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Proces redukcji i kres istnienia Armii 
Republiki Serbskiej w Bośni (1995–2006)

Wprowadzenie

Jednym z głównych celów badawczych prezentowanego krótkiego studium pro-
blemu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Armia Republiki Serbskiej 
(Vojska Republike Srpske, VRS) dowodzona od 1992 r. przez generała-pułkownika 
Ratko Mladicia z najsilniejszej w stosunku do swych przeciwników – Muzułmanów/
Bośniaków i Chorwatów i jednej z najlepiej dowodzonych i wyposażonych armii bał-
kańskich w ciągu nieodległego czasu została drastycznie okrojona i faktycznie prze-
stała istnieć?

Zamiarem autora jest ukazanie czynników politycznych i militarnych w tym wzglę-
dzie, jak również kolejnych etapów trudnego i skomplikowanego niekiedy procesu re-
dukcji VRS oraz w niektórych przypadkach także ukazania losów ważniejszych przed-
stawicieli jej kadry dowódczej1. W latach 1992–1995 siły Serbów bośniackich liczyły 
od 80 do 85 tysięcy (w szczytowym momencie wojny potencjalnie nawet około 90–100 
tysięcy) oficerów i niższych stopniem żołnierzy. Ponadto były złożone ze Sztabu Głów-
nego/Generalnego (Glavni Štab) i 6 korpusów oraz różnorodnych jednostek pomoc-
niczych i ochotniczych o charakterze paramilitarnym2. Praktycznie przez cały okres 

* Dr, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński. 
1 Obecna publikacja stanowi kontynuację opracowania Armia Republiki Serbskiej w Bośni (1992–1995) – geneza, struk-

tura i pierwsze lata istnienia (w druku).
2 Były to kolejno: 1. Krajiszki Korpus, 2. Krajiszki Korpus, Korpus Wschodniobośniacki (Istocznobosanski) Korpus Sarajew-

sko-Romanijski, Korpus Drina i Korpus Hercegowiński (Hercegovački), ponadto ochotnicze oddziały paramilitarne, m.in. 
Serbska Gwardia Ochotnicza (Srpska Dobrovoljačka Garda), „Czerwone Berety” (Crveni Beretka) „Białe Orły” (Bjeli Or-
lovi), „Skorpiony” (Škorpioni), Serbski Ruch Czetnicki (Srpski Četnicki Pokret) i szereg innych (łącznie ponad 20 tysięcy lu-
dzi) i kilkutysięczna grupa zagranicznych ochotników z państw z dominującą religią prawosławną: Rosji, Ukrainy, Rumu-
nii i Grecji. Na temat liczebności VRS w toku wojny i jej działalności por. Army of Republic of Srpska (Vojska Republike 
Srpske – VRS). Order of Battle 1993, http://www.vojska.net/eng/armed-forces/bosnia-and-herzegovina/vrs/organiza-
tion/1993; J. Ninković, Etnička strana ratova u Jugoslaviji 1991–1995, Beograd 2002, s. 159; N. Thomas, K. Mikulan, 
The Yugoslav Wars (2). Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992–2001, Oxford 2006, s. 12 i n.
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wojny VRS, w skład której weszła większość żołnierzy Jugosłowiańskiej Armii Ludowej 
(Jugoslovenska Narodna Armija – JNA) stacjonujących na obszarze Bośni i Hercego-
winy, górowała pod względem ilości posiadanego lotnictwa, sprzętu pancernego, zme-
chanizowanego, uzbrojenia strzeleckiego, artyleryjskiego i infrastruktury wojskowej3.

Konieczne stało się także ukazanie przez autora uwarunkowań politycznych 
i poszczególnych faz rywalizacji o władzę w Republice Serbskiej w latach 1996–
–1998/2000, a także roli czynnika zewnętrznego, tj. szeroko rozumianych wpływów 
Zachodu, które miały bardzo często rozstrzygające znaczenie dla powojennych losów 
VRS.

W szczytowym okresie powodzenia do połowy 1995 r. siły serbskie kontrolowały 
od 70 do 72% terytorium BiH w granicach z 1991 r. Mimo to nie uzyskały decydują-
cego zwycięstwa, choć z punktu widzenia militarnego odniosły wiele sukcesów i nie-
jednokrotnie pokonały swych muzułmańskich i chorwackich rywali, zajmując znaczną 
część miast i miasteczek Bośni, i oblegały przez całą wojnę Sarajewo, które uratowały 
nie tyle siły Armii Republiki BiH (ARBiH), ile presja i skuteczność dyplomacji zachod-
niej. Na skutek nacisków politycznych Zachodu i operacji „Deliberate Force”, która 
przygotowała grunt pod zwycięską ofensywę chorwacko-muzułmańską na przestrzeni 
sierpnia i września 1995 r. Serbowie zmuszeni byli opuścić istotną część swych wcze-
śniejszych zdobyczy terytorialnych, choć ich sukces przez kilka lat wojny wydawał się 
przesądzony.

VRS po traktacie z Dayton. 
Demobilizacja, redukcja i proces unifikacji bośniackich, 
chorwackich i serbskich sił zbrojnych

Traktat z Dayton przyznał Serbom 49% terenu BiH, a obszar powstałej (jako jeden 
z dwóch tzw. entitetów oprócz muzułmańsko-chorwackiej Federacji BiH) w wyniku 
układu Republiki Serbskiej (Republika Srpska) w stosunku do stanu zajmowanego 
przez nich terytorium z lat 1992–1993 został dość znacznie okrojony4. Na początku 
1996 r. musieli także opuścić absolutną większość dzielnic obleganej przez całą 
wojnę bośniackiej stolicy, co było kolejnym czynnikiem dalszego rozwoju „Serbskiego 

3 Na temat uzbrojenia i wyposażenia VRS, por. szerzej: O. Walecki, Jugosławska wojna, Moskwa 2006, s. 315–323.
4 O postanowieniach układu z Dayton szerzej por. oryginalny tekst: The Dayton Peace Accords, http://www.state.gov./

www/regions/eur/bosnia/bosagree.html; ponadto m.in. O. Ibrahimagić, Dejton=Bosna u Evropi. Prvna suština Dejtona, 
Sarajevo 2001, s. 23; P. Timofiejuk, Ustrój polityczny Bośni i Hercegowiny w myśl porozumień z Dayton, [w:] Bałkany. Et-
nokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006, s. 147 i n.; E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugo-
słowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 139–143; M. Babić, Bośnia i Hercegowina – specyfika systemu poli-
tycznego, [w:] Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, red. D. Popławski, 
Warszawa 2009, s. 240 i n.; P. Sokołowska, Współczesna Bośnia i Hercegowina. Mity i rzeczywistość, [w:] Dokąd zmie-
rza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwania Unii Europejskiej, red. P. Mickiewicz, H. Wyligała, 
Wrocław 2009, s. 63–64; D. Gibas-Krzak, A. Krzak, Południowosłowiańska mozaika. Charakterystyka geograficzno-po-
lityczna państw postjugosłowiańskich, Szczecin 2010, s. 91 i n.; K. Krysieniel, Między Dayton a Brukselą. Perspektywy 
transformacji polityczno-ustrojowej w Bośni i Hercegowinie, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – 
teraźniejszość – perspektywy, red. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Łódź 2011, s. 459–464; D. Wybranowski, Między nie-
podległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011, s. 247–248.
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czy Wschodniego Sarajewa” (Srpsko-Istočno Sarajevo)5. Gwarantem pokoju stały 
się siły implementacyjne IFOR rozmieszczone w wyniku operacji „Joint Endeavour” 
(Wspólny Wysiłek) w liczbie 60 tysięcy żołnierzy (1/3 stanowili Amerykanie), dys-
ponujące jednolitym dowództwem i potężną siłą ognia. Mogły one także liczyć na 
wsparcie ze strony lotnictwa NATO stacjonującego w bazach we Włoszech i na 
kilku lotniskowcach6. W składzie wspomnianych sił znalazł się także kontyngent zło-
żony z żołnierzy Wojska Polskiego jako część Brygady Nordycko-Polskiej7. W latach 
1996–1997 żołnierze IFOR starali się monitorować i kontrolować sytuację w Bośni, 
choć często nie mogli zapobiec skutkom różnorodnych incydentów zbrojnych (np. 
zamachów bombowych, przypadków ostrzelania ludności cywilnej, wymiany ognia, 
napadów rabunkowych itp.), a także uczestniczyli w wykrywaniu, konfiskacie lub 
niszczeniu magazynów broni, min i materiałów wybuchowych (np. w miejscowości 
Laktaszi, czy sierpniu 1996 r. w Margeticzi)8. Jak wskazał m.in. Ladislav Hladký, 
„tysiącom żołnierzy tworzącym międzynarodowe siły pokojowe IFOR, przekształ-
cone później w SFOR, obecnie EUFOR, udało się wojskowe aspekty porozumienia 
z Dayton wprowadzić w życie stosunkowo szybko. Obecność zagranicznych wojsk 
przyczyniła się do tego, że już w latach 1996–1997 sytuacja polityczna w BiH wy-
raźnie się uspokoiła”9.

