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Wprowadzenie 

Pod koniec XX wieku oczy ca ego wiata skierowane by y na wojn  w Bo-

ni i Hercegowinie, b d c  pierwszym tak brutalnym konfliktem po drugiej 

wojnie wiatowej w Europie. Wojna ta wybuch a w wyniku transformacji ustro-

jowej na pocz tku lat 90. Ciekawym jest fakt, i  spo ród wszystkich pa stw na-

le cych do bloku socjalistycznego, gdzie owe przemiany polega y na „aksamit-

nej rewolucji”1, na Ba kanach mia a ona wymiar dramatycznych wydarze . Ju-

gos awia bowiem by a i jest swoist  mieszanin  narodowo ci, kultur oraz religii. 

Powstaj ce tam animozje etniczne tworzy y si  ju  od dawien dawna i s  nadal 

aktualne. „Wieloetniczno  w miniaturze”2 – to okre lenie wietnie pasuje do 

opisania pa stwa Bo ni i Hercegowiny. Terytorium tego pa stwa zamieszkiwa-

ne jest bowiem przez trzy etnosy3 o odr bnej religii, kulturze oraz obyczajach. 

Na pocz tku lat 90. XX wieku powstaje ksi ka Samuela Huntingtona pod 

tytu em Zderzenie cywilizacji. Prze o ona na ponad 20 j zyków, zyskuje niesa-

mowity rozg os, a sam Huntington osi ga miano przedstawiciela g ównego nurtu 

nauki anglosaskiej4. Przedstawia on teori , wed ug której wi kszo  konfliktów 

                                                 
*  zuzannasielska@gmail.com. 
1  Wed ug Viatcheslava Avioutskiego, „aksamitna rewolucje” rozpocz a czwart  fal  demokra-

tyzacji, która mia a swój pocz tek w Rumunii i Bu garii, a nast pnie obj a inne po udniowe 

kraje europejskie; V. Avioutskii, Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007, s. 11 i nn.  
2  E. Bujwid-Kurek, Pa stwa pojugos owia skie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 12. 
3  Etnos – (gr. éthnos ‘lud’, ‘plemi ’, ‘naród’) jest to spo eczno  po czona wi ziami kulturo-

wymi, j zykiem, religi , obyczajami, posiadaj ca wiadomo  wspólnego pochodzenia i od-

mienno ci od innych grup. Lew Gumilow u ywa poj cia etnosu jako synonimu cywilizacji;  

W. Pawluczuk, Wprowadzenie do teorii cywilizacji, Bia ystok 2008. s. 7. 
4  R. Piotrowski, Cywilizacja po ameryka sku, [w:] Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, War-

szawa 2003, s. 305–306. 
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jest rezultatem zderzenia si  dwóch lub wi cej cywilizacji. W swojej pracy przy-

tacza poj cie wojen kresowych, egzemplifikuj c je mi dzy innymi na podstawie 

wojny w Bo ni i Hercegowinie. Wed ug Huntingtona ciera y si  tam trzy cywiliza-

cje: islamska, reprezentowana przez bo niackich muzu manów, prawos awna – 

przez Serbów oraz zachodnia, wywodz ca si  od chorwackich mieszka ców Bo ni5. 

W ramach niniejszego artyku u chcia abym przedstawi  konflikt w Bo ni  

i Hercegowinie w oparciu o teori  „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona. 

Na samym pocz tku jednak pragn abym wyja ni  poj cie cywilizacji, zwi zane 

z ni  teorie oraz przybli y  ide  Huntingtona. Wyja ni  tak e z o ono  pro-

blemu wyst powania trzech religii oraz trzech cywilizacji na terytorium Bo ni  

i postaram si  przedstawi  w skrócie wojn  w Bo ni i Hercegowinie, skupiaj c 

si  przede wszystkim na uk adzie si  oraz znaczeniu trzech etnosów w tym kon-

flikcie. W szczególno ci jednak b d  si  stara a odpowiedzie  na pytanie, czy 

„podaytonowski” twór ma szans  przetrwa , b d c skupiskiem niesamowitej 

mieszanki ró nych narodowo ci, religii oraz kultur?  

„Zderzenie cywilizacji” oraz inne to same teorie 

Poj cie cywilizacji definiowane jest heterogenicznie, nie znajdziemy wi c 

jednego, przyk adowego obja nienia tego terminu. Ameryka ski etnolog  

L.H. Morgan rozumia  cywilizacj  jako etap w dziejach ludzko ci. Wyró ni  on 

trzy okresy: od dziko ci, przez barbarzy stwo, do ostatniego okresu, czyli wyna-

lezienia pisma oraz pojawienia si  pierwszych o rodków miejskich. Wed ug 

niego, dopiero w ostatnim okresie mo emy mówi  o „cywilizacji” jako takiej6. 

Inn  definicj  zaproponowa  L. Gumilow, który skupi  si  przede wszystkim na 

poj ciu etnosu jako synonimie cywilizacji. Pisa  on, i  plemiona, posiadaj c swe 

tradycje, tworz  cywilizacje, a w ich ramach narody. Cywilizacje s  wi c dla 

niego najszerszym typem etnosu, charakteryzuj cym si  ci g o ci  i niezmien-

no ci  oraz oporem na czynniki zewn trzne7. 

Jednym z badaczy zajmuj cych si  teori  cywilizacji by  Oswald Spengler, 

którego mo na zaliczy  do nurtu tzw. pesymistycznego. G osi  on, e ka da cy-

wilizacja odzwierciedla ludzki organizm: rodzi si , rozwija, dochodzi do rozkwi-

tu, by pó niej umrze . Du y wk ad w dziedzictwo teorii cywilizacji mia  Anglik 

Arnold Toynbee, odrzucaj cy tez  Spenglera o porównaniu cywilizacji do y-

wego organizmu, podkre laj cy element ci g o ci cywilizacji8. 

                                                 
5  S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008, s. 492–493. 
6  W. Pawluczuk, op. cit., s. 7 
7  Ibidem, s. 8. 
8  G. Micha owska, Porz dek mi dzynarodowy w perspektywie paradygmatu cywilizacyjnego, 

[w:] Porz dek mi dzynarodowy u progu XXI wieku: wizje – koncepcje – paradygmaty, red.  

R. Ku niar, Warszawa 2005, s. 178. 
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Koniec XX wieku i zwi zany z nim rozpad pozimnowojennego adu mi -

dzynarodowego otworzy  na nowo dyskusj  nad problemami teorii cywilizacji. 

Jednym z badaczy problemu cywilizacji by  Samuel Huntington, który dzieli 

wiat na siedem cywilizacji: chi sk , hinduistyczn , japo sk , latynoameryka -

sk , islamsk , prawos awn  i zachodni . Dodaje ewentualnie do nich cywilizacj  

buddyjsk  i afryka sk 9. Autor „zderzenia cywilizacji” sam jednak nie jest pe-

wien co do terytoriów pogranicza czy klasyfikacji niektórych obszarów. 

Huntington nie podaje w asnej definicji cywilizacji, powo uje si  natomiast 

na terminologi  Spenglera, Toynbe’ego, Paw a Braudela oraz innych badaczy 

przedmiotu10. Wysnuwa on jednak wnioski, i  cywilizacja jest tworem trwa ym, 

niezale nie od ró nych procesów wewn trznych w niej zachodz cych. Zwraca 

on tak e uwag  na nieod czny element cywilizacji, jakim jego zdaniem jest re-

ligia. Cz sto zast puje on poj cie cywilizacji religi  – jako synonimem, pisz c, 

i  wspó czesne wojny maj  religijny charakter, a tym samym – cywilizacyjny. 

