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REWOLUCJA
(Serbia)

Idea rewolucji na ziemiach serbskich wyraźnie zaistniała na przełomie XVIII     
i XIX wieku w okresie zauważalnych już wcześniej przemian na gruncie kultury. 
Zapoczątkowane wówczas zdecydowane działania mające na celu ukształto-
wanie ogólnonarodowego modelu kulturowego, któremu towarzyszyła zachod-
nioeuropejska inkulturacja, jak również przełomowe dla serbskiej państwowo-
ści wydarzenia z czasem zyskają w narodowej historiografii miano kluczowych 
i decydujących zjawisk i procesów o charakterze rewolucyjnym. W sposób 
szczególny wobec wytworzenia się odpowiednich warunków dla tego typu 
wydarzeń oddziaływał kontekst polityczno-kulturowy, jaki związany był z tu-
recką dominacją trwającą na ziemiach serbskich od przełomu XIV i XV wieku. 
Upadek średniowiecznego państwa serbskiego, regres w obszarze kultury     
(→ kultura) i literatury, jak również przełomowe dla dalszych dziejów Serbów 
przemiany w obrębie geopolitycznych losów narodu (→ naród), prowadzące 
do powstania tzw. Serbii tureckiej i Serbii austriackiej, przygotowały grunt 
pod diametralne zmiany w kwestiach politycznych (→ polityka), społecznych  
i kulturowych, później także ekonomicznych. 

Wskazane tu skrótowo uwarunkowania pojawienia i kształtowania się wspo-
mnianej idei wpłynęły oczywiście na jej bardzo szerokie i niejednoznaczne 
rozumienie. Punktem wyjścia poszukiwań idei rewolucji na przełomie XVIII      
i XIX wieku staje się wyrażana coraz bardziej dobitnie przez działaczy i ideolo-
gów serbskich, przede wszystkim Dositeja Obradovicia (1742–1811) (→ dosi-
tejewszczyzna), potrzeba zmian na płaszczyźnie kultury, co wiązało się z na-
pływem idei zachodnioeuropejskich (→ racjonalizm; → oświecenie). Aspekt 
kulturowy, tak silnie zaznaczany w tym okresie, już wkrótce został wzbogacony 
– dzięki dążeniom Serbów do wyzwolenia spod dominacji tureckiej – przez
element narodowo-tożsamościowy i polityczny. Wraz z umacnianiem się serb-
skiej niezależności szybkie, przełomowe, często też gwałtowne przemiany  
objęły także kwestie społeczne i ekonomiczne. 

Na początku XIX wieku za sprawą dwóch powstań (1804–1813 i 1814–
1815) Serbowie rozpoczęli demontaż imperium osmańskiego, pod którego 
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jarzmem znajdowała się wówczas znaczna część Słowian bałkańskich. Rola 
Serbów w tym przełomowym procesie dla całego obszaru zajmowanego przez 
Turków, jak również, a może przede wszystkim, znaczenie tych wydarzeń     
dla odrodzenia państwa serbskiego przyczyniły się do ukucia dla nich miana        
rewolucji serbskiej. Za twórcę tego określenia uchodzi niemiecki historyk     
Leopold von Ranke (1795–1886), który użył go w 1829 roku w dziele funda-
mentalnym dla opisu dziejów Serbii początku XIX wieku Die serbische Revolu-
tion. Aus serbischen Papieren und Mittheilungen, powstałym dzięki wymiernej 
pomocy Vuka Stefanovicia Karadžicia (1787–1864), który dostarczał mu po-
trzebnych materiałów i źródeł. Sam serbski ideolog i działacz w swoich tek-
stach prawie w ogóle nie używał ani pojęcia „rewolucja” (revolucija), ani „po-
wstanie” (ustanak), choć były mu znane – pojawiają się jedynie w artykule  
Grci i Srbi (1837) oraz konspekcie pracy Istorija Srbije. Konsekwentnie wszak     
stosował określenie „bunt” (buna), którym jednak obejmował daleko szersze 
zjawiska polityczne w Serbii (bunt Karađorđa z 1804 roku, Hadži-Prodana   
Gligorijevicia z 1814 i Miloša Obrenovicia z 1815 roku), ale mające źródło 
również w jarzmie tureckim.

Sformułowanie rewolucja serbska jednoznacznie określiło ramy postrzega-
nia dwóch powstań serbskich, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę kontekst euro-
pejski z przełomu XVIII i XIX wieku, nacechowany atmosferą rewolucyjną             
i romantyczną fascynacją ludem walczącym o wyzwolenie. Użycie tego okre-
ślenia przez niemieckiego historyka w stosunku do wydarzeń dziejących się 
– mogłoby się wydawać – na marginesie dziejów całego kontynentu odnosi się 
– przez analogię – do rewolucji francuskiej (1789), poza tym zdecydowanie 
włącza tym samym serbskie zmagania o wolność w obręb ogólnoeuropejskiego 
fermentu i buntu przeciw zniewoleniu i skostniałemu porządkowi.

