
Jugosławia – nazwa państwa narodów południowosłowiańskich (słowo jug w większości języków 
owych narodów oznacza „południe” a  slavia  ziemie słowiańskie), używana do 1918 r. jako 
koncepcja polityczna, od 1918 dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, następnie od 1929 
r. już oficjalne dla Królestwa Jugosławii, od 1945 r. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosławii, a po jej rozpadzie (w latach 1991–1992) dla Federalnej Republiki Jugosławii będącej 
federacją Serbii i Czarnogóry – do 2003. 

                        Najpierw o rozwaleniu  Jugosławii  potem    historia  kraju
                 O tym się nie mówi. Nieznana strona wojny na Bałkanach .             
onet.pl   17 luty 2014.
Te wydarzenia przeszły do historii jako powód do wstydu dla całego świata. Mniej niż 50 lat po II 
wojnie światowej, w sercu Europy doszło do kolejnej niewyobrażalnej tragedii. Tortury, gwałty i 
masowe ludobójstwa były na porządku dziennym. Konflikt na Bałkanach szybko oceniono, a w opi-
niach utarło się, że Serbowie byli "złymi", a Chorwaci "dobrymi". Mordowali jednak wszyscy. O 
tym, dlaczego jednych ocenia się inaczej niż drugich, od lat się nie mówi.

O niektórych aspektach wojny na Bałkanach wciąż się nie mówiFoto: AFP 

Jasno określony cel 
Wojna na Bałkanach odbiła się szerokim echem na całym świecie z różnych powodów. Sprawę ko-
mentowano w największych mediach, a w mediację między stronami konfliktu zaangażowały się 
największe światowe mocarstwa. Przekaz wydawał się być prosty – za największe zło, jakie wyrzą-
dzono podczas wojny, odpowiadają Serbowie, reszta to ofiary ich działań.
Dowodów podtrzymujących tę tezę było wiele – masakra w Srebrenicy, obozy "gwałtów" i historie 
o brutalnych morderstwach dokonywanych przez serbskich żołnierzy. Najważniejsi serbscy polity-
cy, Slobodan Milošević, Ratko Mladić i Radovan Karadżić, zostali oskarżeni przez haski trybunał o 
zbrodnie przeciwko ludzkości. Miloševicia w mediach szybko zaczęto porównywać z Hitlerem, a 
amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright mówiła nawet, że dopuścił się "horroru w biblij-
nym wymiarze".



Wydawać by się mogło, że sprawa konfliktu na Bałkanach jest prosta – w wojnę zaangażowały się 
narody mające dość wielokulturowej Jugosławii i zdecydowały się walczyć, głównie militarnie, o 
własną niepodległość. Zaczęło się od Słowenii, której secesja przebiegła pokojowo. Z pozostałymi 
narodami było inaczej.

Jestem najbardziej dumny z tego, że udało nam się zdobyć przychylność Żydów. To była 
bardzo wrażliwa kwestia.
James Harff: 
Tylko do połowy 1993 roku, a więc przez niewiele ponad dwa lata od rozpoczęcia walk, na terenie 
Chorwacji zginęło ponad sześć tysięcy jej obywateli. Dziesiątki tysięcy cywilów raniono. 

W tym samym czasie, kiedy Serbowie i Chorwaci mordowali się nawzajem w Krajinie, do podob-
nych wydarzeń dochodziło w Bośni i Hercegowinie. Starły się tam trzy grupy – Chorwaci, Serbo-
wie i Muzułmanie. W czystkach etnicznych i brutalnych walkach mogło zginąć nawet 130 tysięcy 
ludzi, z czego połowę stanowili cywile. Dokładna liczba nie jest jeszcze znana, bo na terenie Bośni 
wciąż znajduje się masowe mogiły.
Wojnę zakończył traktat pokojowy w Dayton, na mocy którego powstała niepodległa Bośnia i Her-
cegowina – federacyjny kraj podzielony między Serbów, Chorwatów i Boszniaków (bośniackich 
Muzułmanów). Koniec walk w Chorwacji i w Bośni nie oznaczał jednak końca wojny na Bałkanach
- wróciła tam po kilku latach, tym razem na terenie Kosowa.

                               Liczne zbrodnie dokonywane przez Serbów
               A  MOŻE RACZEJ    PRZEZ  ZAMASKOWANYCH 
         SERBSKICH ŻYDÓW  ?  w Bośni i Kosowie są niepodważalne.

 Czym innym jest jednak czarno-białe przedstawienie tej sprawy w mediach na całym świecie i de-
monizowanie całego serbskiego narodu, a czym innym milczenie na temat zbrodni popełnianych 
przez inne strony konfliktu. Okazuje się, że takie działanie to nie niewinna pomyłka. Narracja i od-
biór tego konfliktu w świecie był jasno określonym celem.

Ciemna strona wojennej rzeczywistości 
Pod koniec XX wieku Bałkany nie były tylko areną brutalnych walk. W tym miejscu rozgrywała się
również polityczna wojna o wpływy, w którą poważnie zaangażowały się największe mocarstwa 
świata. Szczególną rolę odegrały jednak Niemcy i Stany Zjednoczone. RFN dołożyła swoją "ce-
giełkę" do konfliktu, kiedy w 1991 roku nieoczekiwanie szybko zdecydowała się uznać niepodle-
głość Chorwacji. Zdecydowano się na to bez uprzednich negocjacji na arenie międzynarodowej, a 
ten krok wywołał efekt "kuli śniegowej" – za przykładem Niemców poszły też inne kraje.

Oprócz Amerykanów i Niemców w konflikt zaangażowano jeszcze jednego "partnera". Chodzi o 
amerykańską firmę pijarową zatrudnioną przez Chorwatów. 

PIJAR  TO SPECJALIZACJA  ŻYDOWSKA Z DZIEDZINY PROPAGANDY 
Choć ten fakt nie jest tajemnicą, o całej sprawie prawie wcale się nie mówi. – Ruder Finn została 
zaangażowana na początku konfliktu jugosłowiańskiego ze strony Chorwacji i chorwackiego 
CZYTAJ  ŻYDOWSKIEGO lobby w USA. Widząc skuteczność jej działań, z jej usług skorzysta-
li również Muzułmanie bośniaccy, a w późniejszym czasie władze podziemne tzw. Republiki Koso-
wa – mówi nam dr Marko Babić z Uniwersytetu Warszawskiego.
Na czym polegała jej praca? Jak czytamy w oficjalnych oświadczeniach, na "reprezentowaniu 
Chorwacji, Bośni i Kosowa podczas wojny na Bałkanach". "Naszym celem było ostrzeżenie świata 
przed czystkami etnicznymi, które miały miejsce w tych regionach. Niestety niektóre serbskie or-
ganizacje KTÓRE  ? podawały fałszywe i szkodliwe informacje na temat naszych działań" – wy-
jaśniają władze Ruder Finn.



Okazuje się jednak, że nie tylko Serbowie wpłynęli na wzrost kontrowersji wokół jej działalności. 
O zasadach, jakimi kierowali się pracownicy firmy, opowiedział w głośnym wywiadzie dla francu-
skiej telewizji TV2 jeden z jej dyrektorów, James Harff.

- Przez 18 miesięcy pracowaliśmy na rzecz Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Przez ten okres 
mieliśmy wiele sukcesów i zdobyliśmy rangę na międzynarodowej arenie – mówił w 1992 roku. 
Dziennikarzom zdradził też główne przesłanie firmy: najważniejsza jest prędkość i pierwsza podana
informacja, reakcje nie przynoszą efektów.

– Jej działania i metody często stały w otwartej sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem, logiką i
prawdą – ocenia z kolei dr Babić. – Kluczową sprawą w działalności tej i innych agencji jest
to, że zaprzeczanie prawdziwości pierwszej podanej informacji nie ma najmniejszego sensu,
ponieważ jest nieskuteczne. Kto pierwszy, ten lepszy – wyjaśnia. O przykłady nietrudno.

Rok 1992. Nowojorska gazeta "Newsday" publikuje artykuł o "serbskich obozach koncentra-
cyjnych". 
COŚ  JAK POLSKIE  OBOZY  KONCENTRACYJNE ! 

To pierwsza wzmianka na ten temat w USA, jednak wiadomość roznosi się bardzo szybko. - My 
skorzystaliśmy z tej możliwości natychmiast. Skontaktowaliśmy się z trzema organizacjami ży-
dowskimi (…) i zaproponowaliśmy, aby opublikować ogłoszenie w "New York Times" i zorganizo-
wać demonstrację – zdradził Harff.

– To było ogromne przedsięwzięcie. Kiedy żydowskie organizacje weszły do gry po stro-
nie Boszniaków, mogliśmy szybko zrównać w opinii publicznej Serbów z nazistami. 
Nikt nie rozumiał, co się dzieje w Jugosławii. Zdecydowana większość Amerykanów za-
pewne zadaje sobie pytanie, w którym z afrykańskich krajów jest położona Bośnia. My w 
jednym ruchu mogliśmy łatwo opowiedzieć historię o dobrym i złym policjancie, która dalej
rozegrała się sama. Wygraliśmy to, celując w żydowskiego odbiorcę – wyjaśnił.

Dzięki wzmożonym działaniom pijarowym doniesienia "Newsday" odbiły się szerokim echem na 
całym świecie. Tak samo jak protesty amerykańskiej diaspory Żydów przed ambasadą Republiki Ju-
gosławii. Efekty przyszły bardzo szybko. W amerykańskiej  prasie doszło do zmiany narracji, a w 
artykułach zaczęły się pojawiać liczne zwroty odnoszące się do Holokaustu. Pisano m.in. o "czyst-
kach etnicznych", a obozy dla jeńców nazywano "koncentracyjnymi".  Relacje z Bałkanów niejed-
nokrotnie ilustrowano też zdjęciami nazistowskich Niemiec i komorami gazowymi z Auschwitz.

– Ładunek emocjonalny był tak potężny, że nikt nie mógł przejść wobec niego obojętnie – 
przyznał Harff.

Serbia = Hitler? "Zrobiliśmy to po mistrzowsku" 
Do legendy przeszła też publikacja w magazynie "Time", który na okładce umieścił zdjęcie wychu-
dzonego bośniackiego Muzułmanina w jednym z serbskich obozów. Skojarzenie było proste – Ser-
bowie, tak samo jak Hitler, tworzą obozy koncentracyjne. – W tym wszystkim chodziło o to, żeby 
wyglądało, że na Bałkanach trwają zbrodnie serbskich wojsk – mówi nam z kolei Witold Gadowski,
polski dziennikarz i korespondent wojenny na Bałkanach. – Oni chcieli zestawić to, co dzieje się na
Bałkanach z Holokaustem – ocenia.



 
Okładka magazynu "Time" z 17. sierpnia 1992 roku Foto: www.time.com 

Swojego planu nie krył sam Harff, który w wywiadzie, jeszcze w latach 90., przyznał, co było jego 
największym sukcesem. – Jestem najbardziej dumny z tego, że udało nam się zdobyć przychylność 
Żydów. 
To była bardzo wrażliwa kwestia – stwierdził w rozmowie z francuską telewizją. Rzeczywiście, 
plan był o tyle trudny do zrealizowania, bo to przeciwko Chorwatom i Boszniakom dużo łatwiej 
było wytoczyć oskarżenia o antysemityzm.

Pod szczególnym ostrzałem byli dowódcy obu narodów – Franjo Tudjman i Alija Izetbegović. Obaj 
w swoich książkach nie kryli nacjonalistycznych poglądów, a Izetbegović w przeszłości zdecydo-
wanie popierał utworzenie fundamentalistycznego państwa opartego na zasadach islamu. Dodatko-
wo, w obozach koncentracyjnych na terenie Chorwacji podczas II Wojny Światowej zginęły dzie-
siątki tysięcy Żydów. 
Dlatego więc intelektualiści i organizacje żydowskie miały prawo być wrogo nastawione do 
Chorwatów i Boszniaków. Naszym zadaniem było odwrócić tę postawę. Zrobiliśmy to po mi-
strzowsku – stwierdził Harff.
Na niesprawiedliwość w ocenie tych wydarzeń zwraca uwagę Witold Gadowski. Jak mówi Oneto-
wi, sprawa jest szczególnie bolesna dla Serbów, bo to oni nie kolaborowali z hitlerowcami. – Serbię
rozbito całkowicie, a do tego, że nie miała żadnego głosu na arenie międzynarodowej, doprowadzi-
ły działania Tygrysów Arkana – twierdzi.



Masakra w Raczaku 

Po działaniach na rzecz Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny z usług firmy pijarowskiej skorzystali 
również Albańczycy. – Widziałem na własne oczy, jak ta firma działała w Kosowie – mówi nam 
Gadowski. Jak dodaje, pijar "ustawił narrację Albańczykom", a głównym przykładem może być 
niewyjaśniona dotąd sprawa tzw. masakry w Raczaku.
Przypomnijmy. W styczniu 1999 roku we wsi Raczak na południe od Prisztiny odkryto masowy 
grób z 45 zwłokami osób narodowości albańskiej. W tym samym dniu szef misji OBWE William 
Walker poinformował, że za masakrą stoją Serbowie, którzy mieli dokonać egzekucji na miejsco-
wych cywilach. Światowe media szybko podchwyciły tę wersję. – W rzeczywistości byli to polegli 
żołnierze UCK (Armii Wyzwolenia Kosowa – red.), których ciała zwieziono do tej miejscowości. 
Wszystko przedstawiono jednak tak, że winni byli Serbowie – twierdzi Witold Gadowski.

Masakra w Raczaku do dzisiaj budzi kontrowersje, a żadna z wersji nie została ostatecznie potwier-
dzona. Prof. Marek Waldenberg, wybitny polski znawca historii Bałkanów, wskazuje, że scenariusz 
przedstawiony przez Walkera był tylko jednym z możliwych, a przedstawiciel OBWE zdobył takie 
informacje po rozmowie z kilkoma okolicznymi mieszkańcami. Podobne wątpliwości zgłosiły też 
francuskie media. Dziennik "Le Figaro" napisał nawet, że nie należy wykluczyć, że to UCK zwio-
zła zwłoki poległych żołnierzy i upozorowała masową egzekucję. Tę samą kwestię podniósł rów-
nież niemiecki "Berliner Zeitung".
Co ciekawe, do dziś nie opublikowano wyników badań, przeprowadzonych w tej sprawie przez fiń-
skich lekarzy. Ich raportu nigdy nie ujawniono publicznie, a kierująca zespołem Helena Ranta w 
licznych wywiadach przekonywała, że Walker i fińscy politycy próbowali wpłynąć na jego treść. 
Ostatecznie świat obiegła wersja Williama Walkera.