Krytycy jego my li zarzucaj  mu znikome po wi cenie uwagi zró nicowa-

niu religijnemu wewn trz takich cywilizacji, jak hinduska czy te  chi ska,  

a skupianie si  przed wszystkim na relacjach mi dzy cywilizacj  islamsk  a za-

chodni 11. Jest on bowiem zdania, i  to w a nie pomi dzy tymi cywilizacjami 

wybuchnie w przysz o ci konflikt. Na obron  swojej tezy wysuwa wiele argu-

mentów, jednym z nich jest wysoki przyrost naturalny w krajach muzu ma -

skich. Huntington uwa a bowiem, i  m odzi ludzie, którzy nie maj  pracy, staj  

si  atwym upem i baz  rekrutacyjn  dla aktywistów radykalnych organizacji. 

Innym argumentem jest ingerowanie zachodu w konflikty wewn trzne pa stw 

muzu ma skich, które tak e spotka o si  z niezadowoleniem wyznawców isla-

mu, tudzie  coraz intensywniejsze kontakty pomi dzy dwoma cywilizacjami, 

które zrodzi y na nowo antagonizmy pomi dzy nimi, utwierdzaj c w przekona-

niu obie strony o w asnej odr bno ci. Ponadto odrodzenie islamu po upadku sys-

temu kolonialnego ponownie zrodzi o prze wiadczenie muzu manów o wyj t-

kowo ci ich religii, a zarazem ca ej cywilizacji12. W konsekwencji najbardziej 

agresywn  cywilizacj  jest, wed ug Huntingtona, cywilizacja muzu ma ska, któ-

ra – nie mog c si  pogodzi  z prymatem pa stw zachodnich – b dzie d y  do 

zwierzchnictwa swojej religii na wiecie.  

Samuel Huntington w swoim dziele Zderzenie cywilizacji u ywa terminu 

wojen kresowych na okre lenie konfliktów mi dzy etnosami, które przybra y 

gwa town  posta . Je eli tocz  si  one wewn trz pa stwa, trwaj  znacznie d u-

ej ni  wojny pomi dzy pa stwami, poniewa  dotycz  fundamentalnych kwestii, 

takich jak to samo  grupowa i w adza, dlatego te  trudno je rozwi za  na dro-

                                                 
9  S.P. Huntington, op. cit., s. 54–56. 
10  Ibidem, s. 46–48. 
11  W. Pawluczuk, op. cit., s. 59.  
12  S.P. Huntington, op. cit., s. 361.  
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dze kompromisu13. W swoim dziele pisze: „Wojny kresowe to gasn , to wybu-

chaj , raz dochodzi do erupcji przemocy na masow  skal , potem wszystko 

przygasa i tocz  si  tylko ograniczone dzia ania zbrojne lub utrzymuje si  ponu-

ra wrogo , po czym p omie  znów wybucha”14. Huntington utrzymuje, i  kon-

flikty pomi dzy etnosami s  trudne do powstrzymania, poci gaj  za sob  

ogromn  liczb  ofiar miertelnych i „masowo produkuj  uchod ców”.15 Jedn   

z takich wojen kresowych by  w a nie konflikt w Bo ni i Hercegowinie. 

Trzy religie oraz trzy cywilizacje na ziemiach Bo ni i Hercegowiny 

Obszar Pó wyspu Ba ka skiego od wieków by  terenem cierania si  ró -

nych cywilizacji, kultur i religii. Pa stwo bo niackie wietnie oddaje klimat tzw. 

kot a ba ka skiego, bowiem ziemie te zamieszkiwane s  przez trzy narodowo ci, 

które maj  ró ne religie. Jednymi z pierwszych ludów zamieszkuj cych tereny 

Bo ni i Hercegowiny byli Ilirowie. Na pograniczu V i VI wieku mia a miejsce 

ekspansja S owian na ziemie ba ka skie, zmieniaj c tym samym charakter poli-

tyczny i etniczny tego obszaru. Do VII wieku plemiona s owia skie zacz y osie-

dla  Ba kany, tworz c organizacje polityczne, dzi ki czemu dawna ludno  iliryj-

ska, rzymska czy te  grecka opu ci a te ziemie b d  z czasem uleg a slawizacji16. 

W VII wieku na ziemiach pó wyspu Ba ka skiego osiedlili si  tak e Serbo-

wie. Stworzyli oni wielki zwi zek serbski na obszarze zwanym Zagorje, do któ-

rego przy czy y si  tak e inne plemiona s owia skie. W miar  tworzenia no-

wych organizmów plemiennych zwi zek rozpad  si , a jego miejsce zaj y liczne 

ksi stwa s owia skie, które powsta y na ziemiach dzisiejszej Serbii, Czarnogóry, 

Hercegowiny i Chorwacji17. Serbowie ju  w drugiej po owie IX, za czasów pano-

wania w adcy Muncimira, przyj li chrzest. B d c pod zwierzchnictwem Bizan-

cjum, na terenach Serbii kszta towa  si  przede wszystkim ko ció  prawos awny. 

W zupe nie innej sytuacji znalaz a si  Chorwacja, której ko ció  na prze-

strzeni IX wieku lawirowa  pomi dzy wp ywami Rzymu oraz Bizancjum. Osta-

tecznie za panowania ksi cia Branimira, który – wprowadzaj c alfabet aci ski – 

umie ci  swoje pa stwo po stronie kultury i cywilizacji zachodniej, ukszta towa  

si  wówczas Ko ció  katolicki na tych ziemiach18. 

W konsekwencji terytorium dzisiejszej Bo ni i Hercegowiny, by o kszta to-

wane w znacznej mierze przez tradycje pa stwowo ci serbskiej i chorwackiej, 

oraz przez wp ywy dwóch religii – prawos awnej i katolickiej. Pa stwowo  bo-

                                                 
13  Ibidem, s. 441. 
14  Ibidem, s. 442. 
15  Ibidem. 
16  Ibidem. 
17  W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugos awii, Wroc aw 1985, s. 62–63. 
18  Ibidem. 
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niacka rozwija a si  w cieniu s siednich pot g politycznych, takich jak W gry, 

Serbia czy Chorwacja, dlatego te , w przeciwie stwie do rz dów serbskich Ne-

manijiciów, imperium Stefana Dušana b d  pa stwa chorwackiego, „naród bo-

niacki” nie mia  tak g boko zakorzenionych tradycji historycznych19. 

Na prze omie XIII i XIV wieku mia a miejsce ekspansja turecka na ziemie 

pó wyspu ba ka skiego. Wydarzeniem, które zapisa o si  w pami ci Serbów  

i S owian, by a bitwa na Kosowym Polu w 1389 r., a jej skutkiem by a wielolet-

nia niewola. Dlatego te  bitwa ta jest szczególnie traktowane przez Serbów – ja-

ko „mit kosowski”, stanowi cy koniec rycerskiej epoki, a pocz tek cierpie   

i walki z naje d cami tureckimi20. 