Kluczowym rozwiązaniem dla utrzymania postanowień tzw. „ładu daytońskiego” 
i budowy instytucji demokratycznych oraz nadzoru Zachodu nad polityką władz Bośni 
i Hercegowiny stało się utworzenie Biura Wysokiego Przedstawiciela w BiH (Office of 
the High Representative – OHR), prowadzonego najpierw przez ONZ, a następnie, 
od 2002 r., także przez Unię Europejską10. Obecność licznych instytucji zachodnich, 

5 Podczas masowego opuszczania przez Serbów Sarajewa zabierali oni cały swój dobytek, a to, czego nie dało się ze sobą 
wziąć, było skwapliwie niszczone. Ekshumowano nawet zmarłych, by ich pochować w innym miejscu w Republice Serb-
skiej lub w Jugosławii. Na temat przemian etnicznych w mieście na przestrzeni dziejów i w ostatnich latach, a także pro-
blemu obecności Serbów i „Serbskiego-Wschodniego Sarajewa”, por. szerzej m.in. Istocno Sarajevo, http://www.istoc-
nosarajevo.com (tamże plan miasta zajmowanego przez Bośniaków i Chorwatów i dzielnic oraz obszaru miejscowości 
w składzie „Serbskiego-Wschodniego Sarajewa”); Ż. Grujić, Absurdity of Unified Sarajevo, http://www.ex-yupress.com/ 
glassrp/glass rp2. html; M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty i punkty zapalne w latach 1990–2000, Warszawa 
2001, s. 233 i n.; A. Gucka, Kulturowo-etniczna integracja i dezintegracja Sarajewa, [w:] Drogi i bezdroża komunikacji, 
red. P. Bering, G. Łukomski, Gniezno 2008, s. 47–55; W. Tochman, Jakbyś kamień jadła, Wołowiec 2008, s. 50 i n.

6 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 233–234 (tamże tabela z wykazem państw i ze składem liczebnym sił IFOR); M. L. Dodson, G.C. 
Miller, The U.S. Army in Bosnia and Herzegovina, Heidelberg 2004, http://www.fas. org/rp/dodir/army/ae-pam-526-100.pdf. 

7 Por. szerzej G. Ciechanowski, Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990–1999, Toruń 2010, s. 249–
270; T. Bąk, Rola i zadania polskich jednostek wojskowych w operacji wsparcia pokoju na Bałkanach, [w:] Bośnia i Her-
cegowina 15 lat…, s. 119 i n.

8 Por. m.in. protokół ze spotkania w dniu 27 listopada 1996 roku przedstawicieli IFOR-u, Banku Światowego, Komisji Euro-
pejskiej z generałami VRS, Pero Coliciem i Budimirem, http:// www. nato.int/info/ trans/t961127a.htm; M. Kuczyński, op. 
cit., s. 234 i n.; Feljton: Pukovnik Milovan Milutinovic:KakosesmenjivangeneralRatkoMladic (2), http://www.nin.co.rs/arhi-
va/2409/7.

9 Por. L. Hladký, Dwanaście lat po Dayton – rzeczywistość i iluzje, Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w per-
spektywie środkowoeuropejskiej, red. M. Gniazdowski, Warszawa 2008, s. 20.

10 O prerogatywach Wysokich Przedstawicieli, por. PIC Bonn Conclusions.10.12.1997, http:// www.ohr.int.pic/ asp?con-
tent_id=5182; Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina: The Mandate of the OHR, http://www.ohr.
int/ohr-info/default.asp?content_id=38612; Na temat działalności OHR i poszczególnych Wysokich Przedstawicieli, por. 
w ostatnich latach P. Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Warszawa 2011, s. 14; S. Sochacki, Interwen-
cja międzynarodowa w Bośni i Hercegowinie po 1995 roku. Aspekty polityczne, [w:] Poznać Bałkany. Historia – Polityka 
– Kultura, red. K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zeczević, Toruń 2011, s. 155 i n.; P. Sokołowska, Problemy implementacji cy-
wilnych aspektów porozumienia z Dayton na przykładzie aktywności Wysokiego Przedstawiciela oraz Unii Europejskiej, 
[w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat…, s. 306–308; D. Wybranowski, Między…, s. 306 i n.
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ale przede wszystkim działalność Wysokich Przedstawicieli i ich wpływ, czy nawet 
presja na polityków (także serbskich) czyniła z Bośni państwo de facto pozbawione 
suwerenności11.

Warto dodać, że na początku 1996 r. Bośnia i Hercegowina była jednym z najbar-
dziej zmilitaryzowanych krajów regionu, czy znacznej części Europy w ogóle. Ogółem 
liczebność jej sił zbrojnych – bośniackich, chorwackich i serbskich sięgała bardzo wy-
sokiego pułapu około 430 tysięcy12. Jednak kilka lat po wojnie wojska wszystkich woju-
jących do niedawna stron zostały poddane bardzo bolesnemu i trudnemu procesowi 
redukcji zarówno liczby ludzi, jak i sprzętu bojowego. Absolutnie koniecznym, także 
i z uwagi na ogromne koszty stało się przestawienie sił zbrojnych z czasu „W” na czas 
„P”. Kwestia ta została rozstrzygnięta pod względem formalnym 13 czerwca tego 
roku podczas obrad konferencji międzynarodowej we Florencji mającej podsumować 
pierwsze miesiące pokoju w Bośni13. Nacisk ze strony Amerykanów na dotychczasowe 
strony konfliktu spowodował podpisanie przez nie podczas wspomnianej konferencji 
układu subregionalnego o kontroli uzbrojenia i jego dopasowania do wyznaczonych 
progów. Przewidywał on m.in., że górny pułap czołgów posiadanych przez armie sy-
gnatariuszy porozumienia nie może przekroczyć 273, a innych pojazdów opancerzo-
nych 22014. Serbowie otrzymali nakaz pozbycia się znacznej części posiadanego cięż-
kiego uzbrojenia, natomiast Bośniacy i Chorwaci uzyskali prawo do zakupu sprzętu 
wojskowego i dozbrojenia się na światowym rynku15. To pokazywało dobitnie obawy 
Zachodu przed siłą VRS i prowadzoną od dawna polityką poparcia dla Chorwatów 
i Bośniaków jako przeciwwagi dla Serbów traktowanych jako tradycyjny aliant i ekspo-
zytura wpływów Rosji na Bałkanach.

Jak oceniali sytuację eksperci Banku Światowego, armię bośniacko-chorwacką 
i serbską miało opuścić łącznie aż około 300 tysięcy żołnierzy, tj. 100 tysięcy Bośniaków, 
45 tysięcy Chorwatów i aż 150 tysięcy żołnierzy VRS, w tym wypadku liczono chyba 
stan potencjalny i maksymalny. Proces demobilizacji wojsk bośniackich, Hrvatsko Vi-
jeće Odbrane (HVO) i VRS pod względem logistycznym i organizacyjnym był oparty 
na projekcie Przyspieszonej Demobilizacji i Reintegracji (Emergency Demobilization 
and Reintegration Project, EDRP) wspartym przez Bank Światowy. Stan liczebny ca-
łości sił bośniacko-chorwacko-serbskich według założeń Ministerstwa Obrony na lata 
1999–2000 miał docelowo wynieść jedynie 12 038 tysięcy żołnierzy (7384 dla Fede-
racji BiH i 4645 dla RS)16.

Od schyłku 1995 i na początku 1996 r. zaczął narastać bardzo poważny konflikt 
wewnętrzny w ramach Serbskiej Partii Demokratycznej (Srpska Demokratska Stranka 

11 Por. F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005, s. 115.
12 Por. P. Fitzgerald, The Armed Forces in Bosnia and Herzegovina, http://www.nato.int/; V. Stojarová, Problem bośniacki 

i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Strony i reprezentacja interesów w Bośni i Hercegowinie, [w:] Europejski protekto-
rat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie…, s. 65.

13 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 239.
14 Por. D. Kozar, Uništavanje zahrdjalih poklona, http://www.bhdani.com/arhiva/153/t531.htm (tamże na temat polityki 

zakupów sprzętu bojowego, a szczególnie czołgów, transporterów opancerzonych i dział samobieżnych oraz kosztów po-
szczególnych typów ciężkiego uzbrojenia); D. Wybranowski, Powstanie i pierwsze lata działalności Armii Republiki Bośni 
Hercegowiny, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat…, s. 76.

15 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 239.
16 O problemie redukcji sił zbrojnych w BiH po 1995 roku, planach adaptacji do życia cywilnego i problemach żołnierzy 

por. szerzej. T. Pietz, Demobilization and Reintegration of Former Soldiers in Post-War Bosnia and Herzegovina, Ham-
burg 2004, http://ifsh.de/pdf/ publikationen /hbhb135.pdf.
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– SDS) będącej główną siłą polityczną w Republice Serbskiej. Dotychczasowy jej prezy-
dent Radovan Karadżić, wsparty przez Momczilo Krajisznika i Serbów ze wschodniej 
Bośni i z Pale, zaczął być źle widziany przez frakcję tej partii z premierem Rajko Kasa-
giciem, którego zapleczem był obszar Bosanskiej Krajiny, a zwłaszcza miasto Banja 
Luka17. Sprzymierzeńcem R. Kasagicia stał się wpływowy burmistrz wspomnianego 
miasta – Predrag Radić. Obaj politycy i popierający ich działacze partyjni chcieli za-
chowania jak najlepszych stosunków ze Slobodanem Miloszeviciem i elitami politycz-
nymi Jugosławii, ale traktowali R. Karadżicia, który był oskarżony o zbrodnie wojenne, 
jako ciężar w lukratywnych kontaktach z inwestorami i partnerami zagranicznymi. 
Mimo odwołania ze stanowiska R. Kasagicia przez prezydenta RS, kwestia dalszego 
sprawowania przez niego władzy jako człowieka, na którym ciążą „poważne zarzuty” 
stała się także problemem dla Zachodu i ówczesnego pierwszego Wysokiego Przed-
stawiciela ONZ, Carla Bildta, który rozpoczął intensywne starania o doprowadzenie 
do dymisji Karadżicia18.

