendencje niepodległościowe 
wśród bośniackich Serbów, m.in. nacjonaliści z Serbskiego Ruchu Niezależ-
nych Stowarzyszeń (SPONA), opowiedzieli się za potrzebą przeprowadzenia 
referendum w sprawie niepodległości Republiki Serbskiej280. W Banja Luce 
i w innych miastach RS BiH miały miejsce wiece poparcia dla Serbii, które 
nierzadko przeradzały się w antybośniackie protesty. Ingerencja Wysokiego 
Przedstawiciela dla Bośni i Hercegowiny (z ramienia ONZ), skutecznie zatrzy-
mała dalszą eskalację kryzysu. Pod koniec 2008 roku również ministerstwo 
spraw zagranicznych Republiki Serbii potwierdziło konieczność utrzymania 
bośniackiej federacji. Na uwagę zasługuje postawa polityczna prezydenta 
Chorwacji, Stjepana Mesicia, który w styczniu 2010 roku zagroził interwen-
cją militarną w przypadku secesji Republiki Serbskiej281. Należy mieć jednak 
na względzie, że większość mieszkańców serbskiego entitetu BiH jest przy-
chylna koncepcji suwerennego państwa oraz jej integracji z Republiką Serbii. 
O zasadności tej tezy, świadczą wyniki badań naukowych przeprowadzonych 
przez Crisis Group, w świetle których w 2010 roku aż 81% obywateli Repub-
liki Serbskiej opowiedziało się za pomysłem przyłączenia swojego państwa 
do Serbii282. 

W kolejnych latach podtrzymano przyjazne relacje, które zaowocowa-
ły m.in. porozumieniem handlowym zawartym w czerwcu 2009 roku283. 
Unormowanie kwestii wymiany handlowej była szczególnie ważne dla 
Republiki Serbskiej, z racji że Serbia od wielu lat stanowiła główny kieru-
nek jej eksportu. Wieloletnia współpraca przełożyła się na implementację 
15 grudnia 2010 roku Umowy w sprawie specjalnych, równoległych rela-
cji między Republiką Serbii i Republiką Serbską (Sporazum o uspostav-
ljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike 
Srbije)284. W dokumencie potwierdzono udział obu stron we wspólnych 
przedsięwzięciach w różnych dziedzinach tj.: gospodarka i wykorzystanie 
zasobów gospodarczych, planowanie, prawodawstwo, prywatyzacja i de-
nacjonalizacja, nauka i technologia, edukacja i kultura, zdrowie i polityka 
społeczna, turystyka i ochrona środowiska, ochrona wolności i praw oby-
watela, walka z przestępczością285. W celu realizacji powyższych zadań, na 

280  Ibidem, s. 100.
281  Exiting Croat leader says he’d attack Bosnian Serbs, http://www.b92.net/eng/news/

region.php?yyyy=2010&mm=01&dd=19&nav_id=64600 (dostęp 01.05.2016).
282  Bosnia: What does Republika Srpska want?, Europe Report, No. 214, Crisis Group, 

2011, s.11.
283  W. Hebda, Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie..., s. 101.
284  Serbia’s Premier, FM Meet with Bosnian Serb Leader, http://www.balkaninsight.com/

en/article/serbia-s-premier-fm-meet-with-bosnian-serb-leader (dostęp 01.05.2016).
285  Art. 2 Zakon o ratifi kaciji sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa 

između Republike Srpske i Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 26/01.



273Wybrane kwestie z zakresu serbsko-chorwackich stosunków politycznych 

podstawie Umowy powołano Radę Współpracy Republiki Serbii i Republi-
ki Serbskiej, w skład której wchodzą prezydenci i premierzy obu państw286. 
Warto podkreślić, że po 2000 roku najwyżsi przedstawiciele polityczni Re-
publiki Serbii wielokrotnie składali wizyty w Banja Luce, podczas któ-
rych potwierdzali zbieżność interesów narodowych. Natomiast pierwsza 
ofi cjalna wizyta serbskiego prezydenta w stolicy Bośni i Hercegowiny 
miała miejsce dopiero w lipcu 2011 roku287. Fakt ten dobitnie świadczył 
o niewielkim zainteresowaniu serbskich polityków bośniacką federacją, 
a zwłaszcza jej muzułmańsko-chorwacką częścią. Wizyta Borisa Tadicia 
w Sarajewie stworzyła podstawy dla dwutorowej polityki Serbii wobec 
Bośni, która z jednej strony odnosiła się do specjalnych relacji z Republiką 
Serbską, z drugiej natomiast dążyła do podtrzymania stabilnych stosunków 
z bośniackimi władzami federalnymi. Strategia ta w uproszczeniu przekła-
dała się na serbskie potwierdzenie niepodzielności Bośni i Hercegowiny 
przy równoczesnym wspieraniu autonomii bośniackich Serbów. Powyższe 
założenie zostało wykorzystane przez polityków serbskich w kontekście 
wydarzeń na Ukrainie w 2014 roku. Secesja Krymu stała się kolejnym 
pretekstem dla niepodległościowych tendencji bośniackich Serbów288. 
Ostatecznie, referendum w sprawie upoważnień do wydawania decyzji 
wobec Republiki Serbskiej przez Sąd Bośni i Hercegowiny oraz Wyso-
kiego Przedstawiciela dla BiH, wyznaczone na 15 listopada 2015 roku nie 
odbyło się289. Wprawdzie kwestionowana materia dotyczyła stricte syste-
mu sądownictwa, jednakże w szerszym kontekście podważała fundamen-
ty federacji bośniackiej. Kolejna nieudana próba w kierunku zwiększenia 
zakresu autonomii Serbów bośniackich przełożyła się na ogłoszenie przez 
Milorada Dodika (od 2010 r. prezydent RS BiH) referendum niepodległoś-
ciowego w 2018 roku290. Najważniejsi przedstawiciele polityczni Republi-
ki Serbii z powściągliwością odnieśli się do radykalnej decyzji prezydenta 
Republiki Serbskiej. Zarówno Aleksandar Vučić (premier od 2014 r.) jak 
i Tomislav Nikolić (prezydent od 2012 r.) byli przeciwni ewentualnemu 

286  Art. 3, ibidem.
287  Serb President Prepares First Offi cial Visit to Bosnia, http://www.balkaninsight.com/

en/article/serbian-president-at-fi rst-offi cial-visit-to-sarajevo (dostęp 01.05.2016).
288  G. Katana, With an eye on Crimea, Bosnian Serb leader calls for confederation, http://www.

reuters.com/article/us-bosniaherzegovina-serbs-idUSBREA3017420140401 (dostęp 01.05.
2016).

289  D. Kovacevic, Bosnian Serb Leader Postpones Controversial Referendum, http://
www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-serb-leader-puts-controversial-referendum-on-
hold--02-09-2016 (dostęp 01.05.2016).

290  M. Zarichinova, Fear and loaning in Bosnia and Hercegovina: Republika Srpska’s 
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referendum291. Z pewnością jedną z przyczyn utrzymania status quo w sto-
sunkach z Republiką Serbską są unijne aspiracje Serbii. Niemniej jednak, 
kwestia ta potwierdza założenie, że Republika Serbii ma istotny wpływ na 
sytuację polityczną w Bośni i Hercegowinie, a zwłaszcza w jej serbskiej 
części. 

Powyższa problematyka pośrednio dotyczy również Republiki Chorwa-
cji, dla której Bośnia i Hercegowina stanowi ważne miejsce w polityce za-
granicznej. Bośniaccy Chorwaci pomimo, że są jednym z trzech konstytu-
cyjnych narodowości Bośni i Hercegowiny nie dysponują odrębną jednostką 
terytorialną. Na podstawie układu z Dayton regiony przez nich zamieszkane 
zostały włączone do Federacji Bośni i Hercegowiny, jednostki terytorialnej 
administrowanej wspólnie z Boszniakami (Muzułmanami). W celu przeciw-
działania ewentualnej dominacji jednej narodowości nad drugą wprowadzo-
no zdecentralizowany system kantonalny292. Należy jednak podkreślić, że 
jeszcze w trakcie działań wojennych w marcu 1994 roku przedstawiciele 
polityczni bośniackich Chorwatów i Boszniaków podpisali przedwstępną 
umowę w sprawie powołania Federacji Bośni i Hercegowiny skonfederowa-
nej z Republiką Chorwacji. Wkrótce chorwacki prezydent (Franjo Tuđman) 
oraz przewodniczący Prezydium Republiki BiH (Alija Izetbegović) zatwier-
dzili umowę ramową o skonfederowanych stosunkach między państwami. 
W następstwie wewnętrznych nieporozumień między bośniackimi Chorwa-
tami i Boszniakami, zakładana koncepcja nie została zrealizowana293. Do 
końca lat 90. XX w. chorwacko-bośniackie relacje polityczne były stabilne, 
jednakże polityka i osoba Franja Tuđmana nie sprzyjały ich intensyfi kacji. 
Jedną z przyczyn była nadmierna ingerencja prezydenta Chorwacji w spra-
wy wewnętrzne sąsiada. Po 2000 roku rozwiązano wiele kontrowersyjnych 
problemów, m.in. spór o linię graniczną na rzece Una294 czy też kwestię 
podwójnego obywatelstwa. Niemniej jednak największe wyzwanie stano-

291  I. Mastilović Jasnić, Vučić se protivi referendumu u RS, http://www.blic.rs/vesti/poli-
tika/vucic-se-protivi-referendumu-u-rs/9nc3ke8 (dostęp 01.05.2016), A. Čongradin, Tomislav 
Nikolić je protiv referenduma u RS, http://www.danas.rs/danasrs/politika/__tomislav_nikolic_
je_protiv_referenduma_u_rs.56.html?news_id=314257 (dostęp 01.05.2016).

292  FBiH składa się z 10 kantonów, każdy z nich został wyposażony w szeroki zakres 
samorządu, własny rząd i inne władze pochodzące z lokalnego wyboru. W pięciu kantonach 
przeważają Boszniacy (uńsko-sański, tuzlański, zenicko-dobojski, bośniacko-podriński, sara-
jewski), w trzech Chorwaci (posawski, zachodniohercegowiński, kantonie  10 – Livno), dwa 
są mieszane (środkowobośniacki, hercegowińsko-neretwiański). Zob. S. Gavrić, D. Banović, 
M. Barreiro, The Political System of Bosnia and Herzegovina. Institutions – Actors – Pro-
cesses, Sarajevo 2013, s. 52.

293  B. Skoko, The Image of Bosnia and Hercegovina and its Citizens in Croatia and 
Serbia, Sarajevo 2012, s. 42–43.

294  Układ graniczny między Republiką Chorwacji a Bośnia i Hercegowiną został zawarty 
30 lipca 1999 r., jednakże do tej pory (maj 2016 r.) nie został ratyfi kowany.
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wił status polityczny bośniackich Chorwatów. Warto odnotować, że przed-
stawiciele najważniejszych chorwackich partii politycznych wskazywali 
na upośledzenie polityczne statusu chorwackiej społeczności w Bośni. Ivo 
Sanader premier Chorwacji w latach 2003–2009 był zwolennikiem utworze-
nia trzeciego, chorwackiego entitetu w Bośni, jednakże ze względu na pro-
ces integracyjny z Unią Europejską, nie podjął konkretnych działań. W tym 
też okresie niezrozumiała dla części Chorwatów była polityczna postawa 
Stjepana Mesicia. Prezydent Republiki Chorwacji sprzyjał utrzymaniu sta-
tus quo w bośniackim państwie i jednocześnie sceptycznie odnosił się do 
koncepcji szerszej autonomii dla bośniackich Chorwatów. Kwestia ta była 
również podnoszona przez bośniackie ugrupowania polityczne Chorwatów, 
w tym przez najsilniejszą Chorwacką Wspólnotę Demokratyczna BiH (nota-
bene identyczna nazwa czołowej partii politycznej w Chorwacji)295.

W latach 2010–2011 władze polityczną w Chorwacji przejęli socjalde-
mokraci. Prezydent Ivo Josipović, podobnie jak jego poprzednik prowadził 
zrównoważoną politykę w stosunku do Bośni i Hercegowiny. W 2010 roku 
przeprosił w imieniu narodu chorwackiego za zbrodnie, jednocześnie uzna-
jąc odpowiedzialność wszystkich trzech narodów za tragiczne wydarzenia 
w państwie bośniackim. Kilkukrotnie złożył ofi cjalne wizyty w Sarajewie 
i Mostarze, spotkał się również z Miloradem Dodikiem w Banja Luce296. 
Jednym z celów polityki Ivo Josipovicia było stworzenie wizerunku Chor-
wacji, jako państwa przewidywalnego i stabilizującego sytuację politycz-
ną w regionie. Z pewnością duży wpływ na tak zakreśloną strategię miał 
zbliżający się termin akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej. W grudniu 
2011 roku rząd chorwacki został utworzony przez Zorana Milanovicia, któ-
rego priorytetem była intensyfi kacja relacji z Bośnią i Hercegowiną. Wdro-
żenie zakładanej polityki było poważnie utrudnione ze względu na kryzys 
polityczny w Federacji Bośni i Hercegowiny. Jedną z przyczyn wspomnia-
nych trudności był spór między koalicją chorwackich Bośniaków (HDZ 
BiH) a bośniackimi socjaldemokratami297. Po wstąpieniu Chorwacji do UE, 
chorwacko-bośniackie stosunki polityczne uległy pogorszeniu, ze względu 
na forsowaną przez chorwackich eurodeputowanych koncepcję federalizacji 
Bośni. Ponadto chorwacki rząd wyraził swoje poparcie dla konstytucyjnej 
reformy bośniackiego państwa w oparciu o zasadę federalizacji, co zostało 
odczytane przez bośniacki rząd jako dążenie do ustanowienia trzeciego – 
chorwackiego entitetu298. 

295  B. Skoko, The Image..., s. 45–46.
296  B. Weber, K. Bassuener, Stuck in Transition? Croatia’s Policy Toward Bosnia and 

Hercegovina, Sarajevo 2015, s. 2.
297  Kryzys polityczny w Bośni i Hercegowinie odnosił się do problemów z uformowa-

niem stabilnego rządu w FBiH.
298  B. Weber, K. Bassuener, Stuck..., s. 4.
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Nieodzowne tutaj jest odniesienie się do uprawnień wynikających z po-
dwójnego obywatelstwa bośniackich Chorwatów. Jednym z nich jest prawo 
do głosowania w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w Republice 
Chorwacji299. Kwestia ta jest o tyle istotna, że w latach 1991–2010 blisko 
680 tys. osób z Bośni i Hercegowiny otrzymało chorwackie obywatelstwo300. 
W ten sposób głosy Chorwatów bośniackich mają zauważalny wpływ na 
chorwacką scenę polityczną. Od wielu lat duże kontrowersje wiązały się 
z niekontrolowanym fi nansowaniem polityków chorwackich w BiH, dlate-
go też rząd Zorana Milanovicia w 2012 roku ustanowił Państwowe Biuro 
dla Chorwatów spoza Republiki Chorwacji (Državni ured za Hrvate iz-
van Republike Hrvatske). Tym samym osiągnięto większą transparentność 
w przepływie fi nansowym. Niemniej jednak jednym z benefi cjentów Biura 
był Instytut Społecznych i Politycznych Badań z Mostaru promujący federa-
lizację BiH i potrzebę stworzenia jednostki terytorialnej z chorwacką więk-
szością301. 

Bośnia i Hercegowina, jak już wspomniano, jest ważnym partnerem poli-
tycznym dla Republiki Serbii oraz Republiki Chorwacji. Oba państwa wyka-
zują dużą aktywność związaną z obroną interesów narodowych bośniackich 
Chorwatów i Serbów. W ten sposób serbsko-chorwackie stosunki polityczne 
pośrednio kształtują się w oparciu o rywalizację i wpływy polityczne w boś-
niackim państwie. Separatystyczne dążenia Republiki Serbskiej są postrzega-
ne przez Chorwatów, z jednej strony jako zagrożenie bezpieczeństwa regio-
nalnego, z drugiej natomiast jako podłoże dla wypracowania większej auto-
nomii dla społeczności chorwackiej w Bośni i Hercegowinie. Obie koncepcje 
przeczą porządkowi przyjętemu w układzie z Dayton, dlatego też politycy 
z Republiki Chorwacji nie angażują się bezpośrednio w wewnętrzne sprawy 
BiH, jednakże nieformalnie oddziałują na Federację Bośni i Hercegowiny, 
a zwłaszcza na jej chorwackich przedstawicieli politycznych. Sytuacja po-
lityczna bośniackich Serbów jest mniej skomplikowana, z racji przyznania 
im odrębnej jednostki terytorialnej i możliwości prowadzenia indywidualnej 
polityki. Kwestia ta ma o tyle ważne znaczenie, że stworzony system poli-
tyczno-prawny przyzwala Republice Serbskiej na specjalne stosunki z Re-
publiką Serbii. Od wielu lat postępuje proces uniezależnienia się bośniackich 
Serbów od Bośni i Hercegowiny, ich czołowi politycy przejawiają tendencje 
niepodległościowe oraz zjednoczeniowe z Serbią. Radykalne postawy nasi-
liły się przede wszystkim po secesji Kosowa oraz Krymu. Należy podkreślić, 

299  N. Mazur-Kumrić, Multiple Citizenship at Stake: a Critical Assessment of the Croa-
tian Citizenship Policy Towards National Minorities, „Mediterranean Journal of Social Sci-
ences” t. 5, 2014, nr 22, s. 189–190.

300  V. Koska, The Development of Kin-state Policies and the Croatian Citizenship Re-
gime, „Minority Studies” 2014, nr 16, s. 220.

301  B. Weber, K. Bassuener, Stuck..., s. 12.
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że szczególną funkcję w tej sytuacji wypełnia Republika Serbii, gdyż od jej 
polityków jest także uzależniony rozwój wydarzeń w serbskiej części boś-
niackiej federacji. Politycy serbscy zobowiązali się w układzie z Dayton do 
przestrzegania ustanowionego porządku konstytucyjnego w Bośni, dlatego 
też ofi cjalnie zauważalny jest brak poparcia dla polityki kreowanej przez 
Milorada Dodika. Jednocześnie od dwóch dekad wspierana jest koncepcja 
utrzymania autonomii Serbów bośniackich, dlatego też politycy Republiki 
Serbii negatywnie odnoszą się do centralistycznych poglądów Boszniaków 
i nie zgadzają się na likwidację federacji. 

Podłożem dla serbsko-chorwackich stosunków politycznych, biorąc 
pod uwagę relacje z Bośnią i Hercegowiną, są wytyczne przyjęte w ukła-
dzie pokojowym z Dayton. Oba państwa – sygnatariusze porozumienia są 
jednocześnie jego gwarantem, dlatego też politykę zagraniczną Serbii czy 
Chorwacji wobec Bośni i Hercegowiny oraz jej serbskiej i chorwackiej 
społeczności cechuje ograniczenie wynikające z zaakceptowanego „day-
tońskiego porządku”. Należy jednak podkreślić, że bośniacka federacja jest 
„sztucznym” bytem politycznym, odznaczającym się permanentnym kon-
fl iktem wewnętrznym302. Zaznacza się, że dla jej utrzymania niezbędne są 
reformy kapitałochłonnego i niewydolnego systemu politycznego i gospo-
darczo-społecznych podstaw państwa. Jedną z koncepcji jest wspomniana 
centralizacja państwa, na którą nie zgadzają się zarówno bośniaccy Serbo-
wie, jak i bośniaccy Chorwaci303. Negatywne opinie wyrażają także politycy 
Republiki Serbii i Chorwacji. Kolejnym problemem są odmienne interesy 
poszczególnych narodowości konstruujących Bośnię i Hercegowinę. Na 
podstawie badań przeprowadzonych przez Oxford Research International, 
stwierdzono że społeczeństwo bośniackie jest głęboko podzielone, a mię-
dzy poszczególnymi grupami etnicznymi dominuje stan napięcia i niechę-
ci304. Wskazane powyżej kwestie stanowią tylko wycinek wieloaspektowej 

302  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bel-
gradzie w 2013 r. na pytanie: Czy „postdaytonowskiej” Bośni i Hercegowinie grozi  rozpad 
w perspektywie 10–15 lat? 26% respondentów z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi 
(zdecydowanie tak / raczej tak), natomiast 24% udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydo-
wanie nie / raczej nie), aż 50% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć –37%, 
nie wiem – 13%). Natomiast 24% respondentów z Belgradu uznało, że Bośni i Hercegowinie 
grozi rozpad, 32% odpowiedziało negatywnie oraz 44% nie określiło swojego stanowiska 
(trudno powiedzieć – 29%, nie wiem – 15%).

303  B. Marijan, D. Guzina, The Politics of the „Unfi nished Business”: Bosnian Police 
Reform, Centre for International Governance Innovation, Policy Brief, No. 42, 2014, s. 8.

