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Tezy 

− W ostatnich miesiącach polityka prezydenta Serbii Aleksandra Vučicia 

opierała się na konsolidacji Serbów wokół przywódcy. Na przełomie 

lipca i sierpnia sprzeciwił się on wprowadzeniu przez Kosowo nowych 

zasad wjazdu dla obywateli Serbii, choć prawo do ich wdrożenia 

zagwarantowane jest porozumieniem z 2011 roku podpisanym przez 

obydwa państwa. Sprowokował także konflikt dyplomatyczny 

z Chorwacją, nie uprzedzając jej rządu o zamiarze odwiedzenia obozu 

koncentracyjnego w Jasenovacu z okresu II wojny światowej, oraz 

domagając się procesu chorwackich pilotów biorących udział 

w ofensywie na Republikę Serbskiej Krajiny w 1995 roku. Działania te 

miały na celu wywołanie wśród Serbów poczucia zagrożenia, które 

zjednoczyłoby ich wokół postaci Vučicia.  

− Vučić poprzez Serbską Cerkiew Prawosławną (SPC) dąży do umocnienia 

wpływów w Czarnogórze wykorzystując fakt, że większość 

Czarnogórców przynależy do tej samej co Serbowie wspólnoty 

wyznaniowej. SPC podpisała z władzami w Podgoricy umowę regulującą 

stosunku dwustronne, która nadała jej niewspółmiernie szerokie jak na 

instytucję religijną uprawnienia. Skutkiem tego było umocnienie pozycji 

serbskiej cerkwi w kraju uważanym przez Belgrad za naturalny obszar 

wpływów, a jednocześnie należącym do NATO  

− Decydując się na kompromisowe rozwiązanie pod auspicjami UE i NATO 

w sprawie normalizacji stosunków z Kosowem po wydarzeniach 

z przełomu lipca i sierpnia (kiedy to kosowscy Serbowie zablokowali 

przejścia graniczne, a nieznani sprawcy uruchomili w zamieszkanej 

przez Serbów Kosowskiej Mitrowicy syreny) serbski prezydent 

zasygnalizował, że nie chce jednoznacznie odpowiadać się jako sojusznik 

Rosji. Jest to szansa na kontynuowanie dialogu o normalizacji stosunków 

pomiędzy Belgradem a Prisztiną 

− Działanie poprzez cerkiew, podnoszenie kwestii historycznych 

(oskarżenia wobec chorwackich pilotów, Jasenovac), narracja 

o dyskryminacji Serbów poza granicami kraju (Kosowo) oraz 

konieczności obrony serbskiej tożsamości, kultury i dziedzictwa 

stanowią część idei „serbskiego świata”, promowanej od 2020 roku jako 

projekt Aleksandra Vučicia. Jej niebezpieczeństwo polega nie tylko na 

analogii do wydarzeń z przełomu lat 80. i 90. XX wieku, kiedy to Slobodan 
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Milošević, budując swoją karierę polityczną na hasłach 

nacjonalistycznych, przyczynił się do rozpadu Jugosławii oraz wybuchu 

towarzyszących temu wydarzeniu wojen, ale również na podobieństwie 

do idei „rosyjskiego świata” (tzw. russkij mir). O zainteresowaniu Kremla 

destabilizacją Bałkanów Zachodnich świadczy dezinformacja rosyjska 

w kwestii kryzysu w Kosowie widoczna w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia. 

Są na nią podatni przede wszystkim Serbowie z północy Kosowa. 

− Polityka prowadzona przez Vučicia, mająca zjednoczyć wokół niego 

Serbów, może przynieść niezamierzone skutki. W przyszłości może dojść 

do sytuacji, kiedy mimo gotowości jego samego do dialogu, Belgrad utraci 

kontrolę nad nastrojami Serbów z Kosowa. Forsowanie koncepcji 

„serbskiego świata” wraz z towarzyszącą jej retoryką zagrożenia 

i niesprawiedliwości dziejowej tworzą wśród nich podatny na fake newsy 

i manipulacje grunt. Kosowscy Serbowie stanowią czynnik, poprzez 

który Moskwa może destabilizować Bałkany Zachodnie, co udowodnione 

zostało w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia – z kont internetowych Rosjan, ale 

także z kontrolowanych przez Kreml mediów płynęła ogromna ilość 

fałszywych, nierzadko podżegających do konfliktu informacji. 

Zainteresowanie Rosji Bałkanami, sytuacja w północnym Kosowie oraz 

deeskalacja po interwencji polityków z Zachodu udowadniają 

konieczność utrzymania w regionie misji stabilizacyjnych. 
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Wstęp 

Wraz z atakiem Rosji na Ukrainę zakwestionowana została możliwość 

uprawiania przez prezydenta Serbii Aleksandra Vučicia polityki balansowania. 

Zachód wielokrotnie domagał się od Belgradu jednoznacznego potępienia 

agresji rosyjskiej i przyłączenia się do sankcji. Możliwe, że przyspieszyłoby to 

otwarcie kolejnych rozdziałów rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej, 

o członkostwo w której Serbia stara się od 2009 roku1. Spowodowałoby jednak 

ogromny spadek popularności obecnego prezydenta z powodu prorosyjskich 

sympatii społeczeństwa. Serbia jest jedynym krajem w Europie, w którym od 

lutego br. regularnie odbywają się manifestacje poparcia dla działań Władimira 

Putina. Jednocześnie według sondażu przeprowadzonego w lipcu br. przez Nową 

Serbską Myśl Polityczną, wydawnictwo o profilu konserwatywnym związane 

z niezależnym magazynem Vreme, 25 proc. Serbów uważa Rosję za 

najważniejszego zagranicznego partnera. Niewiele mniej – 21,4 proc. – myśli 

w ten sposób o UE2. Wyniki te, w zestawieniu z postawami wyrażanymi na 

prokremlowskich demonstracjach, wskazują na dezorientację serbskiego 

społeczeństwa, które z jednej strony pragnie stać po stronie tradycyjnego 

sojusznika jakim w percepcji Serbów jest Rosja, z drugiej jednak nie chce ponosić 

konsekwencji takiej postawy. Vučić zdecydował się więc zagrać na uczuciach 

narodowych Serbów, które konsolidują obywateli wokół przywódcy, 

podejmując temat Kosowa, wojny w Jugosławii czy cerkwi prawosławnej. 

Do eskalacji nastrojów patriotycznych wśród kosowskich Serbów doszło w nocy 

z 31 lipca na 1 sierpnia br. z powodu zmiany zasad wjazdu do Kosowa dla 

obywateli serbskich. Prawo do wprowadzenia nowych reguł, zgodnie z którymi 

dowody osobiste wydane przez Serbię tracą ważność na terenie Kosowa3, wobec 

czego ich użytkownicy przy przekraczaniu granicy muszą pobrać specjalne karty 

 
1 Harmonizacja polityki zagranicznej Serbii z polityką zagraniczną UE, również w zakresie sankcji 
wobec Federacji Rosyjskiej, znalazła się w wśród zadań na 2023 rok w raporcie Komisji 
Europejskiej. Za: Serbia 2022 report, European Comission, 12.10.2022; https://neighbourhood-
enlargement.ec.europa.eu/serbia-report-2022_en [dostęp: 2.11.2022]. 
2 Србија, лето 2022. - противљење увођењу санкција Русији порасло са 82,2 на 84 одсто. 
Чланство Србије у НАТО подржава 4,3 одсто, а противи му се 88,1 одсто, Нова Српска 
Политичка Мисао, 31.07.2022; http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/srbija-leto-
2022.-protivljenje-uvodjenju-sankcija-rusiji-poraslo-sa-822-na-84-odsto.html [dostęp: 
2.09.2022]. 
3 Prawdopodobną przyczyną tego, że ważność miały stracić wszystkie dowody osobiste obywateli 
serbskich, nie zaś jedynie obywateli serbskich zamieszkałych w Kosowie, jest to, że Belgrad mógłby 
oskarżyć w takim wypadku Prisztinę o dyskryminację mniejszości serbskiej. Prawo to miało także 
wymusić na kosowskich Serbach konieczność wystąpienia o obywatelstwo Kosowa z przyczyn 
czysto praktycznych. 
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wjazdowe lub wyjazdowe, zagwarantowało porozumienie z 2011 roku, 

podpisane przez przedstawicieli obydwu krajów (Serbia wprowadziła 

wydawanie analogicznych kart dla obywateli Kosowa już wtedy). Vučić oskarżył 

kosowskie władze o dyskryminację Serbów i próbę całkowitego unicestwienia 

serbskich instytucji na północy Kosowa. Wspomnianej nocy doszło do wzrostu 

napięcia na północy kraju – w Kosowskiej Mitrowicy uruchomiono syreny, a na 

drogach do przejść granicznych etniczni Serbowie ustawili barykady. Nastroje 

podsycała dezinformacja na ogromną skalę, płynąca z wpisów na portalach 

społecznościowych oraz mediów zarówno serbskich i kosowskich, jak 

i zagranicznych, w tym rosyjskich.  

