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Obraz Serbów i Chorwatów w ich współczesnej
historiografii

W okresie wojny bardzo często pojawiają się tendencje etnocen-
tryczne, które powodują, że ludzie przypisują sobie jak i całemu
swojemu społeczeństwu pozytywne cechy i wartości, koncentrując
się na niesprawiedliwych krzywdach, okrucieństwie i na obrzydli-
wości przeciwnika. Poprzez jego dehumanizację przypisują mu
ekstremalnie negatywne cechy, korzystając z pejoratywnych opinii
politycznych i takich gradacji grup społecznych. Jednak po zakoń-
czeniu konfliktu następuje zmiana poglądów wobec dotychczaso-
wego przeciwnika, która prowadzi do wypracowania bardziej wy-
ważonych stereotypów, co polega na tym, że do obrazu cech ne-
gatywnych dodaje się pozytywne.

Nebojša Petrović1

Prawda o Jugosławii i jej intelektualistach przypomina rozbite lu-
stro: każdy kawałek odzwierciedla swoją głęboką prawdę i bez-
denne kłamstwo. Dopiero praktyka codziennego życia nadaje fak-
tom wymiar prawdy.

Dubravka Ugrešić2

Na początku lat 90. XX wieku Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii roz-
padła się i w to miejsce usiłowano stworzyć państwa narodowe, a konflikty etniczne,
które towarzyszyły temu procesowi, zaskoczyły swą siłą, zaciętością i okrucieństwem.
Pół wieku realizacji jugosłowiańskiej idei wspólnotowej w myśl hasła: „jedność i bra-
terstwo” („bractvo i jedinstvo”), promowanej przez władze komunistyczne w stosun-
kach między narodami, zastąpione zostało wzajemną wrogością, poczuciem odrębności
narodowościowej i religijnej, połączonej z sukcesywnym wzrostem niechęci wobec
dotychczasowych rodaków3.

Najbardziej zaskakujące było to, że proces ten wymknął się spod kontroli ludzi nie-
potrafiących uchwycić momentu, w którym ich sposób myślenia o przedstawicielach
innego narodu obrał wrogi kierunek; nie umieli nawet uzasadnić swojego zachowania.
Często padały stwierdzenia: „Do wczoraj byliśmy przyjaciółmi... [...]. Nie mogę uwie-
rzyć, że to się zdarzyło... W ciągu jednej nocy staliśmy się wrogami i nie wiem, z ja-

                                                       
1 N. Petrović, Psihološke osnove pomirenja između Srba, Hrvata i Bošnjaka, Beograd 2005, s. 242.
2 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006, s. 75.
3 N. Petrović, Psihološke..., s. 17.
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kiego powodu. [...] Przed wojną było super... Moimi sąsiadami byli Muzułmanie, Chor-
waci. Świętowaliśmy wspólnie nasze święta. Na kilka miesięcy przed wybuchem kon-
fliktu ludzie zaczęli się separować”4. Nikt nie kwestionował, że przez tyle lat „wielu
Serbów i Chorwatów żyło razem, jako dobrzy sąsiedzi, a nawet i przyjaciele, bez wzglę-
du na etniczne konflikty z okresu wojny [drugiej wojny światowej – M.K.W.]”5.

Po wybuchu wojen jugosłowiańskich często można było spotkać się ze zdziwie-
niem i pytaniem, które powtarzała międzynarodowa opinia publiczna: jak mogło dojść
do tego, że narody, które przez kilkadziesiąt lat żyły w jednym kraju i mówiły tym
samym językiem, wystąpiły przeciwko sobie w bratobójczej walce i skierowały wobec
siebie tak ogromną nienawiść. Odpowiedzi na to pytanie udzieliła między innymi
chorwacka pisarka Dubravka Ugrešić, która w książce Kultura kłamstwa w następujący
sposób ujęła ten skomplikowany proces:

Z początku szło łatwo, oskarżyli komunistyczny reżim o całe zło (manipulację masami!),
wyrzucili ze słownika idei hasła ideologiczne (braterstwo, jedność, socjalizm, titoizm itp.),
rozebrali stare symbole (sierp i młot, czerwoną gwiazdę, jugosłowiańską flagę, hymn, po-
piersia Tita). Wielcy Manipulatorzy wraz ze swoimi drużynami ułożyli nowy słownik ide-
ologicznych haseł (demokracja, suwerenność narodowa, europeizacja itp.), powołali do ży-
cia nowe symbole (parlament, narodowe flagi, narodowe hymny itp.), zmienili nazwy ulic,
placów, miast, a potem wprowadzili się do tych samych budynków (z których korzystał Ti-
to), otoczyli tymi samymi ludźmi: komunistami przeobrażonymi w demokratów, demokra-
tami przeobrażonymi w nacjonalistów, nacjonalistami przeobrażonymi w liberałów, libera-
łami przeobrażonymi w konserwatystów... Wielcy Manipulatorzy, transformersi, zdemon-
towali stary system i zbudowali nowy z tych samych elementów! A wtedy zatrzymali się
strudzeni, by odsapnąć, zmęczeni wysiłkiem i nagle zauważyli, że kraj – patrzcie tylko! –
wciąż był cały. Ruszyli więc do demontażu państwa. Doskonałe drużyny (w których skład
wchodzą pisarze, socjologowie, politolodzy, psychiatrzy, filozofowie i... generałowie!) roz-
poczęły proces produkowania nienawiści, kłamstwa i szaleństwa. By łatwiej im było prze-
prowadzić demontaż tak wielonarodowego, wielokulturowego kraju, Wielcy Manipulatorzy
zaproponowali najskuteczniejsze hasło, nową utopię: naród. Żeby obudzić uśpioną świado-
mość narodową, należało pośpiesznie ustalić różnice: w czym my się różnimy (a więc jeste-
śmy lepsi) od nich. W drużynach budujących uśpioną, utraconą, „represjonowaną” tożsa-
mość narodową gorliwie pracowali koledzy: uniwersyteccy profesorowie, lingwiści, dzien-
nikarze, pisarze, historycy, psychiatrzy... Najpierw zaczęło się delikatne, potajemne
przeliczanie, potem bardziej jawne dzielenie, jeszcze później bardzo ostentacyjne... piętno-
wanie. Bo jakże inaczej oznakować swoje bydło, jak odróżnić własne stado od cudzego?
Z początku całe to narodowe zamieszanie sprowadzone zostało do wspólnego mianownika,
którym stało się eleganckie i niejasne wyrażenie: „homogenizacja narodu”. [...] Jeszcze póź-
niej statystyczne, indyferentne spisy mieszkańców przeszły w cieplejszą, bardziej emocjo-
nalną formę, polegającą na składaniu dobrowolnych publicznych deklaracji (jestem Chor-
watem, Serbem, Muzułmaninem, Słoweńcem...). Do języka mediów w jugosłowiańskiej co-
dzienności stopniowo przenikały nowe słowa: etnicznie czysty w opozycji do etnicznie
nieczysty. Czyste i nieczyste szybko rozrosło się w brudną wojnę i towarzyszące temu syn-
tagmy (oczyszczanie terenu, czystki etniczne itp.). Do mediów codziennie trafiały mapy Ju-

