
Religia na Bałkanach, macedońska mozaika wyznaniowa

Aż do wybuchu kryzysu w lutym tego roku, Macedonia uchodziła za wyspę tolerancji na 
niespokojnym morzu bałkańskich konfliktów. Od tamtej pory wiele się zmieniło.
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Według danych, uznawanych w Macedonii za wiarygodne, 66% obywateli niewielkiego, 
dwumilionowego kraju wyznaje prawosławie, 30% obywateli jest wyznania muzułmańskiego, 
1% to katolicy, a pozostałe 3 % -  wyznawcy innych religii.  Na oficjalnej stronie internetowej 
macedońskiego rządu widnieje informacja, że 1,5 miliona obywateli jest wiary prawosławnej; 
dane o liczebności pozostałych wspólnot religijnych nie zostały przytoczone. W wyniku 
prostego zestawienia przedstawionych danych bardzo łatwo dojść do wniosku, że została 
przyjęta nieskomplikowana metoda: procent prawosławnych mieszkańców równy jest tym 
którzy deklarowali macedońską narodowość, liczba muzułmanów prawie dokładnie zgadza 
się z liczbą obywateli, którzy w czasie spisu powszechnego określili się jako Albańczycy, 
Turcy, Bośniacy lub Romowie.  Jedynie zwierzchnicy wspólnot wyznaniowych bardzo 
przychylnie przyjęli tę metodologię. 

Pośrednio, zarówno państwo, jak i same wspólnoty wyznaniowe nie pozostawiły wiele 
miejsca dla obywateli, którzy wyznają inną religię albo są ateistami, z tego powodu od czasu 
do czasu, szczególnie w okresie prób wprowadzenia nauczana religii, pojawiała się publiczna 
krytyka.

Konstytucja Macedonii, uchwalona w pierwszych dniach niezawisłości przed dokładnie 
dziesięcioma laty, patrząc z perspektywy czasu, zachowała nieco politycznego romantyzmu. 
Wprawdzie zagwarantowano swobody wyznaniowe, jednak równocześnie została 
podkreślona wyjątkowa rola Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej jako jednego z filarów 
istoty narodowości macedońskiej. Ustawa o wspólnotach religijnych, uchwalona sześć lat 
później, potwierdziła tę wyjątkowość, co wywoła u dostojników innych wspólnot 
krótkotrwałe, publicznie wygłoszone negatywne reakcje. „Macedońska Cerkiew Prawosławna 
jest faworyzowana przez prawo, które w swoich rozporządzeniach przypomina prawo 
przeznaczone dla jakiegoś średniowiecznego państwa”- tak ją skomentował w 1997 roku Ivan 
Grozdanovski, Przewodniczący Związku Chrześcijan-Baptystów, ukazując zbyt szerokie 
uprawnienia rządowej Komisji ds.  kontaktów z wspólnotami wyznaniowymi. Islamska 
wspólnota wyraziła swoją, ale i innych krytykę, oceniając, że prawne ograniczenie zbierania 
dobrowolnych datków zagraża przetrwaniu wspólnot religijnych. Także międzynarodowe 
raporty o przestrzeganiu praw człowieka w poprzednich latach łagodnie wskazywały na fakt, 
iż ustawie została przypisana zbyt duża moc wykonawcza.



Jedna z kwestii, o którą w ostatnich miesiącach łamane są kopie w politycznym segmencie 
macedońskiego kryzysu, dotyczy także przyszłego statusu macedońskiej Cerkwi 
Prawosławnej. Międzynarodowi przedstawiciele, którzy na początku lata przybyli do Skopje, 
aby ułatwić polityczny proces, nalegali na zmiany w konstytucji, które mogłyby doprowadzić 
do w pełni obywatelskiego charakteru wieloetnicznego, wielowyznaniowego, 
wielokulturowego społeczeństwa, za jakie uważa się społeczeństwo macedońskie. W tym 
kontekście, jako jeden ze spornych artykułów konstytucyjnych przywołany został artykuł 19. 
konstytucji. W istniejącym i zarówno pierwszym najwyższym akcie prawnym kraju sytuacja 
wspólnot wyznaniowych  uregulowana jest w następujący sposób: „Gwarantuje się swobodę 
wyznania. Gwarantuje się swobodne wyrażanie wiary, indywidualnie lub wspólnie z innymi. 
Macedońska Cerkiew Prawosławna, inne wspólnoty wyznaniowe i grupy religijne są 
rozdzielone od państwa i równe przed prawem.” Sedno zaproponowanej zmiany w 
konstytucji skupia się na wprowadzeniu do artykułu konstytucyjnego obok Macedońskiej 
Cerkwi Prawosławnej, zarówno Islamską Wspólnotę, jak i Kościół Katolicki. Tymczasem 
reakcja opinii publicznej, szczególnie na szczytach MCP była emocjonalna i niespokojna. 
Synod MCP (najwyższe ciało Cerkwi) apelował listownie do prezydenta Republiki, do rządu i 
przewodniczącego Zgromadzenia, aby zrezygnowali ze wspomnianej interwencji w treść 
konstytucji. Jako chyba ostatni środek, jaki mu pozostał, Synod zapowiedział, że zostaną 
postawieni pod pręgierzem wszyscy ci posłowie, którzy poprą zmianę prawa, dotyczącą 
położenia MCP w konstytucji. 

