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Mi dzy pokojow  koegzystencj  a bratobójczymi 
walkami. Bo nia i Hercegowina jako 

egzemplifikacja spo ecze stwa wielokulturowego 
 

 

Bo nia i Hercegowina, dzi ki swojemu po o eniu geograficznemu i skom-

plikowanej przesz o ci historycznej, wt aczaj cych j  w zasi g wp ywów i rywa-

lizacji kilku kr gów cywilizacyjnych, by a uwa ana do ostatniej dekady ubie-

g ego stulecia za symbol wielokulturowo ci i pokojowej koegzystencji odmien-

nych od siebie grup etnicznych. Jednak e krwawy konflikt zbrojny z lat 1992–

1995 pokaza , jak niewiele trzeba, by obróci  przeciwko sobie pokojowo wspó -

istniej ce nacje. Wystarczy o zmanipulowa  masy szowinistyczn  ideologi , by 

dotychczasowi s siedzi z dnia na dzie  stali si  wrogami1. Pa stwowa religia 

bratstva jedinstva upad a, a jednostka – naturalnie poszukuj c nowej wspólnoty 

zbiorowej, z któr  mog aby si  identyfikowa 2, natrafi a na odradzaj cy si  na-

cjonalizm. Cz owiek, aby samookre li  si , potrzebuje „innego” – twierdzi 

S. Huntington3. Tym „innym” byli dawniej zewn trzni wrogowie Jugos awii, te-

raz za  kreatorzy przestrzeni zbiorowych nie ustawali w szerzeniu nienawistnej 

propagandy wzgl dem dot d bratnich narodowo ci4. Kwestia ta nabiera szcze-

gólnego znaczenia w kontek cie obserwowanych we wspó czesnym wiecie 

procesów migracyjnych i post puj cego, szczególnie na Zachodzie, zjawiska 

multikulturowo ci. Nieustannie toczone w rodkach masowego przekazu debaty 

na temat potrzeby integracji zró nicowanego etnicznie spo ecze stwa, jednocze-

nie artyku uj ce ogrom potencjalnych zagro e , dowodz  nie tylko nies ycha-

                                                 
1 Zob. np. S.M. Weine, When History is a Nightmare. Lives and Memories of Ethnic Cleansing in 

Bosnia-Herzegovina, New Jersey 1999, s. 12–13; E. Bouris, Complex political victims, Ku-

marian Press 2007, s. 92–103. 
2 Z. Bauman, Ponowoczesno  jako ród o cierpie , Warszawa 2000, s. 256–257. 
3 S. Huntington, Kim jeste my? Wyzwania dla ameryka skiej to samo ci narodowej, Kraków 

2007, s. 35. 
4 Zob. np. M. Suboti , Na drugi pogled. Prilog studijama nacionalizma, Beograd 2007, s. 131–133. 
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nej aktualno ci, ale tak e i z o ono ci wspomnianej problematyki5. Na tym tle 

przyk ad bo niacki s u y  mo e wi c jako model i zarazem przestroga dla ca ej 

Europy. Jak bowiem pisze chorwacka dziennikarka w ksi ce b d cej wynikiem 

obserwacji procesów przed trybuna em haskim, „je li zwyczajni ludzie pope nili 

zbrodnie wojenne, oznacza to, e móg by je pope ni  ka dy z nas […] nikt z nas 

nie mo e by  pewien, jak by si  zachowa  w tych szczególnych okoliczno-

ciach”6. 

Rol  niniejszego tekstu b dzie wi c naszkicowanie przesz o ci historycznej 

a  do czasów wspó czesnych, w aspekcie przekszta ce  krajobrazu etnicznego 

spo ecze stwa. Charakterystyczna dla Bo ni i Hercegowiny wielokulturowo , 

któr  niektórzy chc  nazywa  „upo ledzeniem heterogeniczno ci”7, wydaje si  

by  pochodn  po o enia geograficznego, sytuuj cego j  w zasi gu oddzia ywa-

nia trzech wielkich kr gów cywilizacyjnych oraz zawi ej przesz o ci historycz-

nej, warunkuj cej procesy migracyjne. Krótki zarys dziejów ograniczony zosta-

nie jedynie do najwa niejszych kwestii, rzutuj cych bezpo rednio na bo niack  

wielokulturowo . Jako punkt wyj ciowy niechaj pos u y okres redniowiecza, 

naznaczony tradycj  pa stwowo ci oraz – niekiedy podwa an  – teori  bogo-

milsk . Cztery wieki supremacji tureckiej prze o y y si  nie tylko na islamizacj  

cz ci ludno ci, ale tak e przyczyni y si  do osadnictwa ydów sefardyjskich, 

których kultura stanowi  mia a odt d czwarty filar bo niackiego dziedzictwa. 

Czterdzie ci lat panowania austriackiego to nie tylko podkre lany w literaturze 

rozwój zacofanych ziem, likwidacja pa szczyzny i post p cywilizacyjny, ale 

tak e zmiany w strukturze etnicznej spo ecze stwa. Prowadzona przez Wiede  

polityka osadnictwa, po czona z nap ywem andarmerii i pracowników admini-

stracyjnych wraz z rodzinami oraz s u b , wkomponowa a w bo niacki pejza  

elementy kulturowe z ca ego obszaru monarchii habsburskiej. Nie dziwi wi c 

fakt, i  multietniczna Bo nia i Hercegowina, jako jedna z republik w ramach 

targanego narodowymi sprzeczno ciami wspólnego pa stwa po udniowych S o-

wian, stawiana by a za idealny wzór koegzystencji, do jakiego winno d y  ca e 

spo ecze stwo, za  komunistyczna propaganda umiej tnie wycisza a werystycz-

ne akordy okresu II wojny wiatowej. Z przyczyn obiektywnych, epizodycznie 

zostan  potraktowane tak istotne i szerokie zagadnienia jak konflikty 1941–1945 

i 1992–1995; kilkana cie stron to stanowczo zbyt ma o, by wyczerpa  którekol-

wiek z nich, za  my l przewodnia artyku u koncentruje si  wokó  bo niackiej 

mozaiki etnicznej. 

                                                 
5 Zob. D. Bischoft, Die Vertreter anderer nationaler und ethnischer Gruppen in der Selbstverwal-

tung in Deutschland, „Przegl d Stosunków Mi dzynarodowych” 2005, nr 1, s. 49–52. 
6 S. Drakuli , Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybuna em w Ha-

dze, Warszawa 2006, s. 216. 
7 M. Todorova, Ba kany wyobra one, Wo owiec 2008, s. 288. 
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Preludium do refleksji na zarysowany wy ej temat niechaj stanowi dygresja 

natury geograficznej. Wartym jest bowiem zauwa enia, i  Bo nia i Hercegowina 

to dwie odr bne krainy historyczne: po o ona w dorzeczu Sawy i Driny Bo nia 

oraz wyodr bniona w XV wieku jej po udniowa cz  ze stolic  w Mostarze – 

Hercegowina. Na podkre lenie zas uguje równie  górzyste ukszta towanie tere-

nu, przyczyniaj ce si  w znacznej mierze do wielowiekowej izolacji od wiata 

zewn trznego. 

