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Negocjacje Serbii z Kosowem – gra na czas pod presją Zachodu 

Marta Szpala 

We wrześniu ma się rozpocząć kolejna faza rozmów między Serbią a Kosowem, których celem 
jest wypracowanie kompleksowego porozumienia regulującego stosunki obu krajów. Nego-
cjacje, które pod auspicjami Unii Europejskiej trwają od 2011 roku, zapoczątkowały wpraw-
dzie proces włączania mniejszości serbskiej oraz terytoriów przez nią zamieszkanych w system 
instytucjonalny Kosowa, ale od trzech lat tkwią w martwym punkcie. Prisztina nie zgadza się 
na dalsze ustępstwa wobec Serbów, dopóki Belgrad, przynajmniej de facto, nie uzna niepod-
ległości Kosowa. Zarówno dla władz Serbii, jak i Kosowa kompromis będzie rozwiązaniem 
bardzo kosztownym politycznie ze względu na sprzeciw społeczeństwa i opozycji. Tymczasem 
UE i USA naciskają na Belgrad i Prisztinę, aby zawarły porozumienie najpóźniej do połowy 
2019 roku. Serbskie i kosowskie elity nie mogą zignorować tej presji, ponieważ swoją pozy-
cję polityczną zawdzięczają w dużej mierze poparciu Zachodu. W związku z tym władze obu 
państw są zainteresowane grą na czas i przedłużaniem rozmów. Służy temu okresowa eskalacja 
napięć i przedkładanie rozwiązań, które są nie do przyjęcia dla drugiej strony bądź społeczno-
ści międzynarodowej. Przykładem takich działań były propozycje korekty granic przedstawione 
w lipcu przez prezydentów Serbii Aleksandara Vučicia i Kosowa Hashima Thaçiego, które wy-
wołały liczne kontrowersje w kraju i za granicą. Wypracowanie kompromisu mogą utrudnić po-
działy pomiędzy państwami Zachodu, które nie mają wspólnej strategii wobec negocjacji. Stany 
Zjednoczone naciskają na szybkie rozwiązanie sporu nawet za cenę korekty granic. Przeciwne 
temu rozwiązaniu są natomiast państwa unijne, które obawiają się, że wzmocniłoby to ruchy 
separatystyczne na całych Bałkanach. Podziały te będą starali się rozgrywać zarówno Serbowie, 
jak i kosowscy Albańczycy, tymczasem to właśnie od efektywnej presji Zachodu będzie zależało 
powodzenie procesu normalizacji stosunków serbsko-kosowskich. 

Impas w negocjacjach 

Proces negocjacji pomiędzy Serbią a Kosowem 
pod auspicjami UE rozpoczął się w marcu 2011 
roku, trzy lata po proklamacji niepodległości 
Kosowa. Komisja Europejska wykorzystała 
unijne aspiracje obu państw i zachęcała stro-
ny do rozwiązania kwestii spornych, oferując 
w zamian postępy w procesie integracji euro-
pejskiej. Wypracowano 33 porozumienia doty-
czące głównie kwestii technicznych. W kwietniu 
2013 roku zawarto tzw. porozumienie bruksel-

skie, które pozwoliło Prisztinie uzyskać ograni-
czoną kontrolę nad całym terytorium państwa. 
Belgrad zgodził się na podporządkowanie wła-
dzom w Prisztinie czterech serbskich gmin na 
północy Kosowa oraz serbskich struktur siło-
wych (policji i formacji obrony cywilnej) i wy-
miaru sprawiedliwości działających w Kosowie. 
W zamian Kosowo miało przyznać szerokie pre-
rogatywy Związkowi Gmin Serbskich (Zajedni-
ca Srpskih Opština, ZSO), który miał stworzyć 
10 gmin, gdzie Serbowie stanowią większość 
mieszkańców. Porozumienie o ZSO do dziś nie 
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zostało zrealizowane ze względu na sprzeciw 
społeczny i protesty opozycji1. 
Władze w Belgradzie zachowują wpływ na sytu-
ację wewnętrzną w Kosowie, kontrolując głów-
ne ugrupowanie mniejszości serbskiej. Według 
kosowskich przeciwników porozumienia z Ser-
bią powołanie ZSO dodatkowo pogorszyłoby tę 
sytuację i uczyniło Kosowo zależnym od polityki 
Serbii, co więcej – ustępstwa te nie dały Priszti-
nie nic w zamian, gdyż Serbia wciąż nie uzna-
je niepodległości Kosowa. Wdrożenie ustawy 
o ustanowieniu ZSO zablokował w 2015 roku 
kosowski Sąd Konstytucyjny, po czym Priszti-
na zaproponowała renegocjacje porozumienia. 