30 czerwca pod presją Zachodu Radovan Karadžić zmuszony został do ustąpienia 
ze stanowiska. Na swoje miejsce desygnował jednak zaufaną działaczkę SDS Biljanę 
Plavszić, pełniącą już wcześniej funkcję wiceprezydenta19. Dla byłego prezydenta i dla 
generała Ratko Mladicia sytuacja stała się w końcu lipca 1996 r. nad wyraz trudna, 
ponieważ obaj zostali oficjalnie oskarżeni przez powołany Międzynarodowy Trybunał 
ds. Zbrodni w Jugosławii (ICTY) o zbrodnie wojenne (jednym z głównych zarzutów dla 
obu stała się sprawa masakry Bośniaków w Srebrenicy). Od tej pory zarówno Kara-
dżić, jak i Mladić zmuszeni zostali do tego, by się ukrywać. To jednak nie przeszko-
dziło im w mniej lub bardziej widocznych działaniach i próbach zakulisowego wpływu 
na politykę bieżącą i sprawy armii, tym bardziej że nadal byli uważani za „patriotów” 
i „bohaterów” przez licznych Serbów i serbską opinię publiczną, a w Jugosławii czy 
potem w Serbii cieszyli się dyskretną opieką tamtejszych służb specjalnych.

W listopadzie 1996 r. zaistniał w Republice Serbskiej widoczny spór o kontrolę i do-
wództwo nad VRS. Oficjalnie funkcję Naczelnego Wodza sprawowała wówczas nowo 
powołana prezydent, B. Plavszić20. Wcześniej dowództwo spoczywało faktycznie w rę-
kach generała R. Mladicia, który został przez nią zdymisjonowany na przełomie li-
stopada i grudnia, podobnie jak i jego najbliżsi współpracownicy, generałowie Milan 
Gvero, Grujo Borić i były rzecznik Sztabu Generalnego pułkownik Milovan Milutinović21. 
Po formalnym odejściu R. Mladicia ze służby czynnej komendę sprawował Sztab Ge-
neralny, którego szefem był generał-major Pero Czolić, a zastępcą pułkownik Vinko 
Pandurević. Podobnie jak i wielu innych dowódców, oficerów czy żołnierzy VRS, tak 

17 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 239.
18 Ibidem.
19 O karierze i działalności tej serbskiej polityk w latach 1990–2000 por. m.in. Biljana Plavsic: Serbian Iron Lady, http://

newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/ 1108604.
20 Por. Army of Republic of Srpska (Vojska Republike Srpske – VRS), Order of battle 1997, http://www.vojska. net/eng/

armed-forces/bosnia-and-herzegovina/vrs/organization/1997/.
21 Sprawa zapowiedzi przyszłego odwołania przez nią generała Mladicia zaistniała w mediach już we wrześniu 1996 roku. 

Por. Bosnian Serb army commander dismissed, http:// www. usatoday.com/news/index/nbos001.htm. Pani prezydent, 
dymisjonując wspomnianego generała, stwierdziła eufemistycznie, że „dotychczasowy zwierzchnik Sztabu Generalnego 
VRS generał Ratko Mladić nie może być nominowany na to stanowisko z powodu sprzeciwu wspólnoty międzynarodo-
wej”. O tym wydarzeniu por. m.in. S. Andjelković, Odlazak Ratka Mladicia, „Republika”, Broj 152, http://www.yurope.
com/zines/republika/arhiva/96/152/152-5.html; Serbs’ General Mladic Reportedly Quits, „Los Angeles Times”, No-
vember 28, 1996, http://articles/ latimes. com/ print/ 1996-11-28/news/mn-3758_1_bosnian-serb.
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i pułkownik Pandurević z czasem został oskarżony o zbrodnie wojenne22. Po nominacji 
P. Colicia, ukrywający się generał R. Mladić ogłosił, że „nadal dowodzi armią i nie 
uznaje autorytetu swego następcy”. Pero Czolić był dla R. Mladicia nieprzyjemnym za-
skoczeniem, ponieważ w zakulisowy sposób starał się usilnie o mianowanie swego za-
ufanego współpracownika, byłego szefa sztabu VRS podczas wojny, generała Manojlo 
Milovanovicia. Dotychczasowy Sztab Generalny opuścił wówczas siedzibę w Pale, zo-
stawiając dosłownie puste ściany następcom, i przeniósł się w góry Han Pijesak23.

W pierwszych latach powojennych jednym z najbardziej znanych, ale także i bul-
wersujących przypadków polityki nowych władz bośniackich mających wsparcie Za-
chodu wobec sił serbskich była kwestia zatrzymania i aresztowania przez policję mu-
zułmańską w dniu 30 stycznia 1996 r. dwóch wyższych oficerów – generała Djordje 
Djukicia (zastępcę generała R. Mladicia ds. pionu logistyki) i pułkownika Aleksę Krsma-
novicia. Obydwaj jechali nieuzbrojeni na spotkanie z oficerami IFOR przez oddane 
muzułmanom dzielnice Sarajewa i zostali tam zatrzymani pod zarzutem popełnienia 
zbrodni wojennych24. W sprawie uwolnienia obu wojskowych natychmiast zaapelo-
wali ówczesny premier Republiki Serbskiej Rajko Kasagić oraz generał Zdravko Tolimir 
– jeden z dowódców byłego korpusu Drina i sił VRS. Ostatecznie generał Djukić i puł-
kownik Krsmanović zostali przekazani w ręce IFOR, a te z kolei odesłały ich do wię-
zienia w Scheveningen w Holandii przekazanego dla potrzeb ICTY25.

Mniej lub bardziej uzasadniony zarzut zbrodni wojennych spotkał potem licz-
nych serbskich polityków (m.in. Vojislava Szeszelja, Biljana Plavšicia i Momczilo Kra-
jisznika) i wojskowych (m.in. generałów Momira Talicia, Milana Gvero, Zdravko Toli-
mira), o czym niżej. W ciągu kolejnych lat liczba serbskich oficerów i żołnierzy niższego 
stopnia osądzonych przez ICTY wzrosła do ponad 100 osób. Według stanu z marca 
2005 r. wyrok więzienia odbywało 106 Serbów, którzy stanowili najliczniejszą grupę 
skazaną łącznie na ponad 550 lat26.

22 W 2001 r. V. Pandurević jako dowódca byłej Zvornickiej Brygady w składzie Korpusu „Drina” trafił przed sędziów ICTY 
jako jeden ze współwinnych masakry w Srebrenicy oraz zbrodni wojennych popełnionych przez żołnierzy brygady m.in. 
w Kozluku, Orahovcu i we wsi Branjevo. Jeszcze wcześniej przed Trybunałem odpowiadali generał R. Krstić i pułkownik 
Vidoje Blagojević (aresztowani w 1998 roku). Por. Vinko Pandurević u pritvoru Tribunala, http:/www.sense-agency.com/
tribunal_(mksj)/vinko-pandurevic-u-pritvoru-tribunala.

23 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 242.
24 Na temat tej sprawy por. M. Kuczyński, op. cit., s. 236; K. Cavoski, The Hague Tribunal, Part I: The Abuse and Death of 

General Djordje Djukic, http://emerors-clothes. com/articles /cavoski/c-1.htm; idem, The Hague Tribunal, Part II: The 
Illegal Treatment of Col. Aleksa Krsmanovic, http://emperors-clothes.com/articles/cavoski/c-2.htm; Bosnian Serb lead-
ers to restore NATO ties, http://articles.cnn.com/1996-12-04/world/Bosnia_updates-9602_10_1_ bosnian -serbs-. Ge-
nerał Djukić został ostatecznie wypuszczony w maju 1996 roku z uwagi na stan zdrowia. Zmarł bowiem niedługo potem 
na raka tarczycy. Natomiast Aleksa Krsmanović został powtórnie wydany Bośniakom i odesłany do nich na przełomie 
marca i kwietnia tego samego roku. Sytuację w kraju dodatkowo zaogniła kwestia skazania przez Serbów Ivana Stjepa-
novicia, oskarżonego o zabójstwo dwóch serbskich cywili podczas wojny. Ten wyrok rozwścieczył Chorwatów, którzy za-
powiedzieli, że stracą pozostających nadal w ich rękach Serbów. Kolejnym ogniskiem niepokoju okazało się Sarajewo, 
gdzie doszło do utarczek i wymiany ognia między bośniacką policją a Serbami plądrującymi opuszczone mieszkania 
i dokonującymi podpaleń. 

25 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 236.
26 Oprócz Serbów karę odbywało wówczas 31 Chorwatów, 9 Bośniaków, 7 Albańczyków i 2 Macedończyków. Por. szerzej, 

Srbima preko 550 zatvora, http://www.blic.rs/stara_ arhiva/ politika/81146/Srbima-preko-55-godina-zatvora (tamże 
szczegółowy wykaz skazanych według klucza narodowościowego).
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Kolejne etapy redukcji etatów i liczebności VRS 
w latach 1997–2004

Lata 1996–1997 upłynęły pod znakiem przeświadczenia o kruchości zawartego po-
koju i mnożących się incydentów, które mogły go, podobnie jak wcześniejsze porozu-
mienia i ustalenia, zerwać i na nowo rozpocząć krwawy konflikt. Jednymi z najpoważ-
niejszych starć między Bośniakami i Serbami czy między Bośniakami a Chorwatami 
były krótkotrwałe starcia i zatargi zbrojne w Sarajewie oraz w Mostarze27.

Początek roku 1997 oznaczał bardzo widoczny zmierzch i szybko postępującą w ko-
lejnych latach słabość coraz bardziej okrajanej liczebnie armii bośniackich Serbów. We 
wspomnianym roku dokonana została prawdziwa rewolucja kadrowa, gdy pani pre-
zydent na mocy specjalnej ustawy wydanej 27 stycznia oficjalnie skierowała w stan 
spoczynku ogromną liczbę oficerów, a szczególnie najwyższych stopniem – w tym tak 
znanych generałów jak: Ratko Mladić (po raz kolejny) Manojlo Milovanović, Milan 
Gvero, Zdravko Tolimir, Petar Szkrbić, Radivoje Miletić, Żivomir Ninković, Radovan 
Grubacz, Grujo Borić, Budimir Gavrić, Vladimir Arsić i inni, także grupę pułkowników 
– m.in. Petara Salapurę, Savo Sokanovicia, Bożo Novaka, Ljubiszę Beara, Milovana 
Milutinovicia (wszyscy ze Sztabu Generalnego)28. Część z nich została potem oskar-
żona o zbrodnie wojenne i deportowana do Hagi (np. Z. Tolimir, M. Gvero). Jak ujaw-
niło Biuro Rzecznika Prezydenta RS, oprócz wspomnianych generałów, z armii odeszło 
jeszcze 108 wyższych i niższych rangą oficerów, co de facto w ogromnym stopniu uczy-
niło ją coraz bardziej bezbronną i praktycznie niemal kompletnie pozbawioną najbar-
dziej doświadczonego i kompetentnego dowództwa29. Tylko niewielka część z tej grupy 
pełniła jeszcze w ciągu następnych kilku lat jakiekolwiek funkcje w szeregach VRS (np. 
Savo Sokanović). Niektórzy z wyższych oficerów uwikłali się w roku 2003 w nielegalny 
eksport broni do Iraku (np. szef sztabu, generał-podpułkownik Momir Zec)30.

