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Echa konfliktów i sporów wokół Macedonii
w prasie amerykańskiej

Stany Zjednoczone są światowym liderem pod względem liczby ukazujących się
tytułów gazet codziennych. Obecnie rynek dzienników płatnych w USA obejmuje
około 1,5 tys. tytułów, o łącznym nakładzie ponad 50 mln egzemplarzy. System
prasy jest w USA niezwykle różnorodny i zdecentralizowany, ale z drugiej strony
funkcjonują w nim wpływowe gazety, które mają charakter nie tylko ogólnokrajo-
wy, ale też międzynarodowy. Globalne oddziaływanie amerykańskiej prasy jest
powodem, dla którego warto dokonać systematycznej rekonstrukcji dyskursu
o meandrach macedońskiej wolności w latach 1991–2009, obecnego na łamach
prasy codziennej w USA1.

Na początku warto się przyjrzeć Macedonii – jako tematowi publikacji
w amerykańskiej prasie – na tle zainteresowania innymi państwami bałkańskimi.
Wskaźnikiem zainteresowania problematyką macedońską jest liczba materiałów pra-
sowych na ten temat w latach 1991–2009. Obserwujemy bardzo czytelną zależność
między intensywnością gwałtownych wydarzeń politycznych a liczbą opublikowa-
nych tekstów: o Macedonii najczęściej pisano więc w roku 1999 i 2001. Wśród pre-
stiżowych dzienników amerykańskich, które Macedonii poświęciły najwięcej uwagi,
znalazły się „Washington Post” (2172 tekstów), „New York Times” (857), USA „To-
day” (800) oraz „Christian Science Monitor” (684).

Na liście frekwencyjnej całego korpusu, wśród pierwszych stu pełnoznaczenio-
wych słowoform czołowe miejsca zajmują wyrazy denotujące ‘Macedonię’/‘Mace-

                                                       
1 Źródłem wypowiedzi dziennikarskich zgromadzonych na potrzeby opisywanych badań jest Ame-

rica’s Newspapers, czyli baza danych, która zawiera miliony tekstów prasowych od lat 70. do chwili
obecnej. Do badań zakwalifikowano próbę tekstów liczącą ponad 100 tys. artykułów, w których poja-
wia się wyraz ‘Macedonia’ (z analizy wyłączono teksty prasowe poświęcone sprawom amerykańskiego
9-tysięcznego miasta Macedonia w stanie Ohio). Celowo dobrane wypowiedzi dziennikarskie uporząd-
kowano w korpus 380 tekstów, zawierających ponad 250 tys. form wyrazowych (słowoform). Pierw-
szym poziomem badań była analiza leksykalna korpusów tekstowych, w której jednostką pomiaru
ustanowiono wyraz. A więc intensywność określonych cech tekstu mierzono liczbą i zasięgiem wystę-
powania poszczególnych wyrazów w badanym zbiorze. W drugiej fazie badań wykonano analizę słów
kluczowych tekstów w poszczególnych latach. Trzeci poziom badań to komputerowa analiza zawarto-
ści. Wyniki pomiarów statystycznych ujęto w listy frekwencyjne, które służyły następnie do badań
konkordancji poszczególnych – istotnych ze statystycznego punktu widzenia – wyrazów, a także ich
kolokacji, co było podstawą rekonstrukcji wzajemnych związków, wzorów współwystępowania wyra-
zów odnoszących się do osób, przedmiotów, cech, czynności, stanów itd. Posłużono się do tego
– w końcowym etapie badań – analizą czynnikową. Pełny raport z badań (wraz z materiałami źródło-
wymi) jest dostępny w archiwum Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ w Krakowie.



PAWEŁ PŁANETA106

dończyków’ [5623], następnie ‘Albanię/Albańczyków’ [1659] oraz ‘Gre-
cję/Greków’ [1054]. ‘Bułgarię’ wymieniono tylko 189 razy, czyli niewiele więcej
niż ‘Bośnię’ [171], a dużo mniej niż ‘Jugosławię’ [861] czy ogólnie ‘Bałka-
ny’[525]. ‘Bułgaria’ osiąga zatem niższą frekwencję niż ‘Chorwacja/Chorwaci’
[209] a zwłaszcza ‘Serbia/Serbowie’ [719]. Szczególne miejsce wśród wyrazów
wskazujących na arenę wydarzeń zajmuje ‘Kosowo’, które – we wszystkich for-
mach – osiąga frekwencję 722 wystąpień. Liczy się ponadto kontekst europejski
[509], a zwłaszcza ‘amerykański’: sam tylko skrótowiec ‘USA’ występuje [492]
razy, a ‘Ameryka/Amerykanie/amerykański’ [317]. Ważne miejsce w prezento-
wanym rankingu zajmuje wyraz ‘etniczny’ [1017], wyraźny jest też aspekt huma-
nitarny wydarzeń, reprezentowany przez takie wyrazy, jak np. ‘uchodźcy’ [364], ale
też ‘prawa’ [287]. Problematykę kryzysu humanitarnego sygnalizuje także wysoka
częstotliwość użycia wyrazu ‘granica’ [461] oraz ‘wioska’ [226]. Wśród konkret-
nych bohaterów zdarzeń najczęściej wymieniany był prezydent Kiro Gligorov [162
razy]2. Wśród wyrazów, które w warstwie aksjologicznej konotują w świadomości
odbiorcy określone wartości i antywartości, czołowe miejsce zajmuje ‘wojna’
[583]3 (ale także ‘siła’ [529], ‘walka’ [332] i ‘przemoc’ [235]) oraz – co godne
podkreślenia – niezwykle wyraziste kondemnanda, takie jak ‘strach’ [187]
i ‘śmierć’ [166]. Dużo niższą pozycję zajmują najwyżej notowane wartości, czyli
‘wolność/niezależność’ [349], ‘pokój’ [285], ‘demokracja’ [222], oraz – co
w pewnym sensie jest kluczowym mirandum dyskursu o Macedonii – ‘stabilność’
[183]. Liczy się ponadto ‘pomoc’ [218], a do najważniejszych symboli dyskursywnych
należy zaliczyć ‘naród’ [428] (wraz z przymiotnikiem ‘narodowy’ [341]). W tekstach
prasowych poświęconych Macedonii przeważają wyrazy odnoszące się do ogól-

                                                       
2 A następnie Aleksander Wielki [87], Slobodan Milošević [78], Ali Ahmeti [60], Bill Clinton [53],

premier Ljubco Georgievski [52], ambasador Macedonii w USA Ljubica Acevska [45], przywódca
Demokratycznej Partii Albańczyków (DPA) Arben Xhaferi [41], min. sp. wew. Ljube Boskovski [40],
prezydent Branko Crvenkovski [40], premier Nikola Gruevski [33], prezydenci George Herbert Walker
Bush i George Walker Bush (łącznie) [33], Matka Teresa [32], premier Grecji Andreas Papandreu [28],
premier Vlado Buckovski [24], Josip Broz Tito [22], prezydent Vojislav Kostunica [20], Mirjana Kon-
teska, rzeczniczka prasowa policji [16], Matthew Nimetz, mediator ONZ w dyskusji nad nazwą Mace-
donii [12], Gjorgje Ivanov [10], premier Grecji Constantine Mitsotakis [10], wiceprzewodniczący DPA,
Menduh Thaci [10], George Tenet (dyrektor CIA) [10], Metodija A. Koloski, lider Zjednoczonej Dia-
spory Macedońskiej (UMD) [10], min. spr. wew., premier Hari Kostov [9], lider Demokratycznej
Alternatywy, Vasily Topurkovski [8], przewodniczący macedońskiego parlamentu, Stojan Andov [7],
Ivan Lebamoff, lider Macedońskiej Organizacji Patriotycznej (Fort Wayne, USA) [6]. Inne osoby
w analizowanych tekstach pojawiają się zdecydowanie rzadziej, np. prezydenci Bułgarii Żelju Żeljew
i Petar Stojanow byli wymieniani tylko dwukrotnie, podobnie jak Filip Dimitrov (premier). Częściej
pisano natomiast o politykach albańskich: Sali Berisha wynieniony został 4 razy, Rexhep Meidani – 3,
natomiast Agim Ceku aż 7. Jeśli chodzi o wyrazistych serbskich polityków to warto zauważyć, że
nazwisko lidera Serbskiej Partii Radykalnej, Vojislava Seselja, wymieniono 4 razy.