Serbia jednak niezmiennie domaga się jego re-
alizacji w uzgodnionym kształcie. Tym samym 
dotychczasowa formuła negocjacji – skupienie 
się na rozwiązywaniu technicznych problemów 
bez rozstrzygania kwestii statusu Kosowa – wy-
czerpała się. Mimo to rozmowy kontynuowano, 
choć zawarcie kolejnych porozumień było nie-
możliwe, a wdrażanie wcześniejszych uzgod-
nień zostało znacząco spowolnione. W konse-
kwencji stosunki między Belgradem i Prisztiną 
zamiast poprawiać się, stawały się coraz bar-
dziej napięte, a sprzeciw społeczny wobec ne-
gocjacji zdecydowanie wzrósł, szczególnie 
w Kosowie.  

1 First agreement of principles governing the normalization of 
relation, http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/ 
FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_
NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_
BRUSSELS_en.pdf. W sierpniu 2015 roku zawarto do-
datkowe porozumienie precyzujące prerogatywy ZSO, 
Associaton/Community of Serb majority municipalites in 
Kosovo – general principles/main elements, http://eeas.eu-
ropa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/150825_02_
association-community-of-serb-majority-municipalities-in
-kosovo-general-principles-main-elements_en.pdf 

Serbska gra na przeciąganie rozmów 

Uregulowanie sporu serbsko-kosowskiego nie 
jest na rękę władzom w Belgradzie, ponieważ 
polityka wobec Prisztiny jest ich główną kar-
tą przetargową w stosunkach z UE, a wpływy 
Serbii w Kosowie wzmacniają jej pozycję mię-
dzynarodową. W zamian za koncyliacyjne po-
dejście do Kosowa państwa UE i USA tolerują 
niedemokratyczne praktyki władz w Belgra-
dzie. Uznanie niepodległości tego państwa (na-
wet de facto) i podpisanie kompleksowego po-
rozumienia z Prisztiną już na wczesnym etapie 
integracji Serbii z UE byłoby więc dla Belgradu 
niekorzystne. Serbia nie ma gwarancji, że człon-
kostwo rzeczywiście uzyska, nawet jeśli spełni 
wszystkie warunki.
W Serbii sprzeciw wobec porozumienia z Ko-
sowem jest bardzo duży. Według badań opi-
nii publicznej 81% Serbów jest przeciwnych 
uznaniu niepodległości Kosowa, nawet jeśli 
oznaczałoby to przyspieszenie integracji z UE. 
Jednocześnie 43% ankietowanych zdaje sobie 
sprawę, że Serbia utraciła Kosowo, a 45% jest 
przeciwnego zdania2. Dla 63% ankietowanych 
„zamrożony konflikt” jest najlepszym rozwią-
zaniem obecnej sytuacji i tylko 21% popiera 
zawarcie porozumienia z władzami w Priszti-
nie3. Zarazem jednak, biorąc pod uwagę domi-
nację prezydenta Aleksandara Vučicia na sce-
nie politycznej można założyć, że polityk ten 
byłby w stanie przekonać społeczeństwo do 
kompromisu z Prisztiną, i to zarówno w Serbii, 
gdzie opozycja jest słaba i rozdrobniona, jak 
i wśród Serbów w Kosowie, gdyż ugrupowania 
kosowskich Serbów są kontrolowane przez po-
pleczników Vučicia. Byłoby to tym łatwiejsze, 
że najważniejsze serbskie media są własnością 
biznesmenów powiązanych z prezydentem.   

