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FRANCUSKIE SPOJRZENIE NA WOJNĘ KOSOWSKĄ

Wstęp

Charles de Gaulle mawiał, że „Francja nie może być Francją, jeśli jest pozbawiona wielko
ści”1. Po drugiej wojnie światowej, w okresie V Republiki, generał przyjął kurs polityczny, 
który miał zaspokoić francuskie aspiracje pełnienia roli hegemona w Europie. Koncepcja ta 
zdeterminowała francuską politykę zagraniczną. Miała ona polegać na utrzymaniu wpły
wów na płaszczyźnie polityki międzynarodowej przy równoczesnym unikaniu realnych 
zobowiązań, które mogłyby narzucać kierunek francuskiej polityce zagranicznej.

1 J. Rudnicki, Prawo interwencji a nowy system bezpieczeństwa w ocenie Francji, w: NATO u progu 
XXI wieku, E. Cziomer (red.), Kraków 2000, s. 135.

2 W. Stankiewicz, Konwersja zbrojeń. Oczekiwania i fakty, Warszawa 1999, s. 172.
3 Ibid., s. 176.

Wycofanie z NATO sił wojskowych bez rezygnacji z członkostwa oraz wzmacnianie 
pozycji w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych pozwoliły na realizację tej kon
cepcji. Dodatkowo wojskowa mocarstwowość wynikała z posiadania własnej „siły odstra
szania” (force de frappe), tj. potencjału broni jądrowej2, i ten stan rzeczy trwał do końca lat 
80., tj. do zmiany układu sił politycznych i wojskowych.

Następna dekada przyniosła potrzebę zmodyfikowania założeń NATO, istniejącego od 
kilkudziesięciu lat jako przeciwwaga dla Układu Warszawskiego. Konkretne kroki podjęto 
w pierwszej połowie lat 90. Na spotkaniu w Waszyngtonie przyjęto nowe zasady dla orga
nizacji i nadano jej tym samym rację bytu w obliczu nowych konfliktów, które pojawiły się 
na świecie.

Już pod koniec lat 80. Paryż zaczął mieć wątpliwości co do tego, czy można być uzna
nym za mocarstwo, a tym bardziej za hegemona, jedynie na podstawie posiadania broni 
jądrowej i związanej z tym manifestacji siły. Zaczęły się również pojawiać wątpliwości co 
do słuszności pozostawania poza strukturami militarnymi NATO3. Wprawdzie Francja nie 
wypowiedziała się konkretnie odnośnie do ewentualnego powrotu do struktur wojskowych, 
to jednak nie ukrywała, że taki stan rzeczy spowodowany jest zbyt małą liczbą stanowisk 
dowódczych, piastowanych przez Europejczyków.

Czynny udział Francji w rozwiązywaniu konfliktów i ścisła współpraca ze strukturami 
NATO w ostatniej dekadzie kazały zweryfikować nieco już przebrzmiałą w tym momencie 
gaullistowską koncepcję, zakładającą całkowitą niezależność polityki zagranicznej. Co 
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więcej, wojna kosowska w 1999 r., w której Francja również brała udział, pokazała brak 
jednolitego stanowiska pomiędzy władzami państwowymi, prominentami wojskowymi, 
tamtejszymi politologami i bałkanologami, prasą a intelektualistami.

Geneza i eskalacja konfliktu a próby zapobieżenia mu

Na terytorium Kosowa i Metohiji (dalej Kosowo) prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu 
istniało już od dwudziestu lat. Była to pierwsza autonomiczna część Jugosławii, w której 
pojawiły się problemy narodowościowe i incydenty pomiędzy dwiema głównymi społecz
nościami, zamieszkującymi ten obszar: albańską i serbską.

Według częstokroć sprzecznych ze sobą statystyk, ludność albańska w latach 90. sta
nowiła od 81,21%4 do 90% (według źródeł albańskich nawet więcej; trudno to precyzyjnie 
ustalić, gdyż Albańczycy bojkotowali działania administracji kosowskiej, przykładowo 
przeprowadzanego przez nią spisu ludności)5 ogółu ludności. Serbowie stanowili 9,9%6 
ogólnej liczby mieszkańców Kosowa. Pozostały, niewielki odsetek ludności to Czamogór- 
cy, Muzułmanie, Chorwaci, Romowie (Cyganie), Turcy, Jugosłowianie i inni.

4 I. Stawowy-Kawka, Kosowo -problemy narodowe, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, t. X, 
Kraków 2002, s. 45; por. T. Judah, Kosovo. War and Revenge, New Haven and London 2000, s. 313.

51. Ramonet, Kosovo, „Le Monde diplomatique”, luty 1999, s. 1.
61. Stawowy-Kawka, op.cit., s. 45; por. T. Judah, op.cit, s. 313.
7 Por. M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii, od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003, 

s. 282. Zob. też N. Major, Raspad druge Jugoslavije, w: Ratovi u Jugoslaviji 1991-1999 - zbornik saopśtenja 
i diskusije sa okruglog sioła - Beograd 7-9 Novembar 2001, R. Ratkovié (red.), Beograd 2002, s. 47.

8 R. Bilski, Kocioł bałkański, Warszawa 2000, s. 275; por. M. Roux, La Serbie et le Monténégro: Slo
bodan Milosevic, fauter de guerre, clé de la paix, w: L'Europe centrale et orientale, E. Lhomel i T. Schrei
ber (red.), Paris 1996, s. 244 i 245.

9 UÇK to nazwa funkcjonująca od roku 1992; organizacja wywodzi się z założonego przez Albańczy
ków na początku lat 80. Ruchu na rzecz Albańskiej Republiki Jugosłowiańskiej, który organizował zama
chy terrorystyczne i przechodził stopniowe przeobrażenia; zob. I. Stawowy-Kawka, op.cit., s. 49 i 50.

Od roku 1974, według konstytucji jugosłowiańskiej Kosowo miało szeroką autonomię, 
a w pewnych prawach, przykładowo podejmowania decyzji wewnątrzpaństwowych doty
czących charakteru federacji, miało taki sam głos jak poszczególne republiki. Ta dość dale
ko posunięta samodzielność i niezależność zakończyła się w roku 1989 wraz ze zniesie
niem przez Slobodana Milosevicia kosowskich uprawnień i całkowitym uzależnieniem 
tamtejszej polityki wewnętrznej od Belgradu7.

Relacje Serbów i Albańczyków układały się poprawnie, choć w źródłach można znaleźć 
różne, sprzeczne ze sobą informacje. Ciekawa jest opinia profesor Zuzanny Topolińskiej, 
mieszkającej od lat w Skopiu: „(...) z Albańczykami i Serbami, z Albańczykami i Mace
dończykami to jest tak jak z Polakami i Żydami. Niemalże każdy Polak, niezależnie od 
poglądów, ukrywał w czasie hitlerowskiej okupacji Żyda, którego karmił i bronił. Nie ma 
Macedończyka, a pewnie i Serba, który nie miałby przyjaciół wśród Albańczyków. Może to 
ukrywają, w ogień za nimi nie pójdą, ale i w biedzie ich nie opuszczą”8.

Jednym z punktów zapowiadających późniejszy kryzys w Kosowie było tworzenie 
przez Albańczyków partyzanckich sił zbrojnych pod nazwą Wyzwoleńczej Armii Kosowa 
(UÇK)9. Organizacja ta rozrastała się w szybkim tempie, zwłaszcza w drugiej połowie lat 
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90., zaś realnie zaczęła być zdolna do podejmowania bardziej zorganizowanych działań 
militarnych w roku 1997, gdyż dopiero w latach 1996/1997 powstały, przy poparciu albań
skich służb specjalnych, pierwsze ośrodki szkoleniowe oraz wzrosło zaopatrzenie w broń10 11.

10 Por. L. Podhorodecki, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 215.
11 P.-M. Gallois, Un cafouillage de ¡'Occident: après le Kosovo, la Macédoine, w: Guerres dans les 

Balkans. La nouvelle Europe germano-américaine, P.-M. Gallois (red.), Paris 2002, s. 157; por. R. Bilski, 
op.cit., s. 288.

12 P.-M. Gallois, op.cit., s. 158.
15 T. Judah, op.cit., s. 162.
14 Ibid., s. 165.

Według słów francuskiego generała Powietrznych Sił Zbrojnych Galloisa, powołujące
go się na wystąpienie niemieckiego profesora Matthiasa Kiintzela", w finansowaniu, for
mowaniu i szkoleniu UęK brały także udział niemieckie służby wywiadowcze.