Po ekspansji tureckiej na ziemiach Bo ni i Hercegowiny, w drugiej po owie 

XV wieku, szybko post powa  proces islamizacji ca ego pa stwa. Jak twierdzi 

Dariusz Wybranowski, by o to spowodowane widocznymi podzia ami w ród 

chrze cijan na bogomi ów i patarenów, którzy – wcze niej zwalczani przez w a-

dze pa stwowe i ko cielne – ch tnie przechodzili na wiar  zdobywców, w za-

mian otrzymuj c wy czne prawo do uprawianej przez siebie ziemi21. Innym 

czynnikiem wp ywaj cym na szybkie tempo islamizacji Bo ni by a ch  unik-

ni cia wysokich podatków oraz zatrzymania b d  nabycia uprzywilejowanej po-

zycji, dzi ki której wielu Bo niaków obj o wysokie stanowiska w pa stwie. 

Niektórzy poturcze cy22 praktykowali dwie religie, czytaj c w ukryciu Ksi gi 

Nowego Zakonu b d  Bibli , oficjalnie wyznaj c islam23. Dla wielu Serbów 

oraz Chorwatów, poturcze cy to ludno  serbska i chorwacka, która zdradzi a 

swoj  wiar  z powodów ekonomicznych, by zapewni  sobie równe prawa  

z Turkami24. Budowanie nowej religii pa stwowej na ziemiach Bo ni i Herce-

gowiny pog bia o animozje pomi dzy narodem serbskim, chorwackim a potur-

cze cami25. O ile muzu manie stanowili grup  uprzywilejowan , to wyznawcy 

chrze cija stwa cz sto mieli okrojone prawa. Nie mogli na przyk ad nosi  or a, 

nie pozwalano im budowa  adnych domów ani wi ty  wy szych od meczetów. 

Mieli za to obowi zek noszenia wyró niaj cych ich strojów oraz p acenia do-

datkowych obci aj cych podatków. Spotykali si  tak e z pogard  i lekcewa e-

niem ze strony Turków26. Muzu manie bez wzgl du na pochodzenie byli grup  

panuj c , a poddanymi wszyscy wyznaj cy inne religie (religie „ksi gi”, czyli 

chrze cijanie i ydzi). Natomiast ich przynale no  etniczna nie mia a znaczenia 

                                                 
19  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj . Bo nia i Hercegowina w XX i XXI 

wieku, Szczecin 2011, s. 35–38. 
20  Ibidem, s. 20–21. 
21  Ibidem, s. 118. 
22  Poturcze cy, inaczej ludno  s owia ska przechodz ca na religi  muzu ma sk  w trakcie eks-

pansji tureckiej.  
23  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 119. 
24  Ibidem. 
25  Ludno  s owia ska przechodz ca na religi  tureck  (muzu ma sk ). 
26  Ibidem, s. 119. 
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dla w adz osma skich27. W po owie XVIII wieku, mimo nap ywaj cych muzu -

manów z Turcji, stanowili oni tylko 33% ogó u mieszka ców, ludno  prawo-

s awna natomiast wci  stanowi a wi kszo  (43%), podczas gdy Chorwaci byli 

mniejszo ci  (20%)28. 

W czasie okupacji Austro-W gier na ziemiach Bo ni sytuacja prawos aw-

nych Serbów nie zmieni a si  znacz co. W tym czasie administracja austriacka 

zacz a widzie  w s owia skich muzu manach przeciwwag  wobec licznie za-

mieszkuj cych tam Serbów i idei tzw. jugoslawizmu29. Wiadomym by o, i  pa -

stwo Habsburgów obawia o si  hegemonicznych d e  Serbii w tym regionie. 

Dlatego te  muzu manie uzyskali spore wp ywy i stali si  wa nym elementem 

elit politycznych Bo ni i Hercegowiny. 

W konsekwencji tych wydarze  na przestrzeni XV–XIX wieku, na teryto-

rium Bo ni i Hercegowiny ukszta towa y si  trzy religie: prawos awna, katolicka 

i muzu ma ska. Zamieszkiwa y ten obszar tak e dwie narodowo ci, serbska  

i chorwacka. Cho  przez d u szy czas poj cie „Bo niaka” mia o charakter bar-

dziej regionalny ni  odr bny etnicznie, to ju  za czasów panowania tureckiego 

Osmanie okre lali „Bo niakami” muzu manów zamieszkuj cych te ziemie. Na-

zw  „Bo niacy” narzucili tak e Austriacy, jako okre lenie wszystkich muzu ma-

nów30. W 1993 r. Rada Kongresu Bo niacko-Muzu ma skich Intelektualistów, 

wprowadzi a uchwa  w sprawie zast pienia „Muzu manina” s owem „Bo niak” 

b d  „Boszniak” oraz wprowadzenia nowego terminu „Bosanac” dla okre lenia 

innych mieszka ców pa stwa, w szczególno ci Serbów i Chorwatów. O ile cz -

sto okre la si  bo niackich muzu manów mianem „Bo niaka”, tak termin „Bo-

sanac” w ogóle si  nie przyj 31. Poczucie przynale no ci do „narodu Bo nia-

ków” by o udzia em niewielkiej, wiadomej swej historii i wykszta conej cz ci 

mieszka ców tego pa stwa. Wi kszo  ludzi okre la a si  muzu manami pocho-

dzenia serbskiego b d  chorwackiego. W 1914 r., proporcje narodowo ciowe 

kszta towa y si  nast puj co: Serbowie – 43%, muzu manie (poturcze cy) – 

32%, a Chorwaci – 22%. Nawet po d ugim okresie panowania tureckiego, prze-

siedle , kolonizacji tureckiej i „mordów” na serbskiej narodowo ci wi kszo  

ca y czas stanowili Serbowie32. 

W efekcie ekspansji muzu ma skich Turków na ziemie Pó wyspu Ba ka -

skiego, islamizacji oraz kolonizacji podbitych ziem dosz o do powstania na tym 

obszarze trzech religii, a tym samym trzech odr bnych cywilizacji. Mo na tak e 

                                                 
27  Ibidem, s. 120. 
28  B. Jelevich, Historia Ba kanów. Wiek XVIII i XIX, Kraków 2005, s. 94. 
29  D. Wybranowski, Alija Izetbegovi  i koncepcja „pa stwa muzu ma skiego” w Bo ni i Herce-

gowinie w XX wieku (ze szczególnym uwzgl dnieniem „deklaracji islamskiej”), „Balcanica Po-

snaniensia”, t. 17, red. I. Czarma ska, W. Szulc, Pozna  2010, s. 160. 
30  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 127. 
31  E. Bujwid-Kurek, Pa stwa pojugos owia skie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 12. 
32  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 127. 
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stwierdzi , i  pó niejsze konflikty, zarówno w Bo ni i Hercegowinie, jak i Ko-

sowie, s  konsekwencj  animozji powsta ych po panowaniu osma skim. 

Konflikt w Bo ni i Hercegowinie 

Po II wojnie wiatowej na Pó wyspie Ba ka skim powsta  nowy twór poli-

tyczny stworzony przez komunist  Josipa Broz Tito, do którego nale a o sze  

pa stw, w tym Bo nia. Konsekwencj  dzia a  komunistycznych rz dów by o 

zmniejszenie liczby muzu manów oraz laicyzacja pa stwa. Spotka o si  to  

z oporem bo niackich muzu manów, a szczególnie M odych Muzu manów  

z Alijem Izetbegoviciem na czele. To w a nie on w 1972 r. w pi mie „Takvim” 

opublikowa  Islamsk  Deklaracj , uwa an  przez bo niackich Serbów za mu-

zu ma ski Mein Kampf, w której zawar  pogl dy bazuj ce na stworzeniu  

w przysz o ci republiki islamskiej33. 