Do deeskalacji doszło po interwencji ambasadora USA, który przekonał władze 

Kosowa do odroczenia nowych przepisów o miesiąc. Ponadto dowództwo 

stacjonujących w Kosowie sił NATO wydało komunikat o gotowości do 

interwencji w razie wybuchu walk lub zaangażowania przez którąś ze stron sił 

militarnych. Obecnie w Kosowie stacjonuje około 3700 żołnierzy Sojuszu, 

w ostatnich dniach sierpnia zanotowano dyslokację części oddziałów w pobliżu 

granicy z Serbią. 27 sierpnia br. obydwa kraje zdecydowały się na zniesienie 

konieczności uzyskiwania specjalnych dokumentów przy przekraczaniu granicy. 

Porozumienie to jest skutkiem wspólnych zabiegów dyplomatycznych 

przedstawicieli UE, NATO i USA. Kosowo i Serbia prowadzą dialog na temat 

normalizacji stosunków od 2011 roku. Do tej pory podpisano ponad 30 umów, 

ale większość z nich nie została wdrożona. 

W połowie lipca doszło do potyczki dyplomatycznej z udziałem Chorwacji, której 

rząd odmówił Vučiciowi prawa wjazdu na terytorium kraju, tłumacząc decyzję 

złamaniem przez prezydenta Serbii protokołu dyplomatycznego. Vučić, który 

zamierzał prywatnie odwiedzić obóz koncentracyjny w Jasenovacu założony 

podczas II wojny światowej przez kolaborujące z hitlerowskimi Niemcami 

Niezależne Państwo Chorwatów, uznał to za atak na serbską tożsamość. Również 

czołowi politycy z jego gabinetu opisywali decyzję Zagrzebia jako zagrożenie dla 

Serbów i Serbii ze strony „chorwackich faszystów”. Incydent ten nałożył się na 

rocznicę akcji „Burza”, w wyniku której w kwietniu 1995 roku siły chorwackie 

przejęły kontrolę nad Republiką Serbskiej Krajiny. Strona serbska oskarżyła 

pilotów samolotów biorących udział w tej operacji o dopuszczenie się zbrodni 

wojennych i domaga się procesu. 

Jednocześnie Serbia próbowała rozszerzyć swoje wpływy w Czarnogórze – kraju, 

z którym łączą ją bliskie więzi historyczne, kulturowe i tożsamościowe (jeszcze 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Raport OSPP | Październik 2022 

| 7 

w 2011 roku aż 28,7 proc. mieszkańców deklarowało się jako Serbowie)4. Vučić 

zaproponował Czarnogórze dołączenie do powstałego rok temu z inicjatywy 

serbskiego prezydenta programu Otwarte Bałkany, zwanego „bałkańskim mini–

Schengen” wejściu do którego sprzeciwiał się zarówno poprzedni rząd premiera 

Zdravko Krivokapicia, jak i obecny prezydent Milo Đukanović.  

Serbia wykorzystała także najskuteczniejsze (ze względu na liczbę wiernych 

oraz ich przywiązanie do wiary) w Czarnogórze narzędzie wpływu, jakim jest 

Serbska Cerkiew Prawosławna (SPC). Jest to jedyny kanoniczny kościół 

prawosławny działający w kraju i wspólnota wyznaniowa, do której 

przynależność deklaruje największa liczba wiernych. Vučić oraz SPC natrafili na 

podatny grunt w postaci nowego premiera Dritana Abazovicia, desygnowanego 

pod koniec marca, który w celu odbudowania dobrych relacji z sąsiadami, 

skłonny był zarówno dołączyć do Otwartych Bałkanów, jak i podpisać 

niekorzystną dla swojego państwa umowę z SPC. Skutkiem tego była utrata 

stanowiska – 19 sierpnia br. parlament przegłosował wobec niego wotum 

nieufności. 

Działania Serbii wpisują się w ideologię „serbskiego świata”, która w 2020 roku 

zastąpiła skompromitowaną poprzez skojarzenia z wojnami lat 90. ideę 

wielkoserbską, w praktyce jest jednak jej eufemizmem. Po raz pierwszy 

określenia tego użył obecny minister spraw wewnętrznych Aleksandar Vulin, 

wówczas jeszcze minister obrony, i już wtedy przedstawił je jako projekt Vučicia, 

wokół postaci którego powinni zjednoczyć się wszyscy Serbowie5. Idea wielkiej 

Serbii w identyczny sposób zakładała konsolidację Serbów wokół przywódcy, 

wówczas Slobodana Miloševicia (choć publicznie nigdy nie nazwał on 

prowadzonej przez siebie polityki ideą wielkoserbską, postrzegany jest jako jej 

symbol; Vučić z kolei unika korzystania ze sformułowania „serbski świat”).  

W zależności od interpretacji „serbski świat” zakłada utrzymywanie jak 

najbliższych kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych z państwami 

zamieszkiwanymi przez znaczący odsetek Serbów, lub zjednoczenie wszystkich 

Serbów w jednym państwie. Idea ta niezmiennie zakłada jednak budowanie 

wśród Serbów mieszkających poza Serbią poczucia zagrożenia 

wynarodowieniem oraz kulturalną homogenizacją z państwem, na którego 

terenie mieszkają. Elity polityczne rządzące Serbią od 2012 roku twierdzą, że 

 
4 Tabela CG1. Stanovništvo prema starosti i nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti, Monstat; 
http://monstat.org/cg/page.php?id=534&pageid=322 [dostęp: 2.09.2022]. 
5 Vulin: Vučić treba da stvara Srpski svet, on je predsednik svih Srba, Danas, 26.09.2020; 
https://www.danas.rs/vesti/politika/vulin-vucic-treba-da-stvara-srpski-svet-on-je-predsednik-
svih-srba/ [dostęp: 2.09.2022]. 
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rząd nie ma ambicji terytorialnych i jedynie troszczy się o swoich rodaków 

w państwach powstałych po rozpadzie Jugosławii. 
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Rozdział 1.  

„Serbski świat” jak russkij mir 

Koncepcja „serbskiego świata” (serb. srpski svet) nierzadko zestawiana jest 

z promowaną przez Federację Rosyjską ideologią „rosyjskiego świata” 

(tzw. russkij mir). Poprzez przeciwstawianie się integracji euroatlantyckiej czy 

zachodnim wartościom takim jak wolność mediów, „serbski świat” stanowi także 

narzędzie wpływu Kremla. Analogii jest jednak więcej. Russkij mir zakłada 

utrzymanie wpływów Rosji w krajach byłego ZSRS poprzez oddziaływanie na 

mieszkających tam etnicznych Rosjan. W ten sam sposób, poprzez Serbów 

zamieszkujących sąsiednie państwa, Belgrad stara się wpływać na Kosowo czy 

Bośnię i Hercegowinę. Najbardziej wyrazistym zestawieniem jest stosunek Rosji 

do Ukrainy i Serbii do Czarnogóry – Moskwa neguje istnienie tożsamości 

ukraińskiej, postrzegając ją jako sztuczny koncept uderzający w jej interes 

narodowy – podobne stanowisko Belgrad prezentuje wobec Czarnogóry.  

W przeciwieństwie do Rosji, Serbia od rozpadu Jugosławii nie prowadzi 

otwartego konfliktu zbrojnego, ale podobnie jak w przypadku russkowo mira, 

ideologia „serbskiego świata” wiąże się z militaryzacją społeczeństwa oraz 

postrzeganiem wojen z lat 90. jako toczonych w obronie serbskiej ludności 

i kultury6. W Serbii znaleźć można murale poświęcone dowódcom wojskowym 

oskarżonym przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii 

o popełnienie zbrodni wojennych, np. Ratko Mladicia. Serbskie elity polityczne 

nadal nie uznają zamordowania 8 tys. muzułmańskich mężczyzn w Srebrenicy 

w sierpniu 1995 roku za ludobójstwo.  

Inną analogią jest rosyjska i serbska cerkiew prawosławna – w obydwu 

przypadkach jest ona sprzężona z rosyjską lub serbską tożsamością, obydwie 

stanowią więc narzędzie wpływu na obszarach byłego ZSRS oraz byłej 

Jugosławii. Jedna i druga instytucja realizuje interesy odpowiednio Moskwy 

i Belgradu, nierzadko wspierając się nawzajem. Sytuacja obrazująca tę zależność 

miała miejsce w czerwcu 2021 roku. Delegacja czarnogórskiego rządu – 

wówczas złożonego z partii proserbskich – wracając przez Belgrad ze spotkania 

 
6 O ile za zaangażowaniem Rosji w wojny w Osetii i Abchazji stała idea wsparcia małych narodów, 
o tyle oficjalną przyczyną udziału w konflikcie naddniestrzańskim była obrona 
rosyjskojęzycznych. Analogię widać także w przypadku wojny w Czeczenii, którą Rosja prowadziła 
w ramach zachowania integralności terytorialnej, podobnie jak Jugosłowiańska Armia Ludowa 
(złożona głównie z Serbów i Czarnogórców), wkroczyła kolejno do Słowenii, Chorwacji oraz Bośni 
i Hercegowiny w celu zachowania jedności Jugosławii (podporządkowanej Belgradowi), a także do 
Kosowa, które ogłosiło secesję nie tylko od Jugosławii, ale i od Serbii (było ono prowincją 
autonomiczną w ramach Serbii, nie zaś Federalnej Republiki Jugosławii). 
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z przedstawicielami rosyjskiej Dumy Państwowej w Moskwie, złożyła wizytę 

patriarsze SPC Porfiriuszowi, który pobłogosławił ich jako obrońców interesów 

„świętej cerkwi serbskiej”7. 