304  Badania udowodniły, iż Bośniacy nie ufają sobie nawzajem, gdyż tylko 7,2% re-
spondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie czy można ufać innej narodowości. Poza 
tym zaledwie dwie na dzisięć osób oczekuje równego traktowania z innymi narodowościami. 
The Silent Majority Speaks: Snapshots of Today and Visions of the Future in BiH, Oxford 
Research International and UNDP, 2007, s. 14.
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problematyki związanej z federacją BiH, której funkcjonowanie oparto na 
wątpliwych fundamentach. Materia ta jest tym bardziej dyskusyjna, że są-
siednie państwa tzn. Republika Serbii oraz Republika Chorwacji poprzez 
swoje decyzje polityczne mogą rozstrzygać o jej przyszłości.

5.2.4. Kwestia Kosowa w serbsko-chorwackich 
stosunkach politycznych

Suwerenność Kosowa stanowi poważny problem nie tylko z punktu wi-
dzenia prawa międzynarodowego, ale też z konsekwencji politycznych, jakie 
ze sobą niesie. Przyjęcie przez kosowski parlament deklaracji niepodległości 
17 lutego 2008 roku, wiązało się z naruszeniem systemu konstytucyjnego oraz 
integralności terytorialnej Republiki Serbii. Natomiast w kontekście między-
narodowym, polityczna decyzja kosowskich Albańczyków przełożyła się na 
pogłębienie dylematu związanego z określeniem suwerenności niektórych 
państw [np. Abchazja, Cypr Północny, Osetia Południowa, Tajwan (Republika 
Chińska), Palestyna] oraz wzrostem tendencji niepodległościowych zwłasz-
cza w autonomicznych jednstkach wielu państw (np. Katalonia i Baskonia 
w Hiszpanii, Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie, Szkocja w Wielkiej 
Brytanii). Niepodległość Kosowa została zaakceptowana przez ponad połowę 
państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, wśród których 
są, m.in.: Stany Zjednoczone Ameryki, większość państw Unii Europejskiej, 
Turcja, Australia, Kanada czy Japonia. Niemniej jednak znaczna część państw 
podzieliła stanowisko Republiki Serbii i nie uznała Kosowa, m.in.: Rosja, Chi-
ny, Indie, Iran, Brazylia, Argentyna, Meksyk, RPA, a z państw europejskich: 
Hiszpania, Grecja, Cypr, Słowacja, Rumunia, Mołdawia, Bośnia i Hercegowi-
na, Białoruś oraz Ukraina. Międzynarodowy dylemat związany z uznianiem 
kosowskiej niepodległości wynika nie tylko z utrudnień stricte prawnych, ale 
przede wszystkim wiąże się z poważnym kryzysem politycznym i gospodar-
czo-społecznym wspomnianego państwa305. Od lutego 2008 roku, serbskie 
stanowisko wobec suwerenności Kosowa nie uległo zmianie i przekłada się 
na polityczny bojkot kosowskich organów państwowych. Politycy Republiki 
Serbii wskazują, że w świetle obowiązującej serbskiej konstytucji, Kosowo 
jest integralną częścią ich państwa306. W tym kontekście warto zwrócić uwagę 

305  Na ten temat: W. Hebda, The Issue of Problematic States: Kosovo - A Failed State? 
Political and Economic Analysis – Outline of Problem, „American International Journal of 
Social Science” t. 3, 2014, nr 4, s. 210–218.

306  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgradzie 
w 2013 r. na pytanie: Czy Kosowo powinno funkcjonować w granicach Serbii? 56% respondentów 
z Zagrzebia udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), tylko 8% udzieliło 
pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 36% nie określiło swojego stanowiska 
(trudno powiedzieć – 27%, nie wiem – 9%). Natomiast 55% respondentów z Belgradu uznało, że 
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na koncepcję podziału spornych ziem Kosowa. Zwolennikiem takiego roz-
wiązania był urzędujący w latach 1992–1993 prezydent Federalnej Republiki 
Jugosławii, znany serbski nowelista Dobrica Ćosić. W 2009 roku ewentualny 
podział był rozważany przez prezydenta Serbii Borisa Tadicia, natomiast dwa 
lata później przez wicepremiera Ivicę Dačicia307. W następstwie przejęcia wła-
dzy przez Serbską Partię Postępową idea wyznaczenia wewnętrznej granicy 
w Kosowie straciła na znaczeniu308. Co prawda od kilku lat pod nadzorem Unii 
Europejskiej prowadzony jest serbsko-kosowski dialog w zakresie normaliza-
cji wzajemnych stosunków, jednakże efekty negocjacji są niewielkie.

W aspekcie serbsko-chorwackich stosunków politycznch istotne było sta-
nowisko Republiki Chorwacji wobec secesji południowej prowincji Serbii. 
Na początku marca 2008 roku Boris Tadić wystosował apel do Chorwatów, 
w którym wezwał do poparcia Serbii w obronie jej integralności terytorial-
nej. Jednocześnie zaznaczył, że uznanie suwerenności Kosowa spotka się 
z głębokimi konsekwencjami dla Republiki Chorwacji309. Pomimo ostrzeżeń 
19 marca 2008 roku rząd Republiki Chorwacji kierowany przez Ivo Sanadera 
zaakceptował niepodległe Kosowo310. Warto wspomnieć, że na znak prote-
stu z chorwackiego rządu ustąpił Slobodan Uzelac – wicepremier z ramienia 
Niezależnej Demokratycznej Partii Serbskiej (partii mniejszości serbskiej)311. 

Kosowo powinno funkcjonować w granicach Serbii, 24% odpowiedziało negatywnie oraz 21% 
nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 20%, nie wiem – 1%).

307  W. Hebda, Czy Kosowo zostanie podzielone?, Portal Spraw Zagranicznych, 18 sier-
pień 2011, http://www.psz.pl/127-unia-europejska/wiktor-hebda-czy-kosowo-zostanie-po-
dzielone (dostęp 01.05.2016).

308  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Belgra-
dzie w 2013 r. na pytanie: Czy podział Kosowa na część serbską i część albańską jest najlep-
szym rozwiązaniem serbsko-albańskiego problemu? 13% respondentów z Zagrzebia udzieliło 
pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), 35% udzieliło negatywnej odpowiedzi 
(zdecydowanie nie / raczej nie), aż 52% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć 
– 39%, nie wiem – 13%). Natomiast 39% respondentów z Belgradu uznało, że podział Kosowa 
to najlepsze rozwiązanie serbsko-albańskiego problemu, 38% odpowiedziało negatywnie oraz 
23% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 20%, nie wiem – 3%).

309  Croatia to Recognise Kosovo in March, http://www.balkaninsight.com/en/article/
croatia-to-recognise-kosovo-in-march/1615/4 (dostęp 01.05.2016).

310  W świetle autorskich badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Belgradzie w 2013 r. na pytanie: Czy Kosowo powinno być suwerenne? 78% responden-
tów z Zagrzebia udzieliło pozytywnej odpowiedzi (zdecydowanie tak / raczej tak), tylko 7% 
udzieliło negatywnej odpowiedzi (zdecydowanie nie / raczej nie), 15% nie określiło swoje-
go stanowiska (trudno powiedzieć – 9%, nie wiem – 6%). Natomiast aż 83% respondentów 
z Belgradu uznało, że Kosowo nie powinno być suwerenne, 10% odpowiedziało pozytywnie 
oraz 7% nie określiło swojego stanowiska (trudno powiedzieć – 7%, nie wiem – 0%).

311  Croatia recognizes Kosovo, deputy PM offens resignation in protest, http://en.people.
cn/90001/90777/ 90853/6377308.html (dostęp 01.05.2016).
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Niemniej jednak, po tygodniowych negocjacjach z Sanaderem, przedstawi-
ciel Serbów powrócił na stanowisko. Prezydent Chorwacji Stjepan Mesić, po-
twierdził pogląd rządu uzasadniając swoją decyzję błędną polityką Serbii wo-
bec Kosowa312, w następstwie czego Serbowie wycofali swojego ambasadora 
z Zagrzebia. Tym samym serbsko-chorwackie stosunki dyplomatyczne uległy 
zawieszeniu. Tymczasem, 30 czerwca 2008 roku zostały nawiązane stosunki 
dyplomatyczne między Republiką Chorwacji a Republiką Kosowa. Należy 
podkreślić, że w poprzednich latach rząd chorwacki nie wykazywał większego 
zainteresowania ani politycznego, ani tym bardziej gospodarczego południową 
prowincją Serbii. Stąd też interesy chorwackie w niewielkim i ubogim Koso-
wie były znikome, zwłaszcza w porównaniu do wieloaspektowych interesów 
wobec państwa serbskiego. Niemniej Chorwaci do końca 2010 roku podpi-
sali kilka porozumień, których celem była dynamizacja relacji politycznych 
z Kosowem, m.in. Memorandum o współpracy między ministerstwami spraw 
wewnętrznych obu państw (7 październik 2009 r.), Memorandum o współpra-
cy między prokuraturami w walce z przestępczością transgraniczną i przeciw-
działaniu praniu brudnych pieniędzy (8 styczeń 2010 r.). 

Stosunki bilateralne zostały zintensyfi kowane w okresie rządów Jadran-
ki Kosor, w efekcie osiągnięto kolejne międzypaństwowe umowy. W mar-
cu 2011 roku zainicjowano współpracę ministerstw spraw zagranicznych313, 
dzięki czemu 24 sierpnia 2011 roku podpisano protokół o współpracy w pro-
cesie integracji europejskiej między Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji oraz Ministerstwem Integracji 
Europejskiej Republiki Kosowa314. Dokument został zawarty przy okazji wi-
zyty chorwackiej premier w Prisztinie i miał szczególną wagę dla kosow-
skich polityków, gdyż poruszona w protokole materia bezpośrednio wiązała 
się z priorytetem polityki zagranicznej kosowskiego państwa. Po wstąpieniu 
Chorwacji do Unii Europejskiej, kontynuowano rozmowy chorwacko-ko-
sowskie w zakresie integracji europejskiej. Najważniejszym osiągnięciem, 
przede wszystkim z punktu widzenia Kosowa było podpisanie w Zagrzebiu 
8 kwietnia 2015 roku międzyrządowej umowy w sprawie europejskiego part-
nerstwa315. Chorwaci zobowiązali się wobec Kosowa m.in. do przekazywa-
nia wiedzy i doświadczenia zdobytego w negocjacjach akcesyjnych z Unią 
Europejską, wsparcia w procesie harmonizacji systemu prawnego z prawo-

312  Croatia Leader: Kosovo ‘A New Reality’, http://www.balkaninsight.com/en/article/
croatia-leader-kosovo-a-new-reality (dostęp 01.05.2016).

313 http://www.mfa-ks.net/repository/docs/Protocol_on_Cooperation_between_Kosovo_
MFA_and_Croatian_MFAEI.pdf (dostęp 01.05.2016).

314  Cooperation Protocol on European Integration Signed, http://www.mei-ks.net/en/
news/cooperation-protocol-on-european-integration-signed (dostęp 01.05.2016).

315  Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike 
Kosova o europskom partnerstvu, NN-MU 5/2015.
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dawstwem UE, pomocy w reformie administracji publicznej i w przygoto-
waniu kadry wyspecjalizowanej w zakresie integracji europejskiej, czy też 
doradztwa w przedmiocie zdobywania pomocy fi nansowej z UE316. Ponadto 
chorwacki premier Zoran Milanović zapewnił kosowskich polityków o swo-
im lobbingu na rzecz potwierdzenia suwerenności Kosowa przez państwa 
Unii Europejskiej, które jak dotąd jej nie uznały317. W innych aspektach 
współpraca Chorwacji z Kosowem wciąż jest ograniczona, brak jest też sto-
sownego podłoża prawno-gospodarczego dla jej rozwoju. Wprawdzie w li-
stopadzie 2012 roku wypracowano międzyrządową umowę o współpracy 
gospodarczej318, jednakże realizacja jej założeń jest utrudniona ze względu 
na problemy polityczne i gospodarczo-społeczne Kosowa. 

Po 2008 roku politycy chorwaccy w większym stopniu zainteresowali 
się mniejszością chorwacką w Kosowie. W świetle jugosłowiańskiego spisu 
populacji z 1991 roku blisko 9 tys. mieszkańców Kosowa zadeklarowało 
tożsamość chorwacką. Obecnie jest to zaledwie ok. 350 osób zamieszkałych 
w dwóch miejscowościach: Janjevo i Letnica319. Większość kosowskich 
Chorwatów wyemigrowała z niestabilnego i ogarniętego kryzysem regionu, 
dlatego też chorwacki rząd od kilku lat przeznacza z budżetu państwa wspar-
cie fi nansowe i humanitarne dla pozostałej mniejszości. Należy podkreślić, 
że zauważalne są tylko niewielkie polityczne i gospodarcze korzyści wy-
nikające ze współpracy z Kosowem, zwłaszcza w perspektywie stosunków 
politycznych z Serbią. Problem zogniskowany wokół suwerenności Kosowa 
nie jest kluczowym zagadnieniem w serbsko-chorwackich stosunkach, gdyż 
ma on wymiar zdecydowanie szerszy. Niemniej jednak chorwacka decy-
zja o uznaniu kosowskiej państwowości bezpośrednio wpłynęła na regres 
w relacjach z Republiką Serbii. W ten sposób konfl iktogenne stosunki poli-
tyczne wynikające głównie z wydarzeń wojennych z lat 1991–1995 zosta-
ły obciążone kolejną kwestią sporną, która negatywnie wpływa na jakość 
współpracy serbsko-chorwackiej. W tym kontekście wystarczy przywołać 
wizytę w Prisztinie chorwackiego prezydenta Stjepana Mesicia z stycznia 
2010 roku. Miała ona wyraźnie symboliczny charakter, z racji że była ostat-
nią prezydencką wizytą Stjepana Mesicia i zwieńczeniem jego 10-letniej 
kadencji. Mesić został odznaczony przez kosowskiego prezydenta „Złotym 
Medalem Niepodległości”, otrzymał również honorowe obywatelstwo Prisz-

316  Art. 1, ibidem.
317  Prime Minister Milanovic receives Thaci: Croats and Kosovars were friends before 

they became independent, http://www.mfa-ks.net/?page=2,217,2654 (dostęp 01.05.2016).
318  Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o gospodarskoj 

suradnji, NN-MU 009/2013.
319  Croatian minority in Kosovo, http://www.hrvatiizvanrh.hr/en/hmiu/croatian-minori-

ty-in-kosovo/8 (dostęp 01.05.2016).
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tiny320. Aktywność polityczna prezydenta Republiki Chorwacji w Kosowie 
została negatywnie oceniona przez serbski establishment. Boris Tadić nie 
wziął udziału w inauguracji prezydenckiej Ivo Josipovicia, uprzednio odrzu-
cając zaproszenie prezydenta-elekta, m.in. z racji potwierdzonej obecności 
na uroczystości prezydenta Republiki Kosowa – Fatmira Sejdiu321. Polityka 
Ivo Josipovicia w stosunku do Serbii była bardziej wyważona, dlatego też, 
w celu załagodzenia toczącego się sporu serbsko-chorwackiego wokół Ko-
sowa, złożył wizytę w Belgradzie już w lipcu 2010 roku322. Należy jednak 
wspomnieć, że w tym samym okresie ważniejszą kwestią były pozwy do 
MTS, w których oba państwa oskarżały się o ludobójstwo w czasie wojny 
w latach 1991–1995, przez co różnica zdań w sprawie Kosowa była mniej 
istotna. Ivo Josipović w trakcie swej pięcioletniej kadencji udał się z ofi cjal-
ną wizytą do Kosowa dopiero w wrześniu 2013 roku i nie miała ona większe-
go znaczenia dla serbsko-chorwackich stosunków politycznych323.

Kwestia chorwacko-kosowskich stosunków politycznych stanowi poważ-
ny dylemat dla przedstawicieli serbskiego państwa. Wiąże się bezpośrednio 
z serbskimi interesami narodowymi, dla których suwerenność Kosowa jest 
niedopuszczalna. Chorwaci nie podzielili serbskiego stanowiska i potwier-
dzili niepodległość południowej prowincji Serbii, tym samym złamali porzą-
dek polityczny i prawny swojego sąsiada. Odmienny pogląd wobec Kosowa 
spowodował poważne załamanie dwustronnych stosunków politycznych, 
zwłaszcza w 2008 roku. W kolejnych latach serbsko-chorwackie stosunki 
polityczne skoncentrowały się na poważniejszych problemach, choć Ko-
sowo wciąż stanowiło podłoże dla istniejących nieporozumień. Serbowie 
i Chorwaci podtrzymują wzajemny dialog polityczny, niemniej jednak jest 
on utrudniony ze względu na zakwestionowanie przez Chorwację integral-
ności terytorialnej Serbii.

320  S. Osmani, Kosovo Honors Croatia’s Mesic, http://www.balkaninsight.com/en/ar-
ticle/kosovo-honors-croatia-s-mesic (dostęp 01.05.2016).

321  B. Barlovac, Josipović: Tadic’s boycott is „irrational”, http://www.balkaninsight.
com/en/article/josipovic-tadic-s-boycott-is-irrational (dostęp 01.05.2016).

322  B. Barlovac, Croatia, Serbia Boost Relations with Josipovic Visit, http://www.balka-
ninsight.com/en/article/ croatia-serbia-boost-relations-with-josipovic-visit (dostęp 01.05.2016).

323 Josipović: Podržavamo dijalog BG-PR, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2013&mm=09&dd=06&nav_category=640&nav_id=750483 (dostęp 01.05.2016).
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analizy problematyki dotyczącej serbsko-chorwackich stosunków po-
litycznych na przełomie XX i XXI w. wynikają następujące wnioski:

Po pierwsze, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (lata 
1918–1929) powstało w następstwie serbsko-chorwackiego poro-

zumienia politycznego i jego zasadniczym motywem funkcjonowania była 
wspólna obrona tożsamości Południowych Słowian. Jugosłowiańska federa-
cji opierała się na XIX-wiecznej ideologii jugoslawizmu, odwołującej się do 
bliskości kulturowej i etnicznej m.in. Serbów oraz Chorwatów. W latach 20. 
XX w. miał miejsce polityczny spór między Serbami i Chorwatami o kształt 
ustrojowy wspólnego państwa. Serbscy politycy byli zwolennikami centrali-
zacji, która faworyzowała ich naród. Natomiast Chorwaci optowali za federa-
lizacją, w oparciu o którą uzyskaliby większe wpływy polityczne w państwie. 
Niestety strony sporu nie wypracowały kompromisu, a wręcz przeciwnie pod 
koniec lat 20. XX w. napięcie wzrosło. Była to jedna z przyczyn zamachu mo-
narchy na konstytucyjne organy państwa w 1929 roku i umocnienie, w jego na-
stępstwie serbskiego autorytaryzmu w latach 30. XX w. Symbolem zmian było 
przemianowanie Królestwa SHS na Królestwo Jugosławii (lata 1929–1941). 
W tym okresie Serbowie zdominowali politycznie Chorwatów oraz inne na-
rody współtworzące jugosłowiańską federację. Wielu polityków chorwackich 
zostało aresztowanych, a swoją działalność kontynuowali w podziemiu lub 
na emigracji. Utrzymujący się kryzys wewnętrzny oraz niestabilna sytuacja 
w Europie przełożyły się na porozumienie serbsko-chorwackie (Sporazum) 
zawarte w 1939 roku. Na jego podstawie wydzielono Banowinę Chorwacką 
– autonomiczną jednostkę administracyjną obejmującą ziemie zamieszkiwa-
ne przez Chorwatów. Wypracowane porozumienie zrealizowało oczekiwania 
polityczne Chorwatów, jednakże jego fi nalizacja zbiegła się z początkiem 
II wojny światowej. Królestwo Jugosławii zostało zaatakowane przez armię 
III Rzeszy i ostatecznie zostało podbite w kwietniu 1941 roku. Omawiając wy-
darzenia polityczne z lat 1918–1941 należy zaznaczyć, że wspomniany okres 
był naznaczony permanentnym napięciem i serbsko-chorwackim sporem poli-
tycznym, który miał istotny wpływ na słabość federacji jugosłowiańskiej prze-
jawiającej się w wielu aspektach. Należy jednak podkreślić, że w obliczu po-

Z
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ważnego zagrożenia oba narody wypracowały kompromis. Nie bez znaczenia 
był fakt, że spór serbsko-chorwacki kształtował się na poziomie politycznym, 
a nie społecznym.