Dla samych Serbów natomiast tak rozumiana rewolucja serbska – jako ko-
lejny istotny etap w walce przeciw Turkom i jako „zemsta za Kosowo” (→ idea 
kosowska) – oznaczała diametralny przewrót w kluczowych dla narodu kwe-
stiach. Powstania, które z początku były buntem nieświadomych chłopów 
przeciw wyzyskowi i gwałtom janczarów, nie zaś ruchem wymierzonym we 
władzę sułtana, doprowadziły ostatecznie do odrodzenia państwa serbskie-
go, określanego w serbskiej historiografii jako „zmartwychwstanie państwa” 
(sformułowania vaskrs države srpske pierwszy użył Milan Đ. Milićević w kon-
tekście uzyskania przez Serbów autonomii w 1812 roku). Nim się to dokonało, 
rewolucja serbska w znaczący sposób przyczyniła się do wskrzeszenia tożsa-
mości narodowej i konsolidacji dwóch narodowych grup zamieszkujących od-
powiednio Serbię turecką i austriacką. Towarzyszył temu rozkwit różnych form 
kultury, w tym piśmiennictwa – walka o niezależność narodową wywoływała 
w ludziach potrzebę dawania świadectwa tych ważnych wydarzeń; stąd roz-
kwit pamiętnikarstwa, literatury podróżniczej, korespondencji prezentującej 
obraz tamtego przełomowego czasu. Serbia, stając się z czasem „bezdyskusyj-
nym centrum politycznym” w regionie (Dušan T. Bataković, A Balkan-Style French 
Revolution? The 1804 Serbian Uprising in European Perspective, „Balcanica. 
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Annual of the Institute of the Balkan Studies” 2006, XXXVI) odegrała decydu-
jącą rolę w procesie jednoczenia narodów południowosłowiańskich (Serbia 
jako Piemont).

Na rewolucyjne znaczenie wydarzeń z początków XIX wieku – dwóch powstań 
serbskich zwracał uwagę z perspektywy drugiej połowy stulecia – i w kontek-
ście idei socjalistycznych (→ socjalizm) – Svetozar Marković (1846–1875). Re-
wolucja serbska przyczyniła się według niego nie tylko do zapoczątkowania 
procesu rozpadu imperium tureckiego i zmian polityczno-administracyjnych, 
ale przede wszystkim doprowadziła do tego, że została „wymazana cała klasa 
ludzi niepracujących, która żyła zupełnie odmiennym życiem: posługiwała się 
innym językiem, wyznawała inną religię (→ religia), a naród serbski postrze-
gała jako swoją własność” (Srbija na istoku, 1872). W ujęciu inicjatora ruchu 
socjalistycznego na ziemiach serbskich powstania z początku wieku miały     
zatem aspekt nie tylko narodowo-polityczny i militarny, ale także społeczny. 
Na tym jednak nie wyczerpuje się rola tych wydarzeń, gdyż zapoczątkowały 
one również – według Markovicia – zmiany w obrębie kultury narodowej towa-
rzyszące reorganizacji struktury społecznej: zwiększa się rola miast w sensie 
socjoekonomicznym (czemu towarzyszy także napływ odmiennych form kultu-
ry i obyczajów, zachodnioeuropejskich towarów oraz wypieranie wschodnie-
go stylu życia), następuje też związany z tym rozpad systemu patriarchalnego 
na serbskiej prowincji. 

Dla Svetozara Markovicia sens idei rewolucji – jak zaznacza w tej samej roz-
prawie – wynika z jego rozumienia cywilizacji. Jej podstawą jest „rozwinięte 
myślenie” (razvijeno mišljenje) i „rozwinięte odczuwanie” (razvijeno osećanje), 
które umożliwiają człowiekowi rozwój z jednej strony kultury materialnej      
i środków potrzebnych do osiągnięcia dobrobytu, z drugiej zaś kultury du-
chowej wraz ze wszystkimi jej relacjami jednostkowymi i społecznymi. 
Kształtowanie się kultury europejskiej odbywało się jednak pod wpływem 
różnych czynników, które wyłączały z tego rozwoju ogromną część społeczeń-
stwa. Cywilizacja europejska wytworzyła w formie wiedzy, technicznych wy-
nalazków czy społecznych idei i haseł wielką siłę, będącą w posiadaniu 
mniejszości; była to – jak ją określa Marković – „bezużyteczna siła” (snaga 
neupotrebljiva). Społeczne ramy funkcjonowania tego niewykorzystanego 
potencjału kultury europejskiej uniemożliwiły niższym warstwom społecz-
nym zdobycie wykształcenia (→ kształcenie) i odpowiedniego stanu posiada-
nia, czyli przeszkodziły im w ucywilizowaniu się. Marković zauważa jedno-
cześnie, że to fałszywe pojęcie cywilizacji było ówcześnie adaptowane w życiu 
zbiorowym i wyobrażeniach społecznych w Serbii. Tymczasem jedynym roz-
wiązaniem tej sytuacji okazuje się zburzenie przeszkód utrudniających jed-
nostce swobodną pracę i nieskrępowany rozwój. Dlatego w dziele Srbija na 
Istoku Marković przywołuje rewolucję francuską jako przykład przewrotu, 
który zakładał, że państwo to nie własność warstw uprzywilejowanych 
(svojina privilegisanih staleža), lecz zawarta przez wszystkich obywateli 
umowa oparta na wolności.
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Przeprowadzając zaś gruntowną krytykę idei Wielkiej Serbii (→ idea wiel-
koserbska) jako naczelnego programu serbskiej polityki czasów panowania 
dynastii Obrenoviciów, Svetozar Marković przekonuje, że jej realizacja oznacza 
przejęcie przede wszystkim władzy nad Bośnią i Hercegowiną. Mogłoby się to 
dokonać drogą rewolucji społecznej, która doprowadziłaby do zniszczenia    
żyjącej tam od kilku wieków arystokracji. Równocześnie Marković wyraża 
wątpliwość, czy na pewno bośniacka raja wyswobodzona spod władzy jednego 
tyrana chciałaby znaleźć się pod władzą drugiego, tym razem serbskiego. 