3 Znaczna liczba słowoform osiągających w badanych tekstach wysoką frekwencję to słowa odno-
szące się do konfliktu i sporu. Jest to – obok sygnalizowanej ‘wojny’ i ‘walki’ – także ‘konflikt’ [184]
oraz cała grupa wyrazów denotujących sferę militarno-policyjną: ‘broń’ [186], ‘armia’ [226], ‘militar-
ny’ [232], ‘NATO’ [474], ‘policja’ [382], ‘oddziały wojskowe’ [351] oraz ‘bojownicy’ [267]
i ‘żołnierze’ [218]. Niezwykle istotny aspekt międzynarodowy relacji dziennikarskich z Macedonii
wzmacniają zasięgi występowania takich wyrazów, jak ‘międzynarodowy’, ‘zagraniczny’, ale też
‘misja’.
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nych dziedzin, takich jak polityka (wewnętrzna i zagraniczna) oraz gospodarka,
natomiast zdecydowanie mniej pisano o kulturze4.

Analiza czynnikowa posłużyła do rekonstrukcji głównych obszarów dyskursu
o Macedonii na łamach amerykańskich dzienników. Pierwszym obszarem tego
dyskursu była niechęć wobec Macedonii i izolacja młodego państwa ze strony są-
siadów. Obszar ten reprezentują kategorie odnoszące się do najistotniejszych kon-
fliktów: z Grecją (np. o nazwę państwa5), ale także spory z Serbią, Albanią
i Bułgarią. W omawianym fragmencie dyskursu znajdują się też kategorie wskazu-
jące na starania o uznanie w Europie i świecie – jako kluczowy element macedoń-
skiej racji stanu6.

Nowe państwo macedońskie po prostu nie może przetrwać – stwierdził na po-
czątku lat 90. w wypowiedzi dla bułgarskiej gazety lider ekstremistycznej Serbskiej
Partii Radykalnej Vojislav Seselj, dodając, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem
jest podział Macedonii według zasady etnicznej między Bułgarię, Serbię i Albanię7.
Ta arogancka opinia serbskiego ekstremisty ilustruje fundamentalną wrogość do
młodego państwa macedońskiego ze strony jej sąsiadów. Było to spowodowane
faktem, że przez wieki cała Macedonia (lub jej część) była uznawana za własność
przez Serbię, Grecję lub Bułgarię. Rzeczywiście, na początku lat 90. Serbia i Grecja
nie uznawały niepodległościowych aspiracji Macedończyków, którzy obawiali się
obydwu sąsiadów, dążących do podziału ich państwa. Obawiano się zwłaszcza
Serbii, która nie uznała trwającej już od wielu miesięcy niepodległości Macedonii8.
Istniały obawy, że Serbia dokona bezpośredniego ataku na Macedonię, aby zmusić
ją do powrotu do tego, co pozostało z Jugosławii, lub dokona inwazji, niejako przy
okazji serbskiego ataku na Kosowo. Sytuację komplikował fakt, że jedyne połącze-
nia z morzem lądowej Macedonii wiodą przez Bułgarię i Albanię, a obydwa kraje
spoglądają łakomie na pokaźne obszary macedońskiego terytorium i stanowią fun-
damentalne zagrożenie narodu macedońskiego9. Wielokrotnie pisano o Bułgarach,

                                                       
4 Czołowe miejsca w rankingu frekwencji zajmują takie wyrazy, jak ‘state’ [638], ‘government’

[583], ‘official’ [463], ‘president’ [346], ‘international’ [281], ‘minister’ [275], ‘foreign’ [265], ‘eco-
nomy’ [239], ‘party’ [332], ‘diplomat’ [225], ‘political’ [224], ‘parliament’ [173].

5 Na szczególną uwagę zasługuje wysoki zasięg kluczowego – w kontekście greckiego oporu wo-
bec konstytucyjnej nazwy państwa macedońskiego – czasownika ‘uznawać’ [307]. Warto dodać, że
angielski wyraz name, oznaczający najczęściej ‘nazwę’ (w tym wypadku ‘nazwę państwa’), pojawił się
w badanych takstach niemal 500 razy, zajmując niezwykle wysoką, bo 18 pozycję w rankingu frekwen-
cji słowoform pełnoznaczeniowych badanych tekstów. Wśród interesujących – i osiągających wysokie
zasięgi – wyrazów warto jeszcze raz wspomnieć o ‘granicy’ [461] (co można tłumaczyć sytuacją na
granicach w związku konfliktami w państwach i ‘regionach’ [241] ościennych, zwłaszcza w Kosowie).
Wysoką frekwencję uzyskuje także wyraz ‘wsparcie’ [190] oraz ‘członek/członkostwo’ [286]. Jednak
słowem, które osiągając wysoką frekwencję, równocześnie w pewien sposób wyjaśnia sedno dyskursu
o Macedonii, jest wyraz neighbor(ing) (ang. ‘sąsiad(ować)’) [ponad 200 wystąpień].

6 Kategorie budujące ten czynnik to MACEDONIA (+SKOPIE) oraz GRECJA i GRECY w silnym
połączeniu z NAZWĄ, następnie, SERBIA w parze z ALBANIĄ oraz kategoria odnosząca się do
EUROPY wraz z wyrazem ‘UZNAWAĆ’.

7 R.C. Longworth, Macedonia Deployment Uneventful for U.N. Soldiers – 300 U.S. Troops Set to
Join Effort to Prevent War, „The Dallas Morning News”, June 20, 1993.

8 Ibidem.
9 D. Doder, Letter from Skopje. Meaty Little Macedonia Whets Its Bigger Neighbors’ Appetites,

„Newsday” (Melville, NY), August 30, 1992.
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którzy utrzymują, iż Macedończycy nie są odrębnym narodem, lecz językowo
i kulturowo należą do bułgarskiego języka i kultury, oraz o Albańczykach, którzy
nie mają zamiaru zaakceptować niezależnego państwa macedońskiego, ponieważ
jego zachodnia część jest ojczyzną 700 tys. Albańczyków10. Co gorsza, na początku
lat 90. w Skopiu huczało od plotek o kolejnych spiskach i zdradach, co było na rękę
wojowniczym nacjonalistom, którzy naciskali na bardziej radykalne podejście do
kwestii albańskiej. Jednak przeciętny Macedończyk w tym czasie obawiał się takich
rozwiązań, gdyż mogły one prowadzić do prawdziwej pożogi: jeden incydent
i może się okazać, że wybuchnie wojna, w którą włączą się Grecja, Serbia, Bułgaria
i Albania11.

Szczególnie złożone były (i są nadal) relacje Skopia z Atenami. Macedończycy
są wściekli – pisze amerykański publicysta – że Grecja wymachuje groźbą weta,
aby zmusić 12 narodów Wspólnoty Europejskiej do ogłoszenia, że Macedonia musi
zmienić swą nazwę, aby uzyskać takie samo uznanie, jakiego świat natychmiast
udzielił Słowenii, Chorwacji i Bośni-Hercegowinie po rozpadzie Jugosławii12. Gre-
cja zgłaszała gwałtowne obiekcje przeciwko uznaniu Macedonii, ponieważ rząd
w Atenach twierdził, że nazwa ‘Macedonia’ należy wyłącznie do greckiej spuści-
zny, a mimo to 2-milionowa republika bałkańska usytuowana między Serbią
i Grecją, wywodząca swą historię od VI w. n.e., odmawia zmiany nazwy13. Grecy
mieli od samego początku lat 90. ogromne pretensje do Wspólnoty Europejskiej za
próbę nacisku na Ateny, aby te wstrzymały blokowanie uznania Macedonii: to blo-
kowanie było bowiem możliwe, ponieważ Grecja jest członkiem Wspólnoty,
a procedury tej organizacji wymagają jednomyślności (...) warto dodać, że greccy
politycy najmocniej spośród polityków europejskich sympatyzują z Serbią14. I na
odwrót, Serbia pod rządami Miloszewicia długo nie uznawała Macedonii – nie
tylko ze względu na spory graniczne, ale także ze względu na solidarność z Grecją,
która głosiła światu, że Macedonia wysuwa żądania terytorialne wobec greckiej
prowincji o tej samej nazwie.