Do połowy 1998 r. organizację określano jako terrorystyczną. W późniejszym okresie 
jej zewnętrzna fasada zmieniała się w zależności od nastawienia polityki Zachodu i USA, 
co pociągało za sobą problemy terminologiczne w nazywaniu grup albańskich. I tak, od 
połowy 1998 r. wobec członków Wyzwoleńczej Armii Kosowa (WAK) używano określeń: 
partyzanci bądź bojownicy.

Generał Gallois przeanalizował następujące zjawisko. Mianowicie jeszcze w lutym 
1998 r. specjalny wysłannik USA na Bałkany określił UQK mianem „grupy terrorystycz
nej”, sklasyfikowanej przez CIA jako „antyzachodnią organizację terrorystyczną”, co nie 
przeszkodziło w objęciu ją protekcją kilka miesięcy później. Co więcej, Gallois rozważał 
tezę, iż wspomożenie Albańczyków, nawet w utworzeniu „wielkiej Albanii”, mogło mieć 
na celu zdominowanie przez albańsko-amerykański układ środkowej, wschodniej i może 
nawet południowej części Bałkanów w celu kontrolowania rynku ropy z Morza Kaspijskie
go. Były to jednak tylko spekulacje i podejrzenia12, choć nie można odmówić państwom 
chęci zdobycia wpływów w tym regionie.

Nasilenie konfliktów pomiędzy Serbami i Albańczykami spowodowało zaangażowanie 
w tę kwestię państw zachodnich, zainteresowanych rozwiązaniem problemu.

Równocześnie zaczęto rozkręcać antyserbską machinę propagandową, nagłaśniając 
w mediach problem kosowskich Albańczyków. Międzynarodowa opinia publiczna miała 
określony stosunek do Serbów, których jednoznacznie negatywny wizerunek nakreślony 
został podczas wojen jugosłowiańskich w latach 1991-1995. Wystarczyło tylko lekko od
świeżyć pamięć. Zaczęto powszechnie opisywać prześladowania i cierpienia ludności al
bańskiej, pomijając zupełnie sytuację cywili serbskich, którzy z powodu coraz częstszych 
napadów ze strony albańskich grup terrorystycznych (lub też bojówek UęK) przenosili się 
do miast, aby być bliżej serbskich struktur wojskowych i policyjnych13. Apele i pretensje 
kierowano do Slobodana Milośevicia, napominając go, by wstrzymał działania armii i poli
cji jugosłowiańskiej przeciwko Albańczykom i ustabilizował sytuację między narodowo
ściami, jednakże stan rzeczy z upływem czasu nie zmieniał się.

W związku z tym państwa zachodnie i USA przedsięwzięły latem 1998 r. dyplomatycz
ne kroki w celu rozwiązania problemu kosowskiego, licząc równolegle na współpracę z UQK. 
Usiłowano wpłynąć na zmianę sytuacji, chcąc nieco powściągnąć działania partyzantów, 
grożąc im nawet wycofaniem dotacji finansowych14. Były to jednak bezcelowe zabiegi.

W całym problemie pomijano również jeden fakt, mianowicie iż walkę zbrojną rozpo
częli Albańczycy z UQK, przeprowadzając pomiędzy 1991 a majem 1998 r. 361 akcji terro
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rystycznych na terenie Kosowa oraz atakując latem 1998 r. siły porządkowe i inicjując 
prawdziwy konflikt z policją, a później armią serbską15.

15 A. Troude, Vers un nouveau clivage Est-Ouest, w: Guerres dans les Balkans..., op.cit., s. 195; por. 
R. Bilski, op.cit., s. 114; por. L. Podhorodecki, op.cit., s. 215.

161. Stawowy-Kawka, op.cit., s. 51.
17 Zob. też R. Bilski, op.cit., s. 84; por. O. Boudouris, Lettre aux amis Médecins Sans Frontières de 

France, w: Croyances en guerre - l'effet Kosovo, D. Bougnoux, L. Merzeau (red.), „Les Cahiers de 
médiologie”, zeszyt nr 8, Paryż 1999, s. 126.

18 T. Mourgues, L'Europe après le Kosovo ou le rêve enfui (le point de vue d’un libéral), w: Guerres 
dans les Balkans..., op.cit., s. 78.

19 Ibid., s. 78; zob. też: F. Lubonja, La responsabilité collective des Serbes, „Courrier intternational”, 12 ma
ja 1999 (nr 445) za „Koha Ditore”, Tetovo 1999.

20 M. Waldenberg, op.cit., s. 294; por. L. Podhorodecki, op.cit., s. 215.
21 Ibid., s. 294.

USA również nie były przekonane do partyzantki albańskiej, zarówno jeśli chodziło 
o perspektywy współpracy, jak i zakres możliwości kontrolowania całej organizacji. Uzy
skawszy zgodę Rugovy, usiłowały stworzyć alternatywną organizację pod nazwą Zbrojnej 
Siły Republiki Kosowa (FARK), do czego jednak nie doszło, gdyż seria zamachów na jej 
przywódców nie dopuściła do jej zorganizowania16.

Tymczasem trwała wojna propagandowa. Oskarżano Serbów o spowodowanie kolejne
go konfliktu przez prowadzenie akcji zbrojnych i łamanie praw człowieka17. Państwa Euro
py Zachodniej i USA wykazały jednolite stanowisko, skierowane nie przeciwko Serbom, 
ale, jak twierdzono, przeciwko reżimowi Milośevicia.

Francuski specjalista od spraw geopolityki Mourgues postawił pytanie: dlaczego Fran
cja dała się ponieść tej ogólnej histerii antyserbskiej. Stwierdził, że mimo analizy tego 
zjawiska w ciągu ostatnich lat nie jest możliwa jednoznaczna odpowiedź. Zastanawiał się, 
czy spowodowała to obawa przed niedyspozycją Niemiec (która jednak nie miała wcześniej 
wpływu na politykę dyplomatyczną Mitteranda) i czy w związku z tym forsowana wola 
Amerykanów usprawiedliwiała uległość. Poza tym, „czy zależało to od zręcznej manipula
cji opinią publiczną przez źle poinformowanych intelektualistów i dziennikarzy, zapomina
jących o historii i o strategii?”18.

W odpowiedzi na te pytania Mourgues stwierdził, iż trudno podać realne powody, które 
wyjaśniłyby taką demonizację Serbów we Francji. Ewentualna analiza bieżącej polityki 
francuskiej mogłaby udzielić jakichś wskazówek, które pomogłyby znaleźć odpowiedź na 
pytanie, jakie pobudki nakazały porzucić stare sojusze z okresu obu wojen światowych na 
rzecz strategii amerykańskiej interwencji, faktycznie bardziej militarnej niż humanitarnej19.

Francuski minister spraw zagranicznych brał udział w zabiegach dyplomatycznych 
w marcu 1998 r., gdy sprawa Kosowa stała się kwestią międzynarodową, na czym zależało 
USA i Niemcom (co zresztą spotkało się z aprobatą również innych państw zachodnich).

Problem ten omówiono na spotkaniu w Berlinie, gdzie 8 marca doszło do spotkania mi
nistra spraw zagranicznych Niemiec Kinkela z Albright, która w czasie konferencji praso
wej stwierdziła, że „należy podjąć kroki przeciw »reżimowi w Belgradzie«” i dodała, że 
„do dyspozycji stoi szereg opcji, z których żadna nie jest wykluczona”20. Administracja 
waszyngtońska z rezerwą odniosła się do tej dość radykalnej wypowiedzi.

Podjęto ustalenia, które następnie w formie żądań przedstawiła wrogim stronom tzw. 
Grupa Kontaktowa21. Ostatecznie tylko Jugosłowianie wywiązali się z nich, co spotkało się 
z uznaniem Rosji i Francji, lecz pomimo tego faktu Kinkel i Albright obciążyli za brak 
dialogu i porozumienia Milośevicia. Ten nie chciał zaś dopuścić do tego, aby w rozwiązy
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waniu problemu kosowskiego brały udział obce państwa, uważając, iż jest to wewnętrzna 
sprawa Serbii. Występowały tylko odosobnione opinie, przykładowo francuskiego pułkow
nika i profesora szkoły wojskowej Litzellmanna, iż faktycznie nie było przyczyn do inter
nacjonalizacji problemu22.