W kontek cie redniowiecza zaznaczy  nale y dwie zasadnicze kwestie. Z jed- 

nej strony fundamentalne znaczenie dla bo niackiej to samo ci narodowej po-

siada odwo ywanie si  do krótkotrwa ej tradycji pa stwowo ci (IX–X, XIII w.), 

przerywanej rywalizacj  o panowanie ze strony Bizancjum, Serbii, W gier, 

Chorwacji, a pó niej tak e i Turcji. Drugie istotne zagadnienie wi e si  nato-

miast z dzia alno ci  powsta ej w Bu garii na fali sprzeciwu wobec rosn cych 

wp ywów Bizancjum sekty bogomi ów8, która otrzyma a w XIII wieku status re-

ligii pa stwowej9. I cho  tradycja bogomilska stanowi jeden z fundamentów dzi-

siejszej to samo ci bo niackich muzu manów, nie brak i hipotez co do innych 

pocz tków Ko cio a Bo niackiego10. Podbój Bo ni (1463) i Hercegowiny (1482) 

przez Imperium Otoma skie stanowi  prze omowy moment w dziejach kraju, 

skutkuj cy nie tylko wspólnym dla ca ego regionu kilkuwiekowym panowaniem 

tureckim, ale tak e islamizacj  cz ci spo ecze stwa. Motywacje, jakimi kiero-

wali si  konwertyci, budz  wiele kontrowersji i bywaj  raczej przedmiotem mi-

tologii politycznej ni  obiektem naukowej refleksji. 

Wedle teorii bogomilskiej, po nastaniu panowania tureckiego „masowo prze-

chodzili na islam feuda owie, ratuj c swoje maj tki, ulegali islamizacji Bogomi-

owie, gdy  woleli mahometanizm od znienawidzonego Rzymu, a w najmniej-

szym stopniu konwersji religijnej ulegali ch opi”11. Teoria bogomilska, cho  do-

brze t umaczy wykszta cenie si  specyficznych stosunków feudalnych, gdzie 

chrze cija ski ch op zmuszony by  do wiadczenia licznych powinno ci pa sz-

czy nianych wobec muzu ma skiego pana12, zdaje si  by  ma o realn , a w lite-

raturze nie brak argumentacji na rzecz zupe nie innych motywacji przechodzenia 

na wiar  Proroka. Podkre lane zwykle czynniki finansowe – zwolnienie z obo-

wi zkowego w Imperium Osma skim dla niemuzu ma skiej ludno ci podatku, 

                                                 
8 Por. T. Manteuffel, Historia powszechna. redniowiecze, Warszawa 2001, s. 136; T. Wasilew-

ski, Historia Bu garii, Wroc aw 1988, s. 76–77. 
9 Ma y s ownik kultury dawnych S owian, red. L. Leciejewicz, Warszawa 1972, s. 44. 
10 Por. np. Bosanska Crkva, ród o: http://www.bogbosnaibosnjastvo.org/bosanskacrkva.htm; 

N. Malcolm, Ko ció  Bo niacki, „Krasnogruda” 1997, nr 7. 
11 B. Zieli ski, Najm odszy naród, [w:] Kraj klimem przykryty. Wspó czesna literatura Bo ni i Her- 

cegowiny, red. B. Zieli ski, Toru  2004, s. 11. 
12 Zob. V. Dedijer, Sarajewo 1914, ód  1983, t. 1, s. 43–48. 
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czy krwawej daniny, nie odpowiadaj  na pytanie o brak konfesyjnych reorienta-

cji w s siedniej Serbii. Wydaje si  wi c, i  przyczyny islamizacji Bo niaków 

rozpatrywa  trzeba w szerszej perspektywie. Wskaza  w tym miejscu mo na na 

po o enie w orbicie cierania si  wp ywów prawos awia oraz katolicyzmu, skut-

kuj ce chwiejn  identyfikacj  religijn  ju  przed podbojem osma skim. Ponad-

to, istotne znaczenie przypisa  nale y podzia om wewn trznym i rywalizacji 

mo now adców13, a tak e górzystemu ukszta towaniu terenu, przek adaj cemu 

si  w epoce przedindustrialnej na powszechn  bied . Konwersja stanowi a nie-

rzadko jedyn  drog  spo ecznego awansu – podstawowym warunkiem otrzyma-

nia posady w rozbudowanym aparacie biurokratycznym i strukturach wojsko-

wych by a bowiem przynale no  do muzu ma skiego milletu14. 

Wydaje si , i  oparcie przez Bo niaków (jedyn  s owia sk  nacj  wyznaj c  

mahometanizm) to samo ci na syntezie pierwiastka bogomilskiego i islamskie-

go stanowi odpowied  na propagand  s siadów, przedstawiaj cych poturczo-

nych muzu manów jako kolaboruj cych z Port  zdrajców, zaprzedaj cych za 

„judaszowe srebrniki” w asn  samo wiadomo 15. W wewn trznym dyskursie 

zarówno w Belgradzie, jak i w Zagrzebiu, oprócz klasyfikacji poturcze ców ja-

ko Serbów, b d  Chorwatów, powstawa y kolejne mutacje pogl dów na rzecz 

tzw. etnicznej dominacji. Nie wdaj c si  w szczegó y, na co nie pozwalaj  ogra-

niczone rozmiary tekstu, odnotujmy kontrastuj ce ze sob  ekskluzywne pogl dy 

o niegodnych odszczepie cach oraz asymilacyjne argumentacje na rzecz ko-

nieczno ci „nawrócenia b dz cych na prawowit  drog .” Przyk adowo Vuk Ka-

radži  sta  na stanowisku, i  niedopuszczalnym jest dzielenie narodu, nawet je-

eli cz  jego cz onków jest innego wyznania, co mia o uzasadni  romantyczne 

imaginacje dominacji etnicznej. Wizjoner ów w swoim s ynnym artykule Srbi 

svi i svuda dowodzi , i  w bo niackich katolikach b d  poturcze cach p ynie 

serbska krew. Zawarte tam stwierdzenie o istnieniu Serbów trzech wyzna  pod-

noszone by o, i jest a  po dzi , przez kr gi radykalne16. 

Analogiczna optyka towarzyszy a równie  ekspansjonistycznym za o eniom 

„prawaszowskich” dzia aczy chorwackiego odrodzenia narodowego, których je-

                                                 
13 Zob. np. P. Wróbel, Bo nia wobec ekspansji Islamu w pierwszej po owie XV wieku, „Balcanica 

Posnaniensia” 1997, nr VIII, s. 84–85. 
14 Zob. np. M. Zeki , Uzroci i tijek islamizacije i islamske akulturalizacije Slavena na povijesno-

kulturnom tlu Bosne s posebnim osvrtom na geneti ku strukturu bosanskog islama, „Po udnio-

wos owia skie Zeszyty Naukowe”, s. 65–78. 
15 Por. np. D. Sokolovi , Nacija protiv naroda, Beograd 2006, s. 125. 
16 M. Hadžijahi , Od tradicije do identiteta, Sarajevo 1974, s. 157; M. Falski, Pami  spo eczna 

a ideologia. Z problematyki autodefinicji kultury bo niackiej, „Po udniowos owia skie Zeszyty 

Naukowe” 2007, nr 4, s. 59. 
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den z najbardziej znanych przedstawicieli – Ante Star evi  rozwin  pogl d 

o mieszka cach Bo ni jako „najczystszej krwi Chorwatach”17. 