 
Mapa 1. Zasięg „serbskiego świata”. 
Źródło: maxportal.hr 
 

W 2020 roku Vučić ustanowił 15 września Dniem Serbskiej Jedności, Wolności 

i Flagi Narodowej. Data ta została wybrana na pamiątkę przerwania frontu 

salonickiego w 1918 roku, co spowodowało kapitulację Bułgarii oraz 

wyzwolenie Serbii podczas I wojny światowej. Dzień ten obchodzony jest 

zarówno w Serbii, jak i w Republice Serbskiej (RS), jednej z dwóch części 

składowych Bośni i Hercegowiny, w której większość mieszkańców stanowią 

etniczni Serbowie. Nowe święto ma na celu właśnie umacnianie relacji i poczucia 

jedności Serbów z Serbii i RS. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest 

edukacja – podczas spotkania w sierpniu 2020 roku mającego na celu 

zainicjowanie wspólnego święta, Vučić wraz z przywódcą bośniackich Serbów 

Miloradem Dodikiem rozmawiali m.in. o ujednoliceniu systemu edukacji oraz 

stworzeniu jednakowych podręczników dla uczniów z Serbii i RS. Przyjęli także 

wspólną deklarację w sprawie zachowania serbskiego języka oraz pisma8.  

Tegoroczne obchody odbyły się w znajdującej się w RS BiH miejscowości 

Bijelina, gdzie w kwietniu 1992 roku serbskie oddziały paramilitarne 

 
7 Savo Kentera, Uloga Rusije na Balkanu: slučaj Crne Gore, Atlantski Savez Crne Gore, 2021, s. 19. 
8 Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Ministarstvo Spoljnih Poslova. Uprava Za 
Saradnju S Dijasporom i Srbima U Regionu, 26.08.2022, https://www.dijaspora.gov.rs/lat/dan-
srpskog-jedinstva-slobode-i-nacionalne-zastave/ [dostęp: 26.09.2022]. 

https://www.dijaspora.gov.rs/lat/dan-srpskog-jedinstva-slobode-i-nacionalne-zastave/
https://www.dijaspora.gov.rs/lat/dan-srpskog-jedinstva-slobode-i-nacionalne-zastave/
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zamordowały od 48 do 78 mieszkańców, wśród których większość stanowili 

bośniaccy muzułmanie. Z kolei w pobliskiej wsi Batković do 1996 roku 

funkcjonował jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych (dla bośniackich 

muzułmanów oraz Chorwatów) założonych podczas wojny w BiH. Dotarła tam 

delegacja Serbii z Vučiciem, premier Aną Brnabić oraz patriarchą SPC 

Porfiriuszem. „Chcą odebrać Serbom Kosowo i Metochię”9, ogłosił, nie 

doprecyzowując o kogo chodzi, serbski prezydent w swoim przemówieniu, choć 

dwa dni wcześniej w parlamencie przekonywał polityków, że w kwestii Kosowa 

należy rozpatrywać tylko realne rozwiązania, a polityka kraju nie powinna 

bazować na mitach. Dodik z kolei zawarł w swoim przemówieniu myśl, jakoby 

poprzednie stulecie było „stuleciem serbskiego cierpienia”, ale nadchodzące 

będzie „stuleciem serbskiego zjednoczenia”. Wywołało to zaniepokojenie 

Ambasady Stanów Zjednoczonych w Sarajewie, która zapowiedziała reakcję USA 

na każde działanie podważające integralność terytorialną BiH10. 

  

 
9 W granicach Kosowa znajdują się właściwie dwie krainy geograficzne podobnej wielkości – 
zajmujące wschodnią część Kosowo, oraz zachodnią Metochia. Nazwa Metochia została odrzucona 
z nazwy prowincji w 1968 roku. Serbia ponownie włączyła ją do oficjalnej nazwy w 1990 roku. 
10 Srbija i Republika Srpska obilježili 'Dan srpskog jedinstva' u Bijeljini, Radio Slobodna Evropa, 
15.09.2022, https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-rs-dan-srpskog-jedinstva-
bijeljina/32034740.html [dostęp: 23.09.2022]. 

https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-rs-dan-srpskog-jedinstva-bijeljina/32034740.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-rs-dan-srpskog-jedinstva-bijeljina/32034740.html
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Rozdział 2. 

Polityka Vučicia wobec Kosowa 

W czasie specjalnej sesji parlamentarnej 14 września br. Vučić wypowiedział 

słowa będące kwintesencją jego polityki względem Kosowa – stwierdził, że 

Serbia nigdy go nie uzna ani pośrednio ani bezpośrednio, jednak zmuszona jest 

znaleźć realne rozwiązanie tej kwestii, gdyż polityka państwa nie może bazować 

na mitach11. Miał tu zapewne na myśli mit kosowski, zgodnie z którym Kosowo, 

jako miejsce uświęcone krwią przelaną przez Serbów w przegranej przez nich 

bitwie z Imperium Osmańskim w 1389 roku, należy do mistycznej serbskiej 

przestrzeni duchowej. Kult bitwy na Kosowym Polu doprowadził do patowej 

sytuacji, w której głowa państwa, współpracując z Prisztiną w ramach 

normalizacji stosunków, naraża się na oskarżenia o zdradę interesu 

narodowego, zaś jawnie dążąc do rewizjonizmu wyklucza zbliżenie z Europą 

Zachodnią. 

Jednym z priorytetów Vučicia jest wprowadzenie Serbii do UE, o co Belgrad 

aplikował w 2009 roku. W 2012 roku, po dojściu do władzy Serbskiej Partii 

Postępowej (serb. Srpska Napredna Stranka, SNS), Serbia otrzymała status 

kandydata. Kluczowym wymogiem finalizacji akcesji jest jednak normalizacja 

stosunków z Kosowem. Wewnątrz samej Unii Europejskiej Kosowo nie jest 

uznawane przez 5 państw (Rumunię, Grecję, Cypr, Hiszpanię oraz Słowację), od 

Belgradu wymaga się więc nie tyle uznania niepodległości, ile wypracowania 

wspólnie z Prisztiną środków mających na celu rozwiązanie codziennych 

problemów mieszkańców Kosowa obydwu narodowości, takich jak 

przemieszczanie się czy uzyskiwanie i wzajemne honorowanie dokumentów. 

W tym celu Vučić kontynuuje dialog pod auspicjami UE zapoczątkowany 

w 2011 roku przez jego poprzednika na stanowisku prezydenta, Borisa Tadicia. 

W maju 2013 roku, miesiąc po podpisaniu Porozumienia brukselskiego – 

pierwszego dokumentu w ramach dialogu – piastujący wówczas urząd 

wicepremiera Vučić przybył do Kosowskiej Mitrowicy, by przekonać liderów 

tamtejszej społeczności serbskiej, że prowadzony z rządem Kosowa dialog jest 

niezbędny do dalszego istnienia oraz lepszej przyszłości Serbii. Mimo 

wynegocjowania korzystnych dla kosowskich Serbów warunków, takich jak 

stworzenie Wspólnoty Gmin Serbskich (serb. Zajednica Srpskih Opština, ZSO) 

 
11 Vučić u Skupštini o Kosovu: Bio sam za razgraničenje, ali prilike su se promenile, Radio Slobodna 
Evropa, 14.09.2022, https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-kosovo-vucic-skupstina-
/32033007.html [dostęp: 16.10.2022]. 

https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-kosovo-vucic-skupstina-/32033007.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-kosovo-vucic-skupstina-/32033007.html
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zrzeszających w rodzaj samorządu jednostki terytorialne, wewnątrz których 

dominują Serbowie, czy funkcjonowaniu na północy Kosowa oddzielnej policji, 

Serbowie z Kosowskiej Mitrowicy nie przyjęli go przychylnie12.  

W latach 2011–2013 udało się wyznaczyć klarowną granicę pomiędzy Serbią 

a Kosowem, rozpocząć proces podporządkowania serbskich instytucji na terenie 

Kosowa Prisztinie, oraz, za zgodą Belgradu, podpisać porozumienie o stabilizacji 

i stowarzyszeniu między Kosowem a UE. Również w tym okresie (w 2012 roku) 

Serbia otrzymała status kandydata do Unii. Od tamtego momentu w relacjach 

dwóch państw nie zanotowano jednak przełomu – Prisztina konsekwentnie 

odmawia wdrożenia porozumienia o ZSO, natomiast Belgrad utworzył na terenie 

Kosowa całkowicie zależne od siebie (przede wszystkim za sprawą 

finansowania) ciało polityczne, Serbską Listę (serb. Srpska Lista), które od 

2013 roku zdobyło uznanie jedynego ugrupowania politycznego 

reprezentującego kosowskich Serbów, marginalizując jakichkolwiek graczy 

politycznych skłonnych do współpracy z organami kosowskimi. 