22 A. Litzellmann, L'Europe confrontée à son propre défi, w: Guerres dans les Balkans..., op.cit, s. 130.
23 J. Salvan, L'affaire du Kosovo: un exemple de cohérence de la politique américaine en Europe, 

w: Guerres dans les Balkans..., op.cit., s. 115.
24 A. Litzellmann, op.cit., s. 133.
25 L’émissaire américain rencontre des combattants albanais du Kosovo, „Le Monde”, 26 czerwca 

1998 r., s. 4.
26 Les actions de ¡’Armée de libération du Kosovo inquiètent le chef de la communauté albanaise, „Le 

Monde”, 22 czerwca 1998 r., s. 4; równocześnie w sierpniu 1998 r. S. Berisha był przekonany, iż nastąpi 
interwencja NATO w Jugosławii. Niewykluczone, że był świadom kierunku bieżących i przyszłych działań 
Albańczyków, jak i reakcji Serbów - co za tym idzie, znając doskonale mentalność tamtejszych narodów, 
mógł bezbłędnie przewidzieć następstwa polityczne, czego nie można było powiedzieć o przedstawicielach 
NATO, zajmujących się problemem kosowskim.

W tym czasie wysłannik administracji waszyngtońskiej R. Holbrooke zastąpił w nego
cjacjach Albright, co mogło świadczyć o tym, że jej linia polityki wobec Serbii nie odpo
wiadała do końca Ameryce i sprowadzono na Bałkany kogoś, kto uchodził za jej rywala. 
Zaczęto wywierać naciski zarówno na Milośevicia, jak i na kosowskich Albańczyków, aby 
zahamowali eskalację konfliktu. Jednocześnie NATO przeprowadzało manewry lotnicze 
tytułem demonstracji siły, przygotowując się równocześnie do ewentualnego ataku zbroj
nego na Jugosławię, jeśli zaszłaby taka potizeba.

Stany Zjednoczone wyraźnie wysunęły się na prowadzenie pod względem zaangażowa
nia i aktywności w negocjacjach z Belgradem, jak również w przygotowywaniu różnych 
wariantów rozwiązania problemu.

Po raz kolejny, po zaangażowaniu się USA w wojnę w Bośni i Hercegowinie, Europa 
oddawała do rozwiązania Ameryce problem owego regionu. Jeszcze w 1991 r. Poos (szef 
misji europejskiej do spraw mediacji w konflikcie pomiędzy Jugosławią a Słowenią) dekla
rował, że jeżeli chodzi o zaangażowanie międzynarodowe w problemie jugosłowiańskim, 
to jest to „czas Europy, nie Amerykanów. Żaden z dyplomatów amerykańskich nie zaprze
czył tej deklaracji”, choć kandydujący wówczas na prezydenta Bill Clinton nie wykluczył 
użycia siły przez Stany Zjednoczone przeciwko Serbom23. Oficjalnie USA stały na stano
wisku, że Europejczycy mogliby bez problemu sami, bez udziału Amerykanów, przepro
wadzać operacje pokojowe24.

Francja przyjmowała ostrożne stanowisko wobec problemu kosowskiego. Z jednej stro
ny Chirac przyznawał, że presja, którą należało wywierać na Belgrad, powinna była mieć 
charakter polityczny i ekonomiczny, a nawet prawny i wojskowy, acz negocjacje pomiędzy 
obydwoma stronami konfliktu (Serbami i Albańczykami) są niezbędne. Podkreślał, iż dla 
Francji niewyobrażalna byłaby militarna interwencja bez autoryzacji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ25. Równocześnie francuski premier, Jospin, przebywający z wizytą w Waszyngtonie, 
nie miał wątpliwości czy zastrzeżeń co do interwencji militarnej jako możliwego środka 
rozwiązania konfliktu, twierdząc, że Francja, wraz ze swoimi sojusznikami, jest do tego 
przygotowana26.

Kilka miesięcy później, w październiku, w Londynie, doszło do spotkania Clintona 
z Blairem i Chirakiem, gdzie francuski prezydent nieco zmodyfikował swoje stanowisko, 
przyznając, że wprawdzie każda militarna akcja wymaga zgody Rady Bezpieczeństwa, to 
istnieją wyjątki i jeśli sytuacja będzie tego wymagała, Francja nie zawaha się przyłączyć do 
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tych, którzy będą interweniować w imię porządku i pomagać tym, którzy są w niebezpie
czeństwie27.

27 T, Judah, op.cit., s. 179; por. J. Rudnicki, op.cit., s. 146.
28 A. Litzellmann, op.cit., s. 130.
29 P.-M. Gallois, op.cit., s. 157 i 158.
30 J. Cot, Le Kosovo, l’Europe et l'OTAN, w: Guerres dans les Balkans..., op.cit., s. 102; por. J. Rud

nicki, op.cit., s. 138.

Ocena „wyjątku” mogła być jednak relatywna, podobnie jak dramatyzm sytuacji i zwią
zana z nią potrzeba interwencji. Deklaracja francuska brzmiała jednoznacznie, zaś niespeł- 
niające w tym przypadku roli niuanse języka dyplomacji nie dały Francji możliwości zaję
cia odmiennego stanowiska aniżeli to, które zajmowały zaangażowane w problem państwa 
NATO.

Wycofanie się Francji

W trwającej kilka lat wcześniej wojnie w Chorwacji, jak i w latach następnych aż do Day
ton w 1995 r., w rozwiązywaniu konfliktów jugosłowiańskich główne role odgrywały: 
Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Rosja. Następnie podczas wojny bośniackiej do 
działań państw zachodnich, mających na celu rozwiązanie konfliktu, przyłączyła się Tur
cja28. Aktywne zaangażowanie było zbiorowym udziałem Europy, a w końcowym etapie 
również Ameryki. Tej współpracy zabrakło kilka lat później, gdy europejskie emocje wy
wołane konfliktami bałkańskimi ostygły i kwestia Kosowa nie była na tyle pobudzająca, 
aby wywołać chęć kreatywnego zaangażowania się w tę sprawę.

Generał Jean Cot, bezpośrednio zaangażowany w konflikty jugosłowiańskie w latach 
1991-1995, zastanawiał się, które z państw europejskich było gotowe do podjęcia działań 
w rozwiązaniu kwestii kosowskiej. Podkreślał, że Francja nie była sama w Europie, co 
więcej, nie była już mocarstwem dominującym.

Jeżeli chodziło Wielką Brytanię, to w jej mniemaniu nie było niemożliwe podjęcie 
przez państwa Europy Zachodniej zdecydowanych kroków, zaś Niemcy i Włochy zaczęły 
brać pod uwagę różnicę pomiędzy interesami i sposobem działania Stanów Zjednoczonych 
a Europy.

A jednak to Niemcy, według profesora Ktintzela, jak żadne inne państwo, przyczyniły 
się do eskalacji konfliktu, zaogniając problem pomiędzy marcem 1998 a marcem 1999 r. 
i popychając NATO do wojny z Jugosławią. Swoją drogą, niemiecki minister obrony Riihe 
liczył się z możliwością prowadzenia działań wojennych bez mandatu Rady Bezpieczeń
stwa. Niemcy widziały się jako jednego z animatorów wojny, która miała wybuchnąć 
w „nowej”, zreorganizowanej po upadku „muru”, Europie29.

Ostatecznie stanowisko Francji nie było jednoznacznie określone. Zdaniem generała 
Cota na takie niezdecydowanie mógłby sobie pozwolić tylko ktoś, kto wykazał wcześniej 
choć trochę odwagi politycznej. Dodatkowo jak na pretendenta do bycia hegemonem owo 
francuskie niezdecydowanie było zbyt duże30.
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U progu wojny - Raćak i kwestia „katastrofy humanitarnej”

Po zawarciu osłoniętego tajemnicą porozumienia Holbrooke-Milosevic31, do którego do
szło w połowie października, konflikt zbrojny pomiędzy NATO a Jugosławią został, jak 
miały pokazać następne miesiące, zaledwie odsunięty. W tym okresie NATO było już go
towe do przeprowadzenia bombardowań32. Strona jugosłowiańska zdolna zaś była do kom
promisów, co potwierdziła postępowaniem, współpracując z Zachodem w celu złagodzenia 
sytuacji w regionie. Poza tym wykonała zobowiązania dotyczące płaszczyzny militarnej.