Rewolucję w rozprawie Srbija na Istoku traktuje Marković jako „jedyny 
prawny stosunek (pravni odnos) i jedyny możliwy sposób, żeby stworzyć nowe 
serbskie państwo” i zaznacza, że jest to idea, która zakorzeniła się wśród wielu 
wykształconych ludzi w Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. Przy-
jęcie takiego założenia powoduje między innymi, że wówczas ustaje prawny 
status Serbii i Czarnogóry jako niezależnych państw i pozostaje na arenie        
historycznej naród serbski jako kolektyw jednostek, które na mocy ogólnego 
porozumienia tworzą nowy porządek prawny. Zburzenie całego dawnego 
układu – określa go jako „państwowe więzy, które dzielą i dławią serbski na-
ród” (a który wynika z porządku politycznego panującego na całym Półwyspie 
Bałkańskim) – uważa za główne zadanie Serbii. Wobec pojawiających się 
ewentualnie głosów, że rewolucja wywołuje anarchię (→ anarchizm) i barba-
rzyństwo i że próżno oczekiwać, by przyniosła nowy lepszy porządek, przywo-
łuje przykład rewolucji z początku XIX wieku, kiedy to zniszczenie porządku 
ustanowionego przez Turków oznaczało stworzenie ładu lepszego od obalo-
nego i od tego, który obowiązywał w Serbii w drugiej połowie stulecia. Dlatego 
też uważa, że zadaniem narodu serbskiego jest podjęcie i kontynuacja tamtej 
rewolucji, i to nawet wbrew opiniom tych wszystkich, którzy uważają, że za-
chowanie status quo leży w ich interesie. Rewolucja przyniesie oswobodzenie 
narodu od patriarchalnych instytucji, reliktów dawnej cywilizacji, nacisków ze 
strony tureckiej i obcych wzorców; przyczyni się do stworzenia społeczeń-
stwa „na fundamencie wolności, równości i braterskiej wzajemności”. 

Radykalne rozumienie rewolucji w warunkach serbskich reprezentował 
członek ruchu Svetozara Markovicia (potem z nim skonfliktowany), „fanatyk 
idei socjalistycznej” i „zwolennik profesjonalnego zaangażowania rewolucyj-
nego” Dimitrije Mita Cenić (1851–1888), który czerpał z myśli francuskiego 
jakobinizmu i idei Rosjanina Siergieja Nieczajewa (1847–1882). Głównym 
ideologicznym założeniem Cenicia było przeprowadzenie rewolucji w celu osią-
gnięcia najważniejszych jej celów wszystkimi możliwymi środkami, w tym 
również przy zastosowaniu terroru i przemocy. „Rewolucyjny koncept transfor-
macji Serbii” Cenicia był najbardziej radykalną opcją polityczną w XIX-wiecznej 
Serbii. Spośród trzech prądów rosyjskiego rewolucyjnego narodnictwa (serb. 
narodnjaštvo) – anarchizm Michaiła Bakunina, ewolucjonizm (→ ewolucja) 
Piotra Ławrowa i jakobinizm-blankizm Siergieja Nieczajewa – tu dał o sobie 
znać trzeci z nich, reprezentowany najpierw przez Dimitrija Stojanovicia, a na-
stępnie właśnie przez Cenicia. W czasopiśmie „Radnik”, które sam założył,  
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wykładał swoje poglądy i prowadził polemiki z przeciwnikami, zwłaszcza 
zwolennikami Svetozara Markovicia. Pisząc o rewolucji, usprawiedliwia stoso-
wane w jej imieniu i w jej celu przemoc i terror; są one usprawiedliwione, gdy 
na drodze rewolucyjnej transformacji społeczeństwa pojawią się przeszkody 
(Dragan Lakićević nazwał to „teleologią przemocy i terroru” – Filozofski izvori 
političkog mesijanstva, 1994). W związku z tym, że Cenić – w przeciwieństwie 
do Markovicia – marginalizuje rolę czynnika ekonomicznego w swoim projek-
cie socjalizmu, wysuwa na plan pierwszy jego wizję jako projektu moralnego    
i ogólnoludzkiego. Przemiany społeczne, do których dąży socjalizm, należy 
zrealizować na drodze przewrotu rewolucyjnego.  