W 2018 roku, podczas wizyty w Kosowskiej Mitrowicy, narracja Vučicia, 

wówczas już prezydenta, brzmiała podobnie jak w 2013 roku. W przemówieniu 

nadal przedstawiał porozumienie z kosowskimi Albańczykami jako konieczne 

do utrzymania pokoju w regionie. Stwierdził wówczas, że Milošević był wielkim 

przywódcą, którego intencje były słuszne, lecz nierealne; on zaś pragnie, by 

Serbia wygrała, lecz tym razem bez rozlewu krwi13. W latach 2018–2019 Vučić 

był zwolennikiem tzw. „rozgraniczenia” – rozwiązania polegającego na 

włączeniu czterech zamieszkałych głównie przez Serbów gmin na północy 

Kosowa w granicę Serbii. Pomysł ten nie zyskał jednak przychylności obywateli, 

przez lata przekonywanych, że Serbia odzyska całe Kosowo, oraz przedstawicieli 

UE, którzy obawiali się, że nawet niewielka korekta granicy spowoduje serię 

starć zbrojnych. W związku z brakiem poparcia Vučić wycofał poparcie dla tej 

idei14. 

Starania Vučicia do unormowania stosunków z Prisztiną, które nie zakończą się 

jednak uznaniem Kosowa, wpisują się w dążenia do integracji europejskiej. 

Mimo usiłowania poczynienia względem Prisztiny jak najmniejszych ustępstw, 

 
12 Огледало Српског Народа, Aleksandar Vučić u Kosovskoj Mitrovici (12. maj 2013), YouTube, 
13.05.2013, https://www.youtube.com/watch?v=BgRZfuz2Zjc, [dostęp: 16.10.2022]. 
13 Vučić u Mitrovici: Milošević je bio veliki srpski lider, AlJazeera Balkan, 09.09.2018, 
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2018/9/9/vucic-u-mitrovici-milosevic-je-bio-veliki-
srpski-lider [dostęp: 15.10.2022]. 
14 Vučić: Ja sam za razgraničenje na Kosovu, to je apsolutno najzdravije za Srbiju, Danas, 06.06.2019, 
https://www.danas.rs/vesti/politika/vucic-ja-sam-za-razgranicenje-na-kosovu-to-je-apsolutno-
najzdravije-za-srbiju/ [dostęp: 17.10.2022]. 

https://www.youtube.com/watch?v=BgRZfuz2Zjc
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2018/9/9/vucic-u-mitrovici-milosevic-je-bio-veliki-srpski-lider
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2018/9/9/vucic-u-mitrovici-milosevic-je-bio-veliki-srpski-lider
https://www.danas.rs/vesti/politika/vucic-ja-sam-za-razgranicenje-na-kosovu-to-je-apsolutno-najzdravije-za-srbiju/
https://www.danas.rs/vesti/politika/vucic-ja-sam-za-razgranicenje-na-kosovu-to-je-apsolutno-najzdravije-za-srbiju/
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pod adresem serbskiego prezydenta padały oskarżenia ze strony opozycji,  

jakoby swoimi działaniami dążył do nadawania Kosowu coraz większej 

suwerenności, co skończy się koniecznością uznania jego niepodległości15. 

W związku z tym Vučić, równolegle do dialogu pod auspicjami UE, prowadzi 

zapalczywą retorykę, zgodnie z którą Serbowie są w Kosowie prześladowani, 

natomiast on jest gwarantem poprawy ich sytuacji. Do zdarzenia, które za 

sprawą owej retoryki mogło zakończyć się incydentem zbrojnym, doszło w nocy 

z 31 lipca na 1 sierpnia br. Jej tłem była implementacja przez rząd w Prisztinie 

porozumień podpisanych w 2011 roku w zakresie tablic rejestracyjnych 

i dokumentów wjazdu. 

 
Mapa 2. Związek gmin serbskich w Kosowie. 
Łącznie jest ich 10, z czego tylko te na północy tworzą zwarte terytorium.  
Źródło: vecernij.hr 

Tło zdarzeń 

Kwestia tablic rejestracyjnych pojawiła się po raz pierwszy w 2011 roku. Wtedy 

to, na mocy porozumienia o swobodnym przemieszczaniu się, Belgrad 

wprowadził konieczność wymiany tablic kosowskich na serbskie przy wjeździe 

do Serbii. Jednocześnie zaprzestał wydawania tablic rejestrowanych na 

 
15 Janković: Vučić će uskoro priznati Kosovo, Radio Kim, 02.07.2018, 
https://www.radiokim.net/vesti/politika/jankovic-vucic-ce-uskoro-priznati-kosovo.html, 
[dostęp: 16.10.2022].  

https://www.radiokim.net/vesti/politika/jankovic-vucic-ce-uskoro-priznati-kosovo.html
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miejscowości znajdujące się na południe od rzeki Ibar (tj. Gračanicę, Novo Brdo, 

Ranilug, Parteš, Klokot i Štrpce, miejscowości zamieszkiwane w większości przez 

Serbów, znajdujące się jednak w rozproszeniu; kontynuował wydawanie tablic 

dla gmin znajdujących się na północ od Ibaru). Zgodnie z tym samym 

porozumieniem dokumenty tożsamości wydane przez Prisztinę traciły ważność 

przy wjeździe do Serbii – Kosowarzy musieli pobierać specjalne karty 

uprawniające ich do wjazdu i wyjazdu. Na mocy tego samego porozumienia 

identyczne zasady miały obowiązywać dla obywateli Serbii wjeżdżających do 

Kosowa. Wola polityczna na implementowanie tych zasad po stronie Prisztiny 

pojawiła się jednak dopiero po dojściu do władzy Albina Kurtiego w 2020 roku 

oraz utworzeniu samodzielnej większości parlamentarnej przez jego partię 

Samostanowienie w 2021 roku. Ugrupowania rządzące do tego czasu, skupione 

wokół Demokratycznej Partii Kosowa, skłonne były do ustępstw na rzecz 

Belgradu, czym chciały prawdopodobnie uniknąć zaognienia sytuacji16. 

Wcześniejsza próba implementacji nowych przepisów 

Wymiana tablic wydawanych przez Serbię a zarejestrowanych na miejscowości 

znajdujące się na północy Kosowa – z punktu widzenia Prisztiny nielegalnych – 

została zainicjowana przez rząd Kurtiego już we wrześniu 2021 roku. Wywołało 

to niepokoje kosowskich Serbów, którzy rozpoczęli trwającą dwa tygodnie 

blokadę dróg prowadzących do przejść granicznych. Do gmin zamieszkanych 

przez większość serbską przybyły oddziały specjalne kosowskiej policji, a na 

granicę serbskie wojsko. Aby uniknąć incydentu zbrojnego na przejścia 

graniczne w Brnjaku i Jarinju wysłano jednostki KFOR. Do deeskalacji napięcia 

doszło po zawarciu tymczasowego kompromisu – Prisztina zgodziła się, by 

kosowscy Serbowie zamieszkujący tereny na północ od rzeki Ibar nadal 

poruszali się pojazdami na serbskich rejestracjach, jednak symbole państwowe 

musiały zostać zaklejone. 

Wzrost napięcia na granicy 

Wraz z początkiem sierpnia br. miały wejść w życie nowe zasady wjazdu do 

Kosowa, na mocy których wydane przez Serbię dowody tożsamości wraz 

z przekroczeniem granicy stawałyby się nieważne. W ich miejsce obywatele 

Serbii otrzymywaliby kartę będącą osobistym dowodem tożsamości podczas 

pobytu w Kosowie. Z kolei zamieszkujący północ Kosowa Serbowie od 1 sierpnia 

 
16 Sandra Cvetković, Registarske nalepnice simbol jaza između Kosova i Srbije, Radio Slobodna 
Evropa, 9.04.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-srbija-registarske-
tablice/31793266.html [dostęp: 2.09.2022]. 
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musieliby rozpocząć wymianę tablic rejestracyjnych wydawanych przez Serbię 

dla miast znajdujących się w północnym Kosowie na kosowskie. 

Prezydent Serbii w orędziu do narodu z 31 lipca określił sytuację swoich 

rodaków w Kosowie jako najcięższą w historii oraz zaapelował do Albańczyków 

o opamiętanie, do Serbów zaś, by nie dali się sprowokować. Ostrzegł, że jeśli 

jednak dojdzie do pogromów, to zwycięży Serbia. Oskarżył również Zachód 

o wypaczenie problemu Kosowa i postrzeganie go poprzez schemat: „duży Putin 

kazał małemu Putinowi (w domyśle Vučiciowi), a nowy Zełenski o twarzy 

Kurtiego będzie walczył z serbskim hegemonizmem”. Duża część wystąpienia 

dotyczyła prześladowania Serbów przez kosowskich Albańczyków, którego 

częstotliwość wzrosła według Vučicia o 50 proc. od momentu dojścia do władzy 

premiera Albina Kurtiego. W orędziu padło również zdanie o sytuacji Serbów 

w Chorwacji, zdaniem prezydenta, równie ciężkiej17. Jeden z parlamentarzystów 

z partii Vučicia wezwał z kolei w mediach społecznościowych do „denazyfikacji 

Bałkanów” (za co dzień później przeprosił)18. Następstwem tych wydarzeń był 

chwilowy wzrost napięcia wśród mieszkających na północy kraju Serbów. 