W latach 1991–1992 jednym z przewa aj cych problemów Bo ni i Herce-

gowiny by a kwestia dalszego pozostawania w Jugos awii, bowiem ju  25 

czerwca 1991 r. swoj  niepodleg o  og osi a S owenia, a w lad za ni  posz a 

tak e Chorwacja. Pa stwa te rozpocz y otwarty konflikt z wojskami Jugos o-

wia skiej Armii Ludowej i ówczesnym przedstawicielem w adzy federalnej  

w Belgradzie, Slobodanem Milosevicem. 

W drugiej po owie 1991 r. sprawy nieco si  skomplikowa y, bowiem  

15 pa dziernika parlament bo niacki, g osami cz onków Partii Akcji Demokra-

tycznej (SDA) i Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ), wyda  tzw. 

„memorandum wolno ci”, przy nieobecno ci deputowanych serbskich, og asza-

j c tym samym suwerenno  pa stwa. Po tym wydarzeniu Serbowie opowie-

dzieli si  za przeprowadzeniem w 1991 r. referendum za od czeniem si  ziem 

Republiki Serbskiej od Bo ni i Hercegowiny, co w znacznym stopniu przyczyni-

o si  do intensyfikacji konfliktu w tym pa stwie34. 

Ju  od wiosny 1991 r. wszystkie grupy narodowo ciowe zamieszkuj ce Bo-

ni  i Hercegowin  rozpocz y proces tworzenia w asnych si  zbrojnych, opartych 

na przynale no ci etnicznej. Trzeba podkre li , i  od wieków ludzie zamieszkuj -

cy Ba kany mieli zami owanie do walki i posiadania broni, dlatego te  proces ten 

przebiega  nies ychanie dynamicznie35. W sierpniu 1991 r. Wspólnota Muzu ma -

ska w memorandum kierowanym do muzu ma skich pa stw, organizacji i insty-

tucji na ca ym wiecie zwróci a si  o pomoc w razie ewentualnej wojny36. Alija 

                                                 
33  A. Balcer, Polityczny Islam w Bo ni oraz jego zwi zki z Bliskim Wschodem i muzu ma skim 

terroryzmem, [w:] Islam a terroryzm, s. 203–205.  
34  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 187. 
35  Ibidem, s. 189–191. 
36  A. Parzymies, Muzu manie w Bo ni i Hercegowinie, [w:] Muzu manie w Europie, red. A. Pa-

rzymies, Warszawa 2005, s. 152. 
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Izetbegovi  w tym samym roku nakaza  politykom SDA utworzy  tajn  Lig  Pa-

triotyczn , z o on  z wierz cych i praktykuj cych muzu manów, ale tak e  

z przest pców i kryminalistów. Tak wi c zaczynem przysz ej armii rz dowej 

sta a si  Liga Patriotyczna i Zielone Berety, dowodzone podczas wojny przez 

Sefera Halilovicia, które znalaz y si  w sk adzie powstaj cych szybko oddzia ów 

Obrony Terytorialnej. Ostatecznie jednostki Obrony Terytorialnej zosta y ofi-

cjalnie przemianowane na Armi  Republiki Bo ni i Hercegowiny (ARBiH)37. 

Tak e na obszarze zamieszkiwanym przez ludno  serbsk  zacz to tworzy  

oddzia y, do których do czali ludzie z „Ruchu Czetników” z Serbii, kierowane-

go przez znanego polityka Vojislava Seselja, ale tak e szczególnie gro ne grupy 

paramilitarne z o one z pi karskich kibiców, oddzia y „Kapitana Dragana”, oraz 

„Bia ych Or ów” Mirko Jovicia, czy „Tygrysów” dowodzonych przez Zeljko 

Raznatovicia o pseudonimie „Arkan”38. Tworzone ugrupowania paramilitarne 

bardzo szybko przejmowa y zapomniane i za czasów Tito pot piane, zwyczaje  

i symbolik  czetników Mihajlovicia, jak noszenie bród, d ugich w osów oraz 

charakterystycznych elementów umundurowania. Ch tnie u ywane by y nawet 

czarne „czetnickie” flagi z trupimi czaszkami i napisami „Za Kralja i Otadz-

binu. Ujedinjenje ili Smrt!” („Za Króla i Ojczyzn ! Zjednoczenie albo mier !” 

– obyczaj jeszcze za czasów tureckich). Miano „czetników” powszechnie zacz -

o by  u ywane na okre lenie o nierzy serbskich i Serbów w ogóle”39. Jednak e 

podczas wojny w Bo ni i Hercegowinie najbardziej przydatna okaza a si  pomoc 

armii federalnej i jej serbska kadra oficerska. 

Bo niaccy Chorwaci zacz li tworzy  swoje formacje militarne od wiosny 

1991 r. pod nazw  Chorwacka Rada Obronna (HVO), która w latach 1991–1992 

liczy a sobie 35–40 tysi cy o nierzy wyposa onych do  dobrze w sprz t ci -

ki. Oddzia y chorwackie tworz ce si  w Bo ni uzyska y znacz c  pomoc z Za-

grzebia oraz paramilitarnych Chorwackich Si  Zbrojnych (HOS). Tak samo jak 

oddzia y serbskich Bo niaków, Chorwaci zamieszkuj cy tereny Bo ni zacz li 

nawi zywa  do dawno ju  zapomnianych tradycji ustaszy Pavelicia40. 

Perspektywa wojny wisia a w powietrzu. Ju  w lutym pad y pierwsze strza y 

oddane przez serbskich bojówkarzy. Dodatkowym czynnikiem wzmagaj cym 

napi cie by a obecno  armii federacji, której liczebno  ca y czas wzrasta a 

(90–100 tysi cy), wsparta ponad 700 czo gami i lotnictwem41. W marcu 1992 r. 

muzu ma scy bojówkarze ostrzelali orszak weselny w Sarajewie. Spowodowa o 

to zaostrzenie sytuacji i wzmog o ch  odwetu przez Serbów. Nast pnie w dniu 

3 marca, Bo nia i Hercegowina oficjalnie og osi a swoj  niepodleg o , miesi c 

pó niej, 6 kwietnia, zosta a uznana jako suwerenne pa stwo przez EWG i USA. 

                                                 
37  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 190. 
38  Ibidem, s. 191. 
39  Ibidem, s. 192. 
40  Ibidem, s. 190–191. 
41  Ibidem, s. 200. 
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W odpowiedzi na te wydarzenia 27 marca 1992 r. Serbowie bo niaccy z Ra-

dovanem Karadžiciem na czele og osili niepodleg o  Republiki Serbskiej Bo ni 

i Hercegowiny, której stolic  zosta o miasto Pale42. 

Ju  od pocz tku kwietnia 1992 r. trwa y zaci te walki muzu ma sko- 

-serbskie w wielu regionach nowo powsta ego pa stwa Bo ni i Hercegowiny.  

W pierwszych miesi cach wojny strona serbska odnosi a znaczne sukcesy mili-

tarne, w konsekwencji kontrolowa a 60% terytorium, rozszerzaj c tym samym 

granice Republiki Serbskiej43. Dla stron muzu ma sko-serbskich wa nym punk-

tem zapalnym by o miasto Sarajewo, obl one przez d ugi czas przez armi  

serbsk . 