Z ideą rewolucji w serbskiej świadomości wiąże się niebagatelna dla dal-
szych losów całej kultury narodowej działalność Vuka Stefanovicia Karadžicia, 
który odrzucając model cerkiewny i narzucając paradygmat ludowy, doprowa-
dził de facto do zaburzenia ciągłości rozwoju kulturowego. Zaburzenie natural-
nego porządku rozwojowego, czego konsekwencją stało się zerwanie z trady-
cją (→ tradycja) średniowiecznej kultury cerkiewnej i oparcie jej na szerokim, 
często wspólnym dla większej części Słowian południowych fundamencie 
folklorystycznym, ostatecznie zamknęło serbską kulturę w hermetycznym kręgu 
tematów i treści, które co prawda w XIX-wiecznej Europie (→ Europa) przeży-
wającej romantyczne fascynacje ludowością budziły zachwyt i podziw, ale dla 
samej kultury serbskiej w dłuższej perspektywie działanie to okazało się nie-
korzystne. Jego propozycje językowe i literackie, rzutujące na kształt całej kul-
tury narodowej, spotkały się ze sprzeciwem znacznej części elity serbskiej, 
odrzucającej nagłe i zdecydowane zmiany na tej płaszczyźnie. To, co w wielu 
kulturach europejskich tego okresu było jedynie fascynacją mającą odzwier-
ciedlenie w specyficznym i oryginalnym – ale jednym z wielu – subkodzie kul-
turowym danego kraju, na ziemiach serbskich i za sprawą Vuka Karadžicia 
stało się dominującym i właściwie jedynym pożądanym sposobem twórczej 
ekspresji czy nawet wzorcem organizacji całej kultury narodowej. 

Liczne świadectwa ukazują wysiłki Vuka Karadžicia zmierzające do popula-
ryzacji swoich reform jako wojnę, walkę czy właśnie rewolucję, natomiast na 
rewolucyjny charakter proponowanych przez niego innowacji zwracało uwagę 
wielu jego zwolenników, zarówno mu współczesnych, np. Đuro Daničić (1825–
1882), jak i późniejszych, np. Aleksandar Belić (1876–1960), który nazywał 
Vuka rewolucjonistą stwarzającym „nową literaturę w nowym języku” (Borba 
oko našeg književnog jezika i pravopisa, 1935). Ta sama rewolucyjna perspek-
tywa w ocenie dokonań Vuka Karadžicia obowiązywała właściwie przez cały 
XX wiek w serbskiej nauce o literaturze i kulturze. Jeden z najbardziej wpływo-
wych literaturoznawców Jovan Deretić (1934–2002) twierdził, że „Vukowska 
rewolucja jest przedłużeniem rewolucji społeczno-politycznej” (Prvi ustanak   
i srpska kultura, 1981), a Vaso Milinčević (ur. 1928) w podobnym tonie mówił 
o Vuku jako „dziecku powstań”, odnośnie natomiast do jego „kulturowej rewolu-
cji” zaznaczał, że jest nie tylko kontynuacją, lecz i próbą „nadania sensu” wysiłkom 
powstańców z początku XIX wieku (Tvorci i tumači srpskog romantizma, 1984). 
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Na konieczność postrzegania działalności Vuka w kategoriach rewolucji 
wskazuje także jeden z najważniejszych serbskich intelektualistów drugiej 
połowy XX wieku Dobrica Ćosić (1921–2014), który stwierdza, że pierwsza 
serbska wyzwoleńcza rewolucja (oslobodilačka revolucija) najpełniejsze re-
zultaty odniosła nie w państwowo-politycznym i ekonomicznym uniezależ-
nieniu Serbii, ale w rewolucji kulturowej przeprowadzonej i sygnowanej przez 
Vuka Karadžicia (Vukova i vukovska kulturna revolucija); jak podkreśla, zwy-
cięstwo postulatów Vuka i jego koncepcji kultury w najnowszej historii (→ hi-
storia) będzie pierwszym największym, w demokratycznym rozumieniu naj-
prawdopodobniej najpełniejszym zwycięstwem narodu. Rewolucja dokonana 
przez Karadžicia oznaczała totalną negację wcześniejszej fazy rozwoju kultury 
serbskiej, gdyż właśnie w wyniku tego zaprzeczenia zmianie ulegają przede 
wszystkim te relacje i stosunki między tekstami, które burzą dotychczas obo-
wiązujące i dominujące normy. 

