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Abstrakt 

 

 Úloha médií v podnecovaní nenávisti a nacionalistických vášní pri rozpade 

socialistickej Juhoslávie (SFRJ) je známou skutočnosťou a nezanedbateľným faktom. Cieľom 

práce je výberová komparatívna obsahová analýza srbskej a chorvátskej tlače počas rozpadu 

bývalej socialistickej federatívnej Juhoslávie v rokoch 1990 – 1991 na príklade dvoch 

denníkov, konkrétne záhrebského Vjesnika a belehradskej Politiky. Ide o obdobie tesne 

predchádzajúce vojenskému konfliktu po vyhlásení nezávislosti Slovinska a Chorvátska v júni 

1991. Zámerom je pritom zistiť, v akej konkrétnej podobe sa propaganda, ako je definovaná 

nižšie, vo vybranej tlači objavovala. Druhou úlohou potom bude preskúmať, ako v priebehu 

času varioval jej výskyt v závislosti na prebiehajúcich udalostiach. 

 

Zatiaľ čo vzťah moci a médií v tomto prípade je už dostatočne známy a viackrát sa stal 

predmetom výskumu, výberová obsahová analýza by mala ukázať, aké prvky konkrétne sa 

pritom využívajú, slúžiac k aktivizácií verejnosti. Cieľom predkladanej práce bude výrez 

z komplexného obrazu, analýza jedného druhu média a obsahovej zložky argumentov 

použitých v záujme podpory mocenských pozícií, národnej agitácie a vzbudzovania 

nepriateľstva voči protivníkom aktuálnej politickej moci a ich zámerov, či už z prostredia 

druhých národov alebo z radov domácej opozície. Bude sa pritom pozorovať prítomnosť 

alebo neprítomnosť určitých prvkov, objektivita spravodajstva, často využívané témy 

a motívy, spôsob ich prezentácie, proporcionalita, frekvencia výskytu a dôrazy na určité témy, 

resp. ich neprítomnosť. 

 

K dosiahnutiu vytýčeného cieľa bude použitá kombinácia historickej komparatívnej 

metódy a teoretických nástrojov z oblasti výskumu médií, konkrétne obsahová analýza 

a analýza objektivity. Komparatívna metóda bude pritom využitá dvojitým spôsobom. V 

prvom prípade v diachrónnej podobe pri hodnotení premeny propagandy v novinách a to 

v priebehu časového úseku od definitívneho rozkladu komunistickej moci, ktorej medzníkom 

je krach posledného zjazdu predstaviteľov všetkých republík v januári 1990, až po oficiálne 

oddelenie prvých zväzových republík, ku ktorému došlo 25. júna 1991. Druhou formou je 

potom synchrónna komparácia obsahu v oboch denníkoch.  
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1 - ÚVOD A METODOLÓGIA 

 

1,1 - Ciele a metodika práce. 

 

 K problematike v súčasnosti existuje takmer neprehľadné množstvo literatúry, z veľkej 

časti opakujúcej stále tie isté skutočnosti. Francúzsky slavista Paul Garde, autor klasického 

diela Vie et mort de la Yougoslavie, spomínal, ako v roku 1992 vládol ohľadom konfliktu 

absolútny nedostatok informácií, nielen faktických správ, ale aj informácií zvnútra o 

atmosfére, postojoch a hľadiskách, ktorými strany ospravedlňujú svoju účasť vo vojne.1 O 

necelých 10 rokov nato bol skutočnosťou pravý opak a záplava literatúry o konci Juhoslávie 

zaberala celé dve steny jeho veľkej pracovne.2 Množstvo viac či menej serióznych diel, ktoré 

sú dnes k dispozícií, sa týka všemožných aspektov juhoslovanskej krízy a väčšina sa vo väčšej 

či menšej miere dotýka aj problematiky médií a propagandy a ich podstatnej úlohy pri 

rozpade Juhoslávie. 

 Ako však uvádza David Bruce MacDonald vo svojej podrobnej komparácií srbskej a 

chorvátskej propagandy z roku 2002, chybou väčšiny z nich je otvorené pro-chorvátske 

hľadisko. Viaceré analýzy srbskej propagandy tak, nech už z akéhokoľvek dôvodu, 

neporovnávajú srbskú argumentáciu s ostatnými, bez adekvátnych referencií k tomu, čo tvrdia 

Chorváti, kosovskí Albánci a bosenskí Moslimovia.3 Dôkladný komparatívny prístup 

prichádza podľa MacDonalda veľmi oneskorene, čím dochádza k dekontextualizácií srbského 

nacionalizmu, jeho vytrhnutia z kontextu a prostredia. Polovica debaty totiž chýba. 