31 Nie wiadomo, czy nawet podpisano jakiś dokument formalizujący owo porozumienie; według infor
macji niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazanej mu przez amerykańską ambasadę, 
Milosevic zobowiązał się do spełnienia żądań sformułowanych w rezolucji nr 1199 Rady Bezpieczeństwa; 
mówiła ona o wycofaniu serbskich specjalnych oddziałów policji, pozwoleniu na swobodny dopływ pomo
cy humanitarnej i rozpoczęciu dialogu z albańskimi przywódcami politycznymi; zob. M. Waldenberg, 
op.cit., s. 304; por. L. Podhorodecki, op.cit., s. 215.

32 Zob. I. Ramonet, Le gâchis, „Le Monde diplomatique”, maj 1999 r., s. 1.
33 M. Waldenberg, op.cit., s. 306; por. L. Podhorodecki, op.cit., s. 215.
34 Generał H. Loquai stał na czele niemieckich doradców militarnych przy OBWE w Wiedniu.
35 M. Waldenberg, op.cit., s. 308.
36 Ibid.
37 J. Cot, op.cit., s. 96; por. J. Salvan, op.cit., s. 109.

W tym samym czasie Albańczycy nie zaprzestali działań zbrojnych przeciwko Serbom. 
Co więcej, posługiwali się już w tamtym okresie bardziej nowoczesną bronią33, co mogło 
nasuwać pytania co do źródeł jej pochodzenia. Od połowy grudnia nasiliły się ataki UÇK. 
Niewykluczone, że Albańczycy byli niezadowoleni z porozumienia Holbrooke’a z Milośe- 
viciem, sądząc, iż NATO nie zamierzało zaatakować Jugosławii, co mogło oznaczać osta
tecznie zachowanie status quo w regionie lub tylko niewielkie zmiany na płaszczyźnie 
społecznej. Do zaostrzenia konfliktu przyczyniła się również, według francuskiego generała 
Loquai34, obecność zbyt małej liczby zachodnich obserwatorów z ramienia OBWE, których 
miało być 2000, a było 800 (ostatecznie 1300 w marcu 1999 r.). Warto zaznaczyć, iż strona 
serbska bezskutecznie nalegała na zwiększenie ich liczby35.

Zdaniem generała Loquai, „stanowisko dyplomacji waszyngtońskiej w kilku kwestiach 
dotyczących Misji (OBWE - przyp. M.M.K..) czyniło (...) wrażenie, jak gdyby cel USA 
skierowany był już na militarną interwencję”36. Opinię generała podzielają inni francuscy 
znawcy problemu, uważając, że Ameryka parła do wojny, zaś główną postacią idącą w tym 
kierunku była M. Albright i jej działania. Zdaniem generała Cota, obsesyjnie dążyła do 
tego, aby w końcu zbrojnie rozprawić się z Serbami37.

15 stycznia 1999 r. we wsi Raćak, położonej w centrum Kosowa, odnaleziono 40 ciał, 
przy czym obecni byli przedstawiciele OBWE z jej przewodniczącym Wiliamem Walke
rem na czele. Doniesienia w sprawie tego incydentu prawie natychmiast okazały się 
sprzeczne. Walker w sprawie zabezpieczenia terenu w celach śledczych nie przestrzegał 
regulaminu. Dodatkowo natycluniast oskarżył Serbów o spowodowanie „masakry, zbrodni 
przeciw ludzkości” (czemu od razu zaprzeczyły władze serbskie). Taka informacja poszła 
w świat i wydatnie przyczyniła się do ukształtowania opinii na temat roli i postępowania 
Albańczyków i Serbów w problemie kosowskim. Późniejsze nieśmiałe dementi nie miały 
już zupełnie wpływu na przebieg wypadków.

Pierwsze wątpliwości pojawiły się na łamach francuskiego „Le Figaro”, w którym do
noszono o powściągliwości obserwatorów OBWE w wypowiedziach na temat rzekomej 
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masakry, zaś kolejne pytania pojawiły się w obliczu niespójności pewnych faktów (np. zbyt 
małej liczby łusek jak na zbiorową egzekucję w stosunku do ciał38).

38 M. Waidenberg, op.cit., s. 314, za: R. Girard, Kosovo: zone d‘ ombre sur un massacre, „Le Figaro”, 
20 stycznia 1999 r.; por. T. Judah, op.cit., s. 194.

39 Ibid., s. 315, za: Ch. Châtelet, Les morls de Raéak ont - ils vraiment été massacrés froidement?, „Le 
Monde”, 21 stycznia 1999 r.

40 Ibid., s. 313, za: Ob es ein Massaker war, will keiner mehr wissen, „Die Welt”, 8 marca 1999.
41 Ibid., s. 314.
42 Ibid., s. 314, za: J. Elsässer, Kriegsverbrechen. Die tödlichen Lügen der Bundesregierung und ihre 

Opfer im Kosovo-Konflikt, Hamburg 2000, s. 53-54; por. T. Judah, op.cit., s. 193.
43 Fr.-B. Huyghe, Croire contre, w: Croyances en guerre -l’effet Kosovo..., op.cit., s. 16.

Z kolei w antyserbskim „Le Monde” pojawiły się jeszcze bardziej sugestywne pytania, 
jak mieszkańcy wsi oraz obserwatorzy (przebywający tam dzień wcześniej ponad dwie 
godziny) mogli nie dostrzec tak dużego grobu zbiorowego lub nie zostać o nim poinfor
mowani, co zrobiono dopiero następnego dnia, po powrocie członków misji w to miejsce. 
Gazeta pisała również o zbyt małej ilości łusek i krwi w stosunku do zabitych, co nie wska
zywało na zbiorową egzekucję39.

Pojawiły się opinie, iż incydent był albańską prowokacją, skierowaną przeciwko Ser
bom, którzy dzień przed odkryciem mogiły wycofali ze wsi swoje wojska (taką tezę wysu
nęła niemiecka gazeta „Die Welt”, powołując się zresztą na słowa pewnego dyplomaty, 
działającego w KBWE40).

Po ekshumacji zbadano ciała 40 zamordowanych w Raćaku Albańczyków (zajęli się 
tym eksperci fińscy), jednakże wynikom tych badań nie poświęcono nawet połowy uwagi 
w porównaniu z tym, co wcześniej pisano na temat samej „zbrodni” w Raćaku.

W marcu 2000 r., a więc przeszło rok po całej sprawie i prawie rok po zakończeniu woj
ny, niemieckie „Berliner Zeitung” i miesięcznik „Konkret”41 znalazły się w posiadaniu kopii 
wyników ekspertyz, z których wynikało, że ,jiie miały miejsca morderstwa, nie miały miejsca 
okaleczenia zwłok, nie miały miejsca strzały z bardzo bliskiej odległości. Należy uznać za 
nieudowodnione, że nieżyjący byli cywilami i że wszyscy oni zostali zabici w Raćaku”42.

Pomimo wielu niejasności i niejednoznacznych opinii pierwsza wersja na temat Raćaka 
była wersją ostateczną, która wpłynęła na dalszy rozwój wypadków.

Po tym incydencie zaczęto nagłaśniać opinię, iż w Kosowie doszło do katastrofy huma
nitarnej. W decydujący sposób o kształcie i obliczu problemu kosowskiego decydowały me
dia, które współpracując ściśle z państwami NATO, kształtowały opinię publiczną w pożąda
ny dla nich sposób. Określenie mediów jako „papierowych morderców” w casusie kosow
skim było później jak najbardziej trafne, gdyż to dzięki nim narastała spirala nienawiści43.

W imię definitywnego powstrzymania przemocy państwa zachodnie, zainspirowane 
wydarzeniami w Raćaku, zdecydowały się wymusić na stronach serbskiej i albańskiej osta
teczne dojście do porozumienia. Główne zarzuty, warunki i obostrzenia stawiano Jugosła
wii, grożąc, że w razie niedostosowania się do nich NATO było gotowe w każdej chwili 
uderzyć zbrojnie.

W tym czasie media informowały światową opinię publiczną, iż przebieg wypadków 
ostatnich miesięcy upływał pod znakiem czystek etnicznych, przeprowadzanych przez 
Serbów na Albańczykach, co doprowadziło do katastrofy humanitarnej, która może się 
stopniowo zwiększać, jeśli nie dojdzie do jej powstrzymania. Zaczęto się również posługi
wać przekonaniami, iż opinia publiczna, wstrząśnięta tymi okolicznościami, popiera wszel
kie rozwiązania problemu kosowskiego.