2 O. Karaberg, Može li Vučić preživeti referendum 
o Kosovu?, Radio Slobodna Evropa, 8.07.2018, https://
www.slobodnaevropa.org/a/most-referendum-koso-
vo/29348775.html 

3 B. Baković, Dve trećine Srba tuguje zbog Kosova, 
„Politika”, 8.06.2018, http://www.politika.rs/sr/cla-
nak/405205/Dve-trecine-Srba-tuguje-zbog-Kosova 

Negocjacje kosowsko-serbskie od trzech 
lat tkwią w martwym punkcie, a stosunki 
obu państw stają się coraz bardziej napięte.
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Kosowo niechętne ustępstwom

Dla Kosowa zawarcie porozumienia jest kwe-
stią priorytetową, gdyż brak uznania ze stro-
ny Serbii uniemożliwia Prisztinie efektywne 
funkcjonowanie na arenie międzynarodowej. 

Porozumienie w tej sprawie oznacza jednak 
koncesje na rzecz Belgradu, czemu sprzeciwia 
się społeczeństwo. Problemem utrudniającym 
negocjacje jest brak silnych liderów politycz-
nych, którzy zdecydowaliby się firmować pro-
ces normalizacji z Serbią. Prowadzący negocja-
cje prezydent Hashim Thaçi ma słabą pozycję 
polityczną nawet w rządzącej Demokratycznej 
Partii Kosowa, z której się wywodzi. Zarówno 
opozycja, jak i członkowie jego macierzyste-
go ugrupowania zarzucają prezydentowi, że 
swoją pozycję zawdzięcza wsparciu Zachodu, 
a przede wszystkim USA, w zamian za ustęp-
stwa wobec Serbii uderzające w interesy naro-
dowe państwa. Rozdrobnienie i ostra rywaliza-
cja na scenie politycznej Kosowa powodują, że 
przywódcy poszczególnych ugrupowań raczej 
są skłonni budować swoją pozycję na nieustę-
pliwości wobec Belgradu niż wspieraniu kom-
promisowych rozwiązań. Co więcej, opozycyj-
ne ugrupowanie Vetëvendosje, kontestujące 
wszelkie koncesje na rzecz Serbii, aktywnie mo-
bilizuje społeczeństwo przeciwko negocjacjom. 

Incydenty i prowokacje  

Ze względu na sytuację wewnętrzną władze 
Serbii i Kosowa są bardziej zainteresowane wy-
korzystaniem negocjacji dla bieżących korzyści 
politycznych i wzmacniania wizerunku obroń-
ców interesów narodowych niż wypracowywa-

niem kompromisowych rozwiązań. W ostatnich 
latach eskalacje napięcia przekładały się na 
wzrost sprzeciwu opinii publicznej wobec po-
rozumienia, co służyło kosowskim i serbskim 
politykom w relacjach z Zachodem jako wygod-
na wymówka usprawiedliwiająca przedłużanie 
negocjacji. Belgrad i Prisztina uciekały się do 
prowokowania incydentów w stosunkach dwu-
stronnych, które miały mobilizować elektorat 
i zwiększyć popularność kandydatów partii rzą-
dzących jako obrońców interesów narodowych. 
Przykładem takich działań był kryzys dyploma-
tyczny w styczniu 2017 roku, wywołany wysła-
niem do kosowskiej Mitrowicy pociągu ozdo-
bionego hasłami „Kosowo to Serbia” tuż przed 
wyborami prezydenckimi w Serbii. W mar-
cu 2018 roku służył temu incydent związany 
z zatrzymaniem dyrektora serbskiego Urzędu 
ds. Kosowa i Metohiji Marko Djuricia przez służ-
by kosowskie. Wiele wskazuje na to, że serbskim 
władzom zależało wówczas na efektownym za-
trzymaniu wysokiego urzędnika serbskiego. 

W poszukiwaniu kompleksowego 
rozwiązania

Pat w negocjacjach oraz coraz bardziej nie-
stabilna sytuacja na Bałkanach spowodowały 
modyfikację podejścia UE do kwestii Kosowa. 
W lipcu 2017 roku pod naciskiem UE prezy-
denci Hashim Thaçi i Aleksandar Vučić ogło-
sili rozpoczęcie nowej fazy rozmów, która ma 
doprowadzić do wypracowania całościowe-
go porozumienia normalizującego stosunki 
kosowsko-serbskie. Skomplikowana sytuacja 
powyborcza w Niemczech, które odgrywają 
kluczową rolę w kształtowaniu polityki UE na 
Bałkanach, uniemożliwiła państwom człon-
kowskim i unijnym instytucjom wypracowa-
nie strategii negocjacji. Pozwoliło to władzom 
w Belgradzie i Prisztinie na odwlekanie kolej-
nych rund negocjacyjnych pod pretekstem wy-
pracowania narodowego konsensusu w spra-
wie rozwiązania spornych kwestii. Prezydent 
Vučić ogłosił w lipcu 2017 roku szeroko zakrojo-
ne narodowe konsultacje o przyszłości Kosowa. 
Z kolei w Kosowie wiosną br. podjęto próbę 