 

 Nasledujúca práca by mala byť príspevkom práve k tomuto prístupu. Ako už jej názov  

napovedá, cieľom je komparácia obsahovej zložky srbskej a chorvátskej tlače v predvečer 

občianskej vojny v bývalej Juhoslávií na príklade dvoch mienkotvorných denníkov, konkrétne 

záhrebského Vjesnika a belehradskej Politiky.  

 

Základnými výskumnými otázkami pritom bude: 

- Ktorým témam sa najviac venovalo spravodajstvo srbských a chorvátskych denníkov  

v sledovanom období? 

                                                 
1 MacDonald, D. B., Balkan Holocausts?, Manchester, 2002, s. 2. 
2 Tamtiež. 
3 Tamtiež, s. 3. 
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- Aký mediálny obraz druhých národov, ich vodcov a politických predstaviteľov, 

aktuálnych politických a významných historických udalostí vytvárali skúmané tlačové 

médiá v priebehu sledovaného obdobia a ako sa tento obraz menil ? 

- Prejavuje sa toto informovanie propagandisticky manipulatívne, teda jednostranne, 

tendenčne, zavádzajúco, a ak áno, do akej miery v porovnaní s druhým skúmaným 

prameňom resp. zásadou poctivej žurnalistiky snažiacej sa o objektívny pohľad  ? 

 

Mediálnym obrazom pritom rozumieme súhrnné označenie celkového charakteru 

správ, ktoré o daných subjektoch zverejnili médiá (v tomto prípade tlačové). Môže sa skladať 

z čiastkových ukazovateľov ako sú počet správ, ich hodnotové ladenie, štruktúra, či 

rozloženie v čase. Základnou jednotkou je článok ako samostatná, ucelená žurnalistická 

jednotka s nadpisom. Identifikovaný je okrem toho dátumom a umiestnením, obsahuje 

podtitulok a obvykle aj nadtitulok. Pre jeho hodnotenie sú rozhodujúce nasledovné faktory:  

- Informačná hodnota – teda či informuje o dôležitých prebiehajúcich udalostiach, alebo sa 

im vyhýba 

- Objektivita článku – teda či sa snaží informovať podľa zásad objektívnej žurnalistiky 

- Hodnotové vyznenie článku – teda či je naladený pozitívne, negatívne alebo neutrálne 

- Umiestnenie článku 

- Rozsah – je článok menší ako jedna strana, celostranový alebo väčší ako jedna strana  

- Aktér príspevku 

- Prítomnosť grafického zvýraznenia 

- Prítomnosť vizuálnych prvkov v podobe fotografie 

 

Nakoľko sa téma práce týka komplexnej problematiky médií, propagandy, histórie aj 

politiky, ako aj s ohľadom na „tekutú“, ťažko uchopiteľnú podobu propagandy, vyžaduje 

zložitejšiu metodológiu, opierajúcu sa o výsledky viacerých vedeckých odborov. Rozhodol 

som sa preto k výskumu použiť kombináciu komparácie a výskumných metód často 

používaných pri analýze médií, a to kvantitatívnej obsahovej analýzy a analýzy objektivity, 

pričom sa však nebudem striktne držať ich metodiky, predovšetkým čo sa týka kódovania 

a dôkladného prieskumu zdrojov, pretože by to prácu mimoriadne zaťažilo a odviedlo od 

hlavného cieľa.  
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1,2 - Komparatívna metóda. 

 

 Využitie komparatívnej metódy patrí k základným prístupom k výskumu dejín. 

V podobe, ako ju definoval M. Hroch4, bude v tejto práci využitá dvojitým spôsobom, 

v oboch svojich základných formách. V prvom prípade v diachrónnej podobe pri hodnotení 

vývoja obsahovej zložky propagandy v tlači v sledovanom období, teda na počiatku rozkladu 

jednotnej federálnej moci v januári 1990 a v predvečer vyhlásenia nezávislosti dvoch 

zväzových republík. Druhou formou je potom viacnásobne synchrónna komparácia obrazov 

druhých národov, ich vodcov a aktuálnych politických udalostí, kde sa bude prihliadať 

predovšetkým k opozícií „my – oni“ v podobe vytvárania obrazov nepriateľa a 

autostereotypov. 