FRANCUSKIE SPOJRZENIE NA WOJNĘ KOSOWSKĄ 249

Nie dostrzeżono jednak pewnej niespójności w planach zakładających ewentualną in
terwencję z przyczyn humanitarnych. Dotychczasowe działania w imię obrony praw czło
wieka i humanitaryzmu, na przykład w Bośni, były przeprowadzane przez wojska lądowe 
(ściślej przez „błękitne hełmy” ONZ). W przypadku kosowskim o działaniach naziemnych 
nie było mowy. Nie zadano jednak w tym czasie pytania: jak NATO zamierza przeprowa
dzić operację humanitarną, spuszczając bomby. Te pytania pojawiły się post factum i nie są 
do dziś popularne44.

44 Por. N. Simon, Y a-t-il in finlandisation de l'Europe?, w: Guerres dans les Balkans..., op.cit., s. 163.
115 T. Judah, op.cit., s. 194.
46 T. Mourgues, op.cit., s. 73; por. M. Waldenberg, op.cit., s. 317.
47 P.-M. de la Gorce, „Le Monde diplomatique”, maj 1999 r., s. 4 i 5.
481. Stawowy-Kawka, op.cit., s. 52.
49 T. Judah, op.cit., s. 214.
so Ibid., s. 200, por. P.-M. de la Gorce, Histoire secrète des négociations de Rambouillet, „Le Monde 

diplomatique”, maj 1999 r.
51 P.-M. de la Gorce, op.cit., s. 5; por. R. Bilski, op.cit., s. 333 i 294.

Pomiędzy Waszyngtonem, Paryżem a Londynem rozpoczęły się gorączkowe konsulta
cje, w których ponownie główną rolę zaczęła odgrywać Albright, zręcznie budując konsen
sus pomiędzy USA i państwami zaangażowanymi w problem kosowski. Porozumienie 
dotyczyło użycia siły w celu rozwiązania konfliktu i spotkało się z przychylnym odzewem 
i zrozumieniem ze strony brytyjskiej i francuskiej, jedynie Rosjanie oponowali45.

Konferencja w Rambouillet i jej konsekwencje

Konferencja, zaproponowana przez Francję46, co podkreślane było przez Francuzów jako 
przejaw aktywnego udziału w rozwiązywaniu kwestii kosowskiej, jedynie odsunęła zbrojną 
akcję NATO. Można byłoby postawić pytanie, czy istniała w ogóle jakakolwiek szansa, 
aby temu konfliktowi zapobiec. Opinie były podzielone, zaś te francuskich ekspertów woj
skowych i bałkanologów na tyle zróżnicowane, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy 
istniały ugruntowane przypuszczenia co do tego, że negocjacje w podparyskiej miejscowo
ści mogły zahamować wojnę.

Sytuacja w samym Rambouillet okazała się jednak bardziej złożona, gdyż obok Grupy 
Kontaktowej, mającej czuwać nad przebiegiem negocjacji, oraz strony serbskiej pojawiły 
się dwie grupy Albańczyków, pomiędzy którymi, wbrew temu co pisał „Le Monde diplo
matique”, zgody nie było47. Pierwszą grupę Albańczyków stanowili przedstawiciele Demo
kratycznej Ligi Kosowa z Rugovą, którego pozycja została jednak szybko zdystansowana 
przez Hashima Thaęi, stojącego na czele delegatów UÇK, który ogłosił „obalenie Rugovy 
w Kosowie i powstanie nowego rządu pod jego przywództwem”48. Jego decyzje nie były 
z kolei podejmowane samodzielnie, lecz konsultowane z Ademem Demaęi, z którym pod
czas konferencji był w stałym kontakcie telefonicznym49.

Delegacja UÇK miała bardziej radykalne podejście do negocjacji niż przewodniczący 
Niepodległej Ligi Kosowa. Przedstawiciele UÇK przybyli do Rambouillet z opóźnieniem, 
które ich rzecznik Mahmuti tłumaczył celowym działaniem władz francuskich, które rzeko
mo starały się wykluczyć partyzantów z negocjacji, aby zawrzeć porozumienie z Rugovą50. 
Strona francuska nie skomentowała tych doniesień. Poza tym Demaęi i Thaęi reprezentowali 
twarde stanowisko, aby w dokumencie końcowym, dotyczącym Kosowa, znajdował się zapis 
o uzyskaniu w przyszłości niepodległości51. Ostatecznie takiego zapisu nie było, zaś sam 
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„projekt porozumienia nie był dokumentem wyważonym”52. Niektóre warunki umowy były 
ściśle określone, inne mogły stanowić przedmiot dowolnej interpretacji.

52 M. Waldenberg, op.cit., s. 319.
53 Ibid., s. 4.
54 T. Judah, op.cit., s. 210, por. M. Waldenberg, op.cit., s. 320.
55 M. Waldenberg, op.cit., s. 322-325.
56 J. Cot, op.cit., s. 96 i 100; por. M. Waldenberg, op.cit., s. 324.
57 T. Judah, op.cit., s. 230.
58 Ibid., s. 231.

Dokument składał się z dwóch części: politycznej i wojskowej, przy której umieszczony 
został Aneks B, główny powód niezgody pomiędzy Serbami a Grupą Kontaktową, a wła
ściwie USA, które ten projekt przygotowały53 i ostatecznie usiłowały przeforsować. Treść 
Aneksu B przewidywała, iż wojskowe grupy NATO „wraz z pojazdami, statkami, samolo
tami, miałyby nieograniczone prawo do przechodzenia przez terytorium Jugosławii, korzy
stania z przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych. Winny mieć również nieograniczone 
prawo do zakładania wojskowych obozów polowych, manewrów, kwaterunku i korzystania 
z potrzebnej przestrzeni, ułatwień i pomocy przy treningach i operacjach”54.

Na takie wymagania nie mogło się zgodzić żadne szanujące się państwo, co przyznawa
li później politycy innych krajów. Doprowadziło to z kolei do stwierdzeń, że nie wykorzy
stano wszystkich możliwości negocjacyjnych55.

W czasie rokowań w Rambouillet tylko Rosja popierała stanowisko Serbów.
Albright koncentrowała się na tym, aby nakłonić Albańczyków do podpisania porozu

mienia (część ich została nawet zaproszona na rozmowy do Waszyngtonu) i udało jej się to 
po dużych trudach. Równocześnie nie chciała, według francuskich i niemieckich opinii, aby 
porozumienie zostało zawarte, a dążyła do tego, by strona serbska została obciążona zarzu
tami odmowy współpracy i blokowania rozwiązania konfliktu.

Generał Cot uważa, że Albright nie zważała na międzynarodową opinię, uważając, że 
NATO samo będzie w stanie, bez niczyjej pomocy, a tym bardziej zgody, rozwiązać ten 
konflikt56.

W tym samym czasie Fischer i Hill prowadzili w Belgradzie rozmowy z Miloseviciem, 
który nie chciał się zgodzić na podpisanie części militarnej porozumienia. We Francji zaś 
Chirac apelował o pokój, odwołując się do historii stosunków francusko-niemieckich57.

Serbowie czuli się oszukani. Uznawali konferencję za prowokację. Co więcej, Pajić 
z biura ministerstwa spraw zagranicznych stwierdził, że „Kosovo i Metohija nie były praw
dziwym celem. To był sprzeciw wobec dominacji tego kraju (Jugosławii - przyp. M.M.K.). 
To był rodzaj ideologicznego dżihadu. Nie chcieliśmy zaakceptować okupacji zbrojnej 
kraju i zgodzić się na legalną separację Kosowa i Metohiji. Podczas całej konferencji usi
łowano na nas wymusić podpisanie dokumentu. Nie było najmniejszej szansy, aby go zaak
ceptować. Amerykanie nie dopuścili do zawarcia porozumienia. Szukali wymówek, bo 
jedynym ich zamiarem było zbombardować Jugosławię. Ich plany były gotowe, ale potrze
bowali powodu”58.
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Wojna

Plany ataku na Jugosławię zakładały wyłącznie działania powietrzne. Miała to być wojna 
nowego typu - nowej ery, potrwać kilka dni i wywołać natychmiastową kapitulację narodu 
serbskiego. W późniejszym etapie konfliktu, gdy same bombardowania nie pozwoliły osią
gnąć celu, państwa sojuszu zaczęły mówić o ewentualnej operacji naziemnej. Wykluczono 
jednak rozpoczęcia jej przed zimą 1999 r.