W latach 1997–1998 konflikt między Serbami z Pale i z Banja Luki wszedł w nową 
fazę31. Momczilo Krajisznik (skrycie popierany przez ukrywającego się R. Karadžicia) 
zwalczał obóz pod przywództwem prezydent Plavszić, która cieszyła się poparciem 
ówczesnego Wysokiego Przedstawiciela w BiH, Carlosa Westendorpa (1997–1999) 
i polityków Zachodu, a przede wszystkim dowództwa SFOR. Apogeum wzajemnych 

27 Na uspokojenie sytuacji nie wpływały też pozytywnie ujawniane przypadki odkrywania przez siły IFOR-u muzułmańskich 
tajnych magazynów broni, które okazywały się niekiedy dodatkiem do baz i obozów terrorystów islamskich i składnicami 
antyzachodnich materiałów propagandowych, a także faktu znaczącej pomocy „specjalistów” z Iranu i przebywających 
na terenie Federacji BiH licznych mudżahedinów, Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 236–238. Na temat genezy, przebiegu za-
dawnionego konfliktu muzułmańsko-chorwackiego o Mostar i prób unifikacji tego podzielonego miasta przez Zachód, 
a zwłaszcza UE po wojnie, por. ostatnio D. Wybranowski, Unia Europejska a zatarg muzułmańsko-chorwacki o Mostar 
w latach 90. XX wieku. U początków Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE wobec obszaru byłej Jugo-
sławii, [w:] Międzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, red. A. Staszczyk, T. Czapiewski, Szczecin 2011, 
s. 175 i n.

28 Por. Pukovnik Milovan Milutinovic: Kako je smenjivan general Ratko Mladic, http://www.nin. co.rs/arhiva/2408/1.html 
(tam także szczegółowy wykaz oficerów odwołanych przez B. Plavszić).

29 Ibidem. 
30 Petorica oficira odbačuju krivicu za šverc oružja, http://www.novine.ca/arhiva/ 2003/10_10_ 03/svet.html.
31 Szerzej por. Srpska Republika News Agency (SRNA), 97-07-03,http://athena.hri. org/ news/ balkans/srna/1997/97-

07-03.srna.html; Balkan media&policy monitor, http://balkan. monitor. xs2.net/ Monitor/Mon.RS-SP/MonRS-SP.vreme.
html; International Support for Bosnian Serb President, http://www.bbc.co.uk/news/special/ politics97/news/08/0821/
bosnia.shtml; M. Kuczyński, op. cit., s. 244 i n.
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animozji przypadło na okres od czerwca do sierpnia 1997 r. Z uwagi na dosyć niskie 
poparcie dla serbskiej prezydent, która nawet na krótko została zagrożona odwoła-
niem przez parlament w Pale (Skupsztinę), do akcji wkroczyli żołnierze SFOR, którzy 
przejęli kontrolę nad posterunkami policji32. Było to spowodowane obawą przed ewen-
tualnym zbrojnym puczem przeciwko Biljanie Plavszić, która dodatkowo rozwiązała 
niechętną jej Skupsztinę. Polityka C. Westendorpa, który nieraz pokazywał, że poli-
tycy bośniaccy, chorwaccy i serbscy nie mają w BiH zbyt wiele do powiedzenia oraz 
działania SFOR będące de facto gwarantem rządów dalszych pani Plawszić wywołały 
wobec niej i Zachodu ogromną niechęć wśród Serbów, co przełożyło się na liczne incy-
denty zbrojne i zamieszki w różnych miejscach Republiki Serbskiej. Bezwzględna prze-
waga SFOR nad oponentami B. Plavszić z Pale zmusiła tych ostatnich do zawarcia 
z nią wymuszonej zgody.

Jak wskazał m.in. Maciej Kuczyński, bez wsparcia Sił Stabilizacyjnych prezydent 
(postrzegana jako „marionetka Waszyngtonu”) szybko poniosłaby porażkę w starciu 
z M. Krajisznikiem, pozostającym w cieniu R. Karadżiciem i ich zwolennikami33. Także 
szeroko rozumiana pomoc Zachodu i wsparcie militarne i techniczne SFOR zadecy-
dowały o korzystnym dla jej partii rezultacie wyborów parlamentarnych w Republice 
Serbskiej. Kluczowy jednak okazał się nacisk C. Westendorpa, który chcąc zażegnać 
powstały kryzys polityczny i brak premiera, wymusił wybór „kogoś z obozu Biljany Pla-
vszić”. Tą osobą okazał się socjalista Milorad Dodik, który podobnie jak i prezydent Pla-
vszić przyjął na początku 1998 r. jako swą linię polityczną „realizację układu z Dayton” 
oraz współpracę z muzułmańsko-chorwackim rządem z Sarajewa34. Poza tym, jedną 
z jego pierwszych znaczących decyzji politycznych, która miała ugruntować przewagę 
jego obozu nad rywalami, było przeniesienie stolicy z Pale do Banja Luki i swego ro-
dzaju czystka personalna i „stanowiskowa” wśród elit SDS35. Wybór M. Dodika stwo-
rzył także dla różnych działaczy zachodnich organizacji humanitarnych i praw czło-
wieka, np. Human Rights Watch wrażenie „demokraty” czy „liberała”36.

Kolejne wybory prezydenckie w BiH z września 1998 r. pokazały znów rolę C. We-
stendorpa, aczkolwiek ich wynik nie był dla niego w pełni zadowalający. Mimo odsu-
nięcia od władzy ludzi Karadżicia i Krajisznika następcą Plavszić został uważany za 
„nacjonalistę” Nikola Poplaszen, co wywołało gniew Wysokiego Przedstawiciela i jego 
zapowiedź sankcji wobec „krnąbrnych Serbów”, a także w perspektywie dymisję Po-
plaszena. Próbą sił między nimi a Zachodem stała się także sprawa ostatecznego wy-
dzielenia i utworzenia w latach 1999–2000 z obszaru RS Autonomicznego Regionu 
Brczko położonego na Posawinie w newralgicznym miejscu łączącym terytorialnie 
obie części Republiki, na co Serbowie, mimo początkowego żywiołowego sprzeciwu, 

32 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 244.
33 Ibidem, s. 244–245.
34 Ibidem, s. 247.
35 Ibidem.
36 Przykładem w tej mierze może być list otwarty do M. Dodika z 17 lutego 1998 roku napisany przez Holly Cartner, sze-

fową oddziału Human Rights Watch na Europę i Azję Centralną w sprawie przypadków „zaginięć” Serbów i Bośnia-
ków w Banja Luce, czy skargą na brutalność policji w Tesliciu i łamania praw człowieka w Republice Serbskiej i w Fe-
deracji BiH z prośbą o interwencję. Por. Open letter to Prime Minister Milorad Dodik, http://www.hrw.org/ print/news 
/1998/02/16/open-letter-prime-minister-milorad-dodik.
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musieli się wobec faktu dokonanego w końcu zgodzić37. Także i z tego powodu SFOR, 
NATO, Unia Europejska i bośniackie oraz chorwackie elity były zainteresowane likwi-
dacją odrębności armii bośniackich Serbów jako ich „zbrojnego ramienia” i jednego 
z elementów utrzymującej się i pogłębiającej decentralizacji kraju.

Postępująca szybko redukcja VRS i rozwiązywanie kolejnych jej jednostek pod na-
ciskiem NATO, generała Wesleya Clarka i przy kontroli SFOR-u musiały w sposób nie-
unikniony napotkać silny opór nie tylko jej oficerów i zwykłych żołnierzy, ale i przecięt-
nych Serbów. Jednym z licznych przypadków, jakie zaistniały w roku 1999, była między 
innymi sprawa rozformowania 11. Lekkiej Brygady Piechoty, która została oprotesto-
wana nie tylko przez ówczesnego szefa Sztabu Generalnego, generała-pułkownika 
Momira Talicia, ale i media serbskie38. Być może właśnie ta sprawa zadecydowała 
o jego dalszym losie. W sierpniu tego roku generał Talić został aresztowany w dość 
szczególny sposób. Podczas pobytu w Wiedniu został on wciągnięty w pułapkę przez 
Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która zaprosiła go na 
seminarium do stolicy Austrii. Podczas trwania pierwszego dnia obrad serbskiego ge-
nerała aresztowali policjanci, którzy przedstawili mu tajny nakaz wystawiony przez 
Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w Jugosławii39.

Zarówno sędziowie ICTY, jak i politycy UE oraz tzw. społeczność międzynarodowa 
byli zdeterminowani, żeby ukarać osoby bezpośrednio odpowiedzialne za masakrę 
w Srebrenicy, a szczególnie przedstawicieli dowództwa Korpusu „Drina”. Jednym z ta-
kich ludzi był generał Radislav Krstić, który został aresztowany w grudniu 1998 r. 
przez SFOR i niedługo potem przekazany do Hagi40. Jednym z ostatnich generałów 
VRS, także mającym związek ze zdobyciem Srebrenicy, który znalazł się na ławie 
oskarżonych, był generał Zdravko Tolimir. Został on przekazany przez Serbów do Hagi 
na przełomie maja i czerwca 2007 r.41 Przed oblicze ICTY trafili także cywile, w tym 
też takie wpływowe osoby z kręgu wielkiej polityki jak Momczilo Krajisznik (kwiecień 
2000 r.) i nawet uległa wobec Zachodu Biljana Plavszić (dobrowolnie poddała się 
karze w styczniu 2001 r.)42.