 

 Obdobím vybraným pre komparáciu sú dva mesiace, a to konkrétne január 1990 a máj 

1991,  pričom prvý zahŕňa XIV. „mimoriadny“ zjazd SKJ v dňoch 20. – 22. januára 1990, 

ktorý skončil jeho faktickým rozpadom a druhý je posledným celým mesiacom pred 

vyhlásením nezávislosti Slovinska a Chorvátska 25. júna 1991. Prvý mesiac zahŕňa zlomový 

moment v dejinách socialistickej federácie, aj dni bezprostredne pred a po kongrese. Druhý sa 

odvíja v eufórií aj zmätku po prvom roku prvej nekomunistickej vlády v Chorvátsku, ktorá 

vzišla zo slobodných volieb a súčasne v atmosfére vyhrotených vzťahov so srbským 

obyvateľstvom,  až do stavu hroziacej občianskej vojny tesne pred vyhlásením nezávislosti na 

Juhoslávií. 

Z dôvodu prílišného množstva materiálu, ktorého rozbor by výrazne presiahol možný 

rozsah práce som napokon vybral pre komparáciu iba tieto hraničné mesiace. Umožní to však 

o to výraznejšie odhaliť zmeny, ktoré sa udiali na stranách sledovaných periodík.  

 

1,3 - Obsahová analýza. 

 

Rozhodnutie skúmať médiá a interpretovať ich obsahy znamená možnosť zvoliť si 

výskum kvalitatívny i kvantitatívny. V princípe ide o dva metodické prístupy k analýze, ktoré 

sa od seba značne líšia. Kvalitatívny výskum je v podstate hermeneutickou analýzou, ktorá 

skúma text do hĺbky a odhaľuje jeho skryté hlbšie štruktúry. Jedná sa o veľmi dôkladný 

                                                 
4 Hroch, M., Komparativní (historickosrovnávací) metoda, Úvod do studia dějepisu, Praha, 1985, s. 234 - 238 
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rozbor jednotlivých mediálnych obsahov, ktorý je nevhodný na spracovanie väčšieho 

množstva textov. 

Kvantitatívna obsahová analýza je vo výskume médií štruktúrovaným a vysoko 

selektívnym procesom, v rámci ktorého skúmame mediované obsahy s ohľadom na niekoľko 

zvolených znakov. Obvykle sa ňou spracováva veľké množstvo textov, pričom výhodou je 

vysoká miera štruktúrovanosti a overiteľnosti, ako aj možnosť výsledky následne podrobiť 

štatistickým analýzam. Napriek väčšiemu množstvu textov, ktoré budú analyzované, nie je 

pre účely tejto práce a jej zameranie prínosné kódovanie kvôli zložitosti a pestrosti 

skúmaných prvkov. Obsahová analýza by v tomto prípade mala ukázať, aké prvky konkrétne 

sa využívali k aktivizácií obyvateľstva. Bude sa pritom pozorovať ich prítomnosť alebo 

neprítomnosť, často využívané motívy, ich frekvencia, proporcionalita a dôrazy, komu sa 

dáva hlas a koho naopak nepočuť.  

 

1,4 - Problém objektivity. 

 

Napriek skepticizmu teoretikov je v médiách snaha o objektivitu trvale prítomná ako 

výsledok technologického, ekonomického aj filozofického vývoja v 2. polovici 19. storočia 

a zostáva najčastejšou požiadavkou hlavne vo vzťahu k tzv. informačným žánrom. História 

ako veda je takisto napriek spochybneniam tohoto konceptu v 20. storočí založená na 

predpoklade, že k pravde o minulosti sa dá dopracovať. Aj v tejto práci teda pracujem 

s apriórnou predstavou možnosti poznania „objektívnej“ pravdy v historickom výskume, 

aj napriek tomu (alebo práve preto), že ide o problematiku v ktorej sa „pravda“ zámerne 

prekrúca takmer (alebo aj doslova) v priamom prenose. V ideálnom prípade by boli udalosti, 

o ktorých sa jedná, dostatočne prebádané resp. zdokumentované, aby sme na základe odbornej 

literatúry dokázali zhodnotiť, čo v ich prípadnej prezentácií alebo interpretácií je prekrútené, 

či už úmyselne alebo neúmyselne, resp. kde sa jedná priamo o výmysel, klamstvo, nepravdu. 