Tymczasem dla Macedończyków nazwa ich państwa stanowi wyraz własnej
tożsamości. Na początku niepodległości nazwa ta była także środkiem obrony prze-
ciwko ekspansjonistycznej Serbii, która wcześniej wykorzystywała byłą jugosło-
wiańską armię do przejęcia rozległych obszarów Chorwacji oraz Bośni
i Hercegowiny, i która mogła wybrać jako swój następny cel albańską większość
w Macedonii, sąsiadującą z serbską prowincją Kosowo15. Dziennikarze amerykań-
scy byli przekonani, że do wojny wystarczy mały incydent między Bułgarią, Gre-
cją, Serbią czy Albanią, co potwierdził w wypowiedzi dla amerykańskiej prasy Saso
Ordanoski, redaktor tygodnika „Puls”: naszą jedyną nadzieją jest zachowanie rów-

                                                       
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 R.C. Longworth, Macedonia Sits Atop a Balkan Powder Keg, „Chicago Tribune”, May 13, 1993.
13 D. Oberdorfer, Macedonia Appeals for Recognition, Aid, „Washington Post”, November 10,

1992.
14 C.A. Radin, A New Nation has Agonizing Beginnings Macedonia’s Foes are Close to Home,

„Boston Globe”, June 11, 1992.
15 W.G. Landrey, Macedonia Could Turn into Another Balkan Nightmare, „St. Petersburg Times”, July

29, 1992.
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nowagi w regionie i dlatego Macedonia potrzebuje niepodległości i międzynaro-
dowego uznania.

Wielokrotnie pytano z wielkim zdumieniem: dlaczego Grecja kontynuuje swą
‘donkiszotowską’ wojnę przeciwko nazwie ‘Macedonia’? I odpowiadano, że chodzi
o umiejętne zamaskowanie permanentnego prześladowania przez Greków własnych
mniejszości etnicznych, w tym Macedończyków, których setki tysięcy nadal żyją
w Grecji. Nikt nie brał poważnie deklaracji rządu w Atenach, że Grecja jest pań-
stwem jednolitym pod względem etnicznym, chociażby dlatego, że nigdy we
współczesnych czasach nie zezwolono na wiarygodny spis ludności16. Mówiąc
inaczej: dyskusja nad nazwą kraju przesłaniała nie tylko prawdziwe problemy Mace-
donii, ale także fatalne działania Grecji wobec własnych obywateli. Tymczasem ist-
nienie Republiki Macedonii oraz prawo wyboru własnej nazwy to suwerenne prawo
tego kraju. Co więcej, Republika Macedonii ma prawo i obowiązek promować, za-
bezpieczać i chronić macedońską tożsamość etniczną i kulturę w imieniu milionów
Macedończyków na świecie, takie są prawa i prerogatywy suwerennego państwa17.

Jeszcze w 1993 r. ani północny, ani południowy sąsiad, Serbia i Grecja nie
uznały niepodległości Macedonii. Grecja nie zgadzała się nawet na nazwę kraju, zaś
butni serbscy generałowie wielokrotnie powtarzali, że ich siły mogą zająć całą
Macedonię w czasie potrzebnym do wypicia filiżanki kawy18. W następnym roku
handel został sparaliżowany przez sankcje przeciwko Serbii na północy, zaś na
południu przez greckie decyzje o zamknięciu granic, co kosztowało Macedonię
około 60 milionów USD miesięcznie i pozbawiło kraj ropy naftowej i innych su-
rowców. Co gorsza, zabójcze embrago19 zamknęło Macedonii dostęp do środków
finansowych, które miały jej pomóc w transformacji gospodarczej. Dziennikarze
nie mieli złudzeń, że Grecja, która (niesłusznie) przedstawia nazwę ‘Macedonia’
jako symbol agresji terytorialnej wobec Aten, zablokowała pomoc ze strony Unii
Europejskiej dla Macedonii20.

Sytuacja w Macedonii w połowie lat 90. na łamach prasy to kolejna odsłona
sporu z Grecją (zwłaszcza konflikt wokół macedońskich symboli narodowych21).
W 1995 r. przyszłość izolowanej Macedonii, tej pięknej historycznej enigmy (wedle
określenia Johna Gittinga) nadal nie była bezpieczna, gdyż Grecja nadal protesto-
wała przeciwko nazwie kraju, ponieważ – zdaniem Aten – macedońska dynastia
została utworzona przez Aleksandra Wielkiego na terenach dzisiejszej Grecji pół-
nocnej22. Cóż z tego, że później terminem ‘Macedonia’ określano większy obszar

                                                       
16 A.N. Bellio, M.A. Koloski, Name Dispute Covers Up Real Macedonian Problem, „Journal Ga-

zette”, The (Fort Wayne, IN), December 10, 2007.
17 Ibidem.
18 R.C. Longworth, Macedonia Sits Atop a Balkan Powder Keg, „Chicago Tribune”, May 13, 1993.
19 Zainteresowanie prasy tym wątkiem potwierdzają słowa kluczowe roku 1994: GREECE /

GREEK / SANCTIONS / EMBARGO / PAPANDREOU / MACEDONIA / BULGARIAN /
BLOCKADE / TRADE / ATHENS / ECONOMIC / SALONICA.

20 E. Neuffer, Macedonia Reeling as Economy Falters a Bloodless Outpost Tries to Avoid Bosnia
Strife, „Boston Globe”, November 1, 1994.

21 Wyrazy kluczowe roku 1995 to: BOMB / BOMBING / CAR / GLIGOROV (KIRO) / BLAST /
ASSASSINATION (ATTEMPT) / FLAG / SYMBOL.

22 J. Gitting („Manchester Guardian”), Isolated Macedonia is Beautiful, Historical Enigma, „Plain
Dealer”, The (Cleveland, OH), December 3, 1995.
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geograficzny, skoro Ateny nadal uważają, że nazwa ta należy do spuścizny grec-
kiej. Wielu Serbów nadal uważa Macedonię za południową Serbię, Bułgarzy zaś
ciągle sprytnie uznają państwo macedońskie, ale ogłaszają równocześnie, że język
macedoński jest dialektem bułgarskiego. I wreszcie, postkomunistyczna Albania
odwołuje się do patriotycznych uczuć albańskiej mniejszości etnicznej w Macedonii,
podobnie jak do tejże etnicznej większości w sąsiednim Kosowie, które cierpi pod
serbskim panowaniem23.

Przystępując do ONZ w 1993 r., Macedonia widziała swą przyszłość także
w członkostwie w NATO, a zwłaszcza w UE, która zresztą już w 1991 r. nazywała
Macedonię krajem kandydującym. I należy mieć nadzieję, że wkrótce te priorytety
akcesyjne zostaną zrealizowane. Chociażby dlatego, że mimo nieustannych
i licznych trudności państwa o powierzchni porównywalnej ze stanem Vermont,
kraju bez dostępu do morza, zamkniętego między Albanią, Grecją, Bułgarią
i Serbią, to – jak trafnie zauważa Thomas P.M. Barnett – Macedonia ma niezwykle
korzystne położenie, które należy uznać za główny korytarz transportowy między
większymi graczami ekonomicznymi24.

Najnowszym zagrożeniem ze strony sąsiadów jest postawa Bułgarii (członka
UE) przyznającej obywatelstwo Macedończykom, którzy udowodnią bułgarskie
pochodzenie. Wystarczy przedstawić nazwisko i dokument urodzin oraz kilka pro-
stych zaświadczeń, co sprawia, że prawdopodobnie 2/3 obywateli będą mogły uzy-
skać obywatelstwo (...) dziesiątki tysięcy złożyły już podania, a co najmniej 7 tys.
otrzymało już obywatelstwo bułgarskie25.

W 1993 r. Janusz Sznaider, polski szef spraw cywilnych przy misji ONZ,
ostrzegał, że na terenie Macedonii serbskie oddziały mogą ścigać kosowskich Al-
bańczyków, w tej sytuacji Albania może rozpocząć interwencję, w wyniku czego
Macedonia może się stać obszarem operacji wojskowych zarówno dla oddziałów
serbskich, jak i albańskich26. Ten czarny scenariusz był bliski realizacji w 1999 r.,
a opisywane zagrożenia wpisują się w tę część medialnego dyskursu, która dotyczy
napięć w Kosowie i ich wpływu na sytuację w Macedonii27.

Z tego zagrożenia dla Macedonii zdawano sobie sprawę już na początku lat 90.
Dlatego siły rozjemcze ONZ miały monitorować także macedońską granicę, gdzie
zmieszkiwali Albańczycy rzucający wyzwanie serbskim rządom w Kosowie28. Prasa
informowała, że siły pokojowe powinny liczyć nawet do tysiąca żołnierzy, muszą
być uzbrojone, a ich zadaniem będzie pilnowanie obydwu granic: tej z Albanią oraz
granicy z Kosowem. Rozmieszczenie sił rozjemczych miało być decyzją bezprece-

                                                       
23 Ibidem.
24 T.P.M. Barnett, Think About Macedonia. What Victory Will Look Like, „Bucks County Courier

Times” Levittown, PA, November 26, 2007.
25 N. Wood, Nationalism Still a Threat in Macedonia, „New York Times”, The (NY), July 4, 2006.
26 R.C. Longworth, Macedonia Sits..., op.cit.
27 Ten obszar dyskursu reprezentują kategorie: GRANICA w parze z UCHODŹCAMI, następnie

SERBIA z ALBANIĄ, SIŁA w skupieniu z ODDZIAŁAMI./.JEDNOSTKAMI (WOJSKOWYMI), a tak-
że kategoria ETNICZNOŚCI, tworząca mocny związek z kategoriami ALBAŃSKI./.ALBAŃCZYCY
oraz KOSOWO.