Na samym pocz tku konfliktu Chorwaci byli sprzymierzeni z muzu manami 

i ich przywódc  Alij  Izetbegoviciem. Jednak e w toku walk zmieniali oni swo-

je koalicje militarne w zale no ci od uzyskanych korzy ci. Z tej racji do kwiet-

nia 1993 r. wspó dzia ali z wojskami serbskimi, dzi ki czemu utrzymali wiele 

swoich miast. Wa nym punktem zapalnym dla strony chorwacko-muzu ma - 

skiej, by o miasto Mostar. We wrze niu 1993 r. na nowo rozgrza y walki, które 

osi gn y decyduj cy moment pod koniec tego roku. Chorwaci zaj li miasto, 

wyp dzaj c muzu ma sk  ludno  b d  osadzaj c j  w obozach. Krwawym 

symbolem walk o miasto Mostar by o zniszczenie przez wojska chorwackie 

„Starego Mostu”, b d cego wa nym zabytkiem i maj cego du e znaczenie dla 

muzu manów44. 

W 1994 r. mia  miejsce wa ny incydent, bowiem 5 lutego na targowisku 

Markale w Sarajewie spad  wystrzelony granat mo dzierzowy, zabijaj c ponad 

60 osób, a wiele rani c. Od razu oskar ono o ten atak Serbów, jednak e coraz 

wi cej badaczy konfliktu nie jest pewnych co do winy tej strony. Marek Wal-

denberg uwa a, i  mog y to by  dzia ania manipulacyjne muzu ma skich Bo-

niaków, chc cych sk oni  pa stwa zachodnie do interwencji45. Podobne zdanie 

w tym temacie utrzymuje Anna Parzymies, udowadniaj c, i  w konflikcie du  

rol  odegra a „wojna medialna”46, która mia a na celu oczernienie strony serb-

skiej, a tym samym wybielenie dzia a  muzu ma skich Bo niaków. Przyk adem 

mo e by  tak e pokazane w mediach zdj cie, na którym widnieje wyg odzony  

i poni ony przez Serbów muzu manin, znajduj cy si  w jednym z ich obozów. 

Okaza o si  pó niej, i  zdj cie przedstawia Serba wyp dzonego przez wojska 

                                                 
42  Ibidem, s. 201–202. 
43  Ibidem, s. 207. 
44  D. Wybranowski, Unia Europejska a zatarg muzu ma sko-chorwacki o Mostar w latach 90. XX w. 

U pocz tków wspólnej polityki i bezpiecze stwa UE wobec obszaru by ej Jugos awii, [w:] Mi -

dzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, red. A. Staszczyk, T. Czapiewski, 

Szczecin 2011, s. 180. 
45  M. Waldenberg, Rozbicie Jugos awii. Od separacji S owenii do wojny kosowskiej, Warszawa 

2003, s. 216–220. 
46  A. Parzymies, Muzu manie w Bo ni i Hercegowinie…, s. 154–155. 
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bo niackie, nie przyznano si  jednak do b du. Tak e rozdmuchane przez media 

tureckie domniemane „fabryki gwa tów”, gdzie Serbowie mieli si  dopu ci  na-

pa ci seksualnej na tysi cach kobiet bo niackich, przy wstrzemi liwo ci strony 

katolickiej i muzu ma skiej47. Bez w tpienia gwa ty mia y miejsce podczas woj-

ny, ale win  obarczono tylko stron  serbsk , co wi cej wed ug tamtej opinii to 

muzu manie byli bardziej skorzy do owych czynów, s dz c po ich podej ciu do 

kobiet chrze cija skich48. 

Nast pnym wydarzeniem, które mia o decyduj cy wp yw na opini  pu-

bliczn  oraz na interwencj  zewn trzn  pa stw zachodnich, by a masakra  

w Srebrenicy. Miasto to by o zamieszkiwane w wi kszo ci przez bo niackich 

muzu manów, którzy napadali na pobliskie serbskie wioski, zabijaj c tamtejsz  

ludno , pal c, niszcz c te tereny. Dowódca si  serbskich Radko Mladi  podj  

decyzj  o ataku 11 lipca na Srebrenic , bronion  przez oddzia y 28. Dywizji 

ARBiH i holenderski batalion ONZ. Serbowie rozkazali wywiezienie kobiet  

i dzieci autobusami do Tuzli, natomiast ok. 7 tysi cy m czyzn i ch opców roz-

strzelano49. Dzia ania podj te w Srebrenicy przez Radko Mladicia odbi y si  sze-

rokim echem na wiecie. Opinia publiczna, media i pa stwa zachodnie wyrazi y 

swe oburzenie. Wielu tych, którzy dotychczas wspierali Serbów, odwróci o si  

od nich, a oni sami zyskali miano „zbrodniarzy wojennych”50. Akt ten pomóg  

znacznie muzu manom w wykreowaniu propagandy pokrzywdzonych Bo nia-

ków i serbskich „morderców”. 

Pod koniec lipca 1995 r., po wydarzeniach w Srebrenicy, w NATO dosz o 

do wa nej zmiany, zmodyfikowano bowiem zasad  dual key, która wcze niej 

ogranicza a mo liwo  ataków NATO (potrzebna by a podwójna zgoda Sojuszu 

i ONZ, by móc atakowa ). Co wi cej, w sierpniu do wojny do czyli si  Amery-

kanie, przy szczególnie wa nej roli Richarda Holbrooke’a. Chcia  on zmusi  

Radovana Karadžicia do rozmów i deklaracji ust pstw, jednak e 28 sierpnia 

1995 r. si y VRS wzmog y ostrza  artyleryjski na Sarajewo, w wyniku którego 

zgin o 37 osób, a 90 zosta o rannych. By o to okazj  do zastosowania „dyplo-

macji si owej” i rozpocz cia 30 sierpnia operacji „Deliberate Force”, z udzia em 

60 my liwców i samolotów szturmowych. By a to najwi ksza operacja wojsko-

wa w historii sojuszu, która ostatecznie zako czy a si  14 wrze nia 1995 r.51 In-

terwencja ta znacznie os abi a si y serbskie i w konsekwencji, pod koniec pa -

dziernika, walki w Bo ni ostatecznie wygas y. 

                                                 
47  Ibidem, s. 156–157. 
48  Ibidem. 
49 M. Waldenberg, Rozbicie Jugos awii…, s. 213–116. 
50  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 233. 
51  S.L. Szczesio, Rola NATO w konflikcie bo niackim (1992–1995), [w:] Konflikty i spory mi -

dzynarodowe, t. 2, red. R. o , J. Reginii-Zacharski, ód  2010, s. 312–313. 
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„Syndrom krajów pokrewnych” w konflikcie bo niackim 

Badaj c konflikty po 1990 r., Samuel Huntington zauwa y , i  po rozpadzie 

adu bipolarnego wojny pomi dzy supermocarstwami zosta y zast pione przez 

dzia ania zbrojne na poziomie wspólnotowym. Niemniej jednak ka da ze stron 

stara a si  sk oni  do pomocy pa stwa to same cywilizacyjnie, tzw. „syndrom 

krajów pokrewnych”52. Nie ulega w tpliwo ci, e pa stwa to same wspiera y 

pa stwa tocz ce wojn , czy to oficjalnie, czy te  w ukryciu, a w miar  eskalacji 

konfliktu ch tniej w nim uczestniczy y, pe ni c funkcj  „powstrzymywaczy” 

b d  mediatorów, udzielaj c tym samym pomocy humanitarnej, dyplomatycz-

nej, finansowej, czy te  militarnej53. Samuel Huntington dzieli pa stwa uczestni-

cz ce w wojnach cywilizacyjnych na trzy grupy: „uczestników pierwszego stop-

nia” – czyli pa stwa oraz grupy etniczne, które rzeczywi cie ze sob  walcz , 

„uczestników drugorz dnych” – kraje do  blisko zwi zane z konfliktem, oraz 

„uczestników trzeciorz dnych” – pa stwa najlu niej zwi zane z wojn , nie-

uczestnicz ce bezpo rednio w wojnie, ale b d ce cz sto pa stwami o rodkami 

owych walcz cych cywilizacji54. 

