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W balkanskim kotle
(Korespondencja z Bosni)
Pojechaiismy, aby nadzorowad, nadzorowalismy, aby zwiekszyd legitymizacje, legitymizowalismy, aby... przegrac. Wybory parlamentarne w serbskiej czesci Bosni nadzorowalismy z
ramienia OBWE, ze wzgledow politycznych, aby tym samym
nadac im wieksa. legitymizacje. Niestety, zwyciestwo nacjonalistow serbskich, otwarcie domagaja.cydh sie przylaczenia serbskiej czesci Bosni do nowej Jugoslawii, co zarazem spowoduje, ze uklad z Dayton stanie sie koiejnym swistkiem papieru,
legitymizacje te czyni smieszna. i karykaturalna.. OBWE wpadta
we wlasne sidla.
ybory organizuje sie po to,
aby rozwiazywac kryzysy
polityczne. Niestety wybory w czesci serbskiej Bosni nie przyniosry spokoju politycznego. Przede
wszystkim nie rozstrzygnery zasadniczej kwestii.-stanowiacej przyczyn?, dla ktorej tak naprawd? si?
odbyry. Konflikt mi?dzy pania. prezydent Plavsic a parlamentem, teraz jeszcze bardziej opanowanym
przez radykalnych nacjonalistow,
nie wygasl, wrecz przeciwnie, w najblizszych miesiacach moze osi^gnie
swe apogeum.
Podroz do Bosni zacz?la si? fatalnie. Do lotniska dojezdzalem nie
tylko z poczuciem, ze grozi mi wpis
do policyjnego rejestru kar, gdy nie
zaplac? wlepionego mi w autobusie
mandatu za brak biletu na bagaz,
ale takze z uczuciem lekkosci w prawej kieszeni, gdzie zwyklem nosic
moj portfel z pieni?dmi. Koniec dnia
j e d n a k wynagrodzil mi doznane
krzywdy. Po pohidniu wyla.dowalismy w Splicie. Pi?kne chorwackie

Gdy dotarlismy do miejsca naszego przeznaczenia, do Doboju, naszym oczom ukazalo sie miasto szare, ponure i ociazale. Nawet piekna
rzeka Bosnia (ktorej brzegi gesto
zaminowano) i ruiny sredniowiecznego zamku, znajdujacego sie na
pobliskim wzgorzu, nie sa. w stanie
ozywic wizerunku miasteczka. Jedynym naprawde ruchliwym miej-

miasto:portowe .nadAdriatyktemz seem jest pobliski rynek, gdzie „kolicznymi kawJarenkami, kamienicz- niki" z tygxjdhia n a tydzien, skupukaird,"zakaniarkaini. Mialo szcze- jafi ro»yki, podwyzszaja cene. TAitaj
s a e , ominal je los Duhrbwiiika i te- (tak jak bylo i u nas) rodzi sie t a k '
r a z przejmuje czese/jegQ.dawnej naprawde wolny rynek.
swietooscL W Splicie bylismy krotW Doboju przeszlismy txeningi w
ko,-nastepnie udalismy sie do Mo- dziedzinie prawidlowego nadzorostaru w Bosni i Hercegowinie. Leza- wania wyborow. W bazie finskiego
cy w dolinie rzeki Neretwy Mostar, batalionu w poblizu miasta przeprowital nas zniszczonymi i osmolony- wadzono krotkie „briefingi'', dotym i od ognia budynkami. Z pobli- czace pol minowych, komunikaqi i
skich wzgorz Muzuhnanie i Chor- prawidlowego czytania map. Przy
waci mieli doskonaly widok n a ni- okazji spotkalismy kilku oficerow z
szczone przez ich pociski miasto. batahonu polskiego, ktory stacjonuDzisiaj w Mostarze na tie porzuco- j e w Teslicu. Nie bez przyczyny
nych'i zniszczonych domow wyroz- wspominam o „naszych". ByU oni
' niaja sie odnowione kafejki i restau- bardzo chwaleni przez swoich norracyjki tych, ktorym wojna przynio- dyckich kolegow. Brytyjczycy iAmesla raczej dobrobyt niz biede. Zwra- rykanie takze mieli duzo slow uznaca uwage^most na Neretwie, wybu- nia dla polskich zobiierzy. Bosnia
dowany przez Unie Europejska- jest swoistym sprawdzianem dla
Laczacy czesc muzulmariska z chor- polskiego wojska, gdzie egzaminawacka, ma bye symbolem pojedna- torem sa paristwa NATO. J a k n a
nia miedzy obydwoma narodami. razie egzamin zdajemy na piatke.