28 Associated Press, Un Authorizes Truce Forces for Macedonia, „Boston Globe”, December 12,
1992.
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densową, polegającą na wysłaniu sił, aby zapobiec wydarzeniom (...) przykładem
dyplomacji prewencyjnej29. Boutros-Ghali przyznał, iż kluczowym problemem
Macedonii (której prezydent poprosił o przysłanie sił ONZ) jest granica z serbską
prowincją Kosowo, a wielu analityków twierdziło, że Serbia, po zakończeniu czy-
stek etnicznych w Bośni spróbuje poddać represjom dużą populację Albańczyków
w Kosowie30. W połowie lat 90. sytuację dodatkowo komplikowało niejednoznacz-
ne stanowisko macedońskich Albańczyków. Oto Muhammad Halili, minister bez
teki w rządzie Kiro Gligorova, ogłosił, co odnotowali dziennikarze, że twierdzenie,
jakoby Albańczycy z Macedonii nigdy nie zechcą przyłączenia do Albanii, jest
nierealistyczne i dodał: nasze stanowisko polega na uznaniu europejskiej idei, że
granice nie mogą być zmienione siłą, a wyłącznie w procesie wzajemnego porozu-
mienia31.

Nikt nie miał zatem wątpliwości, że poważnym i nierozwiązanym problemem
Macedonii w tym czasie był status 23-procentowej mniejszości albańskiej. Dlatego
tak ważne były liczne rekomendancje, formułowane w połowie lat 90. przez roz-
maite instytucje amerykańskie, na rzecz promowania stabilności w regionie Bałka-
nów południowych. Panowała powszechna zgoda, że priorytetem powinno być
utrzymanie sił ONZ na granicy Macedonii z Serbią, co miało być dowodem zaanga-
żowania USA w zachowanie integralności terytorialnej Macedonii i może zmniej-
szyć wydatki na cele wojskowe w krajach bałkańskich32. Rzeczywiście, w 1998 r.
kontyngent amerykański liczył już 350 żołnierzy, którzy nosili błękitne hełmy ONZ
i patrolowali granicę z Jugosławią, natomiast oddziały Batalionu Nordyckiego pil-
nowały granicy z Kosowem i Albanią33. Istotne też były projekty NATO (opraco-
wane jeszcze przed interwencją z 1999 r.) polegające na wykorzystaniu terytorium
Macedonii jako bazy dla zabezpieczenia ewentualnego wycofywania swych od-
działów z sąsiedniego Kosowa34.

Stanowisko samych Macedończyków wobec kosowskiego zagrożenia należy
uznać za niezwykle ostrożne: Kosowo jest prowincją Serbii. Jakakolwiek zmiana
granic oznacza powszechną wojnę na Bałkanach – stwierdził macedoński minister
spraw zagranicznych Blagoj Handzinski, i dodał: potępiamy zarówno bojowników
tak zwanej Wyzwoleńczej Armii Kosowa, jak i siły serbskie w Kosowie35.

W kwestii kosowskiej uaktywnili się także Bułgarzy. Prezydent Petar Sojanow
ogłosił, że jeśli walki w Kosowie ulegną intensyfikacji, Bułgaria rozmieści oddziały
dla obrony Macedonii, uzasadniając to działanie faktem, że Macedonia jest prak-

                                                       
29 R. Marquand, U.N. Moves to Avoid War in Macedonia, „The San Francisco Chronicle”, Decem-

ber 1, 1992.
30 S. Meisler (Los Angeles Times), Macedonia to Get Un Force in Effort to Thwart Conflict, „Chi-
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31 T. Hundley, Inner Strife Threatens Macedonia – Albanian Minority Fears Loss of Identity, „Chi-

cago Tribune”, April 3, 1995.
32 C. Meyer, Achieving Stability Macedonia’s Way, „The Washington Times”, September 13, 1996.
33 B. Glauber, Macedonia Could be Drawn into Balkan Warfare – Albanian Minority is Closely

Linked to Embattled Kosovo, „Sun”, The (Baltimore, MD), June 10, 1998.
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4, 1998.
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tycznie prowincją Bułgarii. Oczywiście sami Macedończycy nie byli przekonani do
takiej formy przyjaźni i obawiali się, że w rezultacie takich działań ich kraj przesta-
nie istnieć jako niezależne państwo36.

Punktem zwrotnym dla sytuacji w tej części Bałkanów była interwencja NATO
w Jugosławii. Opis wydarzeń z 1999 r. został zdominowany przez dyskurs huma-
nitarny. O Macedonii pisano wtedy niemal wyłącznie w kontekście exodusu
uchodźców uciekających przed zdominowaną przez Serbów armią jugosłowiańską
prowadzącą brutalną kampanię, której celem było wygnanie etnicznych Albańczy-
ków z Kosowa37. Wbrew własnemu bezpieczeństwu Macedonia udzieliła pomocy
uchodźcom. Inna była natomiast sytuacja w Albanii, gdzie granice z Kosowem były
wprawdzie otwarte, ale niewielu uchodźców zdołało się przedostać bezpiecznie,
gdyż ta granica została zablokowana przez siły serbskie38. W 1999 r. mieliśmy też
do czynienia z niebezpieczną retoryką nacjonalistów albańskich w zachodniej Ma-
cedonii. Albańska propaganda – o czym pisała prasa w USA – stopniowo radykali-
zowała wyborców, szczególnie na bardzo lokalnym poziomie. Głośnym echem
odbiły się wydarzenia w Blace (m.in. zamknięcie przejścia granicznego). Arben
Xhaferi, lider Demokratycznej Partii Albańczyków, powiedział wtedy w parla-
mencie, że rząd macedoński traktuje Albańczyków tak samo, jak traktują ich Ser-
bowie. Tego typu wypowiedzi ilustrują niebezpieczną polaryzację stanowisk: oto
prezydent Macedonii Kiro Gligorov, ten sam mąż stanu, który w czasie konfliktu
w Bośni potrafił trzymać na wodzy zapalczywych nacjonalistów, stwierdził, że ko-
sowscy uchodźcy powinni być odesłani do Albanii39.

Prasa amerykańska relacjonowała stanowiska wielu stron zaangażowanych
w ten złożony konflikt. Czytelnicy mogli zatem poznać racjonalne stanowisko Bori-
sa Trajkovskiego, który na żądania bezwarunkowego przyjmowania uchodźców
z Kosowa, co było przecież szalenie niebezpieczne dla struktury etnicznej Macedo-
nii, odpowiadał: Macedonia nie jest krajem afrykańskim i nie można jej tak trakto-
wać. Główna odpowiedzialność (i ewentualnie wina) za dalsze losy uchodźców
z Kosowa spoczywała wówczas na społeczności międzynarodowej. Najkrócej mó-
wiąc, Macedonia stawiała słuszne postulaty włączenia się krajów zachodnich
w pomoc ekonomiczną dla kraju, który miał wziąć na swe barki ogromny ciężar
przyjęcia tysięcy uciekinierów z Kosowa. Dlatego też, cytowane przez gazety opi-
nie, podobne do tej, którą wygłosił Louis Gentile (pracownik oenzetowskiej agencji
ds. uchodźców, jakoby Macedończycy szantażowali Zachód ludzkim życiem40, nale-
ży uznać za atrakcyjne medialnie, ale całkowicie fałszywe i skrajnie demagogiczne.
                                                       