Wojna w Bo ni i Hercegowinie doskonale odzwierciedla ide  „syndromu 

krajów pokrewnych” Huntingtona, bowiem trzy etnosy walcz ce mi dzy sob  

równie  korzysta y z pomocy pa stw to samych: Serbowie – Serbii, Chorwaci – 

Chorwacji, a muzu manie – Turcji. Odnosz c si  do uczestników trzeciorz d-

nych, w tej wojnie pomaga y ró ne pa stwa powi zane wi zami cywilizacyjny-

mi: Chorwacj  wspiera y: Watykan, Niemcy, Austria oraz inne pa stwa katolic-

kie, Serbi : Rosja, Grecja i pa stwa prawos awne, muzu manom natomiast po-

maga y: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska, Libia oraz organizacje islamskie55. 

W 1991 r. S owenia wraz z Chorwacj  podj y próby wyst pienia z Jugo-

s awii, prosz c o wsparcie pa stwa zachodnie. Pierwszym krajem, który popar  

d enia do suwerenno ci owych pa stw, by y Niemcy i to one w pó niejszym 

czasie okre li y reakcj  zachodu. By o to spowodowane przede wszystkim kato-

lickimi grupami nacisku oraz ko cio em b d cym w dobrych stosunkach z ko-

cio em chorwackim, które wywiera y wp yw na rz d bo ski i kierunek jego po-

lityki zagranicznej56. Marek Waldenberg uwa a natomiast, e Niemcy, podaj c 

argument „prawa narodów do samostanowienia”, chcia y uzyska  wp ywy poli-

tyczne i gospodarcze na Ba kanach57. Mo na zauwa y  wi c, i  Franjo Tudja-

man by  dla Kohla pewnym pomostem niemieckiej polityki zagranicznej na 

Pó wyspie Ba ka skim. Tak e w konflikcie w Bo ni Niemcy zaanga owali si   

                                                 
52  S. Huntington, op. cit., Warszawa 2008, s. 477. 
53  Ibidem. 
54  Ibidem, s. 478. 
55  Ibidem, s. 493. 
56  Ibidem, 494. 
57  M. Waldenberg, Rozbicie Jugos awii…, s. 82. 
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w rozpad Jugos awii, a w pó niejszym czasie – w powstanie nowego pa stwa. 

Wys ali oni jednostki Bundesmarine na wojn , uczestniczyli w operacji „Deny 

Filght”, byli tak e mediatorami w planach pokojowych, a po traktacie z Dayton 

wys ali 3-tysi czny oddzia  o nierzy w ramach SFOR (NATO’s Stabilisation 

Force – Si y Stabilizacyjne NATO)58. 

W procesie dezintegracyjnym Jugos awii swoje stanowisko jasno okre li  

tak e Watykan. Papie  Jan Pawe  II stwierdzi  bowiem, i  Chorwacja jest przed-

stawicielem zachodniego chrze cija stwa na ziemiach ba ka skich i wraz z in-

nymi pa stwami Unii Europejskiej uzna  nowe pa stwo. Mia o to swoje konse-

kwencje w 1994 r., kiedy papie  chcia  z o y  wizyty w trzech republikach, Ser-

bowie nie wyrazili wówczas swojej zgody, argumentuj c to niemo no ci  za-

pewnienia mu bezpiecze stwa. Papie  odwiedzi  jedynie Zagrzeb, oddaj c ho d 

Alojziejemu Stepinaciowi, który – zwi zany z faszystami podczas II wojny 

wiatowej – odpowiada  za mordowanie Serbów i ydów59, a nast pnie w 1998 r. 

beatyfikowa  go oraz og osi  m czennikiem, co spotka o si  z oburzeniem naro-

du serbskiego. 

Chorwacj  wpiera y tak e inne pa stwa katolickie, takie jak Polska oraz 

W gry, które – pomimo embarga ONZ na o onego na republiki by ej Jugos awii 

– dostarcza y bro , pomagaj c w rozbudowie jej potencja u militarnego. Co 

wi cej, do chorwackiej Armii Obrony do czy y tysi ce ochotników z katolic-

kich pa stw zachodnich oraz Europy rodkowo-Wschodniej, prze wiadczonych 

o walce z „komunistycznymi Serbami” i „islamskim fundamentalizmem”. Dzi -

ki tej pomocy oraz przymykanieu oczu na czystki etniczne dokonywane przez 

chorwackich o nierzy, Chorwacja w Bo ni stworzy a do  siln  armi , mog c  

walczy  z serbsk  armi  jugos owia sk  i formacjami muzu ma skimi60. 

Republika Serbska tak e mog a liczy  na swoich prawos awnych sprzymie-

rze ców – Rosja, Serbia oraz Grecja nie kry y swego poparcia, wyra aj c nega-

tywny stosunek do dzia a  pa stw zachodnich przeciwko Serbii. Tak samo jak  

w przypadku Chorwacji, pa stwa to same, nie licz c si  z na o onym embar-

giem, dostarcza y Serbii potrzebn  bro  i sprz t. Dostawcami broni dla Serbii 

byli tak e inni bracia w wierze, tacy jak Rumunia, Bu garia oraz Ukraina. Do 

armii serbskiej zaci gn o si  ok. tysi ca Rosjan oraz ochotników z Rumunii  

i Grecji61. Serbów na arenie mi dzynarodowej mocno wspiera a Grecja, sprze-

ciwiaj c si  wojskowym dzia aniom NATO w Bo ni oraz wywieraj c nacisk na 

USA, by zniesiono sankcje gospodarcze na o one na Serbi .  

Rosyjska dyplomacja natomiast sta a przed trudnym dylematem bowiem Bo-

rys Jelcyn, z jednej strony, chcia  odbudowa  i umacnia  dobre stosunki z za-

chodem, z drugiej za  – ulega  silnym naciskom popularnej idei panslawistycz-
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nej. Prawdopodobnie nie tylko braterska wi  z Serbami przes dzi a o usytu-

owaniu si  Rosji po stronie serbskiej, ale tak e ch  udowodnienia opozycji 

swojej niezale no ci wzgl dem Stanów Zjednoczonych. W 1993 r. rz d rosyjski 

mocno sprzeciwia  si  zaostrzeniu sankcji ekonomicznych wobec Serbii, tym 

samym walcz c o zaostrzenie ich wzgl dem muzu manów62. Sukcesem rosyj-

skiej dyplomacji by  tzw. „kryzys sarajewski”, który mia  miejsce w 1994 r. po 

masakrze na rynku Markele, o czym pisa am ju  wcze niej. NATO za da o od 

si  serbskich wycofania ci kiej broni spod Sarajewa na odleg o  20 km lub 

odda y j  wojskom ONZ-u. Specjalny wys annik Moskwy Witalij Czurkin po-

prowadzi  rokowania, przekonuj c stron  serbsk  do ust pienia63. 