Serbię rozbito całkowicie 
Ciekawy jest również wątek rozpoczęcia działalności firm pijarowskich na Bałkanach. Wśród serb-
skich polityków pojawiły się informacje, że szefowie Ruder Finn swoją ofertę przedstawili najpierw
Slobodanowi Miloševiciowi. - Wydają się prawdziwe przypuszczenia, że Milošević odrzucił tę pro-
pozycję nie ufając skuteczności mediów. Kiedy zrozumiał swój błąd, zatrudnił londyńską agencję 
Lowe-Bell dbającą m.in. o wizerunek Margaret Thatcher. Było jednak za późno, by cokolwiek 
zmienić. Machina medialna już działała na pełnych obrotach – ocenia dr Babić.
Wojny bałkańskie rozgrywały się w świadomości, a Serbowie nie przegrali ich militarnie, ale 
pijarowo. Nigdy nie byłem zwolennikiem Miloševicia. Ale jak dzisiaj na to patrzę, to widzę wielką 
niesprawiedliwość, jaka spotkała Serbię. Ten kraj rozbito całkowicie
Witold Gadowski

Jak dodaje, Serbowie podczas wojny również korzystali z narzędzi marketingowych, ale te działa-
nia służyły innym celom. – Serbska propaganda służyła zapewnieniu poparcia polityce Miloševicia 
wśród samych Serbów. Chorwacka natomiast za cel miała zdobycie poparcia międzynarodowego – 
tłumaczy dr Babić. – Z pomocą firm pijarowskich Chorwacja manipulowała opinią publiczną 
przede wszystkim w RFN i w USA. Widać to bardzo dobrze na przykładzie Dubrownika, kiedy to 
chorwackie media przekonały opinię publiczną, że armia jugosłowiańska niszczy to stare miasto. 
Nie było to zgodne z prawdą, o czym później wszyscy reporterzy mogli się przekonać na własne 
oczy – tłumaczy.Na podobny aspekt wskazuje Witold Gadowski. – Związek Komunistów Jugosła-
wii to była jedna z najbardziej otwartych wśród komunistów partii, ale miała swoje rytuały. Oni 
zlekceważyli pijar jako narzędzie wojny. A informacja i właśnie pijar to jego podstawa. Wojny bał-
kańskie rozgrywały się w świadomości, a Serbowie nie przegrali ich militarnie, ale pijarowo – oce-
nia.
- Nigdy nie byłem zwolennikiem Miloševicia. Ale jak dzisiaj na to patrzę, to widzę wielką niespra-
wiedliwość, jaka spotkała Serbię. Ten kraj rozbito całkowicie – dodaje dziennikarz.



Kwestia marketingu politycznego i działań propagandowych podczas wojen na całym świecie nie 
jest tajemnicą. Sekretem pozostaje jednak, jak do tego dochodzi. O niektórych sprawach wciąż się 
nie mówi, a firmy pijarowe dzięki temu łatwo rozgrywają opinię publiczną. Niewyjaśnioną sprawą 
jest również finansowanie tych działań. – O tym nikt nie mówi chętnie. Cele, o które walczono na 
Bałkanach, były jednak warte wszystkich pieniędzy – twierdzi dr Babić.
Jak się okazuje, były również warte wszystkich działań. Nawet tych niemoralnych i niezgodnych z 
dziennikarskimi zasadami. Najlepiej podsumowują to słowa wspomnianego już Jamesa Harffa, 
który w wywiadzie dla francuskiej telewizji powiedział bez ogródek: "Jesteśmy profesjonalistami. 
Mieliśmy zadanie do wykonania i to zrobiliśmy. Nikt nam nie płacił za to, żeby być moralnymi".
Dlaczego o tym piszemy? Bo "o tym się nie mówi".
(RC)
Grzegorz Krawczyk Redaktor Wiadomości portalu Onet. 
Źródło: Onet 

                                   HISTORIA  JUGOSŁAWII 

Iliria (łac. Illyria, Illyricum) – starożytna kraina nad Adriatykiem, obejmująca mniej więcej tereny 
obecnej Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Albanii i Macedonii Północnej. 
Appian umiejscawia ludy Ilirii powyżej Macedonii i Tracji, aż po Dunaj, Morze Jońskie i podnóże 
Alp. Kraj swoją nazwę wziął od Iliriusza, syna Polifema. Kolonizowana przez Greków w VII i VI 
wieku p.n.e. Niezależne królestwo powstało w 380 p.n.e., natomiast w 168 p.n.e. zostało ono 
podbite przez Rzymian i stało się rzymską prowincją Illyricum.

Polifem (także Polifemos, Polyfem, Polyfemos, Polifemus, Polyfemus; gr. Πολύφημος 
Polýphēmos, łac. Polyphemus) – w mitologii greckiej jeden z Argonautów i Lapitów oraz 
uczestników centauromachii. Uchodził za syna Elatosa („boskim” ojcem był Posejdon) i Hippe oraz
za brata Kajneusa.

Koncepcja Jugosławii jako jednego państwa dla wszystkich ludów południowosłowiańskich 
pojawiła się pod koniec XVII wieku i zyskała na znaczeniu dzięki ruchowi iliryjskiemu z XIX 
wieku. Nazwa została stworzona przez połączenie słowiańskich słów (południe) i „slaveni” 
(Słowianie). Jugosławia była wynikiem deklaracji z Korfu jako projektu serbskiego parlamentu na 
emigracji i serbskiej królewskiej dynastii Karađorđević , która stała się dynastią królewską 
Jugosławii. 

Ilirowie – starożytny lud indoeuropejski zamieszkujący u schyłku epoki brązu i we wczesnej epoce 
żelaza (głównie w okresie halsztackim) zachodnie Bałkany, dokładniej tereny między wschodnim 
wybrzeżem Morza Adriatyckiego a środkowym Dunajem oraz obszary wschodnich Alp oraz Apulię 
na Półwyspie Apeninskim. Początki genezy prailiryjskiej są wiązane czasami z częścią kultur 
mogiłowych, pewniejsze związki mają jednak już z kulturami wschodniohalsztackimi. 

Od V wieku p.n.e. organizowali liczne państewka plemienne (m.in. Dardanowie, Autariaci, 
Dalmatowie, Liburnowie), na czele których stali książęta. Na przełomie II i I wieku p.n.e. bałkańscy
Ilirowie zostali podbici przez Rzymian i włączeni w skład prowincji Iliria. W przekazach z tamtego 
okresu zachowały się świadectwa, że byli oni sprawnymi najemnikami, służącymi zarówno w armii
rzymskiej, jak i w armiach greckich. 



Od połowy ????? wieku odnotowuje się obecność  nazw słowiańskich plemion – na terenach 
iliryjskich osiedli Narentanie oraz plemiona serbskie, Dukljanie, Konawlanie, Trawunianie, 
Zahumlanie. Potomkami niezromanizowanych Ilirów są współcześni Albańczycy. Potomkami 
Ilirów (i Traków) zromanizowanych  są Wołosi. 

Trzeba o tych  ludach  i plemionach  przeczytać serię Wielka  Slavia oraz  opracowanie o  
prawosławiu w serii  Duch  prawdy duch fałszu.

Język jugosłowiański 

Sytuacja na Bałkanach zarówno pod względem historycznym, jak i lingwistycznym, wydawała się 
zawsze skomplikowana, a zarazem… prosta. Powstanie języka jugosłowiańskiego byłoby 
niewątpliwie spełnieniem marzeń władz byłej Jugosławii, które się jednak nigdy nie ziściły. W 
końcu serbski, chorwacki, bośniacki i czarnogórski to inne, lecz niemal bliźniaczo podobne języki.

• językiem serbskim na co dzień posługuje się ok. 13 milionów osób – najwięcej na terenie 
Serbii. Serbski to również oficjalny język Czarnogóry (gdzie przeważa zapis w alfabecie 
łacińskim) oraz Bośni i Hercegowiny. Mówi się nim także w dużej serbskiej diasporze; 

•  chorwacki jest podstawowym językiem dla ok. 7 milionów ludzi. Chorwaci dążą do 
puryzmu, eliminując z niego wszelkie zapożyczenia, np. romańskie nazwy miesięcy 
zastąpione zostały nowoutworzonymi na bazie rdzeni słowiańskich; 

•  bośniacki – mówi nim ok. 2 milionów osób, używają go głównie Boszniacy (największa z 
trzech konsystutywnych grup etnicznych w Bośnie i Hercegowinie, wyznawcy islamu) i 
Bośniacy; 

•  czarnogórski to najmłodszy z języków byłej Jugosławii, przez konstytucję Czarnogóry 
uznany oficjalnym w 2007 r., posługuje się nim ok. 145 tys. ludzi. 

Komplikacje w bałkańskiej lingwistyce rozpoczęły się w 1991 roku, wraz z pierwszym etapem 
rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Ku końcowi dobiegły w 2007, rok po 
pokojowym rozpadzie Serbii i Czarnogóry. W latach 90. nowoutworzone republiki opanowały 
tendencje separatystyczne. Mieszkańcy poszczególnych krajów pragnęli podkreślić swoją 
odrębność m.in. przez ustanowienie języka oficjalnego. (Dążenia narodowościowe trwają do dziś, 
mottem Serbii jest w końcu: Tylko jedność uchowa Serbów). I tak mieszkańcy byłej Jugosławii, 
którzy dotąd posługiwali się serbsko-chorwackim, przyjmowali język serbski – bądź chorwacki. W 
dalszej kolejności wyodrębniły się bośniacki oraz czarnogórski. Co ciekawe, wszystkie na bazie 
tego samego dialektu.

Dialekt sztokawski, bo o nim mowa, to jeden z trzech (obok kajkawskiego i czakawskiego) 
dialektów języka serbsko-chorwackiego. Nazwy wszystkich wywodzą się od słowa „co”. W 
dialekcie sztokawskim występuje ono jako „što”, a wymawiane jest „szto”. Dialekt ów dodatkowo 
dzieli się na trzy odmiany, a różnica między nimi tkwi w sposobie wymawiania głoski „ě”. W 
odmianie jekawskiej słowo „ładny” brzmi „lijep”, w odmianie ekawskiej „lep”, w ikawskiej 
natomiast „lip”. I tak, chorwacki oparty jest na jekawicy, serbski teoretycznie na ekawicy, 
aczkolwiek Serbowie w Bośni używają tej pierwszej odmiany.



XIX wiek – początek XX wieku – pojawiła się w umysłach intelektualistów serbskich i 
chorwackich idea powstania Jugosławii – państwa południowych Słowian. Argumentem za 
utworzeniem takiego państwa było etniczne pokrewieństwo poszczególnych grup 
narodowościowych i zagrożenie przez wspólnych wrogów – Austriaków, Greków, Węgrów i 
Włochów, a także słowiańskich Bułgarów.
Do 1914 sytuacja ziem południowosłowiańskich wyglądała następująco:

• Bośnia i Hercegowina stanowiła mozaikę trzech narodów: Serbów, Chorwatów i 
Boszniaków. Serbowie i Chorwaci mieli wyraźne poczucie odrębności narodowej. Inaczej 
było z Boszniakami – istniejące w średniowieczu Królestwo Bośni nie zdołało w nich 
takiego poczucia wyrobić. Po najeździe tureckim przeważająca część Boszniaków przyjęła 
islam, a niektórzy z nich zrobili oszałamiające kariery na dworze sułtańskim w Stambule. 
Od 1908 stała się prowincją monarchii austro–węgierskiej, choć już od 1878 znajdowała się 
pod administracją austriacką, pozostając tylko pod nominalnym zwierzchnictwem sułtana. 

• Chorwacja od kilkuset lat pozostawała w unii z Węgrami (z wyjątkiem Dalmacji, 
stanowiącej osobny austriacki kraj koronny), tworzącymi do 1918 wspólne państwo z 
Austrią. Węgry – jako silniejszy partner tej unii – zdominowały elitę społeczno-kulturalną 
Chorwacji i w efekcie zaczęła ona ulegać powolnej madziaryzacji. W XIX wieku na 
ziemiach chorwackich rozpoczął się proces odrodzenia narodowego, w którym główną rolę 
odgrywało bogate mieszczaństwo. 

• Czarnogóra – położone w górach królestwo pozostawało niezależne i nigdy nie zostało 
podbite przez imperium osmańskie. 

• Macedonia – przed wojnami bałkańskimi w granicach imperium osmańskiego, potem 
podzielona między Serbię, Bułgarię i Grecję. Zamieszkana przez Słowian, których Bułgarzy 
uważali za Bułgarów, a Grecy za mówiących słowiańskim językiem Greków. Sami 
mieszkańcy tej krainy określali się mianem Macedończyków. 

• Słowenia – była częścią Austrii, a przetrwanie narodu słoweńskiego było możliwe dzięki 
kulturze słoweńskich chłopów i działaniom duchownych protestanckich. 

• Serbia – od 1878 niezależne państwo (Księstwo Serbii, następnie Królestwo Serbii), 
początkowo pod władzą proaustriackiej dynastii Obrenowiciów, później pod władzą 
prorosyjskiej dynastii Karadziordziewiciów. 

28 czerwca 1914 – organizacja serbskich nacjonalistów „Czarna Ręka” dokonała w Sarajewie 
zamachu na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Ferdynanda. Stało się to bezpośrednią 
przyczyną wybuchu I wojny światowej. Człowiekiem, który oddał strzały do arcyksięcia, był 
urodzony w Bośni Gawriło Princip. W ten symboliczny sposób rozpoczęli ją południowi Słowianie.
Wybuch I wojny światowej stworzył warunki do realizacji idei utworzenia Jugosławii.
1915 – został powołany przez zwolenników wspólnego państwa południowych Słowian Komitet 
Jugosłowiański.
1917 – przewodniczący Komitetu Jugosłowiańskiego, Ante Trumbić i premier Serbii Nikola Pašić, 
podpisali na wyspie Korfu deklarację o zjednoczeniu Słowian południowych w niezależnym 
królestwie pod panowaniem dynastii Karadziordziewiciów.
październik 1918 – powstała w Zagrzebiu Rada Narodowa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, 
której zadaniem było reprezentowanie południowych Słowian z Austro-Węgier, a chorwacki Sabor 
(parlament) zerwał unię z Węgrami.
30 października 1918 – cesarz Karol I Habsburg przekazał marynarkę wojenną Austro-Węgier 
powstającemu Państwu Słoweńców, Chorwatów i Serbów.
31 października 1918 – proklamowanie Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Komitet 
Jugosłowiański stał się jego reprezentacją w Paryżu.
listopad 1918 – deklaracje o zjednoczeniu z Serbią złożyły Wojwodina i Czarnogóra, a zagrzebska 
Rada Narodowa uchwaliła zjednoczenie ziem Słowian południowych w jedno państwo.
1 grudnia 1918 – proklamowano zjednoczone Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS) 
pod berłem regenta Serbii – Aleksandra I Karadziordziewicia. Komitet Jugosłowiański zaprzestał 
działalności. 