Wieczorem 31 lipca w Kosowskiej Mitrowicy słyszano trwający nieprzerwanie 

przez około 3 godziny dźwięk syren. Wywołał on przerażenie wśród 

mieszkańców miejscowości podzielonej mostem na rzece Ibar na części albańską 

(południową) i serbską (północną). W kilku miejscach padły również strzały, co 

potwierdził Kurti za pośrednictwem Facebooka. Na drogach do przejść 

granicznych w pobliżu miejscowości Brnjak i Jarinje etniczni Serbowie na znak 

protestu ustawili barykady z ciężarówek. Przejścia te zostały zamknięte decyzją 

Prisztiny. W samej Serbii natomiast doszło do spotkania Vučicia 

z przedstawicielami sztabu generalnego serbskich sił zbrojnych. Z kwatery 

głównej stacjonujących w Kosowie międzynarodowych sił pokojowych NATO 

(KFOR) wystosowano komunikat o gotowości do ewentualnej interwencji. Nocą 

kilka pojazdów włoskich karabinierów działających w ramach KFOR pojawiło się 

w okolicach mostu dzielącego Mitrowicę, nie zanotowano jednak żadnych 

zamieszek czy niepokojów. 

Do deeskalacji napięcia doszło tej samej nocy po spotkaniu władz Kosowa 

z ambasadorem USA Jeffreyem Hovenierem, który zasugerował odroczenie 

o miesiąc wejścia w życie nowych przepisów. Prezydent Vjosa Osmani oraz 

 
17 Предаје неће бити, победиће Србија, Aleksandar Vučić, 31.07.2022; 
https://vucic.rs/Vesti/Najnovije/a60114-Vucic-Predaje-nece-biti-pobedice-Srbija-vucic.rs.html 
[dostęp: 2.09.2022]. 
18 Владимир Ђукановић, Twitter, 31.07.2022; 
https://twitter.com/adv_djukanovic/status/1553675476123762690 [dostęp: 1.09.2022]. 
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premier Kurti przystali na to zalecenie. Decyzja ta spotkała się z pozytywnym 

przyjęciem unijnych urzędników takich jak wysoki przedstawiciel 

ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Joseph Borell czy specjalny 

przedstawiciel ds. dialogu między Belgradem a Prisztiną Miroslav Lajčak. 

Następnego dnia Serbowie rozebrali barykady, a przejścia graniczne zostały 

ponownie otwarte19. 

Dezinformacja 

Problemem odnotowywanym w wieczór zdarzenia była dezinformacja na 

masową skalę. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na portalach 

informacyjnych, wielokrotnie pojawiały się wiadomości o strzałach na granicy 

serbsko-kosowskiej, pobiciach czy o planowanej przez kosowskie siły specjalne 

blokadzie Mitrowicy. Pogłoski te dementowały oficjalne organy zarówno 

Kosowa, jak i Serbii. Szerokim echem odbił się rzekomy cytat z wypowiedzi 

Vučicia jakoby o północy Kosowo planowało uderzyć na Serbię. 

W rzeczywistości takie słowa nie padły w żadnej z jego wypowiedzi z 31 lipca 

lub 1 sierpnia. W rozprzestrzenieniu ich udział miały za to czołowe rosyjskie 

media, takie jak RIA Novosti czy Gazeta.ru20. Wydarzenia na północy Kosowa 

były też na bieżąco opisywane w rosyjskich mediach. Także ministerstwo spraw 

zagranicznych Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem kanału na Telegramie 

wyraziło opinię, według której Prisztina chce doprowadzić do wybuchu 

konfliktu militarnego, natomiast Zachód dąży do neutralizacji Belgradu rękami 

kosowskich Albańczyków. Według rosyjskiego MSZ sytuacja, do której doszło 

31 lipca na północy Kosowa, jest dowodem na fiasko mediacyjnej misji UE21. 

Oprócz rozprzestrzeniania dezinformacji Rosja starała się też działać na miejscu 

– 7 sierpnia br. minister spraw wewnętrznych Kosowa poinformował 

o wydaleniu i obłożeniu statusem persona non grata dziennikarki 

Komsomolskiej Prawdy Darii Asłamowej. Według ministra zajmowała się ona, 

pod przykrywką pracy dziennikarskiej, szpiegostwem dla rosyjskich służb, 

działała wcześniej m.in. na wschodniej Ukrainie, gdzie prowadziła propagandę 

na rzecz Rosji. W 2017 roku Asłamowa otrzymała zakaz wjazdu do Mołdawii. 

Premier Kurti podkreślał fakt, że próbowała ona dostać się do Kosowa od strony 

Serbii, co jest dowodem na chęć wykorzystania przez Kreml Serbii jako 

 
19 Kosovo odlaže tablice i dokumente ako blokade prestanu, Radio Slobodna Evropa, 31.07.2022, 
https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-srbija-jarinje-blokada/31967751.html [dostęp: 
24.09.2022]  
20 Александра Вишневская, Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть 
на северную часть Сербии, Газета.ru, 31.07.2022; 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/31/18237050.shtml [dostęp: 2.09.2022]. 
21 МИД России, Telegram, 31.07.2022; https://t.me/MID_Russia/22137 [dostęp: 1.08.2022]. 

https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-srbija-jarinje-blokada/31967751.html
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platformy do destabilizacji Bałkanów. Kosowski premier stwierdził też, że 

serbski nacjonalizm łączy się z poparciem dla Putina22. 

Kurti nie wierzy także w spontaniczność działań kosowskich Serbów. Uważa, że 

wydarzenia do których doszło 31 lipca zostały zaplanowane i przygotowane 

przez Belgrad. Jego zdaniem świadczy o tym fakt, że co najmniej 9 z 11 barykad 

tarasujących drogi do przejść granicznych postawiono w niecałe 10 minut. 

Twierdzi także, że w pierwotnym założeniu miały one za zadanie nie tyle 

zablokować ruch, co posłużyć za osłonę podczas strzelaniny. Kurti oskarża też 

Belgrad o destabilizowanie Kosowa poprzez przysyłanie zorganizowanych grup 

przestępczych. Świadom jest, że pogłębianie się konfliktów na tle etnicznym 

w Kosowie może doprowadzić do konfliktu zbrojnego, uważa jednak, że jego kraj 

jest gotów przeciwstawić się możliwemu atakowi Serbii23. Z kolei Petar Petković, 

dyrektor kancelarii kosowskiej24 ocenił, że swoimi wypowiedziami Kurti 

otwarcie dąży do konfliktu25. 

Reakcje Zachodu 

Wydarzenia na północy Kosowa wywołały również reakcje Zachodu. Europejska 

Służba Działań Zewnętrznych wystosowała komunikat, w którym oskarżyła 

władze obydwu państw o retorykę podżegającą do konfliktu26. Borell, a także 

specjalny przedstawiciel USA ds. Bałkanów Zachodnich Gabriel Escobar 

zastrzegli w wydanych oddzielnie oświadczeniach, że Kosowo powinno 

wywiązać się ze zobowiązania wynikającego z podpisanego w 2013 roku 

porozumienia brukselskiego, w którym Prisztina zadeklarowała się do 

powołania ZSO w jednostkach terytorialnych, w których dominują etniczni 

Serbowie. Rząd Kosowa odmawia jednak utworzenia ZSO z obawy przed 

„bośnizacją” kraju – termin ten nawiązuje do Republiki Serbskiej, jednego 

 
22 Doruntina Baliu, Kurti za RSE: Situacija na severu mogla je da eskalira u oružani sukob, Radio 
Slobodna Evropa, 8.08.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-albin-
kurti/31978586.html [dostęp: 2.09.2022]. 
23 Fatos Bytyci, Kosovo PM says tensions with Serbs in north could escalate, warns of possible new 
conflict, Reuters, 10.08.2022; https://www.reuters.com/world/europe/kosovo-pm-says-
tensions-with-serbs-north-could-escalate-warns-possible-new-2022-08-10/ [dostęp: 2.09.2022]. 
24 Instytucja podległa rządowi Serbii, odpowiedzialna za obecność serbskich instytucji oraz 
ochronę serbskiego dziedzictwa kulturowego w Kosowie, pomoc finansową i kadrową mniejszości 
serbskiej na terenie Kosowa, współpracę z międzynarodowymi misjami stabilizacyjnymi, a także 
uczestnicząca w rozmowach na temat normalizacji stosunków z Kosowem. 
25 Doruntina Baliu, Kurti za RSE: Situacija na severu mogla je da eskalira u oružani sukob, Radio 
Slobodna Evropa, 8.08.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-albin-
kurti/31978586.html [dostęp: 2.09.2022]. 
26 Kosovo-Serbia: Statement by the spokesperson on recent increase in inflammatory rhetoric and 
tensions, European Union External Action, 14.08.2022; 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/kosovo-serbia-statement-spokesperson-recent-increase-
inflammatory-rhetoric-and-tensions_en# [dostęp: 2.09.2022]. 
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z dwóch podmiotów Bośni i Hercegowiny, który często blokuje funkcjonowanie 

organów państwowych27. 

Borell oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwali także 

prezydenta Serbii i premiera Kosowa do Brukseli. W rozmowach, które odbyły 

się 17 i 18 sierpnia, uczestniczyli także Escobar i Lajčak. Stoltenberg 

zadeklarował gotowość do zapobiegania wybuchowi konfliktu zbrojnego 

w Kosowie z pomocą wszelkich możliwych środków. Przypomniał również, że 

KFOR współpracuje z wieloma formacjami, m.in. z  policyjną misją UE w Kosowie 

(EULEX) i w razie potrzeby otrzyma wsparcie również spoza NATO28. 