Brak uznania utrudnia Prisztinie funk-
cjonowanie na arenie międzynarodowej, 
więc nie zgadza się na dalsze ustępstwa 
wobec Serbów, dopóki Belgrad nie uzna 
niepodległości Kosowa, przynajmniej de 
facto.
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zbudowania ponadpartyjnego konsensusu 
na rzecz dialogu z Serbią. Obie inicjatywy nie 
doprowadziły do wypracowania stanowiska 
negocjacyjnego, pozwoliły jednak rządzącym 
oswoić opinię publiczną z koncepcją zawarcia 
porozumienia kosowsko-serbskiego. 

W założeniach nowej strategii UE wobec Bał-
kanów Zachodnich, ogłoszonej w lutym przez 
Komisję Europejską, stwierdzono, że Serbia 
ma szanse na uzyskanie członkostwa w UE do 
2025 roku pod warunkiem zawarcia prawnie 
obowiązującej umowy z Kosowem. Dotrzyma-
nie tego terminu oznaczałoby konieczność wy-
pracowania porozumienia najpóźniej do końca 
2019 roku4. Na rozwiązanie sporu naciskają też 
Stany Zjednoczone. Kompleksowe rozwiązanie 
dotyczyć ma szeregu kwestii: demarkacji gra-
nicy, formy i trybu wzajemnego uznania nie-
podległości, kwestii majątkowych dotyczących 
zarówno własności prywatnej, jak i państwo-
wej, a także pozycji serbskiej mniejszości oraz 
Serbskiej Cerkwi Prawosławnej i miejsc kultu 
w kosowskim systemie prawnym. Problematycz-
ną kwestią jest też rozliczenie zbrodni wojen-
nych w obu państwach. Wypracowanie takie-
go porozumienia będzie bardzo trudne. Przed 
rundą negocjacji zaplanowaną na wrzesień 
obie strony proponują rozwiązania, które mają 
wzmocnić ich pozycje negocjacyjne, zarówno 
względem Zachodu, jak i na scenie wewnętrz-
nej. Propozycje te służą także przetestowaniu 
reakcji Zachodu oraz własnych społeczeństw.   

4 Scenarios for the ‘Grand Finale’ between Kosovo and 
Serbia, April 2018, http://balkansgroup.org/wp-content/
uploads/2018/04/SCENARIOS-FOR-THE-GRAND-FINALE
-BETWEEN-KOSOVO-AND-SERBIA.pdf 

Serbska propozycja podziału Kosowa 

Przed i po ogłoszeniu niepodległości przez 
Kosowo serbscy politycy, ale także zagranicz-
ni analitycy spekulowali czasem o korzyściach 
z ewentualnego podziału Kosowa i przyłącze-
nia do Serbii północnej części tego kraju w za-
mian za uznanie jego niepodległości5. Chodzi 
o cztery gminy z północną częścią Mitrowicy. 
Choć większość Serbów w Kosowie mieszka 
w enklawach na południu kraju (45–75 tysię-
cy osób)6, to właśnie Północna Mitrowica jako 
jedyny serbski ośrodek miejski jest administra-
cyjnym centrum serbskiej mniejszości w Koso-
wie. Pomysł podziału Kosowa przez lata nie 
odgrywał istotnej roli w debacie, gdyż stał 
w sprzeczności z zasadą nienaruszalności gra-
nic administracyjnych z czasów Jugosławii 
i postulatem budowy państw wieloetnicz-
nych, które były fundamentem polityki Zacho-
du wobec Bałkanów. W ostatnich tygodniach 
publiczną debatę o podziale Kosowa wywołał 
jednak wywiad amerykańskiego ambasado-
ra w Prisztinie Grega Delawie, który pytany 
o stosunek USA do tej kwestii po raz pierwszy 
nie wypowiedział się negatywnie, tylko udzie-
lił wymijającej odpowiedzi7. Wypowiedź ta 
wzbudziła liczne spekulacje o zmianie stanowi-
ska Waszyngtonu, który dotychczas oficjalnie 
wykluczał taką możliwość8. Poczucie niepew-
ności wzmocniły oświadczenia ambasad USA 
w Prisztinie i Belgradzie, że potrzebna jest „kre-
atywność i elastyczność” dla wypracowania 