Niestety, symbol symbolem, a rzeadaniem
ohserwatorow
czywistosc pozostaje rzeczywistoscia. Do dzisiaj po jednej stronie
mostu placi sie chorwackimi kunaOBWE w dniach wyborow byl
mi, a po drugiej bosniackimi dinanadzor nad prawidlowjrm ich
rami. Chociaz jest to szczegol, ale to
szczegory skladaja sie na calosc. A przebiegiem. Ogolnie nie bylo zad-.
calosc obrazuje istniejace nadal nych problemow. W moich komipodzialy i konflikty. Wysilek spolecz- sjach, za ktore bylem odpowiedzialnosci miedzynarodowej, ktora lozy ny, znajdujacych sie w malych wioogromne sumy pieni?dzy na odbudo- skach polozonych wysoko w gorach,
wanie infrastruktury komunikacyj- okolo 30 procent wyborcow bylo
nej, nie jest w stanie ich zlikwido- analfabetami, a duza cz?sc z nich
wac. Potrzeba do tego czegos wi?cej. niedowidziala. Sytuacja pod wzgl?Wysilku i dobrej woli samych mie- demhigieny, wyksztalcenia, warunszkaricow. Zmiany ich mentalnosci. kow zycia na wsi jest na bardzo nij "~jf Mostaru pojechaiismy na pol skim poziomie.
Mieszkaricy Bosni (ludzie typu dynoc Bosni i Hercegowiny, do
narskiego
- jak nazywal ich pisarz;~Z~/ serbskiego miasta Doboj.
Pierwsza cz?sc trasy wiodla z Mo- noblista IvoAndric) sa. niesamowicie
staru do Jablonicy. Droga ta robi na goscinni i serdeczni. Trudno sobie
podrozujacym duze wrazeme. Woj- wyobrazic, ze zdomi byli do takich
na zrujnowala wiele domostw, ode- okrucieristw. Przyznaja. sami, ze to co
brala zycie tysiacom ludzi, nie.zdo- mialo tu miejsce bylo ludzka. grupolala jednak zniszczyc przepieknego ta. Niestety, oni w niej uczestniczyh.
krajobrazu i cudownej przyrody. Z Musieli. Przeciez trudno jest siedziec
jednej strony wijaca sie j a k dlugi z zalozonymi r?koma, gdy z pobliwaz turkusowa Neretwa, a z drugiej skiego wzgorza na twoj dom spada
strzeliste, skaliste Gory Dynarskie. grad pociskow. Najpierw niszcza ci
Czlowiekowi trudno przechodzilo ogrod, dom, pozniej kule zabijaja bliprzez myil, ze n a zboczach tych gor skich ci ludzi. Nie masz wyjscia, bieumierah ludzie, a teraz czeka tarn rzesz karabin i zaczynasz postepo..uspiona* smierc - miny. W samej wac jak twoi wrogowie. OstrzeUwuBosni i Hercegowinie jest ich ok. 8 jesz wsie i miasta, zabijasz ludzi.
rnilionow, z tego 100 tysiecy znajduje Wielu z nich tak wlasnie postapita
Maciej B a r t k o w s k i
sie w rejonie miasta Doboj, gdzie
student II roku stosunkow
przebiegala linia frontu.
miedzynarodowych i I roku
prawa UW.
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