Na początku 2000 r. na obszarze Bośni i Hercegowiny nadal istniały de facto 
trzy oddzielne armie, mimo że Amerykanie i Wysoki Przedstawiciel ONZ Wolfgang 
Petritsch i jego biuro OHR czynili starania, by siły chorwackie i muzułmańskie zin-
tegrować jako jednolitą armię Federacji BiH. Oficjalnie tworzyły ją cztery korpusy 

37 M. Kuczyński, op. cit., s. 248.
38 T. Topić, Brigada, voljno!, Vreme, Br. 437, 6 mart 1999, http://www.vreme.com /arhiva_htm / 437/7.html.
39 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 248.
40 Wyrok w sprawie R. Krsticia zapadł w sierpniu 2001 r. i opiewał aż na 37 lat (potem kara została skrócona o 11 lat). 

W grudniu 2004 r. generał został przewieziony do więzienia w Wielkiej Brytanii. Por. także Radislav Krstić, http://
www.icty.org/x/cases/krstic/cis/en/cis_krstic.pdf; K. Niklewicz, Serbski generał Radislav Krstić skazany za ludobójstwo, 
http://www.wyborcza.pl/1, 76842,378046.html.

41 Por. Zdravko Tolimir, http://www.icty.org/x/cases/tolimir/cis/en/cis_en.pdf; S. Durmanović, General Zdravko Tolimir 
uhapšen u Srbiji, http://www.srpskapolitika.com /Tekstovi/ Komentari/2007/latinica/103.htmHaga: Były generał Zdra-
vko Tolimir przed Trybunałem, http:// wiadomosci 24.pl /artykul/drukuj/ haga_ byly_ general_ zdravko_tolimir.

42 M. Krajisznik został skazany we wrześniu 2006 r. na karę 27 lat więzienia. W marcu 2009 r. podczas odbywania kary 
w Wielkiej Brytanii jego wyrok został skrócony do 20 lat. Por dokument ICTY: Momčilo Krajišnik, http://.org/x/cases/kraji-
snik/cis/en/cis_krajisnik_en.pdf. Natomiast Biljana Plavszić dostała karę 11 lat. W 2003 r. trafiła do Szwecji. Po 6 latach 
więzienia została zwolniona „za dobre sprawowanie”, po czym osiedliła się w Serbii. Por. Biljana Plavšić, http://www.icty.
org/cases/plavsic/cis/ en/cis_plavsic_en.pdf. Por. także The Prosecutor of the Tribunal against Momcilo Krajisnik and 
Biljana Plavsic. Amended Consolidated Indicment, http://www.icty.org/x/cases/plavsic/ind/en/kra-cai020307e.pdf. 
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(trzy bośniackie i chorwacki)43. Dzięki dostawom uzbrojenia z USA i krajów islam-
skich, wielkie jednostki bośniackie stanowiły wtedy najpotężniejszą siłę zbrojną pod 
względem militarnym, co niepokoiło Chorwatów, ale przede wszystkim Serbów. We 
wspomnianym roku armia muzułmańska liczyła 40–50 tysięcy ludzi, a jej potencjalne 
rezerwy aż 180 tysięcy. Wojska chorwackie liczyły wtedy około 15–20 tysięcy ludzi, po-
nadto 50 tysięcy rezerwistów. Stosunkowo niewielki potencjał liczebny sił HVO mógł 
być natomiast wzmocniony przez możliwość znaczącej potencjalnej pomocy zbrojnej 
z Republiki Chorwacji. Natomiast VRS posiadała prawdopodobnie zbliżony potencjał 
około 40 tysięcy ludzi, przy czym jej rezerwy były znacząco skromniejsze w stosunku 
do Bośniaków – 70–80 tysięcy ludzi44.

Tabela 1. Uzbrojenie armii w Bośni w styczniu 2000 r.

Kategoria 
sprzętu

Typ/kaliber Serbowie Chorwaci Bośniacy

Czołgi około 300 typu 
M-84, T-72,
T-55, T-34/85

około 40 typu M-84, 
75 typu T-55, 20 typu 
T-34/85,5 typu M48 
„Patton”, łącznie około 
140

około 95 typu T-55 
i T-34/85, 45 typu 
M-60, 40 typu AMX-30, 
łącznie około 180

BWP 
i transportery 
opancerzone

BMP- 1, M-80 
i transportery 
M-60

około 360 około 80 Około 70 typu M-60, 
60 typu M-113, około 
50 typu „Panhard” 
M-3- łącznie około 200

Działa 76, 100, 105, 
122, 130, 152, 
155 i 203 mm

około 600 
(w tym samo-
bieżnych kal. 
122 mm)

około 140 około 400

Wielolufowe
Wyrzutnie 
rakietowe 

128 i 262 mm około 80 (w 
tym ok. 6 cięż-
kich kaliber 
262 mm)

około 80 (tylko kaliber 
128 mm)

około 40 (w tym kilka 
ciężkich kalibru 262 
mm

Działa 
bezodrzutowe

82 i 107 mm około 600 około 250 około 100–200

Moździerze 82 i 120 mm około 1000 około 300 około 1000–2000
Samoloty 
bojowe

MiG-21, Orao, 
Jastreb, Galeb, 
Super Galeb

około 20 - 3 samoloty szkolne 
typu UTVA-75

Śmigłowce 
uzbrojone

Gazelle, Mi-8, 
Mi-17, Mi-24

20 Gazelle, 
i 10 Mi-8

6 Mi-8, 4 Mi-24 i kilka 
Hughes MD500

5 Mi-8 i Mi-17, 15 typu 
Bell UH-1-łącznie 20

Źródło: M. Kuczyński, Krwawiąca Europa, op. cit., s. 250.

43 Por. M. Kuczyński, op. cit., s. 251.
44 Ibidem.
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W roku 2001, z uwagi na aresztowanie pułkownika Vinko Pandurevicia (oskar-
żonego przez ICTY o zbrodnię ludobójstwa i udział w masakrze w Srebrenicy), do-
wództwo przeszło natomiast w ręce generała-porucznika Novicy Simicia (uprzedniego 
dowódcy Korpusu Wschodniobośniackiego), który był również szefem sztabu armii. 
Jego zastępcą był wówczas emerytowany generał, wspomniany już Savo Sokanović. 
Stan liczebny Armii Republiki Serbskiej mocno skurczył się na przestrzeni roku z zacho-
wanych z trudem około 40 tysięcy do niecałych 10 tysięcy ludzi (w 2001 r.)45. 

Na ówczesną strukturę organizacyjną sił serbskich w BiH składały się 4 korpusy: 
1. Korpus (kwatera główna Banja Luka) dowodzony przez generała-majora Novaka 
Djukicia, 3. Korpus (Bijeljina), 5. Korpus (Sokolac) i 6. Korpus (Bilecza)46. Wspomniane 
jednostki były zresztą korpusami już tylko z nazwy, bo liczba żołnierzy każdego z nich 
to zapewne od około 2 do 2,5 tysiąca, tj. etat niepełnych brygad. Widać było jednak 
wyraźnie, że proces redukcji liczebnej najbardziej dotknął nie tyle Bośniaków i Chor-
watów, którzy pozostawali w ścisłym związku polityczno-militarnym i mieli mecenat 
Zachodu, ile właśnie Serbów. 

Oprócz postępującej cały czas redukcji liczebnej poszczególnych armii etnicznych 
głównym problemem był wymóg unifikacji sił zbrojnych. Następne lata po 2001 r. 
przyniosły szereg rokowań przedstawicieli generalicji muzułmańskiej, chorwackiej 
i serbskiej z przedstawicielami NATO i SFOR (potem EUFOR), których celem było utwo-
rzenie jednolitej armii Bośni i Hercegowiny. Jedno z takich spotkań odbyło się na prze-
łomie maja i czerwca 2003 r. w bazie Camp Butmir w Sarajewie47. Problemów na-
stręczała też bardzo daleko posunięta czy drastyczna redukcja bardzo dużej ilości 
uzbrojenia poszczególnych etnicznych armii, np. w sierpniu 2003 roku Ministerstwo 
Obrony Republiki Serbskiej ogłosiło przetarg na sprzedaż 105 czołgów, około 100 
dział i 40 tysięcy sztuk uzbrojenia strzeleckiego48. Zgodnie z warunkami umowy za-
wartej z dowództwem SFOR rzeczona sprzedaż powinna być zrealizowana do końca 
roku. W razie niewywiązania się strony serbskiej ze sprzedaży uzbrojenia, rzecznik 
SFOR, Mark Hamiliton zapowiedział jego zniszczenie49. Z kolei w 2004 roku Serbowie 
musieli się pozbyć np. ponad 4 tysięcy zestawów ręcznych wyrzutni plot50. Jak widać, 
ogromnemu ograniczeniu podlegał też sprzęt pancerny, zmechanizowany, artyleria 
i broń strzelecka. Osłabieniem militarnym Serbów byli zainteresowani nie tylko prze-
ciwnicy z czasów wojny, tj. Bośniacy i Chorwaci, ale przede wszystkim Zachód: Amery-
kanie, NATO i Unia Europejska, a zwłaszcza nowy Wysoki Przedstawiciel, lord Paddy 

45 Por. Army of Republic of Srpska (Vojska Republike Srpske-VRS). Ordre de Bataille 2001, http://www.vojska.net/eng/
armed-forces/ bosnia-and-herzegvina/vrs/organization/20... 