5 Za takim rozwiązaniem w pewnym momencie opowia-
dał się m.in. premier Zoran Djindjic, Moguća podela KiM 
u dve faze, „Blic”, 27.03.2007, https://www.blic.rs/vesti/
politika/moguca-podela-kim-u-dve-faze/fc68tv0 

6 M. Milošević, Krizna grupa i kosovska rupa, „Vreme”, 
2.09.2010, https://www.vreme.com//cms/view.php?id=948 
073 

7 US Ambassador in Pristina Sparks Kosovo Partition Spe-
culations, 20.07.2018, http://www.balkaninsight.com/
en/article/us-ambassador-to-pristina-delawie-kosovo
-partition-07-20-2018 

8 W czerwcu 2018 roku blisko współpracujący z USA think 
tank CEAS również opublikował raport rekomendujący 
podział Kosowa, Zob. West Side Story, June 2018, https://
www.ceas-serbia.org/images/2018/CEAS_Study_-West_
Side_Story.pdf 

Dla Serbii utrzymanie status quo w sto-
sunkach z Prisztiną jest korzystne, ale 
Belgrad pod presją Zachodu zgodził 
się na rozmowy mające wypracować 
kompleksowe porozumienie z Kosowem.

http://balkansgroup.org/wp-content/uploads/2018/04/SCENARIOS-FOR-THE-GRAND-FINALE-BETWEEN-KOSOVO-AND-SERBIA.pdf
http://balkansgroup.org/wp-content/uploads/2018/04/SCENARIOS-FOR-THE-GRAND-FINALE-BETWEEN-KOSOVO-AND-SERBIA.pdf
http://balkansgroup.org/wp-content/uploads/2018/04/SCENARIOS-FOR-THE-GRAND-FINALE-BETWEEN-KOSOVO-AND-SERBIA.pdf
https://www.blic.rs/vesti/politika/moguca-podela-kim-u-dve-faze/fc68tv0
https://www.blic.rs/vesti/politika/moguca-podela-kim-u-dve-faze/fc68tv0
https://www.vreme.com//cms/view.php?id=948073
https://www.vreme.com//cms/view.php?id=948073
http://www.balkaninsight.com/en/article/us-ambassador-to-pristina-delawie-kosovo-partition-07-20-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/us-ambassador-to-pristina-delawie-kosovo-partition-07-20-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/us-ambassador-to-pristina-delawie-kosovo-partition-07-20-2018
https://www.ceas-serbia.org/images/2018/CEAS_Study_-West_Side_Story.pdf
https://www.ceas-serbia.org/images/2018/CEAS_Study_-West_Side_Story.pdf
https://www.ceas-serbia.org/images/2018/CEAS_Study_-West_Side_Story.pdf
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trwałych rozwiązań w stosunkach obu państw9. 
Okazję tę wykorzystał prezydent Serbii Alek-
sandar Vučić, próbujący balansować pomiędzy 
presją Zachodu na kompromis z Prisztiną a opo-
rem społeczeństwa przed uznaniem niepodle-
głości Kosowa. W wywiadzie dla chorwackie-
go tygodnika „Globus” pod koniec lipca Vučić 
stwierdził, że „Serbowie wiedzą, że Kosowo 
jest stracone, ale on uczyni wszystko, by ocalić 
to, co jeszcze można”10. Wypowiedź ta sygna-
lizuje, że Vučić gotów jest przedstawić przyłą-
czenie czterech gmin do Serbii jako sukces11. 