Nowe państwo było punktem styku czterech religii (katolicyzm, prawosławie, islam, judaizm) oraz 
ojczyzną kilku narodów i grup etnicznych, z których wszystkie były w przeszłości zaangażowane w
drobne konflikty.
1918-1920 – po klęsce Austrii w I wojnie światowej prowadzone są bezskuteczne wysiłki 
opanowania Karyntii przez Królestwo SHS. W 1919 Słowenia otrzymała niewielką część Karyntii 
(Słoweńska Karyntia). Południowy, również niewielki skrawek, uzyskały Włochy, pozostała część 
na mocy plebiscytu w 1920 wcielona została do Austrii. W 1919 Rijeka została przyznana 
Królestwu SHS.
1920 – na mocy Traktatu w Rapallo między Królestwem SHS a Włochami uregulowano częściowo 
spory terytorialne.
1920-1921 – Królestwo SHS wraz z Czechosłowacją i Rumunią utworzyło Małą Ententę w celu 
wspólnego przeciwstawiania się terytorialnym roszczeniom Węgier. Ten system wzajemnych 
sojuszy trwał do 1938.
1921 – nastąpiła koronacja Aleksandra I Karadziordziewicia na króla Królestwa SHS. W tym 
samym roku parlament (Skupsztina) nowego państwa uchwalił demokratyczną konstytucję. Życie 
polityczne w Królestwie SHS od początku zdominował konflikt między dążącymi do dominacji 
Serbami a Chorwatami i Macedończykami. Centralistyczny system rządów w nowym państwie, 
zwłaszcza podział administracyjny likwidujący historyczne obszary Chorwacji, wzbudził 
niezadowolenie w społeczeństwie chorwackim.
1928 – poseł z Czarnogóry zastrzelił w Skupsztinie trzech przywódców Chorwackiej Partii 
Chłopskiej, w tym Stjepana Radicia, jej założyciela.
6 stycznia 1929 – w zaistniałej po zamachu sytuacji, groźnej dla istnienia państwa, Aleksander I 
zawiesił konstytucję i zdecydował się na rządy osobiste; początek dyktatury.
3 października 1929 – zmieniono nazwę kraju na Królestwo Jugosławii i dokonano podziału 
kraju na okręgi (zwane: banowiny), znosząc historyczne ukształtowanie krain, z których powstało 
Królestwo SHS.
1931 – król Aleksander I nadał Jugosławii nową konstytucję, wzmacniającą władzę monarchy, 
ograniczającą prawa i wolności obywatelskie oraz samą demokrację.
9 października 1934 – Aleksander I zginął w Marsylii, w zamachu zorganizowanym przez 
terrorystów chorwackich i macedońskich (operacja „Miecz teutoński”). W imieniu 
jedenastoletniego następcy tronu, króla Piotra II Karadziordziewicia, władzę przejęła Rada 
Regencyjna z uwagi na jego małoletność.
27 marca 1941 – zamach stanu zorganizowany przez generała Dušana Simovicia. W jego wyniku 
Piotr II Karadziordziewić obejmuje samodzielnie władzę i dymisjonuje Radę Regencyjną oraz rząd.
6 kwietnia 1941 – atak III Rzeszy na Jugosławię. Po dwunastu dniach walk państwo 
jugosłowiańskie upada, a jego ziemie zostają rozdzielone pomiędzy Niemcy i państwa sojusznicze: 
Włochy, Węgry i Bułgarię. Z okupantami współpracę podjął ruch ustaszów w celu dokonania 
secesji Chorwacji od państwa jugosłowiańskiego. Na czele ustaszów stanął Ante Pavelić.
Ważniejsze daty kwietniowe:

• 10 kwietnia – ogłoszenie niepodległości przez Chorwację 
• 12 kwietnia – kapitulacja stolicy Jugosławii – Belgradu. 
• 13 kwietnia – przystąpienie Węgier do wojny przeciwko Jugosławii. 
• 15 kwietnia – Niepodległe Państwo Chorwackie przystępując do paktu trzech staje się 

sojusznikiem III Rzeszy. 
• 17 kwietnia – ogłoszenie kapitulacji Jugosławii. 
• 1 maja – podział okupowanej Słowenii między Niemcy i Włochy. 

1941-1945 – państwo jugosłowiańskie znajduje się pod okupacją. Część terytorium okupanci 
włączyli do swoich państw:

• północną Słowenię – do Niemiec, 
• Wojwodinę (Baczkę), słoweńskie Prekmurje oraz chorwackie Baranję i Medimurje – do 

Węgier, 



• Macedonię – do Bułgarii, 
• południową część Słowenii i północno-zachodnią część Dalmacji (ze Splitem) oddano pod 

bezpośrednie rządy Włochów, 
a w pozostałej części kraju:

• na terenie Chorwacji, Bośni, Hercegowiny, Slawonii i Sremu utworzono Niepodległe 
Państwo Chorwackie pod protektoratem niemieckim, z przywódcą Ante Pavelićem, 

• w okrojonej Serbii Niemcy powołali marionetkowy rząd Milana Nedicia, 
• Czarnogóra stała się włoskim protektoratem, a Kosowo, Metochię i niewielką część 

Macedonii Wardarskiej włączono do należącej wówczas do Włoch Wielkiej Albanii. 

Walkę przeciwko okupantom podjęli serbscy partyzanci – czetnicy pod dowództwem Dragoljuba 
Mihailovicia, wierni królowi i rządowi na emigracji oraz komunistyczni partyzanci Josipa Broza 
Tity. Wojna wyzwoleńcza w Jugosławii stała się wkrótce wojną domową, gdyż po stronie Niemców
walczyli chorwaccy ustasze i oddziały gen. Nedicia, a czetnicy w czasie wojny zaczęli walczyć 
przede wszystkim z komunistami, a nie z Niemcami, z którymi nawet kolaborowali. Już w 1941 
Mihailović podpisał z okupacyjnymi wojskami włoskimi formalny pakt o wzajemnym 
nieatakowaniu. Wobec zaistniałej sytuacji pomoc aliantów, pierwotnie wysłana do oddziałów 
prokrólewskich, została skierowana do oddziałów komunistycznych Tity.

maj 1945 – koniec II wojny światowej. Do przejęcia władzy w Jugosławii przygotowują się 
komuniści Josipa Broza Tity. Komuniści zaczynają rządy od eliminacji ustaszy i czetników. 
Wyłącznym celem ustanowienia federacji było utrzymanie odrębnych narodów pod wspólnym 
sztandarem. Komuniści zamierzali zmusić Słowenię i Chorwację do przyłączeni się do federacji, 
dlatego nie mogli pozwolić, by słoweńscy i chorwaccy nacjonaliści utrudniali ten proces, dlatego 
część z nich została zabita, a część uwięziona.

listopad 1945 – opanowany przez komunistów parlament ustanowił w Jugosławii republikę, 
pozbawiając Karadziordziewiciów tronu.
Utworzono Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii złożoną z sześciu republik:

• Serbii ze stolicą w Belgradzie – w skład której wchodziły autonomiczny region Wojwodina 
oraz mający podobny status okręg Kosowo 

• Chorwacji ze stolicą w Zagrzebiu 
• Macedonii ze stolicą w Skopje 
• Bośni i Hercegowiny ze stolicą w Sarajewie 
• Słowenii ze stolicą w Lublanie 
• Czarnogóry ze stolicą w Titogradzie (obecnie Podgorica) 

styczeń 1946 – parlament uchwalił konstytucję, która usankcjonowała zniesienie monarchii i 
przeprowadzoną już wcześniej nacjonalizację przemysłu.

1945-1980 – rządy Josipa Broza Tity – niepodzielnie panującą w powojennej Jugosławii siłą 
polityczną była partia Związek Komunistów Jugosławii, na której czele stał dowódca 
komunistycznej partyzantki z okresu II wojny światowej, marszałek Josip Broz Tito. Partia ta jako 
jedna z niewielu w bloku wschodnim cieszyła się realnym poparciem społeczeństwa. Rządzona 
przez Titę Jugosławia była nie mniej totalitarną dyktaturą niż którekolwiek z pozostałych państw 
socjalistycznych w Europie środkowej i wschodniej. Jednocześnie Tito prowadził politykę 
niezależności od ZSRR. 



Jej skutkiem był, z jednej strony, ostry konflikt ze Stalinem w latach 1947-1948, z drugiej, 
uzyskanie pomocy gospodarczej od Zachodu. Jugosławia, która została przez komunistów 
skonstruowana jako państwo formalnie federalne, faktycznie po dyktatorsku rządzone przez Titę, 
zostaje państwem komunistycznym poza blokiem sowieckim. Charyzma przywódcy i rządy silnej 
ręki utrzymywały spokój w państwie.
1980 – śmierć marszałka Josipa Broza Tity.
1980-1990 – po śmierci marszałka Tity odżyły, tłumione wcześniej jego autorytetem i dyktatorską 
formą sprawowania władzy, antagonizmy narodowościowe. Narastający w latach 80. kryzys 
gospodarczy i strach przed rozpadem federacji – w której, podobnie jak przed wojną, największą 
rolę odgrywali Serbowie – wywołały wzrost wśród nich nacjonalizmu.
W 1986 Slobodan Milošević został przewodniczącym Związku Komunistów Serbii, a w 1989 – 
prezydentem Serbii. Po dojściu do władzy Miloševicia najbardziej widocznym zjawiskiem w życiu 
politycznym Jugosławii stał się serbski nacjonalizm. Jego przejawem było m.in. zniesienie w 1990 
autonomii Wojwodiny (z liczną mniejszością węgierską) i Kosowa, zamieszkanego głównie przez 
Albańczyków. Sytuacja zmieniła się wraz ze zmianami ustrojowymi w bloku komunistycznym. W 
1989 pogrążoną w kryzysie ekonomicznym Jugosławię ogarnęła fala dążeń 
narodowowyzwoleńczych.

Utworzenie państwa

Jugosławia jako jedyny kraj w Europie wyzwoliła się samodzielnie. U progu zimnej wojny znalazła
się w bloku wschodnim, lecz jako jedyna z ówczesnych państw demokracji ludowej nie była 
państwem uzależnionym od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po wyzwoleniu 
przywódca ruchu oporu a zarazem twórca federacji, Josip Broz Tito cieszył się masowym 
poparciem społeczeństwa i traktowany był jako wyzwoliciel. 



Choć w praktyce niemalże cały kraj znajdował się w rękach partyzantów Tity, ówczesny monarcha 
Piotr II nie uznał wcześniejszego porozumienia Tity i rządu emigracyjnego, w którym strony 
zobowiązały się utworzyć wspólny rząd.

Piotr II Karadziordziewić (Краљ Петар II Карађорђевић; ur. 6 września 1923 w Belgradzie, zm. 
3 listopada 1970 roku w Denver) – ostatni król Jugosławii w latach 1934–1945. 

Był synem króla Aleksandra I i Marii Hohenzollern-Sigmaringen. Ojcem chrzestnym Piotra był król
brytyjski Jerzy VI, a matką chrzestną jego żona Elżbieta. Początkowo pobierał naukę w pałacu 
królewskim, następnie uczył się w angielskiej szkole w Wiltshire. Anglię opuścił po zabójstwie ojca
w 1934. W tym samym czasie został królem Jugosławii, lecz w czasie jego małoletności rządy 
regenta księcia pełnił Paweł Karadziordziewić.

Władza

Objął władzę po zamachu stanu 27 marca 1941. Tuż po koronacji przeciwstawił się stanowczo 
żądaniom państw Osi. W kilka dni później III Rzesza, Włochy, Węgry i Rumunia zaatakowały 
Jugosławię. Chorwacja nie stawiała właściwie oporu i stała się satelitą III Rzeszy. Kluczowe 
stanowiska zajmowali zabójcy ojca Piotra II. Mimo znacznej przewagi militarnej Wermachtu król, 
który pracował codziennie od siódmej rano do późnego wieczora postanowił kontynuować walkę.
Na terytorium całego kraju zorganizował się ruch oporu, którego członkowie przeszkadzali siłom 
wroga. Jednak ruch ostatecznie przegrał i 18 kwietnia 1941 roku zostało podpisane zawieszenie 
broni.Król Jugosławii, któremu skonfiskowano wszystkie dobra, opuścił ziemię swych przodków, 
by udać się do Grecji na zaproszenie swojego kuzyna, króla Jerzego II. Następnie wyruszył do 
Londynu, gdzie świętował swoje osiemnaste urodziny i został przyjęty przez angielską rodzinę 
królewską oraz premiera Winstona Churchilla. Podczas pobytu w Windsorze zaprzyjaźnił się z 
księżniczkami Elżbietą i Małgorzatą.

W czasie kiedy J. Tito odnosił zwycięstwa w walce z hitlerowskim okupantem i jego 
sprzymierzeńcami, Piotr II studiował na Uniwersytecie Cambridge. W 1944 roku w Londynie 
ożenił się z księżniczką grecką Aleksandrą, córką króla Grecji Aleksandra I. Jedyny syn Aleksander 
urodził się w 1945 roku.Tito odnosił kolejne zwycięstwa. Kilka dni po ślubie Piotra II dowodzone 
przez niego wojska wyzwoliły Belgrad spod władzy Niemców. Postawiony pod faktem dokonanym,
Piotr II uznaje partyzantów za jedyną siłę wyzwoleńczą, a w zamian za to Tito zgodził się na 
władzę króla w Jugosławii. Jednak w 1945 roku koalicja stworzona przez Tito wygrała wybory do 
zgromadzenia ustawodawczego, zdobywając niemal 90% głosów, i postanowił utworzyć 
Federacyjną Republikę Jugosławii.Został faktycznie zdetronizowany po proklamowaniu 29 
października 1945 przez parlament Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, ale nigdy nie 
abdykował nie uznawszy legalności decyzji komunistycznego, nie pochodzącego z wolnych 
wyborów parlamentu.Po pierwszych latach spędzonych w Anglii osiedlił się w Stanach 
Zjednoczonych. Miał wtedy problemy ze zdrowiem . Zmarł w Denver, Kolorado na ostrą 
niewydolność wątroby. Pochowany został w USA, w serbskim monasterze św. Sawy w Libertyville.
22 stycznia 2013 r. jego prochy zostały przewiezione z USA do Belgradu i tymczasowo złożone w 
pałacu królewskim w dzielnicy Dedinje. 
W maju 2013 r. złożone zostały w Mauzoleum Karadziordziewiciów Oplenac w Topoli.Jego syn, 
królewicz następca tronu Aleksander Karadziordziewić jest obecną głową dynastii.

Ojciec Aleksander I Karadziordziewić, serb. Kralj Aleksandar I Karađorđević, cyrylica Краљ 
Александар I Карађорђевић (ur. 16 grudnia 1888 w Cetynii, zm. 9 października 1934 w Marsylii) 
– król Jugosławii z dynastii Karadziordziewiciów.



 Był synem Piotra I Karadziordziewicia i Zorki, księżniczki czarnogórskiej. Dzieciństwo spędził 
razem z ojcem na wygnaniu w Genewie, następnie od 1899 przebywał w Sankt Petersburgu, gdzie 
służył w carskim korpusie kadetów. W latach 1914–1918 z nominacji ojca pełnił urząd regenta, a w 
latach 1912–1918 kierował armią serbską jako naczelny wódz.W pierwszych latach swego 
panowania był królem Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (1921–1929), a potem po 
przewrocie Jugosławii (1929–1934), gdzie prowadził rządy dyktatorskie i politykę profrancuską, 
zakazał istnienia partii politycznych. Aleksander I Karadziordziewić był zwolennikiem silnej 
władzy centralnej, a przeciwnikiem separatyzmu chorwackiego, chociaż starał się mieć dobre 
stosunki z Chorwacją. Król usiłował też zawrzeć porozumienie z Bułgarią. 

Został zamordowany w czasie wizyty we Francji przez Włada Czernozemskiego, w zamachu 
dokonanym przez Wewnętrzną Macedońską Organizacją Rewolucyjną (VMRO) i ustaszy (operacja 
„Miecz teutoński”). Pochowany w cerkwi św. Jerzego wTopoli. W momencie śmierci Aleksandra I 
jego syn, Piotr II Karadziordziewić, był nieletni, dlatego rządy w jego imieniu do marca 1941 
sprawował jako regent książę Paweł Karadziordziewić.

Ojciec Piotr I Karadziordziewić (cyr. Петар I Карађорђевић, lat. Petar I Karađorđević) (ur. 29 
czerwca 1844 w Belgradzie, zm. 16 sierpnia 1921). Urodził się jako piąte dziecko księcia 
Aleksandra i księżnej Persidy. Pierwszy monarcha konstytucyjny Serbii. Doszedł do władzy w 
wyniku puczu wojskowego w 1903, który obalił dynastię Obrenowić.