Ideálne prípady však nastávajú málokedy a skúmať do detailu každú udalosť, o ktorej sa píše 

v každodennom novinovom spravodajstve, by bolo nielen nad rámec tejto práce, ale aj zo 

svojej podstaty veľmi ťažko realizovateľné. Neznamená to samozrejme, že na túto snahu 

rezignujem. Hoci je ťažisko výskumu v komparácií, už samotné podanie a podoba 

žurnalistických textov, ako aj známejšie fakty a súvislosti, prispejú k možnosti posúdenia 

poctivosti textu aj bez podrobného vyšetrovania konkrétnych udalostí. 
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V žurnalistike sa pre zaistenie objektivity používa súbor novinárskych postupov 

nevyhnutných pre vierohodný popis reality, ktorý prehľadne popisujú Tomáš Trampota a 

Martina Vojtěchovská v knihe Metody výzkumu médií. Jedná sa o: 

- Overovanie informácií aspoň z dvoch na sebe nezávislých zdrojov.  

- Oddeľovanie faktov od názorov (spravodajstvo vs. komentáre). 

- Opatrovanie názorov odkazom na zdroj informácií. 

- Zverejňovanie názorov protistrán. 

 

Nakoľko bádateľ má málokedy možnosť porovnávať priamo udalosť s jej podaním / 

zobrazením v médiách, v prípade snahy o overenie pravdivosti má k dispozícií namiesto 

reality iba výskum mediálnych obsahov. Tzv. Westerståhlov koncept na výskum objektivity 

médií sa dá v skratke vyjadriť takto5: 

a) Kognitívna zložka = fakticita = kvalita informácií a to, čo obsahuje a čo nie  

a. Pravdivosť – posúdenie či ide o fakty, komentár/názor alebo kombináciu 

oboch – či dochádza k oddeleniu – presnosť informácie 

i. Porovnaním s inými zdrojmi 

ii. Overením u zdroja 

iii. Očitým svedectvom 

iv. Ohodnotením publikom 

b. Relevancia – poskytuje médium všetky dôležité informácie k udalosti ? – 

podopretie 3 zdrojmi 

i. Normatívny ideál vzišlý z názorov odborníkov na to, o čom by mali 

médiá informovať a koľko priestoru by tomu mali venovať 

ii. Profesionálna kariéra novinárov týkajúca sa toho, čo stojí za 

zaznamenanie 

iii. Záujmy, preferencie a názory mediálnych publík 

Posúdenie relevancie = 2 základné otázky 

1. Nechýba vo výpovedi niečo podstatné ? 

2. Nie sú tam naopak nepodstatné informácie ? 

+ porovnanie s ostatnými médiami 

+ reálne indikátory – štatistika, prieskum verejnej mienky a pod. 

b) Hodnotiaca zložka = nestrannosť = forma prezentácie informácií 

                                                 
5 Trampota, T., Vojtěchovská, M., Metody výzkumu médií, Praha, 2010, s. 130 - 134. 
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a. Vyváženosť – porovnanie priestoru / času venovaného téme / uhlom 

pohľadu – často používaná kvantitatívna obsahová analýza 

i. Interná = v rámci jednej správy 

ii. V rámci väčšieho celku 

Posúdenie vyváženosti = otázka  

1. výberu – kto, čo a v akom poradí sa v správe objavuje 

2. prepojenia subjektov s určitými priamymi / nepriamymi a / 

alebo pozitívnymi / negatívnymi asociáciami 

b. Neutrálna prezentácia 

 

1,5 - Metodika práce. 

 

Postup práce spočíva vo výbere všetkých článkov v sledovanom období, ktoré sa 

týkajú podania dejín, obrazu druhých juhoslovanských národov a národností, domácej 

opozície a aktuálnych politických udalostí, resp. tých článkov, ktoré svojim názvom alebo 

textom nadtitulku či podtitulku prezrádzajú alebo naznačujú, že sa týmto témam budú 

venovať. Viac budem pritom prihliadať ku konfrontácií oboch periodík než sa snažiť 

overovať, kto má „pravdu“, čo môže byť v mnohých prípadoch zložité a výsledky neisté.  

Za propagandu považujem jej širšie vymedzenie v duchu nižšie uvedených definícií. 

Na základe teoretickej prípravy totiž vnímam oba denníky v sledovanom období ako svojho 

druhu „propagandistické“, slúžiace k aktivizácií obyvateľstva, prípadne aj získaniu podpory 

zahraničia. Okrem toho existuje predpoklad, že sledované mediálne obrazy prekonajú značné 

posuny v dôsledku zmenených politických podmienok či slobody výrazu, prevažujúcej 

spoločenskej ideológie, napr. od titoistickej ideológie k nacionalistickej, atď. Zámerom je 

predovšetkým postihnúť charakter týchto zmien a ich vyjadrenie v obsahu novín.  