Na ideę rewolucji w serbskiej świadomości wpłynęły również przełomowe 
wydarzenia (rewolucja październikowa z 1917 roku), do jakich doszło w po-
czątkach XX wieku w Rosji; w kontaktach z Rosją Serbowie wielokrotnie pod-
kreślali wzajemną bliskość w sferze wiary i kultury. Rewolucja ta miała dla 
serbskich socjalistów podwójne znaczenie. Po pierwsze, będąc przykładem 
pierwszej zwycięskiej rewolucji proletariackiej, oznaczała przede wszystkim 
upadek dotychczasowej wykładni teorii marksistowskiej, zakładającej, że w za-
cofanym, agrarnym (→ agraryzm) państwie nie ma możliwości przeprowadze-
nia skutecznego przewrotu społeczno-ustrojowego; po drugie zaś, zwycięstwo 
rewolucji rosyjskiej tłumaczono jako rezultat przyjęcia leninowskiego, bolsze-
wickiego modelu partii dyktatorskiej, co jednocześnie było znakiem odrzucenia 
reformistycznego modelu przekształcenia stosunków społecznych. Jeden z czo-
łowych serbskich komunistów tego czasu, Filip Filipović (1878–1938), w serii 
artykułów w czasopiśmie „Glas slobode” w 1918 roku utrzymywał, że rewolucja 
ta w praktyce pokazała, jak socjalizm podchodzi do kwestii narodowych i rozwią-
zuje je na podstawie praw narodów do samostanowienia. Jego zdaniem klasa 
kapitalistyczna (→ kapitalizm) nie jest w stanie skutecznie odpowiadać na dąże-
nia narodowe, gdyż działa jedynie w interesie własnej klasy i własnego narodu. 

W wydarzeniach wojennych na ziemiach rosyjskich Serbowie uczestniczyli 
po obu stronach politycznej barykady i już wówczas dostrzegano w tym serb-
skim zaangażowaniu (o czym świadczy choćby rezolucja Zgromadzenia Jugosło-
wiańskich Grup i Organizacji – Skupština jugoslovenskih grupa i organizacija 
– ogłoszonej w 1918 roku w Czelabińsku) szansę na pomoc w realizacji wła-
snych interesów narodowych. „Odnowa Rosji” (obnova Rusije) – jak nazywał to 
wspomniany dokument – miała być gwarancją powrotu Serbów do wyzwolonej 
ojczyzny (→ ojczyzna). Pojawiały się także głosy usprawiedliwiające uczest-
nictwo Serbów w walce przeciw Rosjanom, o czym z kolei informowało Memo-
randum o učešću Srba u intervenciji u Rusiji, napisane na polecenie serbskiego, 
a potem również jugosłowiańskiego feldmarszałka Živojina Mišicia (1855–
1921) przez Dragutina Milutinovicia (1865–1941). 
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Sama rewolucja październikowa sprawiła, że stosunki serbsko-rosyjskie 
weszły w nową fazę, w której – jak można przypuszczać – prawosławna wiara 
i tradycja nie odgrywały już tak istotnej roli jak wcześniej. Interesującą wy-
kładnię tego przełomowego i kluczowego wydarzenia z początku XX wieku 
przedstawił Miroslav Spalajković (1869–1951) – serbski dyplomata i polityk  
z tego okresu. Twierdził mianowicie, że rewolucja z 1917 roku ujawnia więcej 
problemów ideowych niż sama wojna, oferując szerokie pole do rozważań poli-
tycznych, społecznych, moralnych czy psychologicznych. Jako świadek i uczest-
nik tych wydarzeń porównuje wybuch i przebieg rewolucji w Rosji do wy-
puszczenia z klatki dzikich zwierząt, czego dokonać mogli tylko ludzie szaleni. 
„W tym tkwi tragedia każdej rewolucji, zwłaszcza rosyjskiej” – podsumowuje 
Spalajković, wskazując przy tym na jej nieodwracalność, przekroczenie granicy, 
od której nie ma już powrotu, brak kontroli i wszechogarniający chaos (Drama 
Rusije, 1919). Zastanawiając się nad opanowaniem i oswojeniem dzikich zwie-
rząt symbolizujących w jego mniemaniu rewolucję, dochodzi do wniosku, że 
historia nieraz pokazywała, iż niszczenie porządku państwowego przez likwi-
dację instytucji, które organizują życie społeczne i polityczne, prowadzi do sta-
nu pierwotnego rozpasania i anarchii. Wszystkie rewolucje mają na celu jedno 
konkretne zadanie – „wyleczyć jakiś organ lub oczyścić pewną ranę w organi-
zmie” (Država i socijalna patologija. Njenom Kraljevskom Visočanstvu Knjeginji 
Jeleni, 1921). Jeśli tym celem, jak w rewolucji październikowej, staje się iluzo-
ryczne w swoich założeniach stworzenie zamiast starego ładu całkowicie no-
wego porządku, to – mając na uwadze porównanie, jakie stosuje – rezultatem 
jest „śmierć, tylko śmierć”. „Rewolucja rosyjska – twierdzi w tym samym tekście 
– w początkach delirium tremens, przekształciła się za sprawą bolszewizmu 
we wściekły obłęd i zakończyła się ogólnym paraliżem całego narodowego or-
ganizmu”. Kiedyś ojcami rewolucji byli myśliciele i filozofowie (ma tu na myśli 
przede wszystkim rewolucję francuską), a dziś rewolucja jest przeprowadzana 
przez zwierzęta, dlatego nie można jej postrzegać w kategoriach rozumowych. 
Wydarzenia w Rosji, do których się odnosi, mają źródło w psychologii rasy          
i opierają się na pewnego rodzaju zachwianiu równowagi pomiędzy różnymi 
właściwościami psychologicznymi. Zasadniczym rysem rewolucji staje się – 
jak to nazywa – organiczny anarchizm (organički anarhizam), który manife-
stuje się poprzez intelektualną utopię, moralny mistycyzm albo nieodporność 
na zło, załamanie w sferze gospodarczej, atrofię zmysłu politycznego, hiper-
trofię odczuć estetycznych i utratę kontaktu z rzeczywistością. Pomimo tego 
jednoznacznie krytycznego stosunku do rewolucji październikowej Spalajković 
potrafi dostrzec w niej pozytywne aspekty. Jego zdaniem rewolucja zawsze jest 
ważnym doświadczeniem dla całej ludzkości, dlatego w tym kontekście i re-
wolucja francuska, i rosyjska mogą nieść ważne przesłanie. 