Edukację rozpoczął w Belgradzie, gdzie skończył szkołę podstawową i gimnazjum. Potem 
kontynuował ją w szkołach wyższych w Genewie i Paryżu. Walczył po stronie Francuzów w wojnie
francusko-pruskiej 1870–1871, a w 1875 przyłączył się do bośniackiego powstania przeciwko 
imperium osmańskiemu.

 Podczas wojen bałkańskich dowodził zwycięską serbską armią. Wynikiem wojen bałkańskich było 
wzmocnienie pozycji Serbii i osłabienie imperium osmańskiego. W wyniku trudów wojny podupadł
na zdrowiu i zrezygnował tymczasowo z pełnienia urzędu na rzecz swojego syna Aleksandra I., 
który został regentem. Niebawem Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, rozpoczynając tym 
samym I wojnę światową. W grudniu 1918 powrócił do kraju, aby objąć tron nowo utworzonego 
Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, później nazywanego Jugosławią. Po jego śmierci na 
tron wstąpił jego syn Aleksander.Jako król Serbii wsławił się reformami konstytucji, wojska, 
systemu edukacji, rolnictwa i został zapamiętany jako król Piotr I Wybawiciel (cyr. Краљ Петар I 
Ослободилац).

cd.
7 marca 1945 roku proklamowano Tymczasowy Rząd Demokratycznej Federacji Jugosławii 
(Demokratska Federativna Jugoslavija, DFY). Nazwa nie zawierała określenia republika bądź 
królestwo; rząd miał bowiem grupować zarówno republikański ruch oporu, jak i wierny monarchii 
rząd na emigracji. Prezesem rady ministrów został Broz Tito, a ministrem spraw zagranicznych 
reprezentant emigracji, Ivan Šubašić. Rząd ogłosił swój program, który zawierał postulaty 
odbudowy kraju, pozyskania na rzecz Jugosławii spornych obszarów Istrii, Triestu, Karyntii i 
Przymorza Słoweńskiego. Zagwarantowano też równe prawa wszystkim obywatelom kraju 
niezależnie od ich pochodzenia.

Armię partyzancką przekształcono w Jugosłowiańską Armię Ludową (Jugoslavenska Narodnej 
armija, JNA), która stała się czwartą najsilniejszą armią kontynentu. Większość stanowisk w 
nowym państwie zajęli weterani wojny. Oprócz zwykłego wojska, powołano służby UDBA i 
wywiad oraz Departament Bezpieczeństwa Ludowego. 



UDBA i Departament Bezpieczeństwa Ludowego zajmowały się między innymi wyszukiwaniem, 
ściganiem, więzieniem oraz likwidacją nazistowskich kolaborantów i zbrodniarzy wojennych. 
Wywiad Jugosławii aresztował dużą liczbę kolaborantów oraz, co wzbudziło duże kontrowersje, 
wielu chorwackich księży katolickich (aresztowania związane były z powszechną kolaboracją 
chorwackich duchownych z reżimem ustaszy). W sierpniu zorganizowano III posiedzenie 
Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego.

 Rada przekształcona została w Tymczasowe Zgromadzenie Ludowe, do którego wstąpili 
przedstawiciele wszystkich partii i organizacji politycznych, w tym przedwojenni posłowie i 
działacze niechętnej komunistom prawicy. Tymczasowe Zgromadzenie Ludowe podjęło się szeregu 
reform, m.in. rolnej i konfiskaty majątków kolaborantów. Uchwalono formalne włączenie do 
federacji spornych terenów Austrii i Włoch. 9 czerwca rząd jugosłowiański podpisał z aliantami 
zachodnimi umowę, na mocy której obszary Austrii i Włoch podzielono na strefę A – okupowaną 
przez armie Wielkiej Brytanii i USA oraz B – należącą do Jugosławii. Miało być to rozwiązaniem 
do czasu, gdy podpisany zostanie traktat pokojowy z Włochami.

Monopolizacja władzy przez KPJ

Logo rządzącej w Jugosławii partii komunistycznej  czerwona gwiazda  czyli  gwiazda  Dawida 

Uczestnicy ruchu oporu skupili się wokół Frontu Narodowego, do którego należała KPJ, natomiast 
przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych wokół Partii Demokratycznej, składającej się z 
monarchistów z kraju i z emigracji. Partia Demokratyczna opowiedziała się za powrotem do 
przedwojennego ustroju państwa i poparta została przez hierarchię Kościoła. W 1945 roku 
aresztowany został biskup Alojzije Stepinac, który oskarżony został o wspieranie przymusowych 
konwersji Serbów na katolicyzm i wspierania terroru reżimu chorwackich ustaszy. Przez państwa 
zachodu aresztowanie uznane zostało za dowód na zaprowadzenie w kraju terroru 
komunistycznego.
 W rezultacie Stepinacowi złagodzono wyrok, a wkrótce mu go skrócone i zredukowano do aresztu 
domowego, z możliwością wyjazdu do dowolnego arcybiskupstwa. Na początku istnienia federacji 
funkcjonowały zbrojne grupy podziemne składające się z byłych żołnierzy oddziałów 
kolaboracyjnych, liczyły one około 12 tysięcy bojówkarzy. Jedną z silniejszych grup byli 
chorwaccy Krzyżowcy (Križari), czyli byli ustasze.Wybory parlamentarne odbyły się 11 listopada 
1945. Wybory wygrał republikański Front Ludowy, wybory zostały zbojkotowane przez 
monarchistów. Kandydaci Frontu zdobyli 90% głosów. Nazwę kraju zmieniono na Federacyjna 
Ludowa Republika Jugosławii. 29 listopada Jugosłowiańskie Zgromadzenie Ustawodawcze, 
formalnie zdetronizowało króla Piotra II, Zgromadzenie następnie opracowało i wydało nową, 
republikańską konstytucję. Rząd Tymczasowy formalnie istniał do końca następnego roku i zyskał 
sobie poparcie ZSRR i jego sojuszników, mocarstwa zachodnie państwowość Jugosławii uznały w 
grudniu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Emblem_of_the_SKJ.svg


Walka o zachodnią granicę

Kwestia zachodniej granicy Jugosławii rozstrzygnięta miała być na Konferencji Pokojowej. Przed 
konferencją przestrzeń powietrzna państwa często naruszana była przez samoloty amerykańskie i 
brytyjskie, dwa z nich rozbiły się po tym, gdy Jugosłowianie zmusili je do lądowania. Jugosławia 
przeprosiła za incydent i wypłaciła odszkodowania. 

Do eskalacji konfliktu doszło gdy USA odmówiła wypłacenia Jugosławii zdeponowanego przez 
rząd emigracyjny złota o wartości 47 milionów dolarów. Konferencja rozpoczęła się w lipcu. 
Jugosławia domagała się przyznania jej Triestu i dużej części Istrii, w wyniku kompromisu 
mocarstwa zachodnie zgodziły się utworzyć Wolne Terytorium Triestu. Jugosławia zażądała, aby 
Triest związano z Jugosławią unią realną, na co Zachód już nie chciał się zgodzić, przez co w 
rezultacie Jugosłowianie nie podpisali traktatu pokojowego.W październiku rozpoczęła się kolejna 
konferencja, tym razem w Nowym Jorku pomiędzy ministrami czterech mocarstw alianckich. 
Konferencja zakończyła się w pierwszej połowie grudnia. 

Przed jej rozpoczęciem Tito spotkał się z Palmiro Togliattim, liderem włoskich komunistów. Tito 
zaproponował liderowi komunistów, że w zamian za Triest Włochy powinny przyznać Jugosławii 
obszar Gorycji. Propozycją Jugosłowian zainteresował się minister spraw zagranicznych Włoch, 
Pietro Nenni. Jako że Broz wolał, aby terenem Triestu dysponowali Włosi, a nie mocarstwa, zgodził
się na pewne ustępstwa wobec Włoch, zgodził się m.in. na zwolnienie jeńców wojennych. W 
zamian za utworzenie Wolnego Terytorium Triestu, Jugosławia uzyskała część Krainy Julijskiej 
jednak bez miasta Gorycja. Traktat pokojowy Jugosławii z Włochami podpisano 10 lutego 1947. 
Reprezentant Jugosławii podkreślił przy tym, że jego kraj nie rezygnuje z terenów które mu się 
należą.

Rozłam z ZSRR

W odróżnieniu od innych państw socjalistycznych, Jugosławia nie uzgadniała własnej polityki 
zagranicznej z radzieckim ministrem spraw zagranicznych oraz wydalała z kraju niezgadzających 
się z polityką Jugosławii doradców.

Na zimę 1948 roku do ZSRR przybyła delegacja z Jugosławii. W rozmowach wziął udział również 
reprezentant Bułgarii, Georgi Dymitrow. Na spotkaniu dyskutowano utworzenie ewentualnej 
Federacji Jugosłowiańsko-Bułgarskiej. Stalin oskarżył przy tym Titę, że chce on włączyć w skład 
Jugosławii Albanię. Stalin potępił tę politykę i stwierdził, że zadaniem Jugosławii powinno być 
połączenie się Jugosławii i Bułgarii, a następnie utworzenie Federacji Bałkańskiej z udziałem 
Albanii. 

Nie zgodził się na to Tito, który uznał że Bułgaria powinna stać się republiką związkową Jugosławii
(na co z kolei nie godzili się Bułgarzy, którzy zgadzali się tylko na konfederację). Po wymianie 
zdań Sowieci wycofali z Jugosławii doradców. 27 marca Stalin wysłał Ticie list, w którym określił 
on stanowisko Jugosławii jako „antyradzieckie”, a komentarze Tity odnośnie ZSRR i WPK(b) 
określił jako lewicowe frazesy, powołując się przy tym na komentarze, w których przywódca 
Jugosławii twierdził m.in. że „w ZSRR panuje wielkomocarstwowy szowinizm”, „socjalizm w 
ZSRR przestał być rewolucyjny”, a „WKP(b) jest zwyrodniała”. Ze strony Józefa Stalina pod 
adresem Jugosławii padły oskarżenia o oddanie czołowych stanowisk w rządzie w ręce agentów 
zachodu czy przyjęcie trockizmu[9]. Swoje listy, w których wyraziły solidarność ze Związkiem 
Radzieckim, wysłały komitety centralne partii całego bloku wschodniego. Tito nie został poddany 
krytyce jedynie przez Polską Partię Robotniczą.



Komunistyczna Partia Jugosławii wydalona została z proradzieckiego Kominformu w czerwcu 
1948 roku. Przy wydaleniu partii z grupy powołano na „nacjonalistyczne elementy”, które miały 
rzekomo przejąć władzę w partii. Stosunkowo spora część komunistów w Jugosławii opowiedziała 
się za politykę Kominformu - staliniści w Czarnogórze próbowali nawet utworzyć własną 
partyzantkę antyrządową. Do frakcji stalinowców dołączył Arso Jovanović, dawny wojskowy armii 
królewskiej, który przeszedł do wojsk komunistów. ZSRR prawdopodobnie chciało powołać w 
Bukareszcie satelicki rząd emigracyjny Jugosławii, do którego dołączyć miał generał Jovanović. 
Generał próbował przedostać się do Rumunii (gdzie przeniesiono kierownictwo Kominformu), lecz 
został zastrzelony podczas nielegalnej próby przekroczenia granicy.

W kraju rozpoczęły się represje miejscowych sympatyków stalinizmu. Duża część zagorzałych 
stalinistów trafiła do więzienia o zaostrzonym rygorze na wyspie Goli otok. W odpowiedzi Związek
Radziecki rozpoczął blokadę gospodarczą. 

Jednocześnie kraj ten chciał dokonać przewrotu. Liderem kraju miał zostać Andrij Hebranga – lider 
chorwackich komunistów odsunięty od władzy z powodu skłonności nacjonalistycznych. Titoiści 
oskarżyli Hebranga o szpiegostwo i chęć oderwania Chorwacji od Jugosławii, po czym został on 
skazany i stracony. Kominform ogłosił, że partia z Jugosławii znajduje się „w rękach morderców i 
szpiegów”, a Tito wybudował w kraju „reżim policyjny typu faszystowskiego”. W 1949 roku 
kryzys niemal przerodził się w konflikt wojenny, gdy na północnej granicy Jugosławii zbierać się 
zaczęły wojska węgierskie i radzieckie.

Po odejściu od komunizmu w stylu radzieckim przyjęto program samozarządzania którego 
najbardziej radykalni przedstawiciele proponowali nawet likwidację partii komunistycznej. W 1950 
Zgromadzenie Narodowe poparło projekt sporządzony przez Milovana Đilasa i Broza Titę o 
„samozarządzaniu”. Po śmierci radzieckiego dyktatora w 1953 roku, Tito odrzucił zaproszenie 
ZSRR na rozmowy w celu omówienia ewentualnej normalizacji stosunków radziecko-
jugosłowiańskich. Z kolei w 1955 roku na rozmowy z Tito w Belgradzie przybyli Nikita 
Chruszczow i Nikołaj Bułganin. Na spotkaniu z Tito przeprosili za wykroczenia popełniane przez 
administrację Stalina. Tito odwiedził Związek Radziecki w 1956 roku, tym samym zasygnalizował 
światu, że wrogość między Jugosławią a ZSRR została załagodzona. 

Do pierwszych zgrzytów po destalinizacji doszło już po poznańskim czerwcu i wydarzeniach na 
Węgrzech. Jugosławia w walkach między frakcjami poparła narodowych komunistów i potępiła 
radziecką interwencję na Węgrzech.

Polityka w latach 60. i 70.  Rozpad federacji

W 1980 roku zmarł twórca i długoletni przywódca socjalistycznej Jugosławii, Josip Broz Tito. 

Od 1991 roku doszło do rozpadu federacji na szereg  tak  zwanych państw narodowych.

Polityka gospodarcza
Program reform w myśl zasady głoszonej przez hasło: „fabryki robotnikom, ziemia chłopom” 
ogłoszono w 1950 roku. Na skutek reform utrzymanych w stylu socjalistycznym, w 
przedsiębiorstwach utworzono samorządy wybierane przez pracowników. Już na sesji z 27 czerwca 
uchwalono ustawę o kierowaniu przedsiębiorstwami państwowymi przez kolektywy składające się 
z robotników. 



Przyjęcie programu samorządności zakończyło dwuletni okres szukania alternatywy, trwający od 
zerwania z komunizmem w stylu radzieckim dominującym wcześniej w kraju. 
Jugosłowianie tworząc nowy model socjalizmu nie korzystali z innych wzorców, a ich jedynym 
nawiązaniem do przeszłości była demonstracja robotników z 15 lutego 1876 roku w Kragujevcu, 
gdy strajkujący pracownicy wywiesili czerwony sztandar z napisem „Samouprava”, czyli 
„samorząd”.

Program reform zakładał też zwiększenie samorządności w innych, niegospodarczych dziedzinach 
życia. Okres najbardziej radykalnych reform lat 50. znany jest jako „Wielki Przełom”. Przed 
reformami w stylu samorządności, w styczniu poprzedniego roku Broz przeprowadził 
kolektywizację wsi, co spotkało się z protestami części chłopstwa, które przerodziły się w 
demonstracje przeciwko rządom partii. Protesty w niektórych miejscach Wojwodiny i Bośni 
przerodziły się w starcia między chłopami uzbrojonymi w powojenną broń a policją.
W latach 50. samorządność objęła coraz szersze dziedziny życia. Program miał stać się 
fundamentem budowy socjalizmu i jedynym na świecie projektem prawdziwie socjalistycznej 
demokracji. Koncepcja opracowana przez Titę i Kardelja zakładała, że samorządność będzie się 
cały czas udoskonalać. 