V práci neuvádzam mená autorov článkov. Predmetom skúmania nie je konkrétna 

redakčná práca, politika v pozadí novinárskej činnosti a jej konkrétne naplňovanie. Vyhnúť, 

ako aj nevyjadriť sa k ním sa pravdaže nedá a je potrebné neprestajne ich mať na vedomí, ale 

jadrom práce zostáva mediálne zobrazenie „nás a tých druhých“ a dynamika jeho vývoja 

v určenom časovom úseku v dobe zhoršujúcich sa národnostných konfliktov rozpadajúcej sa 

SFRJ.  

Pokiaľ to bolo možné, nechám z dôvodu väčšej autenticity pramene prehovárať ich 

vlastným jazykom. To je súčasne príčina, prečo mnohé ponechávam aj bez prekladu. Dvojité 

uvádzanie textov v originálnom aj preloženom znení by prácu príliš zaťažilo. Vzhľadom 
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k študovanému druhu prameňov, teda novinárskeho textu, s jeho charakteristickou hutnosťou 

a umením skratky sa mi často zdalo prínosnejšie aj jednoduchšie uvádzať dlhšie citácie než sa 

zbytočne zaťažovať parafrázovaním, ktoré by môj vlastný text ani neskrátilo ani spomenutú 

citáciu lepšie nevystihlo.  

Poznámka k citácií: S ohľadom na jediné dva pramene, z ktorých čerpám, uvediem 

v ich prípade vždy iba názov, datovanie a umiestnenie článku, pričom noviny od seba odlíšim 

písmenami P (Politika) a V (Vjesnik). 
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2 - TEORETICKÁ  ČASŤ 

 

2,1 - MÉDIÁ 

 

2,1,1 - Náčrt teórie. 

 

Slovo „médium“ pochádza z latinčiny a znamená „prostriedok“, „prostredník“, 

respektíve „sprostredkovateľ“. V rámci teórie komunikácie sa ním označuje to, čo 

sprostredkováva niekomu nejaký odkaz. „Masová komunikácia“ potom zahŕňa inštitúcie a 

postupy, pomocou ktorých špecializované skupiny využívajú technické prostriedky ako tlač, 

rozhlas, či kinematografiu, aby šírili symbolický obsah smerom k rozsiahlemu, nesúrodému a 

široko rozptýlenému publiku.  

Proces masovej komunikácie je podľa Douglasa McQuaila charakteristický:  

- Veľkým rozsahom 

- Jednosmerným tokom informácií  

- Asymetriou  

- Neosobnosťou a anonymitou  

- Prepočítaným vzťahom  

- Štandardizovaným obsahom 6 

Hlavnou činnosťou inštitúcií nazývaných masové médiá je teda produkcia a distribúcia 

symbolických obsahov. Pôsobia vo verejnej sfére a podľa toho sú aj regulované. Delia sa 

primárne podľa typu využívanej technológie (tlač, film, televízia atd.), no tiež podľa 

pôsobnosti (mestskej, regionálnej, celoštátnej či celosvetovej) a cieľového publika. 

Pri úvahách o vplyve médií je potrebné definovať aj „publikum“ ako akýsi ich 

protiklad. Pôvod slova je opäť v latinčine a znamená verejnosť, štát, či obec. V kontexte 

masových médií slúži na označenie užívateľov nejakého média alebo príjemcov verejne 

dostupného odkazu. teda tzv. „masové publikum“, ktorého znakmi sú: 

- Početnosť  

- Rozptýlenosť  

- Anonymita 

- Neinteraktívnosť 

- Heterogenita 

                                                 
6 McQuail, D., Úvod do teorie masové komunikace, Praha, 2009, s. 67. 
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- Neorganizovanosť7 

A z nich vyplývajúca absencia sebauvedomenia a neschopnosť spoločného jednania a 

naplňovania spoločných cieľov. 

 

Masové publikum vzniklo v 19. storočí práve činnosťou tlačových médií, ktoré sa od 

jeho prvej štvrtiny začali snažiť o získanie pozornosti čo najväčšieho počtu ľudí. Jednalo sa 

predovšetkým o periodickú tlač, teda noviny. Charakterizuje ich predovšetkým periodicita, 

informačný obsah, pôsobenie vo verejnej sfére, svetské publikum a relatívna sloboda. Práve 

v spomínanom období zásadným spôsobom vzrástla ich moc a vplyv, predovšetkým vďaka 

nárastu gramotnosti obyvateľstva. 