Nie było wobec tej ewentualności jednolitego stanowiska. Francuzi byli za operacją lą
dową, Amerykanie przeciwko. Włosi i Niemcy nie odnosili się przychylnie do tego rozwią
zania, acz nie odrzucili jednoznacznie tego projektu59. Dodatkowo należałoby ocenić po
stawę państw NATO, a zwłaszcza USA i Niemiec, dążących do wypróbowania broni no
wego typu60, co nie stawiało sojuszu w pozytywnym świetle.

59 Ibid., s. 270.
60 T. Mourgues, op.cit., s. 84.
61 E. Timmermans, Les desastres du Kosovo et de Macedoine, rélévateurs de la menace globaliste [w:J 

Guerres dans les Balkans..., op.cit., s. 50-65.
62 T. Mourgues, op.cit., s. 83 i 84.
63 Ibid., s. 50.
M J. Salvan, op.cit., s. 110 i 112; por. M. Waldenberg, op.cit., s. 358.

Po pierwsze, generał Clark oświadczył, że nie będzie większego problemu z rozprawie
niem się z Serbami, stojącymi niżej technologicznie. Po drugie, sama akcja powietrzna, bez 
wprowadzania wojsk lądowych, pozwoli uniknąć ofiar po stronie sojuszu i zmusi Serbów 
do poddania się61. W odpowiedzi na te oświadczenia francuscy bałkanolodzy zripostowali, 
iż nie było sztuką i niczym wielkim, że najpotężniejszy militarnie światowy sojusz wypo
wiedział wojnę maleńkiej Serbii z przestarzałym uzbrojeniem.

Dodatkowym faktem, który sprowokował dyskusję, było przeprowadzenie interwencji 
zbrojnej w obronie praw człowieka. I tak, w imię humanitaryzmu i przeciwko polityce 
Milosevicia, w którego z założenia celowały działania NATO, bombardowano ludność 
serbską, kosowską, a nawet czarnogórską, nie zważając na konsekwencje materialne, znisz
czenia kraju, a przede wszystkim ofiary w ludności cywilnej.

Dla wielu francuskich prominentów wojskowych i znawców problemu była to akcja 
niemoralna, która przyczyniła się do wystąpienia przeciwko multietnicznej Serbii, po stro
nie „wielkoalbańskich” pretensji, co doprowadziło tylko do „masakr i narastania chęci 
odwetu”62. Co więcej, działaniem, przeprowadzonym wbrew poszanowaniu praw człowie
ka, było bombardowanie Serbii pociskami z zubożonym uranem, przed którym żołnierze 
sojuszu byli w powietrzu bezpieczni63.

Francuski generał Salvan skrytykował zarówno nieznajomość geopolityczną Bałkanów, 
jak i brak orientacji w strategii i historii konfliktów, twierdząc, iż dotychczasowa historia 
pokazała, że nie było precedensu, aby bombardowania doprowadziły do kapitulacji i „do
prawdy trzeba było sporo optymizmu, aby stwierdzić, że przyszłość Bałkanów będzie lep
sza po wojnie kosowskiej”64.

Nie tylko znawcy problemów bałkańskich wypowiadali się na ten temat. Francuska 
opinia publiczna przedstawiała zróżnicowane stanowisko. Z jednej strony, wyrażano prze
konanie, że interwencja była niezbędna, choć błędem było zaangażowanie w konflikt USA, 
podczas gdy Europa byłaby w stanie sama go rozwiązać. Argumenty przemawiające za 
słusznością działań oparte były na przekazie medialnym, mówiącym o katastrofie humani- 
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tamej w Kosowie i masakrach dokonywanych przez Serbów na ludności albańskiej65. 
Z drugiej strony, już podczas trwania wojny we Francji w dużych ośrodkach miejskich 
organizowano manifestacje „przeciw tzw. humanitarnym bombardowaniom”66.

65 Guerre dans les Balkans, „Le Monde diplomatique”, maj 1999 r., s. 2.
66 W. Walkiewicz, Jugosławia, byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000, s. 267.
67 Zob. Croyances en guerre - l'effet Kosovo..., op.cit., s. 143, 146-148, 153, 165-169, 183-187, 195— 

-201; zob. też The Twilight of the West, N. Tomić (red.), Belgrad 1999; także w „Le Monde Diplomatique”, 
kwiecień i maj 1999 r.

68 Zob. Twilight of the West, op.cit., s. 64, 66, 70, 78-83, 89, 90, 113, 114, 134, 148.
69 J. Salvan, op.cit., s. 110.
70 Ibid., s. 111.
71 T. Judah, op.cit., s. 268; por. Ch. Saint-Prot, La guerre contre la Serbie et le nouvel ordre mondial, 

w: Guerres dans les Balkans..., op.cit., s. 200 i R. Bilski, op.cit., s. 375.
721. Stawowy-Kawka, op.cit., s. 53; por. A. Troude, op.cit., s. 189.
73 A. Troude, op.cit., s. 177.

Głos zabrali również intelektualiści francuscy. Szeroko dyskutowano na temat bezsensu 
wojen w ogóle, odwołując się zarówno do obecnego konfliktu, jak i do tych, które powstały 
w czasie rozpadania się Jugosławii, a także tych, które rozgrywały się w innych częściach 
świata67. Swój stosunek do wojny przedstawiały również osoby publiczne (politycy, artyści 
i in.) zarówno z Francji, jak i całego świata. Większość z nich wykazywała współczucie dla 
Serbów68. Również prezydent Chirac powiedział, że „te okrucieństwa są wstydem dla Eu
ropy i świata. Ważną sprawą jest przyszłość naszego kontynentu wraz z narodami bałkań
skimi i zrozumienie, że Serbowie też powinni wprowadzić pokój, szacunek, demokrację 
i prawa człowieka”69. Generał Salvan z oburzeniem oskarżał Amerykanów i państwa na
towskie, że postępują według jakiejś nowej teorii imperialnej, uważając, że życie ludzkie 
przedstawicieli Zachodu ma większą wartość niż innych70.

Oficjalnie polityka francuska podzielała stanowisko Sojuszu, a Francuzi starali się 
wpływać na jego kierunek działania. Polegało to m.in. na szczegółowej selekcji celów, 
które miały być atakowane, przy czym francuscy wojskowi stawiali swoje żądania, na 
przykład sprzeciwiali się niszczeniu mostów w Belgradzie oraz chcieli chronić Czarnogórę, 
której prezydent, Milo Djukanović, opowiadał się przeciwko reżimowi Milośevicia. Clark 
chciał pominąć Francję i skierować działania przeciwko neutralnej Czarnogórze, gdzie, 
według jego informacji, były ukryte jugosłowiańskie bazy powietrzne i artyleria, która 
ostrzeliwała północną Albanię71. Zdarzało się więc, iż, aby obejść te procedury, Ameryka
nie używali czasami wyłącznie swoich samolotów i pocisków. Francja wycofywała zaś 
swój sprzeciw po interwencjach Albright, Bergera i Cohena.

Podczas bombardowań społeczeństwo serbskie poparło prezydenta i nie zmieniło sta
nowiska nawet wtedy, gdy z tygodnia na tydzień samoloty NATO niszczyły infrastrukturę 
Serbii i powodowały śmierć osób cywilnych. Co więcej, poparcie dla Milosevicia wzrastało 
sukcesywnie w czasie trwania wojny. Nawet ze strony serbskiej opozycji nie pojawiły się 
słowa krytyki72.

Rząd francuski oficjalnie podzielał stanowisko rządu brytyjskiego, uznającego, że in
terwencja stała na straży wartości praw człowieka i poszanowania jednostki oraz poszanowa
nia demokracji73. Powoływano się na fakt, że w Kosowie doszło do katastrofy humanitarnej.

Politolog francuski, Troude, zajmujący się problematyką bałkańską, pisał, iż w grudniu 
1999 r., po przeprowadzeniu ekshumacji i sporządzeniu raportów (zajmowała się tym 
OBWE), można było z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że w Kosowie nie wystąpiło to, 
co antyserbska propaganda nazwała „katastrofą humanitarną”; dokładnie zaś nie dopuszczono 
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się masowych egzekucji i nie odnaleziono śladów polityki systematycznych czystek przed 24 
marca 1999 r., o którą oskarżano belgradzki rząd. Notabene, ekshumowanych Albańczyków 
było 2600, zaś w wyniku nalotów NATO pod bombami śmierć poniosło 2000 Serbów, nie 
licząc tych, którzy zginęli w walkach z UęK74. To był rezultat humanitarnej wojny.