46 Por. Army of Republic of Srpska, op. cit.
47 W spotkaniu w Camp Butmir udział wzięli dowódca SFOR, gen. William Ward oraz ze strony bośniackiej generał Atif 

Dudaković, były dowódca 5. Korpusu ARBiH, jego zastępca, Chorwat, gen. Ivica Zeko oraz szef Sztabu VRS, gen. Cvetko 
Savić. Rozmowy odbywały się za wiedzą i aprobatą ówczesnego Sekretarza Generalnego NATO George’a Robertsona i 
dotyczyły m.in. powołania wspólnego dowództwa, sformułowania jednolitej doktryny wojskowej, stworzenia nowej struk-
tury pionu dowodzenia i cywilnej kontroli nad nową, wspólną armią. Por. D. Jovičić, Armije BiH: Od demilitarizacije 1995. 
do ujedinjenja 2003, http://setimes.com/cocoon/ setimes/xhtml/sr_Latn/features/setimes/features/2003/06/030606
-DU SKO-001; T. Domin, From AF in BiH to AF of BiH, http://www.nato.int/sfor/indexinf/articles/030528b/t030528b.
htm; D. Wybranowski, Powstanie, op. cit., s. 80.

48 Por. Armia serbska w Bośni sprzedaje broń, http://www.wyborcza.pl/2029020,75248, 1615043. html?sms_code=.
49 Ibidem.
50 Por. D. Stegić, Uništavanje oružja Vojske Republike Srpske-2004-01-31, http://www. printthis. clickability. com/pt?expire

=&title=Uni%3Ftavanje+oru3Fj.
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Ashdown, który obawiał się bardzo serbskiego separatyzmu jako jednego z kluczo-
wych zagrożeń dla przyszłej, zjednoczonej Bośni. Kolejny etap okrojenia liczby „wojsk 
etnicznych”, w tym Serbów, zaistniał w wyniku decyzji Wysokiego Przedstawiciela 
z 31 grudnia 2004 r. egzekwowanej na przestrzeni roku 200551. Było to tym bardziej 
możliwe, że od początku tego miesiąca znaczącym umocnieniem pozycji Unii Euro-
pejskiej w BiH stała się operacja wojskowa „Althea”, z udziałem 7 tysięcy żołnierzy 
z 33 państw (w tym 22 unijnych) tworzących EUFOR, skądinąd trafnie określona przez 
Javiera Solanę „największą militarną operacją unijną”52.

W tym czasie struktura ministerialna poszczególnych entitetów i stan sił zbroj-
nych w Bośni przedstawiał się następująco: dla Federacji BiH – Federalne Minister-
stwo Obrony, podległa mu Armia FBiH (Vojska FBiH – VFBiH) składała się z 1. Gwar-
dyjskiej Brygady Zmechanizowanej (chorwackiej), 2. Brygady Zmechanizowanej 
(bośniackiej) oraz 1., 2. i 5. Dywizji Rezerwy. U Serbów działało jeszcze Ministerstwo 
Obrony RS, a VRS składała się wtedy z 15. Brygady Zmechanizowanej oraz 1. i 5. Dy-
wizji Rezerwowej53. 

Dla Zachodu i dla Sarajewa nie było absolutnie miejsca na silną VRS jako „zbrojne 
ramię” Republiki Serbskiej mogące być realną przeciwwagą dla Bośniaków i Chor-
watów czy wpływów Zachodu i gwarantem ewentualnej przyszłej suwerenności 
RS. Najbardziej decydujące były lata 2004–2005, bo właśnie wtedy można mówić 
o niemal całkowitym spadku znaczenia armii Serbów bośniackich.

Koniec istnienia Armii Republiki Serbskiej 
jako odrębnego bytu militarnego (2005–2006)

NATO, EUFOR i Paddy Ashdown jako przedstawiciel UE bardzo starali się godzić 
zadawnione animozje i waśnie między trzema narodami konstytucyjnymi BiH, tak 
w instytucjach politycznych, jak i siłach zbrojnych, i stopniowo przezwyciężać zaist-
niałe podziały. Niekiedy kończyło się to zupełnym niepowodzeniem i wymagało od-
górnego arbitrażu i „propozycji nie do odrzucenia” ze strony OHR. Jednym z przy-
kładów stał się przebieg przysięgi rekrutów w koszarach VRS w Banja Luce w kwietniu 
2005 r. Podczas niej kilkuset młodych żołnierzy, gdy miało wyrzec formułę przyrze-
czenia, że „będą bronić całości i integralności Bośni i Hercegowiny” zaczęło głośno 
krzyczeć, że „Nie chcemy Bośni!” i „Przysięgamy Republice Serbskiej!”54. Incydent 
ten został bardzo źle przyjęty przez lorda Ashdowna i innych gości zachodnich, 

51 Por. Order of Battle, www.globalsecurity.org/military/world/europe/ba-afbih-orbat.htm.
52 Na temat polityki UE na Bałkanach Zachodnich (także obecności militarnej i samej operacji „Althea”, por. Javier So-

lana. European Union High Representative for the Common Foreign and Security Policy. Launch of the EU „Althea” op-
eration in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2nd December 2004, http://ue.eu/uedocs/cmsUpload/Solana20%-%20
Launch%20 Althea%20.pdf; Z. Križ, J. Zavésický, „Althea”: operacja symptomatyczna dla Europejskiej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony, [w:] Europejski protektorat, op. cit., s. 85–98. W tym samym zbiorze, por. także I. Pikner, Zaangażo-
wanie sił Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, s. 10 i n. Por. także P. Sokołowska, Problemy implementacji, op. cit., 
s. 310–311.

53 Order of Battle, op. cit.
54 Por. dokumentalna relacja filmowa Zakletva regruta Vojske Republike Srpske, http://wn.com/category:military_of-repu 

blika_srpska?upload_time=all_time&orderby=rating.
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a sama przysięga na jego kategoryczne życzenie została potem powtórzona już we 
„właściwej” formie55. 

Być może ta sprawa i inne nieudane próby odgórnej unifikacji sił zbrojnych podzie-
lonego państwa spowodowały determinację Zachodu w dziele zniesienia wszelkich 
odrębności i jej przejawów w ich składzie. Pod koniec 2004 r. i w roku 2005 z inicja-
tywy EUFOR-u i Wysokiego Przedstawiciela została rygorystycznie wdrożona reforma 
sił zbrojnych polegająca na rozbrajaniu i przejmowaniu uzbrojenia, ścisłej unifikacji 
i de facto likwidacji wszystkich pozostałych korpusów i jednostek „etnicznych”. Nato-
miast z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy ustawy VF BiH i VRS uległy połączeniu jako 
jednolite od tej pory Siły Zbrojne Bośni i Hercegowiny (Orużane Snage Bosne i Herce-
govine-OSBiH)56. Likwidacji uległy zarówno Ministerstwo Obrony Republiki Serbskiej, 
jak i Sztab Generalny VRS. W wyniku reformy powstało wspólne Ministerstwo Obrony 
BiH, a jednolite pod względem organizacyjnym Siły Zbrojne Bośni i Hercegowiny były 
od tej pory złożone z 4., 5. i 6. Brygady Piechoty (de facto pułków) oraz Brygady Sił 
Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej57. Siły serbskie byłej już VRS weszły w skład 
nowo powołanych Sił Zbrojnych BiH jako jedna z owych 3 jednostek58. Po wszystkich 
armiach – po ARBiH, HVO i VRS pozostały ogromne ilości sprzętu i wyposażenia woj-
skowego, które były i są sukcesywnie wyprzedawane lub zdejmowane ze stanu w inny 
sposób59. 

W ostatnich latach OSBiH stanowi typową armię niewielkiego państwa. Wymu-
szone przez Zachód redukcje stanu liczebnego, także w przypadku VRS, oraz wycofy-
wanie z linii przestarzałego już w większości sprzętu pancernego, zmechanizowanego 
czy artyleryjskiego może otworzyć drogę do powstania z czasem niewielkich liczebnie, 
ale nowocześnie wyposażonych sił zbrojnych korzystających z pomocy USA czy NATO, 
tym bardziej że w drugiej połowie lat 90. XX w. Bośniacy i Chorwaci uzyskali drogą 
zakupów bardziej zaawansowany technicznie sprzęt aniżeli dotychczas używany ro-
dzimy lub na licencji jeszcze sowieckiej. 

Jak wskazała Patrycja Sokołowska, tak późne powołanie, to jest w 2006 r., cen-
tralnego Ministerstwa Obrony jest przykładem słabego funkcjonowania zreformowa-
nych już organów państwowych oraz „dowodem na istniejącą nieufność między naro-
dami i próbą zachowania pewnej suwerenności w kwestiach obronności na poziomie 
entitetu”60. Szczególnie dotyczyło to właśnie Republiki Serbskiej, która aż do schyłku 
2005 r. nie godziła się na likwidację własnej armii. Wspomniana badaczka słusznie 

55 Por. M. Zawadzki, Skandal na przysiędze bośniackich rekrutów, http://wyborcza.pl/2029020, 75477,2661296.html.
56 Całością nowo utworzonych OSBiH i bazą operacyjną Brygady Sił Powietrznych dowodziły Połączony Sztab i Dowództwo 

Operacyjne, które miały składać się z kadry oficerskiej 3 dotychczasowych jednostek etnicznych. Łącznie całość sił miała 
liczyć 10 tysięcy ludzi, z czego 4 tysiące w linii, 5 tysięcy rezerwistów i 1 tysiąc pracowników cywilnych w pionie sztabo-
wym. 7 tysięcy miało przypadać na Federację BiH, a 3 tysiące na Republikę Serbską. Docelowo OSBiH od 2006 r. miały 
składać się z 3 brygad, czy następnie pułków piechoty reprezentujących każdą ze wspólnot etnicznych. Por. Bosnia-He-
rzegovina (Bosnia- Herzegovina). Jane’s World Armies, http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Armies/Bosnia-
Herzegovina-Bosnia-He; P. Sokołowska, Współczesna Bośnia, op. cit., s. 69.