Po drugie, w okresie II wojny światowej spór polityczny między Serbami 
a Chorwatami przekształcił się w międzyetniczny konfl ikt zbrojny. Ówczesne 
europejskie mocarstwa wykorzystały narody byłego Królestwa Jugosławii do 
realizacji swoich celów strategicznych. W latach 1941–1945 funkcjonowało 
Niezależne Państwo Chorwackie, na obszarze którego faszystowscy Chorwaci 
(Ustasze) dopuścili się zbrodni na Serbach, Żydach i innych narodach. W tym 
też okresie działała serbska partyzantka (Czetnicy), której celem była odbu-
dowa Królestwa Jugosławii. Niemniej jednak najsilniejsze struktury stworzyli 
komuniści, którzy zyskali na znaczeniu dzięki ekspansywnej ideologii odrzu-
cającej podziały etniczne czy religijne. Stąd też w szeregach komunistycznej 
partyzantki znaleźli się zarówno Serbowie, jak też Chorwaci. Ustasze pomimo 
wsparcia włoskich i niemieckich faszystów utracili kontrolę nad swoim teryto-
rium. Czetnicy nie dysponowali odpowiednimi siłami by skutecznie wyzwolić 
obszar byłego Królestwa Jugosławii, dlatego też ich działania miały wymiar 
lokalny. W tak ukształtowanych realiach oddziały militarne komunistów, do-
wodzone przez Josipa Broz Titę wyparły i zdominowały Ustaszy oraz Czetni-
ków. W trakcie II wojny światowej Serbowie i Chorwaci prowadzili wzajemnie 
wrogie działania. Najtragiczniejsze wydarzenia miały miejsce w Niezależnym 
Państwie Chorwackim, gdzie według różnych źródeł zamordowano ponad 
300 tys. Serbów, wiele tysięcy przymusowo nawrócono na katolicyzm bądź 
wypędzono. Konsekwencje chorwackiej zbrodni na serbskim narodzie zostały 
skutecznie zneutralizowane w następstwie utworzenia przez komunistów ko-
lejnej federacji jugosłowiańskiej. Podsumowując okres lat 1941–1945 należy 
odnotować, że serbsko-chorwacki spór polityczny z lat 20. i 30. XX w. stał się 
jedną z przyczyn konfl iktu, który umocnił antagonizm serbsko-chorwacki. Po 
wydarzeniach II wojny światowej płaszczyzna serbsko-chorwackiego sporu 
obejmowała już nie tylko kwestie polityczne, ale również społeczne. Między 
narodami wytworzyły się głębokie podziały i wrogość, która została tymcza-
sowo powstrzymana przez powojenny reżim.

Po trzecie, w latach 1945–1991/1992 serbsko-chorwackie stosunki poli-
tyczne kształtowały się w ramach Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii 
oraz Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Oba narody odegrały 
kluczową rolę w powstaniu i funkcjonowaniu socjalistycznego państwa, dla-
tego też nieodzowne w tym celu było narzucenie wspólnej, jugosłowiańskiej 
tożsamości. Komuniści dążyli do wyłączenia zróżnicowania etnicznego i re-
ligijnego poprzez ekspansywną ideologię socjalistyczną. Wszelkie przejawy 
narodowowyzwoleńcze Serbów i Chorwatów były skutecznie hamowane, aż 
do końca lat 80. XX w. W sferze politycznej, zdominowanej przez komuni-
stów nie było miejsca dla propagowania interesów narodowych Serbów czy 
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Chorwatów. W ten sposób zakres serbsko-chorwackich stosunków politycz-
nych był ściśle określony i narzucony przez władze federacyjne i nie mógł być 
sprzeczny z socjalistyczną ideologią tzw. braterstwa. Politycy republikańscy 
(serbscy czy chorwaccy) nie mieli realnego wpływu na stosunki międzyet-
niczne i politykę wewnętrzną, która ściśle podlegała ośrodkowi centralnemu 
państwa. Szereg czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych spowodował, 
że sytuacja uległa zmianie w latach 80. XX w. W poszczególnych republikach 
umocnili się lokalni politycy, odwołujący się do nacjonalizmów i konieczności 
obrony tożsamości oraz interesów swoich narodów. W Serbii taką rolę odegrał 
Slobodan Milošević, w Chorwacji Franjo Tuđman. Obaj politycy wykorzystali 
historyczny spór serbsko-chorwacki do umocnienia swoich koncepcji państwa. 
Ostatecznie na początku lat 90. XX w. Socjalistyczna Federacyjna Republika 
Jugosławii „rozpadła się”, w następstwie czego Serbowie i Chorwaci musieli 
na nowo zdefi niować swoją politykę zarówno wewnętrzną, jak też zagranicz-
ną, w tym także stosunki bilateralne.

Po czwarte, w latach 1991–1995 na terytorium SFRJ doszło do konfl ik-
tu zbrojnego, którego podłożem był m.in. spór serbsko-chorwacki w różnych 
regionach federacji jugosłowiańskiej. Warto zaznaczyć, że ponad czterdzie-
stoletnia indoktrynacja komunistyczna nie przełamała zróżnicowania intere-
sów Południowych Słowian. Nacjonalizmy poszczególnych narodów były 
silniejsze niż socjalistyczny koncept jugosłowiańskiej tożsamości. Odpowie-
dzialność za eskalację wydarzeń ponoszą przede wszystkim politycy serbscy 
i chorwaccy, a w szczególności Slobodan Milošević oraz Franjo Tuđman. Obaj 
przywódcy wykorzystali zadawnione spory międzyetniczne do realizacji swo-
ich partykularnych celów politycznych. Zamierzeniem serbskiego prezydenta 
było utrzymanie jugosłowiańskiej federacji wraz ze wzmocnioną politycznie 
Republiką Serbii. Natomiast Franjo Tuđman opowiadał się za secesją Chor-
wacji z SFRJ i ustanowieniem suwerennej Republiki Chorwacji. W ten spo-
sób założenia obu polityków wzajemnie się wykluczały i przyjęły charakter 
konfrontacyjny. Wojnę w Chorwacji (lata 1991–1995) oraz w Bośni i Herce-
gowinie (lata 1992–1995) można uznać za najtragiczniejszy okres w serbsko-
chorwackich stosunkach po 1945 roku. Kilkuletnie działania zbrojne między 
Chorwatami i Serbami (zamieszkującymi Chorwację oraz Bośnię i Hercego-
winę) kosztowały życie ponad sto tysięcy ludzi a setki tysięcy zostało zmuszo-
nych do uchodźctwa. Obie strony dopuściły się zbrodni wojennych, niektóre 
z nich miały nawet charakter ludobójstwa. Wyrządzone krzywdy utrwaliły 
wieloaspektową wrogość między Serbami i Chorwatami, dlatego też układ 
pokojowy z 1995 roku został narzucony przez społeczność międzynarodową. 
W latach 1995–2000 serbsko-chorwackie stosunki polityczne zostały unormo-
wane, niemniej jednak miały one ograniczony charakter. Konsekwencje wojny 
były zbyt poważne by w kilka lat odbudować relacje między narodami pojugo-
słowiańskimi. Społeczeństwa: serbskie i chorwackie wzajemnie obwiniały się 
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za wydarzenia wojenne, dlatego też politycy w zawężonej perspektywie pod-
jęli odbudowę bilateralnych stosunków politycznych. Poważną przeszkodą 
w tym procesie było utrzymanie się u władzy Slobodana Miloševicia, Franja 
Tuđmana i dalsze funkcjonowanie reżimów politycznych przez nich stworzo-
nych. W tym też czasie nie podjęto żadnej konkretnej próby wyjaśnienia prob-
lematycznych kwestii, które w zdecydowanej mierze odnosiły się do wojny 
z początku lat 90. XX w. 

Po piąte, zmiany polityczne w Republice Chorwacji z przełomu lat 1999–
2000 (śmierć Franja Tuđmana w grudniu 1999 r., wygrana socjaldemokra-
tycznej opozycji w wyborach parlamentarnych w styczniu 2000 r.) oraz w Re-
publice Serbii z 2000 roku (przegrana w wyborach prezydenckich Slobodana 
Miloševicia w październiku 2000 r., wygrana Demokratycznej Opozycji Serbii 
w wyborach parlamentarnych w grudniu 2000 r.) przełożyły się na potrzebę 
przewartościowania serbsko-chorwackich stosunków politycznych. W latach 
2000–2002 skutecznie zainicjowano obustronne negocjacje dotyczące wielu 
istotnych kwestii. Serbscy oraz chorwaccy politycy zrezygnowali z polityki 
konfrontacji na rzecz pojednania i ustabilizowania wzajemnych stosunków. 
Sprzyjał temu zachodzący w obu państwach proces demokratyzacji i trans-
formacji politycznej. W kolejnych latach (2003–2006) serbsko-chorwackie 
stosunki polityczne zostały zintensyfi kowane i co ważne charakteryzowały się 
konstruktywnym podejściem do kontrowersyjnych kwestii. Warto podkreślić, 
że obie strony dążyły do neutralizacji sporów, czy też problematycznych sytu-
acji polityczno-społecznych. Po 2006 roku nastąpiło załamanie obustronnych 
relacji, spowodowane m.in. staraniami utrzymania integralności terytorialnej 
przez Republikę Serbii (problem ze statusem Kosowa). Świadczy o tym fakt, 
że przez dwa lata (od października 2006 r. do października 2008 r.) nie wypra-
cowano żadnego porozumienia czy układu, a ilość nieuregulowanych spraw 
wciąż była ogromna. W latach 2009–2010 poczyniono niewielkie postępy 
i zauważalny był brak inicjatyw ożywiających wzajemne stosunki. Zmiany 
polityczne w Chorwacji (socjaldemokratyczny rząd Milanovicia w latach 
2011–2015, prezydentura Ivo Josipovicia w latach 2010–2015) oraz w Serbii 
(umocnienie się tzw. postępowców z SNS po 2012 r., prezydentura Tomisla-
va Nikolicia od 2012 r.) wbrew oczekiwaniom nie wpłynęły dynamizująco 
na serbsko-chorwackie stosunki polityczne. Wręcz przeciwnie, odnotowano 
zaostrzenie dyskursu politycznego z obu stron. Utrzymujące się od 2006 roku 
status quo było niekorzystne dla obu państw. Niestety w kolejnych latach po-
litycy z różnych opcji politycznych nie przejawiali większego zaangażowania 
w proces odbudowy stosunków serbsko-chorwackich.

Po szóste należy zwrócić uwagę na najpoważniejsze kwestie sporne, które 
jak dotąd w sposób niedostateczny zostały podjęte. Kluczowe znaczenie ma tu 
problematyka zbrodni i zbrodniarzy wojennych z lat 90. XX w. Na obszarze So-
cjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (w Chorwacji, w Bośni i Her-
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cegowinie) miała miejsce wojna domowa m.in. między Serbami a Chorwatami. 
Tragiczne skutki (śmierć ponad 100 tys. ludzi, głównie cywilów, gospodarcze 
bankructwo pojugosłowiańskich republik) tym bardziej pogłębiły zadawniony 
serbsko-chorwacki spór. Niestety w tym też okresie doszło do barbarzyńskich 
zbrodni wojennych, można również odnotować zbrodnie przeciwko ludzkości 
(co nie stoi w zgodzie z wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli-
wości w Hadze z lutego 2015 roku, który oddalił serbskie oraz chorwackie po-
wództwa o ludobójstwo). Zróżnicowany pogląd społeczny i polityczny wobec 
osób odpowiedzialnych za wydarzenia z lat 1991–1995 (w tym zbrodnie) tym 
bardziej utrudnia proces serbsko-chorwackiego pojednania. W tym aspekcie 
można mieć również zastrzeżenia do działalności Międzynarodowego Trybu-
nału Karnego dla byłej Jugosławii, którego wyroki w niektórych przypadkach 
są kontrowersyjne (np. w sprawie Ante Gotoviny). Aktywność na tym polu 
serbskiego oraz chorwackiego wymiaru sprawiedliwości jest niewystarczają-
ca. Zauważalny brak woli politycznej oraz wzajemne uprzedzenia społeczne 
utrudniają wyjaśnienie całego szeregu obustronnych zbrodni. Z wydarzeniami 
wojennymi powiązana jest również kwestia mniejszości narodowych (zwłasz-
cza serbskiej mniejszości na terytorium Republiki Chorwacji), która wciąż 
jest przyczyną nieporozumień w kontekście serbsko-chorwackich stosunków 
politycznych. W następstwie chorwackiej operacji wojskowej „Oluja” zostało 
wypędzonych ponad 200 tys. Serbów zamieszkałych w Chorwacji. Ich mienie 
zostało przejęte bądź zniszczone. Po wojnie część z nich wróciła, niemniej jed-
nak można odnotować ograniczoną realizację i respektowanie praw serbskiej 
mniejszości. Nadal utrzymuje się stan napięcia w multietnicznych miejsco-
wościach Republiki Chorwacji (np. w Vukovarze). Ponadto konfl iktogenny 
charakter w polityce obu państw ma także kwestia funkcjonowania Serbów 
i Chorwatów w Bośni i Hercegowinie. Bośniaccy Serbowie dysponują odręb-
ną jednostką terytorialną, dzięki czemu mogą prowadzić niezależną politykę 
wobec władz centralnych Bośni i Hercegowiny. Naturalnym sojusznikiem 
Republiki Serbskiej jest Republika Serbii, świadczą o tym ustanowione stra-
tegiczne stosunki. Niepokojącym symptomem są również separatystyczne ten-
dencje bośniackich Serbów oraz chęć zjednoczenia z Republiką Serbii. Nie-
co odmiennie sytuacja przedstawia się z bośniackimi Chorwatami, którzy po 
wojnie w Bośni i Hercegowinie nie otrzymali odrębnej jednostki terytorialnej. 
Sprawa jest o tyle problematyczna, że w niektórych regionach Bośni (zwłasz-
cza na pograniczu z Chorwacją), Chorwaci stanowią większość w stosunku 
do innych narodów. Od wielu lat niektóre środowiska polityczne bośniackich 
Chorwatów, zmierzają do wydzielenia chorwackiego entitetu. Ich starania są 
wspierane przez polityków z Republiki Chorwacji, dla których Bośnia i Her-
cegowina jest jednym z ważniejszych kierunków polityki zagranicznej. Nie 
jest nadużyciem stwierdzenie, że to właśnie w Bośni i Hercegowinie ścierają 
się serbskie i chorwackie interesy narodowe i na funkcjonowanie tego państwa 
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duży wpływ mają elity polityczne Republiki Serbii oraz Republiki Chorwa-
cji. Stosunkowo nowym problemem w serbsko-chorwackich stosunkach poli-
tycznych jest status Republiki Kosowa. Chorwackie władze uznając w marcu 
2008 roku suwerenność dotychczasowej serbskiej prowincji, równocześnie 
naruszyła integralność terytorialną oraz ustrój konstytucyjny Republiki Serbii. 
Tym samym serbsko-chorwackie stosunki polityczne zostały „wzbogacone” 
o kolejną konfl iktową kwestię.

Po siódme, w perspektywie kolejnych kilku lat bez zasadniczej zmiany 
koncepcji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obu państw, serbsko-chor-
wackie stosunki polityczne nie zostaną zintensyfi kowane. Republika Chor-
wacji zacieśnia więzi z państwami Unii Europejskiej i umacnia swoją pozycję 
na Bałkanach głównie przy udziale UE i NATO. Natomiast Republika Serbii 
będzie prowadzić dwukierunkową politykę tzn. z jednej strony negocjacje 
z UE, z drugiej poszerzenie strategicznego partnerstwa z Federacją Rosyjską 
(zwłaszcza w aspekcie politycznym). Chorwaccy politycy wciąż będą wyko-
rzystywać członkostwo swojego państwa w Unii Europejskiej do osiągania 
celów politycznych względem Serbii (przykładowo w 2016 r. Chorwaci za-
blokowali negocjacje akcesyjne Serbów z UE, wskazując na potrzebę zmian 
w serbskim sądownictwie itp.). Z tego też względu przystąpienie Republiki 
Serbii do Unii Europejskiej w 2021 roku może zostać opóźnione (a nawet wy-
kluczone). Z drugiej strony wpływy polityczno-gospodarcze Rosjan w pań-
stwie serbskim przełożą się na ograniczoną współpracę Serbów i Chorwatów 
w obszarze bezpieczeństwa regionalnego (zwłaszcza w kontekście NATO). 
Chorwacja będąc stroną Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego rozpo-
częła modernizację swojego systemu obronnego, która będzie kontynuowa-
na w kolejnych latach. Natomiast Serbia pozostanie poza strukturami NATO 
i zacieśni współpracę militarną z Federacją Rosyjską. Tak zakreślone uwa-
runkowania będą prowadzić do niepotrzebnych zbrojeń obu państw i wzrostu 
napięcia w regionie. W opinii autora konfl iktogenność serbsko-chorwackich 
stosunków politycznych nadal będzie wynikać z głęboko zakorzenionej nie-
chęci społecznej sąsiadujących narodów. Błędy polityczne z lat 90. XX w., 
które doprowadziły do wojny domowej w SFRJ, niekonsekwentna polityka 
poszczególnych rządów z ostatnich dwudziestu lat oraz cały szereg innych 
kwestii natury politycznej i społecznej będą istotnie oddziaływać na jakość 
serbsko-chorwackich stosunków politycznych w przyszłości. Niestety służy 
temu utrwalenie stereotypów, które różnicują oba narody oraz brak wspól-
nego stanowiska wobec najtrudniejszych zagadnień (np. odnośnie zbrodni 
i zbrodniarzy wojennych). Oczywiście odwrócenie niekorzystnej tendencji 
jest osiągalne, niemniej jednak elity polityczne obu państw musiałby podjąć 
decyzje niepopularne społecznie, które wiązałyby się z zagrożeniem dla par-
tykularnych interesów. 
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Część pierwsza – tabele

Tabela 1. Premierzy Królestwa SHS (XII 1918 – XI 1929)
Premier Narodowość Partia polityczna Okres urzędowania

1. Stojan Protić Serb Narodowa Partia Radykalna 22 XII 1918 – 16 VIII 
1919

2. Ljubomir 
Davidović

Serb Partia Demokratyczna 16 VIII 1919 – 19 II 1920

3. Stojan Protić Serb Narodowa Partia Radykalna 19 II 1920 – 16 V 1920
4. Milenko Vesnić Serb Narodowa Partia Radykalna 16 V 1920 – 1 I 1921
5. Nikola Pašić Serb Narodowa Partia Radykalna 1 I 1921 – 28 VII 1924
6. Ljubomir 
Davidović

Serb Partia Demokratyczna 28 VII 1924 – 6 XI 1924

7. Nikola Pašić Serb Narodowa Partia Radykalna 6 XI 1924 – 8 IV 1926
8. Nikola Uzunović Serb Narodowa Partia Radykalna 8 IV 1926 – 17 IV 1927
9. Velimir 
Vukićević

Serb Narodowa Partia Radykalna 17 IV 1927 – 28 VII 
1928

10. Anton Korošec Słoweniec Słoweńska Partia Ludowa 28 VII 1928 – 7 I 1929
11. Petar Živković Serb Bezpartyjny (dyktatura) 7 I 1929 – 3 XI 1929

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 493–494.

Tabela 2. Premierzy Królestwa Jugosławii (XI 1929 – III 1941)
Premier Narodowość Partia polityczna Okres urzędowania

1. Petar Živković Serb Jugosłowiańska Radykalna 
Chłopska Demokracja

3 XI 1929 – 4 VI 
1932

2. Vojislav 
Marinković

Serb Jugosłowiańska Radykalna 
Chłopska Demokracja

4 VI 1932 – 3 VII 
1932

3. Milan Srškić Serb Jugosłowiańska Radykalna 
Chłopska Demokracja

3 VII 1932 – 27 I 
1934

4. Nikola 
Uzunović

Serb Jugosłowiańska Radykalna 
Chłopska Demokracja (po 
przemianowaniu w 1934 r., 
Jugosłowiańska Partia Narodowa)

27 I 1934 – 22 XII 
1934

5. Bogoljub Jevtić Serb Jugosłowiańska Partia Narodowa; 
Jugosłowiańska Wspólnota 
Radykalna od 1935 r.

22 XII 1934 – 24 VI 
1935

6. Milan 
Stojadinović

Serb Jugosłowiańska Wspólnota 
Radykalna

24 VI 1935 – 3 II 
1939

7. Dragiša 
Cvetković

Serb Jugosłowiańska Wspólnota 
Radykalna

3 II 1939 – 27 III 
1941

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 494.
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Tabela 3. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 9 XII 1990 r.
Partia / ugrupowanie polityczne Ilość głosów (%) Ilość mandatów

Socjalistyczna Partia Serbii 2 320 587 (46,09) 194
Serbska Partia Odnowy 794 789 (15,79) 19
Partia Demokratyczna 374 887 (7,45) 7
Demokratyczna Wspólnota Węgrów z Wojwodiny 132 726 (2,64) 8
Partia Akcji Demokratycznej Sandżaku 84 156 (1,67) 3
Inne 1 119 376 (26,36) 11
Frekwencja (%) 71,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Izbori 1990. Konačni rezultati izbora za predsed-
nika Republike i Narodne poslanike, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, januar 
1991. god.