Porozumienie osiągnięto dopiero w kolejnym tygodniu, na skutek wspólnych 

działań Escobara i Lajčaka, którzy w dniach 23-27 sierpnia br. spotkali się 

kolejno z władzami Kosowa w Prisztinie, przedstawicielami Serbów 

w Kosowskiej Mitrowicy oraz z Vučiciem w Belgradzie. Kosowo zdecydowało się 

nie wprowadzać wymogu wymiany dokumentów na granicy, natomiast Serbia 

znieść go. Tym samym od 1 września zarówno Kosowarzy, jak i Serbowie mogą 

przekraczać granicę pomiędzy Serbią i Kosowem na dowodach tożsamości 

wydanych przez Belgrad i Prisztinę. Kurti nie zrezygnował jednak z nakazu 

zmiany rejestracji – mieszkańcy północy Kosowa otrzymali czas do końca 

października na wymianę tablic rejestracyjnych wydanych przez Serbię na 

kosowskie29. 

  

 
27 Borrell: Kosovo treba sprovesti sporazum koji predviđa osnivanje ZSO, AlJazeera Balkan, 
04.08.2022; https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/8/4/borrell-kosovo-treba-
sprovesti-sporazum-koji-predvidja-osnivanje-zso [dostęp: 2.09.2022]. 
28 Stoltenberg sa Vučićem i Kurtijem: KFOR spreman da interveniše ako bezbednost bude ugrožena, 
Radio Slobodna Evropa, 14.08.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/stoltenberg-vucic-
kurti/31992838.html [dostęp: 2.09.2022]. 
29 Joseph Borell, Twitter, 27.08.2022; 
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1563553048978264065 [dostęp: 27.08.2022]. 



Październik 2022 | Raport OSPP | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

20 | 

Rozdział 3. 

Prowokacje pod adresem Chorwacji 

Niedoszła wizyta Vučicia 

W połowie lipca br. rząd Chorwacji odmówił Vučiciowi możliwości wjazdu na 

terytorium kraju w celu złożenia hołdu Serbom zamordowanym podczas 

II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Jasenovacu. Wizyta miała mieć 

charakter prywatny – ani Vučić, ani ambasada nie zawiadomili o niej Zagrzebia. 

Serbski prezydent stwierdził, że decyzja o wizycie prywatnej podyktowana była 

faktem, iż w ciągu ostatniego roku dwa razy prosił Zagrzeb o zgodę na wizytę 

w Jasenovacu, za każdym razem otrzymywał jednak odpowiedź negatywną, 

o czym nie informował opinii publicznej w celu zachowania spokoju w regionie 

i z szacunku dla partnerów z Chorwacji30. Vučić powiadomił o swoich planach 

jedynie prezesa Niezależnej Demokratycznej Partii Serbskiej (Samostalna 

Demokratska Srpska Stranka) reprezentującej Serbów mieszkających 

w Chorwacji. Ten zaś uznał za właściwe poinformować o tym chorwackiego 

premiera (prawdopodobnie na polecenie samego Vučicia). 

Strona chorwacka usprawiedliwia swoją decyzję złamaniem przez Vučicia 

protokołu dyplomatycznego. Jak tłumaczył minister spraw wewnętrznych 

Chorwacji, Gordan Grlić-Radman, prezydent jest osobą chronioną i jego wizyta 

wymaga zaangażowania ze strony państwa. Również program wizyty w takim 

miejscu jak obóz koncentracyjny w Jasenovacu, ustanowiony przez chorwackich 

ustaszy, powinien zostać ustalony ze stroną chorwacką. 

Strona serbska przedstawiła decyzję Zagrzebia jako atak na serbską tożsamość 

i pamięć o ofiarach „Auschwitz Bałkanów”. Serbska premier Ana Brnabić 17 lipca 

w prorządowej telewizji Pink w prawie godzinnej rozmowie poświęconej tej 

sprawie określiła decyzję chorwackich władz jako nielegalną, antyeuropejską, 

antycywilizacyjną, brutalnie depczącą prawo do swobody przemieszczania się, 

przeczącą idei walki z faszyzmem. Stwierdziła również, że to decyzja, która 

„zmienia wszystko” i stanowi przesłanie dla Serbów w Chorwacji, Serbów 

w regionie, dla Serbii – „przesłanie, które jest przerażające”. W tej samej 

 
30 Vučić: Za moj odlazak u Jasenovac nikad nije vrijeme, AlJazeera Balkan, 18.07.2022; 
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/7/18/vucic-o-odlasku-u-jasenovac-
podrazumijeva-se-da-sam-ja-kriv [dostęp: 2.09.2022]. 
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rozmowie Brnabić nazwała Jasenovac częścią „serbskiego świata” jako miejsce, 

w którym ginęli Serbowie31.  

Ostrych słów nie szczędził również minister spraw wewnętrznych Vulin. Wprost 

określił on rząd w Chorwacji mianem „ustaszowskiego” i wypomniał, że ci 

właśnie ustasze znajdują się w Unii Europejskiej32. Powyższa retoryka 

zdominowała serbskie media, które zaczęły określać premiera Chorwacji 

Andreja Plenkovicia mianem poglavnika – tytułu tego używał podczas II wojny 

światowej przywódca chorwackich faszystów Ante Pavelić. W ramach odwetu 

władze w Belgradzie ogłosiły również specjalny reżim kontrolny dla 

dyplomatów chorwackich przekraczających granicę serbską. 

Oskarżenia o zbrodnie wojenne 

W maju prokuratura Serbii ds. zbrodni wojennych złożyła akt oskarżenia 

o popełnienie zbrodni wojennej wobec dowódców chorwackich sił 

powietrznych biorących udział w operacji „Burza” w sierpniu 1995 roku. 

Zarzucono im bombardowanie kolumn serbskich uchodźców, wskutek czego 

13 osób zginęło, a 24 zostały ranne. Strona chorwacka z kolei twierdzi, że 

w kolumnie znajdowali się nie cywile, a wojskowi, oraz że wobec wycofujących 

się nie prowadzono żadnych działań. Serbska prokuratura wystąpiła o proces 

w formie zaocznej, jednak 20 sierpnia chorwackie ministerstwo sprawiedliwości 

poinformowało, że nie otrzymało od strony serbskiej żadnej formalnej noty 

o potwierdzeniu zarzutów. Vučić skomentował całą sytuację podczas 

konferencji prasowej 21 sierpnia stwierdzając, że jest dumny z faktu, że nawet 

po 27 latach Serbia żąda odpowiedzialności za „zamordowane serbskie dzieci”33. 

  

 
31 Novo Jutro, Novo jutro-Jovana-Ana Brnabic-17.07.2022., YouTube, 17.07.2022; 
https://www.youtube.com/watch?v=hHq5WBO3sck [dostęp: 17.08.2022]. 
32 Vulin: Svi hrvatski zvaničnici bit će na posebnom režimu kontrole, AlJazeera Balkan, 17.07.2022; 
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/7/17/vulin-svi-hrvatski-zvanicnici-bit-ce-na-
posebnom-rezimu-kontrole [dostęp: 2.09.2022]. 
33 Ljudmila Cvetković, Optužnice protiv hrvatskih pilota problem više srpskih evrointegracija, Radio 
Slobodna Evropa, 25.08.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/hrvatska-srbija-ratni-zlocini-
evrointegracije/32002345.html [dostęp: 2.09.2022]. 
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Rozdział 4. 

Próba rozszerzenia wpływów w Czarnogórze 

Otwarte Bałkany 

W lipcu 2021 roku z inicjatywy Vučicia powstały Otwarte Bałkany – strefa 

ekonomiczna, znana także jako bałkańskie mini–Schengen. W jej skład weszły 

Serbia, Macedonia Północna oraz Albania. Zakłada ona intensyfikację wymiany 

handlowej oraz ułatwienie przekraczania granic dla obywateli państw 

członkowskich. Od początku prezydent Serbii zakładał przystąpienie do 

inicjatywy również Czarnogóry. Podgorica nie była jednak zainteresowana 

przystąpieniem do programu. Prezydent Đukanović postrzegał Otwarte Bałkany 

jako format zainicjowany przez państwa rozczarowane niemożnością 

sfinalizowania akcesji do UE, tym samym sprzeczny z głównym celem rządu 

Czarnogóry, jakim jest przystąpienie do Unii. Ugrupowania tworzące ówczesny 

rząd – Front Demokratyczny, Demokraci oraz Zjednoczona Akcja Reformatorska 

– nie były w stanie dojść do konsensusu odnośnie dołączenia do programu. Nowy 

premier Dritan Abazović, zaprzysiężony wraz z końcem marca, jest jednak 

zwolennikiem jak najściślejszej współpracy z państwami regionu, również 

w ramach Otwartych Bałkanów. Na stanowisko nowego szefa czarnogórskiego 

rządu wpłynął prawdopodobnie Escobar, który w listopadzie ubiegłego roku 

określił projekt jako mający szansę na powodzenie w przypadku przystąpienia 

wszystkich państw Bałkanów Zachodnich, oraz komisarz UE do spraw 

rozszerzenia Oliver Varhely, który wyraził aprobatę dla inicjatywy34. 