                                                       
4 Ibidem, s. 30; D. Vukmanović, Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca [w:] Fragmenti politič-

ke kulture, M. Vasović (ed.), Beograd 1998, s. 319.
5 J. Županov, Društvo [w:] Hrvatska, D. Bilandžić (ed.), Zagreb 1992, s. 68.
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gosławii z rozmaicie zabarwionymi plamami, i każdy jakąś barwę i plamę odbierał jako za-
grożenie. Ludzie zaczęli więc podstawiać zadki, żądając od swych Wielkich Manipulatorów
(„ojców narodu”, „obrońców”, „wodzów”), aby im wypalili piętno. Twierdzili z przejęciem,
że piętno jest tym właśnie, czego zawsze, od stuleci, pragnęli, ale w czasach „komuszego”,
„czerwonokmerskiego” reżimu nie mieli odwagi się do tego przyznać. W wyraziście napięt-
nowanych narodowych gromadach zaczęło się kolejne zamieszanie: ludzie poszukiwali no-
wego, dodatkowego niuansu, który dałby im miejsce szczególne, czegoś, co odróżniłoby
„wielkiego” Chorwata od „dobrego”, a także dobrego Chorwata od złego, i wreszcie –
„wielkiego” Serba od Serba po prostu6.

Również Ivo Banac zarzucał intelektualistom, że w głównej mierze przyczynili się
do rozbudzenia niechęci narodowych poprzez tzw. odkłamywanie historii, które pole-
gało na tym, że wydarzenia z przeszłości przestano ujmować przez pryzmat ideologii
komunistycznej (głównie właśnie „braterstwa i jedności”), jednakże zaczęto je inter-
pretować przez inny pryzmat – narodowy7.

W eskalacji nienawiści znaczącą rolę odegrały stereotypy, istniejące, aczkolwiek
„uśpione” w społeczeństwie od dziesiątków lat8. Tej sytuacji bezsprzecznie sprzyjało
funkcjonowanie zbiorowego imaginarium9 w narodzie, które scalało i wytwarzało po-
czucie jedności wspólnotowej, a co za tym idzie – odrębności wprowadzającej podział
na: „my” – „oni” w znaczeniu antagonistycznym, w którym bardzo dobrze owe ste-
reotypy funkcjonują. Podzielanie tych samych wyobrażeń i dogmatów na płaszczyźnie
socjalnej, religijnej, ideologicznej, kulturowej i politycznej zazwyczaj prowadzi do
zamknięcia się danych grup i ich hermetyczności. Powoduje to również automatyczną
ocenę innych społeczności przez pryzmat własnych wartości oraz samooceny10.

Kształtowanie syntetycznych i uproszczonych poglądów jest o tyle kuszące, że są
one uniwersalne i mają tendencje do czarno-białego przedstawiania świata. Kanalizują
one ludzką energię i determinują zachowania społeczeństwa11. Jak wskazywał Erich
Fromm, sprzężone jest to również z warunkami, w których człowiek żyje, a ekstremal-
ne okoliczności (do takich należy bez wątpienia wojna) polaryzują pewne zjawiska
i opinie.

Znakomitym przykładem obrazującym ów dychotomiczny podział świata była reto-
ryka, którą posługiwali się Chorwaci w czasie wojny z Serbami w latach 1991–1995.
Dubravka Ugrešić przeprowadziła analizę tego zjawiska, opisując, jak przez używanie

                                                       
6 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 68 i 69.
7 I. Banac, Cijena Bosne, Sarajevo 1996, s. 45 i n.
8 Ibidem, s. 30; D. Vukmanović, Antagonistička akulturacija Srba i Crnogoraca..., s. 319.
9 Imaginarium – pojęcie stworzone przez Benedicta Andersona – to wspólne wyobrażenie narodu o ce-

chach określających ów naród, przynależnego mu terytorium, gdzie znajdują się miejsca o dużej wadze
symbolicznej, z którym związane są ważne postacie i wydarzenia; to symboliczne odniesienie, które określa
naszą tożsamość. Zob. też M. Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych
krajach słowiańskich, Kraków 2006, s. 12.

10 J. Banac, Cijena Bosne, s. 48 i 49; Z. Lutovac, Većinsko-manjiski odnosi kao deo političke kulture
[w:] Fragmenti političke kulture, M. Vasović (ed.), Beograd 1998, s. 226.

11 I. Banac, Cijena Bosne, s. 44; J. Dragović-Soso, „Saviours of the nation”. Serbia’s intellectual oppo-
sition and the revival of nationalism, London 2002, s. 223 i 224, zob. też O. Milosavljević, U tradiciji
nacionalizma ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o „nama” i „drugima”, Beograd 2002, s. 41;
M. Bobrownicka, Patologie..., s. 134.
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metafor „czysty/brudny” ustanawiano na bieżąco system wartości. Propagandyści (me-
dia, politycy i intelektualiści) uzasadniali konieczność wszczęcia konfliktu zbrojnego
w celu „oczyszczania (kraju) z zewnętrznych (serbskich) wrogów”12.

Retoryka oparta na tej dychotomii dobrze się przyjęła na płaszczyźnie społecznej,
w której elementem o silnym znaczeniu stało się uwypuklanie pochodzenia, ujmowa-
nego niemalże jako segregacja rasowa.

Jawne deklarowanie przynależności etnicznej stało się nową zasadą chorwackiego bon tonu
i dlatego oświadczenie jednej z publicznych osób („Wszystkim wiadomo, że w mojej rodzi-
nie już od trzystu lat nie było bizantyjskiej krwi”), które gdzie indziej w najlepszym razie
zabrzmiałoby dziwacznie, tutaj należało do normalnego sposobu bycia13.

Ówczesna homogenizacja narodu w latach 80. XX wieku nie polegała tylko na
określeniu własnej – „czystej” – tożsamości narodowej, ale i na ustanowieniu jednoli-
tego sposobu myślenia oraz ustaleniu jednego systemu wartości. W przeciwnym razie
również i taki osobnik wyrzucony został poza nawias jako „nieczysty”. „Do tej grupy
zanieczyszczeń należeli nie dość dobrzy Chorwaci, sabotażyści, zdrajcy, antytudźma-
nowscy14 komandosi, jugonostalgicy i ci, co myśleli inaczej”15.