Kolejnym dalekosi nym w skutkach wydarzeniem w historii Bo ni i Her-

cegowiny by o osiedlenie si  na jej terytorium wyp dzonych z Pó wyspu Iberyj-

skiego ydów sefardyjskich na prze omie XV i XVI w. „Przybywali oni te  do 

pozostaj cych wtedy pod tureckim panowaniem krajów s owia skich. Przez Sa-

loniki docierali do Macedonii, Bu garii i Serbii; inna fala przez Saloniki i Du-

brownik18 dotar a do Bo ni i Hercegowiny. Niektórzy zatrzymali si  w samym 

Dubrowniku, wówczas de facto niezale nej republice, oraz w Splicie i innych 

miejscowo ciach na chorwackim Przymorzu. Do Bo ni i Hercegowiny dostawali 

si  stopniowo w mniejszych grupach, zatrzymuj c si  wy cznie w miastach: 

Mostarze, Trawniku, Višegradzie i innych. W Sarajewie, gdzie potem mia o ich 

y  najwi cej, pierwsi zjawili si  w 1566 roku”19. Odt d kraj sta  si  mia  o rod-

kiem wzajemnego przenikania si  czterech kultur, reprezentuj cych odmienne 

kr gi cywilizacyjne i wyznaniowe: greckobizanty ski, zachodnioeuropejski, is-

lamski i ydowski. Co istotne, tradycja Sefardyjczyków posiada a w stosunku do 

pozosta ych wymienionych charakter równorz dny, wnosz c znacz cy wk ad 

w bo niack  spu cizn  kulturow , którego nie zdo a  przekre li  dramatyczny 

epilog zwi zany z okresem drugiej wojny wiatowej. Wspomniana kwestia jest 

tym bardziej godna zaznaczenia, i  bywa cz sto pomijana w dyskursach polito-

logicznych traktuj cych o wspó czesnej Bo ni i Hercegowinie jako arenie starcia 

trzech grup etnicznych. 

Rok 1878 stanowi wa n  cezur  nie tylko poprzez pryzmat zmian politycz-

nych – transpozycji zale no ci z tureckiej na austriack , ale co najistotniejsze 

z punktu widzenia tematyki tekstu, prze o y  si  na daleko id ce zmiany tak e 

w aspekcie stosunków etnicznych. 

Rozci gni cie w adzy habsburskiej oznacza o w praktyce prze amanie do-

tychczasowej izolacji kraju, do którego oprócz wojska i andarmerii „pocz li 

nap ywa  ni si i wy si urz dnicy z rodzinami i s u b , a za nimi rzemie lnicy 

i specjali ci jakich dot d u nas nie by o. Przybywali Czesi, Polacy, W grzy i Niem- 

                                                 
17 Ibidem, s. 60–62; M. Falski, Serbskie zmagania z tradycj  vukowsk  po 1991 roku, „Slavia Me-

ridionalis” 2005, nr 5, s. 268–272. 
18 Dubrownik, tak zwana Republika Raguzy, posiada  status wolnej republiki kupieckiej w latach 

1204–1808. Pot ga gospodarcza tego miasta-pa stwa oparta by a na po rednictwie w handlu; 

fenomenem Dubrownika, oprócz s ynnej dyplomacji, by a tak e pot na flota. Cierpi ce na nie-

ustanny niedobór r k do pracy miasto s yn o z g boko zakorzenionego w tradycji prawa azylu, 

którego udzielano nie tylko arystokracji, ale tak e i rozmaitym wygna com. Zob. J. Rapacka, 

Rzeczpospolita Dubrownicka, Sejny 2005, s. 68–69. 
19 A. Buras-Marciniak, Z dziejów ydów Sefardyjczyków w Bo ni i Hercegowinie, [w:] Ba kany 

w oczach m odego cz owieka, red. I. Petrov, ód  2006, s. 91; zob. te : J. Lévy, Y. Cohen, ydzi 

sefardyjscy, Warszawa 2005, s. 51. 
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cy”20. Co ciekawe, w ród osadników z terytorium Austro-W gier byli tak e 

i ydzi aszkenazyjscy, ró ni cy si  od Sefardyjczyków nie tylko liturgi , czy 

kultur , ale przede wszystkim j zykiem, W osi z Po udniowego Tyrolu, czy te  

uchod cy religijni, szukaj cy w odleg ych i niedost pnych Górach Dynarskich 

schronienia przed wzmagaj cym si  w Wiedniu wojuj cym katolicyzmem. Bo-

nia i Hercegowina sta a si  wi c swojego rodzaju kalejdoskopem mieszcz cym 

w sobie ca  mozaik  grup etnicznych. Do  nadmieni , i  wed ug spisu po-

wszechnego z 1981 r. okr g miasta Prnjavor zamieszkiwa o a  21 narodowo-

ci!21 W rejonie tym osiedli a si  oko o 20-tysi czna grupa galicyjskich Pola-

ków, tworz c najwi ksze skupisko polonii w prowincji. Przyczyny tak ch tnego 

osiedlania si  w zacofanym kraju wyja nia M. Solecki w artykule Utracony 

dom. Losy Polaków z Bo ni: „Korzystaj c ze sprzyjaj cych okoliczno ci, w po-

bli u bo niackiego miasteczka Prnjavor, po odbyciu dwunastu lat s u by woj-

skowej w austro-w gierskiej kawalerii, osiad  Franciszek Grabarz. Zdecydowa  

si  na to, bo do Polski, której nie by o, nie mia  po co wraca , a w Bo ni do-

strzeg  perspektywy na godne ycie, bowiem jako osadnik dosta  od pa stwa 

100 dolemów (ok. 10 ha) lasu pod zagospodarowanie”22. Po drugiej wojnie 

wiatowej wi kszo  Polaków zdecydowa a si  na powrót do kraju, a centrum 

ich osadnictwa sta  si  Boles awiec – dzi  miasto partnerskie Prnjavor. Podobnie 

wówczas opuszcza y Bo ni  inne narodowo ci, przenosz c si  do w asnych 

pa stw narodowych. 

Wielu badaczy podnosi w zwi zku z nastaniem panowania habsburskiego 

jeszcze jedn  kwesti ; by  to bowiem tak e prze omowy moment dla ludno ci 

muzu ma skiej, która po raz pierwszy znalaz a si  pod dominacj  obcego wy-

znaniowo centrum23. Ta niew tpliwie s uszna uwaga przes ania jednak praw-

dziwy ogl d sytuacji. Zauwa ony ju  wcze niej charakter stosunków feudal-

nych, opieraj cy si  na niewolniczym wyzysku chrze cija skiego ch opa przez 

muzu ma skiego pana,24 doprowadzi  do fali buntów na wsiach w ci gu ca ego 

XIX wieku, czego bezpo rednim skutkiem by  masowy exodus powsta ców, 

opuszczaj cych swoje domostwa w obawie przed represjami. Ukrócenie samo-

                                                 
20 I. Andri , Most na Drinie, Warszawa 1956, s. 183. 
21 N. Mappes-Niedek, Die Etno-Falle. Der Balkan-Konflikt und was Europa daraus lernen kann, 

Berlin 2005, s. 25. 
22 M. Solecki, Utracony dom. Losy Polaków z Bo ni, „Wi ” 2007, nr 10. 
23 Zob. V. Spahi , Wybrane metodologiczno-historyczne aspekty bada  nad literatur  bo niack  

w okresie austro-w gierskim, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury, red. B. Zieli ski, 

Pozna  2002, s. 189–192. 
24 Po o enie ch opstwa ulega o systematycznemu pogorszeniu wraz ze s abni ciem w adzy cen-

tralnej w Stambule; czuj cy si  bezkarnie bejowie nak adali i egzekwowali od ch opów coraz to 

nowe obci enia, którym ci nie byli cz sto w stanie podo a . 
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woli bo niackich feuda ów przez w adze austriackie otwiera o przed wychod -

cami drog  powrotu. To szerokie zagadnienie, wykraczaj ce poza ramy tematyki 

tekstu, przywo ane zosta o jedynie celem wykazania powierzchowno ci poja-

wiaj cej si  w literaturze tezy traktuj cej o uci liwo ciach, jakie napotyka y 

muzu ma sk  szlacht  w katolickiej monarchii habsburskiej. Pami ta  jednak 

nale y, i  bejowie stanowili zamkni t  kast , pozostaj c g usi na jakiekolwiek 

wp ywy z zewn trz, i to zarówno ze Stambu u, jak i Zachodu. „[...] Austro-W gry 

wprowadzaj  w ycie okre lon  polityk  kulturow . Polega ona na kombinacji 

stereotypów orientalistycznych, przeniesionych z do wiadcze  innych pot g ko-

lonialnych w kontaktach z narodami muzu ma skimi, zamieszkuj cymi kolonie 

w Azji i Afryce z nowoczesnymi pr dami emancypacyjnymi, które mia y jak 

najskuteczniej przekszta ci  substancj  i sposób ycia tej przestrzeni w o rodki 

europejskie. Wspó istnienie elementów europejskich i orientalnych powoduje 

frustracj  obcego rz du i stanowi dla niego niewyobra aln  zagadk . Austriacy 

szukaj  wyj cia w zastosowaniu formu y, zgodnie z któr  orientalizacja Bo ni 

i Hercegowiny jest warunkiem jej europeizacji [...] W adze okupacyjne forsuj  

drukowanie pism w j zyku tureckim, który rozumie mniej ni  5% mieszka ców”25. 