 

Okrem základnej informačnej funkcie, ktorú médiá plnia, alebo by aspoň plniť mali, 

sú ďalšími funkcia zábavná, kultúrna, sociálna a politická. Médiá poskytujú dôležité 

informácie o svete a súčasne zabávajú a odvádzajú od problémov. Vďaka ním si publikum 

vytvára predstavu o fungovaní sveta, politiky a spoločnosti. Zaisťujú kultúrnu kontinuitu, 

sociálne povedomie a orientáciu v spoločnosti a jej normách. Okrem iného to znamená, že 

dokážu utvárať a ovplyvňovať názor publika podľa svojich schém a zámerov. 

Michael Kunczik doplňuje tieto funkcie o: 

- stabilizáciu vládnutia 

- ovplyvňovanie hospodárskej činnosti reklamou   

- vytváranie verejnej mienky.8 

 

Význam a moc médií spočíva predovšetkým v ich schopnosti ovplyvniť spoločnosť a 

kultúru, v ktorej pôsobia. Predpokladané psychologické účinky médií, ktoré priamo súvisia 

s témou tejto práce, sú:  

- Zmena postoja a myslenia – teda schopnosť zmeniť spôsob, akým ľudia premýšľajú, 

ovplyvniť ich postoje k iným ľuďom, ako aj k aktuálnym témam a problémom.  

- Kolektívna reakcia – okrem extrémnych prípadov napríklad v podobe morálnej paniky, čo 

je vyvolávanie často neopodstatnených obáv kvôli nedodržiavaniu zákonov a pod. Ide 

o mechanizmus, ktorý upevňuje spoločenskú hierarchiu a usporiadanie, ako aj vládu nad 

spoločnosťou.  

                                                 
7 Tamtiež, s. 68. 
8 Kunczik, M., Základy masové komunikace, Praha, 1995, s. 33. 
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- Individuálna reakcia – teda emocionálna odozva, je ovplyvňovanie ľudí predloženými 

obsahmi, ktoré v nich vyvolajú racionálne i neracionálne odozvy a zmeny správania.  

- Amplifikácia – je zväčšovanie významu nejakej témy sústredením pozornosti na ňu.  

- Znecitlivenie – je spôsobenie ľahostajnosti, akési vyvolanie „odolnosti“ voči daným 

podnetom vďaka tomu, že je im publikum pravidelne vystavované. Ideálnym príkladom 

je reklama, ktorá sa z toho dôvodu musí neustále meniť a prispôsobovať. 

 

2,2 - PROPAGANDA   

 

2,2,1 - Vymedzenie pojmu a teória. 

 

Slovo „propaganda“ pochádza z latinského „propagare“, čo znamená „šírenie“. 

Samotné sa začalo používať vďaka katolíckej církvi, ktorá v roku 1622 vytvorila 

administratívny orgán Congregatio de Propaganda Fide s cieľom šíriť katolícku vieru 

v nekatolíckych krajinách.9 Súčasné poňatie súvisí s rozvojom masovo–komunikačných  

prostriedkov predovšetkým od konca 19. storočia, ale propaganda samozrejme v rozličných 

formách existovala vždy. Kým v predmodernej ére bola predovšetkým inštrumentom 

legitimizácie moci, ktorý slúžil k udržiavaniu statu quo, v modernej dobe šlo stále častejšie aj 

o prostriedok k vyvolaniu zmeny, či dokonca jej príčinu. 

 

Dnes má tento pojem výrazne negatívne zafarbenie, hlavne zásluhou zločinných 

autoritárnych režimov 20. storočia. S prevažne pejoratívnym významom je propaganda 

vnímaná tak, akoby bola charakteristická iba pre ne. Jedná sa o znehodnotený pojem, ktorý sa 

sám najčastejšie používa k “propagandistickým“ účelom, keď sa ňou označuje iba to, čo proti 

nám nasadzuje náš nepriateľ, kým naša vlastná propaganda sa nazýva „informovaním“ alebo 

„publicitou“. Pritom propaganda je všadeprítomná v najrozličnejších aspektoch každodenného 

života. 

Pri akomkoľvek výskume spojenom s propagandou naráža bádateľ hneď na počiatku 

na najväčší problém v podobe definície. Jedná sa totiž o príliš široký pojem. Prehľadová 

schéma problematickej definície propagandy je prebratá z úvodu knihy Richarda Taylora o 

filmovej propagande10.  

                                                 
9 Aronson, E., Pratkanis A. R., Age of Propaganda, Santa Cruz, 2003, s. 8. 
10 Taylor, R., Filmová propaganda, Praha, 2016, s. 19 - 29. 
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Snahy o definovanie propagandy siahajú od zložitých viet prešpikovaných 

ohraničeniami a zhustených popisov až po príliš stručné, všeobecné až lakonické tvrdenia na 

spôsob výroku Jacquesa Driencourta „Všetko je propaganda.“11.  