U Serbów z kolei można było zauważyć w latach 80. XX wieku powrót do kulty-
wowania wyobrażeń wywodzących się ze starodawnej, opartej na wydarzeniach histo-
rycznych, kultury i tradycji narodowej oraz związanego z tym specyficznego sposobu
myślenia, cechującego się staroświeckością i archaizującym językiem. Problem ten
znakomicie przedstawił Ivo Žanić w książce Oszukana historia. Estrada gęślarzy, kult
hajduków i wojna w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie w latach 1990–199516,
w której szeroko opisał „system współczesnego, mitycznego myślenia o polityce
i historii, posługując się rozbudowaną »neofolklorystyczną« semantyką i wywiedzioną
z niej symboliczną składnią”17.

Serbscy socjologowie dokonali analizy szkolnych podręczników dla szkół podsta-
wowych, w których staroświeckie stereotypy przedstawione w czytankach dla dzieci
wykorzystane zostały do utrwalania wzorców moralnych, opartych na postaciach wo-
dzów, wspomnianych już hajdukach i wojownikach.

Dominujące patriarchalno-wojownicze wyobrażenia i systemy wartości sprzyjały bowiem
utwierdzaniu się każdej monolitycznej ideologii, motywowały ojcowski charyzmat wodza,
uzasadniając „wojenne” postrzeganie porządku świata, który pozostawiał przed człowiekiem
i zbiorowością jedną tylko alternatywę: zdobywać i zwyciężać albo zostać pokonanym
i podbitym. W tak zarysowanej przestrzeni ksenofobia była naturalną reakcją na czyhające

                                                       
12 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 98.
13 Ibidem, s. 98, zob. też D. Ugrešić, Muzeum bezwarunkowej kapitulacji, Izabelin 2002, s. 260.
14 Od nazwiska Franjo Tudjmana – chorwackiego przywódcy HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica)

– Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej.
15 D. Ugrešić, Muzeum..., s. 100.
16 I. Žanić, Prevarena povijest. Guslarska estrada, kult hajduka i rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

1990–1995 godine, Zagreb 1998.
17 M. Dąbrowska-Partyka, Gusle, knindže i civilno društvo. Retoryka serbskich tekstów o tematyce na-

rodowej [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków
1999, s. 132.
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zewsząd zagrożenia, wszelki kompromis stawał się zdradą lub zapowiedzią i początkiem
zguby, a interesy zbiorowości bezwzględnie dominowały nad wątpliwościami jednostki18.

Również w chorwackich podręcznikach szkolnych można było odnaleźć tęsknotę za
silnym przywódcą państwowym, „ojcem narodu”, mającym uosabiać chorwackość,
a przez swoją postawę dążącym do realizacji aktualnych aspiracji i interesów narodu,
które miały być jednogłośnymi postulatami wszystkich obywateli. Dotychczasowy
bohater młodzieży „heroizowany i fetyszyzowany Tito”, został zastąpiony „architek-
tem chorwackiego oporu”, „wielkim Chorwatem”, „Chorwatem wszech czasów” –
Franjo Tudjmanem19. Chorwackie pragnienia i schematy były więc jednoznacznie
osadzone we współczesności i nie potrzebowały odwoływać się do historii i tradycji,
której brak zarzucali zresztą Chorwatom Serbowie.

Wśród nich bowiem istniały autostereotypy aktualne od wieków. Postrzegali siebie
jako „naród wojowników, gotowy do wszelkich poświęceń, zwłaszcza zaś – do odda-
nia życia za wolność narodu, obronę jego tożsamości, jego religii, języka i pisma, inte-
gralności jego terytorium, którego granice miały wyznaczać serbskie groby, a także –
do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa, przeznaczonego narodowi wybranemu po
wielu niewinnie doznanych cierpieniach20. Był to stereotyp wyznaczony i kultywowa-
ny przez epicką pieśń ludową, tradycyjnie wykonywaną przy wtórze gusala (gęśli)21.
Gęśle są jednym z symboli wiążących się z serbskim charakterem i naturą do tego
stopnia, że nawet Chorwaci, opisując stereotypowego Serba, pisali o gęślach. Również
serbska badaczka Olivera Milosavljević, powołując się na publikacje Mane Pešuta
(Odnosi Srba i Hrvata kroz revoluciju) i Radovana Samardžicia (Istorija prvih progo-

                                                       
18 Personifikacja losu oraz koncentracja stereotypowych cech, charakterystyczna dla danego narodu,

uosabiana było w postaci mężczyzny-przewodnika-ojca i wodza równocześnie. W przeniesieniu na płasz-
czyznę społeczną wywoływało to potrzebę znalezienia wśród współczesnych polityków kogoś, kto utożsa-
miałby taką postać. Zachowanie społeczeństwa chorwackiego i serbskiego podczas wyborów w 1990 roku
to potwierdzało. Największą popularnością cieszyli się odpowiednio Franjo Tudjman i Slobodan Milošević
– aspirujący do bycia przywódcami. Każdy z nich przekonywał swój naród, że może zostać napadnięty
i zniszczony. Tym sposobem wzbudzano i utrzymywano nienawiść przeciwko innemu narodowi, który miał
stanowić potencjalne zagrożenie, a patriotyzm, który był ważnym zjawiskiem dla społeczeństwa, dzięki
populistycznej retoryce nabierał cech nacjonalistycznych, osadzając w mentalności społecznej sporą dozę
nietolerancji wobec innych narodów. Doprowadziło to do sytuacji, w której np. w Chorwacji żaden z Ser-
bów z okręgu Knina czy Benkovaca nie głosował na Serbską Partię Demokratyczną. Chorwacka Wspólnota
Demokratyczna Tudjmana (HDZ – Hrvatska Demokratska Zajednica) otrzymała absolutną większość
z powodu systemu większościowego i ogromnej pomocy finansowej chorwackich emigrantów. W Serbii
ludzie przerażeni możliwością wybuchu konfliktów wojennych oddają głosy na Socjalistyczną Partię Serbii
(SPS – Socjalistička Partija Srbije) Slobodana Miloševicia, ale nie dlatego, że obiecywała wojnę, lecz wręcz
przeciwnie dlatego, że jej sloganem wyborczym było hasło: „z nami nie ma niepewności”. Podczas wojny
w Bośni i Hercegowinie, w momencie gdy polityka Belgradu stanie się rozbieżna z tą, którą realizowały
władze w Pale, na serbskiego przywódcę wysunie się Radovan Karadžić, D. Gil, Prawosławie, historia,
naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005, s. 158; N. Petrović,
Psihološke..., s. 23; J. Dragović-Soso, „Saviours...”..., s. 245; D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 404;
D. Plut, Socijalizacijski obrazci osnovoškolskich udžbenika, s. 11–38; M. Bobrownicka, Patologie..., s. 56.

19 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 131.
20 M. Dąbrowska-Partyka, Gusle..., s. 133, zob. też I. Čolović, Muzeum nacjonalizmu, „Gazeta Wybor-

cza”, 28 listopada 2002 r., s. 14.
21 I. Žanić, Prevarena..., s. 21 – 91.
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na) potwierdza, że pierwszymi podstawowymi cechami serbskimi są: „męczeństwo
oraz wojownicza mentalność”22.