Otwartym pozostaje pytanie o rzeczywiste powody interwencji Wiednia 

w stosunki spo eczne oraz przestrze  kulturow , tym bardziej wobec wzrastaj -

cego wp ywu jezuitów na dworze Franciszka Józefa, ale z drugiej strony, nieza-

przeczalnym jest stwierdzenie, i  panowanie austriackie przynios o zacofanemu 

krajowi post p cywilizacyjny. Szerz ce si  w prowincji d enia emancypacyjne, 

po czone z rozkwitem konspiracyjnych organizacji (jak np. M oda Bo nia, czy 

Czarna R ka), przyjmuj cych terror jako metod  walki, czego bezpo rednim 

skutkiem by y coraz cz stsze zamachy na przedstawicieli administracji austriac-

kiej26, znalaz y swój punkt kulminacyjny 28 czerwca 1914 roku, która to data 

wesz a na trwa e do podr czników historii. Do dzi  do ko ca niewyja nione 

okoliczno ci zabójstwa Franciszka Ferdynanda i jego ma onki27 prowokuj  ca y 

szereg pyta  o faktycznych zleceniodawców, czy te  rol  rz dów, wywiadów 

i s u b specjalnych obcych pa stw w zamachu. 

Powracaj c do problematyki przemian etnicznych w Bo ni i Hercegowinie 

na przestrzeni dziejów, wskaza  nale y, i  w czenie tego  obszaru do powsta-

ego po I wojnie wiatowej wspólnego pa stwa po udniowych S owian prze o y-

o si  na dalsze prze amanie wielowiekowej izolacji. Nie jest rol  tego artyku u 

pi tnowanie mno cych si  sprzeczno ci i antagonizmów pomi dzy wspó two-

rz cymi Jugos awi  nacjami, podobnie jak i artykulacja szeregu kontrowersji 

                                                 
25 V. Spahi , Bo niacko-muzu ma ska to samo  kulturowa mi dzy zasadami mocy i pokoju, [w:] 

Wokó  Macedonii: si a kultury – kultura si y, red. B. Zieli ski, Pozna  2002, s. 224. 
26 Por. W. Walkiewicz, Jugos awia, Warszawa 2000, s. 19–20. 
27 Sam zamach dok adnie opisuje V. Dedijer, op. cit., s. 5–15. 
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wokó  sfery politycznej, czego symbolem sta a si  chocia by strzelanina w Skup- 

sztinie w 1928 r.28 Koniecznym natomiast jawi si  zauwa enie nowych mo li-

wo ci stoj cych przed bo niackim spo ecze stwem, czemu sprzyja  bez w tpie-

nia rozwój transportu kolejowego i budowa dróg. S u ba wojskowa, pe niona 

w rozsianych po ca ej monarchii jednostkach, podobnie jak podejmowane w naj- 

odleglejszych zak tkach kraju studia, przyczynia y si  do rosn cej liczby ma -

e stw mieszanych. 

Niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla Bo ni i Hercegowiny, ale i ca ej 

Jugos awii posiada  bez w tpienia okres drugiej wojny wiatowej, który z oczy-

wistej konieczno ci potraktowany zostanie jedynie marginalnie. Wkroczenie 

wojsk niemieckich 6 kwietnia 1941 roku zapocz tkowa o nie tylko kilkuletni  

okupacj  hitlerowsk  i zwi zan  z ni  walk  os awionych grup partyzanckich29, 

ale tak e otworzy o drog  do bratobójczych walk, których niezwykle brutalnego 

charakteru najlepiej dowodz  reakcje samych nazistów; np. genera  Edmund 

Glaise von Horstenau pisa  do Berlina o „niewyobra alnym zezwierz ceniu tej 

grupy przest pców i kryminalistów”30. Zaakcentowa  nale y w tym miejscu zna-

lezienie si  terytorium Bo ni i Hercegowiny w granicach kolaboruj cego z Ber-

linem marionetkowego pa stwa chorwackich ustaszów z Ante Paveli iem na 

czele, czego bezpo redni  konsekwencj  okaza  si  mia y wysiedlenia31, czystki 

etniczne, czy obozy koncentracyjne. Na wietlaj c pokrótce najistotniejsze ba -

ka skie aspekty II wojny wiatowej, trudno w tym miejscu nie zauwa y  ko ca 

pewnej epoki w dziejach Bo ni i Hercegowiny. By  to bowiem moment utraty 

przez kraj znacznej cz ci swojej wyj tkowo ci, jak  konstytuowa y pokojowo 

koegzystuj ce cztery kr gi kulturowo-cywilizacyjne, z których jeden – Sefardyj-

czycy – zosta  praktycznie wyeliminowany32. 

                                                 
28 Zob. J. Cox, The history of Serbia, London 2002, s. 76; M. Tanty, Ba kany w XX w. – dzieje po-

lityczne, Warszawa 2003, s. 180–181. 
29 Por. P. Simi , Srbija – zemlja neobjašnjiva. Svedo anstva o Lomovima i Samosatiranju, Be-

ograd 2003, s. 34–36. 
30 C. Ruchala, From the Ratline to the Firing Line. For the new reader: a brief history of the 

ustaše movement, ród o: http://www.pavelicpapers.com/features/essays/firingline.html. 
31 Zob. np. The Expulsion of Serbs from Slavonia and Srem, Army Archive, Archive of the NDH 

[w:] Na Jugoslovenskim Prostorima u Prvom i Drugom Svetskom Ratu, Zbornik Documenata, 

ród o: http://www.pavelicpapers.com/documents/jasenovac/ja0014.html. 
32 „Z dziesi ciu tysi cy ydów, którzy na pocz tku II wojny wiatowej mieszkali w Sarajewie, na-

daj c miastu pi tno swojej tradycji i kultury, niewielu prze y o podwójny terror ustaszy i ich 

nazistowskich nauczycieli. Po tej masowej rzezi wspólnota w a ciwie nigdy ju  nie odnowi a si  

i nie wzmocni a. Tu  przed obecn  wojn  [1992–1995 – przyp. autor] liczy a ledwie oko o ty-

si ca cz onków”. (S. Tonti , Zapisa  si  na yda, [w:] B. Zieli ski, op. cit., s. 74–75). 
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Swoist  kontrreakcj  na zbrodnie ludobójstwa, jakich dopuszczali si  Chor-

waci i wspó pracuj cy z nimi muzu manie na Serbach, ydach, czy Romach33, 

by y brutalne kampanie titowskich partyzantów, czy serbskich czetników34. 

Reintegracja podzielonych wojennymi animozjami nacji uros a do rangi jed-

nego z fundamentalnych wyzwa , stoj cych przed komunistycznymi rz dami 

J.B. Tity35. Multietniczna Bo nia i Hercegowina sta  si  mia a swojego rodzaju 

symbolem wieloetniczno ci, „braterstwa i jedno ci”, rozdmuchiwanym przez re-

imow  propagand  wzorem dla ca ej Jugos awii. 