W kontekście idei socjalistycznych, jakie zyskały dominujący wpływ na sys-
tem polityczno-społeczny i ekonomiczny w Jugosławii po 1944 roku, historia 
tworzących ją narodów, w tym oczywiście Serbów, zyskuje specyficzny wy-
miar, stając się walką o narodowe oraz kulturowe istnienie, którym zagrażali 
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zawsze zewnętrzni wrogowie. Jak piszą historycy i jednocześnie uczestnicy 
wojny narodowowyzwoleńczej Jovan Marjanović (1922–1981) i Pero Morača 
(1914–2003) w pracy Naš oslobodilački rat i narodna revolucija 1941–1945. 
Istorijski pregled (1958), naprzeciw „rzymskim legionom, hordom Awarów, 
frankijskim wojskom, krzyżowcom, Turkom osmańskim, Niemcom, Węgrom      
i Bułgarom” stawały jugosłowiańskie narody, które mimo że słabiej uzbrojone, 
twardo trzymały się rodzinnej ziemi, nie oddając ani jednego jej kawałka za 
żadną cenę. Dzieje tych ludów to „niekończące się bitwy, chłopskie bunty,      
powstania, hajdukowanie, pochody i ucieczki w góry, ciągła walka!”. Mimo że 
wydarzenia te rozgrywały się w różnym czasie, a zatem także pod wpływem 
różnych okoliczności i warunków oraz w różnych celach, to jednak wszystkie 
jednoczy widoczna w nich ogromna, niezłomna zdolność życiowa i witalność 
tych narodów; to także dowód na to, że napotykając liczne przeszkody i cier-
pienia, ludy te kroczyły naprzód i rozwijały się podobnie jak inne narody na 
świecie. Ten specyficzny wymiar dziejów, naznaczony nieustanną walką, 
punkt kulminacyjny zyskał w okresie drugiej wojny światowej jako tzw. wojna 
narodowowyzwoleńcza (narodnooslobodilački rat, 1941–1945). O znaczeniu 
tej formy walki Marjanović i Morača pisali, podkreślając, że jest to nie tylko bój 
przeciw „po zęby uzbrojonym wrogom, którzy w swoich rękach mieli prawie 
całą Europę”, ale „narodowa rewolucja, społeczny przewrót, który oznacza za-
kończenie epoki społeczeństw klasowych”. 

Utożsamienie walki z okupantem z rewolucją narodową i właśnie „ludową” 
– czyli społeczną – wymagało odpowiedniego zwarcia szyków tych, którzy brali 
w niej udział, stworzenia możliwie najbardziej jednolitego frontu, co oczywi-
ście powodowało, że szukano także wrogów wewnętrznych, a okazali się nimi: 
przedwojenne władze, monarcha, Dragoljub Mihajlović (1893–1946) i jego 
czetnicy. Z drugiej strony na czele rewolucji stała awangarda narodu: najbar-
dziej postępowe siły społeczne, klasa robotnicza i przywódcy Komunistycznej 
Partii Jugosławii (Komunistička partija Jugoslavije), którzy prowadzili „miliono-
we masy do walki o wyzwolenie spod okupacji”. Co więcej, rewolucja zyskuje 
w myśl ideologii socjalistycznej wymiar produktywny, gdyż za jej sprawą docho-
dzi nie tylko do zburzenia starego porządku, ale także do stworzenia nowego 
ustroju społecznego. Chodziło o to, by „wykorzenić całe zło starego reżimu” i za-
pobiec powrotowi starego systemu, reprezentowanego przez monarchię, kró-
la, rząd, wojska królewskie, żandarmerię, lokalny aparat władzy i wszystkie 
mieszczańskie partie polityczne – niezdolne do walki z okupantem o wyzwo-
lenie: „Był to całkowity upadek starej Jugosławii” (J. Marjanović, P. Morača, 
Naš oslobodilački rat i narodna revolucija 1941–1945. Istorijski pregled, 1958). 