Tabela 4. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 20 XII 1992 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów 
(%)

Ilość mandatów 
(+/-)

Socjalistyczna Partia Serbii 1 359 086 (28,77) 101 (-93)
Serbska Partia Radykalna 1 066 765 (22,58) 73 (+73)
Demokratyczny Ruch Serbii 797 831 (16,89) 50 (+50)
Demokratyczna Wspólnota Węgrów 
z Wojwodiny

140 825 (2,98) 9 (+1)

Partia Demokratyczna 196 347 (4,16) 6 (-1)
Narodowa Partia Chłopska 128 240 (2,71) 3 (+2)
Reformatorska Demokratyczna Partia 
Wojwodiny

71 865 (1,52) 2 (+2)

Željko Ražnatović (inicjatywa obywatelska) 17 352 (0,37) 5 (+5)
Demokratyczna Reformistyczna Partia 
Muzułmanów

6 336 (0,13) 1 (0)

Inne 663 903 (14,00) 0
Frekwencja (%) 69,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Превремени Избори за Народне посланике 
Народне Скупштине Републике Србије, 1992. Коначни резултати, Републички завод за 
статистику, Београд, фебруар 1993. год.
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Tabela 5. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 19 XII 1993 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów 
(%)

Ilość mandatów 
(+/-)

Socjalistyczna Partia Serbii 1 576 287 (36,65) 123 (+22)
Demokratyczny Ruch Serbii 715 564 (16,65) 45 (-5)
Serbska Partia Radykalna 595 467 (13,85) 39 (-34)
Partia Demokratyczna 497 582 (11,57) 29 (+23)
Demokratyczna Partia Serbii 218 056 (5,07) 7 (+7)
Demokratyczna Wspólnota Węgrów 
z Wojwodiny

112 342 (2,61) 5 (-4)

Partia Demokratycznej Akcji – Demokratyczna 
Partia Albańczyków

29 342 (0,68) 2 (+2)

Głosy nieważne / puste 555 800 0
Frekwencja (%) 61,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Превремени Избори за Народне посланике 
Народне Скупштине Републике Србије, 1993. Коначни резултати, Републички завод за 
статистику, Београд, јануар 1994. год.

Tabela 6. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 21 IX 1997 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów 
(%)

Ilość mandatów 
(+/-)

Socjalistyczna Partia Serbii - Jugosłowiańska 
Lewica – Nowa Demokracja

1 418 036 
(34,26)

110 (-19)

Serbska Partia Radykalna 1 162 216 
(28,08)

82 (+43)

Serbski Ruch Odnowy 793 988 (19,18) 45 (+8)
Demokratyczna Wspólnota Węgrów z 
Wojwodiny

112 589 (2,72) 4 (-1)

Demokratyczna Alternatywa 60 855 (1,47) 1 (+1)
Związek Węgrów Wojwodiny 50 960 (1,23) 4 (+4)
Lista dla Sandżaku 49 486 (1,20) 3 (+3)
Demokratyczna Koalicja Preszewo-Bujanowac 14 179 (0,34) 1 (+1)
Frekwencja (%) 57,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, 1997. Коначни резултати, Републички завод за 
статистику, Београд, новембар 1997. год.
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Tabela 7. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 23 XII 2000 r.
Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)

Demokratyczna Opozycja Serbii 2 402 387 (64,09) 176 (+163)
Socjalistyczna Partia Serbii 515 845 (13,76) 37 (-48)
Serbska Partia Radykalna 322 333 (8,60) 23 (-59)
Partia Jedności Serbskiej 199 847 (5,33) 14 (+14)
Serbski Ruch Odnowy 141 296 (3,77) 0 (-45)
Jugosłowiańska Lewica 14 317 (0,38) 0 (-20)
Inne 152 598 (4,07) 0 
Frekwencja (%) 64,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, одражан 23.12.2000. и 10.01.2001., Републички завод за 
статистику Србије, Београд, јануар 2001.

Tabela 8. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 28 XII 2003 r.
Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)

Serbska Partia Radykalna 1 056 256 (27,62) 82 (+59)
Demokratyczna Partia Serbii* 678 031 (17,73) 53 (+8)
Partia Demokratyczna** 481 249 (12,58) 37 (-25)
G17 Plus*** 438 422 (11,46) 34 (+34)
Serbski Ruch Odnowy 293 082 (7,66) 22 (+14)
Socjalistyczna Partia Serbii 291 341 (7,62) 22 (-15)
Razem dla Tolerancji 161 765 (4,23) 0 (-19) 
Demokratyczna Alternatywa 84 463 (2,21) 0 (-6) 
Inne 290 193 (7,59) 0 
Frekwencja (%) 59,3 
* koalicja: Demokratyczna Partia Serbii, Serbska Partia Liberalna, Serbska Partia Demo-
kratyczna, Narodowa Partia Demokratyczna
** koalicja: Partia Demokratyczna, Obywatelski Związek Serbii, Centrum Demokratyczne, 
Unia Socjaldemokratyczna, Koalicyjna Lista dla Sandżaku
*** koalicja: G17 Plus, Partia Socjaldemokratyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, одражан 28.12.2003., Републички завод за статистику 
Србије, Београд, јануар 2004.
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Tabela 9. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 21 I 2007 r.
Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)

Serbska Partia Radykalna 1 153 453 (28,60) 81 (-1)
Partia Demokratyczna 915 854 (22,71) 64 (+41)
Demokratyczna Partia Serbii - Nowa Serbia 667 615 (16,55) 47 (-10)
G17 Plus 275 041 (6,82) 19 (-12)
Socjalistyczna Partia Serbii 227 580 (5,64) 16 (-6)
LDP - GSS - SDU - LSV* 214 262 (5,31) 15 (+8)
Serbski Ruch Odnowy 134 147 (3,33) 0 (-13) 
Partia Zjednoczonych Emerytów Serbii 125 324 (3,11) 0 (-3) 
Ruch Sił Serbii 70 727 (1,75) 0 (0) 
Związek Węgrów Wojwodiny 52 510 (1,30) 3 (+3) 
Lista dla Sandżaku 33 823 (0,84) 2 (0) 
Związek Romów Serbii 17 128 (0,42) 1 (+1) 
Albańska Koalicja dla Doliny Preszewa 16 973 (0,42) 1 (+1) 
Branko Pavlović – „Ponieważ musi być 
lepiej”

15 722 (0,39) 0 (0)

Partia Romska 14 631 (0,36) 1 (+1) 
Inne 32 537 (0,80) 0 
Frekwencja (%) 60,6 
* koalicja: Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP), Obywatelski Sojusz Serbii (GSS), Unia 
Socjaldemokratyczna (SDU), Liga Socjaldemokratów Wojwodiny (LSV)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, одражан 21.01.2007., Републички завод за статистику 
Србије, Београд, фебруар 2007.
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Tabela 10. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 11 V 2008 r.
Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)

Dla Europejskiej Serbii – Boris Tadić* 1 590 200 (38,42) 102 (+15)
Serbska Partia Radykalna – Dr Vojislav Šešelj 1 219 436 (29,46) 78 (-3)
DSS – NS** – Vojislav Koštunica 480 987 (11,62) 30 (-13)
SPS – PUPS – JS*** 313 896 (7,58) 20 (+2)
Partia Liberalno-Demokratyczna – Čedomir 
Jovanović

216 902 (5,24) 13 (+6)

Koalicja Węgierska – Ištvan Pastor 74 874 (1,81) 4 (+1)
Bośniacka Lista o Europejski Sandżak – Dr S. 
Ugljanin

38 148 (0,92) 2 (+2) 

Ruch Sił Serbii – Bogoljub Karić 22 250 (0,54) 0 (0) 
Albańska Koalicja dla Doliny Preszewa 16 801 (0,41) 1 (+1) 
Inne 77 742 (1,87) 0 
Frekwencja (%) 60,7 
* koalicja: Partia Demokratyczna, G17 Plus, Demokratyczna Partia Sandżaku, Serbski 
Ruch Odnowy, Liga Socjaldemokratów Wojwodiny, Serbska Lista dla Kosowa i Metohii 
** koalicja: Demokratyczna Partia Serbii (DSS), Nowa Serbia (NS)
*** koalicja: Socjalistyczna Partia Serbii (SPS), Partia Zjednoczonych Emerytów Serbii 
(PUPS), Zjednoczona Serbia (JS)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, одражан 11.05.2008., Републички завод за статистику 
Србије, Београд, јун 2008.
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Tabela 11. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 6 V 2012 r.
Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)

Poruszymy Serbię – Tomislav Nikolić* 940 659 (24,04) 73 (+64)
Wybór lepszego życia – Boris Tadić** 863 294 (22,06) 67 (-7)
SPS – PUPS – JS – Ivica Dačić*** 567 689 (14,51) 44 (+24)
Demokratyczna Partia Serbii – Vojislav 
Koštunica

273 532 (6,99) 21 (0)

Zwrot – Čedomir Jovanović**** 255 546 (6,53) 19 (+2)
Zjednoczone Regiony Serbii – Mlađan 
Dinkić*****

215 666 (5,51) 16 (-8)

Serbska Partia Radykalna – Dr Vojislav 
Šešelj

180 558 (4,62) 0 (-78) 

Drzwi dla życia Serbii****** 169 590 (4,34) 0 (0) 
Związek Węgrów Wojwodiny – Ištvan Pastor 68 323 (1,75) 5 (+1) 
Inne 204 460 (5,15) 5 (+5) 
Frekwencja (%) 60,7 
*  koalicja: Serbska Partia Postępowa (SNS), Nowa Serbia (NS), Ruch Sił Serbii (PSS), 
Ruch Socjalistyczny (PS), Bośniacka Partia Narodowa (BNS), Partia Romska (RP), Naro-
dowa Partia Chłopska (NSS), Demokratyczna Partia Macedończyków, Stowarzyszenie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorców Serbii, Ruch Zjednoczonych Wołochów, 
Ruch Gospodarczego Odrodzenia Serbii, Stowarzyszenie Uchodźców w Serbii
** koalicja: Partia Demokratyczna (DS), Socjaldemokratyczna Partia Serbii (SDPS), Liga 
Socjaldemokratów Wojwodiny (LSV), Demokratyczny Związek Chorwatów w Wojwodinie 
(DSHV), Zieloni Serbii (ZS), Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Serbii (DHSS) 
*** koalicja: Socjalistyczna Partia Serbii (SPS), Partia Zjednoczonych Emerytów Serbii 
(PUPS), Zjednoczona Serbia (JS)
**** koalicja: Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP), Serbski Ruch Odnowy (SPO), Unia 
Socjaldemokratyczna (SDU), Bogata Serbia (BS), Partia Wojwodiny (VP), Demokratyczna 
Partia Sandżaku, Zieloni, Partia Serbskich Bułgarów
***** koalicja: G17 Plus, Razem dla Szumadii, Ruch Żyję dla Krajiny, Koalicja dla Pirota, 
Partia Buniewców
****** Serbski Ruch Dveri (Drzwi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, за Председника Републике Србије, мај 2012., Републички 
завод за статистику, Београд, јун 2012.
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Tabela 12. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Serbii z 16 III 2014 r.
Partia / ugrupowanie polityczne Li1czba głosów (%) Ilość mandatów  /-)

Przyszłość, w którą wierzymy – Aleksandar 
Vučić*

1 736 920 (48,35) 158 (+85)

SPS – PUPS – JS – Ivica Dačić** 484 607 (13,49) 44 (0)
Z Partią Demokratyczną dla Demokratycznej 
Serbii*** 

216 634 (6,03) 19 (-48)

NDS – ZS – LSV – ZZS – WMDK – ZZB – 
DLR – Boris Tadić****

204 767 (5,70) 18 (+12)

Demokratyczna Partia Serbii – Vojislav 
Koštunica 

152 436 (4,24) 0 (-21)

Dveri – Boško Obradović***** 128 358 (3,58) 0 (0)
LDP, BZDS, SDU – Čedomir 
Jovanović******

120 879 (3,36) 0 (-15) 

Zjednoczone Regiony Serbii – Mlađan 
Dinkić*******

109 167 (3,04) 0 (-16) 

Związek Węgrów Wojwodiny – Ištvan Pastor 75 294 (2,10) 6 (+1) 
Dość tego – Saša Radulović 74 973 (2,09) 0 (0) 
Serbska Partia Radykalna – Dr Vojislav Šešelj 72 303 (2,01) 0 (0) 
Partia Akcji Demokratycznej Sandżaku 35 157 (0,98) 3 (+1) 
Partia Akcji Demokratycznej 24 301 (0,68) 2 (+1) 
Inne 40 820 (1,16) 0 
Frekwencja (%) 53,09 
*  koalicja: Serbska Partia Postępowa (SNS), Nowa Serbia (NS), Ruch Sił Serbii (PSS), 
Ruch Socjalistyczny (PS), Bośniacka Partia Narodowa (BNS), Partia Romska (RP), Na-
rodowa Partia Chłopska (NSS), Demokratyczna Partia Macedończyków, Stowarzyszenie 
małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorców Serbii, Ruch Zjednoczonych Woło-
chów, Ruch Gospodarczego Odrodzenia Serbii, Stowarzyszenie Uchodźców w Serbii
** koalicja: Socjalistyczna Partia Serbii (SPS), Partia Zjednoczonych Emerytów Serbii 
(PUPS), Zjednoczona Serbia (JS)
*** koalicja: Partia Demokratyczna (DS), Nova Partia (Nova), Demokratyczny Związek 
Chorwatów w Wojwodinie (DSHV), Bogata Serbia (BS)
**** koalicja: Nowa Partia Demokratyczna (NDS), Zieloni Serbii (ZS), Liga 
Socjaldemokratów Wojwodiny (LSV), Razem dla Serbii, Demokratyczna Wspólnota 
Węgrów z Wojwodiny, Razem dla Wojwodiny, Demokratyczna Liga Romów
***** Serbski Ruch Dveri (Drzwi)
****** koalicja: Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP), Bośniacka Demokratyczna 
Partia Sandżaku (BZDS), Unia Socjaldemokratyczna (SDU)
******* koalicja: G17 Plus, Razem dla Szumadii, Ruch Żyję dla Krajiny, Koalicja dla 
Pirota, Partia Buniewców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, март 2014., Републички завод за статистику, Београд, 
април 2014.
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Tabela 13. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 9 XII 1990 r. 
(kandydaci z najlepszymi wynikami)

Kandydat Partia/ugrupowanie polityczne Ilość głosów (%)
Slobodan Milošević Socjalistyczna Partia Serbii 3 285 799 (65,34
Vuk Drašković Serbski Ruch Odnowy 824 674 (16,4)
Ivan Djurić Związek Sił Reformatorskich 277 398 (5,52)
Sulejman Ugljanin Partia Akcji Demokratycznej 109 456 (2,18)
Vojislav Šešelj Niezależny 96 277 (1,91)
Frekwencja (%) 75,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Izbori 1990. Konačni rezultati izbora za predsed-
nika Republike i Narodne poslanike, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, januar 
1991. god.

Tabela 14. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 20 XII 1992 r.
Kandydat Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%)

Slobodan Milošević Socjalistyczna Partia Serbii 2 515 047 (53,24)
Milan Panić Niezależny 1 516 693 (32,11)
Milan Paroški Partia Ludowa i Serbska Opozycja 147 693 (3,13)
Dragan Vasiljković Niezależny 87 847 (1,86)
Jezdimir Vasiljević Niezależny 61 729 (1,31)
Miroslav Milanović Niezależny 28 010 (0,59)
Blažo Perović Demokratyczna Koalicja Ojczyźniana 20 326 (0,43)
Frekwencja (%) 64,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: V. Goati, Izbori u SRJ od 1990. do 1998. volja 
građana ili izborna manipulacija, Beograd 2001, s. 216.

Tabela 15. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 21 IX i 5 X 
1997 r. (kandydaci z najlepszymi wynikami)

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów (%)
I tura II tura

Zoran Lalić Socjalistyczna Partia Serbii 1 474 924 
(37,70)

1 691 354 
(47,90)

Vojislav Šešelj Serbska Partia Radykalna 1 126 940 
(27,28)

1 733 859 
(49,10)

Vuk Drašković Serbski Ruch Odnowy 852 800 (20,64)
Mile Isakov Koalicja Wojwodiny 111 166 (2,43)
Vuk Obradović Partia Socjaldemokratyczna 100 523 (2,43)
Nebojša Čović Demokratyczna Alternatywa 93 133 (2,23)
Sulejman 
Ugljanin

Lista dla Sandżaku 68 446 (1,66)

Frekwencja (%) 57,4 48,97
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Председника Републике Србије, 
1997, Коначни резултати, Републички завод за статистику Србије, Београд, фебруар 
1998. god.
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Tabela 16. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 7 i 21 XII 1997 r. 

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów (%)

I tura II tura

Milan Milutinović Socjalistyczna Partia Serbii 1 665 822 
(43,70)

2 181 808 
(59,23)

Vojislav Šešelj Serbska Partia Radykalna 1 227 076 
(32,19)

1 383 868 
(37,57)

Vuk Drašković Serbski Ruch Odnowy 587 776 (15,42)
Vuk Obradović Socjaldemokracja 115 850 (3,04)
Dragoljub 
Mićunović

Centrum Demokratyczne 86 583 (2,27)

Miodrag Vidojković Niezależny 29 180 (0,77)
Predrag Vuletić Partia Liberalno-

Demokratyczna
21 353 (0,56)

Frekwencja (%) 52,75 50,98
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Председника Републике Србије, 
1997, Коначни резултати, Републички завод за статистику Србије, Београд, фебруар 
1998. god.

Tabela 17. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 29 IX i 13 X 
2002 r. 

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów (%)
I tura II tura

Vojislav Koštunica Demokratyczna Partia Serbii 1 123 420 
(30,89)

1 974 450 
(68,40)

Miroljub Labus Niezależny 995 200 (27,36) 911 567 (31,60)
Vojislav Šešelj Serbska Partia Radykalna 845 308 (23,24)
Vuk Drašković Serbski Ruch Odnowy 159 959 (4,40)
Borislav Pelević Partia Jedności Serbskiej 139 047 (3,82)
Velimir 
Živojinović

Socjalistyczna Partia Serbii 119 052 (3,27)

Nebojša Pavković Niezależny 75 662 (2,08)
Branislav Ivković Niezależny 42 853 (1,18)
Vuk Obradović Socjaldemokracja 26 050 (0,72)
Tomislav Lalošević Niezależny 25 133 (0,69)
Dragan Radenović Niezależny 8 280 (0,23)
Frekwencja (%) 55,5 45,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Председника Републике Србије 2002, 
Републички завод за статистику, Београд, јануар 2003.
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Tabela 18. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 8 XII 2002 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie polityczne
Liczba głosów (%)

I tura 

Vojislav Koštunica Demokratyczna Partia Serbii 1 699 098 (57,66)
Vojislav Šešelj Serbska Partia Radykalna 1 063 296 (36,08)
Borislav Pelević Partia Jedności Serbskiej 103 926 (3,53)
Frekwencja (%) 45,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Председника Републике Србије 2002, 
Републички завод за статистику, Београд, јануар 2003.

Tabela 19. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 16 XI 2003 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie polityczne
Liczba głosów (%)

I tura 

Tomislav Nikolić Serbska Partia Radykalna 1 166 896 (46,23)
Dragoljub Mićunović Demokratyczna Opozycja Serbii 893 906 (35,42)
Velimir Ilić Nowa Serbia 229 229 (9,08)
Marijan Rističević Narodowa Partia Chłopska 72 105 (2,86)
Dragan Tomić Socjalistyczna Partia Narodowa 54 703 (2,18)
Radoslav Avlijaš Demokratyczna Partia Ojczyźniana 20 782 (0,82)
Frekwencja (%) 38,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Председника Републике Србије 2003, 
Републички завод за статистику, Београд, новембар 2003.
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Tabela 20. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 13 i 27 VI 2004 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie polityczne
Liczba głosów 

(%)
Liczba głosów 

(%)
I tura II tura 

Boris Tadić Partia Demokratyczna 853 584 (27,38) 1 681 528 
(53,97)

Tomislav 
Nikolić

Serbska Partia Radykalna 954 339 (30,61) 1 434 068 
(46,03)

Bogoljub Karić Niezależny 568 691 (18,24)
Dragan 
Maršićanin

Demokratyczna Partia Serbii, 
G17 Plus, Serbski Ruch Odnowy, 
Nowa Serbia

414 971 (13,31)

Ivica Dačić Socjalistyczna Partia Serbii 125 952 (4,04)
Inni 162 195 (5,21)
Frekwencja (%) 47,75 48,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Председника Републике Србије, 
одражан 13.06. и 27.06.2004, Републички завод за статистику, Београд, јун 2004.