Niew tpliwie to Rosja by a najsilniejszym i najwa niejszym sprzymierze -

cem Serbii. W 1994 i 1995 r. stanowczo pot pi a dzia ania NATO, oskar aj c 

organizacj  o dopuszczanie si  „ludobójstwa” na Serbach i grozi a USA pogor-

szeniem stosunków dyplomatycznych. Rosja wykorzystywa a tak e swoj  pozy-

cj  w ONZ, wetuj c nie wygodne dla Serbii rezolucje; tak jak w 1994 r. sprze-

ciwi a si  wprowadzeniu w ycie rezolucji zg oszonej przez kraje muzu ma -

skie, zakazuj cej paliwa z Serbii dla si  serbskich i chorwackich64. Tak e pod 

koniec wojny Rosja mia a wk ad w propozycje przygotowywanego traktatu po-

kojowego, istotn  spraw  by  te  udzia  o nierzy rosyjskich w si ach IFOR (Im-

plementation Force). W 1995 r., w pa dzierniku, odby y si  tak e rozmowy 

mi dzy Billem Clintonem a Borysem Jelcynem w sprawie zako czenia konfliktu 

oraz przysz ym kszta cie Bo ni i Hercegowiny65. 

Jednak e najwi ksze wsparcie w tej wojnie zyskali bo niaccy muzu manie. 

Ju  w czerwcu, po wybuchu konfliktu, Organizacja Pa stw Muzu ma skich 

(OCI) utworzy a grup  kontraktow  maj c  si  zaj  sprawami Bo ni. W grupie 

tej znalaz y si  Turcja, Iran, Arabia Saudyjska, Senegal, Egipt, Pakistan oraz 

Malezja. Zosta a ona stworzona w celu obrony spraw bo niackich, jednak e bar-

dziej zdecydowane kroki podejmowa y poszczególne pa stwa, w pó niejszym 

czasie wr cz prze cigaj c si  w udzielaniu pomocy muzu manom66. 

Turcja sta a si  obro c  spraw bo niackich w organizacjach mi dzynarodo-

wych, takich jak NATO, ONZ czy KBWE. Rz d turecki wspiera  tak e niele-

galny przemyt broni dla Bo ni i Hercegowiny. Co wi cej, w 1994 r. wys a   

w ramach si  ONZ ok. 1,5 tysi ca o nierzy67. Premierzy Turcji i Pakistanu z o-

yli te  wizyt  w Sarajewie w celach propagandowych, chcieli oni zwróci  uwa-

g  opinii publicznej na nieszcz sny los Bo niaków. 

                                                 
62  Ibidem, s. 499. 
63  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 294. 
64  S.P. Huntington, op. cit., s. 500. 
65  D. Wybranowski, Mi dzy niepodleg o ci  a dezintegracj …, s. 295–296. 
66  A. Balcer, op. cit., s. 210. 
67  Ibidem, s. 210–211. 
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Muzu manie bo niaccy znale li oparcie nie tylko polityczne i finansowe, ale 

tak e militarne w wielu krajach wiata islamu, w ród nich mo na wymieni  przede 

wszystkim Iran. Du ego wsparcia udzieli  im ajatollah Ali Chamenei, który w ob-

szernych przemówieniach wyg oszonych na przestrzeni 1992 r. wskazywa  na „tra-

gedi  muzu manów, a tak e na konieczno  udzielenia im wszelkiej pomocy”68. Bo-

niaccy muzu manie równie  nie przestrzegali na o onego embarga na bro , bo-

wiem ponad po owa zaopatrzenia, które otrzymali Bo niacy pochodzi a z Iranu. 

Bro  ta by a przemycana przez Chorwacj , gdzie Zagrzeb w zamian za po rednic-

two pobiera  30% sprz tu. W 1992 r. Iran nie tylko by  zamieszany w nielegalne do-

starczanie broni, ale tak e zaopatrywa  bo niackich muzu manów w ekspertów woj-

skowych, dlatego te  szkoleniem bo niackich Muzu manów przede wszystkim zaj -

li si  przybyli z Iranu wojskowi, b d cy cz sto „Stra nikami Rewolucji”69. 

W pomoc zaanga owa o si  wiele pa stw muzu ma skich, ale tak e organi-

zacji charytatywnych. We wrze niu 1992 r. w meczecie w Zagrzebiu odby a si  

konferencja islamska na temat zorganizowania pomocy finansowej dla muzu -

ma skich Bo niaków. Po ród uczestników przewa ali radyka owie islamscy, po 

raz pierwszy te  przedstawiono wojn  w Bo ni jako d ihad, w obronie braci  

w wierze70. Organizacj , która odegra a wa n  rol  w udzielaniu pomocy ba -

ka skim islamistom, by a Agencja Pomocy dla Trzeciego wiata (TRWA),  

w której doszukiwano si  powi za  z Al-Kaid , pó niej oskar ona o wspieranie 

dzia a  terrorystycznych71. 

Do Bo ni i Hercegowiny zacz li nap ywa  weterani wojny w Afganistanie, 

jak pisze Anna Parzymies: „nazywani jeszcze talibami lub mud ahedinami,  

w Bo ni Arabami, a po 11 wrze nia – terrorystami […]”72. Tworzono z nich od-

dzia y bojowników, którzy byli cz onkami ró nych ugrupowa  terrorystycznych, 

takich jak Hezbollah, D amaa-at-Islamijja czy algierskie GIA. Liczba ochotni-

ków si ga a 4 tysi cy osób, jednak e by y to liczby podane przez Ameryka skie 

Biuro Informacji, w rzeczywisto ci mog o ich by  znacznie wi cej73. Wezwanie 

do d ihadu zmobilizowa o tak e ochotników z Arabii Saudyjskiej oraz s ynnego 

pó niej na ca y wiat multimilionera i przywódc  Al-Kaidy, Osam  bin Ladna74, 

który uzyska  paszport Bo ni jeszcze w 1993 r., a w pó niejszym czasie nadano 

mu nawet obywatelstwo. Powsta a tak e elitarna dywizja „Hand ar”, której do-

wódc  by , weteran wojny afga skiej Mahmud Abu Abdelaziz al Muntesiba, 

zwany „Barbaross ”. God em jednostki owego Saudyjczyka noszonym na mun-

                                                 
68  D. Wybranowski, Udzia  ochotników muzu ma skich w Bo ni i Hercegowinie, [w:] Konflikty 

wspó czesnego wiata, red. G.G. Ciechanowski, J. Sielski, Toru  2006, s. 77. 
69  A. Balcer, op. cit., s. 211. 
70  Ibidem, s. 212. 
71  Ibidem, s. 213. 
72  A. Parzymies, Muzu manie w Bo ni i Hercegowinie…, s. 164. 
73  Ibidem, s. 158. 
74  Ibidem, s. 78.  
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durach by  emblemat przedstawiaj cy z oty pó ksi yc, a sami bojownicy, wzo-

rem ludzi z Hezbollahu, nosili na g owach opaski koloru zielonego z arabskimi 

napisami „Allah Akbar”75. 