Inny obraz, przedstawiony przez Danka Popovicia w publikacji Knjiga o Milutinu,
to serbski „gospodarz”, chłopski filozof i obserwator historycznych wydarzeń. Postać
ta jest skonstruowana jako kolejna w dziejach tej literatury „personifikacja serbskiego
losu”, wyrażająca swój rzetelny i sprawiedliwy, pokorny i pełen dumy stosunek do
historii, którą bohater narrator współtworzy, a która obchodzi się z nim bezlitośnie.
Zaktualizowano tutaj przede wszystkim autostereotyp Serba bojownika „o wolność
waszą i naszą”, rozczarowanego wyzwoliciela „braci Słowian”, którzy niezmiennie
odpłacają mu czarną niewdzięcznością, bezustannie czyhając na jego życie i mienie, na
jego ziemię, tożsamość i bezpieczeństwo. Naród miał być tutaj zewsząd otoczony
przez podstępnych wrogów, dla których dobra szczodrze przelewał swą bezcenną krew
i bez szemrania znosił kolejne wybryki i pomyłki historii23.

Wątki martyrologiczne związane ściśle z duchowością oraz archaizujące stereotypy
umacniały się pod wpływem religijnego odrodzenia narodowego, zwłaszcza u Serbów.
Badacz serbskiej kultury i literatury Predrag Palavestra stwierdza, że „współczesna
kultura serbska jest kulturą opartą na średniowiecznych tradycjach serbskiego prawo-
sławia oraz świętosawskiej i kosowskiej etyce, patriarchalności i wyjątkowym kulcie
przodków, a także na tragicznej gotowości do ponoszenia ofiar”24. W latach 80. nastą-

                                                       
22 O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 139.
23 Należy zaznaczyć, że te cechy były jedynie kilkoma spośród wielu elementów charakteryzujących

„naturę Serbów”. W latach 80. uwypuklono je na potrzeby propagandy i „odrodzenia narodowego”. Szerszy
i bardziej złożony obraz zaproponował Vladeta Jerotić (prawosławny psycholog, psychiatra, kulturolog,
antropolog chrześcijański i historiozof), czerpiąc z badań innego znawcy kultury i filozofii historii Jovana
Cvijicia. Według nich, Serbów cechuje: „1) umiłowanie prawdy, 2) przekora i upór, 3) mieszanina lub
naprzemienne łączenie naiwności i przesadnej podejrzliwości, aż po stany paranoidalne czy obsesyjne (przy
nierozwiniętym krytycyzmie), 4) mieszanina lub naprzemienne łączenie komponentu pogańskiego i chrze-
ścijańskiego (z jednej strony uleganie »losowi«, zwłaszcza »złemu losowi«, ale też zemście, z drugiej zaś
miłosierdzie i umiejętność wybaczania), 5) afektowana irytacja i kapryśność (nagłe zmiany nastroju), wy-
lewna uczuciowość na zmianę z bezdusznością, rozchwianie emocjonalne, 6) zazdrość – dominująca, zda-
niem Jeroticia, cecha narodu serbskiego (cudzy sukces odbierany jest jako własna porażka, umacnia to
obecne w nim poczucie niskiej samooceny), 7) nietolerowanie różnic w myśleniu, co często prowadzi do
poważnych konfliktów (to najprawdopodobniej wynik autorytarnego sposobu wychowania we wczesnym
dzieciństwie w obrębie tradycyjnej patriarchalnej rodziny serbskiej), 8) brak wytrwałości w odniesieniu do
pracy i realizacji planów, szybkie zmęczenie się (znużenie) i spadek zainteresowania niezależnie do tego,
czy plany są realizowane pomyślnie, czy też nie, 9) jednoczesne pielęgnowanie w sobie typu wojownika
(najczęściej wojownika o prawdę) i ofiary, świętej ofiary – kosowskiej ofiary, czynienie z klęski zwycię-
stwa, 10) w związku z poprzednią cechą – negacja »zasady realności«, a tym samym skłonność od tego, co
utopijne, 11) »identyfikacja z agresorem«, zachowana jeszcze od czasów niewoli tureckiej (mniej znana czy
nieznana w nemanjiciowskim okresie historii narodu) i 12) uleganie wpływom (w obcych krajach) i rela-
tywnie szybka asymilacja”, V. Jerotić, Vera i nacija, Beograd 1995, s. 46–49 [w:] Ratništvo. Patriotizam.
Patrijarhalnost. Analiza udžbenika za osnovne škole, red. R. Rosandić i V. Pešić, Beograd 1994 za
M. Dąbrowska-Partyka, Gusle..., s. 135; B. Kumanović, Retradicionalizacija političke kulture [w:] Frag-
menti političke kulture..., s. 278; I. Čolović, Muzeum nacjonalizmu..., s. 14; M. Đorđević, Književnost
populističkog talasa [w:] Srpska strana rata. Trauma i katarza u istorijskom pamćenju, red. N. Popov,
Beograd 1996, s. 406.

24 P. Palavestra, Književnost – kritika ideologije, Beograd 1991, s. 26; D. Ugrešić, Kultura kłamstwa...,
s. 404.



Obraz Serbów i Chorwatów w ich współczesnej historiografii 203

piła identyfikacja narodu z religią, co mogło być też efektem tego, że w czasach komu-
nistycznych raczej starano się obniżyć rolę wiary w życiu społecznym25.

Wraz z tym zjawiskiem powróciło uwypuklanie różnic religijnych, które pogłębiły
jeszcze bardziej antagonizm serbsko-chorwacki. Rozbudzano fobie przeciwko katoli-
cyzmowi oraz Watykanowi, temu odwiecznemu wrogowi, który sprawił, że „katolicki
nacjonalizm jest największym wrogiem Serbów w historii, ponieważ stoi za nim Ko-
ściół, który ma monopol na prawdę”26.

W Chorwacji również można było zaobserwować nawiązywanie do elementów po-
wiązanych z próbami „odbudowania” czy też „odświeżenia” tożsamości narodowej.
Nastąpił tam proces „konfiskaty jugosłowiańskiej pamięci zbiorowej i zastępowania jej
pamięcią narodową”, który polegał między innymi na „wymazywaniu” tego regionu
z mapy Bałkanów (określanych jako obszar „bizantyjskiej nie- czy też anty-kultury
i cywilizacji barbarzyńskiej”) i „przyniósł czasami tragikomiczne, ale chwilami także
groźne rezultaty w postaci np. słynnych już „naukowych” projektów, dotyczących
etnogenezy Chorwatów oraz niekończących się sporów wokół „nowej kodyfikacji”
języka chorwackiego”27.