Tabela 21. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 20 I i 3 II 2008 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów 
(%)

Liczba głosów 
(%)

I tura II tura 
Boris Tadić Partia Demokratyczna 1 457 030 

(35,99)
2 304 466 

(50,31)
Tomislav Nikolić Serbska Partia Radykalna 1 646 172 

(39,99)
2 197 155 

(47,97)
Velimir Ilić Nowa Serbia 305 828 (7,43)
Milutin Mrkonjić Socjalistyczna Partia Serbii 245 889 (5,97)
Čedomir 
Jovanović

Partia Liberalno-
Demokratyczna

219 689 (5,32)

Istvan Pasztor Koalicja Węgierska 93 039 (2,26)
Milanka Karić Ruch Siły Serbii 40 332 (0,98)
Marijan 
Rističević

Narodowa Partia Chłopska 18 500 (0,45)

Jugoslav 
Dobričanin

Partia Reformistyczna 11 894 (0,29)

Frekwencja (%) 61,37 68,12
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Председника Републике Србије, 
одражан 20.01. и 03.02.2008, Републички завод за статистику, Београд, март 2008.
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Tabela 22. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Serbii z 6 i 20 V 2012 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów 
(%)

Liczba głosów 
(%)

I tura II tura 
Tomislav Nikolić Serbska Partia Postępowa 979 216 (25,05) 1 552 063 (49,54)
Boris Tadić Partia Demokratyczna 989 454 (25,31) 1 481 952 (47,31)
Ivica Dačić SPS - PUPS - JS* 556 013 (14,23)
Vojislav 
Koštunica

Demokratyczna Partia Serbii 290 861 (7,44)

Zoran Stanković Zjednoczone Regiony Serbii** 257 054 (6,58)
Čedomir 
Jovanović 

Zwrot*** 196 668 (5,03)

Jadranka Šešelj Serbska Partia Radykalna 147 793 (3,78)
Vladan Glišić Niezależny 108 303 (2,77)
Istvan Pasztor Związek Węgrów Wojwodiny 63 420 (1,62)
Zoran Dragišić Niezależny 60 116 (1,54)
Muamer Zukorlić Niezależny 54 492 (1,39)
Danica Grujičič Związek Socjaldemokratyczny 30 602 (0,78)
Frekwencja (%) 57,77 46,26

* koalicja: Socjalistyczna Partia Serbii (SPS), Partia Zjednoczonych Emerytów Serbii 
(PUPS), Zjednoczona Serbia (JS)
** koalicja: G17 Plus, Razem dla Szumadii, Ruch Żyję dla Krajiny, Koalicja dla Pirota, 
Partia Buniewców
*** koalicja: Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP), Serbski Ruch Odnowy (SPO), Unia 
Socjaldemokratyczna (SDU), Bogata Serbia (BS), Partia Wojwodiny (VP), Demokratyczna 
Partia Sandżaku, Zieloni, Partia Serbskich Bułgarów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Избори за Народне посланике Народне 
Скупштине Републике Србије, за Председника Републике Србије, мај 2012., Републички 
завод за статистику Србије, Београд, јун 2012.
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Tabela 23. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 22–23 
IV  (I runda) i 6–7 V 1990 r. (II runda).

Partia / ugrupowanie polityczne
Wyniki po I i II rundzie

Ilość mandatów
RG* RSP** ZRP*** suma

Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 68 54 83 205
Związek Komunistów Chorwacji - Partia Przemian 
Demokratycznych

23 12 38 73

Koalicja Zgody Narodowej 2 3 6 11
Chorwacka Partia Demokratyczna 3 0 7 10
Serbska Partia Demokratyczna 3 1 1 5
Inne 16 10 21 47
* Rada Gmin – 115 mandatów
** Rada Społeczno-Polityczna – 80 mandatów
*** Związkowa Rada Pracy – 156 mandatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/arhiva/arhiva_1990.html 
(dostęp: 01.05.2016).
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Tabela 24. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 2 VIII 
1992 r. i 7 II 1993 r.

Wybory do Izby Przedstawicielskiej 2 VIII 1992 r.

Partia / 
ugrupowanie 

polityczne

Liczba 
głosów (%) 

Mandaty 
w formule 
proporcjo-
nalnej (60)

Mandaty 
w formule 

większościo-
wej (60)

Mandaty 
mniejszości 
narodowych 

(18)

Man-
daty 

(suma 
- 138)

Chorwacka Wspólnota 
Demokratyczna

1 176 437 
(44,68)

31 54 0 85

Chorwacka Partia 
Socjalliberalna

466 356 
(17,71)

12 1 1 14

Chorwacka Partia 
Prawa

186 000 
(7,06)

5 0 0 5

Chorwacka Partia 
Ludowa

176 214 
(6,69)

4 0 2 6

Socjaldemokratyczna 
Partia Chorwacji 

145 419 
(5,52)

3 0 3 6

Chorwacka Partia 
Chłopska

111 869 
(4,25)

3 0 0 3

DA, IDS, RiDS* 83 623 
(3,18)

2 4 0 6

Serbska Partia 
Narodowa

28 620 
(1,1)

0 0 3 3

Inne 316 335 
(9,81)

0 1 9 10

Frekwencja (%) 75,61
*koalicja: Akcja Dalmatyńska (DA), Demokratyczny Kongres Istrii (IDS), Demokratyczny 
Związek Rijeki (RiDS)

Wybory do Izby Żupani 7 II 1993 r.
Partia / ugrupowanie polityczne  % zdobytych głosów Ilość mandatów

Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 45,5 76
Chorwacka Partia Socjalliberalna 27,9 32
Chorwacka Partia Chłopska 11,6 10
IDS, RiDS* 4,5 6
Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji 2,8 2
Chorwacka Partia Ludowa 1,0 2
Inne 6,7 0
Powołani przez prezydenta 0 5
Frekwencja (%) 64,3
*koalicja: Demokratyczny Kongres Istrii (IDS), Demokratyczny Związek Rijeki (RiDS)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/arhiva/arhiva_1992.html; 
http://www.izbori.hr/arhiva/arhiva_1993.html (dostęp: 01.05.2016).
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Tabela 25. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 29 X 
1995 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 1 093 403 (45,23) 75 (-10)
HSS-IDS-HNS-HKDU-SBHS* 441 390 (18,26) 18 (+5)
Chorwacka Partia Socjalliberalna 279 245 (11,55) 12 (-2)
Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji 215 839 (8,93) 10 (-1)
Chorwacka Partia Prawa 121 095 (5,01) 4 (-1)
Unia Socjaldemokratyczna 78 282 (3,24) 0
Chorwaccy Niezależni Demokraci 72 612 (3,00) 1 (+1) 
Akcja Socjaldemokratów Chorwacji 40 348 (1,57) 1 (+1) 
Chorwacka Partia Prawa 1861 31 530 (1,30) 0 
Inne** 43 630 (1,80) 7 
Frekwencja (%) 68,8 
* koalicja Nowy Sabor 95: Chorwacka Partia Chłopska (HSS), Demokratyczny Kongres 
Istrii (IDS), Chorwacka Partia Ludowa (HNS), Chorwacka Unia Chrześcijańsko-
Demokratyczna (HKDU), Chorwacka Partia Slawonii i Baranii (SBHS)
** partie mniejszości narodowych, niezależni kandydaci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/arhiva/arhiva_1995.html 
(dostęp: 01.05.2016).

Tabela 26. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 3 I 
2000 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)
SDP-HSLS-PGS-SBHS* 1 138 318 (38,70) 71 (+48)
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 790 728 (26,88) 46 (-29)
HSS-IDS-HNS-LS-ASH** 432 527 (14,70) 25 (+13)
HSP-HKDU*** 152 699 (5,19) 5 (+1)
Inne 414 638 (14,51) 4 
Frekwencja (%) 70,5 
* koalicja: Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP), Chorwacka Partia Socjalliberalna 
(HSLS), Związek Przymorza i Gorskiego Kotaru (PGS), Chorwacka Partia Slawonii 
i Baranii (SBHS)
** koalicja: Chorwacka Partia Chłopska (HSS), Demokratyczny Kongres Istrii (IDS), 
Chorwacka Partia Ludowa (HNS), Partia Liberalna (LS), Akcja Socjaldemokratów 
Chorwacji (ASH)
*** koalicja: Chorwacka Partia Prawa (HSP), Chorwacka Unia Chrześcijańsko-
Demokratyczna (HKDU)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/2000Sabor/index.htm (do-
stęp: 01.05.2016).
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Tabela 27. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 23 XI 
2003 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów (%) Ilość mandatów (+/-)
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 840 692 (33,9) 66 (+20)
SDP-IDS-Libra-LS* 560 593 (22,6) 43 (-28)
HNS-PGS-SBHS** 198 781 (8,0) 11 (+9)
Chorwacka Partia Chłopska 177 359 (7,2) 10 (-7)
HSP-ZDS-MS*** 157 987 (6,4) 8 (+4)
HSLS-DC**** 100 335 (4,0) 3 (-23)
Inne 123 409 (5,0) 14 
Frekwencja (%) 61,7 
*koalicja: Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP), Demokratyczny Kongres Istrii 
(IDS), Partia Liberalnych Demokratów (Libra), Partia Liberalna (LS)
**koalicja: Chorwacka Partia Ludowa (HNS), Związek Przymorza i Gorskiego Kotaru 
(PGS), Chorwacka Partia Slawonii i Baranii (SBHS)
***koalicja: Chorwacka Partia Prawa (HSP), Partia Demokratyczna Zagorja (ZDS), Partia 
Međimurja (MS) 
****koalicja: Chorwacka Partia Socjalliberalna (HSLS), Demokratyczne Centrum (DC)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/2003Sabor/index.htm (do-
stęp: 01.05.2016).

Tabela 28. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 25 XI 
2007 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów 
(%)

Ilość mandatów 
(+/-)

Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 907 743 (36,6) 66 (0)
Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji 775 690 (31,2) 56 (+22)
Zielono-Żółta Koalicja* 161 814 (6,5) 8 (-5)
Chorwacka Partia Ludowa - Liberalni 
Demokraci

168 440 (6,8) 7 (-4)

Demokratyczny Kongres Istrii 38 267 (1,5) 3 (-1)
Chorwacki Demokratyczny Sojusz Slawonii i 
Baranii

44 552 (1,8) 3 (+3)

Inne 372 433 (15,0) 2 
Frekwencja (%) 59,5 
*koalicja: Chorwacka Partia Chłopska (HSS), Chorwacka Partia Socjalliberalna (HSLS), 
Związek Przymorza i Gorskiego Kotaru (PGS), Partia Demokratyczna Zagorja (ZDS), 
Partia Zagorja (ZS)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/izbori/izbori07.nsf/
fi ?openform (dostęp: 01.05.2016).
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Tabela 29. Wyniki wyborów parlamentarnych w Republice Chorwacji z 4 XII 
2011 r.

Partia / ugrupowanie polityczne Liczba głosów 
(%) Ilość mandatów (+/-)

Koalicja Kukuriku* 958 312 (40,4) 80 (+18)
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna** 554 765 (23,4) 44 (-22)
Chorwaccy Laburzyści – Partia Pracy 121 785 (5,1) 6 (+6)
Chorwacki Demokratyczny Sojusz Slawonii i 
Baranii

68 995 (2,9) 6 (+3)

Niezależna Lista – Ivan Grubišić 66 266 (2,8) 2 (+2)
HSS-Zieloni-SP*** 71 450 (3,0) 1 (-5)
Inne 523 515 (22,0) 1 
Frekwencja (%) 61,77 
*koalicja: Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP), Chorwacka Partia Ludowa - 
Liberalni Demokraci (HNS-LD), Demokratyczny Kongres Istrii (IDS), Chorwacka Partia 
Emerytów (HSU)
**koalicja: Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ), Chorwacka Partia Obywatelska 
(HGS), Demokratyczne Centrum (DC)
***koalicja: Chorwacka Partia Chłopska (HSS), Partia Zielonych (Zieloni), Partia 
Emerytów (SP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/izbori/dip_ws.nsf/public/
index?open&id=7846& (dostęp: 01.05.2016).

Tabela 30. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Chorwacji z 2 VIII 
1992 r. 

Kandydat Partia / ugrupowanie polityczne
Liczba głosów 

(%)
I tura 

Franjo Tuđman Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 1 519 100 (57,8)
Dražen Budiša Chorwacka Partia Socjalliberalna 585 535 (22,3)
Savka Dabčević-
Kučar

Chorwacka Partia Ludowa 161 242 (6,1)

Dobroslav Paraga Chorwacka Partia Prawa 144 695 (5,5)
Silvije Degen Socjalistyczna Partia Chorwacji 108 979 (4,1)
Marko Veselica Chorwacka Partia Demokratyczna 45 593 (1,7)
Ivan Cesar Chorwacka Unia Chrześcijańsko-

Demokratyczna
43 134 (1,6)

Antun Vuijć Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji 18 783 (0,7)
Frekwencja (%) 74,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/arhiva/arhiva_1992.html 
(dostęp: 01.05.2016).
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Tabela 31. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Chorwacji z 15 VI 
1997 r. 

Kandydat Partia / ugrupowanie polityczne
Liczba głosów (%)

I tura 
Franjo Tuđman Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 1 337 990 (61,4)
Zdravko Tomac Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji 458 172 (21,0)
Vlado Gotovac Chorwacka Partia Socjalliberalna 382 630 (17,6)
Frekwencja (%) 54,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/arhiva/arhiva_1997.html 
(dostęp: 01.05.2016).

Tabela 32. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Chorwacji z 24 I i 7 II 
2000 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów (%) Liczba głosów (%)
I tura II tura 

Stjepan Mesić Chorwacka Partia Ludowa 1 100 671 (41,3) 1 433 372 (56,01)
Dražen Budiša Chorwacka Partia 

Socjalliberalna
741 837 (27,8) 1 125 969 (43,99)

Mate Granić Chorwacka Wspólnota 
Demokratyczna

601 588 (22,6)

Slaven Letica Niezależny 110 782 (4,2)
Anto Đapić Chorwacka Partia Prawa 49 288 (1,8)
Ante Ledić Niezależny 22 875 (0,9)
Tomislav Merčep Chorwacka Ludowa Partia 22 672 (0,9)
Ante Prkačin Nowa Chorwacja 7 401 (0,3)
Zvonimir 
Šeparović

niezależny 7 235 (0,3)

Frekwencja (%) 63,0 60,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/2000Pred/index.htm (dostęp: 
01.05.2016).
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Tabela 33. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Chorwacji z 2 i 16 I 
2005 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów (%) Liczba głosów (%)
I tura II tura 

Stjepan Mesić Chorwacka Partia Ludowa* 1 089 398 (48,92) 1 454 451(65,93)
Jadranka Kosor Chorwacka Wspólnota 

Demokratyczna
452 218 (20,31) 751 692 (34,07)

Boris Mikšić Niezależny 396 093 (17,78)
Đurđa Adlešič Chorwacka Partia 

Socjalliberalna
59 795 (2,68)

Slaven Letica Niezależny 57 748 (2,59)
Ljubo Ćesić Niezależny 41 216 (1,85)
Ivić Pašalić Chorwacki Blok – Ruch 

Nowoczesniej Chorwacji
40 637 (1,82)

Anto Kovačević Chorwacka Unia 
Chrześcijańsko-
Demokratyczna

19 145 (0,86)

Miroslav 
Blažević 

Partia Chorwackich Obrońców 17 847 (0,80)

Miroslav Rajh Chorwacka Partia Młodych 14 766 (0,66)
Doris Košta Niezależny 8 721 (0,37)
Mladen Kešer Niezależny 7 056 (0,32)
Tomislav Petrak Chorwacka Ludowa Partia 2 614 (0,12)
Frekwencja (%) 50,57 51,04
* Stjepan Mesić uzyskał poparcie: Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji (SDP), 
Chorwackiej Partii Chłopskiej (HSS), Demokratycznego Kongresu Istrii (IDS), Partii 
Liberalnych Demokratów (Libra), Partii Liberalnej (LS), Związku Przymorza i Gorskiego 
Kotaru (PGS), Partii Demokratycznej Akcji Chorwacji (SDAH)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/2005Pred/index.html (do-
stęp: 01.05.2016).
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Tabela 34. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Chorwacji z 27 XII 
2009 r. i 10 I 2010 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów (%) Liczba głosów (%)
I tura II tura 

Ivo Josipović Socjaldemokratyczna Partia 
Chorwacji

640 594 (32,42) 1 339 385 (60,26)

Milan Bandić Niezależny 293 068 (14,83) 883 222 (39,74)
Andrija Hebrang Chorwacka Wspólnota 

Demokratyczna
237 998 (12,04)

Nadan Vidošević Niezależny 223 892 (11,33)
Vesna Pusić Chorwacka Partia Ludowa  

Liberalni Demokraci
143 190 (7,25)

Dragan Primorac Niezależny 117 154 (5,93)
Miroslav 
Tuđman 

Niezależny 80 784 (4,09)

Damir Kajin Demokratyczny Kongres Istrii 76 411 (3,87)
Josip Jurčević Niezależny 54 177 (2,74)
Boris Mikšić Niezależny 41 491 (2,1)
Vesna Škare-
Ožbolt 

Niezależny 37 373 (1,89)

Slavko Vukšić Demokratyczna Partia 
Slawonii

8 309 (0,42)

Frekwencja (%) 43,96 50,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/izbori/izbori09Predsjednik.
nsf/wi?openform (dostęp: 01.05.2016).
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Tabela 35. Wyniki wyborów prezydenckich w Republice Chorwacji z 28 XII 
2014 i 11 I 2015 r.

Kandydat Partia / ugrupowanie 
polityczne

Liczba głosów 
(%) Liczba głosów (%)

I tura II tura 
Kolinda Grabar-
Kitarović

Chorwacka Wspólnota 
Demokratyczna

665 379 (37,22) 1 114 945 (50,74)

Ivo Josipović Niezależny 687 678 (38,46) 1 082 436 (49,26)
Ivan Vilibor Sinčić Żywy Mur 293 570 (16,42)
Milan Kujundžić Sojusz dla Chorwacji 112 585 (6,3)
Frekwencja (%) 47,12 59,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.izbori.hr/ws/index.html?documentId=
75027B35AD22CF42C1257D7E004AA58A (dostęp: 01.05.2016).

Tabela 36. Premierzy Federalnej Republiki Jugosławii (1992–2003) oraz Serbii 
i Czarnogóry (2003–2006)

Szef rządu Partia polityczna Okres urzędowania
Milan Panić Bezpartyjny 14.07.1992–09.02.1993
Radoje Kontić Demokratyczna Partia 

Socjalistów Czarnogóry
09.02.1993–19.05.1998

Momir Bulatović Czarnogórska Partia 
Narodowosocjalistyczna

19.05.1998–04.11.2000

Zoran Žižić Czarnogórska Partia 
Narodowosocjalistyczna

04.11.2000–24.01.2001

Dragiša Pešić Czarnogórska Partia 
Narodowosocjalistyczna

24.01.2001–07.03.2003

Svetozar Marović* Demokratyczna Partia 
Socjalistów Czarnogóry

07.03.2003–03.06.2006

*Na podstawie art. 26 Karty konstytucyjnej Unii Państwowej Serbii i Czarnogóry, która 
weszła w życie 4 lutego 2003 r., prezydent państwa pełnił równocześnie funkcje szefa 
rządu

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 504.
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Tabela 37. Prezydenci Federalnej Republiki Jugosławii (1992–2003) oraz Serbii 
i Czarnogóry (2003–2006)

Prezydent Partia polityczna Kadencja
Dobrica Ćosić Bezpartyjny 15.06.1992–01.06.1993

Miloš Radulović 
(tymczasowo)

Demokratyczna Partia 
Socjalistów Czarnogóry

01.06.1993–25.06.1993

Zoran Lilić Socjalistyczna Partia Serbii 25.06.1993–25.06.1997
Srđa Božović (tymczasowo) Demokratyczna Partia 

Socjalistów Czarnogóry
25.06.1997–23.07.1997

Slobodan Milošević Socjalistyczna Partia Serbii 23.07.1997–07.10.2000
Vojislav Koštunica Demokratyczna Partia Serbii 07.10.2000–07.03.2003
Svetozar Marović* Demokratyczna Partia 

Socjalistów Czarnogóry
07.03.2003–03.06.2006

*Na podstawie art. 26 Karty konstytucyjnej Unii Państwowej Serbii i Czarnogóry, która 
weszła w życie 4 lutego 2003 r., prezydent państwa pełnił równocześnie funkcje szefa 
rządu

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 503–505.