36 V. Crawley, Gis Cope with Tedium in Macedonia. Peacekeepers a Deterrent to Serbian Invasion,
„The Washington Times”, May 10, 1998.
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38 E. Knickmeyer (The Associated Press: Wire services): Full Macedonia Camps Turn Away New
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Kolejną odsłoną kosowskiej pożogi, którą tym razem Albańczycy chcieli rozsze-
rzyć na Macedonię, były wydarzenia z 2001 r. Nazywając rzecz po imieniu, w tym
czasie w Macedonii trwała regularna wojna domowa. Kiedy oddziały policji
w Tetovie toczyły walki z albańskimi rebeliantami, prasa amerykańska nie miała
złudzeń, że walki są dowodem na to, iż Albańczycy intensyfikują swe działania
w Macedonii, podobnie jak Albańczycy na południu Serbii, we wschodnim Koso-
wie a powstańcy próbują przejąć kontrolę na obszarami granicznymi41. Amerykań-
scy dziennikarze pisali wprost, że wielu walczących doskonaliło swe umiejętności
w Kosowie. Z drugiej jednak strony, zauważano, że to macedoński rząd stara się
przedstawić grupy partyzanckie jako zagranicznych najeźdźców, a przecież wielu
rebeliantów to Albańczycy urodzeni w Macedonii42. Przedstawiciele macedońskich
sił wojskowo-policyjnych twierdzili, że rebelię rozpoczęła nowa albańska siła par-
tyzancka, która otrzymywała wsparcie z zagranicy i ze strony albańskiej mniejszo-
ści w Macedonii. Niebezpieczeństwo wybuchu powstania w pełnej skali było bar-
dzo prawdopodobne, podobnie jak w południowej Serbii. Rebelianci, którzy sami
siebie określali mianem Armii Wyzwolenia Narodowego, próbowali ustanowić
swoją zbrojną obecność w przygranicznych wioskach a ich celem było rozprze-
strzenianie działań bojowych na całą zachodnią Macedonię43. W tej sytuacji trudno
było nie krytykować sił zachodnich, chociażby z tego powodu, że oddziały albań-
skie przekraczały granicę pomimo obecności oddziałów NATO, które miały tę gra-
nicę uszczelnić44.

W ostatnich latach silny związek Macedonii z Kosowem widoczny w dyskursie
prasowym manifestował się w doniesieniach na temat amerykańskich nacisków na
Skopie w sprawie uznania niepodległości Kosowa. Oczywiście Serbia intensywnie
zabiegała o to, by Macedonia tego nie robiła. Dlatego obserwujemy napięcie poli-
tyczne w stosunkach z Serbią, zwłaszcza po oficjalnym uznaniu Kosowa przez
Macedonię.

Kolejny z wyodrębnionych obszarów dyskursu jest reprezentowany przez silną
tendencję do współwystępowania tych kategorii, które odnoszą się do politycznej
walki wyborczej45. Wybory w Macedonii były tematem wielu doniesień prasowych
w USA także ze względu na pewne problemy proceduralne. Amerykanie mieli wąt-
pliwości co do integralności delikatnej macedońskiej demokracji. Podawano np.
przykłady, kiedy to trzy miesiące po wyborach, rząd macedoński nie opublikował
oficjalnych rezultatów głosowania, a w niektórych obwodach powtarzano wybory
nawet 5 razy46. Opisywana problematyka powracała na łamy dzienników przy oka-
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zji każdych wyborów w Macedonii. Szczególnie dużo pisano o zwycięstwie opozy-
cji w 1998 r. Również rok 2002 przyniósł wiele pozytywnych relacji na temat Ma-
cedonii. Dziennikarze pisali wtedy o najbardziej demokratycznych wyborach
w historii tego kraju. Ważnym wydarzeniem był bowiem wyborczy sukces Ahme-
tiego i przegrana dotychczasowej partii rządzącej.

Prasa informowała swoich czytelników o niezwykle istotnym stanowisku Unii
Europejskiej, zgodnie z którym wolne i uczciwe wybory w Macedonii mają zasad-
nicze znaczenie, jeśli chodzi o szybki postęp w negocjacjach akcesyjnych tego kra-
ju47. Prozachodni politycy macedońscy obawiali się w 2006 r., że w wyborach na-
cjonaliści macedońscy i albańscy mogą pokrzyżować ich plany, zwłaszcza jeśli
głosujący uznają, że członkostwo w UE nie jest możliwe w bliskim czasie. W pew-
nym sensie te obawy są ciągle aktualne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w 2008 r.
wybory zostały zakłócone przez akty przemocy, np. strzelaninę w lokalu wybor-
czym w Skopiu, która spowodowała śmierć jednej osoby, a kilka osób zostało ran-
nych. Amerykańskie gazety informowały o przypadkach kradzieży urn wyborczych
wraz z kartami do głosowania, co zmusiło komisję wyborczą do wstrzymania gło-
sowania w 22 lokalach wyborczych48. A więc wybory w 2008 r. określono mianem
najgorszych wyborów parlamentarnych w historii Macedonii, zakłócanych przez
akty przemocy i podejrzenia o oszustwa przy urnach49.

Uczestnictwo w strukturach transatlantyckich, członkostwo w NATO i UE są
– zdaniem dziennikarzy – kluczowe dla macedońskiej racji stanu. Ten obszar dys-
kursu o Macedonii na łamach amerykańskich dzienników można określić mianem
sporu o miejsce i rolę Macedonii na arenie międzynarodowej50. Początki niepodle-
głej Macedonii na arenie międzynarodowej były niezwykle trudne. W 1993 r. na-
dzieją dla Macedonii – jak czytamy w „Christian Science Monitor” – była deklara-
cja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rozpatrzenia wniosku Skopia o przyjęcie
w poczet członków ONZ. Ten ważny cel udało się osiągnąć, mimo tradycyjnego
sprzeciwu Grecji, która ustami swego ministra spraw zagranicznych Michalisa Pa-
paconstantinou groziła, że kraje, które będą głosować za przyjęciem Macedonii,
mogą się spodziewać pogorszenia stosunków z Atenami. Na początku lat 90. – jak
oceniała prasa – szansą Macedonii był fakt, że mimo iż na szczycie Wspólnoty
Europejskiej podtrzymano greckie żądanie nieuznawania Macedonii niektóre pań-
stwa Wspólnoty mogą się wyłamać z szeregu51.

W 1995 r. przyszłość Macedonii na arenie międzynarodowej była niepewna. Wy-
buch etnicznej nienawiści, która eksplodowała w Bośni i Chorwacji, był bardzo bli-
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ski, ze względu na coraz większe napięcie między Macedończykami i Albańczykami.
Istniało też niebezpieczeństwo, że konflikt w Bośni może się przerodzić w większą
wojnę bałkańską, która mogła objąć także Macedonię52.

W 2001 r. – zdaniem amerykańskich dziennikarzy – podczas najgorszego kryzy-
su w historii niepodległej Macedonii udało się zapobiec katastrofie dzięki działa-
niom Zachodu. Dzienniki amerykańskie chętnie cytowały wypowiedzi albańskich
polityków, którzy dostrzegali szczególną rolę USA w zakończeniu konfliktu.
W wywiadzie opublikowanym na łamach albańskojęzycznej gazety „Fakti” (cyto-
wanym przez amerykańskich dziennikarzy) przywódca rebeliantów Ali Ahmeti
stwierdził, że jego siły rebelianckie zaakceptują porozumienie jeśli wszystkie jego
żądania zostaną spełnione a gwarantem porozumienia zostanie NATO, Unia Euro-
pejska oraz Stany Zjednoczone53. Po zakończeniu konfliktu około 700 żołnierzy
NATO pozostało w Macedonii, aby utrzymać pokój. Istniały jednak pewne wątpli-
wości co do tego, jak długo zagraniczne siły mają w Macedonii pozostać. Akcen-
towano szczególną rolę USA w umacnianiu pokoju i podkreślano, że rząd mace-
doński pozostaje w ścisłych konsultacjach z USA i UE w wielu kwestiach, włączając
w to problematykę bezpieczeństwa54.