Według badaczy problemu przedstawiciele tego narodu czerpali argumenty
z dwóch zasadniczych faktów. Pierwszym z nich było położenie terytorialne – Chor-
wacja była regionem wysuniętym na zachód, po drugie, była krajem, w którym domi-
nującą religią był katolicyzm. Oba te argumenty miały decydować o większym podo-
bieństwie kultury chorwackiej do łacińskiej – czyli uosabianej przez Europę Zachod-
nią, aniżeli do tej, którą reprezentowały sąsiednie republiki, położone na wschodzie –
przede wszystkim Serbia. Ten podział na wschód i zachód, wprowadzony poprzez
zdecydowane odcięcie się od dotychczasowych krajan, miał na celu przedstawienie,
nie po raz pierwszy zresztą, własnych cech i charakteru narodowego w pozytywnym
świetle, w opozycji do „tych drugich”, w tym przypadku Serbów: „Chorwacki naród to
nie to, co serbski, który jest agresywny i sfrustrowany w swojej masie serbsko-
-bizantyjską filozofią życiową; zabij, grab, kradnij, by w końcu zawładnąć”28.

Analizując wzajemne postrzeganie się Serbów i Chorwatów, można było zauważyć
powtarzającą się w literaturze przedmiotu pewną prawidłowość: Serbowie widzieli
siebie przez pryzmat wydarzeń historycznych zarówno tych z XIV wieku (wojny
z Turcją osmańską, heroizm bitwy na Kosovym Polju), jak i wydarzeń z XX wieku
(wojny bałkańskie). Chorwatów zaś postrzegali przede wszystkim przez pryzmat dru-
giej wojny światowej (poprzez faszystowskie Niezależne Państwo Chorwackie oraz
mordy popełniane między innymi na Serbach, czego symbolem był obóz koncentracyj-
ny w Jasenovacu). Chorwaci widzieli zaś Serbów głównie jako naród cechujący się
prymitywnymi, „wschodnimi” zachowaniami i kierujący się takimi też regułami; oraz
jako społeczność dążącą do utworzenia tzw. Wielkiej Serbii, absolutnej dominacji
i podporządkowania sobie pozostałych narodów jugosłowiańskich, co było nawiąza-

                                                       
25 O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 53; M. Bobrownicka, Patologie..., s. 54.
26 I. Banac, Cijena Bosne, s. 55; N. Popov, Serbski dramat, Warszawa 1994, s. 97, zob. też D. Gil,

Prawosławie..., s. 140.
27 D. Gil, Prawosławie..., s. 136; zob. też D. Ugrešić, Muzeum..., s. 33.
28 A. Mohorovičić, Kultura Hrvatske [w:] Hrvatska..., s. 39; D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 100;

M. Bobrownicka, Patologie..., s. 95.
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niem do silnej serbskiej pozycji w Królestwie Jugosławii w dwudziestoleciu między-
wojennym.

Niektóre wydarzenia miały stanowić kluczowy dowód na to, że Chorwaci i Serbo-
wie zawsze byli bardziej antagonistami, aniżeli realizatorami idei „braterstwa i jedno-
ści”. Takim przykładem i jednocześnie znakomitym uogólnieniem, na które wskazał
Nebojša Petrović, były stwierdzenia, że „to Serbowie zabili Stjepana Radicia29 lub te,
że to Chorwaci zorganizowali zabójstwo króla Aleksandra”30 – i uwzględniało się w tej
wypowiedzi wszystkich bez wyjątku przedstawicieli obu tych narodów. Również
Olivera Milosavljević wskazywała na tę samą tendencję do uogólniającej stereotypiza-
cji narodowej i uproszczeń31.

Ponadto, według Petrovicia, Chorwaci mieli utożsamiać Serbię z Bizancjum, igno-
rując fakt, że te dwa państwa w okresie średniowiecza prowadziły ze sobą nieustannie
wojny, którym towarzyszyły często krwawe masakry”32. Z kolei Ivo Banac stwierdził:
„Mówi się o bizantyjskości, nie pojmując w ogóle, w czym rzecz. Która bizantyjskość?
Bizantyjskość św. Cyryla i Metodego czy bizantyjskość Ivana Orfanotrofa? Czyż ju-
styniańska Dalmacja nie była bizantyjska?”33.

Z kolei Dubravka Ugrešić w następujący sposób tłumaczy stosowanie w chorwac-
kim społeczeństwie tego określenia: „w nowym systemie wartości (czyste–brudne)
krew bizantyjska to najbardziej groźne zanieczyszczenie. „«Bizantyjski» jest po prostu
innym (finezyjniejszym!) słowem określającym to, to serbskie, prawosławne, co tym
samym w systemie językowo-ideologicznym znaczy: chytry, brudny, fałszywy, a więc
całkowicie inny niż my”34.

W latach 80. w Serbii powstało wiele książek opierających się na wyżej wymienio-
nych stereotypach i autostereotypach. „Nebojša Popov w swej publikacji zatytułowanej
Serbski dramat nazywa ten rodzaj literatury »narodowym realizmem«, wskazując na
jego ścisłe socjologiczne powiązania z kręgami tych odbiorców, którzy skłonni są

                                                       
29 Stjepan Radić – chorwacki działacz polityczny w okresie dwudziestolecia międzywojennego, prze-

wodniczący HSS – Hrvatska Seljačka Stranka (Chorwackiej Partii Ludowej).
30 Król Aleksander (z serbskiej dynastii Karadžordževiciów) został zamordowany w Marsylii

9 października 1934 roku przez członków chorwackiej orgnizacji Ustaša („Powstaniec”), założonej przez
Ante Pavelicia oraz działaczy Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej (VMRO).

31 Rozpatrując problem stereotypizacji narodów byłej Jugosławii (SFRJ), należy wskazać interesujący
fakt. Istniały ogromne różnice mentalnościowe i kulturowe między Serbami z Serbii właściwej a tymi
z Bośni i Chorwacji, podobnie jak pomiędzy Chorwatami z Chorwacji a tymi z Hercegowiny. Po drugiej
wojnie światowej różnice, które podzieliły społeczeństwo, miały raczej podłoże industrializacyjne i ekono-
miczne, a nie narodowe. Jednak nie odegrało to większej roli w 2. połowie lat 80., w momencie stereotypi-
zacji drugiego narodu. Obraz został uogólniony i sprowadzał się wyłącznie do pochodzenia etniczno-
-narodowego. Mogło to świadczyć o tym, że topos ojczyzny, ziemi i narodu był silniejszy i przez to żywot-
niejszy w bałkańskich społeczeństwach. Potwierdzać to mógł jeszcze jeden fakt, zauważony w literaturze
dotyczącej tematu: „przemoc w Jugosławii nie pojawiła się z powodu nacjonalistycznego gniewu – zadaw-
nionego lub nowego – ale dzięki niekontrolowanym akcjom wpływowych osób, nawołujących do «obrony
narodowości»”. Ukształtowane już wtedy wyobrażenie na temat: „swój i przeciwnik” było jedynie dodat-
kowym bodźcem do popierania pożądanych haseł politycznych. O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 24 i 154;
N. Petrović, Psihološke..., s. 18; I. Banac, Cijena Bosne, s. 51; D. Jančar, Terra incognita, Warszawa 1993, s. 6.