 Gniew cerkiewnych dostojników staje się zrozumiały, jeśli jest wiadome, że przez dziesięć 
lat macedońskiej niepodległości istniał pewien subtelny związek z państwem. W początkach 
macedońskiej niezawisłości o kandydaturze na prezydenta świętej pamięci zwierzchnika MCP 
Miczaila mówiło się z całkowitą powagą. Kwestia autokefalii MCP od Serbskiej Cerkwi 
Prawosławnej i uznanie jej w świecie prawosławnym nieformalnie było jednym z istotnych 
politycznych problemów. Nawiasem mówiąc, położenie MCP pomiędzy prawosławnymi 
siostrami jest dość nietypowe: spór o status z Serbską Cerkwią Prawosławną nie został 
zażegnany, a trzymających stronę SCP 14 prawosławnych cerkwi do dziś nie przyznały 
samodzielności Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej.

Rząd pod przewodnictwem VMRO-DPMNE (partii, która w momencie dojścia do władzy 
jesienią1998 roku miała reputację najbardziej macedońskiej) między wierszami chciała 
sprawiać wrażenie reprezentanta pierwszej niekomunistycznej władzy. Innymi słowy, władzy, 
która będzie szanować status, zdanie i majątek wspólnot wyznaniowych, a przede wszystkim 
Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej. Premier Ljubčo Georgievski nie krył, że doszedł do 
władzy dzięki wsparciu MCP; także sama Cerkiew, sądząc po orzeczeniach przekazywanych 
przez media, nie sprzeciwiała się takim przechwałkom premiera. W tym okresie najmłodszy 
premier w Europie i jego ministrowie bez obaw zapowiadali wprowadzenie nauki religii do 
szkół, służby duchownej do armii oraz przyjęcie ustawy, która zapewniałaby Macedońskiej 
Cerkwi Prawosławnej równorzędne miejsce między wspólnotami wyznaniowymi, po prostu 
większą obecność na forum publicznym  dostojników cerkiewnych. „Macedońska Cerkiew 
Prawosławna ma wielkie znaczenie dla narodu macedońskiego. Ma ona tutaj swoja siedzibę, 
podczas gdy centrale pozostałych wspólnot znajdują się za granicą” zaznaczy w tym czasie 
przewodniczący rządowej Komisji ds. kontaktów ze wspólnotami wyznaniowymi Djordji 
Naumov, wyrażając w tych słowach filozofię działania.



To, na czym osobiście zależało  Georgievskiemu i posłom z jego partii było przywrócenie 
majątku Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej. W tym samym pakiecie, jednak, znalazła się 
także Muzułmańska Wspólnota Wyznaniowa. Premier Georgievski w jednym z wywiadów na 
początku mandatu dumnie ogłosił, że własność Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej, 
upaństwowiona po II Wojnie Światowej, zostanie zwrócona. Według niektórych szacunków, 
cerkiew w wyniku unarodowiania straciła 90% majątku sprzed 1945 roku. Mediom nie udało 
się dociec o jakiej sumie jest mowa, ale cerkiewni dostojnicy podkreślają, że Cerkiew była 
właścicielem lasów, pastwisk, budynków, magazynów i domów mieszkalnych. W ciągu 
minionych trzech lat sprawy nie potoczyły się tak szybko, jak zapowiadał to premier, 
właściwie nie posunęły się zbyt daleko od punktu wyjścia. Zamiast tego, państwo podarowało 
Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej pewne obiekty w Ochrydzie, aby opinii publicznej nie 
udało się poznać zbyt wielu szczegółów o tak wielkodusznym darze. 

Lecz, jak twierdzą eksperci, Macedońska Cerkiew Prawosławna, jeżeli państwo faktycznie 
zwróciłoby jej cały majątek, mogłaby się znaleźć w konflikcie z Serbską Cerkwią 
Prawosławną, której własność formalnie została odebrana. Między Macedońską a Serbską 
Cerkwią Prawosławną spór o autokefalię MCP jeszcze nie został rozwiązany, a problem 
własności mógłby tylko skomplikować sprawę. Także nie bierze się pod uwagę możliwości, 
że SCP w przyszłości przeniesie spór majątkowy na scenę międzynarodową – przed któryś z 
międzynarodowych sądów. 