W 2003 r. istotne stało się także zaangażowanie UE, która właśnie w Macedonii
rozpoczęła swą pierwszą militarną misję, przejmując obowiązki utrzymania pokoju
w etnicznie podzielonym kraju. Rozmieszczenie tych sił miało być testem zdolności
UE do samodzielnego radzenia sobie z problemami zamiast – jak to miało miejsce
do tej pory – zwracać się o pomoc do NATO czy USA. W bazie wojskowej pod
Skopiem 400-osobowa misja formalnie zastąpiła siły dowodzone przez NATO, które
jak dotąd chroniły pokój i bezpieczeństwo tego bałkańskiego narodu od (...) 2001 r.55

Intensywne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej w Macedonii – zwłasz-
cza USA i UE – miało też miejsce w 2004 r., kiedy to namawiano (zgodnie
z intencją rządu macedońskiego) do bojkotu referendum zainicjowanego przez
radykalnych nacjonalistów, którego celem było zniesienie lokalnej autonomii, a to
uderzałoby w Albańczyków56. Cofnięcie reform w kwestii autonomii mogłoby bo-
wiem zdestabilizować kraj i zagrozić szansom Macedonii na akcesję do UE
i NATO57. Dziennikarze amerykańscy oddali głos także zwolennikom ograniczenia
autonomii lokalnej, którzy przekonywali, że nowe prawo w tej kwestii oddaje władzę
w ręce Albańczyków w 16 z 84 okręgów w kraju, a tym samym jest skutecznym
środkiem przejęcia kontroli nad rozległym obszarem zachodniej Macedonii, co będzie
wstępem do podziału państwa w przyszłości.
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Trudna sytuacja Macedonii na arenie międzynarodowej wiąże się nieprzejednaną
postawą Grecji wobec sąsiada. Wątek greckiego sprzeciwu wobec konstytucyjnej
nazwy Macedonii nie schodził z łamów amerykańskich dzienników od 1991 r. Sytu-
ację dodatkowo komplikował fakt, że nieprzejednana Grecja miała poparcie niemal
wszystkich sojuszników NATO. Dlatego też, jak cierpliwie wyjaśniali swym amery-
kańskim czytelnikom dziennikarze na forum międzynarodowym: NATO, UE i ONZ
Macedonia jest nazywana skrótem FYROM (the Former Yugoslav Republic of Mace-
donia58. Na początku stanowisko Grecji mogło wydawać się śmieszne – pisała przy-
chylna sprawie macedońskiej „Chicago Tribune” (21 luty 1994) – wkrótce jednak
przekonanie Greków o zagrożeniu ze strony Skopia przybrało formę realnych
i wrogich działań ze strony Aten wobec byłej republiki Jugosławii. Okazało się, że
words speak louder than actions, one word, anyway: Macedonia. Naciskana przez
przyjaciół, otoczona przez wrogów maleńka Macedonia walczy o przetrwanie59,
a wszystko to, przez ‘nacjonalistyczną wrzawę’ ze strony Grecji, która w końcu nało-
żyła embargo handlowe na Macedonię. Nieodpowiedzialne i nieprzejednane stanowi-
sko Grecji doprowadziło do podziału w Europie i zaczęło irytować niektórych do-
tychczasowych sojuszników Aten („Chicago Tribune”, 22 maja 1994 r.). Spór grec-
ko-macedoński przeniósł się w 2003 r. za ocean. Mieliśmy wtedy bowiem do
czynienia ze szkodliwą – zdaniem wielu publicystów amerykańskich – działalnością
senatora USA Kanavasa, który apelował o przyjęcie przez Kongres USA kuriozalnej
deklaracji, że pierwszymi Macedończykami byli Grecy60.

W lutym 2008 r. dziennikarze odnotowali fakt, że ONZ zaproponowała pięć
nazw dla Macedonii: Demokratyczna Republika Macedonii, Konstytucyjna Repu-
blika Macedonii, Niezależna Republika Macedonii, Republika Górnej Macedonii,
Republika Nowej Macedonii. Władze w Skopiu wprawdzie nie przyjęły żadnej
z nich, ale były gotowe do dalszych rozmów, aktywnie współpracując z Mathhew
Nimetza, negocjatorem ONZ. Jednak mimo to, na szczycie NATO w Bukareszcie
Grecja postawiła weto wobec zaproszenia Macedonii do członkostwa w Sojuszu
Północnoatlantyckim, co – jak czytamy na łamach „NYT” – było nieodpowiedzial-
nym aktem i nikt już nie miał złudzeń, że intencją Greków nie jest wspieranie sta-
bilności regionalnej, lecz niszczenie stosunków sąsiedzkich, co przejawia się
w atakowaniu narodowej tożsamości Macedonii, małego, lecz dumnego kraju. Au-
tor przekonuje jednak, że Macedonia przetrwa, będzie kontynuować wspieranie
natowskich misji i oczekiwać kolejnej szansy na członkostwo w Sojuszu, lecz coraz
bardziej prawdopodobne jest to, że już nigdy Macedończycy nie zgodzą się na
zmianę nazwy swego kraju tylko po to, aby zadowolić sąsiadów61.

A zatem jednym z kluczowych tematów w 2008 r. na łamach dzienników
w USA62 były problemy Macedonii z akcesją do NATO63, zagrożoną po raz kolejny
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greckim sprzeciwem, mimo że pozostali członkowie Sojuszu od lat przekonują, że
niewielka Macedonia nie stanowi żadnego zagrożenia dla Aten64.

W ostatniej dekadzie polepszyły się za to stosunki z Serbią. Już w 2000 r. odbył
się szczyt państw bałkańskich w Skopiu, podczas którego nowy przywódca Jugo-
sławii Vojislav Kostunica ogłosił, że Europa potrzebuje ‘stabilnych Bałkanów’.
Zgodnie z tą deklaracją polityczną miała nastąpić nowa era regionalnej współpracy,
tak aby Jugosławia mogła powrócić do społeczności międzynarodowej.

Wizerunek Macedonii na arenie międzynarodowej uległ pogorszeniu w 2005 r.
Wydarzeniem wyjątkowym okazały się ‘tajne więzienia CIA’65. Ale skandal niereje-
strowanych przelotów maszyn, na pokładzie których mieli się znajdować terroryści
przewożeni do tajnych więzień poza USA, dotknął przecież nie tylko Macedonię66,
ale także niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Jeszcze więk-
szy skandal miał miejsce rok wcześniej, kiedy to pisano o ‘fałszywej wojnie
z terroryzmem’, jak prasa nazwała policyjny plan wykrycia – za wszelką cenę – spi-
sku terrorystycznego na terenie Macedonii, co zakończyło się ‘egzekucją’ siedmiu
imigrantów, której dokonały ‘Lwy’, jednostka specjalna policji macedońskiej67.

Mimo wielu trudności, z jakimi musi się zmierzyć Macedonia na arenie między-
narodowej, amerykańscy dziennikarze są optymistami, wyrażając przekonanie, że
dramatyczne wydarzenia w Macedonii udowodniły jak wiele można osiągnąć, gdy
Europa i USA wspólnie działają na rzecz wspierania demokracji, sprawiedliwości
i pojednania. Prasa chętnie cytowała Vlado Buckovskiego, który wyjaśniał amery-
kańskim czytelnikom, że w następstwie wojny w Kosowie Macedonia niemal po-
grążyła się w zamęcie przemocy na tle etnicznym, która jest charakterystyczna dla
większości Bałkanów w latach 90. 68 Ale zamiast powszechnej wojny w Macedonii
zapanował pokój, który był możliwy dzięki dyplomacji prewencyjnej wspieranej siłą
militarną, co doprowadziło do historycznego porozumienia podpisanego nad jezio-
rem w Ochrydzie. Jak dalej czytamy, była to decydująca kombinacja dyplomatycz-
nego przywództwa Stanów Zjednoczonych, zaangażowania Unii Europejskiej i siły
militarnej NATO, która umożliwiła mojemu krajowi odrzucenie przemocy
i wrogości etnicznej na rzecz pokojowego pojednania i demokratycznych reform69.
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Ostatni z głównych obszarów dyskursu o Macedonii wiąże się ze staraniami Al-
bańczyków o polepszenie własnej sytuacji w Macedonii70. Amerykańscy dziennika-
rze informowali, że po ogłoszeniu przez Macedonię niepodległości obydwie strony,
Macedończycy i Albańczycy, uznały, że nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego,
gdyż posługują się całkowicie odmiennymi językami a poza tym – inaczej niż
w Bośni, gdzie mieszane małżeństwa zawierano między Serbami, Chorwatami
i Muzułmanami (zwłaszcza w Sarajewie) – o małżeństwach mecedońsko-
-albańskich prawie się nie słyszy71. Ale mimo że Macedonia siedziała na beczce
prochu, współpraca obydwu społeczności była możliwa, np. w 1993 r., kiedy ła-
godny rząd, kierowany przez byłego komunistę, uzyskał wsparcie partii albań-
skiej72. Prasa zauważyła, że w Macedonii istniała tradycja ukrywania etnicznych
animozji już w czasach tureckiej dominacji, która trwała do początków XX w. Co
więcej, Albańczycy i Macedończycy wspólnie walczyli o utworzenie wolnej Macedo-
nii w 1903 r., a macedońscy Albańczycy pomogli swym słowiańskim sąsiadom pod-
czas II wojny światowej73.