32 N. Petrović, Psihološke..., s. 18.
33 I. Banac, Cijena Bosne, s. 107.
34 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 100; D. Ugrešić, Muzeum..., s. 261.
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w literaturze widzieć przede wszystkim »świadectwo rzeczywistości« i utożsamiać jej
konstrukty z życiową i historyczną prawdą”35. W związku z odejściem tematów tabu
w tamtym okresie zaczęły powstawać książki o tematyce wojennej i przedwojennej,
które reinterpretowały historię bądź były po prostu subiektywnymi wspomnieniami
z okresu 1941–1945. Pisarze, którzy zdecydowali się nawiązywać do drugiej wojny
światowej, silnie działali na wyobraźnię społeczeństwa serbskiego i mieli wpływ na
rozbudzenie negatywnych emocji wobec sąsiadów. Przykładem mogła być pozycja
Jovana Radulovicia Golubnjač, opublikowana w 1983 roku. Autor porusza w niej za-
gadnienie stosunków serbsko-chorwackich, według których Serbowie wraz z nadej-
ściem drugiej wojny światowej przeobrazili się z dobrych sąsiadów w ofiary niejedno-
krotnie wyrzucane ze swoich domów36.

Innym popularnym dramatem był Nóż Vuka Draškovicia. Tematem utworu są au-
tentyczne wydarzenia, które rozegrały się w dniu prawosławnej Wigilii w 1942 roku,
w Hercegowinie. Przedstawiały one masakrę jednej serbskiej rodziny, dokonaną przez
sąsiadów – muzułmańskich ustaszy37.

Charakterystyczne dla powieści Draškovicia było rozmycie i zatarcie granicy pomiędzy tymi
dwoma pojęciami (muzułmanie/ustasze – M.K.W.), co pozwalało wykreować ponadhisto-
ryczne wyobrażenie Kata Serbskiego Narodu, w którym skupiły się wszystkie jego najważ-
niejsze, utrwalone przez tradycję figury: Turka – muzułmanina, Rodaka – Odszczepieńca,
Słowianina – Zdrajcy, Chorwata – Papisty. Opisy mąk zadawanych Serbom przez owo
ucieleśnienie wszelkiego historycznego Zła są niesłychanie drastyczne i w żadnym z nich
nie brakuje wyrazistego wskazania winnych, ani też odpowiednio barwnego opisu ich be-
stialskiej drapieżności, nędzarskiej chciwości czy wreszcie – najniższych, sadystycznych in-
stynktów oraz prawdziwie katowskiej inwencji38.

Oprócz stereotypu Chorwata ustasza funkcjonował stereotyp Chorwata separatysty,
ukształtowany pod wpływem jednego z postulatów „chorwackiej wiosny”, w którym
domagano się między innymi większej autonomii gospodarczej i politycznej dla repu-
bliki. Oba te stereotypy połączyły się w jeden obraz Chorwata separatysty i faszyzują-
cego nacjonalisty. Wzorcowym uosobieniem tego stereotypu był dla Serbów wspo-
mniany Franjo Tudjman. On i jego partia pod koniec lat 80. opowiadały się za odłą-
czeniem od Jugosławii (SFRJ) i utworzeniem samodzielnego państwa chorwackiego.
Tudjman dość niefortunnie powoływał się na niepodległościowe tradycje państwowe,
stawiając jako przykład właśnie Niezależne Państwo Chorwackie z okresu drugiej
wojny światowej. W okresie „chorwackiej wiosny” był on aresztowany za szerzenie
haseł nacjonalistycznych39, a obraz został dopełniony jego bezpośrednimi wypowie-
dziami, które nie pozostawiały wątpliwości co do interpretacji, i w których jedno-
znacznie stwierdzał, „iż jest szczęśliwy, że jego żona nie jest ani Serbką, ani Żydówką
(tylko Chorwatką). Zaraz potem, w ślad za prezydentem jeden z żałosnych posłów na

                                                       
35 N. Popov, Serbski dramat. Od faszystowskiego populizmu do Miloševicia, Warszawa 1994, s. 41–42,

zob. też D. Gil, Prawosławie..., s. 135.
36 N. Popov, Serbski dramat..., s. 105, zob. też O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 135.
37 N. Popov, Serbski dramat..., s. 106.
38 M. Dąbrowska-Partyka, Gusle..., s. 140; V. Krestić, O genezi genocida nad Srbima u NDH, „Knji-

ževne novine” 716, 15. 09. 1986 r., s. 1.
39 J. Dragović-Soso, „Saviours...”..., s. 29; O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 255.
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sejm stwierdził, iż również jest szczęśliwy, że jego żona jest Chorwatką, a nie Serbką,
Żydówką, albo, nie daj Boże, Murzynką”40.

Serbski pisarz i polityk Dobrica Ćosić był autorem trylogii sugestywnie zatytuło-
wanej Vreme zla, również odnoszącej się do okresu drugiej wojny światowej.
W pierwszej części zatytułowanej Grešnik poruszył on per analogiam do współczesno-
ści kwestię separatyzmu chorwackiego, która znalazła swój wyraz już w 1939 roku
zawarciem umowy Cvetković – Maček, mającej być dowodem na to, że Chorwaci już
przed wojną dążyli do utworzenia państwa w państwie. W usta swojego bohatera
Vukašina Katicia Ćosić włożył opinię, którą Serbowie w rzeczywistości podzielali:
„Poświęciliśmy wszystko dla Jugosławii – naszą wolność, instytucje demokratyczne,
parlamentarny żywot, wolność prasy i przede wszystkim naszą narodową tożsamość
i prestiż najbardziej rozwiniętego państwa na Bałkanach”41, co wiązało się z autostere-
otypem serbskim, polegającym na prawości i uczciwości wobec sąsiadów Słowian, od
których w zamian otrzymali zdradę i niewdzięczność.

Do takiego samego manipulowania historią dochodziło w Chorwacji, co przeja-
wiało się w heroizacji i mitologizacji dotychczasowych wydarzeń, ujmowanych przez
pryzmat narodowej megalomanii. „Najbardziej demokratyczne państwo na świecie”
miało być ziszczonym cudem „tysiącletniego snu” Chorwatów, którzy afirmując swoją
tożsamość, podkreślali równocześnie rzekome irańskie pochodzenie42.