74 Ibid., s. 193.
75 Ibid., s. 184; por. T. Judah, op.cit., s. 162.
76 Ibid., s. 368.
77 J. Cot, op.cit., s. 97.
78 A. Troude, op.cit., s. 194.
79 Ibid., s. 194.
80 Ibid.; por. T. Judah, op.cit, s. 289.
81 J. Cot, op.cit., s. 105; zob. też O. Boudouris, Lettre aux amis Médecins Sans Frontières de France, 

w: Croyances en guerre -1 effet Kosovo..., op.cit., s. 127.

Kolejną z przyczyn podjęcia działań przeciwko Serbom był exodus ludności albańskiej. 
Problem uchodźstwa zarysowano jednostronnie i nie do końca zgodnie z prawdą. Uciekali 
nie tylko Albańczycy ze strachu przed serbskim wojskiem i policją, a także UQK. Również 
Serbowie masowo stamtąd wyjeżdżali (już od 1998 r.)75. Należy dodać, że prawdziwy exo
dus ludności rozpoczął się dopiero po 24 marca, gdy samoloty NATO bombardowały już 
Jugosławię. Fala uchodźców skierowała się szczególnie w kierunku Macedonii, której lud
ność zwiększyła się gwałtownie, wywołując u macedońskich władz zaniepokojenie wyni
kające z zachwiania równowagi demograficznej i znacznego wzmocnienia mniejszości 
albańskiej, co mogło wywołać obawy przed przeniesieniem konfliktu na tereny Macedonii, 
słuszne zresztą, jak pokazały wydarzenia lat następnych.

Serbowie w tym czasie nawoływali i zachęcali uchodźców do powrotu do domów76. Był 
to kolejny z paradoksów wojny, którą wszczęto m.in. z powodów ochrony ludności albań
skiej. Przynajmniej na takim stanowisku stał prezydent Clinton. Francuski generał Cot 
niejako z przekąsem konkludował, że „trudno udawać, że ten cel został osiągnięty”77. 
Troude położył nacisk na jeszcze jedną okoliczność. Mianowicie że to po zakończeniu 
działań wojennych nastąpił exodus ludności niealbańskiej.

Od czerwca 1999 r. ponad 350 tys. Serbów, Czamogórców, Cyganów i Turków uciekło 
z Kosowa przed działającymi przeciwko nim w poczuciu bezkarności Albańczykami 
i przed polityką NATO78. To też był wynik humanitarnej wojny. Serbowie zaczęli zamykać 
się w enklawach, zaś opuszczone po nich domy były palone, aby w razie zmiany sytuacji 
nie mieli gdzie powrócić. W bibliotekach publicznych spalono ponad dwa miliony książek, 
które nie były napisane w języku albańskim79.

Latem 1999 r. przy zupełnej obojętności stacjonujących wojsk NATO zamordowano 
933 Serbów, Czamogórców i Cyganów (liczby te wzrastają do dziś), zaś 860 porwano. 
Zniszczono 88 prawosławnych kościołów, które znajdowały się pod ochroną UNESCO80. 
To też był rezultat humanitarnej wojny.

Generał Cot następująco podsumował casus kosowski: „Dla wielu osób z trudem przy
chodzi podtrzymywać wersję oficjalną, powtarzaną podczas całej kampanii powietrznej, że 
prowadzona ona była w imię honoru demokracji, poszanowania praw człowieka i niedopusz
czenia powrotu barbarzyństwa. Honorem demokracji jest najpierw zapłacić przynajmniej 
cenę minimalną w celu ochrony jej własnych wartości, a nie udawać tylko ich obronę. Trudno 
jest przyznać, że spuszczanie bomb z minimalnej wysokości 5000 metrów przez demokra
tyczne samoloty była ochroną praw człowieka. Jeśli Amerykanie nie chcieli płacić krwią ceny 
za Kosowo, to ich prawo. Naszą powinnością moralną było nie iść za tą hipokryzją”81.



254 Mirella Moczala Korzeniewska

Historyk i znawca stosunków międzynarodowych Charles Saint-Prot w logiczny sposób 
dowiódł, że nie istnieje coś takiego jak interwencja humanitarna, że tak naprawdę jest to 
przykrywka dla innych, mniej szlachetnych celów. Według niego, w imię prawa humani
tarnego działa Czerwony Krzyż i tylko ta organizacja ma prawo pozytywnej ingerencji. Tak 
wyglądała praktyka.

Jean-Christophe Rufin pisał wprost, że „prawo ingerencji, realizowane środkami mili
tarnymi, nie jest niczym innym jak wolą wielkich mocarstw, sprawą braku równości, która 
nie jest czymś uniwersalnym. Humanitaryzm jest zinstrumentalizowany i nie jest niczym 
innym jak pretekstem do podjęcia akcji militarnych dla realizacji celów politycznych. To 
rodzaj prawa silniejszego, które jest post factum legitymowane poprzez utworzenie karnego 
trybunału, w którym osądzają zwycięzcy”82.

82 Ch. Saint-Prot, op.cit., s. 212.
83 Fr.-B. Huyghe, op.cit., s. 16.
84 A. Litzellmann, op.cit., s. 122.
85 Przykładowo, jednym z aspektów wojny kosowskiej, według francuskich znawców problemu, były 

związki USA z islamem, działalność silnego albańskiego lobby w Kongresie od początku lat 80. czy powią
zania UęK z CIA; kwestia muzułmańska pojawiła się już w wojnie bośniackiej, w której po stronie muzuł
manów walczyli ochotnicy z Iranu.

86 E. Timmermans, op.cit., s. 60.
87 Ibid., s. 65.
88 T. Mourgues, op.cit., s. 75.

Niedorzeczność tej wojny wypływała z jeszcze jednej kwestii. A mianowicie, była to 
wojna bez wroga. Rzekomo skierowana przeciwko przywódcy państwa, a jednak represjo
nująca wyłącznie ludność tego państwa, której z przyczyn naturalnych odmawiano katego
rii wroga83.

Koniec wojny

Po podpisaniu porozumienia pokojowego szybko zapomniano o wojnie kosowskiej. Nie 
wyciągnięto z niej wniosków, lecz w miarę upływu czasu interwencję państw NATO zaczę
to oceniać coraz bardziej negatywnie. Pojawiły się opinie mówiące wprost, iż była to klęska 
polityki Sojuszu84.

Francuzi doszli do wniosku, że winę za tę pomyłkę polityczną ponoszą Amerykanie, 
których pobudki wszczynania zbrojnego konfliktu różniły się diametralnie od tego, co 
stwierdzali oficjalnie85 86. Aby uzyskać poparcie własnego społeczeństwa, nie informowano 
go o prawdziwych pobudkach, które miały na celu wyłącznie realizowanie własnych intere- 

■ 86 sow .
Powojenne rozmieszczenie sił KFOR wywołało również dyskusję wśród Francuzów, 

którzy nie bez złośliwości zauważyli, że oddziały francuskie rozmieszczono w rejonie naj
bardziej niebezpiecznym, gdzie istnieje dużo wiejskich serbskich enklaw - a mianowicie 
w okolicach kosowskiej Mitrovicy narażonej na ataki Albańczyków87. Być może jest to 
wynik przewrażliwienia Francuzów na punkcie Amerykanów. Według ich opinii, USA 
cierpi na kompleks kolonialny, wynikający z faktu, że państwo nigdy nie posiadało w róż
nych częściach świata takich wpływów jak państwa europejskie88.
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W przypadku Kosowa nie można by było dopatrzyć się możliwości czerpania zysków 
z tego maleńkiego skrawka Europy, gdyby nie fakt, że leży ono w samym jej środku 
i w regionie, którego polityka zawsze miała ogromne znaczenie dla wydarzeń międzyna
rodowych. Kontrolowanie Europy z tego punktu było nieodpartą pokusą89.

89 Ibid.; por. J. Rudnicki, op.cit., s. 137; zob. też: L. Merzeau, Le devoir de croyance, contre le crime, 
pour l‘humanité, w: Croyances en guerre -l'effet Kosovo..., op.cit., s. 28.

90 Ibid., s. 83 i 84; por. Ch. Saint-Prot, op.cit., s. 197; zob też: J.-M. Bourget, La mort du regard, 
w: Croyances en guerre -l’effet Kosovo..., op.cit., s. 99.