W Republice Macedonii narastały jednak problemy, gdyż Albańczycy czuli za-
grożenie. Działaniem, które miało być jednym ze sposobów obrony kultury
i tożsamości mniejszości albańskiej, było uruchomienie własnego uniwersytetu, co
– jak przekonywali pomysłodawcy tego przedsięwzięcia – nie było inicjatywą wy-
mierzoną przeciw państwu macedońskiemu, lecz wyrazem pragnień ludności albań-
skiej, która czuje, że ich kultura stopniowo zanika74. W 1997 r. tematem wielu do-
niesień prasowych był wybuch konfliktu na tle narodowościowym, np. w Gosti-
varze, gdzie między meczetami Albańczyków a prawosławną cerkwią trzeba było
rozlokować amerykańskie jednostki antyterrorystyczne, aby nie dopuścić do
otwartego konfliktu. Ilustracją narastającego konfliktu etnicznego była obszernie
opisywana sytuacja w Gostivarze. W zamieszkach w mieście zginęło czterech Al-
bańczyków a burmistrz Rufi Osmani wywiesił albańską flagę na gmachu ratusza, co
spowodowało natychmiastową interwencję policji, a wkrótce – wyrokiem sądu – za
sprzeczne z konstytucją działania, lidera miejscowych Albańczyków skazano na
7 lat więzienia. Wydarzenie to odbiło się głośnym echem w prasie amerykańskiej.
Coraz ostrzej zaczęli się wypowiadać albańscy liderzy. Istnieje dziedzictwo kseno-
fobii między wspólnotami etnicznymi na Bałkanach – wprost stwierdził Arben Xha-
feri, jeden z liderów albańskich, dodając: Albańczycy są obecnie ofiarami a my
chcemy bronić naszego życia, kultury i tożsamości75. Pod koniec lat 90., kiedy kon-
flikt zaczął przybierać na sile, prasa amerykańska broniła albańskiego punktu wi-
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dzenia, twierdząc, że ani Xhaferi, ani żaden z liczących się przywódców Albańczy-
ków nie jest wyznawcą separatyzmu, którego tak bardzo obawia się Macedonia.
Trudno jednak ignorować fakt, że liderzy albańscy domagali się równych praw dla
Albańczyków, co było nie do przyjęcia dla ekstremalnych nacjonalistów, postrze-
gających Albańczyków niemal wyłącznie jako terrorystów, którzy próbują przejąć
władzę nad krajem76. Dlatego walka polityczna w Macedonii miała – także w sferze
dyskursywnej – niejednokrotnie bardzo gwałtowny przebieg. Cytowany już Xhaferi
ogłosił nawet, że nie ma różnicy między sytuacją Albańczyków w Macedonii
a sytuacją w Kosowie77, co bezrefleksyjnie powtarzała prasa amerykańska. Starając
się zaprezentować własne stronnictwo w korzystnym świetle, przywódca radykalnej
Demokratycznej Partii Albańczyków osłabiał nieco ton swych wypowiedzi, podkre-
ślając, że o ile jednak kosowscy Albańczycy dążą do niepodległego państwa, o tyle
Albańczycy w Macedonii akceptują niepodległość kraju, którego chcą być czę-
ścią78. Sytuacja była zatem niejednoznaczna. Z jednej strony, za wielki sukces de-
mokracji uznano fakt, że w 1998 r., do nowego, koalicyjnego rządu Macedonii po
raz pierwszy weszła partia albańska, co zostało powszechnie ocenione jako obie-
cujący krok w kierunku większej harmonii etnicznej w tym kraju79. Pamiętajmy
jednak, że jeszcze pod koniec lat 90. powszechnie zdawano sobie sprawę, że do
długotrwałego porozumienia ciągle jeszcze daleko. Te wątpliwości doskonale ilu-
struje opinia Ljubena Paunosriego, jednego z liderów VMRO, ważnej siły na ów-
czesnej scenie politycznej: Macedonia musi być bardzo ostrożna w stosunku do
Serbii, Albańczyków i NATO80. Amerykańscy dziennikarze dostrzegali ponadto fakt,
że niektóre polityczne ugrupowania albańskie nie były oficjalnie uznawane przez
rząd, dlatego tylko umiarkowane grupy Albańczyków miały swą reprezentację
w parlamencie. Stąd poczucie nierównego traktowania (także w sferze politycznej)
budziło złość 30-procentowej albańskiej populacji w Macedonii, która czuła się
wykluczona jeśli chodzi o dostęp do miejsc pracy czy równych praw81.

Generalnie postawę Albańczyków w Macedonii chwalono, zwłaszcza za to, że
zachowali spokój podczas nalotów NATO. Wkrótce jednak konfliktowa sytuacja
doprowadziła w 2001 r. do wybuchu albańskiej rebelii. Nagłówki w amerykańskich
dziennikach nie pozostawiały złudzeń, że mamy do czynienia z wojną domową82.
Okazało się jednak, że to, co nieprawdopodobne na Bałkanach, w Macedonii jest
możliwe: nastąpił pokój. Amerykańscy dziennikarze z podziwem pisali o możliwo-
ściach pokojowego rozwiązania konfliktu, które pojawiły się, gdy liderzy partii
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politycznych sformowali rząd jedności w celu wypracowania politycznego porozu-
mienia w nadziei na zakończenie powstania, rozbrojenia rebeliantów i spełnienia
żądań Albańczyków w kwestii zwiększenia ich praw83. Wkrótce liderzy dwóch
głównych partii albańskich i dwóch najsilniejszych partii słowiańskich spotkali się,
aby ustalić sposoby rozwiązania najbardziej dzielących je kwestii. Mimo że nieuf-
ność między grupami etnicznymi była nadal bardzo duża (co wywoływało wątpli-
wości co do możliwości porozumienia)84, udało się podpisać porozumienie. W re-
zultacie doszło do fundamentalnych zmian w macedońskiej konstytucji, ustawach,
samorządzie, policji, wojsku i mediach, a wszystko to w celu promowania uczciwej
równowagi i odpowiedzialności między macedońską większością i etnicznymi Al-
bańczykami85. Oczywiście napięcia pozostały, np. podczas konferencji prasowej po
podpisaniu porozumienia przywódca głównej partii albańskiej Arben Xhaferi od-
mówił zwracania się do dziennikarzy po macedońsku, podając jako powód zapisy
dopiero co podpisanego porozumienia86. Jednakże osiągnięto wielki sukces. Ame-
rykanie podkreślali, że walki ustały wraz z wynegocjowanym z udziałem Zachodu
porozumieniem pokojowym, zgodnie z którym przyznano Albańczykom więcej
praw i udzielono amnestii rebeliantom, którzy złożyli broń, a główni przywódcy
rebeliantów stali się politykami i partnerami partii macedońskiej w koalicji, która
rządzi Macedonią87.

W 2003 r. uwagę mediów zwrócił ‘spór etniczny o Matkę Teresę’. Amerykań-
ska prasa poświęciła temu wydarzeniu wiele uwagi. Dziennikarze pytali: kim jest
zmierzająca do świętości laureatka Nagrody Nobla? Świat uznaje ją wprawdzie za
Albankę, a może powinien uznać ją za Macedonkę? Albo Wołoszkę?88

Mimo pewnych trudności, Macedonia weszła w nową erę polityczną, w której
jednak – jak przekonywał „New York Times” – mamy do czynienia ze starymi
podziałami etnicznymi89. Podział ten jest nadal zakorzeniony, chociaż w wyniku
wyborów parlamentarnych zmalały wpływy zdyskredytowanych partii nacjonali-
stycznych obwinianych o eskalację konfliktu w 2001 r. oraz oskarżanych o zinsty-
tucjonalizowaną korupcję. Umiarkowana lewica, która otrzymała blisko 2/3 głosów,
musiała zadecydować, czy podzielić się władzą z Alim Ahmetim, nową dominującą
siłą wśród polityków albańskich – tym samym Ahmetim, który kierował rebelią
partyzancką w 2001 r., następnie zgodził się na rozbrojenie w zamian za zmiany
legislacyjne, które zwiększą prawa mniejszości. Warto dodać, że choć zwycięscy
socjaldemokraci potrzebowali albańskich partnerów do skutecznego rządzenia,
istniał poważny opór wewnątrzpartyjny wobec idei współpracy z Ahmetim. Co
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gorsza, nazwisko Ahmetiego było nadal na amerykańskiej czarnej liście ekstremi-
stów a większość Macedończyków uważała go za terrorystę90.

Nadzieją na nowe czasy dla Macedonii jest utrzymanie przez Skopie gotowości
do integracji z UE. Symbolem tego kursu był w pewnym sensie prezydent Trajkow-
ski. Jak przekonywał Nikola Grujevski z centroprawicowej VRMO, śmierć Traj-
kowskiego, polityka cenionego i szanowanego przez Macedończyków bez względu
na ich narodową, religijną czy polityczną przynależność w istocie zbliżyła, zjedno-
czyła w bólu i smutku skonfliktowane grupy etniczne91.