„Jugos awia w pigu ce” („Jugoslavija u malom”), jak powszechnie okre lano 

kraj, by a przys owiowym oczkiem w g owie w adz centralnych, co przek ada o 

si  tak e na sfer  ekonomiczn  – mimo niekwestionowanych opinii o nierów-

nym rozwoju gospodarczym kraju, Bo nia i Hercegowina ogniskowa a w sobie 

szereg rozmaitych inwestycji36. Odczuwalna poprawa warunków ycia zdaje si  

t umaczy  ogromny autorytet, jakim do dzisiaj cieszy si  Tito w ród Bo niaków. 

Istotn  funkcj  wszechobecnie manifestowanej pokojowej koegzystencji 

wielonarodowej spo eczno ci by o tak e szczególne dbanie o zachowanie pary-

tetu etnicznego i to nie tylko we w adzach republiki, ale tak e w rozmaitych in-

stytucjach, czy przedsi biorstwach. „Nap dzanie gospodarki, budowa i utrzy-

manie infrastruktury, spo eczno-polityczne inicjatywy by y podporz dkowane 

zasadzie zachowania równowagi etnicznej”37. 

                                                 
33 Wedle róde  historycznych ludno  cyga ska zamieszkiwa a Ba kany jeszcze przed ich opa-

nowaniem przez Turcj . Charakterystyczna dla tej grupy etnicznej cecha, przyjmowania obo-

wi zuj cego w danym kraju wyznania, znalaz a swoje odzwierciedlenie w realiach bo niackich, 

gdzie wi kszo  jej cz onków uleg a islamizacji. W okresie II wojny wiatowej wskutek ekster-

minacyjnej polityki ustaszów mier  ponios o 28 000 Cyganów. (N. Malcolm, Cyganie Bo ni, 

„Krasnogruda” 1997, nr 7). 
34 R. Kaplan, Balkanski Duhovi. Put kroz istoriju, Beograd 2004, s. 9–16; S. Totten, P. Bartrop, 

S. Jacobs, Dictionary of Genocide, Vol. 2,Westport 2008, s. 451; D. Pavli evi , Historia Chor-

wacji, Pozna  2004, s. 402–415; M. Kuczy ski, Krwawi ca Europa: konflikty zbrojne i punkty 

zapalne w latach 1999–2000. T o historyczne i stan obecny, Warszawa 2001, s. 161. 
35 Federacja w przekonaniu Tity nie mia a mie  charakteru „splotu ma ych krajów, tylko zwi zku 

administracyjnego, dopuszczaj cego wolno  samostanowienia [...] mia a sta  si  wspólnym 

domem, zjednoczon  spo eczno ci , w której ka dy gospodarzy po swojemu”. (cyt. za: D. Jovi , 

Jugoslavija – država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad etvrte Jugoslavije, Beograd 2003, s. 147). 
36 N. An eli , Bosna i Hercegovina izme u Tita i rata, Beograd 2005, s. 38. 
37 M. Mappes-Niedek, op. cit., s. 74. Na marginesie warto zaznaczy  stawian  przez autora tez , i  

to w a nie nieustanna dba o  o zachowanie etnicznej równowagi sta a si  zarzewiem konfliktu 

wskutek przerodzenia si  w jedyny czynnik legitymizuj cy w adz . Odsuni cie na plan wszel-

kiej innej ideologii, nawet marksistowskiej, i lepe pod anie za ustalonym parytetem zamiast 

jednoczy  spo ecze stwo mog o je jedynie zantagonizowa . Tymczasem rodz ca si  po upadku 

komunizmu demokracja by a nie do pogodzenia z utopijnym systemem, decyduj cym nawet 

o proporcjach narodowo ciowych w ród robotników w zak adzie pracy. (Ibidem, s. 74–79). 
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Warto tak e odnotowa  wi kszy ni  w pozosta ych republikach odsetek lud-

no ci deklaruj cej narodowo  „jugos owia sk ”38, co niekoniecznie jednak by-

o zas ug  narodotwórczych wysi ków aparatu pa stwowego, za  faktyczne 

przyczyny wydaj  si  mie  tak e inne pod o e. Chocia  powszechno  miesza-

nych ma e stw (np. w Mostarze ok. 30%) w po czeniu z bo niack  wieloet-

niczno ci  bez w tpienia zaowocowa  mog a zaistnieniem swoistej formy autoi-

dentyfikacji, deklarowanej w rejestrach jako „jugos owia ska”, z drugiej strony 

obraz ten nie mo e by  do ko ca uznany za wiarygodny. Powszechne samookre-

lanie si  przez przedstawicieli rozmaitych mniejszo ci jako „Jugos owianie” 

mog o by  bowiem dyktowane wzgl dami koniunkturalnymi – ch ci  bycia za-

liczonym w poczet tak zwanego „siódmego narodu”, co mog o oznacza  poten-

cjalne korzy ci w rozdziale dóbr oraz miejsc pracy wed ug parytetu etnicznego. 

Rozpad Jugos awii i towarzysz ca mu fala rozkwitu narodowego szowini-

zmu okaza y si  niezwykle krwawe dla Bo ni i Hercegowiny, gdzie wzorem 

drugiej wojny wiatowej, dotychczasowi s siedzi obrócili si  przeciwko sobie. 

„[...] statystyczne, indyferentne spisy mieszka ców przesz y w cieplejsz , bar-

dziej emocjonaln  form , polegaj c  na sk adaniu dobrowolnych publicznych 

deklaracji (jestem Chorwatem, Serbem, Muzu maninem, S owe cem...). Do j -

zyka mediów, do jugos owia skiej codzienno ci stopniowo przenika y nowe 

s owa: etnicznie czysty (teren, ekipa, zespó , zak ad pracy) w opozycji do et-

nicznie nieczystego. Czyste i nieczyste szybko rozros o si  w brudn  wojn  

i towarzysz ce temu syntagmy (oczyszczanie terenu, czystki etniczne i temu po-

dobne)”39. W tak przemawiaj cy sposób okre li a etniczn  demarkacj  spo e-

cze stwa w momencie napierania narodowej ideologii chorwacka pisarka Du-

bravka Ugreši , ukazuj c prosty mechanizm ulegania jednostki wobec po-

wszechnej agitacji. Wprawdzie niniejszy tekst nie stawia sobie za cel rozpatry-

wanie konfliktu 1992–1995, ograniczaj c si  jedynie do b d cych jego skutkiem 

przemian etnicznych, to cytowane wy ej s owa pozwalaj  zauwa y  kluczowy 

element ówczesnej rzeczywisto ci – konieczno  okre lenia w asnej to samo ci 

narodowej, co automatycznie wi za o si  za opowiedzeniem si  po jednej ze 

stron. Kwesti  t  rozwija tak e J. Piek o: „Podró uj c po republikach by ej Ju-

gos awii rozmawia em z prostymi lud mi w Belgradzie, Sarajewie, Skopje, Pri-

stinie, U icach, Splicie, i zadawa em im ci gle to samo pytanie: kim jeste cie, 

jaka jest wasza narodowo ? W wielu przypadkach, szczególnie w Sarajewie 

otrzymywa em odpowied : my la em, e jestem Jugos owianinem. Teraz ju  nic 

                                                 
38 W okresie 1971–1991 liczba mieszka ców Bo ni i Hercegowiny deklaruj cych narodowo  ju-

gos owia sk  wzros a o 200 tysi cy. (M. Waldenberg, Rozbicie Jugos awii. Jugos owia skie lu-

stro mi dzynarodowej polityki, Warszawa 2005, s. 159). 
39 D. Ugreši , Kultura k amstwa, Wo owiec 2006, s. 69–69; por. I. olovi , Dubina, Beograd 

2001, s. 20–24. 
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nie wiem. Czuj  si  obywatelem tego miasta (Sarajewa)”40. Wspomniana uwaga 

odnosi si  tak e do zarysowanego ju  wcze niej w tku wieloletnich prób wy-

kreowania przez w adze to samo ci jugos owia skiej, które, cho  powszechnie 

uwa ane za chybione, najwi kszy stopie  urzeczywistnienia odnios y w Bo ni 

i Hercegowinie, ze wzgl du na jej wieloetniczn  specyfik . Wspomniane przez 

krakowskiego dziennikarza dylematy to samo ci mieszka ców Sarajewa nie 

dziwi  wobec faktu, i  multikulturowo  najintensywniej wyst powa a w mia-

stach, a wyj tkowo  casusu Sarajewa przedstawia a si  w fakcie, i  co pi ty 

obro ca obl onego przez Serbów miasta by  narodowo ci serbskiej. 