57 Por. Order of Battle, op. cit.
58 Por. Vojska Republike Srpske, op. cit.
59 O tym problemie w 2011 i na początku 2012 roku oraz zestawieniu liczb wyprzedawanych z demobilu czołgów i innych 

wozów bojowych, artylerii i moździerzy oraz sprzętu lotniczego, por. BiH rasprodaje 20 aviona i 266 tenkova, http://
www.atlantijskainicjativa.org/ index. php?option=com_content&view=article&id. 

60 Por. P. Sokołowska, op. cit., s. 69.
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zwróciła uwagę, że „na pierwszy rzut oka wydaje się, że Bośnia posiada armię o cha-
rakterze wielonarodowym”. Poza tym, Sztab Generalny jest wybierany co 3 lata i także 
ma strukturę opartą na parytetach etnicznych. Sztabowi podlega także Dowództwo 
Operacyjne, któremu są podporządkowane 3 brygady i dowództwo wsparcia. Poza 
tym, każda z brygad ma wieloetniczne dowództwo, natomiast problem stanowią jed-
nolite pod względem narodowościowym bataliony, co w razie zaistniałego kryzysu 
może w sposób negatywny rzutować na bezpieczeństwo państwa61. Kolejnymi trud-
nymi sprawami były braki w istnieniu i działalności szkół oficerskich, czego skutkiem 
jest także brak naboru do nich. Dodatkowym elementem, który także nie sprzyja spraw-
nemu funkcjonowaniu zunifikowanych sił zbrojnych, jest zamknięcie dróg awansu dla 
młodej kadry, czego efektem jest m.in. sytuacja, gdy stopień porucznika posiadają 
50-letni „młodsi oficerowie”62.

Wydaje się, że trudności w szkoleniu kadr oficerskich w samej Bośni można przy-
najmniej częściowo rozwiązać przez aktywną współpracę i wymianę z zachodnimi, 
a szczególnie amerykańskimi uczelniami wojskowymi. Tym bardziej jest to możliwe 
do realizacji z uwagi na faktyczną szczupłość kadrową OSBiH, gdzie oficerowie, 
a zwłaszcza wyżsi nie są zbyt liczni. Stąd też raczej decydować o tym może przede 
wszystkim wola polityczna, tak w kręgach bośniackich, jak i zachodnich (szczególnie 
w odniesieniu do kadry chorwackiej i bośniackiej, ale najprawdopodobniej ta droga 
nie byłaby zamknięta i dla Serbów).

Kilka lat po zakończeniu konfliktu z lat 1992–1995 zmarli lub zostali postawieni 
przed sądem główni aktorzy polityczni i wojskowi, których decyzje i działalność w zna-
czącym stopniu zniszczyły dawną historyczną i wieloetniczną Bośnię. W 1999 r. zmarł 
prezydent Franjo Tudjman, w roku 2000 został obalony prezydent FR Jugosławii Slo-
bodan Miloszević, który został wydany sędziom ICTY w Hadze i tam sądzony, gdzie 
zmarł w dosyć dziwnych okolicznościach (oficjalnie na zawał serca) w 2006 r. Ciężko 
chory prezydent Alija Izetbegović przestał w 2000 r. pełnić funkcję przewodniczącego 
partii SDA, a w roku 2003 zmarł63.

Kolejnym istotnym symbolem rozliczenia się z trudną przeszłością i koszmarem lat 
wojny czy satysfakcją dla wielu było aresztowanie i wydanie w 2008 r. do Hagi byłego 
prezydenta RS, Radovana Karadżicia, który ukrywał się w Serbii, zmieniwszy wygląd 
i tożsamość, jako „dr Dragan Dabić”64. Jednak swoistym zamknięciem „koła historii” 
czasów wojny i dziejów VRS było ujęcie na przełomie maja i czerwca 2011 r. jednego 
z najdłużej ściganych – niemal 70-letniego już wtedy generała Ratko Mladicia65. Jak 

61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Por. D. Wybranowski, Tradycje historyczne władzy wykonawczej i jej ewolucja w wybranych państwach Bałkanów Za-

chodnich po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra), [w:] Władza wykonawcza w Polsce 
i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Kraków–Nowy Sącz 2009, s. 230 i n.

64 Por. m.in. 2.07.2008. Karadžić uhapšen u autobusu GSP-a, http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/50182/ karadzic-u-
hapsen-autobusu-GSP-a/print; D. Ćosić, Cud w Belgradzie, „Wprost” 2008, nr 31, s. 84–85.

65 Por. Uhapšen Ratko Mladić, http://www.b92.net/info/vesti/index,php?yy=201&8mm= 05&dd= 268 navcategory; 
J. Pawlicki, Mladić przed Trybunał, Serbia do Unii, http://wyborcza.pl/2029020,86117,9671392.html?sms_code=; 
D. Wybranowski, Między niepodległością, op. cit., s. 246. W obronie dobrego imienia generała Mladicia uważanego za 
„patriotę” i „bohatera” przez licznych jego rodaków odbyły się wiece i demonstracje. Por. 10000 ljudi u Banja Luci: Mla-
dić je heroj a ne zločinac, http://www.naslovi.net/2011-05-31/rtv/10000-ljudi-u-banja-luci-mladic-je-heroj-a-ne-…; Ljil-
jana Bulatović o Ratko Mladiciu, http://www.youtube.com/watch?v=kvHg-3PPIzg; W. Stanisławski, Generał martwej ar-
mii rzucony u stóp baronessy, http://blog.rp.pl/blog/2011/05/26/wojciech-stanislawski-general-martwej-armii-rzuco.
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wspomniano wcześniej, wielu oficerów i niższych stopniem żołnierzy VRS i sił parami-
litarnych zostało osądzonych w Hadze lub postępowanie w ich sprawach nadal się 
toczy66. 

Okrucieństwo wojny stworzyło wiele rachunków krzywd u wszystkich stron kon-
fliktu. Jednym z takich symboli stały się masowe rozstrzeliwania Bośniaków w wios-
kach w okolicach zdobytej przez VRS Srebrenicy, co zostało medialnie i propagandowo 
wykorzystane z powodzeniem przez wszystkich rywali i wrogów Serbów czy ludzi im 
niechętnych. W ogromnym stopniu przyczyniła się ona do definitywnego utrwalenia 
na świecie jednoznacznie negatywnego obrazu armii serbskiej w Bośni i generała 
Mladicia, określanego od tej pory jako „Kat Srebrenicy”67. Trzeba było upływu kilku-
nastu lat, by politycy bośniaccy i serbscy zaczęli prowadzić bardzo trudny i skompliko-
wany proces pojednania między głęboko skłóconymi i wrogo do siebie nastawionymi 
narodami BiH.

Na przełomie marca i kwietnia 2010 r. parlament w Belgradzie przegłosował 
(przy sprzeciwie posłów z Serbskiej Partii Radykalnej, SRS) rezolucję potępiającą rzeź 
srebrenicką. W jej treści znalazły się też wyrazy ubolewania, że „rząd serbski zrobił 
zbyt mało, by ją powstrzymać”, nie padło w niej jednak sformułowanie „ludobójstwo” 
(serb. genocid)68. W lipcu tego roku na uroczystościach upamiętniających 15. rocz-
nicę masakry srebrenickiej na cmentarzu ofiar w Potoczari jednym z przybyłych gości 
był prezydent Serbii Boris Tadić, który według niektórych relacji dziennikarskich miał 
wspomnieć, że „jego wizyta jest aktem pojednania”69. W listopadzie tego samego 
roku doszło do podpisania między Bośnią a Serbią deklaracji o „wspólnym budowaniu 
przyszłości”, a członek Prezydium BiH, Bakir Izetbegović (syn zmarłego w 2003 r. pre-
zydenta) przeprosił „tych, którzy zginęli niewinnie w wyniku działań bojowych Armii 
Bośni i Hercegowiny”70.

Warto też dodać, że w marcu 2012 r. w imieniu władz Sarajewa, mer miasta Alija 
Behmen powiedział, że chcą one „zbudować pomnik upamiętniający Serbów zabitych 
podczas wojny 1992–1995”. Monument ma zostać wzniesiony w Kazani na wzgó-
rzach koło bośniackiej stolicy, gdzie w latach 1992–1993 siły ARBiH przetrzymywały 

66 Por. m.in. dokument ICTY w sprawie aktu oskarżenia generała Momczilo Periszicia (tam także wiele informacji nt. kadry 
dowódczej Sztabu Głównego i poszczególnych korpusów VRS i działalności militarnej), The Intrernational Criminal Tri-
bunal for the Former Yugoslavia. The Prosecutor of the Tribunal against Momcilo Perisic, http://www.icty.org/x/cases/ 
perisic/ind/en/per-ii050222ehtm. O aktualnym przebiegu sprawy wspomnianego generała Periszicia, związkach mię-
dzy VRS i Armią Serbskiej Republiki Krajiny oraz Armią Federacyjnej Republiki Jugosławii (Vojska Jugoslavije, VJ) pod-
czas wojny i przypadkach przyjmowania żołnierzy-weteranów z BiH i Chorwacji po 1995 do armii jugosłowiańskiej, 
a potem serbskiej, por. Oficiri VRS i SVK imaju status pripadnika VI, http://www.kurir-info-rs/vesti/drustvo-oficiri-vrs-i-s-
vk-imaju-status-pripadnika-vj-896; ponadto o postaciach serbskich i chorwackich „zbrodniarzy wojennych” S. Drakulić, 
Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze, Warszawa 2006, s. 27 i n.; Ratni 
zločini u Republici Srpskoj, http://http;//haler/ blogger/ba/ arhiva/ 2011/ 21/21/3035284; Šešelj neče biti oslobođen, 
http://2012.izbori.org.rs/vojislav-seselj/.