Tabela 38. Premierzy Republiki Serbii (1991–2017)
Szef rządu Partia polityczna Okres urzędowania

Dragutin Zelenović Socjalistyczna Partia Serbii 15.01.1991–23.12.1991
Radoman Božović Socjalistyczna Partia Serbii 23.12.1991–10.02.1993
Nikola Šainović Socjalistyczna Partia Serbii 10.02.1993–18.03.1994
Mirko Marjanović Socjalistyczna Partia Serbii 18.03.1994–24.10.2000
Milomir Minić (tymczasowo) Socjalistyczna Partia Serbii 24.10.2000–25.01.2001
Zoran Ðinđić Partia Demokratyczna 25.01.2001–12.03.2003
Nebojša Čović (tymczasowo) Demokratyczna Alternatywa 12.03.2003–17.03.2003
Žarko Korać (tymczasowo) Partia Socjaldemokratyczna 17.03.2003–18.03.2003
Zoran Živković Partia Demokratyczna 18.03.2003–03.03.2004
Vojislav Koštunica Demokratyczna Partia Serbii 03.03.2004–07.07.2008
Mirko Cvetković Bezpartyjny 07.07.2008–27.07.2012
Ivica Dačić Socjalistyczna Partia Serbii 27.07.2012–27.04.2014
Aleksandar Vučić Serbska Partia Postępowa 27.04.2014–31.05.2017
Ivica Dačić (tymczasowo) Socjalistyczna Partia Serbii 31.05.2017–

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 506.
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Tabela 39. Prezydenci Republiki Serbii (1991–2017)
Prezydent Partia polityczna Kadencja

Slobodan Milošević Socjalistyczna Partia Serbii 11.01.1991–23.07.1997
Dragan Tomić (tymczasowo) Socjalistyczna Partia Serbii 23.07.1997–29.12.1997
Milan Milutinović Socjalistyczna Partia Serbii 29.12.1997–29.12.2002
Nataša Mićić (tymczasowo) Serbski Sojusz Obywatelski 30.12.2002–04.02.2004
Dragan Maršićanin 
(tymczasowo)

Demokratyczna Partia Serbii 04.02.2004–03.03.2004

Vojislav Mihailović 
(tymczasowo)

Serbski Ruch Odnowy 03.03.2004–04.03.2004

Predrag Marković 
(tymczasowo)

G17 Plus 04.03.2004–11.07.2004

Boris Tadić Partia Demokratyczna 11.07.2004–05.04.2012
Slavica Đukić-Dejanović 
(tymczasowo)

Socjalistyczna Partia Serbii 05.04.2012–31.05.2012

Tomislav Nikolić Serbska Partia Postępowa 31.05.2012–31.05.2017
Aleksandar Vučić Serbska Partia Postępowa  31.05.2017–

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 505–506.

Tabela 40. Premierzy Republiki Chorwacji (1991–2016)
Szef rządu Partia polityczna Okres urzędowania

Josip Manolić Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 25.06.1991–17.07.1991
Franjo Gregurić Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 17.07.1991–12.08.1992
Hrvoje Šarinić Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 12.08.1992–03.04.1993
Nikica Valentić Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 03.04.1993–07.11.1995
Zlatko Mateša Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 07.11.1995–27.01.2000
Ivan Račan Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji 27.01.2000–23.12.2003
Ivo Sanader Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 23.12.2003–06.07.2009
Jadranka Kosor Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 06.07.2009–23.12.2011
Zoran Milanović Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji 23.12.2011–22.01.2016
Tihomir Orešković Bezpartyjny 22.01.2016–19.10.2016
Andrej Plenković Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 19.10.2016–

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 502.
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Tabela 41. Prezydenci Republiki Chorwacji (1990–2015)
Prezydent Partia polityczna Kadencja

Franjo Tuđman Chorwacka Wspólnota 
Demokratyczna

25.07.1990–10.12.1999

Vlatko Pavletić (tymczasowo) Chorwacka Wspólnota 
Demokratyczna

26.11.1999–02.02.2000

Zlatko Tomčić (tymczasowo) Chorwacka Partia Chłopska 02.02.2000–18.02.2000
Stjepan Mesić Bezpartyjny 18.02.2000–18.02.2010
Ivo Josipović Socjaldemokratyczna Partia 

Chorwacji
18.02.2010–19.02.2015

Kolinda Grabar-Kitarović Chorwacka Wspólnota 
Demokratyczna

19.02.2015–

Źródło: opracowanie własne na postawie: W. Walkiewicz, Jugosławia..., s. 501–502.
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Tabela 42. Wykaz serbsko-chorwackich umów międzynarodowych w latach 
1994–1999

Nazwa dokumentu Data 
zawarcia

Data wejścia 
w życie

Wygaś-
nięcie

Umowa handlowa między Rządem Republiki 
Chorwacji a Rządem Federalnej Republiki 
Jugosławii

18.08.1998 07.08.2001 01.07.2013

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w 
sprawie wzajemnego promowania i ochrony 
inwestycji

18.08.1998 31.01.2002

Protokół w sprawie ustanowienia procedur 
powrotów do domów

02.04.1998

18. Protokół w sprawie metody współpracy między 
Agencją zarządzania nieruchomościami oraz 
Departamentem ochrony własności Federalnej 
Republiki Jugosławii

02.04.1998 02.04.1998

Traktat między Republiką Chorwacji i Federalną 
Republiką Jugosławii w sprawie ubezpieczeń 
społecznych

15.09.1997 01.05.2003

Traktat między Republiką Chorwacji i Federalną 
Republiką Jugosławii dotyczący pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych i karnych

15.09.1997 28.05.1998

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w 
sprawie ruchu granicznego

15.09.1997

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w 
sprawie regulacji kolejowego ruchu granicznego

15.09.1997 10.03.1998

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w 
sprawie określenia przejść granicznych

15.09.1997

Protokół do Umowy między Rządem Republiki 
Chorwacji a Rządem Federalnej Republiki 
Jugosławii w sprawie określenia przejść 
granicznych (zakończenie tymczasowego 
stosowania w dniu 1 lipca 2013 roku)

15.09.1997

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w 
sprawie międzynarodowego transportu drogowego

15.09.1997 10.04.1998

Wymiana not o wzajemnej sukcesji 15.09.1997
Konwencja konsularna między Republiką 
Chorwacji a Federalną Republiką Jugosławii

27.05.1997 17.09.1998

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w 
sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla 
posiadaczy paszportów dyplomatycznych i 
służbowych

29.10.1996 19.09.1997
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Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między 
Republiką Chorwacji a Federalną Republiką 
Jugosławii

09.09.1996 09.09.1996

Umowa o normalizacji stosunków między 
Republiką Chorwacji a Federalną Republiką 
Jugosławii

23.08.1996 18.10.1996

Protokół dotyczący realizacji funkcji konsularnych 
przez Biuro Rządu Republiki Chorwacji w 
Belgradzie i Biuro Rządu Federalnej Republiki 
Jugosławii w Zagrzebiu

11.03.1996 17.09.1998

Wspólne oświadczenie Republiki Chorwacji i 
Federalnej Republiki Jugosławii o normalizacji 
stosunków i otwarciu przedstawicielstw 

19.01.1994

Źródło: opracowanie własne na postawie: http://www.mvep.hr/en/foreign-politics/bilateral-
relations/overview-by-country/serbia,121.html (dostęp: 01.05.2016).
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Tabela 43. Wykaz serbsko-chorwackich umów międzynarodowych w latach 
2000–2015

Nazwa dokumentu
Data 

zawarcia
Data 

wejścia w 
życie

Wygaś-
nięcie

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji)
 a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii (Dyrekcją Policji) o współpracy w zakresie 
migracji i kryzysu zapobiegania nielegalnej migracji

30.10.2015 30.10.2015

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii w sprawie współpracy 
w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody

08.06.2015

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii w zakresie 
odpowiedzialności za świadczone usługi ruchu 
lotniczego

17.12.2014

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii w sprawie współpracy 
w dziedzinie ochrony przed katastrofami naturalnymi

15.07.2014 01.05.2015

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji) 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii (Dyrekcją Policji) o współpracy podczas sezonu 
turystycznego

13.05.2014 13.05.2014

Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem 
Zdrowia Republiki Chorwacji i Ministerstwem 
Zdrowia Republiki Serbii w dziedzinie zdrowia 
i medycyny

15.07.2013 15.07.2013

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji)
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii (Dyrekcją Policji) o współpracy podczas sezonu 
turystycznego w 2013 r.

16.05.2013 16.05.2013 30.10.2013

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji) 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii (Dyrekcją Policji) w sprawie wdrożenia 
mieszanych patroli na wspólnej granicy państwowej

13.05.2013 13.05.2013

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji) 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii (Dyrekcją Policji) o współpracy podczas sezonu 
turystycznego w 2012 r.

11.05.2012 11.05.2012 30.10.2012
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Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji a Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych Republiki Serbii w zakresie 
bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce 
Ręcznej w 2012 r.

14.01.2012 14.01.2012 31.01.2012

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji)
 a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii (Dyrekcją Policji) o współpracy podczas sezonu 
turystycznego w 2011 r.

12.05.2011 12.05.2011 30.10.2011

Protokół z 4. posiedzenia Wspólnej Komisji ds. 
współpracy naukowej i technologicznej między 
Ministerstwem Nauki, Edukacji i Sportu Republiki 
Chorwacji a Ministerstwem Nauki i Rozwoju 
Technologicznego Republiki Serbii

28.01.2011 28.01.2011

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji (Generalną Dyrekcją Policji)
 a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii (Dyrekcją Policji) w sprawie utworzenia 
wspólnego centrum kontaktowego na przejściu 
granicznym Batrovci-Bajakovo

29.12.2010 29.12.2010

Umowa między Republiką Chorwacji a Republiką 
Serbii w sprawie ekstradycji

29.06.2010

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii w dziedzinie obronności

08.06.2010 30.07.2010

Protokół z 3. posiedzenia Wspólnej Komisji ds. 
współpracy naukowej i technologicznej między 
Ministerstwem Nauki, Edukacji i Sportu Republiki 
Chorwacji a Ministerstwem Nauki i Rozwoju 
Technologicznego Republiki Serbii

14.12.2009 14.12.2009

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii w sprawie żeglugi 
śródlądowej i technicznego utrzymania dróg wodnych

30.10.2009 30.07.2010

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej

24.06.2009 01.07.2013

Protokół między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
Republiki Chorwacji a Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych Republiki Serbii w sprawie 
implementacji Umowy między Rządem Republiki 
Chorwacji a Rządem Republiki Serbii o readmisji 
osób, których wjazd lub pobyt jest nielegalny

25.05.2009 01.05.2010

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii o współpracy policyjnej

25.05.2009 07.05.2010

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii o readmisji osób, których 
wjazd lub pobyt jest nielegalny

25.05.2009 01.05.2010
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Protokół o współpracy w procesie integracji 
europejskiej między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii

20.03.2009 20.03.2009

Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem 
Nauki, Edukacji i Sportu Republiki Chorwacji 
a Ministerstwem Nauki Republiki Serbii o współpracy 
w dziedzinie językowej i literatury

20.03.2009 20.03.2009

Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Serbii

12.12.2008 12.12.2008

Protokół z 2. posiedzenia Wspólnej Komisji ds. 
współpracy naukowej i technologicznej między 
Ministerstwem Nauki, Edukacji i Sportu Republiki 
Chorwacji a Ministerstwem Nauki i Rozwoju 
Technologicznego Republiki Serbii

28.10.2008 28.10.2008

Umowa o współpracy w zakresie ścigania sprawców 
zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości 
i ludobójstwa

13.10.2006 13.10.2006

Umowy między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Republiki Serbii o wzajemnym wsparciu 
w sprawach celnych

15.12.2005 01.10.2006

Protokół o współpracy między Ministerstwem 
Sprawiedliwości Republiki Chorwacji i 
Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Serbii

05.12.2005 05.12.2005

Memorandum w sprawie uruchomienia programu 
współpracy naukowej i technologicznej między 
Republiką Chorwacji a Republiką Serbii

23.11.2005 23.11.2005

Protokół o współpracy w rekonstrukcji wspólnego 
mostu kolejowego między Erdut a Bogojevem

23.11.2005 23.11.2005

Porozumienie między Rządem Republiki Chorwacji 
a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o współpracy 
w dziedzinie ochrony roślin

23.11.2005

Porozumienie między Rządem Republiki Chorwacji 
a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry w sprawie 
międzynarodowego przewozu towarów

23.11.2005

Porozumienie między Rządem Republiki Chorwacji 
a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o współpracy 
weterynaryjnej 

23.11.2005 01.07.2013

Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem 
Finansów Republiki Chorwacji (Biuro ds. 
przeciwdziałania prania pieniędzy) i Ministerstwem 
Finansów Republiki Serbii (Dyrektoriat ds. 
przeciwdziałania prania pieniędzy) o współpracy 
i wzajemnej wymianie informacji w zakresie prania 
pieniędzy i jego zapobieganiu

09.11.2005 09.11.2005

Wspólna Deklaracja o ponownym ustanowieniu 
połączenia promowego Vukovar - Vajska

21.10.2005
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Protokół z 2. posiedzenia Komitetu Mieszanego ds. 
Handlu między Republiką Chorwacji a Serbią 
i Czarnogórą 

19.04.2005

Memorandum o porozumieniu w sprawie realizacji
i wzmocnienia wzajemnej współpracy w zwalczaniu 
wszelkich form przestępczości fi nansowej między 
Biurem Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji 
oraz Biurem Prokuratura Generalnego i Biurem 
Prokuratora ds. Zbrodni Wojennych Republiki Serbii

05.02.2005 05.02.2005

Porozumienie między Republiką Chorwacji 
a Serbią i Czarnogórą w sprawie ochrony mniejszości 
chorwackiej w Serbii i Czarnogórze oraz mniejszości 
serbskiej i czarnogórskiej w Chorwacji

15.11.2004 01.06.2005

Protokół o współpracy w procesie integracji 
europejskiej między Ministerstwem Integracji 
Europejskiej Republiki Chorwacji a Ministerstwem 
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Serbii 
i Czarnogóry

24.05.2004 24.05.2004

Umowa między Republiką Chorwacji a Serbią 
i Czarnogórą w sprawie zmian do Umowy o wolnym 
handlu między Republiką Chorwacji a Federalną 
Republiką Jugosławii

14.01.2004 01.07.2004 24.10.2007

Protokół o ustanowieniu potrójnych przejść 
granicznych między Republiką Chorwacji, Bośnią 
i Hercegowiną oraz Serbią i Czarnogórą

02.10.2003

Memorandum między Rządem Federacji Rosyjskiej, 
Rządem Bośni i Hercegowiny, Rządem Republiki 
Chorwacji, Rządem Republiki Macedonii, Rządem 
Serbii i Czarnogóry, Rządem Republiki Słowenii 
o rozstrzyganiu wzajemnych roszczeń fi nansowych 
związanych z rozliczeniami w ramach giełdy 
towarowej między byłym ZSRR i SFRJ

17.09.2003 20.01.2006

Ogólne porozumienie administracyjne w celu 
wykonania Umowy między Republiką Chorwacji 
i Federalną Republiką Jugosławii o ubezpieczeniu 
społecznym

18.03.2003 01.05.2003

Umowa o wolnym handlu między Republiką 
Chorwacji i Federalną Republiką Jugosławii

23.12.2002 01.07.2004 24.10.2007

Protokół między Rządem Republiki Chorwacji 
i Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o readmisji 
osób, których wjazd lub pobyt jest nielegalny

17.07.2002 17.06.2004 01.05.2010

Umowa między Rządem Republiki Chorwacji 
a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii 
o współpracy w zwalczaniu przestępczości 
zorganizowanej, nielegalnego handlu narkotykami, 
substancjami psychotropowymi i ich pochodnymi, 
terroryzmu i innych poważnych przestępstw

08.05.2002 07.05.2010
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Protokół w sprawie zasad demarkacji granicy oraz 
przygotowania Traktatu o granicy państwowej 
między Republiką Chorwacji i Federalną Republiką 
Jugosławii

23.04.2002 23.04.2002

Traktat między Rządem Republiki Chorwacji 
i Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie 
współpracy w dziedzinie kultury i edukacji

23.04.2002 25.02.2003

Umowa między Rządem Chorwacji a Rządem 
Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie readmisji 
osób, których wjazd lub pobyt na terytorium państwa 
jest nielegalny

23.04.2002 17.06.2004 01.05.2010

Umowa między Rządem Chorwacji a Rządem 
Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu i majątku

14.12.2001 22.04.2004

Protokół o współpracy między Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych Republiki Chorwacji a Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii

14.12.2001 14.12.2001

Źródło: opracowanie własne na postawie: http://www.mvep.hr/en/foreign-politics/bilateral-
relations/overview-by-country/serbia,121.html (dostęp: 01.05.2016).
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Tabela 44. Mniejszość serbska w Republice Chorwacji w 1991 i 2011 r. 

Żupania Liczba mniejszości (%) w 
1991 r.

Liczba mniejszości (%) 
w 2011 r.

Zagrebačka 1 772 (1,9) 2 718 (0,86)
Krapinsko-zagorska 363 (0,2) 217 (0,16)
Sisačko-moslavačka 99 023 (34,5) 21 002 (12,18)
Karlovačka 39 505 (22,6) 13 408 (10,4)
Varaždinska 1 376 (0,7) 496 (0,28)
Koprivničko-
križevačka

4 197 (3,0) 2 196 (1,9)

Bjelovarsko-bilogorska 23 255 (16,1) 7 552 (6,31)
Primorsko-goranska 28 400 (8,8) 14 888 (5,03)
Ličko-senjska 17 017 (24,0) 6 949 (13,65)
Virovitičko-podravska 21 811 (23,4) 5 144 (6,06)
Požeško-slavonska 27 058 (19,3) 4 680 (6,0)
Brodsko-posavska 19 957 (11,4) 4 124 (2,6)
Zadarska (2011)
Zadarsko-kninska 
(1991)

104 047 (38,3) 8 184 (4,81)

Osječko-baranjska 52 350 (16,1) 23 657 (7,76)
Šibensko-kninska 
(2011)
Šibenska (1991)

13 945 (12,8) 11 518 (10,53)

Vukovarsko-srijemska 45 824 (19,8) 27 824 (15,5)
Splitsko-dalmatinska 15 301 (3,2) 4 797 (1,05)
Istarska 9 754 (4,8) 7 206 (3,46)
Dubrovačko-
neretvanska

6 322 (4,9) 2 095 (1,71)

Međmurska 421 (0,3) 249 (0,22)
Miasto Zagrzeb 49 965 (5,4) 17 526 (2,22)
Republika Chorwacji 581 663 (12,2%) 186 633 (4,36%)

Źródło: opracowanie własne na postawie: P. Eberhardt, Przemiany demografi czno-etniczne na 
obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005, s. 56; Popis stanovništva, kućanstava i stanova 
2011. Stanovništvo prema državljanstvu, narodosti,vjeri i materinskom jeziku, Državni zavod 
za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb 2013, s. 22–59.
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Tabela 45. Mniejszość chorwacka w Republice Serbii w 2011 r.