Podobnie jak w Serbii, również w Chorwacji był upowszechniony motyw ofiary,
zwłaszcza po wybuchu wojny w 1991 roku. Był on eksponowany po tym, jak Jugosło-
wiańska Armia Narodowa wkroczyła na terytorium republiki, bombardując jej miasta
(Vukovar i Dubrovnik), a bojówki paramilitarne terroryzowały ludność, zajmując te-
rytoria zamieszkane przez mniejszość serbską i usiłując doprowadzić do przyłączenia
ich do jugosłowiańskiej Republiki Serbii. Chorwaci oskarżali Serbów – owe organiza-
cje, jak i JNA – o agresję wobec niewinnego narodu, przedstawiając opinii publicznej
czarno-biały obraz: kat – ofiara. Jako przyjaciół określali tych, którzy ten podział pod-
chwycili, wrogami zaś byli odrzucający ten jednoznaczny schemat. Niechęć do bezwa-
runkowego przyjęcia chorwackich racji przyczyniła się do powstania przekonania
o międzynarodowym spisku wymierzonym przeciwko Chorwacji, w którym uczestni-
kami miały być między innymi Wielka Brytania i Francja. To podtrzymywało auto-
stereotyp ofiary, który był aktualny również wtedy, gdy to Chorwaci byli agresorami
i terroryzowali muzułmańską ludność w Bośni i Hercegowinie43.

Na początku lat 90., w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego, powstał stereotyp
nawiązujący do rzeczywistości, bardziej realistyczny, dostosowany do specyfiki tego
czasu, a tym samym bliższy ludziom. Przede wszystkim Serbowie i Chorwaci stawiali

                                                       
40 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 100, zob. też I. Banac, Cijena Bosne, s. 19.
41 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 94 i 95; O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 181 i 182. Dobrica Ćo-

sić miał zresztą zawsze wierzyć w nieuchronność konfliktów m.in. między Serbami i Chorwatami, zob.
więcej na ten temat: L. Perović, Na tragu srpske liberalne tradicije [w:] M. Nikezić, Srpska krhka vertikala,
Beograd 2003, s. 23.

42 T. Šagi-Bunić, F. Šanjek, Duhovno moralna polazišta za budućnost Hrvatske [w:] Hrvatska..., s. 96;
D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 131.

43 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 126; I. Banac, Cijena Bosne, s. 82.
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sobie nawzajem zarzut dążenia do zawładnięcia jak największym terytorium w celu
utworzenia tzw. Wielkiej Chorwacji lub odpowiednio – Wielkiej Serbii44.

Powstawały także stereotypy osobowe. Przedstawicielom narodowości chorwackiej
zarzucano, że ich natura była spaczona „duchem jezuickim”, determinującym „kseno-
fobiczny charakter” Chorwatów oraz ich „terytorialną megalomanię, której towarzy-
szyć miał syndrom «wyzwalania ziem chorwackich» bez etnicznych czy państwowych
podstaw, zaplecza duchowego i materialnego”45.

Po stronie serbskiej pojawił się z kolei nowy wzorzec osobowościowy, odpowiada-
jący najbardziej młodzieży płci męskiej, zwłaszcza tej prowincjonalnej. Ivan Čolović
przytoczył najbardziej reprezentatywną publikację, zawierającą wyczerpującą prezen-
tację owego wzorca. Był to komiks zatytułowany Knindže, vitezovi Kninske krajine,
którego pierwsze dwa zeszyty pojawiły się jesienią 1991 roku46. Jego bohaterowie,
wykreowani na podobieństwo ulubionych przez młodą publiczność wojowników
Ninja, swe nadzwyczajne umiejętności, swą burzliwą, seksualną witalność oddali
w służbę jednego z bohaterów współczesnego wojującego nacjonalizmu, znanego jako
„kapitan Dragan”47. Na jego zlecenie dokonywali niezwykłych, gęsto przeplatanych
erotycznymi przygodami, militarno-dywersyjnych wyczynów, które miały być natural-
nie „aktami prawdziwego patriotyzmu”, a których celem było wyzwolenie „odwiecznie
serbskiej Krajiny” spod władzy „ustaszowsko-chorwackiego, tchórzliwego i zbrodni-
czego, papistowskiego reżimu”. Wygląd i styl bycia tych nowych wzorców narodowe-
go bohaterstwa, noszących, co charakterystyczne – imiona najbardziej znanych postaci
z serbskiej (zmitologizowanej) narracji historycznej oraz z serbskiej pieśni ludowej –
Sava, Radojica czy Milica. „[...] Ten nurt propagowanej socjotechniki nie był może
reprezentowany tak obficie, jak podniosłe adaptacje archaicznych wzorców spod znaku
gęśli, jednak – jak tego dowiodły badania Mileny Dragićević-Šešić – w środowiskach
prowincjonalnej, słabo wykształconej młodzieży, mógł się okazać równie, a może
nawet bardziej skuteczny”48.

Bohaterowie ci mieli stawiać czoło niebezpieczeństwom, jakie stanowili między in-
nymi Chorwaci, którzy poprzez konflikt zbrojny z Serbami dążyli nie tylko do fizycz-
nego unicestwienia przedstawicieli tego narodu, ale również ich tradycji i duchowości.
Ci „żołnierze Tuđmana”, „ustasze”, nazywani też „bandami Tudjmana pirata”, mieli
działać „według schematu narzucanego im przez odwiecznych serbskich wrogów:
Niemców, Amerykanów i Watykan”, a ich posunięcia miały doprowadzić do tego, „by

                                                       
44 O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 257.
45 Ibidem, s. 263; Z. Milošević, Pravoslavlje, rat i stradanje (sociološki prikaz i nešto razjašnjenja)

[w:] Srpska konzervativna misao, red. M. Đorđević, s. 125–134.
46 I. Čolović, Bordel ratnika, Beograd 1994, s. 75.
47 „Kapitan Dragan” – w rzeczywistości Živojin Vasiljković – przywódca bojówek paramilitarnych,

które w głównej mierze przyczyniły się do tragicznego oblicza wojen jugosłowiańskich, dopuszczając się
licznych zbrodni przeciwko ludziom. Najbardziej znanym założycielem i przywódcą takiej organizacji –
„Tygrysy” – był gangster i szef piłkarskiego klubu sportowego Željko Ražnjatović – Arkan. Szefami bojó-
wek paramilitarnych byli również Vojislav Šešelj, Mirko Jović czy w swoim czasie również obecny mini-
ster spraw zagranicznych Serbii Vuk Drašković.

48 M. Dragićević-Šešić, Neofolk kultura. Publika i njene zvezde, Novi Sad 1994, s. 29–123; D. Gil,
Prawosławie..., s. 162.
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zmusić wszystkich do uznania papieża-fanatyka ponad wszelką miarę i mordercę pra-
wosławnej wiary”49.