 

Ešte náročnejšie než definovať ju, je zhodnotiť vplyv konkrétnej propagandy. Bez 

cieľa totiž nemá žiadny zmysel a bez jasného smerovania nemôže zaujať výraznú funkciu, 

ktorá by ju odlišovala od iných spoločenských alebo politických aktivit. Dopracovať sa 

k nejakým overiteľným relevantným výsledkom ohľadne účinku propagandy je mimoriadne 

obtiažne. Je v podstate nemožné zmerať ich nejakou exaktnou vedeckou metódou a výskum 

teda závisí na postavení správnej otázky a kombinácií viacerých výskumných metód. 

Bezprostredne vypovedá propaganda najviac o svojich tvorcoch a skupine, ktorá ju 

reprezentuje – jej účinok a dosah je vecou iného druhu výskumu, najpravdepodobnejšie 

masmediálnych štúdií a sociológie.  

 

Väčšina autorov, ktorá sa tejto problematike venuje, sa zhoduje v tom, že ide 

o činnosť, ktorá má do činenia s ovplyvňovaním názorov. Dá sa pritom odlíšiť od agitácie 

(krátkodobý charakter a menej široký záber – informuje a ovplyvňuje v užšej sfére a nemá 

extenzívnu organizačnú štruktúru) a ideológie (ktorá je obsahom propagandy a tá ju 

prezentuje v jednoduchých formách prostredníctvom médií). Propaganda je v podstate prenos 

idejí a/alebo hodnôt od jedného človeka a/alebo skupiny k inému/inej. Podľa Richarda 

Taylora je účelnejšie preskúmať jednotlivé etapy tohoto prenosu, než snažiť sa o presnú 

definíciu. Jedná sa o princíp vyjadrený vzorcom: 

 

propagandista + jeho cieľ / účel tohoto cieľa ↔ publikum + úspech / neúspech propagandy 

 

Aby bola propaganda propagandou, musí mať svoj cieľ. Vylučuje to možnosť, že by  

mohla byť náhodná alebo nezámerná. Určenie účelu tohoto cieľa je stanovenie istého vzťahu 

medzi propagandistom a jeho publikom. Ak ho nemôžeme určiť, nemôžeme činnosť nazvať 

„propagandou“ – môže sice mať propagandistický potenciál, ten ale nemusí byť využitý (čo 

samozrejme neznamená, že tak nemôže mať vplyv na názory ľudí). 

Medzi cieľom a účinkom propagandy pravdaže existuje rozdiel. Hoci Jacques Ellul  

tvrdil, že neúčinná propaganda nie je žiadna propaganda a preto aj nástojil na tom, že 

                                                 
11 Cit. podľa: Taylor, R. Filmová propaganda, s. 20. 
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moderná propaganda musí využívať všetky dostupné technické prostriedky súčasne, aby 

zlomila odpor či pochybnosti príjemcu12, narážame tu opäť na problém mnohých 

komplikovaných a často nepostihnuteľných faktorov vplývajúcich na verejnosť, hoci je aj 

problém – teda zachytenie zmeny verejnej mienky – jasne vymedzený. Na cieli, respektíve 

pokuse o jeho naplnenie to však mnoho nemení, chýba iba výsledok, ktorý aj tak nie je 

možné presne zistiť. Z toho by vyplývalo, že úspešnosť propagandy nie je relevantná pre jej 

definíciu. 

 

Propagandistom môže byť človek bez priameho vzťahu k situácií, najčastejšie nejaký  

autor, umelec, ktorého cieľom je predanie myšlienky širšiemu publiku, v podstate dodávateľ 

všeobecných, možno dokonca univerzálnych vyjadrení o situácií človeka vo svete. V užšom 

slova zmysle je to potom organizátor, obvykle politický vodca, alebo ľudia v jeho blízkosti, 

ktorí sledujú omnoho špecifickejšie ciele a všeobecné vyhlásenia autorov využívajú ku 

konkrétnym účelom. 