Pęknięcia w oficjalnej ideologii państwowej (w tym także w odniesieniu do 
idei rewolucji) pojawiały się w Jugosławii już po 1948 roku, kiedy zaczęto 
kwestionować leninowską teorię przewrotu i walki klasowej, akcentując przy 
tym „proces rewolucyjny” w budowie socjalizmu. Zwrot polityczny, jaki doko-
nał się wówczas w szeregach komunistów jugosłowiańskich, głównie za spra-
wą Czarnogórca z pochodzenia Milovana Đilasa (1911–1995) – uważanego za 
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najbardziej znaczącą postać serbskiej myśli lewicowej (jak utrzymuje np. po-
eta Matija Bećković, ur. 1939) – oznaczał odwrót od koncepcji przemocy             
na rzecz ideologii, co przejawiało się m.in. na płaszczyźnie życia politycznego 
i w stosunku władz partyjnych do „ludu pracującego”. 

Sens rewolucji rozważał w tym czasie także Dobrica Ćosić, który rozczaro-
wany rzeczywistością porewolucyjną (czyli okresem tuż po wojnie) zastana-
wiał się, czy idei rewolucji nie zdradzili zwłaszcza ci, którzy ją przeprowadzili. 
Wciąż jednak nie wątpił w cele ideologii komunistycznej. Stalin co prawda – 
jak zaznacza – odstąpił od zasad Lenina, czym zdradził nie tylko ideały komu-
nizmu, ale także samą rewolucję rosyjską, a nawet „Rewolucję, babcię Spra-
wiedliwości i Równości, która znosi różnice między państwem i społeczeń-
stwem, człowiekiem i narodem, miastem i wsią”. Natomiast w 1952 roku Ćosić, 
będąc jeszcze daleko od centrum aparatu ideologicznego i politycznego w Ju-
gosławii, rewolucję postrzegał przez pryzmat jej najważniejszych lokalnych 
protagonistów. Dlatego też Tito personifikuje dla niego ideę i sens jugosło-
wiańskiej rewolucji, Kardelj jest jej „rozumem i formułą”, Đilas „rozmachem, 
skrzydłem, młodością, odwagą i nieobliczalnością”, a Ranković „jej obroną, 
pewnością i siłą” (D. Ćosić, Piščevi zapisi, 1951–1968). 

Idea rewolucji znalazła też swoje miejsce w doktrynie marksistowskiej.   
Ponieważ marksizm to „nie tylko myśl o świecie, ale myśl o zmianie świata, nie 
tylko wykładnia, ale także decydujący akt w rewolucyjnej przemianie rzeczy-
wistości”, Miroslav Pečujlić (1929–2006), autor książek: Horizonti revolucije: 
studije iz političke socijologije (1970) i Socijologija između revolucije i apologije 
(1973) – powołując się na stanowisko Edvarda Kardelja (1910–1979) – zauwa-
ża, że jego specyfika polega na tym, iż dokonuje krytyki teoretycznej i prak-
tycznej, czyli klasa robotnicza zyskuje oręż nauki w walce o wyswobodzenie 
sił, które tkwią w społeczeństwie. „Rewolucyjne dążenia marksizmu – dodaje 
– są odbiciem rewolucyjnej praktyki klasy robotniczej i równocześnie jej 
drogowskazem, czyli formą uświadamiania tej praktyki, a tym samym i formą 
stwarzania nowej praktyki”. Dziejowość – jak rozumiał jedną z głównych ka-
tegorii marksizmu – polega na gotowości bycia aktywnym i równocześnie        
na zrozumieniu, że aktualny i zastany porządek nie jest jedynym możliwym        
i niezastępowalnym. 

Nieustanna gotowość do walki, podtrzymywanie nastrojów rewolucyjnych 
zyskały w serbskiej (i jugosłowiańskiej) polityce wewnętrznej drugiej połowy 
XX wieku bardzo wymowny i praktyczny wymiar. W listopadzie 1988 roku       
w zorganizowanej przez Związek Komunistów Jugosławii (Savez komunista 
Jugoslavije) manifestacji miting bratstva i jedinstva – mającej być wyrazem po-
parcia dla polityki Slobodana Miloševicia (1941–2006) – padły słowa nawią-
zujące do tradycji walki i rewolucji z okresu drugiej wojny światowej, kiedy    
to w 1941 roku Jugosłowianie rzekomo obiecali sobie wspólne trwanie, nieza-
leżnie od okoliczności i przeszkód, celem budowy „nowego lepszego świata”.  
O bojowym charakterze Serbów wiedzą dobrze „tureccy i niemieccy najeźdź-
cy”, również w czasie obu wojen światowych Serbowie udowodnili, że walczą 
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„o sprawiedliwość”. Przypominając i podkreślając, że titowska Jugosławia       
(→ titoizm) została stworzona na drodze wielkiej rewolucji, walką, a nie za 
konferencyjnym stołem, Milošević podgrzewa w kontekście aktualnych wyda-
rzeń nastroje związane z sytuacją w Kosowie. Jako centrum dziejów, kultury       
i pamięci narodu Kosowo „obudziło Serbię” (→ idea kosowska). Milošević ape-
luje o solidarność, której zabrakło wcześniej, z żyjącymi tam i cierpiącymi 
prześladowania Serbami i Czarnogórcami, podkreślając jednak, że „nie ma 
czasu na smutek, ale jest czas na walkę”, która ma przyczynić się do zaprzesta-
nia terroru i pomóc w ponownym zjednoczeniu Serbii (D. Milić, Politička be-
seda moderne Srbije. Mala srpska istorijsko-besednička čitanka, 2004). 