W rzeczywistości obraz takich grup, a zwłaszcza ochotników pod przywództwem
wspomnianego kapitana Dragana nie był już tak romantyczny i filmowy. Zazwyczaj
były to bojówki paramilitarne, które analitycy zgodnie oskarżają o to, że w bardzo
znaczący sposób przyczyniły się do stworzenia okrutnego obrazu wojen jugosłowiań-
skich. Ich członkowie bowiem, to byli „fanatycy, kryminaliści i chuligani. Spory nurt
tej rekrutacji stanowili kibice piłkarscy, którzy w różnych częściach świata sprawiają
prawdziwe problemy (...). Trzon największych i najsławniejszych jednostek paramili-
tarnych stanowili w istocie piłkarscy chuligani, którzy i w czasach pokoju rekrutują się
z delikwentów, bezrobotnych i sfrustrowanych młodych ludzi”50. „Drugi nurt rekrutacji
to byli aresztanci i kryminaliści. Ochotnicy i rekruci otrzymywali nie tylko wolność,
ale także mundury, uzbrojenie i nieograniczone możliwości plądrowania domów, kra-
dzieży samochodów i wyłudzania niemieckich marek od przestraszonych uchodźców –
przy minimalnym ryzyku, dlatego że ofiary były najczęściej nieuzbrojonymi cywilami.
Bandy paramilitarne wałęsały się wzdłuż i wszerz terytoriów, dokonywały czystek,
masakr i innych zbrodni wojennych”51. Należy zaznaczyć, że organizacje paramilitarne
powstawały zarówno po serbskiej, jak i chorwackiej stronie52.

Obok tych wydarzeń prowadzona była w czasie wojen medialna walka, w której
częstokroć obraz przeciwnika dehumanizowano, czego przykładem miały być nieludz-
ko okrutne czyny, uderzające w najczulsze struny ludzkiej wrażliwości. I podczas gdy
w aspekcie walk serbsko-muzułmańskich takim drastycznym motywem były nagła-
śniane przez media masowe gwałty na kobietach, tak w przypadku konfliktu serbsko-
-chorwackiego wykorzystywano wątek dzieci ofiar. Zarówno Serbowie, jak i Chorwaci
szeroko pisali w mediach o tym, że przeciwnik nosi naszyjniki z serbskich (lub odpo-
wiednio chorwackich) paluszków dzieci53.

Według reguł psychosocjologicznych po 1995 roku wzajemne stereotypy powinny
były ulec zmianie dzięki pojawieniu się elementów pozytywnych w postrzeganiu do-
tychczasowego antagonisty. W przypadku serbsko-chorwackim proces ten, według
badaczy problemu, przebiegał wolno. Serbowie nadal postrzegali Chorwatów jako
nacjonalistów (28,74%), nikczemników (20,87%), ludzi zimnych (niewrażliwych –
19,69%), pysznych (zarozumiałych – 19, 69%), dwulicowych (16, 93%), ale też kultu-
ralnych (15,75%) i patriotów (6,30%)”54. „Chorwaci za to najczęściej postrzegali Ser-
bów jako ludzi bitnych (wojowniczych – 29,14%), agresywnych (20%), okrutnych, ale
też nacjonalistów (21,14%) i patriotów (16%)”55.

Analiza najnowszej literatury wskazuje, że powojenne opracowania miały tendencje
do eksponowania negatywnych cech, powiązanych z szukaniem przyczyny wybuchu
niedawnych konfliktów i zrzucaniem odpowiedzialności za nie na przeciwnika. Przy-

                                                       
49 D. Gil, Prawosławie..., s. 164; V. Pešić, Rat za nacionalne države [w:] Srpska strana rata..., s. 43.
50 N. Petrović, Psihološke..., s. 27.
51 Ibidem; J. Ninković, Etnička strana ratova u Jugoslaviji 1991–1995, Beograd 2002, s. 147 i n.
52 I. Banac, Cijena Bosne, s. 61; D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 405.
53 I. Banac, Cijena Bosne, s. 117.
54 N. Petrović, Psihološke..., s. 241.
55 Ibidem, s. 242, zob. też Z. Lutovac, Većinsko-manjiski..., s. 231.
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kładem mogą być publikacje Jovana Maricia (Kakvi smo mi Srbi? Prilozi za karakte-
rologiju Srba, Beograd 1997) i Vasilije Kresticia (Geopolitička stvarnost Srba, Be-
ograd 1997), w których wciąż powtarzały się stare wyobrażenia na temat Chorwatów:
brak tradycji państwowej i wynikające z tego powodu kompleksy, a także demonizacja
Watykanu, wspierającego katolicki naród chorwacki przeciwko Serbom56.

U Chorwatów zaś trwał kult osoby prezydenta Franjo Tudjmana, przedstawianego
nawet jako „chorwacki George Washington”, a także pielęgnowany był wizerunek
Chorwatów – ofiar wojennych, który przejawiał się na łamach tendencyjnych mediów
i literatury przede wszystkim w retoryce. Przykładem mogło być częste używanie
sformułowania: „Vukovar – chorwacka Hiroszima”57.

Warto jednak wspomnieć, że obok nurtu ujmującego historię w sposób tendencyjny
i za pomocą selektywnego doboru faktów, powstają prace, które proponują odmienne
stanowisko w ukazywaniu najnowszych dziejów historycznych, co realizowane jest na
przykład w Instytucie Najnowszej Historii Serbii czy też w Fundacji Naumana, gdzie
prowadzone są również badania naukowe dotyczące dziejów między innymi Serbii
i Chorwacji58. Warto też wspomnieć o indywidualnych inicjatywach znanych intelek-
tualistów serbskich i chorwackich, jak: Ivan Čolović, Ivo Banac, Dubravka Ugrešić,
którzy nagłaśniają problemy wzajemnych relacji narodowych i w swych publikacjach
obalają mity i stereotypy, wskazując równocześnie na fakt, że w czasach pokoju i sta-
bilizacji schematy te nie wytrzymują próby czasu, z pożytkiem dla obu społeczności.

Większość stereotypów oraz uproszczeń na temat innych narodów kształtuje się
głównie pod wpływem emocji i to one są jednym ze sposobów zachowania spójności
narodowo-społecznej, nienawiści oraz gniewu, który utrzymuje stan gotowości do
wejścia w konflikt. Jest to swoistego rodzaju masochizm emocjonalny, który polega na
nieustannym podtrzymywaniu wszelkich traum opartych na emocjach59. Takie traumy
są chlubnymi elementami historii danego narodu, jednakże utrzymywanie ich w świa-
domości, w poczuciu nieodkupionych krzywd powoduje, że prawdziwe pojednanie
między zwaśnionymi narodami może być niemożliwe. Jak pokazała najnowsza histo-
ria, bardzo łatwo można je wykorzystać, przekonując nawet kilkumilionową społecz-
ność do najbardziej absurdalnych tez kreowanych przez ludzi, których rola powinna
polegać na podtrzymywaniu historii, tradycji i kultury narodowej bez jej złowrogiego
i przynoszącego wiele szkód wypaczenia.

                                                       
56 O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 256, zob. też I. Čolović, Polityka symboli. Eseje o antropologii po-

litycznej, Kraków 2001, s. 271.
57 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa..., s. 401.
58 Zob. D. Gil, Prawosławie..., s 188.
59 N. Petrović, Psihološke..., s. 119; O. Milosavljević, U tradiciji..., s. 86; I. Čolović, Muzeum nacjonali-

zmu..., s. 15.
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