Region Okręg
Liczba mniejszości 

(%) 
w okręgu

Liczba mniejszości 
(%) 

w regionie
Belgrad Belgrad 7 752 (0,47) 7 752 (0,47)

Wojwodina

Zachodnia 
Bačka

10 879 (5,38)

47 033 (2,43)
Południowy 
Banat

1 582 (0,51)

Południowa 
Bačka

10 022 (1,63)

Północny Banat 530 (0,36)
Północna Bačka 14 536 (7,78)
Centralny Banat 796 (0,42)
Srem 8 758 (2,8)

Šumadija i Zachodnia 
Serbia

Zlatibor 175 (0,06)

1 645 (0,08)

Kolubara 120 (0,07)
Mačva 50 (0,11)
Moravica 15 (0,07)
Pomoravlje 19 (0,09)
Rasina 7 (0,07)
Raška 26 (0,07)
Šumadija 24 (0,1)

Południowa i Wschodnia 
Serbia

Bor 179 (0,14)

1 470 (0,09)

Braničevo 189 (0,1)
Zaječar 119 (0,1)
Jablanica 78 (0,04)
Niš 476 (0,13)
Pirot 64 (0,07)
Podunavlje 256 (0,13)
Pčinja 59 (0,04)
Toplica 50 (0,05)

Republika Serbii 57 900 (0,81%)
Źródło: opracowanie własne na postawie: Попис становништва, домаћинстава и станова 
2011. у Републици Србији, Национална припадноцт, подаци по општинама и градовима, 
Републички завод за статистику, Република Србија, Београд 2012, s. 21–23.
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Tabela 46. Wykaz osób (Serbów, Chorwatów) oskarżonych przez MTKJ
Imię i 

nazwisko
Narodo-

wość Oskarżenie Werdykt (data)

Zlatko 
Aleksovski

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne
w Dolinie Lašvy 
przeciwko boszniackim 
cywilom

7 lat więzienia (24.03.2000 po 
apelacji)
Aresztowanie: 08.06.1996 
Zwolnienie: 14.11.2001

Stipo Alilović Chorwat 
bośniacki 

Zbrodnie wojenne w 
Dolinie Lašvy przeciwko 
boszniackim cywilom

Zmarł przed transferem do Hagi

Milan Babić Serb 
chorwacki

Czystki etniczne 
w Chorwacji

13 lat więzienia (18.06.2005 po 
apelacji)
Aresztowanie: 26.11.2003
Samobójstwo: 05.03.2006

Mirko Babić Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998

Nenad 
Banović

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
10.04.2002

Predrag 
Banović

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Keraterm 
(okolice Prijedor)

8 lat więzienia (28.10.2003)
Aresztowanie: 08.11.2001
Zwolnienie: 03.09.2008 

Ljubiša Beara Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy, 
zbrodnie w Žepie

Dożywocie (30.01.2015 po apelacji)
Aresztowanie: 10.10.2004 

Vidoje 
Blagojević

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 15 lat więzienia (09.05.2007 po 
apelacji)
Aresztowanie: 10.08.2001
Zwolnienie: 22.12.2012

Tihomir 
Blaškić

Chorwat 
bośniacki

Prześladowania 
Boszniaków

9 lat więzienia (29.07.2004 po 
apelacji) 
Aresztowanie: 01.04 1996 
Zwolnienie: 02.08.2004

Janko 
Bobetko

Chorwat Operacja „Medački džep” Zmarł przed transferem do Hagi

Ljubomir 
Borovčanin

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 17 lat więzienia (10.06.2010)
Aresztowanie: 01.04.2005 
Zwolnienie: 01.08.2016

Goran 
Borovnica

Serb 
bośniacki

Prześladowania, zabójstwa 
w okolicach Prijedor

Oskarżenie wycofane. Uznany za 
zmarłego od 22.11.1996

Miroslav 
Bralo

Chorwat 
bośniacki

Zabójstwa, gwałty, tortury, 
nieludzkie traktowanie 
w środkowej BiH

20 lat więzienia (02.04.2007 po 
apelacji) Aresztowanie: 12.11.2004

Radoslav 
Brđanin

Serb 
bośniacki

Zabójstwa, deportacje, 
tortury i prześladowanie 
w RSK

30 lat więzienia (03.04.2007 po 
apelacji) Aresztowanie: 06.07.1999 

Mario Čerkez Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Dolinie Lašvy 
przeciwko boszniackim 
cywilom

6 lat więzienia (17.12.2004 po 
apelacji) Aresztowanie: 06.10.1997 
Zwolnienie: 03.12.2004
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Ivan Čermak Chorwat Wypędzenia Serbów 
z Krajiny, prześladowania, 
deportacje, niszczenie 
mienia

Aresztowanie: 11.03.2004
Uniewinnienie: 15.04.2011

Ranko Ćešić Serb 
bośniacki

Zabójstwa i 
wykorzystywanie 
seksualne w obozie Luka

18 lat więzienia (11.03.2004) 
Aresztowanie: 25.05.2002 
Zwolnienie: 25.05.2014

Valentin 
Ćorić

Chorwat 
bośniacki

Nadzorowanie więzień 
w Herceg-Bośni, czystki 
etniczne

16 lat więzienia (29.05.2013) 
Aresztowanie: 05.04.2004

Miroslav 
Deronjić

Serb 
bośniacki 

Atak na wieś Glogova 10 lat więzienia (20.07.2005 po 
apelacji) Aresztowanie: 07.07.2002 
Zmarł: 19.05.2007

Slavko 
Dokmanović

Serb 
chorwacki

Współudział w 
morderstwach na 
pacjentach szpitala
 w Vukovarze 

Aresztowanie: 27.06.1997
Zmarł: 29.06.1998

Damir Došen Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Keraterm 
(okolice Prijedor)

5 lat więzienia (13.11.2001) 
Aresztowanie: 25.10.1999
Zwolnienie: 28.02.2003

Simo Drljača Serb 
bośniacki

Prześladowania, 
nieludzkie traktowanie, 
morderstwa

Zmarł przed transferem do Hagi

Vlastimir 
Đorđević

Serb Deportacje, 
prześladowania, 
morderstwa na 
Albańczykach z Kosowa

18 lat więzienia (27.01.2014 po 
apelacji)
Aresztowanie: 17.06.2007

Đorđe Đukić Serb 
bośniacki

Ostrzeliwanie Sarajewa Aresztowanie: 30.01.1996
Zmarł: 18.05.1996

Dražen 
Erdemović

Chorwat 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 5 lat więzienia (05.03.1998) 
Aresztowanie: 02.03.1996
Zwolnienie: 13.08.1999

Anto 
Furundžija

Chorwat 
bośniacki

Tortury na boszniackich 
cywilach 

10 lat więzienia (21.07.2000 po 
apelacji) Aresztowanie: 18.12.1997 
Zwolnienie: 17.08.2004

Dušan Fuštar Serb 
bośniacki

Prześladowania, 
nieludzkie traktowanie, 
morderstwa

Aresztowanie: 31.01.2002 
Przekazany do BiH: 09.05.2006

Dragan 
Gagović

Serb 
bośniacki

Prześladowania Zmarł przed transferem do Hagi

Stanislav 
Galić

Serb 
bośniacki

Ostrzeliwanie Sarajewa Dożywocie (30.11.2006 po apelacji)
Aresztowanie: 20.12.1999 

Ante 
Gotovina

Chorwat Zbrodnie przeciwko 
ludzkości

Aresztowanie: 07.12.2005 
Uniewinnienie: 16.11.2012

Zdravko 
Govedarica

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998

Momčilo 
Gruban

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Omarska Aresztowanie: 02.05.2002 
Przekazany do BiH: 09.05.2006
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Milan Gvero Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 5 lat więzienia (10.06.2010) 
Aresztowanie: 24.02.2005 
Zwolnienie: 28.06.2010

Goran Hadžić Serb 
chorwacki

Prześladowania, 
morderstwa, tortury, 
deportacje

Aresztowanie: 20.07.2011
Zmarł: 12.07.2016

Janko Janjić Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury Zmarł przed transferem do Hagi

Nikica Janjić Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Keraterm i 
Omarska

Zmarł przed transferem do Hagi

Gojko 
Janković

Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury Aresztowanie: 13.03.2005
Przekazany do BiH: 08.12.2005

Goran Jelisić Serb 
bośniacki

Morderstwa, nieludzkie 
traktowanie w obozach 
Luka i Brčko

40 lat więzienia (05.07.2001 po 
apelacji)
Aresztowanie: 22.01.1998

Dragan Jokić Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 9 lat więzienia (09.05.2007 po 
apelacji) Aresztowanie: 15.08.2001 
Zwolnienie: 13.01.2010

Miodrag 
Jokić

Serb Oblężenie Dubrownika 7 lat więzienia (30.08.2005 po 
apelacji) Aresztowanie: 12.11.2001 
Zwolnienie: 01.08.2008

Drago 
Josipović

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Dolinie Lašvy 
przeciwko boszniackim 
cywilom

12 lat więzienia (23.10.2001 po 
apelacji) Aresztowanie: 06.10.1997 
Zwolnienie: 30.01.2006

Radovan 
Karadžić

Serb 
bośniacki

Ludobójstwo, zbrodnie 
przeciwko ludzkości

40 lat więzienia (24.03.2016)
Aresztowanie: 21.07.2008

Marinko 
Katava

Chorwat 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
19.12.1997

Duško 
Knežević

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Omarska Aresztowanie: 18.05.2002 
Przekazany do BiH: 09.05.2006

Dragan 
Kolundžija

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Keraterm 3 lata więzienia (13.11.2001) 
Aresztowanie: 07.06.1999 
Zwolnienie: 05.12.2001

Dragan 
Kondić

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
05.05.1998

Dario Kordić Serb 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Dolinie Lašvy 
przeciwko boszniackim 
cywilom

25 lat więzienia (17.12.2004 po 
apelacji) Aresztowanie: 06.10.1997 
Zwolnienie: 06.06.2014

Milojica Kos Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Omarska 6 lat więzienia (02.11.2001) 
Aresztowanie: 28.05.1998 
Zwolnienie: 30.07.2002

Predrag 
Kostić

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998
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Radomir 
Kovač

Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury 20 lat więzienia (12.06.2002 po 
apelacji) Aresztowanie: 02.08.1999 
Zwolnienie: 30.06.2013

Milan 
Kovačević

Serb 
bośniacki

Ludobójstwo, zbrodnie 
przeciwko ludzkości

Aresztowanie: 10.07.1997 Zmarł: 
01.08.1998

Vladimir 
Kovačević

Serb czar-
nogórski

Oblężenie Dubrownika Aresztowanie: 25.09.2003 
Zwolnienie: 02.06.2004

Momčilo 
Krajišnik

Serb 
bośniacki

Ludobójstwo 20 lat więzienia (17.03.2009 po 
apelacji) Aresztowanie: 03.04.2000 
Zwolnienie: 02.07.2013

Milorad 
Krnojelac

Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury 15 lat więzienia (17.09.2003 po 
apelacji) Aresztowanie: 15.06.1998 
Zwolnienie: 09.07.2009

Radislav 
Krstić

Serb 
bośniacki 

Ludobójstwo 35 lat więzienia (19.04.2004 po 
apelacji) Aresztowanie: 02.12.1998

Dragoljub 
Kunarac

Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury 28 lat więzienia (12.06.2002 po 
apelacji) Aresztowanie: 04.03.1998

Mirjan 
Kupreškić

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne w 
Dolinie Lašvy przeciwko 
boszniackim cywilom

Aresztowanie: 06.10.1997 
Uniewinnienie: 23.10.2001

Vlatko 
Kupreškić

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne w 
Dolinie Lašvy przeciwko 
boszniackim cywilom

Aresztowanie: 18.12.1997 
Uniewinnienie: 23.10.2001

Zoran 
Kupreškić

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne w 
Dolinie Lašvy przeciwko 
boszniackim cywilom

Aresztowanie: 06.10.1997 
Uniewinnienie: 23.10.2001

Miroslav 
Kvočka

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Keraterm i 
Omarska

7 lat więzienia (28.02.2005 po 
apelacji) Aresztowanie: 08.04.1998 
Zwolnienie: 30.03.2005 

Goran Lajić Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
05.05.1998

Vladimir 
Lazarević

Serb Zbrodnie wojenne, 
deportacje, morderstwa, 
prześladowania

14 lat więzienia (23.01.2014 po 
apelacji) Aresztowanie: 03.02.2005 
Zwolnienie: 07.09.2015

Milan Lukić Serb 
bośniacki

Morderstwo na ponad 100 
Muzułmanach w okolicach 
Višegradu

Dożywocie (04.12.2012 po apelacji) 
Aresztowanie: 08.08.2005

Sredoje Lukić Serb 
bośniacki

Morderstwo na ponad 100 
Muzułmanach w okolicach 
Višegradu

27 lat więzienia (04.12.2012 po 
apelacji) Aresztowanie: 16.08.2005

Sretan Lukić Serb Zbrodnie przeciwko 
ludzkości w Kosowie

20 lat więzienia (23.01.2014 po 
apelacji) Aresztowanie: 04.04.2005

Paško Ljubčić Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne w 
Dolinie Lašvy przeciwko 
boszniackim cywilom

Aresztowanie: 09.11.2001 
Przekazany do BiH: 22.09.2006

Zoran 
Marinić

Chorwat 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
03.10.2002
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Mladen 
Markač

Chorwat Zbrodnie przeciwko 
ludzkości, naruszenia 
prawa wojennego

Aresztowanie: 11.03.2004 
Uniewinnienie: 15.04.2011

Milan Martić Serb 
chorwacki

Zbrodnie przeciwko 
ludzkości, ostrzał 
Zagrzebia

35 lat więzienia (08.10.2008 po 
apelacji) Aresztowanie: 15.05.2002

Vinko 
Martinović

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
przeciwko Boszniakom 
w Mostarze

18 lat więzienia (03.05.2006 po 
apelacji) Aresztowanie: 09.08.1999 
Zwolnienie: 16.12.2011

Željko 
Mejakić

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Omarska Aresztowanie: 01.07.2003 
Przekazany do BiH: 09.05.2006

Radivoje 
Miletić

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 18 lat więzienia (30.01.2015 po 
apelacji) Aresztowanie: 24.02.2005

Slobodan 
Milijković

Serb 
bośniacki

Zmarł przed transferem do Hagi

Dragomir 
Milošević

Serb 
bośniacki

Oblężenie Sarajewa 29 lat więzienia (12.11.2009 po 
apelacji) Aresztowanie: 03.12.2004

Slobodan 
Milošević

Serb Wojna w Kosowie Aresztowanie: 01.04.2001 Zmarł: 
14.03.2006

Milan 
Milutinović

Serb Wojna w Kosowie Aresztowanie: 20.01.2003 
Uniewinnienie: 26.02.2009

Ratko Mladić Serb 
bośniacki

Ludobójstwo, zbrodnie 
przeciwko ludzkości, 
naruszenia prawa 
wojennego

Aresztowanie: 26.05.2011 
Spodziewany wyrok: 11.2017

Darko Mrđa Serb 
bośniacki

Morderstwa, zbrodnie 
przeciwko ludzkości 

17 lat więzienia (31.03.2004) 
Aresztowanie: 13.06.2002 
Zwolnienie: 10.10.2013

Mile Mrkšić Serb 
chorwacki

Morderstwa, tortury, 
nieludzkie traktowanie

20 lat więzienia (16.08.2012 po 
apelacji) Aresztowanie: 15.05.2002 
Śmierć: 16.08.2015

Zdravko 
Mucić

Chorwat 
bośniacki

Morderstwa, tortury, 
nieludzkie traktowanie

9 lat więzienia (08.04.2003 po 
apelacji) Aresztowanie: 18.03.1996 
Zwolnienie: 18.07.2003

Mladen 
Naletilić

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
przeciwko Boszniakom 
w Mostarze

20 lat więzienia (03.05.2006 po 
apelacji) Aresztowanie: 18.10.1999 
Zwolnienie: 29.11.2012

Dragan 
Nikolić

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Sušica 20 lat więzienia (04.02.2005 po 
apelacji) Aresztowanie: 20.04.2000 
Zwolnienie: 20.08.2013

Drago 
Nikolić

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 35 lat więzienia (30.01.2015 po 
apelacji) Aresztowanie: 15.03.2005 
Śmierć: 11.10.2015

Momir 
Nikolić

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 20 lat więzienia (08.03.2006 po 
apelacji) Aresztowanie: 01.04.2002 
Zwolnienie: 01.07.2014
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Mirko Norac Chorwat Zbrodnie podczas operacji 
Maslenica i Medački džep

Aresztowanie: 08.07.2004 
Przekazany do Chorwacji: 
01.11.2005 

Dragan 
Obrenović

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 17 lat więzienia (10.12.2003) 
Aresztowanie: 15.04.2001 
Zwolnienie: 21.09.2011

Dragoljub 
Ojdanić

Serb Zbrodnie wojenne, 
deportacje, morderstwa, 
prześladowania

15 lat więzienia (26.02.2009) 
Aresztowanie: 25.04.2002 
Zwolnienie: 10.07.2013

Vinko 
Pandurević

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy 13 lat więzienia (30.01.2015 po 
apelacji) Aresztowanie: 23.03.2005 
Zwolnienie: 09.04.2015

Dragan Papić Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne w 
Dolinie Lašvy przeciwko 
boszniackim cywilom

Aresztowanie: 06.10.1997 
Uniewinnienie: 14.01.2000

Nedeljko 
Paspalj

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998

Nebojša 
Pavković

Serb Zbrodnie wojenne, 
deportacje, morderstwa, 
prześladowania

22 lata więzienia (23.01.2014 po 
apelacji) Aresztowanie: 25.04.2005

Milan Pavlić Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998

Momčilo 
Perišić

Serb Działania zbrojne JNA Aresztowanie: 07.03.2005 
Uniewinnienie: 28.02.2013

Milivoj 
Petković

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne, czystki 
etniczne na Boszniakach

20 lat więzienia (29.05.2013) 
Aresztowanie: 05.04.2004

Biljana 
Plavšić

Serbka 
bośniacka

Zbrodnie przeciwko 
ludzkości

11 lat więzienia (27.02.2003) 
Aresztowanie: 10.01.2001 
Zwolnienie: 27.10.2009

Milutin 
Popović

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998

Vujadin 
Popović

Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy Dożywocie (30.01.2015 po apelacji) 
Aresztowanie: 14.04.2005

Slobodan 
Praljak

Chorwat 
bośniacki

Złamanie konwencji 
genewskich, zbrodnie 
przeciwko ludzkości

20 lat więzienia (29.05.2013) 
Aresztowanie: 05.04.2004

Dragoljub 
Prcać

Serb 
bośniacki

Obozy śmierci Keraterm 
i Omarska

5 lat więzienia (28.02.2005 po 
apelacji) Aresztowanie: 05.03.2000 
Zwolnienie: 03.03.2005

Draženko 
Predojević

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998

Jadranko 
Prlić

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 25 lat więzienia (29.05.2013) 
Aresztowanie: 05.04.2004

Berislav 
Pušić

Chorwat 
bośniacki

Czystki etniczne na 
Boszniakach 

10 lat więzienia (29.05.2013) 
Aresztowanie: 05.04.2004

Miroslav 
Radić

Serb Masakra Ovčara, oblężenie 
Vukovara

Aresztowanie: 21.04.2003 
Uniewinnienie: 27.09.2007
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Mlađo Radić Serb 
bośniacki

Obozy śmierci Keraterm i 
Omarska

20 lat więzienia (28.02.2005 po 
apelacji) Aresztowanie: 08.04.1998 
Zwolnienie: 31.12.2012

Ivica Rajić Chorwat 
bośniacki

Masakra w Stupni Do 12 lat więzienia (08.05.2006) 
Aresztowanie: 05.04.2003 
Zwolnienie: 22.08.2011

Mitar Rašević Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury Aresztowanie: 15.08.2003 
Przekazany do BiH: 03.10.2006

Željko 
Ražnatović

Serb Zmarł przed transferem do Hagi

Željko Savić Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
08.05.1998

Duško 
Sikirica

Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Keraterm 15 lat więzienia (13.11.2001) 
Aresztowanie: 25.06.2000 
Zwolnienie: 21.06.2010

Franko 
Simatović

Chorwat Prześladowania, 
morderstwa, deportacje

Aresztowanie: 13.03.2003 
Uniewinnienie: 30.05.2013 
Wznowienie procesu: 15.12.2015

Blagoje Simić Serb 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Bosanskim Šamacu

15 lat więzienia (28.11.2006 po 
apelacji) Aresztowanie: 12.03.2001 
Zwolnienie: 16.03.2011

Milan Simić Serb 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Bosanskim Šamacu

5 lat więzienia (17.10.2002) 
Aresztowanie: 14.02.1998 
Zwolnienie: 03.11.2003

Pero Skopljak Chorwat 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
19.12.1997

Milomir 
Stakić

Serb 
bośniacki

Zbrodnie przeciwko 
ludzkości, eksterminacje 

40 lat więzienia (22.03.2006 po 
apelacji) Aresztowanie: 23.03.2001

Jovica 
Stanišić

Serb Prześladowania, 
morderstwa, deportacje

Aresztowanie: 13.03.2003 
Uniewinnienie: 30.05.2013 
Wznowienie procesu: 15.12.2015

Mićo Stanišić Serb 
bośniacki

Zbrodnie przeciwko 
ludzkości

22 lata więzienia (30.06.2016 po 
apelacji) Aresztowanie: 11.03.2005

Radovan 
Stanković

Serb 
bośniacki

Gwałty, nieludzkie 
traktowanie

Aresztowanie: 09.07.2002 
Przekazany do BiH: 08.12.2005

Bruno Stojić Chorwat 
bośniacki

Czystki etniczne na 
Boszniakach

20 lat więzienia (29.05.2013) 
Aresztowanie: 05.04.2004

Vlajko 
Stojilijković

Serb Zmarł przed transferem do Hagi

Nikola 
Šainović

Serb Deportacje, morderstwa, 
prześladowania

18 lat więzienia (23.01.2014 po 
apelacji) Aresztowanie: 02.05.2002 
Zwolnienie: 10.07.2015

Ivan Šantić Chorwat 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
19.12.1997

Vladimir 
Šantić

Chorwat 
bośniacki

Zbrodnie w Dolinie Lašvy 
przeciwko boszniackim 
cywilom

18 lat więzienia (23.01.2001 po 
apelacji) Aresztowanie: 06.10.1997 
Zwolnienie: 09.02.2009



352 Aneks

Dragomir 
Šaponja

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
05.05.1998

Vojislav 
Šešelj

Serb Zbrodnie przeciwko 
ludzkości

Aresztowanie: 23.02.2003 
Uniewinnienie: 31.03.2016

Duško Tadić Serb 
bośniacki

Obóz śmierci Omarska 20 lat więzienia (26.01.2000 po 
apelacji) Aresztowanie: 12.02.1994 
Zwolnienie: 17.07.2008

Miroslav 
Tadić

Serb 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Bosanskim Šamacu

8 lat więzienia (17.10.2003) 
Aresztowanie: 14.02.1998 
Zwolnienie: 04.11.2004

Momir Talić Serb 
bośniacki

Ludobójstwo Aresztowanie: 25.08.1999 Śmierć: 
28.05.2003

Nedjeljko 
Timarac

Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
05.05.1998

Stevan 
Todorović

Serb 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Bosanskim Šamacu

10 lat więzienia (31.07.2001) 
Aresztowanie: 27.09.1998 
Zwolnienie: 22.06.2005

Savo Todović Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury Aresztowanie: 15.01.2005 
Przekazany do BiH: 03.10.2006