Specyficzne znaczenie idea rewolucji zyskała w Serbii za sprawą przemian 
politycznych, do jakich doszło po wyborach wrześniowych 2000 roku. Demo-
kratyczna wówczas zmiana, będąca wyrazem woli narodu serbskiego sprzeci-
wiającego się dyktaturze i reżimowi Slobodana Miloševicia – dokonana, co 
ważne, „w ciągu jednego dnia i bez wojny domowej” – zapoczątkowała spóźnio-
ną o dekadę w stosunku do innych narodów środkowo- i wschodnioeuropej-
skich transformację systemu polityczno-ustrojowego w Serbii, zwaną niekiedy 
serbską wiosną (srpsko proleće). Wskazując na znaczenie i charakter dokona-
nej wtedy zmiany, serbscy komentatorzy i obserwatorzy posługiwali się sfor-
mułowaniem oktobarska revolucija u Srbiji albo četvrti ustanak naroda Srbije 
(1804, 1815, 1941, 2000) lub po prostu mówiono o rewolucji, dodając też nie-
raz różne określające ją przydawki. Tak więc ze strony zwolenników kluczo-
wych zmian w serbskim życiu publicznym pojawiały się syntagmy: „rewolucja 
demokratyczna” (demokratska revolucija), „rewolucja ludowa” (narodna revo-
lucija), „aksamitna rewolucja” (baršunasta revolucija), ale także bliskie zna-
czeniowo określenia typu: „masowy sprzeciw obywateli” (masovna pobuna 
građana), „bunt straconych” (pobuna vešanih). W przytoczonych określeniach 
jednoznacznie uwidaczniają się: „empiria szerokiego buntu, erupcja niezado-
wolenia narodu, który miał dosyć dekady ludzkiego i egzystencjalnego poniże-
nia, patologicznego strachu nie tylko o przyszłość dzieci, ale i samego życia 
oraz wykluczenia ze świata” (M. Marković, Lice i naličje demokratske revolucije 
u Srbiji – o karakteru promena nakon septembarskih izbora 2000, 2005). Rewo-
lucja, o której mowa, oznaczała zatem nie tylko zwykłą zmianę władzy, ale tak-
że, a może przede wszystkim, odblokowanie spóźnionej demokratyzacji, jaka 
po upadku komunizmu została zapoczątkowana w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. W tym też sensie należy mówić o niej nie tylko w kontekście fun-
damentalnych przemian w sferze polityki i ustroju państwa, ale także kwestii 
społecznych. Na przełomowość i gwałtowność wydarzeń z 2000 roku wskazy-
wali również przeciwnicy szeroko pojętej demokratyzacji ówczesnej Serbii, 
którzy wobec tych zmian używali etykiet: „pucz” (puč) czy też nawet „powtór-
ka rosyjskiej rewolucji październikowej” (repriza ruske oktobarske revolucije). 
Wydarzenia te jednak miały własną specyfikę. Po pierwsze, rewolucja ta reali-
zowała się poprzez kombinację form demonstracyjnych oraz legalizmu i poli-
tycznych nacisków przebudzonego narodu, czego wyrazem były na przykład 
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sztaby kryzysowe w instytucjach i przedsiębiorstwach czy zmiany kadrowe. 
Po drugie zaś, dokonywała się na drodze kompromisu między starym reżi-
mem a nową władzą, co w znacznym stopniu stało się ceną jej bezkrwawego 
przebiegu. 

Idea rewolucji w Serbii urzeczywistniała się na przestrzeni ostatnich stuleci 
na różnych płaszczyznach: państwowej, polityczno-społecznej, w końcu kultu-
ralnej, wiążąc serbską świadomość jako narodu aktywnego, walczącego o swój 
mocny i niezależny status. Inspiracją dla niej były – w zależności od aktualnego 
kontekstu historycznego – m.in. idee związane z postępem (→ postęp), nowo-
czesnością (→ nowoczesność), historią (→ historia) i polityką (→ polityka). 

Đorđević D., Nacionalne revolucije balkanskih naroda 1804–1914, Beograd 1995; Ljušić 
R., Tumačenja srpske revolucije, Beograd 1992; Marjanović J., Morača P., Naš oslobodi-
lački rat i narodna revolucija 1941–1945. Istorijski pregled, Beograd 1958; Perović L., 
Srpsko-ruske revolucionarne veze, Beograd 1993; Popović N. B., Srbija i Ruska revolucija 
(1917–1918), Beograd 2014.
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