Abazović na zaproszenie Vučicia pojawił się jako gość na czerwcowym forum 

członkowskim Otwartych Bałkanów w Ochrydzie (udziału w tym samym 

wydarzeniu odmówił Kurti, zaproszony przez premiera Macedonii Północnej). 

Kwestia dołączenia Czarnogóry do projektu miała być dyskutowana podczas 

lipcowej wizyty Abazovicia w Belgradzie. Spotkanie upłynęło w atmosferze 

wzajemnego zapewniania się przywódców dwóch państw o przyjaźni oraz 

kulturowej i historycznej bliskości. Wszelkie ustalenia na temat Otwartych 

Bałkanów zeszły jednak na dalszy plan w obliczu ujawnionego w tym samym 

czasie szkicu umowy podstawowej regulującej stosunki pomiędzy państwem 

a wspólnotą wyznaniową, w tym przypadku Czarnogórą a Serbską Cerkwią 

Prawosławną. 

 
34 Samir Kajosevic, Montenegro Being Urged to Join ‘Risky’ Open Balkan Initiative: Analyst, Balkan 
Insight, 18.01.2022; https://balkaninsight.com/2022/01/18/montenegro-being-urged-to-join-
risky-open-balkan-initiative-analyst/ [dostęp: 2.09.2022]. 
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Mapa 3. Inicjatywa Otwarte Bałkany. 
Źródło: euronews.com. 

Umowa z Serbską Cerkwią Prawosławną 

Zgodnie z opublikowanym tekstem, Czarnogóra gwarantuje Serbskiej Cerkwii 

Prawosławnej swobodę sprawowania kultu, obrzędów religijnych i posługi, 

a także nienaruszalność praw własności i dzierżawy do klasztorów, świątyń, 

budynków i innych nieruchomości i lokali będących własnością SPC. 

Zobowiązuje się również do zarejestrowania wszystkich do tej pory 

niezarejestrowanych nieruchomości będących własnością metropolitów SPC na 

terytorium Czarnogóry i ich kościelno-prawnych podmiotów, oraz do restytucji 

mienia kościelnego zajętego lub znacjonalizowanego bez słusznego 

odszkodowania. W praktyce oznacza to konieczność zwrotu obiektów 

sakralnych zarekwirowanych SPC przez państwo w 2019 roku (jako przejętych 

od cerkwi czarnogórskiej po wchłonięciu jej przez SPC w 1918 roku). Władze 

państwowe nie mogą również narzucać w obiektach sakralnych środków 

bezpieczeństwa bez uprzedniej zgody władz kościelnych.  

We wstępie do umowy widnieje również stwierdzenie, że SPC jest obecna na 

terenie Czarnogóry jako podmiot prawny nieprzerwanie od XIII wieku, co uderza 

w jeden z filarów czarnogórskiej tożsamości narodowej, jakim jest istnienie 

niezależnego od Serbii państwa z własną wspólnotą wyznaniową, według jednej 

wersji od 1766 roku (zniesienie patriarchatu w Peć, od którego formalnie była 

zależna metropolia cetyńska), według drugiej już od 1485 (powołanie metropolii 

cetyńskiej). Zapis ten jest również sprzeczny ze wstępem do umowy z 2006 roku 
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między Serbią a SPC, gdzie za początek zwierzchnictwa cerkwi serbskiej 

uznawany jest rok 1836. Oznacza to, że według autorów umowy, SPC działa 

w Czarnogórze dłużej niż w samej Serbii35. 

Kontrowersje budzi także sposób, w jaki powstał tekst umowy. Pracowała nad 

nim grupa złożona z przedstawicieli wyznaczonych przez SPC oraz rząd 

Czarnogóry. Reprezentujący stronę czarnogórską prawnik Nikola Martinović 

twierdzi, że tylko jeden z Czarnogórców podpisał się pod umową, pozostali 

o spotkaniu grupy roboczej dowiedzieli się w ostatniej chwili i nie zaaprobowali 

przedstawionego na posiedzeniu tekstu. Mimo to przeszedł on jako oficjalna 

propozycja mająca zostać wysłana do akceptacji przez organy rządowe. Jak 

twierdzi Martinović, wejście umowy w życie nada SPC uprawnienia publiczno-

prawne, jakich nie mają inne wspólnoty wyznaniowe w kraju. Sama ratyfikacja 

umowy także jest kwestią niejasną – zgodnie z obowiązującą w Czarnogórze 

ustawą o wolności wyznania, dokumenty podpisywane między państwem 

a wspólnotą wyznaniową nie podlegają ratyfikacji (z wyjątkiem umowy 

z Kościołem katolickim ze względu na fakt, że Watykan jest państwem), umowa 

z SPC dotyka jednak kwestii majątkowych, które powinny zostać zatwierdzone 

przez parlament36. 

Treść dokumentu wzbudziła sprzeciw zarówno obywateli, jak i polityków, 

w przestrzeni publicznej pojawiły się określenia takie jak „zdrada”, zamienianie 

Czarnogóry w „lennika serbskiej cerkwi”, „kapitulacja państwa” przed SPC, 

„farsa”, czy „kradzież czarnogórskiej kultury i tożsamości”. Przez cały lipiec 

kilkuset obywateli protestowało w historycznej stolicy kraju, Cetynii. Do 

demonstracji nawoływali także politycy z partii popierających rząd, między 

innymi Demokratyczna Partia Socjalistów (Demokratska partija socijalista, DPS), 

najliczniejsza frakcja w parlamencie. Stojący na jej czele prezydent Milo 

Đukanović wycofał poparcie dla Abazovicia, którego sam w marcu tego roku 

desygnował na szefa rządu. Wchodząca w skład koalicji rządzącej 

Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry (SDP) zagroziła natomiast wszczęciem 

procedury o skrócenie mandatu premiera w przypadku ratyfikowania umowy. 

Jedynym ugrupowaniem, które uznało projekt za akceptowalny, jest złożony 

 
35 Usaglašena radna verzija Temeljnog ugovora SPC i Vlade Crne Gore, Radio Slobodna Evropa, 
28.06.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/radna-verzija-temeljni-ugovor-spc-crna-
gora/31920004.html [dostęp: 2.09.2022]. 
36 HRA: Ugovor Crne Gore i SPC uskladiti sa pozitivnim pravom i građanskim karakterom države, 
Aktuelno, 06.07.2022, https://www.aktuelno.me/politika/hra-ugovor-crne-gore-i-spc-uskladiti-
sa-pozitivnim-pravom-i-gradjanskim-karakterom-drzave/ [dostęp: 17.10.2022]. 

https://www.aktuelno.me/politika/hra-ugovor-crne-gore-i-spc-uskladiti-sa-pozitivnim-pravom-i-gradjanskim-karakterom-drzave/
https://www.aktuelno.me/politika/hra-ugovor-crne-gore-i-spc-uskladiti-sa-pozitivnim-pravom-i-gradjanskim-karakterom-drzave/
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głównie z partii lobbujących za serbskim interesem narodowym Front 

Demokratyczny (Demokratski front, DF), będący w opozycji do rządu37. 

Mimo kontrowersji, 3 sierpnia Abazović wraz z patriarchą serbskim 

Porfiriuszem podpisali umowę. Doszło do tego bez uprzedzenia społeczeństwa 

o jego przybyciu oraz bez obecności mediów, za to przy silnej asyście 

rozlokowanej w całej dzielnicy Gorica policji mającej ochraniać sygnatariuszy. 

Efektem tego było wotum nieufności wobec premiera wystosowane przez 

36 przedstawicieli parlamentu z 5 partii politycznych. Abazović próbował 

ratować swoje stanowisko proponując rekonstrukcję rządu. W wyniku utraty 

poparcia wśród dotychczasowych koalicjantów zaprosił do niego 

przedstawicieli opozycji z DF, odsuniętego od władzy w lutym br. Za wotum 

nieufności zagłosowało jednak 50 uprawnionych w 80-osobowym parlamencie, 

przeciw był tylko jeden. Tym samym w bieżącym roku upadł już drugi 

czarnogórski rząd38. 

DF, który poparł przedstawioną przez Abazovicia propozycję, otwarcie działa 

w interesie Serbii. Jego aktywność jest w pełni zgodna z oficjalnymi 

stanowiskami nie tylko Belgradu, ale i Moskwy, a współpraca odbywa się 

poprzez bezpośrednie kontakty z różnymi podmiotami rosyjskimi 

i przedstawicielami władz w Serbii. W 2016 roku jedna z partii wchodzących 

w skład ugrupowania – Partia Ludowo–Demokratyczna (Demokratska narodna 

partija, DNP) – podpisała z przedstawicielami Jednej Rosji Władimira Putina 

deklarację lovcieńską – porozumienie o współpracy i wspólnych interesach. 

W dokumencie znalazł się m.in. zwrot o wspólnej obronie wartości duchowych 

i społecznych, oraz o zapobieganiu rozszerzenia NATO i wspólnej budowie bloku 

państw neutralnych. Przewodniczący DNP Milan Knežević oraz lider również 

wchodzącej w skład DF Nowej Serbskiej Demokracji (Nova srpska demokratija) 

Andrija Mandić w 2017 roku zostali uznani przez czarnogórską prokuraturę 

generalną winnymi współpracy z grupą obywateli Serbii odpowiedzialnych za 

nieudany zamach stanu mający uniemożliwić akcesję Czarnogóry do NATO 

w 2016 roku. W 2019 roku DF wydał oświadczenie o aprobacie Rosji dla 

prowadzonej przez nich polityki, która kładzie nacisk na przyjacielskie relacje 

Rosji, Serbii i Czarnogóry oraz narodów rosyjskiego i serbskiego. 