W tym miejscu godzi si  przypomnie  nieadekwatno  – lansowanego w nie- 

zorientowanych w ba ka skich realiach mediach – wizerunku wojny w Bo ni 

i Hercegowinie jako konfliktu pomi dzy trzema stronami – serbsk , chorwack  

i muzu ma sk 41. 

Nie wdaj c si  jednak w sam przebieg konfrontacji zbrojnej i pozostaj c 

przy analizie pierwiastka etnicznego, na uwag  zas uguje kwestia wyniesienia 

zislamizowanej ludno ci s owia skiej – Bo niaków, do rangi narodu, jednak e 

wieloaspektowo  tego  problemu implikuje jedynie krótk  wzmiank  najistot-

niejszych pierwiastków. 

U ywany oficjalnie w literaturze wiatowej od 1993 roku termin Muzu ma-

nie (pisany przez du e M), dla okre lenia s owia skiej ludno ci wyznaj cej is-

lam, funkcjonowa  w samej Jugos awii od pocz tku lat 70.42 Tymczasem tocz ca 

si  w nacjonalistycznej scenerii wojna zmusi a Bo niaków do redefinicji w asnej 

to samo ci, a co za tym idzie kodyfikacji j zyka43, czy te  okre lenia kanonu 

kulturowego i spu cizny narodowej44. Do dzi  wiele kontrowersji budzi faktycz-

na odr bno  j zyka bo niackiego od serbskiego, czy chorwackiego (czy te , 

                                                 
40 J. Piek o, Syndrom ba ka ski – nacjonalizmy i media, [w:] W ze  Ba ka ski, red. S. Wilkano-

wicz, J. Piek o, Kraków 1999, s. 34. 
41 Zob. np. D. Wybranowski, Tradycje historyczne w adzy wykonawczej i jej ewolucja w wybra-

nych pa stwach Ba kanów Zachodnich po 1989 roku (Bo nia i Hercegowina, Chorwacja, Ser-

bia, Czarnogóra), [w:] W adza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wo ek, 

Kraków – Nowy S cz 2009, s. 223–225. 
42 W literaturze mo na spotka  rozmaite daty wyznaczaj ce pocz tek funkcjonowania na terenie 

Jugos awii terminu Muzu manie (Muslimani) w odniesieniu do S owian, którzy przeszli na is-

lam w okresie panowania tureckiego. Najcz ciej spotykan  jest rok 1971, kiedy to w poczet tak 

zwanych „narodów konstytucyjnych” zamieszkuj cych terytorium Jugos awii w czono Mu-

zu manów. Zob. M. Imamovi , Kulturno-politicki položaj Bošnjaka od 1945. do 1992. godine, 

„Bošnjacki Front”, 19.11.2004. 
43 P. Radi , O dva aspekta balkanizacije srpskog književnog jezika. Rezultati i perspektive, „Juž-

noslovenski filolog”, LIX/2003, s. 114–117. 
44 Por. np. M. Baki -Hayden, Varijacije na temu ‘Balkan’, Beograd 2006, s. 66. 
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zdaniem niektórych, serbo-chorwackiego45), który konstruowany by  nie tyle 

w oparciu o rzeczywist  mow , co ch  wykszta cenia muzu ma skich differen-

tia specifica. „Istnienie jednego j zyka, wspólnego dla Serbów, Czarnogórców, 

Chorwatów i Bo niaków, nie przeszkodzi o «narodowym pracownikom j zyka» 

skonstruowa  trzech osobnych narodowych idiomów, a na horyzoncie jest 

czwarty, czarnogórski”46 – pisze serbski antropolog, a jego chorwacki kolega 

podkre la paradoksalny wymiar funkcjonuj cego w by ej Jugos awii terminu 

„j zyk serbsko-chorwacki”, który sam w sobie odnosi  si  do dwóch nacji, co 

nie przystawa o do realiów politycznych, bowiem ideologia narodowa przypo-

mina a nieustannie o istnieniu „konstytucyjnych narodów” – bo niackiego i czar- 

nogórskiego. Badacz ten za o wiele bardziej sprawiedliwe uwa a wi c nazwanie 

mowy rodkowo-po udniowos owia skiej – chorwacko-bo niacko-serbsko-czar- 

nogórskim47. Nie zag biaj c si  dalej w zawi e kwestie j zykowe na obszarze 

by ej Jugos awii, warto zamkn  t  cz  s owami cytowanej ju  Dubravki 

Ugreši , okre laj cej wykorzystywanie ostentacyjnie podkre lanych i wynoszo-

nych do rangi sacrum ró nic j zykowych, jakie zosta o wpisane w codzienn  

rzeczywisto  prze omu wieków: „by  to czas j zykowego rozwodu, pe en 

w ciek o ci i wrzasku. J zyk sta  si  broni . J zyk zdradza , pi tnowa , rozdzie-

la  i czy ”48. 

„Kodyfikacji j zykowej towarzysz  wielonurtowe dzia ania, maj ce na celu 

kszta towanie, aktualizacj  i redefinicj  boszniackiego49 kanonu literackiego 

[...]. Tworzeniu boszniackiego kanonu literackiego i kulturowego s u  ambitne 

dzia ania wydawnicze i naukowe, jak np. wydawana w Sarajewie seria pt. Bosz-

niacka Literatura w stu tomach (Bošnja ka književnost u sto knjiga) lub dziesi -

ciotomowa antologia literatury bo niacko-muzu ma skiej oraz sze ciotomowa 

seria Literatura boszniacka w krytyce literackiej (Bošnja ka književnost u književ- 

noj kritici)”50. Przytoczone s owa zwracaj  uwag  na ogrom przedsi wzi  po-

dejmowanych przez staj cych w obliczu rekonstrukcji narodowej to samo ci 

Muzu manów. Tymczasem, jak skonstatowa  inny badacz „proces formowania 

to samo ci na poziomie grupy oznacza nie tylko formowanie idea ów, lecz rów-

nie  kontridea ów, nie tylko wzorów, które nale y na ladowa , lecz tak e mode-

                                                 
45 A. T porowska, J zyk serbsko-chorwacki – jeden czy dwa j zyki?, [w:] Ba kany w oczach m o-

dego..., red. I. Petrov, s. 53. 
46 I. olovi , Ba kany – terror kultury, Wo owiec 2007, s. 33. 
47 M. Lilek, Hrvatski jezik na stranim sveu ilištima, „Vjesnik”, 1.02.2005. 
48 D. Ugreši , Ministerstwo Bólu, Wo owiec 2006, s. 43. 
49 W j zyku bo niackim funkcjonuj  dwa okre lenia „Bosanac” oraz „Bošnjak”, z których pierw-

sze oznacza obywatela Bo ni i Hercegowiny, niezale nie jakiej narodowo ci, a drugie odnosi si  

do bo niackich Muzu manów. 
50 B. Zieli ski, op. cit., s. 13–14. 