Miała być to historyczna, jakościowa przemiana systemowa, od której według jej teoretyków nie 
było odwrotu. Jednocześnie rząd wstrzymał realizację innych eksperymentów i reform, z których 
część przynosiła więcej strat niż korzyści. W 1961 roku Zgromadzenie Narodowe wydało ustawę, 
która określała zasady dzielenia dochodów firm. Powołane zostały komisje, które miały zapobiegać 
dowolności w określaniu pensji.

 W rynkowych zmianach część działaczy partii widziała zagrożenie dla gospodarki kraju. Uważali 
oni, że zmiany te doprowadzą do nielojalnej konkurencji i spekulacji. Krytycy systemu uważali, że 
załogi pracowników rozgrabią dochód. Zwolennicy samorządności uważali natomiast, że w 
dalszym ciągu w gospodarce dominują zjawiska etatystyczne, które należy ukrócić, a organizacje 
samorządowe należy usamodzielnić.

Polityka zagraniczna

W trakcie pobytu w bloku wschodnim

Początkowo jednym z głównych priorytetów była poprawa relacji ze Stanami Zjednoczonymi. 
Zabieganie o poparcie USA okazało się kluczowe przed Konferencją Pokojową, na której 
rozstrzygnąć miały się spory terytorialne Jugosławii. Amerykanie odmówili udzielenia poparcia 
Jugosłowianom i rozmieścili oddziały Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wzdłuż obszarów 
granicznych. Tuż po zakończeniu wojny nie obeszło się bez kilku starć między polskimi i 
jugosłowiańskimi patrolami. Udało się natomiast na pewien czas polepszyć relacje z Wielką 
Brytanią. Początkowo Jugosławia wsparła plan Marshalla jednakże po negocjacjach ze Związkiem 
Radzieckim odrzucił plan i przyjęła doradców i pomoc ze wschodu.
Jugosławia uznała Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Polska po pokonaniu Niemców w 
zamian za wcześniejsze poparcie wysłała Jugosłowianom sto wagonów węgla. Jugosławia poparła 
polskie żądania co do przyznania jej granic na Odrze i Nysie. Przyjazne relacje utrzymywano 
również z innymi demokracjami ludowymi i ZSRR, jedynie prezydent Edvard Beneš z 
Czechosłowacji odmówił Jugosławii podpisania układu o przyjaźni (motywowano to strachem 
przed wciągnięciem kraju w walkę o tereny graniczne Jugosławii). Przyjazne stosunki nawiązano 
dopiero na wiosnę, gdy komuniści umocnili w Czechosłowacji swoją władzę. Jugosłowianie 
proponowali Sowietom ośrodku koordynacyjnego partii komunistycznych. W 1946 roku Jugosławia
podpisała umowę z Albanią, a w 1947 z Bułgarią i Węgrami.



Radykalizacja stanowiska

 Jugosłowianie stopniowo zaczęli prowadzić o wiele bardziej wojowniczą politykę niż pozostałe 
kraje demokracji ludowych. Stworzyli plan militarny „Maksimum”. W przypadku inwazji 
zachodniej na Jugosławię zakładał on uderzenie militarne na Włochy i Grecję i wywołanie tam 
rewolucji. Plany te budziły niepokój Sowietów i były o tyle możliwe do zrealizowania, że w lipcu 
1948 roku po nieudanym zamachu na włoskiego przywódcę komunistów, Palmiro Togliattiego, na 
przemysłowej północy kraju doszło do zrywów robotniczych.

W greckiej wojnie domowej Jugosławia jawnie popierała stronę republikańską (wsparcia 
rebeliantom do czasu udzielały też Albania i Bułgaria), podczas gdy ZSRR ustalił, że Grecja nie 
leży w zakresie zainteresowań ZSRR i przypadnie ona Brytyjczykom. Do Jugosławii przybyła też 
grupa partyzantów hiszpańskich, którzy mieli powrócić do Hiszpanii i dołączyć do 
republikańskiego ruchu oporu. W 1948 roku do Belgradu przybyła delegacja komunistów 
hiszpańskich, zabiegająca o poparcie dla ewentualnej rebelii antyfrankistowskiej. Wbrew woli 
Józefa Stalina Tito apelował się do greckiego ruchu oporu, aby ten kontynuował walkę zbrojną i 
obiecał udzielenie pomocy rebeliantom.

Normalizacja stosunków z zachodem

Po odejściu od stalinizmu, Jugosławia naprawiła stosunki z zachodem, a tamtejsza partia nawiązała 
dobre relacje z wieloma partiami socjaldemokratycznymi. W 1953 roku przywódca Jugosławii 
odwiedził Wielką Brytanię. Stosunki Jugosławii z USA i państwami Europy Zachodniej na ogół 
pozostawały serdeczne. Jesienią 1960 roku Tito w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ spotkał się z prezydentem USA, Dwightem Eisenhowerem. Tito i Eisehnower omówili szereg 
kwestii od kontroli zbrojeń do rozwoju gospodarczego.

Utworzenie ruchu niezaangażowania

Socjalistyczna Jugosławia była jednym z założycieli Ruchu Państw Niezaangażowanych. W lipcu 
1956 roku Jugosławia zorganizowała wraz z Egiptem i Indiami spotkanie na wyspie Vang, na 
którym powołano formalną „Niezależną Trójkę”. W 1958 roku przywódca kraju złożył wizytę w 
krajach Afryki i Azji, gdzie rozmawiał o zjednoczeniu się, obroną przed mocarstwami i o wspólnej 
walce o interesy. Do I Konferencji szefów rządów państw niezaangażowanych doszło we wrześniu 
1961 roku w Jugosławii. W konferencji udział wzięło 25 państw oraz 3 jako obserwatorzy. W 
następnych latach grupę zasiliły kolejne kraje, a także grupy narodowowyzwoleńcze. Zdaniem 
przeciwników organizacji Ruch Państw Niezaangażowanych był trzecim blokiem zimnej wojny, co 
jednak nie było zgodne z prawdą, bowiem organizacja nie miała charakteru militarnego. Jugosławia
w kolejnych latach często podejmowała problemy państw trzeciego świata. Jugosłowianie 
zaoferowali mediację m.in. w w wojnie między Iranem a Irakiem.
W 1967 roku Jugosławia promowała pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-arabskiego. Jego 
plan zakładał skłonienie Arabów do uznania państwa Izrael w zamian za zwrot jego zdobyczy 
terytorialnych. W tym samym roku Josip Broz Tito zaoferował prezydentowi Czechosłowacji 
Alexandrowi Dubčekowi, że przyleci do Pragi na trzy godziny, jeśli tylko Dubček będzie 
potrzebował pomocy w zwalczaniu ZSRR.

Wsparcie dla ruchów narodowowyzwoleńczych

Jugosławia aktywnie wspierała ruchy antykolonialne i narodowowyzwoleńcze w krajach Trzeciego 
Świata. Rząd wysłał wsparcie dla m.in. partyzantów angolskich toczących wojnę o niepodległość. 
W tym samym okresie wsparła też FRELIMO zbrojnie walczące o wyzwolenie Mozambiku.

Rozpad (Rozbicie) Jugosławii – proces zapoczątkowany w 1980 roku śmiercią przywódcy 
Jugosławii Josipa Broza Tity, w wyniku którego stopniowo od 1991 roku doszło do rozpadu 
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i w konsekwencji do jednych z najbardziej 
krwawych i kosztownych konfliktów zbrojnych na świecie od czasu zakończenia II wojny 



światowej. Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii obejmowała sześć republik i dwie 
prowincje autonomiczne:

• Bośnię i Hercegowinę 
• Chorwację 
• Macedonię 
• Czarnogórę 
• Serbię 

• Kosowo   Wojwodinę    Słowenię 

Prezydentem Jugosławii od 1953 był przywódca Komunistycznej Partii Jugosławii, marszałek Josip
Broz Tito. Po jego śmierci w maju 1980 kraj pogrążył się w narodowościowym, politycznym i 
ekonomicznym kryzysie. Rosły nacjonalistyczne i etniczne napięcia, z którymi następcy prezydenta
nie potrafili sobie poradzić. Wpływ na rozpad miał finansista Jeffrey Sachs, który przekonał 
Słowenię i Chorwację do ogłoszenia secesji. Zapewniał, że Zachód uzna ich suwerenność oraz że 
ich rozwój ekonomiczny zostanie wsparty przez zachodnie banki.

Proklamowanie niepodległości przez państwa byłej Jugosławii

W 1991 trzy z sześciu republik tworzących Jugosławię jednostronnie ogłosiły niepodległość po 
przeprowadzonych wcześniej referendach:   A  MOŻE BYŁY SFAŁSZOWANE ? 

• Republika Chorwacji (25 czerwca) 
• Republika Słowenii (25 czerwca) 
• Republika Macedonii (8 września) 

5 kwietnia 1992 suwerenność ogłosiła również Republika Bośni i Hercegowiny. Po tym rozpad 
Jugosławii stał się faktem. 28 kwietnia 1992 dwie pozostałe republiki (Serbia i Czarnogóra) 
rozwiązały formalnie Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii, powołując w jej miejsce 
Federalną Republikę Jugosławii ze stolicą w Belgradzie. 4 lutego 2003 w miejsce Jugosławii 
powstało nowe państwo – Serbia i Czarnogóra, które istniało do 3 czerwca 2006, kiedy to kraj 
podzielono na 2 państwa:Czarnogóra   i Serbia 
17 lutego 2008 od Serbii jednostronnie oddzieliło się Kosowo (decyzji tej nie uznała Serbia).

Historia rozpadu (rozbicia) i reakcje Serbii

Serbia na mapie Socjalistycznej Jugosławii (stan sprzed 17 lutego 2008)

Chorwacja i Słowenia kontra Serbia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Locator_map_Serbia_in_Yugoslavia.svg


Republika Serbii zdecydowanie potępiła decyzje o uchwaleniu niepodległości tych państw, dlatego 
kiedy Chorwacja i Słowenia proklamowały swoją suwerenność, rozpoczęła się druga 
jugosłowiańska wojna domowa. Doszło do walk armii jugosłowiańskiej (zdominowana przez 
Serbów) i serbskich ochotników z oddziałami słoweńskimi i chorwackimi. Najpierw wybuchły 
walki serbsko-słoweńskie (wojna dziesięciodniowa), które ustały po kilku dniach. Walki serbsko-
chorwackie toczyły się do końca roku. Zabitych zostało około 20 tysięcy ludzi. Narody byłej 
Jugosławii mordowały się wzajemnie, rozstrzeliwały jeńców, ludność cywilną i dokonywały 
czystek etnicznych  .

I O  TO SACHSOWI    PODJUZACZOWI  CHODZIŁO ! 

Macedonia, „trzecia Jugosławia”, Bośnia i Hercegowina

Kiedy 8 września 1991 niepodległość ogłosiła Macedonia, władze Serbii i Czarnogóry 
proklamowały powstanie „trzeciej Jugosławii” (3 stycznia 1992). Wkrótce potem zaczęły rościć 
pretensje terytorialne do sąsiadów. Niedługo potem, 5 kwietnia 1992 roku rozpad Jugosławii stał się
faktem, ponieważ niepodległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina, co spowodowało wojnę w Bośni. 
Serbia potem połączyła się z Czarnogórą i ogłosiła powstanie Federalnej Republiki Jugosławii.

Lata 1993–1995
W czerwcu 1993 doszło do nowej wojny, gdy mieszkający na terenie Chorwacji Serbowie ogłosili 
powstanie swego państwa – Serbskiej Krajiny, której mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za 
związkiem z Jugosławią. Armia chorwacka w lecie 1995 zlikwidowała Krajinę, łamiąc opór 
Serbów. Do wojny doszło też w Bośni i Hercegowinie, gdzie Serbowie proklamowali Republikę 
Serbską na terenie Bośni i Hercegowiny, do której chcieli włączyć serbskie enklawy. Na terenie 
Bośni i Hercegowiny problem był szczególnie skomplikowany, gdyż zamieszkiwały ją trzy narody: 
Serbowie, Chorwaci i Boszniacy – różniące się religią (prawosławie, katolicyzm, islam), do tego 
żaden z nich nie zamieszkiwał zwartego obszaru. Wszyscy praktykowali ludobójstwo, co 
spowodowało, że po zakończeniu wojny niektórzy zbrodniarze wojenni trafili przed 
międzynarodowy trybunał w Hadze. 12 października 1995 roku w życie weszło zawieszenie broni, 
jednakże nie było ono wszędzie respektowane.

Rokowania w Dayton
1 listopada 1995 rozpoczęły się rokowania w Dayton. Udział w tych rokowaniach wzięli prezydenci
Serbii, Chorwacji i Bośni oraz przedstawiciele jakiejś  tajnej Grupy Kontaktowej. Dziesięć dni 
później podpisano pokój. Bośnia i Hercegowina stała się krajem niepodległym, podzielonym na 
dwie części składowe: Republikę Serbską i Federację Bośni i Hercegowiny. Piętnaście dni od tej 
chwili (czyli 25 listopada) zakończono wojnę w Bośni i Hercegowinie. 
              NATO – - czuwało nad przestrzeganiem porozumień??

Początek walki z Kosowem oraz odłączenie się Czarnogóry
Kolejnym punktem zapalnym okazało się Kosowo, autonomiczna prowincja Serbii zamieszkana w 
większości przez Albańczyków. W 1999 doszło w nim do walk serbskich sił zbrojnych z albańskimi
separatystami z UÇK. W związku z prowadzonymi przez Serbów czystkami etnicznymi w Kosowie
w marcu 1999 rozpoczęły się naloty sił NATO na Serbię, wskutek których doszło do przejęcia 
kontroli w Kosowie przez międzynarodowe siły pokojowe. Nastąpiło wycofanie się oddziałów 
serbskich z Kosowa i utworzono w nim międzynarodowy protektorat. W wyniku 78 dni 
nieprzerwanych bombardowań NATO przypuszczalnie pozbawiło Jugosławię 1/3 potencjału 
militarnego. 2



4 września 2000, w konsekwencji przegranych wyborów, władzę stracił Slobodan Milošević, który 
rok później został aresztowany, a później zmarł w trakcie procesu w Hadze. 
W zamian za ekstradycję Miloševicia Serbia otrzymała wielomilionowe wsparcie. 

Wsparcie to było potrzebne, gdyż Serbia była już zrujnowana wojnami i nalotami sił NATO. 

Serbski Kościół Prawosławny (serb. Српска православна црква), także Patriarchat Serbski – 
jeden z kanonicznych Kościołów prawosławnych, obejmujący swoją jurysdykcją parafie 
prawosławne na terenie Serbii. 