Belgrad niewątpliwie akcentowałby wówczas, 
że Serbia przejęła najbardziej cenne przedsię-
biorstwa znajdujące się na tym obszarze, np. 
kombinat górniczo-metalurgiczno-chemiczny 
Trepča ze złożami m.in. srebra, cynku, ołowiu 
oraz kompleks zbiorników wodnych, tam i elek-
trowni Gazivoda. Ułatwiłoby to prezydentowi 
przekonanie społeczeństwa do zaakceptowania 
niepodległości Kosowa. Za takim rozwiązaniem 
opowiedział się także minister spraw zagranicz-
nych Ivica Dačić12, który podczas wizyty w USA 
przekonywał do tej koncepcji współpracowni-

9 SAD: Dalekovidost i fleksibilnost potrebni za održivo 
rešenje za Kosovo, RTS, 9.08.2018, http://www.rts.rs/
page/stories/sr/story/9/politika/3225429/sad-dalekovi-
dost-i-fleksibilnost-potrebni-za-odrzivo-resenje.html 

10 Vučić za hrvatski „Globus”: Svi Srbi znaju da su izgubi-
li Kosovo, „Blic”, 26.07.2018, https://www.blic.rs/vesti/
politika/vucic-za-hrvatski-globus-svi-srbi-znaju-da-su-i-
zgubili-kosovo/ht8qxgz 

11 Za podziałem Kosowa jest 33% ankietowanych w Serbii. 
O. Karaberg, Može li Vučić preživeti referendum o Koso-
vu?, op.cit. 

12 Dačić: Podela Kosova jedino moguće i brzo rešenje, ali tre-
ba videti i druge opcije, „Blic”, 28.05.2018, https://www.
blic.rs/vesti/politika/dacic-podela-kosova-jedino-moguce-i
-brzo-resenje-ali-treba-videti-i-druge-opcije/l9pefsm 

ków Donalda Trumpa13. Korekta granic pomię-
dzy Serbią a Kosowem zgodnie z etnicznym 
rozmieszczeniem ludności zapewne zostałaby 
także wykorzystana przez serbskich polityków 
w Bośni i Hercegowinie do uzasadnienia wła-
snych aspiracji secesjonistycznych. 
Rozwiązanie to miałoby dla Serbii też negatyw-
ne konsekwencje – znacząco osłabiłoby wpływ 
Belgradu na władze w Prisztinie i pozycję serb-
skiej mniejszości. Serbia w takiej sytuacji miała-
by niewielkie szanse na wynegocjowanie roz-
wiązań korzystnych dla mniejszości i Serbskiej 
Cerkwi Prawosławnej (najważniejsze serbskie 
obiekty sakralne znajdują się na południu Koso-
wa). Pozbawieni specjalnego statusu Serbowie 
zapewne jeszcze szybciej opuszczaliby enklawy 
na południu kraju. Z tego względu najwięk-
szym przeciwnikiem podziału są duchowni pra-
wosławni z Kosowa. Biskup raszko-prizrenski 
Teodozjusz w otwartym liście skrytykował tę 
koncepcję, gdyż w jego opinii oznacza to ko-
niec serbskiej obecności na tym obszarze14. 

Kosowska kontroferta 

Przekazanie czterech gmin Serbii byłoby dla 
kosowskiego społeczeństwa bardzo trudne do 
zaakceptowania. Dla Prisztiny takie rozwiązanie 
byłoby też niekorzystne ze względów ekono-
miczno-strategicznych. Zbiornik Gazivoda ma 
kluczowe znaczenie dla zaopatrywania stolicy 
w prąd i wodę oraz dla chłodzenia elektrowni 
Obilić, produkującej 97% energii elektrycznej 
w Kosowie. Oddanie gmin Serbii pozbawi-
łoby też Kosowo ewentualnych dochodów 
z wydobycia złóż w Trepčy. Mimo to prezydent 
Kosowa Hashim Thaçi nie odrzucił jednoznacz-
nie serbskiej propozycji, ale zaproponował ko-
rektę granicy i przyłączenie do Kosowa trzech 

13 Server: Na ideju o podeli Kosova Amerikaci će reći ne, 
„Danas”, 16.08.2018. https://www.danas.rs/politika/server
-na-ideju-o-podeli-kosova-amerikaci-ce-reci-ne/