 Mi dzy pokojow  koegzystencj  a bratobójczymi walkami... 169 

li, które stanowi  negatywny punkt odniesienia”51. Powy sze rozwa ania teore-

tyczne koresponduj  z obserwowanym w dzisiejszej Bo ni i Hercegowinie de-

monstracyjnym wr cz manifestowaniem w asnej przynale no ci etnicznej, tak e 

przez Muzu manów. Mo na próbowa  t umaczy  ów proces naturaln  potrzeb  

eksternalizacji nowo nabytej to samo ci i baga em wojennych prze y , ale 

trudno nie wyra a  obaw o przysz o  podzielonego spo ecze stwa, którego ra-

dykalne postawy mog  po raz kolejny zosta  wykorzystane przez dysponentów 

w adzy symbolicznej. 

We wspó czesnych dyskursach spo ecznych studia nad fenomenem ci gle 

konstytuuj cej si  to samo ci bo niackich Muzu manów przeciwstawione zosta-

j  teoriom artyku uj cym zgubno  tego  procesu dla Europy; np. T. Bassam za-

uwa y , i  „[...] politycy nie powinni si  dziwi , je eli za jakie  dziesi  lat mu-

zu ma scy imigranci w Europie (a w roku 2025 b dzie ich od 40 do 50 milio-

nów) na wzór Bo niaków sami okre l  si  jako grupa etniczna i na tej podstawie 

b d  stawia  dania”52. 

Bo niacka wojna domowa obok wspomnianego wyniesienia Bo niaków do 

rangi narodu przynios a tak e ostateczny koniec – marginalizowanej od drugiej 

wojny wiatowej – kultury ydowskiej. Jednym z akordów obl enia Sarajewa 

by o opuszczenie miasta przez ydów53: „Niektórzy z nich, za spraw  odziedzi-

czonego po przodkach do wiadczenia zbiorowego i wyostrzonego na maj c  na-

st pi  tragedi  s uchu, opu cili Sarajewo oraz Bo ni  i Hercegowin  jeszcze 

przed wybuchem wojny, cz  z nich – z obl onego i zniszczonego Sarajewa – 

wyjecha a w zorganizowanych konwojach”54. Warto doda , i  medialnie nag o-

nione opuszczenie miasta przez ydów posiada o wymiar symboliczny, wpisu-

j cy si  w katastroficzny akt martyrologii gospodarza Zimowych Igrzysk Olim-

pijskich w 1984 r. 

Wojna w Bo ni i Hercegowinie poch on a 278 tys. osób, za  na skutek ma-

sowych wysiedle , czy te  tocz cych si  walk, swoje domostwa opu ci o 58,2% 

                                                 
51 J. Jestal, To samo  narodowa Polaków na przyk adzie m odzie y po udniowo-wschodniej Pol-

ski, Rzeszów 2001, s. 22. 
52 T. Bassam, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997, s. 95. 
53 Trudno dok adnie okre li  liczebno  spo eczno ci ydowskiej przed 1992 rokiem, z racji faktu, 

i  cz  jej cz onków deklarowa a w spisach inn  narodowo  – zazwyczaj jugos owia sk . 

Tymczasem podczas obl enia Sarajewa wielu mieszka ców miasta, chc c skorzysta  z mo li-

wo ci jego opuszczenia, stara o si  za wszelk  cen  doszuka  ydowskich korzeni. Niemniej 

jednak szacunki mówi  o ok. 10–12 tysi cach Sefardyjczyków i ok. 2 tysi cach Aszkenazów 

w momencie wybuchu wojny. W 1995 r. gmina ydowska w Sarajewie liczy a 526 osób. (Zob. 

Sarajevo: The Jewish Community, Vreme News Digest Agency, nr 187/1995, ród o: 

http://www.scc.rutgers.edu/serbian_digest/187/t187-11.htm). 
54 J. Osti, ydzi w Bo ni i Hercegowinie, „Krasnogruda” 1997, nr 7. 
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mieszka ców kraju55. Innym dalekosi nym w skutkach, cho  rzadko nag a nia-

nym dramatem spo ecze stwa sta a si  masowa emigracja z ogarni tej wojn  re-

publiki. Jak pisa a D. Ugreši : „Byli my wsz dzie. Wielu w por  uciek o w lep-

sze miejsca, do Ameryki, do Kanady; inni spó nili si  i snuli bez celu: wyje -

d ali dok dkolwiek, je li mogli i póki mogli, z wizami turystycznymi, na mie-

si c, dwa, znowu wracali i znowu czynili wysi ki, by wyjecha  [...]. W Europie 

roi o si  od by ych Jugos owian. Fala wojennych emigrantów liczy a setki tysi -

cy. Setki tysi cy policzalnych, tych, którzy otrzymali legalny status uchod cy. 

Szwecja przyj a jakich  siedemdziesi t tysi cy, Niemcy ze trzysta tysi cy, Ho-

landia pi dziesi t. Nikt nie zna  liczby nielegalnych. Byli my wsz dzie”56. 

Z kolei M. Tanty szacuje liczb  osób przebywaj cych za granic  w momencie 

zako czenia dzia a  wojennych na 3,4 mln. osób57. Warto podkre li , i  trudno-

ci i koszty zwi zane z uzyskaniem wizy, czy te  s owe skiego b d  chorwac-

kiego paszportu, gwarantuj cych bezwizowy wjazd do krajów zachodnich, prze-

o y y si  bezpo rednio na struktur  emigracji, sk adaj cej si  przewa nie z za-

mo niejszych i lepiej wykszta conych warstw spo ecze stwa. Nierzadkie powro-

ty do odbudowuj cego si  kraju w ograniczonym stopniu przyczyni y si  do za-

silenia zdekompletowanej bo niackiej elity, ci gle stanowi cej konglomerat ko-

munistycznych aparatczyków oraz nowobogackich, którzy zbili swój maj tek na 

wojennym przemycie, handlu ywym towarem i broni . Powa ny niedobór wy-

kszta conych obywateli stanowi jedn  z zasadniczych przeszkód dla zagranicz-

nych inwestycji, pot gowan  dodatkowo wszechobecn  korupcj 58. 

W kraju podzielonym w wyniku porozumienia z Dayton na 2 jednostki ad-

ministracyjne (zwane etnitetami): Republik  Serbsk  oraz Federacj  Chorwac-

ko-Muzu ma sk , ci gle daj  o sobie zna  zadry i animozje, zakorzenione wsku-

tek towarzysz cego konfliktowi powszechnego bestialstwa. Manifestowana 

dawniej wielokulturowo  i pokojowa koegzystencja mozaiki przemieszanych 

mi dzy sob  narodowo ci przeistoczy a si  w kompilacj  jednolitych etnicznie 

przestrzeni, urozmaiconych enklawami mieszanymi (np. Mostar), w których tak-

e obecna jest segregacja na poziomie dzielnic, gdzie „umys y s  rozgraniczone, 

mieszka cy podzieleni, szko y odseparowane, j zyk rozbity”59. W pa stwie 

funkcjonuj  trzy odr bne systemy spo eczno-polityczne, ludzie g osuj  na partie 

                                                 
55 S. Wojciechowski, Wojna w Bo ni i Hercegowinie, [w:] Zbrojne konflikty i spory mi dzynaro-

dowe u progu XXI w., W. Malendowski, Wroc aw 2003, s. 336. 
56 D. Ugreši , Ministerstwo..., s. 24. 
57 M. Tanty, op. cit., s. 354. 
58 Por. B. Bliesemann de Guevara, A Boost for the (Re-)Institutionalisation of the State or a Cata-

lyst for the Establishment of Parallel Structures, ród o: http://www.kakanien.ac.at/beitr/ 

theorie/BBliesemanndeGuevara2.pdf, s. 3. 
59 P. Matvejevi , Podró  do Mostaru, „Krasnogruda” 2002–2003, nr 16, s. 51. 