67 Por. B.T. Wieliński, Kat Srebrenicy, http://www.wyborcza.pl /2029020, 76842, 9673868. html ?sms=code. 
68 O szczegółach tego wydarzenia i rozkładzie głosów poszczególnych partii, por. Skupština usvojila Deklaraciju o Osudi 

Zločina u Srebrenici, http://www.blic.rs/Vesti/Politika /183008/ Skupstina-usvojila-Deklaraciju-o-osudi-zloc...; B.T. Wie-
liński, Serbia przeprasza za Srebrenicę, http://wyborcza.pl/1,76842,7722979,Serbia_przeprasza_za_Srebrenice.html; 
Serbowie potępiają rzeź w Srebrenicy, http://wyborcza.pl/ 2029020, 768, 7718996.html?sms_code.

69 Por. Bosnia Marks 1995 Srebrenica Massacre, http://www.cbsnews.com/stories /2010/07/11/world6669149.html.
70 Por. Bakir Izetbegović se izvinio za žrtve Armije BiH, http://www.blic.rs /Vesti/Politika /214 4709/ Bakir-Izetbegovic-se-

izvinio-za-zrtve-Armije-BiH/print.
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i zabiły licznych Serbów71. Przeszłość wojenna i pamięć o niej, czy jej interpretacje są 
do dziś powodem emocji i sporów w sferze świadomości mieszkańców Bośni, czego 
przykładem mogą być np. powstałe filmy fabularne oraz nauczanie historii72.

Aresztowanie R. Mladicia, jego deportacja do Hagi oraz wspomniane gesty poli-
tyków mają w sposób symboliczny zakończyć konflikt i zbliżyć mieszkańców głęboko 
podzielonego kraju. Oprócz tego kwestia ta była jednym z elementów skomplikowanej 
gry politycznej toczonej między Belgradem a Brukselą o przyszłe członkostwo Serbii 
w Unii Europejskiej. Sprawa ta od wielu już lat była obiektem rokowań73. Starania 
Serbów o przyznanie statusu kandydata do akcesji do UE zostały po kilku niepowo-
dzeniach dyplomatycznych w latach 2009–2011 uwieńczone sukcesem na początku 
marca 2012 r.74 W kwietniu tego samego roku przypadła także symboliczna data: 
20. rocznica wybuchu wojny w Bośni i Hercegowinie – państwie, które mimo upływu 
czasu do dziś jest głęboko politycznie i etnicznie podzielone wewnętrznie75. Kwestia 
pozostania RS w ramach Bośni i jej ewentualnego rozpadu nadal jest aktualna, czemu 
sprzyja też postawa jednego z czołowych działaczy, byłego premiera i aktualnego pre-
zydenta Milorada Dodika popieranego przez bardzo wielu Serbów76. Warto dodać, 
że sam prezydent Dodik podczas licznych spotkań z diasporą serbską czy politykami 
z Belgradu, odbytych na przełomie kwietnia i maja 2012 r. po raz kolejny poruszał ten 
problem i nie wykluczał podobnej ewentualności („jesteśmy przygotowani na rozpad 
BiH”), choć jak sam podkreślał „nie nastąpi to w najbliższym czasie”77.

71 BiH: W Sarajewie powstanie pomnik Serbów zabitych przez Muzułmanów, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ 5052777, 
wiadomosc-drukuj.html.

72 Jednym z podobnych przykładów są krańcowo odmienne oceny ze strony Bośniaków i Serbów nakręconego w końcu 
2011 roku przez Angelinę Jolie filmu In the Land of Blood and Honey (W krainie krwi i miodu), którego tłem jest wojna 
w Bośni. Jego głównym wątkiem są losy młodej muzułmanki i Serba, których przed wojną łączyło uczucie, a konflikt spo-
wodował, że znaleźli się po przeciwnych stronach. On jako komendant obozu, a ona jako więźniarka, która tam tra-
fiła. O ile obraz ten wywołał pozytywne reakcje u m.in. u byłych muzułmańskich więźniów i matek, które straciły synów 
w Srebrenicy, o tyle gwałtowny sprzeciw i niechęć wyrazili Serbowie, którzy uznali film za „tendencyjny” i ukazujący ich 
jako „jedynych winnych” i „tych złych”. Por. szerzej P. Zychowicz, Angelina Jolie obraziła Serbów?, www.rp.pl /artykul/ 
775144.html? print= tak&p=0. Na temat obrazu wojny i głębokich różnic w nauczaniu historii u poszczególnych naro-
dów BiH, por. także M. Rekść, Jeden kraj, trzy historie. Interpretacje przeszłości w podaytonowskiej Bośni i Hercegowi-
nie, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat, op. cit., s. 383 i n.

73 Na temat zabiegów Serbii o integrację z UE, por. m.in. M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia and the European Union 
at the Beginning of the Twenty First Century (in the Light of the Serbian Media), „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Mię-
dzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2008, nr 2/1 (10/1), s. 255 i n.; D. Wybranowski, Stosunki 
Serbii z Unią Europejską w pierwszych latach XXI wieku. Przyczynek do polityki rozszerzenia UE na Bałkanach Zachod-
nich, [w:] Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 –przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Poznań 
2009, s. 127 i n. i ostatnio N. Lubik-Reczek, Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO 
(Analiza porównawcza), Toruń 2011, s. 221 i n. 

74 Por. B92, Tanjug, Srbija dobila status kandidata, http://www.b92. net/info/ vesti/index. php?yyyy= 2012&mm= 03&d-
d=02&nav_category...; Srbija postala kandidat za članstvo u EU, http:/www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Srbija-dobi-
la-status-kandidata-za-EU.lt.html.

75 Ešdaun i Sorensen: 20. godišnjica opomena na strahote rata, http://www.nezavisne.com /novosti/bih/Esdaun-i-
Sorensen-20-godisnjica-opomena-na...; Bośnia i Hercegowina: obchody 20. rocznicy wybuchu wojny, http://wiadomo-
sci.onet.pl/swiat/5092214, wiadomość-drukuj.html.

76 O postaci M. Dodika i jego działalności por. m.in. M. Kuczyński, op. cit., s. 247 i n.; D. Gibas-Krzak, A. Krzak, Południo-
wosłowiańska…, s. 100–101; M. Korzeniewska-Wiszniewska, Republika Serbska i Serbowie – sytuacja obecna i perspek-
tywy, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat, op. cit., s. 354 i n.; D. Wybranowski, Między niepodległością, op. cit., s. 263 i n. 
Na temat problemu ewentualnej secesji Republiki Serbskiej i trwałości BiH, por. także J. Muś, Implikacje rozpadu Bośni 
i Hercegowiny dla Serbii i Chorwacji, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat, op. cit., s. 362 i n.

77 Por. m.in. wypowiedzi tego polityka na łamach serbskiej prasy: Dodik: Pripremamo se na raspad Bosne i Hercegovine, 
http://www.danas.rs/danasrs/svet/region/dodik_pripremamo_se za_ raspad bosne i_h; Dodik: Najbolje da se razi-
đemo sa Bošnjacima, http://www.vesti-online. com/Vesti/Tema-dana-/220797/Dodik-Najbolje-da-se-razidem.



Proces redukcji i kres istnienia Armii Republiki Serbskiej w Bośni (1995–2006)

Ambitny i śmiały zamiar polityków zachodnich, by wydatnie zmniejszyć armie et-
niczne wojujących stron z łącznej liczby ponad 400 tysięcy do około 10 tysięcy, udał 
się w latach 1996–2003. Obecne OSBiH są oparte na parytetach etnicznych, ale i na 
swoistej równowadze liczebnej, bo różnice między liczebnością żołnierzy trzech głów-
nych narodów są dziś bardzo niewielkie. Dziś Serbowie nie stanowią samodzielnej 
siły zbrojnej, ale niewielką część jednolitej i małej liczebnie armii Bośni i Hercego-
winy i są jedynie wspomnieniem po VRS. Te 2–3 tysiące żołnierzy serbskich pozostają-
cych w armii na stopie pokojowej nie stanowi czynnika zagrożenia dla bezpieczeństwa 
w kraju i w regionie. Zatem dla polityków z Banja Luki nie ma dziś zaplecza w postaci 
własnych liczących się sił zbrojnych i „zbrojnego ramienia”, a jak na razie trudno by im 
było odbudować dawną VRS, tym bardziej że nie ma porównania z sytuacją z 1992 r., 
gdy JNA w ogromnym stopniu pozwoliła ją stworzyć i zasilić żołnierzami i sprzętem 
ciężkim. Dziś mogą to tylko w niewielkim stopniu uczynić z pomocą Belgradu, ale czy 
obecne elity polityczne Serbii miały interes polityczny, by wesprzeć zbrojnie i kadrowo 
Republikę Serbską i jednocześnie zaryzykować wyraźne zaostrzenie stosunków z Za-
chodem, pozostaje pytaniem otwartym.

Nie wiadomo jednak, czy wciąż przedłużający się i narastający kryzys gospodarczy 
i polityczny w Europie oraz samej UE, czy ewentualne zaangażowanie USA w długo-
trwały konflikt z Iranem i niespodziewany, niekorzystny rozwój wydarzeń dla obec-
ności amerykańskiej w Afganistanie, czy mniej lub bardziej widoczne wsparcie Rosji 
nie stworzą sprzyjającej sytuacji do przyszłej secesji Republiki Serbskiej. Ta natomiast 
znów będzie potrzebowała silnej armii, tj. takiej, jaką była jeszcze do schyłku lat 90. 
XX wieku VRS, bo poczucie zagrożenia ze strony Zachodu i sąsiadów znów może dać 
okazję niektórym politykom i mieszkańcom tej części BiH do reaktywacji nadziei re-
wanżu za „upokorzenia” Serbów bośniackich czy budzenia nastrojów konfrontacji 
i ambicji posiadania własnych sił zbrojnych. To natomiast może stanowić ogromną 
nadzieję i realną perspektywę na powrót do dobrze znanego już zajęcia i lepszy byt 
dla wielu tysięcy serbskich weteranów, którzy często przymusowo stali się cywilami 
lub zostali dotknięci bezrobociem i pauperyzacją.