W dyptychu lokalnych autokefalicznych cerkwi prawosławnych wymieniany na miejscu 6. według 
dyptychu greckiego, a na miejscu 7. według dyptychu rosyjskiego. Spowodowane jest to różnymi 
terminami uznania autokefalii przez Konstantynopol i Moskwę.Od 23 stycznia 2010 
zwierzchnikiem Serbskiego Kościoła Prawosławnego jest patriarcha Ireneusz, któremu przysługuje 
tytuł: Jego Świątobliwość arcybiskup Peci, metropolita belgradzko-karłowicki, patriarcha serbsk

Według kościelnej tradycji pierwszymi misjonarzami chrześcijańskimi na Bałkanach był apostoł 
Andrzej i św. Paweł oraz jego uczeń Tytus. Ostateczne umocnienie obecności chrześcijaństwa na 
tym obszarze miało miejsce po misji Cyryla i Metodego oraz wskutek działalności misjonarzy z 
Bizancjum. Po oficjalnym chrzcie Serbów, jaki miał miejsce za panowania Mutimira (w 879 lub 
880), na zamieszkiwanym przez nich terytorium powstały pierwsze eparchie Patriarchatu 
Konstantynopolitańskiego. Po podbojach Symeona I Wielkiego struktury te stały się częścią 
Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego. Z kolei po klęsce Bułgarów w wojnach z Bizancjum za 
czasów cesarza Bazylego Bułgarobójcy ponownie włączono je do Patriarchatu 
Konstantynopolitańskiego. Językiem liturgicznym Kościoła na terytorium serbskim był język 
cerkiewnosłowiański.

Uzyskanie autokefalii

Decydujące znaczenie dla historii Kościoła miało panowanie dynastii Nemaniczów. Pierwszy z 
dynastii Stefan Nemania wspierał rozwój Kościoła wschodniego na rządzonym przez siebie 
terytorium. Jego następca, Stefan Pierwszy Koronowany, w 1219 uzyskał zgodę (potwierdzoną w 
1229) Patriarchatu Konstantynopolitańskiego na powstanie autokefalicznego Serbskiego Kościoła 
Prawosławnego kierowanego przez arcybiskupów. Pierwszym zwierzchnikiem Cerkwi serbski 
został młodszy brat Stefana, Sawa. Kierował on Kościołem serbskim przez cztery lata, 
przyczyniając się do utrwalenia tradycji ścisłej współpracy świeckich i kościelnych władz Serbii. 
Pierwszą siedzibą arcybiskupów był monaster Žiča. Po swojej śmierci Sawa stał się najbardziej 
czczonym w Serbii świętym.W 1346, po przyjęciu przez Stefana Urosza IV Duszana tytułu cara, 
Kościół serbski stał się patriarchatem. Decyzję tę ogłoszono na soborze w Skopje w obecności 
delegatów monasterów Athosu, zwierzchników Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego i 
Arcybiskupstwa Ochrydzkiego, bez porozumienia z patriarchą Konstantynopola. Stąd patriarcha 
Kalikst w 1352 uznał Serbski Kościół Prawosławny za niekanoniczny i zmienił tę decyzję w roku 
następnym, po rozmowach z reprezentantami nowego patriarchatu.

Pod panowaniem tureckim

Po opanowaniu ziem serbskich przez Turków Patriarchat Serbski został nieoficjalnie zlikwidowany,
następnie w 1557 zalegalizowany ponownie. Część monasterów i cerkwi Kościoła została 
zamknięta, zaadaptowana na meczety lub zniszczona, prawosławni Serbowie byli represjami 
nakłaniani do przyjęcia islamu. W 1594 pod Belgradem władze tureckie spaliły relikwie św. Sawy. 
Duchowni prawosławni byli zaangażowani w serbski ruch narodowowyzwoleńczy, stąd w 1776 
Patriarchat Serbski został ponownie zlikwidowany i podporządkowany Patriarchatowi 
Konstantynopolitańskiemu. Biskupi serbscy zostali usunięci z katedr i zastąpieni duchownymi 
greckimi. Język koine został również wprowadzony na stałe do praktyki liturgicznej.



Z powodu różnej sytuacji politycznej ziem zamieszkiwanych przez Serbów terytorium Patriarchatu 
Serbskiego w XVIII i XIX wieku obok podległych Patriarchatowi Konstantynopolitańskiemu 
powstały autonomiczne Metropolia Czarnogórska (w Czarnogórze), Metropolia Karłowicka 
(zrzeszająca prawosławnych Serbów w Austrii, a następnie Austro-Węgrzech) oraz 
półautonomiczne struktury na ziemiach macedońskich i chorwackich.

W niezależnej Serbii i w Jugosławii

W 1878, w związku z odzyskaniem niepodległości przez Serbię, patriarcha konstantynopolitański 
Joachim III nadał autokefalię Serbskiemu Kościołowi Prawosławnemu w granicach Serbii, bez 
włączenia do niego serbskich eparchii w Austro-Węgrzech, gdzie nadal działała Metropolia 
Karłowicka, i w Czarnogórze. Patriarchat Serbski dzielił się wówczas na 21 eparchii oraz prowadził
struktury zamiejscowe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Do zjednoczenia serbskich 
administratur doszło po powstaniu Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 30 sierpnia 1920 w
Sremskich Karlovcach ogłoszono odnowienie Patriarchatu w nowych granicach. Patriarchą 
serbskim został Dymitr (Pavlović), dotąd metropolita belgradzki, który przyjął tytuł arcybiskupa 
Peci, metropolity belgradzko-karłowackiego, patriarchy Serbii.

II wojna światowa. Funkcjonowanie Kościoła w Jugosławii i po jej upadku

Mikołaj (Velimirović)

Po powstaniu w 1941 Niezależnego Państwa Chorwackiego prawosławni Serbowie stali się 
ofiarami gwałtownych represji ze strony chorwackich nacjonalistów. Kilku hierarchów Serbskiego 
Kościoła Prawosławnych (metropolita Dabaru i Bośni Piotr, metropolita Zagrzebia Dosyteusz, 
biskup banjalucki Platon, biskup górnokarłowicki Sawa) zostało zamordowanych. Władze 
chorwackie zainicjowały powstanie rozłamowego Chorwackiego Kościoła Prawosławnego, który 
działał do upadku Niezależnego Państwa Chorwackiego w 1945.

W socjalistycznej Jugosławii państwo i Kościół zostały oddzielone, zaś rola Patriarchatu Serbskiego
w życiu społecznych gwałtownie spadła. Władze Jugosławii wymusiły powstanie autokefalicznego 
Kościoła prawosławnego w Macedonii, którego kanoniczności nie uznał Serbski Kościół 
Prawosławny. Nigdy nie podjęły jednak próby całkowitej likwidacji Kościoła prawosławnego w 
kraju  .. W pierwszych latach istnienia socjalistycznej Jugosławii Serbski Kościół Prawosławny 
cieszył się znaczną niezależnością. Do lat 70. wysokie urzędy w hierarchii cerkiewnej mogli 
piastować duchowni niebędący zwolennikami władz, jednak ich publiczne wystąpienia były 
ograniczane zarówno przez władze, jak i przez Synod Kościoła.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Nikolaj-Velimirovi%C4%87.jpg


Od lat 80. XX wieku Serbski Kościół Prawosławny mógł prowadzić działalność duszpasterską w 
sposób nieskrępowany i ponownie silnie zaangażował się w życie publiczne, propagując m.in. idee 
serbskiego nacjonalizmu (świętosawie). 

Był to wynik sojuszu między Cerkwią a tymi działaczami partyjnymi i państwowymi, którzy 
skłaniali się ku odrzuceniu jugoslawizmu na rzecz nacjonalizmu serbskiego, a zatem – zastąpienia 
komunizmu ideologią narodową opartą na prawosławiu. W teologii serbskiej dominującą pozycję 
przejęli zwolennicy i kontynuatorzy myśli biskupa Mikołaja (Velimirovicia) oraz mnicha Justyna 
(Popovicia), głoszący zdecydowaną krytykę materializmu, zachodnioeuropejskiego humanizmu, 
islamu i ruchu ekumenicznego, przedstawiający Kościół prawosławny jako nieodłączną część 
serbskiej tożsamości narodowej i zarazem moralny drogowskaz dla wszystkich Serbów. Pogląd ten 
dominował w myśli Kościoła w okresie wojen bałkańskich.

W okresie wojen bałkańskich (zwłaszcza wojny w Kosowie) Kościół poniósł znaczne straty 
materialne, tracąc szereg zniszczonych świątyń i klasztorów.

Chorwacja, Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy 
Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną oraz 
Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego zachodu 
ma dostęp do Morza Adriatyckiego. 

Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiej jako 28. członek wspólnoty.         

Skutkiem wojny w Kosowie stały się walki między rządem Macedonii i albańską mniejszością.
3 czerwca 2006 doszło do pokojowego rozpadu Federacji Serbii i Czarnogóry (Czarnogórcy 
opowiedzieli się wcześniej w referendum za niepodległością), w wyniku czego powstały odrębne 
państwa – Czarnogóra i Serbia. Serbia wciąż posiadała dwie autonomiczne prowincje, czyli 
Kosowo i Wojwodinę.

Ciąg dalszy sporu o Kosowo 

Podział byłej Jugosławii od 3 czerwca 2006 roku do 17 lutego 2008 roku
17 lutego 2008 od Republiki Serbii odłączyło się Kosowo, ogłaszając niepodległość. Kosowo jest 
pierwszym państwem, które odłączyło się od Serbii, a nie zostało uznane przez wszystkich – 
Kosowa nie uznała m.in. Rosja, Serbia, Hiszpania, Chiny, Rumunia, Grecja. Nie mogąc się 
pogodzić ze stratą Kosowa, Serbowie zdemolowali ambasadę USA, a w Belgradzie doszło do 
zamieszek. Władze Serbii są podzielone co do rozmów z UE – ówczesny premier Serbii Vojislav 
Koštunica nie chciał ze względu na uznanie Kosowa przez część państw UE rozmawiać o 
przyłączeniu się Serbii do Unii, podczas gdy ówczesny prezydent Serbii Boris Tadić oznajmił, że 
rozmowy z UE będą kontynuowane. Jednakże niedługo potem Koštunica zrezygnował ze swojego 
urzędu, doszło również do rozwiązania rządu. W wyniku tego przeprowadzone zostały nowe 
wybory, po których funkcję premiera objął bezpartyjny Mirko Cvetković. Cvetković zapowiedział 
kontynuację starań Serbii o akces do Unii Europejskiej, jednocześnie stwierdził, że Serbia nigdy nie
uzna niepodległości Kosowa.

W dzień proklamowania niepodległości władze Kosowa oznajmiły, że państwo to zamierza 
zintegrować się z Europą oraz przyjąć jej wartości moralne  !  Czyli nazistowskie ! 
 Ze względu na brak środków pieniężnych młode państwo zdane jest w chwili obecnej na pomoc 
USA. Prezydentem Kosowa został Fatmir Sejdiu, a premierem oskarżany o działalność mafijną 
Hashim Thaçi. Władze Kosowa i Serbii mówią, że do wojny nie dojdzie, lecz mimo to misja ONZ 
w Kosowie trwa nadal.



Z punktu widzenia prawa międzynarodowego i zgodnie z rezolucjami ONZ Kosowo jest 
postrzegane przez jedne państwa jako część Serbii, a przez inne jako osobne państwo. Kwestię 
zgodności deklaracji niepodległości Kosowa z prawem międzynarodowym jednoznacznie ustalił 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze 22 lipca 2010, opiniując głosami 10:4, że 
deklaracja niepodległości nie była nielegalna, ponieważ nic w prawie międzynarodowym nie 
zabrania takich deklaracji.

Podział byłej Jugosławii od 3 
czerwca 2006 roku do 17 lutego 2008 roku 

Słowiańscy i bizantyńscy władcy Serbii i Jugosławii

• Wyszesław 
• Radosław 
• Prosigoj 
• Włastimir (do ok. 855) 
• Muncimir (ok. 855-891/892) 
• Pribisław (ok. 891-892) 
• Piotr Gojniković (892-917) 
• Paweł Branović (917-920) 
• Zachariasz Pribislavović (920-924 )                  Pełny wykaz  jest w wikipedii. 

Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (skr. „Królestwo SHS”; serb.-chorw. Kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца) – państwo europejskie powstałe
1 grudnia 1918 po zakończeniu I wojny światowej i po rozpadzie Austro-Węgier. W obiegu 
nieoficjalnym nazywane „Jugosławią” – krajem południowych Słowian. W 1929 formalnie 
przemianowane na Królestwo Jugosławii.
W skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców weszły niepodległe dotychczas Królestwo 
Serbii i Królestwo Czarnogóry oraz należące do Austro-Węgier Bośnia i Hercegowina, austriackie 
Królestwo Dalmacji, Księstwo Krainy, południowa Styria, węgierskie Królestwo Chorwacji-
Slawonii i południowe skrawki Królestwa Węgier (Prekmurje, Medimurje, południowa Baranja, 
Baczka i zachodni Banat). 



Dalmacja, Chorwacja-Slawonia, Bośnia, Hercegowina i tereny zamieszkane przez Słoweńców 
tworzyły wcześniej efemeryczne Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów (29 października – 1 
grudnia 1918).
Stolicą Królestwa SHS został Belgrad – wcześniej stolica Królestwa Serbii.

Historia

Powstanie Królestwa SHS było efektem dążenia południowych Słowian – Słoweńców, Chorwatów i
Serbów do zjednoczenia w jednym państwie. W 1915 zwolennicy zjednoczenia utworzyli Komitet 
Jugosłowiański (Jugoslovenski odbor) z siedzibą w Londynie. Przewodniczącym komitetu został 
polityk chorwacki Ante Trumbić. Działacze Komitetu (poddani Austrii), poza zwalczaniem 
propagandy austriackiej, podjęli rokowania z rządem serbskim o utworzenie zjednoczonej 
Jugosławii.W 1917 Ante Trumbić i premier Królestwa Serbii Nikola Pašić, podpisali na wyspie 
Korfu deklarację o zjednoczeniu Słowian południowych w niezależnym królestwie pod 
panowaniem dynastii Karadziordziewiciów.Pod koniec I wojny światowej, w październiku 1918, 
powstała w Zagrzebiu Rada Narodowa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, której zadaniem było 
reprezentowanie Słowian południowych z Austro-Węgier. Po proklamowaniu 29 października 1918 
Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, Komitet Jugosłowiański stał się jego reprezentacją w 
Paryżu.W listopadzie 1918 deklaracje o zjednoczeniu z Serbią złożyły Wojwodina i Czarnogóra 
(nie wszyscy mieszkańcy Czarnogóry zaakceptowali ten fakt; w 1919 wybuchło powstanie 
niepodległościowe, stłumione ostatecznie w 1924), a zagrzebska Rada Narodowa uchwaliła 
zjednoczenie ziem Słowian południowych w jedno państwo.1 grudnia 1918 proklamowano 
zjednoczone Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS) pod berłem regenta Serbii 
Aleksandra I Karadziordziewicia. Komitet Jugosłowiański zaprzestał działalności.
W latach 1918–1919, po klęsce Austrii w I wojnie światowej, prowadzone były bezskuteczne 
wysiłki opanowania Karyntii przez Królestwo SHS. W 1919 Słowenia otrzymała niewielką część 
Karyntii. Południowy, również niewielki skrawek, uzyskały Włochy, pozostała część na mocy 
plebiscytu w 1920, wcielona została do Austrii. 

W 1919 Rijeka (Fiume) została przyznana Królestwu SHS.W 1920 na mocy Traktatu w Rapallo 
między Królestwem SHS a Włochami uregulowano częściowo spory terytorialne. Włochy zrzekły 
się pretensji do Dalmacji, otrzymując prawie całą Istrię z Triestem, pas wybrzeża łączący Włochy z 
Rijeką, miasto Zara (Zadar) i kilka wysp u wybrzeża Dalmacji. Oba państwa zobowiązały się 
przeciwdziałać restauracji Habsburgów na Węgrzech i w Austrii. Rijeka uznana została wolnym 
miastem (od 1924 należała do Włoch).W latach 1920–1921 Królestwo SHS utworzyło wraz z 
Czechosłowacją i Rumunią Małą Ententę w celu wspólnego przeciwstawiania się terytorialnym 
roszczeniom Węgier. Ten system wzajemnych sojuszy trwał aż do 1938.W 1921 nastąpiła koronacja
Aleksandra I Karadziordziewicia na króla Królestwa SHS. W tym samym roku parlament 
(Skupsztina) nowego państwa uchwalił demokratyczną konstytucję widowdańską.