Zdravko 
Tolimir

Serb 
bośniacki

Ludobójstwo, zbrodnie 
przeciwko ludzkości

Dożywocie (08.04.2015 po apelacji) 
Aresztowanie: 31.05.2007

Milorad Trbić Serb 
bośniacki

Masakra w Srebrenicy Aresztowanie: 07.04.2005 
Przekazany do BiH: 11.06.2007

Mitar 
Vasiljević

Serb 
bośniacki

Zbrodnie przeciwko 
ludzkości w okolicach 
Višegradu

15 lat więzienia (24.02.2004 po 
apelacji) Aresztowanie: 25.01.2000 
Zwolnienie: 12.03.2010

Zoran 
Vuković

Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury 12 lat więzienia (12.06.2002 po 
apelacji) Aresztowanie: 23.12.1999 
Zwolnienie: 11.03.2008

Simo Zarić Serb 
bośniacki

Zbrodnie wojenne 
w Bosanskim Šamacu

6 lat więzienia (17.10.2003) 
Aresztowanie: 24.02.1998 
Zwolnienie: 28.01.2004

Milan Zec Serb 
bośniacki

Oskarżenie wycofane: 
26.07.2002

Dragan 
Zelenković

Serb 
bośniacki

Gwałty, tortury 15 lat więzienia (31.10.2007 po 
apelacji) Aresztowanie: 08.2005 
Zwolnienie: 04.09.2015

Zoran Žigić Serb 
bośniacki

Zbrodnie w regionie 
Prijedor

25 lat więzienia (28.02.2005 po 
apelacji) Aresztowanie: 16.04.1998 
Zwolnienie: 16.12.2014

Stojan 
Župljanin

Serb 
bośniacki

Zbrodnie przeciwko 
ludzkości

22 lat więzienia (30.06.2016 po 
apelacji) Aresztowanie: 11.06.2008

Źródło: opracowanie własne na postawie: http://www.icty.org/en/action/cases/ (dostęp: 
01.05.2016).
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Część druga. Zbiorcze wyniki procentowe badań 
kwestionariuszowych (Uniwersytet w Zagrzebiu, 

Uniwersytet w Belgradzie)

A1
Czy w Twojej najbliższej rodzinie są osoby innej narodowości?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
tak 26 22
nie 71 73
nie wiem 3 5

A2
Czy był Pan / Pani w Republice Serbii / Republice Chorwacji?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
tak, wiele razy 12 26
tak, jeden raz 26 22
nie i nie chcę tam jechać 33 14
nie, ale chcę tam jechać 29 38

B1
1. Czy Jugosławia (1945–1991) spełniała oczekiwania polityczne Serbów?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 50 30
trudno określić 31 21
zdecydowanie i raczej nie 10 36
nie wiem 8 13

2. Czy Jugosławia (1945–1991) spełniała oczekiwania polityczne Chorwa-
tów?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 7 32
trudno określić 31 22
zdecydowanie i raczej nie 54 29
nie wiem 8 17

3. Czy główną przyczyną rozpadu Jugosławii była polityka serbskich poli-
tyków?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 53 24
trudno określić 27 16
zdecydowanie i raczej nie 11 52
nie wiem 9 8
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4. Czy główną przyczyną rozpadu Jugosławii była polityka chorwackich 
polityków?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 16 47
trudno określić 38 20
zdecydowanie i raczej nie 36 22
nie wiem 10 11

B2
Co było głównym powodem (powodami) rozpadu SFRJ w 1991 r.?

Odpowiedź Uniwersytet 
w Zagrzebiu

Uniwersytet 
w Belgradzie

1. Reżim polityczny i polityka prowadzona przez 
jugosłowiańską władze

20 10

2. Wzrost niezależności poszczególnych 
jugosłowiańskich republik

28 27

3. Problemy gospodarcze Jugosławii 11 11
4. Zróżnicowanie etniczne i religijne Jugosławii 10 15
5. Śmierć Josipa Broza Tito i późniejszy brak 
scentralizowanego przywództwa

16 19

6. Rozpad ZSRR i Bloku Wschodniego 9 7
7. Wzrost znaczenia anty-jugosłowiańskich 
polityków w poszczególnych republikach SFRJ

5 8

8. Inne 1 3

C1
1. Czy chorwacka akcja „Oluja” została przeprowadzona w zgodzie z mię-
dzynarodowym prawem humanitarnym?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 51 0
trudno określić 30 3
zdecydowanie i raczej nie 12 91
nie wiem 7 6

2. Czy postanowienia z Dayton spełniły oczekiwania narodowości zamiesz-
kujących BiH?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 5 7
trudno określić 34 21
zdecydowanie i raczej nie 46 57
nie wiem 15 15
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3. Czy „postdaytonowskiej” BiH grozi rozpad w perspektywie 10–15 lat?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 26 24
trudno określić 37 29
zdecydowanie i raczej nie 24 32
nie wiem 13 15

4. Czy S. Milošević był odpowiedzialny za zbrodnie wojenne z lat 1991–
1995?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 86 39
trudno określić 10 27
zdecydowanie i raczej nie 0 21
nie wiem 4 13

5. Czy F. Tuđman był odpowiedzialny za zbrodnie wojenne z lat 1991–
1995?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 42 63
trudno określić 28 19
zdecydowanie i raczej nie 22 3
nie wiem 8 15

C2
Co było głównym powodem (powodami) rozpoczęcia wojny serbsko-chor-
wackiej w 1991 r.?

Odpowiedź Uniwersytet 
w Zagrzebiu

Uniwersytet
 w Belgradzie

1. Wzrost niezależności Chorwatów 26 30
2. Powstanie Republiki Serbskiej Krajiny 16 9
3. Reżim polityczny i polityka prowadzona przez 
jugosłowiańskie władze

24 14

4. Gospodarczy i polityczny kryzys w Europie 3 5
5. Różnice religijne między Serbami i 
Chorwatami

5 13

6. Wzrost niezależności Serbów zamieszkałych na 
terytorium Chorwacji

13 7

7. Zaszłości historyczne między Chorwatami i 
Serbami

13 20

8. Inne 0 2
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C3
1. Czy F. Tuđman podobnie jak S. Milošević powinien odpowiadać za 
zbrodnie wojenne 1991–1995 przed Trybunałem w Hadze?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 42 96
trudno określić 25 1
zdecydowanie i raczej nie 27 1
nie wiem 6 2

2. Czy A. Gotovina zasadnie został oczyszczony z zarzutów zbrodni wojen-
nych?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 75 4
trudno określić 13 5
zdecydowanie i raczej nie 8 82
nie wiem 4 9

3. Czy R. Karadžić i R. Mladić tak jak A. Gotovina powinni zostać oczysz-
czeni z zarzutów zbrodni wojennych?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 10 48
trudno określić 18 13
zdecydowanie i raczej nie 68 32
nie wiem 4 7

C4
Co było głównym powodem (powodami) rozpoczęcia wojny w Bośni
 i Hercegowinie w 1992 r.?

Odpowiedź Uniwersytet 
w Zagrzebiu

Uniwersytet 
w Belgradzie

1. Uznanie niepodległości Chorwacji i Słowenii 13 13
2. Wzrost niezależności poszczególnych 
narodów Bośni i Hercegowiny

22 23

3. Serbsko-chorwacki konfl ikt w Chorwacji 18 15
4. Polityka władz SFRJ 17 9
5. Różnice religijne społeczności BiH 13 16
6. Kryzys gospodarczy w BiH 5 8
7. Zaszłości historyczne i wzajemne roszczenia 
społeczności BiH

10 14

8. Inne 2 2
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D1
1. Czy bombardowania FRJ przez NATO były uzasadnione?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 27 2
trudno określić 32 3
zdecydowanie i raczej nie 31 95
nie wiem 10 0

2. Czy przejęcie władzy w Serbii (2000 r.) przez demokratów miało pozy-
tywny wpływ na serbsko-chorwackie relacje?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 46 35
trudno określić 28 33
zdecydowanie i raczej nie 10 23
nie wiem 15 9

3. Czy polityka prezydenta Chorwacji S. Mesica miała pozytywny wpływ 
na serbsko-chorwackie relacje w latach 2000–2010?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 49 15
trudno określić 33 31
zdecydowanie i raczej nie 10 39
nie wiem 8 15

4. Czy polityka prezydenta Serbii B. Tadicia miała pozytywny wpływ na 
serbsko-chorwackie relacje w latach 2000–2010?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 56 52
trudno określić 23 29
zdecydowanie i raczej nie 13 17
nie wiem 8 2

5. Czy w granicach Chorwacji na ziemiach zamieszkałych przez Serbów 
należy ustanowić autonomię polityczną?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 6 62
trudno określić 20 17
zdecydowanie i raczej nie 66 14
nie wiem 8 7
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D2
Co było najbardziej problematyczne w serbsko-chorwackich stosunkach 
w latach 1996–2000?

Odpowiedź Uniwersytet 
w Zagrzebiu

Uniwersytet 
w Belgradzie

1. Polityka zagraniczna Serbii po 1995 r. 5 2
2. Polityka zagraniczna Chorwacji po 1995 r. 1 7
3. Polityka S. Miloševicia i F. Tuđmana 16 21
4. Kwestia serbsko-chorwackiej granicy 10 7
5. Kwestia zbrodni i zbrodniarzy wojennych 
z 1991–1995

29 26

6. Wzajemna wrogość i urazy spowodowane 
konfl iktem z lat 1991–1995

25 22

7. Kwestia serbskiej mniejszości w Chorwacji
i chorwackiej w Serbii

10 8

8. Zaszłości historyczne sprzed 1991 r. 3 7
9. Inne 1 0

D3
Co jest obecnie najbardziej problematyczne w serbsko-chorwackich stosun-
kach?

Odpowiedź Uniwersytet 
w Zagrzebiu

Uniwersytet 
w Belgradzie

1. Polityka zagraniczna Serbii po 1995 r. 6 2
2. Polityka zagraniczna Chorwacji po 1995 r. 1 8
3. Polityka serbskich i chorwackich polityków 17 15
4. Kwestia serbsko-chorwackiej granicy 4 6
5. Kwestia zbrodni i zbrodniarzy wojennych z 
1991–1995

30 27

6. Wzajemna wrogość i urazy spowodowane 
konfl iktem z lat 1991–1995

25 25

7. Kwestia serbskiej mniejszości w Chorwacji i 
chorwackiej w Serbii

14 8

8. Zaszłości historyczne sprzed 1991 r. 4 9
9. Inne 0 0

D4
1. Stosunki serbsko-chorwackie pod koniec lat 80. XX w. były?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
bardzo dobre i dobre 19 22
trudno określić 27 23
bardzo złe i złe 39 39
nie wiem 15 16
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2. Stosunki serbsko-chorwackie w latach 1990–1995 były?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
bardzo dobre i dobre 0 0
trudno określić 3 6
bardzo złe i złe 93 89
nie wiem 4 5

3. Stosunki serbsko-chorwackie w latach 1996–2000 były?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
bardzo dobre i dobre 2 0
trudno określić 8 9
bardzo złe i złe 87 88
nie wiem 3 2

4. Stosunki serbsko-chorwackie w latach 2001–2010 były?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
bardzo dobre i dobre 33 14
trudno określić 32 34
bardzo złe i złe 33 47
nie wiem 2 5

E1
1. Czy Kosowo powinno być suwerenne?

odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 78 10
trudno określić 9 7
zdecydowanie i raczej nie 7 83
nie wiem 6 0

2. Czy Kosowo w perspektywie 10 lat będzie stabilnym, demokratycznym 
państwem?

odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 32 2
trudno określić 30 11
zdecydowanie i raczej nie 33 83
nie wiem 5 4

3. Czy Kosowo powinno funkcjonować w granicach Serbii?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 8 55
trudno określić 27 20
zdecydowanie i raczej nie 56 24
nie wiem 9 1
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4. Czy podział Kosowa na część serbską i część albańską jest najlepszym 
rozwiązaniem serbsko-albańskiego problemu?
odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet w Belgradzie
zdecydowanie i raczej tak 13 39
trudno określić 39 20
zdecydowanie i raczej nie 35 38
nie wiem 13 3

E2
1. Czy Chorwacja powinna przystąpić do UE?

odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet 
w Belgradzie

zdecydowanie i raczej tak 62 41
trudno określić 9 18
zdecydowanie i raczej nie 29 27
nie wiem 0 14

2. Czy Serbia w perspektywie 5 lat przystąpi do UE?

odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet 
w Belgradzie

zdecydowanie i raczej tak 19 14
trudno określić 25 14
zdecydowanie i raczej nie 52 69
nie wiem 4 3

3. Czy przystąpienie Chorwacji do NATO było konieczne?

odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet 
w Belgradzie

zdecydowanie i raczej tak 45 30
trudno określić 23 24
zdecydowanie i raczej nie 25 26
nie wiem 7 20

4. Czy Serbia w perspektywie 5 lat przystąpi do NATO?

odpowiedź Uniwersytet w Zagrzebiu Uniwersytet
 w Belgradzie

zdecydowanie i raczej tak 18 11
trudno określić 40 21
zdecydowanie i raczej nie 31 55
nie wiem 11 13



Serbian-Croatian political relations at the turn of XX 
and XXI century

Summary

The subject of this book are Serbo-Croatian political relations, mainly after 
1991. In the author’s opinion, the 1990s and the fi rst decade of the twenty-
fi rst century are three different periods in Serbian and Croatian politics. The 
fi rst stage from 1991 to 1995 was a period of civil war in Yugoslavia, broken 
relationships, and political hostility. Next from 1996 to 2000 was a period of 
confl ict deceleration, limited relationships, and political animosity. The third 
from 2001 to 2015 was a period of political and economic transformation, 
attempt at rebuilding relationships, and political neutrality. The political 
events that took place in the specifi ed periods are infl uential in shaping the 
modern Serbo-Croatian relations. An explanation of the outlined phenomenon 
is a fundamental objective of the undertaken studies.

The fi rst chapter was dedicated to theoretical refl ection on the international 
political relations with special emphasis on the Serbo-Croatian political 
relations. It explained the concept of international political relations, issues 
of state and nation, foreign policy of the state, issues about war, dispute and 
international confl ict.

In the second chapter were discussed issues of political status of Serbs 
and Croats in the structures of the Yugoslav federation until 1991 (Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenes and Kingdom of Yugoslavia from 1918 to 
1941, then Federal People’s Republic of Yugoslavia, and Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia from 1945 to 1991/1992). It was presented issues of 
the Serbian and Croatian national liberation movement emerging in the 70s 
and 80s of the XX century as well. 

The third chapter was addressed to the political and legal matter of the 
Serbian and Croatian statehood after disintegration of the SFRY. Issues of 
legitimacy of the Republic of Serbia and the Republic of Croatia in the period 
from 1990 to 2015 (Federal Republic of Yugoslavia, Serbia and Montenegro, 
Republic of Serbia, Republic of Croatia) were outlined. Furthermore there 
were presented events of the period of rule of Slobodan Milosevic in Serbia 
and Franjo Tudman in Croatia and political events after the fall of both 
regimes.
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The next chapter concerns strictly Serbo-Croatian political relations in 
the 90s of the twentieth century. There were discussed issues of the war in 
Croatia, which took place in 1991–1995. Next, Serbo-Croatian war in Bosnia 
and Herzegovina from 1992 to 1995. Causes, course and consequences of 
both wars were presented. In the last section of this chapter was included 
knowledge about the Serbo-Croatian political relations from 1996 to 2000.

In the fi fth chapter Serbo-Croatian political relations in the years 2000–
2015 were analyzed. There were enclosed determinants of foreign policy 
and security of both countries. Attention was paid to their gradation, after 
initiation (2000–2003), through intensifi cation (2003–2006) to stagnation 
(2006–2015). It was essential to clarify the key issues of dispute neighboring 
nations. These issues include: the Serb minority in Croatia and the Croatian 
minority in Serbia, crimes and war criminals, relationship to Kosovo and 
Bosnia and Herzegovina as well.



Сербско-хорватские политические отношения  
на рубеже XX и XXI веков

Резюме

Предметом исследования монографии являются сербско-хорватские 
политические отношения, главным образом после 1991 года. По мнению 
автора  на рубеже двадцатого и двадцать первого века можно выделить 
три различных  периода сербско-хорватских отношений. Первый: в 1991–
1995 годах является периодом гражданской войны в Социалистической 
Федеративной Республике Югославии, разрыва взаимных политических 
отношений, политической враждебности между различными субъектами. 
Второй: 1996–2000 годы, который характеризуется ограниченными 
отношениями, политическими обидами между этими постюгославскими 
странами. Третий: это  2001–2015 годы, который можно назвать периодом 
политической и экономической трансформации, характеризуется 
попыткой восстановления взаимоотношений, политическим нейтралите-
том. Политические события, которые произошли в указанных временных 
интервалах, оказали принципиальное влияние на текущую форму 
сербско-хорватских отношений. Объяснение обрисованного явления 
является одной из основных задач исследования. 

Первая глава носит теоретический характер и была посвящена 
рассуждениям о международных политических отношениях с особым 
акцентом на сербско-хорватские политические отношения. Объяснено 
понятие международных политических отношений, вопросы госу-
дарства и народа, как субъектов международных отношений, включены 
так-же рассуждения о внешней политике. Кроме того, рассмотрены 
теоретические понятия войны, спора и международного конфли-
кта.

Во второй главе рассмотрены некоторые вопросы политического статуса 
сербов и хорватов в югославских федеральных структурах до 1991 года 
(в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и Королевстве Югославии 
в 1918–1941 годах, а затем в Федеративной Народной Республики 
Югославии, а впоследствии в Социалистической Федеративной 
Республике Югославия в 1945–1991/1992 годах). Рассмотрены  также 
вопросы сербского и хорватского национально-освободительного 
движения, формирующегося  в период 70-х и 80-х годов XX века.
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В третьей главе поднимаются политические и правовые вопросы 
в области  хорватской и сербской государственности после распада 
СФРЮ. Обсуждается проблематика правового становления Республики 
Сербии и Республики Хорватии в период 1990–2015 годов. Затем 
представлены наиболее важные политические события периода власти 
Слободана Милошевича в Сербии и Франьо Туджмана в Хорватии, 
с особым акцентом на формирование политических систем двух стран. 
В заключительной части третьей главы, делается ссылка на политические 
события после падения режимов.

Следующая глава касается  stricte сербско-хорватских политических 
отношений в 90-е годы. Отправной точкой дискуссии было выяснение 
вопроса о войне в Хорватии, которая имела место в 1991–1995 гг. Далее 
делается ссылка на сербско-хорватскую войну в Боснии и Герцеговине 
в 1992–1995 годах. Обсуждаются причины, ход и последствия обоих 
вооруженных конфликтов. Последняя часть четвертой главы касается 
сербско-хорватских политических отношений в 1996–2000 гг.

В пятой главе проведен анализ сербско-хорватских политических 
отношений в 2000–2015 годах. Представлены детерминанты внешней 
политики и безопасности обеих стран. В области формирования 
сербско-хорватских политических отношений, обсуждена проблематика, 
связанная с их качеством и специфичностью. Особое внимание было 
уделено их поэтапности от инициации (2000–2003), усиленной динамики 
(2003–2006) и до охлаждения и застоя (2006–2015). Здесь же разъясняются 
ключевые вопросы, являющиеся предметом споров соседствующих 
стран. Эти вопросы касаются: сербского национального меньшинства 
в Хорватии и хорватского меньшинства в Сербии, военных преступлений 
и военных преступников, а также отношение к государственности Косово 
и Боснии и Герцеговины.
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Kisić-Kolanović Nada, 69, 70, 298
Klemenčić Mladen, 220, 307
Klepač Pogrmilović Bojana, 117, 

307
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Lilić Zoran, 333
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Mejakić Željko, 349
Merčep Tomislav, 329
Mesić Stjepan, 115, 128, 130, 197, 

226, 228, 229, 231, 234, 240, 
272, 275, 280, 281, 282, 329, 
330, 331, 335, 357

Meštrović Ivan, 48
Mićić Nataša, 334
Mićunović Dragoljub, 320, 321
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Mrkšić Mile, 248, 250, 291, 349
Mucić Zdravko, 349
Muś Jan, 223, 299
Mussolini Benito, 64, 70

N
Najman Dražen, 152, 299
Naletilić Mladen, 349
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Pavličević Dragutin, 141, 150, 152, 

155, 300
Pavlović Branko, 315
Pavlović Dušan, 112, 309
Pavlović Momčilo, 64, 300
Pawłowski Konrad, 175, 181, 215, 

268, 300
Pelević Borislav, 320, 321
Perinović Davor, 165
Perišić Momčilo, 350
Perović Blažo, 319
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