91 Ibid., s. 91; por. J. Rudnicki, op.cit., s. 153; por. M. Waldenberg, op.cit., s. 362 i 363.
92 H. Paris, Le tournant du Kosovo, w: Guerres dans les Balkans..., op.cit., s. 150.
95 J. Salvan, op.cit., s. 75; por. R. Bilski, op.cit., s. 83.

Według Mourguesa, był to amerykański - cyniczny sposób załatwiania własnych inte
resów, gdzie bezwzględnie wykorzystuje się swoją przewagę technologiczną, działając 
w imię ideologii o chwytliwych hasłach. Z tego właśnie punktu widzenia Amerykanie po
trafili forsować ideę akcji powietrznych i bombardowań, gdyż to odpowiadało ich kultowi 
technologii i możliwościom testowania nowej broni. Z drugiej zaś strony, o czym pisze 
francuski politolog, Amerykanie przedstawiają się jako naród o niezwykle prostym i naiw
nym podejściu do świata, w którym można dokonać podziału na czarne i białe; gdzie oni 
naturalnie stoją po stronie dobra, co daje im prawo do przywracania ładu światowego90.

Te słowa może są radykalne, lecz nie są nieprawdą. Amerykańskie przekonanie 
o własnej racji dało im prawo do łamania prawa międzynarodowego oraz ogólnie przyję
tych konwencji. Nie cofnęli się przed agresją na konstytucję, suwerenność państwa i jego 
struktury; nie wahali się użyć szantażu i wymuszeń, aby dopiąć celu. Nie odpowiedzieli za 
to, zaś konsekwencja tych czynów musiała przypaść w udziale wszystkim państwom zaan
gażowanym w ów konflikt91.

Długość trwania wojny również była nieuzasadniona. W miarę narastania zniszczeń 
w społeczeństwie serbskim nie widać było woli kapitulacji. Państwa NATO mogły nawet 
jeszcze w trakcie wojny szukać innych rozwiązań, gdy okazało się, że bombardowania od 
początku nie przybliżały celu, dla którego zostały podjęte.

Francuzi jako pierwsi zaczęli krytykować amerykańską politykę interwencjonizmu92. 
Generał Salvan postawił pytanie, czy popełniono błąd w strategii, oficjalnie oświadczając, 
że interwencja będzie miała wyłącznie postać powietrznej operacji? Czy gdyby Milosevic 
liczył się z ewentualnością, że po bombardowaniach NATO wprowadzi wojska lądowe, nie 
poddałby się szybko? Niewykluczone. Patrząc wstecz na historię, nie było przypadku, aby 
tylko przez bombardowania wygrać wojnę. Być może Milosevic był tego świadom. Fran
cuski generał w ogóle negatywnie ocenił politykę państw zachodnich na Bałkanach pomię
dzy 1991 a 1999 rokiem, uważając, że większość decyzji była absurdem. Uważał też, że 
w 1995 r. w Dayton powinno się było poruszyć sprawę Kosowa (i Wojewodiny)93, co być 
może stłumiłoby konflikt w zarodku.

Troude zwrócił uwagę na jeszcze jedno zjawisko. Akcje wojskowe podczas wojen jugo
słowiańskich w latach 90. podejmowane były przez państwa europejskie w imię ochrony 
praw mniejszości, zarówno w Bośni i Hercegowinie pomiędzy 1992 a 1995 rokiem, jak 
i później w Kosowie. Jednakże popełniono dwa błędy, po pierwsze, przypisując wszystkie 
bestialstwa całemu narodowi serbskiemu, po drugie, dokonując pomyłek przy podejmowa
niu fundamentalnych decyzji i wykazując się przez to nieznajomością Bałkanów. „Pomaga
jąc »mniejszościom« bośniackim i kosowskim, wspólnota europejska zdecydowana była 
podążać za przywódcami wojskowymi, nie dopuszczając do pomocy ekonomicznej i bom
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bardując nie jedną, a więcej wspólnot narodowych: Serbów i Chorwatów w Bośni i Herce
gowinie latem 1994 r.; Serbów, Czamogórców i Cyganów w Kosowie wiosną 1999 r.”94.

M A. Troude, op.cit., s. 179.
95 Ibid., s. 180.
96 J. Cot, op.cit., s. 100.
97 A. Litzellmann, op.cit., s. 125.
98 H. Paris, op.cit., s. 155.
99 13 VIII 2001 r. podpisano albańsko-macedońskie porozumienie w Ochrydzie, które miało wprowa

dzić zmiany w konstytucji Republiki Macedonii, dotyczące praw mniejszości albańskiej; jego celem było 
zażegnanie konfliktów zbrojnych w Macedonii; patrz: I. Stawowy-Kawka, op.cit., s. 113 i 115-116.

Co więcej, akcje wojskowe i dyplomatyczne, podejmowane na terenie byłej Jugosławii 
przez te siedem lat w imię ochrony mniejszości, de facto faworyzowały większości. (Bo
śniacy stanowili w latach 1992-1995 40% populacji; Albańczycy w Kosowie 80-90%, 
według różnych danych.) Te mniejszości, w których obronie występowano, posiadały, 
w przypadku Bośniaków, prawa kulturowe i polityczne w swojej republice; Albańczycy 
w Kosowie aż do 1989 r. posługiwali się swoim językiem we wszelkich instytucjach oświa
towych i administracyjnych. Po utracie autonomii zaczęli tworzyć własne struktury szkol
nictwa i administracji95.

Z kolei generał Cot postawił pytanie, dlaczego bombardowano Belgrad przez ponad 
dwa miesiące, nie przedstawiając ponownie warunków z Rambouillet, a zwłaszcza tych, na 
które Milosevic zgodził się po wojnie?96

Inną kwestią w ocenie wojny kosowskiej jest powoływanie się na przyczyny jej wywo
łania. Obok popularnego wówczas hasła interwencji humanitarnej zasłaniano się opinią 
publiczną, która rzekomo domagała się wystąpienia zbrojnego przeciwko Serbom. Według 
znawców problemu, opinia publiczna była podzielona i nie stała na stanowisku tak jedno
znacznym, jak chcieli tego politycy NATO97.

Zakończenie

Obecnie, po czterech latach, które upłynęły od wojny, sytuacja w Kosowie jest nadal nie
rozwiązana, tak jak to było w 1999 r. Według francuskiego generała Parisa, „interwencja 
militarna w Kosowie, jak i inne interwencje wielkich mocarstw na Bałkanach, bardziej 
przyczyniły się do destabilizacji regionu niż jego stabilizacji”98.

Na zakończenie warto zadać pytanie: czy ewentualne zakończenie kwestii Kosowa bę
dzie ostatnim etapem rozwiązywania problemów związanych z rozpadem Jugosławii, które 
trwają od dwunastu lat, czy też następna będzie sprawa Macedonii, w której od kilku lat 
trwa niepokój związany z aktywnością mniejszości albańskiej99.

Wydaje się jednak, iż w kwestii Macedonii państwa, które dotychczas brały udział 
w wydarzeniach politycznych na Bałkanach, będą starały się nie dopuścić do tak drama
tycznego obrotu wydarzeń, jak w przypadku Kosowa. Niedopuszczeniem do takich oko
liczności z pewnością żywo zainteresowane będą Grecja i Turcja, państwa NATO bezpo
średnio związane z tym regionem.
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Tu mogłaby jednak pojawić się problematyczna kwestia konieczności wystąpienia prze
ciwko Albańczykom, których działalność jest elementem destabilizującym tamten region100.

100 Zob. J. Dienstbier, Kosowski gambit, „Gazeta Wyborcza”, 6 października 2003 r., s. 13.
101 P. Jendroszczyk, Europejska kwatera główna, „ Rzeczpospolita”, 22 września 2003 r., s. 6.

Ponadto po wydarzeniach kosowskich polityka wojskowa zdecydowanie ukazała roz
bieżności pomiędzy głównymi państwami sojuszu atlantyckiego; państwa Europy Zachod
niej, głównie Francja i Niemcy, ale także i Wielka Brytania, podjęły we wrześniu 2003 r. 
kroki do stworzenia alternatywnych wobec NATO struktur wojskowych na płaszczyźnie 
europejskiej101, jednakże brak porozumienia pokazuje, iż droga do ewentualnego usamo
dzielnienia się militarnego Europy, o ile jest w ogóle możliwa, będzie bardzo długa.
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