 Życie polityczne w Królestwie SHS od początku zdominował konflikt między dążącymi do 
dominacji Serbami a Chorwatami i Macedończykami. Centralistyczny system rządów w nowym 
państwie, zwłaszcza podział administracyjny likwidujący historyczny obszar Chorwacji, wzbudził 
niezadowolenie w społeczeństwie chorwackim.

W 1928 poseł z Czarnogóry zastrzelił w Skupsztinie dwóch posłów Chorwackiej Partii Chłopskiej, 
ranił też jej przywódcę Stjepana Radicia, który kilka tygodni później zmarł z ran. W zaistniałej po 
zamachu sytuacji, groźnej dla istnienia państwa, Aleksander I zawiesił w 1929 konstytucję i 
zdecydował się na rządy osobiste. Zmieniono wówczas nazwę kraju na Królestwo Jugosławii – 
nieoficjalnie stosowaną już wcześniej.



Dynastia Karadziordziewiciów (Karađorđevići,Карађорђевићи), serbska dynastia książęca z XIX
wieku.

• w XIX wieku przejściowo ksiąźęta Serbii 
• od 1903 roku dynastia królewska w Serbii. 
• w latach 1918–1929 w Królestwie SHS. 
• w latach 1929–1945 w Jugosławii. 

Założycielem dynastii Karadziordziewiciów był Jerzy Czarny. W listopadzie 1945 roku opanowany 
przez komunistów parlament (Skupština) ustanowił w Jugosławii republikę pozbawiając 
Karadziordziewiciów tronu.

Przedstawiciele dynastii
• Jerzy Czarny (1768 – 1817) (Karađorđe- właściwie Đorđe Petrović) – założyciel dynastii 

Karadziordziewiciów.   Przywódca pierwszego (1804 – 1813) antytureckiego powstania 
serbskiego. Od roku 1813, po wkroczeniu wojsk tureckich do Serbii, przebywał w Austrii, a 
następnie w Rosji. W 1817 roku potajemnie powrócił do Serbii i został zamordowany na 
polecenie Miłosza Obrenowicia – założyciela rywalizującej o władzę w Serbii dynastii 
Obrenowiciów. 

• Aleksander Karadziordziewić (1806 – 1885) – syn Jerzego Czarnego (Karađorđa). Książę 
serbski w latach 1842–1858. Unowocześnił administrację państwa, popierał rozwój 
kulturalny kraju. W polityce zagranicznej orientował się na Austrię. Został zdetronizowany 
przez parlament (Skupštinę) pod naciskiem Rosji. 

• Piotr I Karadziordziewić (1844 – 1921) – od roku 1903 król Serbii, następnie od 1918 
roku Królestwa SHS. Uczestnik powstania w Bośni i Hercegowinie w latach 1875–1878. 
Został władcą Serbii po obaleniu i zamordowaniu przez oficerów spiskowców – 
późniejszych założycieli tajnej organizacji Czarna Ręka – króla Aleksandra I Obrenowicia. 
Był zwolennikiem współpracy z parlamentem (Skupštiną). W roku 1914 ze względu na 
chorobę (silną sklerozę) przekazał władzę księciu regentowi Aleksandrowi I 
Karadziordziewiciowi. 

• Aleksander I Karadziordziewić (1888 – 1934) – od 1921 roku król Królestwa SHS, od 
1929 roku Jugosławii. Syn króla serbskiego Piotra I Karadziordziewicia. W roku 1929 
dokonał przewrotu i sprawował rządy dyktatorskie. Prowadził profrancuską politykę 
zagraniczną, a w polityce wewnętrznej, jako rzecznik serbskiej hegemonii, zraził do siebie 
inne narody Jugosławii. Został zamordowany w Marsylii, w 1934 roku, wraz z francuskim 
ministrem spraw zagranicznych J.L. Barthou w zamachu zorganizowanym przez ustaszy. 

• Paweł Karadziordziewić (1893 – 1976) – książę, stryjeczny brat Aleksandra I 
Karadziordziewicia. W latach 1934–1941 był, wraz z R. Stankoviciem i I. Paroviciem, 
regentem Królestwa Jugosławii. Został nim po zabiciu przez ustaszy króla Aleksandra I. 
Popierał ugodę rządu z Chorwatami. Po zamachu stanu, zorganizowanym 27 marca 1941 
roku przez generała D. Simovicia, na emigracji. 

• Piotr II Karadziordziewić (1923 – 1970) – król Jugosławii w latach 1934–1945. W czasie 
jego małoletniości – rządy regenta, księcia Pawła Karadziordziewicia. Objął władzę po 
zamachu stanu 27 marca 1941 roku. Uszedł przed inwazją niemiecką na Jugosławię do 
Wielkiej Brytanii. Został faktycznie zdetronizowany, po proklamowaniu 29 listopada 1945 
roku przez parlament, Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. 

• Aleksander Karadziordziewić, ostatni następca tronu Jugosławii (ur. 1945), jedyny syn 
Piotra II, pretendent do tronu Serbii

JKW Aleksander II Karadźordźewić (ur. 17 lipca 1945 w Londynie) – książę koronny serbski, 
ostatni następca tronu Królestwa Jugosławii, pretendent do tronu Serbii. 
Aleksander jest jedynym dzieckiem ostatniego króla Jugosławii Piotra II z dynastii Karadźordźewić
i jego małżonki Aleksandry Greckiej (1921–1993), córki króla Aleksandra I. 



Ze strony ojca pochodzi z Karadziordziewiciów, Hohenzollernów rumuńskich i króla Czarnogóry 
Mikołaja I Petrowicia-Niegosza, ze strony matki z Oldenburgów, Romanowów, Hohenzollernów 
pruskich, Welfów i Wettynów (Sachsen-Coburg-Gotha), przy tym również z kupców ateńskich, 
rodziny Manos.

Gdy się urodził, rodzice przebywali na wygnaniu w Londynie, gdzie dwór i rząd jugosłowiański 
wynajmowali sławny hotel Claridge. Na dzień jego narodzin rząd brytyjski ogłosił eksterytorialność
hotelu, by mógł przyjść na świat na ziemi jugosłowiańskiej. Ochrzczono go w rytuale 
prawosławnym w opactwie Westminster, rodzicami chrzestnymi byli m.in. król brytyjski Jerzy VI i 
obecna królowa Elżbieta II.Wkrótce po jego narodzinach komunistyczny rząd Tita ogłosił 
Jugosławię republiką, zadekretował konfiskatę majątku rodziny królewskiej i pozbawił ją 
obywatelstwa. 

Rodzina królewska musiała pozostać na wygnaniu. Wychowaniem wnuka zajęła się babka Aspasia 
Manos (1896–1972), matka królowej Aleksandry. Królewicza wysłano na naukę do Le Rosey, 
szwajcarskiej szkoły z internatem. Potem kontynuował studia w USA, w wojskowej Culver 
Academy w stanie Indiana i brytyjskich szkołach: Gordonstoun i Millfield.W 1966 książę 
Aleksander wstąpił do Armii Brytyjskiej i służył tam do 1972, m.in. w RFN, na Bliskim Wschodzie 
i w Irlandii Północnej. W 1972 wziął abszyt w stopniu kapitana i poświęcił się działalności 
handlowej w sektorze bankowości.Po upadku rządów Miloševicia w Jugosławii księciu 
Aleksandrowi II i jego rodzinie zezwolono na powrót i zwrócono dwa pałace w okolicach Belgradu,
Pałac Królewski (Kraljevski Dvor) i Biały Pałac (Beli Dvor) w Dedinje, wybudowane z prywatnej 
szkatuły dziadka Aleksandra I w latach 20 i 30 XX wieku. Aleksander II Karadziordziewić jest 
popierany przez partię Vuka Draškowica, która w dużej mierze składa się z monarchistów. 
Odznaczony m.in. włoskim Orderem Annuncjaty.

Małżeństwa
Książę Aleksander II poślubił w 1972 księżną Marię da Gloria Orleańską-Bragança (ur. 1946), 
córkę Piotra Gastona Brazylijskiego, w 10 pokoleniu potomkinię króla Stanisława Leszczyńskiego. 
Urodziło im się trzech synów – tak, że przyszłość najstarszej linii dynastii jest zapewniona 
(potomków męskich, pochodzących od stryja Aleksandra – Tomisława, jest trzech, pochodzących 
od drugiego stryja – Andrzeja, jest dwóch, pochodzących od dalszego krewnego – regenta Pawła, 
jest czterech):

• Piotr (ur. 1980) 
• Filip (ur. 1982) 
• Aleksander (ur. 1982) 

W 1985 Aleksander rozwiódł się z żoną i poślubił Greczynkę Katarzynę Batis (ur. 1943). 
Małżeństwo jest bezdzietne.

Aleksandra Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (ur. 25 marca 1921 w Atenach, Grecja -
zm. 30 stycznia 1993 w East Sussex, Anglia) – księżniczka grecka i duńska, królowa Jugosławii.
Była córką króla Grecji, Aleksandra I oraz jego żony Aspasii Manos. Tym samym, zstępna także 
królowej Wiktorii. Dzieciństwo księżniczki zostało zdeterminowane przez ważne wydarzenia 
historyczne: jej ojciec zmarł na pięć miesięcy przed jej narodzinami, a w latach 1924-1935 
przebywała za granicą, w związku z proklamowaniem w Grecji republiki.
 Z uwagi na morganatyczny charakter związku rodziców, tytuł księżniczki nadany jej został dopiero
aktem woli kolejnego władcy.20 marca 1944 roku wyszła za mąż za króla Jugosławii - Piotra II 
Karadziordziewicia. Skromny ślub odbył się w Anglii, ponieważ Jugosławia była w tym czasie pod 
okupacją niemiecką. Kilka miesięcy przed ogłoszeniem w Jugosławii republiki, na świat przyszedł 
jedyny syn królowej, książę Aleksander.



Na wygnaniu Aleksandra wraz z rodziną żyła w skromnych warunkach. Zmarła w 1993 roku, w 
Anglii. Pochowana w Tatoi, obok matki, z dystansem od królewskiego grobu ojca. W 2013 roku jej 
ciało przeniesiono do mauzoleum królewskiego w Topoli, w Serbii i spoczęła obok męża

Dynastia Obrenowiciów – dynastia książąt i królów serbskich panujących w XIX wieku i na pocz. 
XX wieku. Konkurowała o władzę z dynastią Karadziordziewiciów.

Władcy Serbii z dynastii Obrenowiciów
• Miłosz Obrenowić, zwany Miłosz Wielki, (1815–1839, 1858–1860) 
• Milan Obrenowić (13 czerwca 1839 – 9 lipca 1839) 
• Michał Obrenowić (Mihailo) (9 lipca 1839 – 6 września 1842; 26 września 1860 – 10 lipca 

1868) 
• Milan I Obrenowić (11 lipca 1868 – 6 marca 1889), pierwszy król Serbii (od 1882) 
• Aleksander Obrenowić (1889–1903), drugi król Serbii 

Bizantyński Herb Królestwa Serbii, przyjęty przez Milana I, obecnie od 2004 herb państwowy 
Republiki Serbii 

Miłosz I Teodorewić Obrenowić (serb. Милош Обреновић, ur. 18 marca 1780 w Srednej 
Dobynji, zm. 26 września 1860 w Belgradzie) – książę  Serbii w latach 1817–1839 i 1858–1860, 
założyciel dynastii Obrenowiciów. W historiografii serbskiej zwany często kniaziem Miłoszem. 
Ojciec Michała I.Uczestnik serbskich powstań antytureckich w latach 1804–1813 i 1815. Wódz II 
powstania antytureckiego. Uznany za naczelnego knezia objął rządy w Serbii, dzieląc władzę z 
paszą belgradzkim. W 1826 uzyskał autonomię dla kraju, dla siebie zaś w 1830 dziedziczny tytuł 
księcia. W 1839 abdykował na rzecz syna Milana. W 1858 powołany ponownie na tron książęcy. 
Zaprowadził rządy absolutne, godząc się jedynie na częstsze zwoływanie parlamentu (Skupsztiny). 
Utrwalił autonomię Serbii, nie zdołał jednak uwolnić jej spod wpływów tureckich. Milosz I zmarł w
swojej belgradzkiej rezydencji w 1860 rok

Milan Obrenowić (serb. Милан Обреновић; ur. 21 października 1819, zm. 8 lipca 1839) – książę 
Serbii w roku 1839.Milan Obrenović był najstarszym synem księcia Serbii, Miłosza. Od urodzenia 
miał problemy zdrowotne, zmarł w dwa tygodnie po przejęciu władzy.



Michał Obrenowić (serb., cyrylica: Михаило Обреновић; ur. 16 września (4 września) 1823, zm. 
10 czerwca (29 maja) 1868) – książę Serbii w latach 1839-1842 i ponownie 1860-1868. W 1842 
został zdetronizowany przez Aleksandra Karadziordziewicia, a w 1868 zginął w zamachu. Michał 
urodził się w Kragujevacu 16 września (według kalendarza juliańskiego 4 września) 1823 r. Był 
drugim dzieckiem Miłosza Obrenowicia i jego żony Ljubicy Wukomanowić. 
Jego starszy brat Milan urodził się w 1819 r., ale bardziej ulegał chorobom. Jego rządy były 
najbardziej światłymi w nowożytnej Serbii. Był pomysłodawcą Ligi Bałkańskiej do walki z 
Imperium Osmańskim.

25 czerwca 1839 jego ojciec, Książę Miłosz, abdykował na rzecz jego starszego brata, Milana, 
który był wtedy ciężko chory. Jego panowanie trwało bardzo krótko (kilka miesięcy). Po śmierci 
brata tron Serbii objął Milan. 
Był on uznany za władcę wybranego w drodze elekcji, a nie za dziedzicznego księcia. Mimo że był 
jeszcze młody i kompletnie niedoświadczony, mógł podołać poważnym politycznym sprawom 
zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

W 1842 został pozbawiony władzy w wyniku buntu Tomy Vučić-Perišicia, a tron Serbii przejęła 
dynastia Karadziordziewiciów. Jego następcą został wtedy Aleksander Karadziordziewić. 
Jedenaście lat później (1853), Michał poślubił hrabinę Julię Hunyady von Kéthely. Małżeństwo to 
posiadało potomstwo. W 1860 r. powrócili wspólnie do Serbii, a Michał otrzymał tron kraju po 
śmierci swego ojca, który odzyskał władztwo Serbii dla Obrenowiciów w 1858 r. Przez następne 
osiem lat panowanie Michała było oświeconą monarchią absolutną.

10 czerwca (kalendarz juliański 29 maja) 1868 Książę Michał spacerował w parku Košutnjak na 
przedmieściach Belgradu z siostrzenicą Katariną Konstantinović (córką jego kuzynki Anny 
Konstantinović). Podczas tego spaceru obydwoje zostali zastrzeleni wskutek nie do końca 
udowodnionego spisku. Podejrzewano, że stali za tym Karadziordziewiciowie, ale nie znaleziono 
wiele dowodów, aby to potwierdzić.