Pod względem prawnym przypadek Islamskiej Wspólnoty Wyznaniowej jest czysty. 
Wspólnota posiadała niegdyś wielki majątek w Skopje i innych miastach Macedonii. Na 
przykład wiadome jest, że w posiadaniu Islamskiej Wspólnoty do 1945 roku była parcela o 
wielkości czterech milionów metrów kwadratowych. Swego czasu pewien opozycyjny 
magazyn wysunął przypuszczenie, jakoby wewnątrz Islamskiej Wspólnoty Wyznaniowej 
doszło do różnych nieporozumień. Mianowicie, rzekomo wzajemne stosunki między 
politycznymi partiami Albańczyków zaostrzyły się. Macedońska prasa twierdziła, że 
Demokratyczna Partia Albańczyków, jako najbardziej wpływowa w albańskim bloku 
politycznym wywalczyła zmianę na rzecz IWW. Istotnie, sprawa własności była w tle 
konfliktu. Niektóre media zwróciły uwagę na to, że zwracając majątki wspólnotom 
religijnym, Macedonia cofnęła by się o sto lat. Dokładniej rzecz ujmując, wspólnoty te 
mogłyby stać się dominującymi posiadaczami, co z czasem mogłoby się odzwierciedlić 
nasilonym klerykalizmem. Czy taka obawa jest uzasadniona, nie łatwo osądzić. 

W cichej idylli cerkwi i państwa ostatnich lat wyrosło kilka mitów, które zajęły poczesne 
miejsce w historiografii, kształtowaniu i mediach. Do tej kategorii można zaliczyć 
twierdzenia o Macedończykach jako „biblijnym narodzie”, o Macedońskiej cerkwi 
Prawosławnej jako „kolebce innych cerkwi prawosławnych” i inne. 

Aż do eskalacji aktualnego kryzysu w Macedonii napięcia miedzy poszczególnymi 
wspólnotami wyznaniowymi właściwie nie były widoczne. Tymczasem, zbrojny konflikt 
między macedońskimi siłami bezpieczeństwa a partyzanckim Narodowym Wojskiem 
Wyzwoleńczym doprowadziło do drastycznego wzrostu napięcia. W toku działań wojennych 
zniszczona lub uszkodzona została duża liczba obiektów religijnych - wyłącznie 



prawosławnych i muzułmańskich.  Dane nie zostały jeszcze oficjalnie przedstawione, ale 
wiadome jest, że kilka prawosławnych cerkwi i monastyrów prawie w całości zostało 
zniszczonych, a większa ilość ucierpiała. Z drugiej strony, według dostępnych danych, 
zniszczonych lub uszkodzonych zostało około pięćdziesięciu muzułmańskich obiektów 
religijnych. Podczas kulminacji kryzysu doszło do kilku incydentów, które odsłoniły jeszcze 
jeden, nieznany dotąd wymiar: kilka grup protestacyjnych po zagładzie członków 
macedońskich sił bezpieczeństwa między innymi palili muzułmańskie obiekty religijne w 
Prilepie i Bitolju. Międzynarodowi obserwatorzy po raz pierwszy zanotowali tak brutalne 
wyrażenie nietolerancji religijnej. Wypowiedzi poszczególnych duchownych, zarówno 
Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej , jak i Islamskiej Wspólnoty zawierały wystarczająco 
dużo elementów, aby można je było podciągnąć pod określenie nietolerancji religijnej. 
Poprzez interwencję Światowej Rady Kościołów na początku lata w Genewie zwierzchnicy 
wspólnot wyznaniowych podpisali wspólną Deklarację pokojową. Niestety jej efekt w 
macedońskiej opinii publicznej był nieznaczny. 

Macedonia, oswajając demokrację odchorowała wszystkie dolegliwości, towarzyszące i 
innym krajom okresu transformacji. Podobnie jak wiele innych, także i ona nie znalazła 
złotego środka w relacjach między kościołem a państwem. Sądząc po tym, społeczeństwo 
musi się jeszcze nauczyć, że wybór religii jest sprawą osobistą, nie zaś państwa, partii, czy 
kogokolwiek innego.  Kwestia tolerancji religijnej prawdopodobnie stanie się częścią 
składową dążeń wspólnoty międzynarodowej do przywrócenia  utraconego wzajemnego 
zaufania Macedończyków i Albańczyków. Pomysł wprowadzenia nauki religii do szkół 
chwilowo został zarzucony, jednak nie odrzucony. Czy ustąpi miejsca idei o wzajemnym 
poznawaniu poszczególnych nauk wiary – to się okaże. Socjologom, politologom, a może i 
historykom pozostało niełatwe zadanie: dociec, czy zastosowana wiara przyczyniła się do 
tego wszystkiego, co zdarzyło się w Macedonii w ciągu ostatnich miesięcy.