Rozwój wojny w Bo ni i Hercegowinie oraz nap ywanie ochotników  

z pa stw muzu ma skich spowodowa y, i  wielu Bo niaków, w du ym stopniu 

wcze niej zlaicyzowanych, zwróci o si  w stron  islamu. Radykalizm religijny 

mud ahedinów mia  du y wp yw na przekszta canie obszarów przez siebie kon-

trolowanych w typowo wyznaniowe pa stwo. Lektur  obowi zkow  by  Koran, 

zacz to tak e cenzurowa  radio i telewizj , a w szko ach pojawili si  misjonarze 

z krajów arabskich. Fanatycy religijni przybyli z krajów arabskich nie mogli po-

godzi  si  z faktem wcze niejszej koegzystencji religijnej, ale tak e mieszanych 

ma e stw. Dla saudyjskich wahabitów nie do zniesienia by o tak e noszenie za 

krótkich ich zdaniem spódniczek przez muzu ma skie kobiety, które w konse-

kwencji zosta y zast pione przez nale yte ich zdaniem hid aby i inne bardziej 

skromne stroje76. Presja by a na tyle du a, i  cz sto pomoc charytatywna dla ro-

dzin by a uzale niona od wysy ania dzieci na lekcje religii czy ycia rodziców 

zgodnie z zasadami islamu77. 

Mud ahedini walcz cy w Bo ni i Hercegowinie s yn li ze swojego okru-

cie stwa wobec ludno ci chrze cija skiej, przede wszystkim przez zwyczaj uci-

nania g owy przeciwnikowi, budz c swoim bestialstwem i fanatyzmem religij-

nym strach i respekt u przeciwników78. Znane s  zdj cia z 1992 r. dokumentuj -

ce, jak Saudyjczyk trzyma w r ku odci t  g ow  Serba Blagoje Blagojevicia ja-

ko trofeum wojenne, czy kilku g ów serbskich cywili deptanych o nierskim bu-

tem. Inne przypadki bestialskiego mordowania czy okaleczania wzi tych do 

niewoli je ców to wy upywanie oczu, przybijanie gwo dziami do drzew, wy-

pruwanie wn trzno ci czy nawet pieczenie ywcem na ro nie79. Muzu ma scy 

ochotnicy, wed ug prawa islamskiego, mogli tak e zawiera  tymczasowe luby, 

które w konsekwencji by y zwyk ymi gwa tami na m odych dziewczynach. Do-

sz o do wielu afer na tym tle, które starano si  zatuszowa , poniewa  wiele tych 

dziewcz t wed ug prawa Bo ni i Hercegowiny nie by o jeszcze pe noletnich80. 

Samuel Huntington podkre la, i  popieranie przez USA muzu ma skich Bo-

niaków by o „odst pstwem od cywilizacyjnego wzorca”81. By o to wsparcie 

znacznie ograniczone, zgodnie z hamuj c  polityk  zagraniczn  prowadzon  

przez Billa Clintona. Jednak e, przymykanie oczu na amanie przez pa stwa 

muzu ma skie na o onego na Bo ni  embarga zakazuj cego dostarczania jej 
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76  Ibidem, s. 224 
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broni, ale tak e udzia  wojsk Stanów Zjednoczonych w ko cowej fazie konfliktu 

zawa y y na tym, i  to muzu manie byli ich faworytami w wojnie. Huntington 

t umaczy owe zachowanie ch ci  USA do zidentyfikowania si  dobra i z a  

w tym konflikcie. Dzia ania propagandowe bo niackich muzu manów, zmierza-

j ce do przedstawienia swojego wizerunku jako ofiary, a Serbów jako chc cych 

zniszczy  wspania  ide  Bo ni jako wielokulturowego pa stwa, którego Stany 

Zjednoczone s  zwolennikiem oraz najlepszym przyk adem, zadecydowa y  

o sympatii dla Bo ni, a wrogo ci wobec Serbii. W konsekwencji Stany Zjedno-

czone przyczyni y si  do powstania muzu ma skiego pa stwa, b d cego pod 

du ym wp ywem Iranu82. 

Zako czenie 

Po konferencji w 1995 r. w Dayton Bo nia i Hercegowina zosta a podzielona 

na dwie cz ci: Federacj  Bo ni i Hercegowiny, b d c  kontynuacj  polityczno- 

-terytorialn  Federacji Muzu ma sko-Chorwackiej stanowi cej 51% kraju, oraz 

jednostk  Republiki Serbskiej, która zajmowa a 49% terytorium Bo ni83. Bo nia 

zosta a podzielona na jednostki, które wcze niej tam nie funkcjonowa y, ponadto 

porozumienie usankcjonowa o powstanie kompletnie nieefektywnej, niefunk-

cjonalnej i przero ni tej struktury w adzy. Narzucony zosta  system wyborczy, 

który okaza  si  sprzeczny ze standardami demokratycznymi poniewa  kluczo-

wym czynnikiem sta a si  przynale no  etniczna, stawiana wy ej ni  prawa 

obywatelskie. Twórcy „systemu dayto skiego” od pocz tku zdawali sobie spra-

w , e nie jest on w stanie samodzielnie funkcjonowa , st d te  z góry przewi-

dziany zosta  udzia  przedstawicieli wspólnoty mi dzynarodowej84. Z uwagi na 

kulej cy „system dayto ski” wielu ludzi i badaczy problemu by o i jest zdania, 

i  stabilizacja w Bo ni jest czym  krótkotrwa ym. Tak e politycy w powojennej 

Bo ni uwa ali ten stan za twór przej ciowy. Wed ug Samuela Huntingtona, trzy 

cywilizacje, które znacznie si  od siebie ró ni  religi  oraz tradycjami, nie mog  

wspó egzystowa  w jednym pa stwie, jest on zdania, i  pr dzej czy pó niej na 

nowo wybuchnie tam konflikt.  

                                                 
82  Ibidem, s. 510. 
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Konflikt w Bo ni i Hercegowinie jako egzemplifikacja  

huntingtonowskiej wizji zderzenia cywilizacji  

Streszczenie 

W niniejszym artykule autorka przedstawia konflikt w Bo ni i Hercegowinie w oparciu o teori  

„zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona. W pierwszej kolejno ci przedstawia ró ne defi-

nicje poj cia „cywilizacja”, nast pnie przybli a ide  huntingtonowskiego zderzenia cywilizacji. 

Dodatkowo zajmuje si  kwesti  trzech religii i trzech cywilizacji znajduj cych si  na obszarze Bo-

ni i Hercegowiny, nakre la tak e problematyk  „syndromu krajów pokrewnych” w tym konflik-

cie. Na koniec autorka stara si  odpowiedzie  na wa ne pytanie: czy „podaytonowski” twór b d -

cy mieszank  ró nych religii oraz etnosów, jest w stanie utrzyma  si  jako niezale ne pa stwo? 

S owa kluczowe: Ba kany, Bo nia i Hercegowina, konflikt, zderzenie cywilizacji. 

Conflict in Bosnia and Herzegovina as an Exemplification  

of Huntington’s Vision „Clash of Civilisations”  

Summary 

In this article I would like to present conflict in Bosnia and Herzegovina based on Samuel 

Hantinton’s „clash of civilisations” theory. First of all I will explain diffirent terms of civilisation, 

after that I will write more about Huntington’s „Clash of civilisation”. What is more I would like 

to picture problem of three religions and three civilisations in Bosnia. Last but not least I will write 

about war in Bosnia. In The end of this article I will answer the main question: Is it possible that 

„afterdayton’s” creature has got a chance to remain, if it is mixture of nationalities and religions? 

Keywords: Balkans, Bosnia and Herzegovina, conflict, clash of civilization.  

 