Milan I Obrenowić (ur. 22 sierpnia 1854 w Mărășești, zm. 11 lutego 1901 w Wiedniu) – książę 
Serbii w latach 1868-1882 i król Serbii w latach 1882-1889. 
Należał do dynastii Obrenowiciów. Był wnukiem brata Miłosza Obrenowicia i kuzynem swojego 
poprzednika Michała Obrenowicia. Urodził się na wygnaniu w Rumunii, jako syn księcia Milosza 
(1829-1861) i Mołdawianki Mariji Katargi. 17 października 1875 poślubił 16-letnią Natalię Keszko,
córkę Piotra Iwanowicza Keszki, mołdawskiego bojara i pułkownika w armii rosyjskiej, co 
owocowało podatnością królowej na wpływy rosyjskie. Para miała razem dwóch synów:

• Aleksandra (ur. 1876), przyszłego króla, 
• Sergieja (ur. i zm. 1878), zmarłego kilka dni po urodzinach. 

Małżeństwo okazało się nieszczęśliwe, Milan zdradzał Natalię m.in. z Jeanette Jerome (żoną lorda 
Randolpha Churchilla i matką Winstona Churchilla). Od 1886 para oficjalnie była w separacji.
W 1878 uzyskał niepodległość Serbii od Turcji. W 1882 roku przyjął tytuł królewski. Abdykował w
kwietniu 1889 roku na rzecz małoletniego syna. Zmarł w 1901.

Aleksander I Obrenowić (cyrylica Александар Обреновић), (ur. 14 sierpnia 1876 w Belgradzie, 
zm. 11 czerwca 1903 tamże) – król Serbii od 1889, syn króla Milana I Obrenowicia i Mołdawianki, 
Natalii z domu Keszko.Do 1893 roku panował pod regencją ojca. W 1894 roku anulował liberalną 
konstytucję z 1888. Nadane przez niego konstytucje (1895, 1901) ograniczały uprawnienia 
Skupsztiny. W polityce zagranicznej orientował się na Austrię. 



Niepopularny w społeczeństwie. W 1899 podczas przejazdu przez Belgrad został postrzelony przez 
zamachowca. Wraz z żoną Dragą został zamordowany w wyniku spisku oficerów. Jego następcą 
został Piotr I Karadziordziewić z konkurencyjnej dynastii Karadziordziewiciów. 

                               ANTYCZNA  CHORWACJA  
                 RZYM    BIZANCJUM I WENECJA
                        Film  pt:  Chorwacja  przewodnik  turystyczny

                        https://www.youtube.com/watch?v=OKu4r8BrVTA
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Chorwacja to klimatyczne miasta, piękne plaże i cała gama turystycznych atrakcji, nic więc 
dziwnego, ze jest to idealny cel letnich wakacji. Poznawanie zakątków tego niesamowitego 
kraju może być wspaniałą przygodą. Warto zainteresować się przede wszystkim 
tajemnicami przeszłości chorwackich ziem, na których wznosili swe budowle władcy 
najpotężniejszego imperium starożytnego świata. 

Chorwacja | Rzymskie ruiny w Splicie 

•



Chorwacja | Rzymski amfiteatr w Puli (by gus_the_mouse)
Śladami Rzymian

Zadar – w mieście tym zachował się oryginalny rzymski plan ulic.

Split – to dawne rzymskie Spalatum. W III w n. e. wzniesiono tu wspaniały pałac cesarza 
Dioklecjana, który dziś jest jedną z najlepiej zachowanych rzymskich budowli na świecie. 
Doskonały stan zachowania starożytnej architektury miasto zawdzięcza późniejszym osadnikom, 
którzy wznosili swe rezydencje i kościoły w obrębie murów pałacu nie burząc jego struktury. 
Monument wznosi się tuż nad zatoką. Owa forteca łączyła w sobie architekturę bogatej willi i 
obozu wojskowego, a jej wymiary wynoszą 215x180 m. Turyści mogą zwiedzać odkopane sale 
podziemi pałacu oraz otoczony kolumnami dziedziniec. Zachowały się także należące do 
kompleksu ruiny mauzoleum Dioklecjana i świątyni Jupitera.

Solin – starożytna Salona uchodzi za jedno z najciekawszych odkryć archeologicznych Chorwacji. 
Była to niegdyś stolica rzymskiej prowincji - Dalmacji. W mieście zachowały się starożytne mury 
miejskie, akwedukt i ruiny łaźni rzymskiej a także brama – Porta Caesarea z zachowanym 
fragmentem drogi. Na zachodnim krańcu salony znajdują się ruiny amfiteatru z II w. n. e.

Poreč – to dawne Parentium: rzymskie miasto założone na zachodnim wybrzeżu Istrii. Główna 
ulica starożytnego miasta - decumanus (biegnąca na osi wschód – zachód) do dziś pełni swoją 
pierwotną funkcję. W starej części miasta zachowały się ruiny dwóch świątyń rzymskich.       



Chorwacja | Detal z Pałacu Dioklecjana w Splicie 

Pula – to starożytna kolonia rzymska - Polensium. Najznakomitszym zabytkiem miasta są 
doskonale zachowane ruiny amfiteatru Wespazjana z I w n. e. Budowla ta mogła pomieścić aż 23 
tysiące osób. Owo „muzeum na wolnym powietrzu” mieści się nad zatoką na północny-wschód od 
starego miasta. Dziś zamiast krwawych walk gladiatorów odbywają się w amfiteatrze innego typu 
igrzyska – festiwale filmowe. W Puli zachowały się ponadto ruiny rzymskiego forum, dziś pełnego 
kawiarenek i pieszych (bynajmniej nie w togach). W północno-wschodniej części placu mieści się 
monumentalna świątynia Augusta. Do innych materialnych pozostałości po Imperium Łuk 
Triumfalny Sergiusza z 27 r. n. e. i rzymskie mury obronne.

Krk – w I w p. n. e. była to rzymska osada Curicum.

Brijuni – ruiny willi rzymskiej z I w n.e.
Dzieła  rzeźbiarzy podziwiać można w ogrodach na tyłach muzeów archeologicznych w Zagrzebiu i
Puli.
Muzea archeologiczne

• Dubrovnik - strona WWW
• Narona - strona WWW
• Pula - Archeologiczne Muzeum Istrii - strona WWW
• Split - Archeologiczne muzeum miasta Split - strona WWW
• Zadar - Muzeum archeologiczne miasta Zadar
• Zagrzeb - Muzeum archeologiczne - strona WWW      

                                                                                                                                               



Chorwacja | Solin                          www.wirtualnachorwacja.pl

Chorwacja, Republika Chorwacji – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy 
Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i 
Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego zachodu 
ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 należy do Unii Europejskiejnjako 28. członek 
wspólnoty

• Do I wieku n.e. na terenie Chorwacji znajdowała się rzymska prowincja Iliria (łac. 
Illyricum).

• Od I wieku n.e. prowincje rzymskie Dalmacja i Panonia.
W 803 tereny Chorwacji Dalmatyńskiej zostały podbite i włączone do imperium Karola 
Wielkiego.

• Tereny Chorwacji stały się miejscem rywalizacji o wpływy: papiestwa, Wenecji i Węgier.
• W 925 powstaje Królestwa Chorwacji.
• Do 1102 rządy chorwackich książąt i królów.
• W 1102 unia personalna z Węgrami.
• XIV wiek – pod koniec panowania Andegawenów na Węgrzech (1308-95) okres walk 

wewnętrznych.
• Po bitwie pod Mohaczem w 1526 Chorwacja dostała się pod panowanie Habsburgów.
• Część ziem pod panowaniem Turków osmańskich, stopniowy ich napór spowodował 

zajmowanie praktycznie całego terytorium.
• W XVIII wieku zmniejszanie wpływów tureckich i w latach 1809-1813 powstały Prowincje 

Ilyrijskie Napoleona.
• W XIX wieku w Cesarstwie Austriackim, a później w strefie wpływów Węgier (po 1867 w 

Krajach Korony Świętego Stefana, czyli węgierskiej części państwa; w części austriackiej 
pozostała Dalmacja), cieszyła się tam jednakże autonomią (własny sejm).                               

• Austriacy starali się wyzyskiwać konflikty węgiersko-chorwackie dla umocnienia dynastii 
habsburskiej (np. Chorwaci pomogli w stłumieniu powstania węgierskiego w 1848).

• Także w XIX wieku tendencje niepodległościowe (1848).



• Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku Chorwacja weszła w skład 
Królestwa SHS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców), od 1929 w Jugosławii.

• W czasie II wojny światowej w roku 1941 faszystowskie ugrupowanie ustaszy na czele z 
Ante Paveliciem przejęło władzę, ogłosiło niepodległość i powstało Niepodległe Państwo 
Chorwackie (NDH). Terytorium Chorwacji sprzymierzonej wówczas z Niemcami 
obejmowało Chorwację właściwą (choć nie całą, część terytorium przyłączono do Włoch) 
oraz tereny dzisiejszej Bośni i Hercegowiny.

• W maju 1945 likwidacja przez armię jugosłowiańską Niezależnego Państwa Chorwackiego.
• Od 1945 po zakończeniu II wojny światowej Chorwacja została włączona do Jugosławii 

Josipa Broz-Tity (który sam był z pochodzenia Chorwatem).
• W 1991 proklamowano niepodległość; rozpoczęła się wojna z Jugosławią (de facto z Serbią,

wspomaganą przez oddziały czarnogórskie) (Wojna w Chorwacji).
• Od kwietnia 1992 siły pokojowe ONZ.
• Konflikt rozwiązany w 1995 – układ w Dayton.
• Chorwacja zabiega o członkostwo w NATO.
• Od początku lat 90. autorytarne rządy nacjonalistów Chorwackiej Wspólnoty 

Demokratycznej (HDZ) pod wodzą Franja Tudjmana (aż do jego śmierci w 1999).
• Wygrana w wyborach 2000 sił umiarkowanych i demokratyzacja kraju: prezydentem został 

Stjepan Mesić, dawny antykomunistyczny opozycjonista. Rząd utworzyła koalicja 
zreformowanych postkomunistów z ludowcami, chadekami i partią liberalną, a na jego czele
stanął Ivica Račan. Gabinet zabiegał o zbliżenie Chorwacji do struktur europejskich.

• Przegrana w wyborach 2003, powrót do władzy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej 
(HDZ).

• 3 października 2005 roku Chorwacja rozpoczęła negocjacje w sprawie przyjęcia do Unii 
Europejskiej.

• lipiec-sierpień 2007 roku – wielkie pożary spustoszyły wybrzeża południowo-środkowej 
części Chorwacji.

• 1 kwietnia 2009 – Chorwacja dołączyła do grona państw członkowskich NATO.
• 14 września 2011 – zakończono negocjacje w sprawie przyjęcia Chorwacji do Unii 

Europejskiej
• 9 grudnia 2011 – podpisanie traktatu akcesyjnego
• 22 stycznia 2012 – Chorwaci w referendum opowiadają się za (66,27%) członkostwem kraju

w Unii Europejskiej.
• 1 lipca 2013 – Chorwacja wchodzi do Unii Europejskiej.

Chorwacja ma bardzo urozmaicone, wyjątkowe w skali świata wybrzeże. Ten typ, z licznymi 
podłużnymi wyspami ustawionymi równolegle do linii brzegowej, został nazwany dalmatyńskim od
nazwy chorwackiego wybrzeża.

Park Narodowy Jeziora Plitvickie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Peristyle,_Split_1.jpg


Widok na perystyl w Pałacu Dioklecjana w Splicie, Chorwacja, 2012 rok.

Współczesne centrum Splitu z pozostałościami Pałacu Dioklecjana, 2012 rok (widok od strony 
północno-wschodniej).

                                                                                                                                                                

Pałac Dioklecjana w Spalatum

Pałac Dioklecjana w Spalatum (obecny Split, Chorwacja) jest to była rezydencja zbudowana przez 
cesarza Dioklecjana na przełomie III i IV wieku n.e. jako willa, w której miał zamiar osiąść po 
zamierzonej na 305 rok n.e. abdykacji. Budowla została zaplanowana na wzór castrum romanum 
(warownego obozu rzymskiego), na prostokącie o wymiarach 214 na 175 metrów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Diocletian%27s_Palace_from_the_air.jpg


Zabudowania przecinały dwie wewnętrzne ulice (cardo - podłużna i decumanus - poprzeczna) 
wzdłuż których ustawiono szeregi kolumn. Na ich przecięciu znajdował się wewnętrzny 
dziedziniec. Pałac Dioklecjana miał formę całego zespołu budowli otoczonego murami. Ponieważ 
pałac oddalony był od najbliższego dużego miasta 6 kilometrów (Salona) mury były wysokie. 
Budowę pałacu Dioklecjan nakazał w 293 roku n.e., czyli 9 lat po objęciu władzy. Miał stanąć nad 
morzem, na półwyspie, koło miasta Spaletum, niedaleko jego rodzinnej Salony (prowincja 
Dalmacja), na teranie łagodnie opadającym w stronę morza.

                   Podziemia pałacu Dioklecjana.

Ulica poprzeczna rozdzielała część przeznaczoną
na pomieszczenia gwardii cesarskiej od części
reprezentacyjnej. Każda z ulic kończyła się bramą
w murach: od strony zachodniej - Brama Żelazna
(Porta Ferrea), północnej - Brama Złota (Porta
Aurea), wschodniej - Brama Srebrna (Porta
Argentea), południowej - Brama Brązowa (Porta
Aenea). 

Rezydencja od południa przylegała do brzegu morza i od tej strony bok założenia pałacowego 
stanowił kolumnowy portyk umożliwiający długie spacery wzdłuż nadbrzeża. Pozostałe boki pałacu
były ufortyfikowane dziesięcioma basztami wzniesionymi na narożach, przy bramach i w 
środkowych częściach muru, pomiędzy bramami. Do pałacu, od strony portyku prowadziło wejście 
przez centralnie usytuowany westybul.                                                                                                  
Po jego obu stronach znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Za westybulem znajdował się 
perystyl zbudowany na planie koła, przekryty kopułą. W głębi, po stronie lewej od wejścia 
Dioklecjan nakazał wznieść świątynię Jowisza. Naprzeciw niej znajdowało się wzniesione jeszcze 
za życia cesarza mauzoleum. Była to budowla na planie ośmioboku, otoczona kolumnadą. Do 
wnętrza mauzoleum prowadził portyk od strony ulicy przecinającej założenie w kierunku 
podłużnym.Pałac został zbudowany z białego wapienia z wyspy Brač, miejscowych tufów i cegły 
wypalanej w Salonie. Ozdobne granitowe kolumny i niektóre rzeźby pochodzą z Egiptu a marmury 
z Grecji. Wodę z krótkiej, zaledwie czterokilometrowej, ale zasobnej w wodę rzeki Jadro 
doprowadzał akwedukt, którego część zachowała się do dziś. 

Rekonstrukcja pałacu Dioklecjana w
Splicie.Pałac miał był domem na starość dla
Dioklecjana i jego rodziny. Wedle tradycji,
w czasie swojej emerytury, miał się
zajmować w Splicie głównie uprawą jarzyn
w ogrodzie. Po śmierci Dioklecjana pałac
stał się swoistym hotelem dla rzymskiej
elity. Do dzisiejszych czasów przetrwały:
Złota Brama, westybul, perystyl (obecnie
teatr), mauzoleum (obecnie katedra), świątynia Jowisza (przebudowana na baptysterium) oraz ruiny
komnat cesarza.                                                                   www.imperiumromanum.edu.pl
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