14 Vladika Teodosije: Podela KiM vodi iseljavanju Srba, stra-
danju baštine..., RTS, 25.07.2018, http://www.rts.rs/page/
stories/sr/story/9/politika/3210651/vladika-teodosije-pode-
la-kim-vodi-iseljavanju-srba-stradanju-bastine.html 

Władze Kosowa i Serbii będą starały się 
grać na czas, gdyż wszelkie koncesje na 
rzecz drugiej strony są bardzo kosztowne 
politycznie, a zawarcie porozumienia bę-
dzie wymagać silnej presji Zachodu.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3225429/sad-dalekovidost-i-fleksibilnost-potrebni-za-odrzivo-resenje.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3225429/sad-dalekovidost-i-fleksibilnost-potrebni-za-odrzivo-resenje.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3225429/sad-dalekovidost-i-fleksibilnost-potrebni-za-odrzivo-resenje.html
https://www.blic.rs/vesti/politika/vucic-za-hrvatski-globus-svi-srbi-znaju-da-su-izgubili-kosovo/ht8qxgz
https://www.blic.rs/vesti/politika/vucic-za-hrvatski-globus-svi-srbi-znaju-da-su-izgubili-kosovo/ht8qxgz
https://www.blic.rs/vesti/politika/vucic-za-hrvatski-globus-svi-srbi-znaju-da-su-izgubili-kosovo/ht8qxgz
https://www.blic.rs/vesti/politika/dacic-podela-kosova-jedino-moguce-i-brzo-resenje-ali-treba-videti-i-druge-opcije/l9pefsm
https://www.blic.rs/vesti/politika/dacic-podela-kosova-jedino-moguce-i-brzo-resenje-ali-treba-videti-i-druge-opcije/l9pefsm
https://www.blic.rs/vesti/politika/dacic-podela-kosova-jedino-moguce-i-brzo-resenje-ali-treba-videti-i-druge-opcije/l9pefsm
https://www.danas.rs/politika/server-na-ideju-o-podeli-kosova-amerikaci-ce-reci-ne/
https://www.danas.rs/politika/server-na-ideju-o-podeli-kosova-amerikaci-ce-reci-ne/
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3210651/vladika-teodosije-podela-kim-vodi-iseljavanju-srba-stradanju-bastine.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3210651/vladika-teodosije-podela-kim-vodi-iseljavanju-srba-stradanju-bastine.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3210651/vladika-teodosije-podela-kim-vodi-iseljavanju-srba-stradanju-bastine.html


KOMENTARZE OSW   NUMER 281 6

serbskich gmin zamieszkanych przez mniej-
szość albańską (m.in. Dolina Preszewa). Pro-
pozycja prezydenta została odrzucona przez 
wszystkie ugrupowania parlamentarne w Ko-
sowie. Również rządząca Demokratyczna Partia 
Kosowa (PDK), której Thaçi był współtwórcą, 

jest przeciwna temu rozwiązaniu. Thaçi zapew-
ne chciał zwrócić Serbom uwagę na negatyw-
ne konsekwencje forsowania koncepcji scalania 
ziem jednolitych etnicznie. Taki postulat wbrew 
intencjom Belgradu mogłyby wykorzystać ży-
jące w Serbii mniejszości – poza Albańczykami 
z Doliny Preszewa również Bośniacy z Sandża-
ku. Jednakże prezydent Thaçi stwierdził, że jest 
w stanie zaakceptować pewną korektę granic. 
Zapewne oznaczałoby to przekazanie Serbii kil-
ku wiosek na północy Kosowa. 

Perspektywy 

Władze Kosowa i Serbii nie są zainteresowa-
ne zawarciem kompleksowego porozumienia, 
gdyż wszelkie koncesje na rzecz drugiej strony 
są bardzo kosztowne polityczne. W obu pań-
stwach jest liczne grono przeciwników negocja-
cji. Niewielkie są też szanse na przyspieszenie 
procesu integracji z UE obu krajów w zamian 
za zawarcie kompromisu, co było główną prze-
słanką poprzednich porozumień. Zarazem jed-
nak przywódcy obu państw uzyskują popar-
cie Zachodu, demonstrując wolę rozwiązania 
sporu, w przeciwieństwie do opozycji, która 
w obu krajach odrzuca wszelkie propozycje 
kompromisu. W interesie władz Kosowa i Serbii 
jest więc przedłużanie rozmów, a nie wypra-
cowanie porozumienia. Służy temu okresowe 
podsycanie napięć w stosunkach obu państw,