 Mi dzy pokojow  koegzystencj  a bratobójczymi walkami... 171 

etniczne, a nie ogólnokrajowe, bo takich nie ma. Ka da ze stron posiada w asn  

zmitologizowan  wizj  dziejów, która zreszt  przekazywana jest w szko ach 

m odemu pokoleniu. Nauczyciele realizuj  trzy ró ne programy nauczania, 

a powstanie wspólnej wersji podr cznika do historii wydaje si  by  w najbli -

szym czasie nierealne60. 

Trudno mówi  o identyfikacji obywateli z pa stwem w sytuacji, w której 

pierwsze stwo przypada pierwiastkowi etnicznemu, za  traumatyczne do wiad-

czenia minionej wojny ka  w ród s siada upatrywa  wy cznie wroga. Praw-

dziwym wyzwaniem dla spo eczno ci mi dzynarodowej jawi si  wi c budowa-

nie trwa ego pokoju, co nie tylko wi e si  z ogromnymi kosztami, ale jest 

przede wszystkim procesem d ugofalowym, wymagaj cym wdro enia komplek-

sowych rozwi za . 

Szczególnego znaczenia nabieraj  wszelkie, zorientowane na wspomniane 

cele, projekty i inicjatywy, gdzie istotn  rol  posiada wyrwanie jednostki poza 

kr giem odizolowanej wspólnoty etnicznej, tym bardziej e, jak pisze J. Camp- 

bell: „w spo eczno ciach zamkni tych agresja jest projektowana na zewn trz”61. 

Obywatelskie spo ecze stwo multikulturowe w Bo ni i Hercegowinie, je eli 

w ogóle powstanie, to z pewno ci  w bardzo d ugiej perspektywie czasowej i na-

turalnej wymianie pokoleniowej, ale czynnikiem katalizuj cym powy szy pro-

ces mo e by  wy cznie zaanga owanie Zachodu, w którego interesie le y stabi-

lizacja Pó wyspu Ba ka skiego, a wi c tak e i obszaru Bo ni i Hercegowiny. 

Kojarzony g ównie w kontek cie krwawej wojny domowej kraj stanowi cie-

kawe studium przypadku wielokulturowego spo ecze stwa, którego fenomen 

kiedy  zachwyca  Europejczyków. Tragedia s ynnych ze swojego pi kna Mosta-

ru i Sarajewa, opisana dramatycznymi filmami i twórczo ci  literack , odbi a si  

za granic  szerokim echem. Miasta kojarzone z malowniczymi pocztówkami, 

czy te  zimow  Olimpiad  z 1984 r., uleg y zniszczeniu wskutek bezsensowne-

go rozlewu krwi. 

Ci gle brakuje jednak studium odpowiadaj cego na pytanie o przyczyny 

wybuchu bratobójczych walk, co mog oby by  pomocne w zapobie eniu podob-

nej sytuacji w innych cz ciach Starego Kontynentu. 

Najprostsza refleksja – ka ca zauwa y  nacjonalistyczne pod o e konflik-

tów ba ka skich, wobec braku takowej ideologii w obywatelskich spo ecze -

stwach zachodnich, podpartego dodatkowo teoriami o malej cym znaczeniu 

pa stwa narodowego w epoce globalizacji – pozwala aby bez obaw spogl da  

na ci gle konwertuj c  si  kompozycj  etniczn  w Europie. Warto jednak pa-

mi ta , i  jeszcze do lat 80. minionego stulecia – wobec dwubiegunowego po-

                                                 
60 F. Lubonja, Toksyczne Ba kany, „Gazeta Wyborcza”, 25.04.2002. 
61 B. Flowers, Pot ga Mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, Kraków 2007, s. 42. 
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dzia u wiata, procesów globalizacyjnych, czy doktrynalnego internacjonalizmu 

re imów komunistycznych – powszechnymi by y projekcje wieszcz ce powolny 

zanik konfliktów etnicznych oraz instytucji pa stwa narodowego. Tymczasem 

wydarzenia ko ca wieku, czego jeden z akordów stanowi y wojny na Ba kanach, 

zaprzeczy y uprzednim antycypacjom, dowodz c, i  zjawiska nacjonalizmu ci -

gle nie nale y opisywa  kwantyfikatorem przesz o ci. Ponadto, implikowany 

ide  narodow  separatyzm nie jest w adnym razie reliktem minionej epoki, albo 

egzotycznym przymiotem krajów trzeciego wiata, ale pozostaje zakotwiczony 

w takich obszarach UE, jak np. Kraj Basków. Tymczasem wyzwania, jakie stoj  

przed Europ  Zachodni , nie ograniczaj  si  wy cznie do tendencji secesjoni-

stycznych, b d c pot gowanymi wieloletnim nap ywem imigrantów. Przyk ad 

Bo ni i Hercegowiny pokazuje, jak atwo pokojowa koegzystencja przeistacza 

si  w krwawe walki; warto wi c zada  sobie pytanie, jakie kroki nale y przed-

si wzi , aby zahamowa  potencjalne ogniska konfliktów. I cho  odpowied  na 

to pytanie wymaga dog bnej analizy, na co w tek cie nie ma miejsca, warto 

podkre li , i  bo niacki casus winien stanowi  swego rodzaju studium dla ogó u 

Europejczyków. 

Streszczenie 

Mi dzy pokojow  koegzystencj  a bratobójczymi walkami. 

Bo nia i Hercegowina jako egzemplifikacja spo ecze stwa 

wielokulturowego 

Bo nia i Hercegowina, dzi ki swojemu po o eniu geograficznemu i skom-

plikowanej przesz o ci historycznej, wt aczaj cych j  w zasi g wp ywów i rywa-

lizacji kilku kr gów cywilizacyjnych, sta a si  konglomeratem rozmaitych naro-

dowo ci i grup etnicznych. 

Krwawy konflikt zbrojny z lat 1992–1995 pokaza  jak niewiele potrzeba, by 

obróci  przeciwko sobie pokojowo koegzystuj ce nacje. Wielokulturowo  po-

dziwiana przez wiat podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie 

1984 r. okaza  si  mia a przekle stwem, kiedy tylko do g osu doszli nacjonali-

styczni dysponenci w adzy symbolicznej. 

Celem tekstu jest próba przeanalizowania przemian krajobrazu etnicznego 

Bo ni i Hercegowiny na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwypukleniem 

momentów: przybycia ydów Sefardyjskich, wzmo onego osadnictwa pod rz -

dami Austro-W gier, drugiej wojny wiatowej, a wreszcie procesu konstytu-

owania si  nowego narodu – Bo niaków. 
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Summary 

Between Peace Co-existence and Fratricidal Fights. 

Bosnia and Hercegovina as the Exemplification of the Multicultural Society 

Bosnia and Hercegovina due to its geographical position and complicated 

past history, forcing it into the reach of influence and rivalry among several civi-

lizational circles, became the conglomeration of various nationalities and ethnic 

groups. 

The bloody conflict in the years 1992–1995 proved how little suffices to turn 

the previously peacefully co-existing nations against each other. Multicultural-

ism, admired all over the world  during the Winter Olympic Games in Sarajevo 

1984,  transpired to be the curse when nationalistic symbolic power holders 

came into prominence. The paper tries to analyze the ethnic alteration in Bosnia 

and Hercegovina across the history, focusing mainly on such vital moments as: 

the arrival of Sephardic Jews, intensified colonization during Austro-Hungarian 

rule, Second World War, and finally – the process of constituting the new nation 

– Bosniaks. 