 
37 Predrag Tomović, Abazovićeva Vlada u riziku zbog prijedloga Temeljnog ugovora sa SPC, Radio 
Slobodna Evropa, 29.06.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/crna-gora-temeljni-ugovor-
spc/31921609.html [dostęp: 2.09.2022]. 
38 Nikola Borozan, Aleksandar Ljumović, Pad Abazovićeve Vlade, Radio Slobodna Evropa, 
20.08.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/vlada-crna_gora-skupstina-abazović-pala-
nepovjerenje/31996400.html [dostęp: 2.09.2022]. 
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Z propozycją podpisania umowy regulującej stosunki dwustronne pomiędzy 

państwem a wspólnotą wyznaniową zwróciła się do rządu także Czarnogórska 

Cerkiew Prawosławna. Została ona pozbawiona kanoniczności w 1920 roku, 

wraz z wchłonięciem Księstwa Czarnogóry przez Serbię, reaktywowana 

w 1993 roku i zarejestrowana jako organizacja religijna siedem lat później. Do 

tej pory nie uznała jej jednak żadna z kanonicznych cerkwi prawosławnych. 

Mimo poparcia wśród elit rządzących, przede wszystkim DPS i prezydenta, 

pozostaje też dużo mniej popularna niż SPC – należy do niej zaledwie 10 proc. 

Czarnogórców. Stawia to ją w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do 

narodowych cerkwi Ukrainy czy Macedonii Północnej, które, jako 

najpopularniejsze kościoły w swoich krajach, otrzymały autokefalię kolejno 

w 2019 i 2022 roku39. 

  

 
39 Lela Šćepanović, I Crnogorska pravoslavna crkva traži potpisivanje ugovora sa Vladom Crne Gore, 
Radio Slobodna Evropa, 28.06.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/crnogorska-
pravoslavna-crkva-ugovor-vlada-crne-gore/31919987.html [dostęp: 2.09.2022]. 
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Wnioski 

− W związku z możliwością utraty poparcia społeczeństwa wynikającą 

z niestabilnej pozycji Belgradu na arenie międzynarodowej, Vučić dąży 

do skonsolidowania narodu wokół swojej osoby. Świadom zarówno 

słabnącej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej po agresji na Ukrainę, 

jak i prorosyjskich i antynatowskich nastrojów serbskiego 

społeczeństwa, zmuszony jest zaproponować inną narrację, która 

zapewni mu popularność. Buduje wizerunek siebie samego jako 

jedynego serbskiego polityka zdolnego do sprostania obecnym 

wyzwaniom i zagrożeniom stojącym przed Serbią oraz gwaranta 

przetrwania kultury i tożsamości Serbów w „serbskim świecie” 

w niepewnych czasach. Wdrożenie nowych przepisów dotyczących 

wjazdu do Kosowa, na które rząd serbski zgodził się w 2011 roku, 

posłużyło jako pretekst do wzbudzania wśród Serbów poczucia braku 

bezpieczeństwa i niesprawiedliwości. W tym samym celu prezydent 

Serbii sprowokował konflikt dyplomatyczny z Chorwacją. Działania SPC 

miały z kolei na celu budowanie serbskich wpływów w Czarnogórze 

poprzez wzmacnianie poczucia więzi religijnej Serbów i Czarnogórców. 

− Działaniom Vučicia towarzyszy retoryka o świętej wspólnocie 

prawosławnej, walce z faszyzmem czy obronie serbskiej kultury, zbieżna 

z retoryką rosyjską. Na tej podstawie stwierdzić można analogię idei 

„serbskiego świata” z russkim mirem. Polityka i retoryka Vučicia coraz 

bardziej przypomina eskalację nacjonalizmu serbskiego z czasów 

rządów Slobodana Miloševicia z lat 80. XX wieku. Wówczas Milošević, 

grając na uczuciach narodowych Serbów, budował własną karierę, co 

doprowadziło do rozpadu Jugosławii i wybuchu wojny. Vučić nie dąży do 

wojny, o czym świadczy jego zgoda na rozwiązanie sporu z Kosowem pod 

auspicjami zachodnich polityków, jednak uprawiana przez niego 

retoryka może doprowadzić do wybuchu wśród Serbów nastrojów 

antykosowskich i antyzachodnich na tyle silnych, że sami zaczną 

eskalować konflikt.  

− Dezinformacja rosyjska w kwestii kryzysu w Kosowie widoczna w nocy 

z 31 lipca na 1 sierpnia świadczy o dążeniu Rosji do zdestabilizowania 

Bałkanów Zachodnich. Celowe podawanie do obiegu publicznego 

wypowiedzi potencjalnie zaogniających sytuację miało na celu 

doprowadzenie do faktycznego starcia zbrojnego, co odwróciłoby uwagę 
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świata zachodniego od wojny na Ukrainie. Kosowscy Serbowie są 

podatni na fake newsy i propagandę, co ułatwia działania Rosji.  

− Zgoda Vučicia na kompromis jest dowodem na niechęć serbskiego 

przywódcy do opowiadania się jednoznacznie przeciwko NATO, co 

uniemożliwiłoby mu politykę balansowania. Jest również świadom, że 

Serbia, nie otrzymawszy pomocy od Rosji, nie miałaby szans w starciu 

z siłami NATO, które od 23 lat ćwiczą ewentualną obronę Kosowa. 

Wydarzenia w Kosowie z 31 lipca oraz szybkie osiągnięcie porozumienia 

dowodzą sukcesu mediacji pod auspicjami NATO i UE oraz potrzeby 

dalszego utrzymywania misji stabilizacyjnej w regionie. Osiągnięcie 

kompromisu przez władze Serbii i Kosowa daje podstawę do 

kontynuowania dialogu o normalizacji stosunków. 

− Mimo upadku rządu skłonnego do dialogu z Belgradem Abazovicia, 

Serbia odniosła częściowe zwycięstwo w Czarnogórze. Kolejne wotum 

nieufności destabilizuje sytuację polityczną kraju, a umowa z SPC została 

już podpisana. Mimo zapowiedzi Đukanovicia, że nowa władza 

unieważni dokument, stworzenie kolejnego rządu, które poprzednim 

razem trwało dwa miesiące, może przedłużyć się jeszcze bardziej 

w związku z niemożnością obsadzenia sędziów trybunału 

konstytucyjnego, który rozsądziłby sposób, w jaki powinien zostać 

utworzony nowy rząd. Tymczasem obecność serbskiego kościoła 

narodowego i jego szerokie uprawnienia wewnątrz Czarnogóry 

wzmacniają jej przynależność do „serbskiego świata”.  

 
  



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Raport OSPP | Październik 2022 

| 29 

Executive summary 

Russia's weakening position in the international arena related to the invasion of 

Ukraine has questioned the possibility of pursuing a policy of balancing between 

the Russian Federation and the West, which is characteristic for Serbian 

president Alexander Vučić. Aware of the pro-Russian and anti-NATO moods of 

Serbian society, while supporting European integration, Vučić is forced 

to propose a different narrative that will keep his popularity. He opted for 

a rhetoric of fear and threat that will consolidate the Serbs around the president 

as the guarantor of security and the survival of Serbian culture and identity in 

uncertain times. 

In August, Vučić opposed the introduction by the Kosovo of new entry rules for 

Serbian nationals. The right to implement these rules is guaranteed by 

a document from 2011 signed by representatives of both countries. The protests 

of the Serbs living in Northern Kosovo and Vučic's visit to the general staff of the 

Serbian armed forces led to increased tensions, which were overcame by the 

intervention of US diplomats. Thanks to the efforts of the representatives of the 

EU and NATO, the leaders of Serbia and Kosovo managed to reach a compromise 

on the implementation of the new regulations, which proves the success of 

international mediation missions. Earlier this year Vučic provoked a diplomatic 

conflict with Croatia, while the Serbian Orthodox Church strengthened its 

influence in Montenegro. 

Fiery rhetoric, references to tragic moments in Serb history, accusations of 

discrimination against Serbs and references to the orthodox community are part 

of the ideology of the "Serbian world" promoted until 2020 as the Vucic project. 

It is analogous to the ideology of the "Russian world" (the so-called „russkij mir“) 

promoted by the Russian Federation. Russia's interest in the destabilization of 

the Western Balkans is demonstrated by the activity of Russian news portals in 

disseminating fake news of a conflict-inciting nature on the evening preceding 

the introduction of new entry regulations by Kosovo. An armed conflict in the 

Balkans would distract the world from the events in Ukraine. By agreeing to 

a compromise under the auspices of international organizations, Vučic 

confirmed that he is ready to engage in dialogue with Kosovo and does not intend 

to give an unequivocal answer on the side of Russia, but the Kremlin's actions 

find fertile ground among Serbs living outside Serbia, especially in Kosovo, 

whose moods may escape in the future out of Belgrade's control. 