które służą jako pretekst do odkładania kolej-
nych rund negocjacji. Tego typu praktyki za-
pewne będą kontynuowane.
Zawarcie porozumienia między Belgradem 
i Prisztiną będzie przede wszystkim zależało 
od skuteczności nacisków Zachodu i od tego, 
czy państwa UE oraz USA będą w stanie wy-
pracować wspólną strategię w rozmowach 
z Serbią i Kosowem. Waszyngton wydaje się 
dążyć do szybkiego rozwiązania kwestii ko-
sowskiej i gotów jest wynagrodzić Belgrado-
wi ustępstwa korzystną korektą granic. Jak 
stwierdził asystent sekretarza stanu A. Wess 
Mitchell, dla USA priorytetem jest rozwiązanie 
wspólnie z UE kwestii spornych na Bałkanach, 
gdyż ich istnienie umożliwia Rosji wzmacnia-
nie pozycji w regionie15. Wydaje się, że wpływy 
Waszyngtonu w Kosowie są na tyle mocne, że 
USA byłyby w stanie przekonać elity kosowskie 
do tego rozwiązania, ale jest ono nie do przy-
jęcia m.in. dla Niemiec i Wielkiej Brytanii16 oba-
wiających się efektu domina17. Kanclerz Angela 
Merkel odrzuciła koncepcje zmiany granic na 
Bałkanach18. Rosja będzie zapewne aktywnie 
przeciwdziałać uregulowaniu kwestii niepod-
ległości Kosowa, gdyż oznaczałoby to utratę 
głównego narzędzia nacisku na Serbię. Zara-
zem rozwiązanie obejmujące zmiany terytorial-
ne byłoby dla Rosji korzystne, gdyż stałoby się 
kołem zamachowym rewizjonizmu terytorial-
nego w regionie, ułatwiając Moskwie destabili-
zowanie krajów regionu i niweczenie ich proza-
chodnich aspiracji. 

15 Assistant Secretary of the Bureau of European and Eu-
rasian Affairs A. Wess Mitchell’s speech at the Heritage 
Foundation, 6.06.2018, https://ge.usembassy.gov/as-
sistant-secretary-of-the-bureau-of-european-and-eura-
sian-affairs-a-wess-mitchells-speech-at-the-heritage-fo-
undation-as-prepared-june-6/ 

16 A.Z. Loxha, London i Berlin protiv ‘korekcije granica’, Ra-
dio Slobodna Evropa, 9.08.2018, https://www.slobod-
naevropa.org/a/kosovo-podele-granice-medjunarodna
-zajednica/29422044.html 

17 Korekta granic w Kosowie zapewne byłaby impulsem do 
podniesienia podobnych postulatów przez m.in. mniej-
szość albańską w Czarnogórze i Macedonii oraz Bośnia-
ków w serbskim Nowym Pazarze. 

18 A. Grey, Angela Merkel: No Balkan border changes, 
„Politico”, 13.08.2018, https://www.politico.eu/article/
angela-merkel-no-balkan-border-changes-kosovo-ser-
bia-vucic-thaci/amp/?__twitter_impression=true 

USA dążą do szybkiego rozwiązania kwestii 
kosowskiej, nawet jeśli oznaczałoby to ko-
nieczność korekty granic, ale jest to nie do 
przyjęcia dla Berlina.

https://ge.usembassy.gov/assistant-secretary-of-the-bureau-of-european-and-eurasian-affairs-a-wess-mitchells-speech-at-the-heritage-foundation-as-prepared-june-6/
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https://ge.usembassy.gov/assistant-secretary-of-the-bureau-of-european-and-eurasian-affairs-a-wess-mitchells-speech-at-the-heritage-foundation-as-prepared-june-6/
https://ge.usembassy.gov/assistant-secretary-of-the-bureau-of-european-and-eurasian-affairs-a-wess-mitchells-speech-at-the-heritage-foundation-as-prepared-june-6/
https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-podele-granice-medjunarodna-zajednica/29422044.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-podele-granice-medjunarodna-zajednica/29422044.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-podele-granice-medjunarodna-zajednica/29422044.html
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