Uwagi końcowe

W relacjach amerykańskich dzienników kluczowe problemy kwestii macedoń-
skiej mają charakter ‘konfliktu’, a nawet ‘wojny’, a istotny aspekt gwałtownych
wydarzeń jest ‘etniczny’. Według Amerykanów, kluczem do zrozumienia Macedo-
nii, a w dużej mierze głównym powodem zainteresowania tą częścią Bałkanów, jest
problem ‘albański’, a zwłaszcza sytuacja w ‘Kosowie’. I to nie tylko w wymiarze
militarnym, ale także w wymiarze humanitarnym. Poza wspomnianym problemem,
najbardziej angażuje uwagę amerykańskiej prasy spór z Grecją. Najmocniejszym
kondemnadum badanego dyskursu jest ‘wojna’ (ale także ‘przemoc’), najmocniej-
szym zaś mirandum – ‘pokój’ (oraz ‘niezależność/niepodległość’). Głównym akto-
rem zewnętrznym na Bałkanach są Stany Zjednoczone oraz NATO i UE, natomiast
mniej pisano o ONZ.

Dyskurs o Macedonii na łamach amerykańskich dzienników w latach 1991–
–2009 był różnorodny. Oczywiście odnajdujemy w relacjach dziennikarskich wiele
przejawów typowej dla Zachodu ‘bałkanizacji’ Macedonii, Kennanowskiego spoj-
rzenia na ten kraj przez pryzmat stereotypów, zużytych metafor (Macedonia jako
‘bałkańska beczka prochu’, ‘kraj chaosu’, ‘kolejny punkt zapalny’ etc.) i nieupraw-
nionych analogii (skupiska Kosowarów jako obozy koncentracyjne). Ponieważ
jednak Macedonię – niemal od samego początku – traktowano jako ‘bliskiego so-
jusznika USA w regionie’, widoczna była tendencja do przedstawiania tego kraju
w odmiennym świetle niż pozostałych państw pojugosłowiańskich. Krótko mówiąc,
zwłaszcza na początku niepodległości Macedonia miała wyjątkowo ‘dobrą prasę’
w USA. Niejdnokrotnie nawet idealizowano ten kraj. Poetycko pisano np., że
w porównaniu z niemal każdym innym miejscem, gdzie tlą się zgliszcza Jugosławii,
Skopie wygląda jak raj (...), gdzie park wzdłuż Wardaru za dnia chłodzi starszych
wędkarzy, a nocą daje schronienie młodym kochankom92. Doceniano macedońską
bezkrwawą drogę do niepodległości i zdumiewający fakt, że Macedonii udało się
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uniknąć typowego ‘bałkańskiego konfliktu’, mimo iż ulokowana między wrogimi
sąsiadami musi walczyć o przetrwanie. Na początku lat 90. z uznaniem pisano
o tym, jak Macedonia radzi sobie z wewnętrznym konfliktem etnicznym. Aby żyć
w pokoju, wspólnoty etniczne starały się porozumieć, w przeciwieństwie do ultrana-
cjonalistycznych idei czystości etnicznej jako to miało miejsce wszędzie w byłej Jugo-
sławii: kiedy rozpadła się federacja, Macedończycy wybrali właściwą formułę (...) nie
akcentowali narodowych tożsamości, a zamiast tego zaakceptowali wspólne życie
jako jedyne możliwe rozwiązanie (Associated Press 1993). Publicysta „New York
Times” przekonywał, że w tumulcie, który zniszczył Jugosławię, Macedonia przeciw-
stawiła się własnej gorzkiej historii, aby utrzymać pokój93. Nie bacząc na zagrożenia
dla Słowian ze strony albańskiego nacjonalizmu, multietniczna Macedonia odnosi
sukces, a znakomitą ilustracją tego faktu jest stare miasto w Skopiu, na lewym brzegu
Wardaru, Czarszija: bo tam najmocniej bije serce Macedonii, a prawosławni Słowia-
nie i muzułmańscy Albańczycy spotykają się, aby robić interesy już od XV wieku94.

Tę wyjątkowość Macedonii należało chronić. Dlatego w czasie kryzysu kosow-
skiego 1999 r., mimo pewnej krytyki władz w Skopiu, zdawano sobie sprawę, że
olbrzymi napływ Albańczyków może zagrozić delikatnej równowadze etnicznej
Macedonii, co więcej, wprost pisano, że Macedonia powinna otrzymać wsparcie ze
strony wspólnoty międzynarodowej, gdyż sama nie jest w stanie poradzić sobie (np.
ekonomicznie) z tak ogromną liczbą wygnańców. W 2001 r. prasa amerykańska nie
udzieliła tak bezwarunkowego poparcia albańskim rebeliantom, jak to miało miej-
sce w wypadku Kosowa. Negocjacje pokojowe przyjmowano entuzjastycznie
i chętnie cytowano Borisa Trajkovskiego, który mówił, że [negocjacje] są nie tylko
zwycięstwem demokracji, ale przede wszystkim Macedończyków, którzy – w tych
trudnych czasach – byli w stanie udowodnić swą jedność i siłę (...) jest to zwycię-
stwo wszystkich obywateli Macedonii bez względu na ich przynależność etniczną95.

Jeden z warunków pokoju, złożenie broni przez rebeliantów, nazwano sukcesem
NATO i wspaniałym małym rozbrojeniem96 i ogłoszono, że w końcu pojawiła się
szansa uniknięcia podziału Macedonii97.

W sporze z Grecją sympatia prasy amerykańskiej była po stronie Skopia. Nie-
jednokrotnie postawę Aten nazywano ‘histeryczną’, ‘donkiszotowską’ lub ‘napa-
stliwą’, i nie przebierano w słowach: argument Grecji, że Macedończycy nie są
odrębnym narodem, jest śmieszny. Macedończycy są Słowianami, którzy mówią
odrębnym językiem (...) Grecy uważają także, że mają prawo do Aleksandra Wiel-
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kiego, gdy tymczasem jego królestwo to tak odległe czasy, że nie ma absolutnie
żadnych związków ze współczesną Grecją czy Macedonią98.

Uznanie przez USA w 2004 r. – mimo tradycyjnego sprzeciwu Grecji – nazwy
‘Macedonia’ stanowi dobry krok w kierunku normalizacji sytuacji. Stare bałkańskie
powiedzenie głosi – ilustrując tym samym legendarny bałkański pesymizm – że
„jeśli na ścianie powiesić siekierę, to wszyscy się będą martwić, czy nie spadnie
ona na dziecko; i tak zamartwiać się będą... zanim dziecko się jeszcze narodzi”. Ten
pesymizm w wypadku Macedonii jest nieuzasadniony. Wbrew wielu przewidywaniom
jej wrogów, Macedonia nie uległa dezintegracji, nie pogrążyła się w chaosie krwawej
wojny, a idea multietnicznej tożsamości państwa krzepnie. Mimo wielu problemów,
przyszłość najbardziej słonecznego kraju na Bałkanach – przynajmniej w świetle wy-
powiedzi prasowych – wygląda całkiem dobrze.

The feedback on conflicts and disputes about Macedonia
in American newspapers in 1991–2009

Summary

The USA is the world leader in terms of the number of the dailies. Most of them are regional or
local in character, but some of the US newspapers are very powerful and have a global influence,
i.e. The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Christian Science
Monitor and USA Today. Thus the global range of audience of some American papers is the
reason why it is worth doing the systematic reconstruction of the discourse on Macedonian inde-
pendence presented in the US newspapers. The aim of this article is to present some research
findings referring to the reconstruction of configuration of actors, events, topics and values pre-
sented in media accounts of that country. The research is based on the examination of texts that
were published in the years 1991–2009 in selected American newspapers available in America’s
Newspapers database. There were 380 texts (app. 250 thous. words) in the corpus. The first level
of analysis was the lexical examination of the texts. The next level focused on the computer as-
sisted content analysis that allowed the author to examine the key elements of journalist messages
in subsequent years. In the last stage of analysis the author applied statistical measurements using
a multidimensional information processing method (the factor analysis). They enabled to extract
five factors representing the main areas of press discourse on Macedonia: 1) the animosity of the
neighbouring countries towards Macedonia and – simultaneously – Macedonia’s striving for the
recognition in the world; 2) the conflict in Kosovo and its influence on the situation in Macedo-
nia; 3) the media interest in the political situation in Macedonia, especially the electoral one;
4) the dispute on the position and the role of Macedonia in international relations; 5) the efforts of
the Albanians to obtain equal rights and improve their status in Macedonia.
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