 

Ak je cieľ propagandy taký dôležitý, jej podstatou by malo byť skrývať ho. Sám 

Joseph Goebbels, tvorca modernej masmediálnej propagandy, povedal: „Propaganda prestáva 

pôsobiť vo chvíli, kedy sme si jej vedomí.“13 

Podľa Frederica E. Lumleyho a Williama Albiga je propaganda podpora, ktorá tým či 

oným spôsobom zakrýva:  

- svoj pôvod alebo pôvod zdroja, 

- záujmy, ku ktorým sa upína, 

- metódy, ktoré používa, 

- obsah toho, čo šíri, 

- následky, ktoré z nej vyplývajú pre jej obete, 

pričom platí jeden, viac alebo všetky body.14 

 

Problematický je hlavne rozdiel medzi propagandou a informovaním / publicitou. 

Osveta by mala informovať a vzdelávať nezištne s cieľom pomôcť či znížiť riziko 

nebezpečenstva v rozličných oblastiach života. Rad autorov definuje propagandu ako 

manipuláciu s významnými symbolmi alebo emóciami, a teda podvracanie rozumu, no je to 

                                                 
12 Ellul, J., Propaganda, New York, 1973, s. 10. 
13 Taylor, R., Filmová propaganda, s. 24. 
14 Tamtiež. 
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zjednodušujúce hľadisko. Tvrdenie, že propaganda hrá na emócie, kým informovanie na 

rozum, je obvykle nefunkčné – povaha propagandy, zvlášť tej úspešnej, je omnoho zložitejšia 

a neprehľadnejšia. Ľahko je to možno ilustrovať na využívaní pravdy – tvrdenie, že 

propaganda je lživá, neobstojí, pretože najúčinnejšou propagandou je v skutočnosti pravda – 

aj keď obvykle neúplná, prekrútená alebo v kombinácií s klamstvom. Dlhodobé použitie 

pravdy totiž zaisťuje dôveru.  

Existuje predstava, že sa propaganda venuje iba kontroverzným témam. Pre jej úspech 

je pritom ale dôležité, aby sa ňou šírené postoje kontroverznými nejavili – preto je pre ňu tak 

dôležitá historická kontinuita. Využitím kontroverznosti sa však dá vyvolať riadená debata o 

probléme, v ktorej sa presadí požadované riešenie. Taylor uvádza nacistický i boľševický 

postup vyprovokovania „žiadosti“ o riešenie, ktoré chceli tak ako tak uskutočniť, aby svojim 

prevratom dodali zdanie legitimity. 

 

James A. C. Brown ďalej rozširuje problematiku tvrdením, že propaganda učí ľudí čo 

si myslieť, kým vzdelanie ako myslieť.15 Ponúka príjemcovi možnosti, kým propaganda 

hovorí, ako možností využiť. V prípade propagandy tak ide o zužovanie perspektívy 

(uzatváranie myslenia) na rozdiel od rozširujúcej perspektívy v prípade vzdelávania 

(otváranie). Netreba pritom však zabúdať na to, že každý vzdelávací systém sprostredkováva 

nejaké hodnoty. Správne vzdelanie (podľa súčasných hodnôt), by malo obyvateľov učiť 

správnemu kladeniu otázok, pátraniu, na akých hodnotách sa zakladá naša spoločnosť, kým 

propaganda smeruje k tomu, aby jej hodnoty prijali, prípadne podľa nich jednali. 

 

Dôležitá je napokon otázka verejnej povahy propagandy. Ide o snahu ovplyvniť 

verejnú mienku, resp. verejné názory jednotlivcov – súkromnými sa zaoberá iba do tej miery, 

do akej zasahujú do verejných záležitostí, resp. tých, ktoré propagandista za verejné 

považuje. Taylor poukazuje na charakteristickú črtu sofistikovaných totalitných režimov. Ich 

spoločnosť je vysoko spolitizovaná a ťažko sa v nej udržiava rozdiel medzi verejným a 

súkromným – úlohou propagandy je tu okrem iného nabúrávať hranice súkromného sveta  

V demokatickej a liberálnej spoločnosti je rozdiel jasný – nezáleží na tom, či je názor 

vyjadrený verejne alebo súkromne, ale či sa týka veci pokladanej za verejnú, a či prechádza 

do verejnej aktivity alebo významu. V takom prípade ale je potrebné vymedziť parametre 

verejnej činnosti a vziať do úvahy meniacu sa povahu politickej verejnosti až do súčasnosti, 

                                                 
15 Brown, James, A. C., Techniques of Persuasion, Londýn, 1963, s. 21. 
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kedy je prostredníctvom povinnej školskej dochádzky a všeobecného volebného práva jej 

súčasťou takmer každý. 

 

Definujme teda propagandu spolu s Richardom Taylorom ako „pokus ovplyvniť 

verejné názory publika prostredníctvom prenosu idejí a hodnôt, a to priamo alebo 

nepriamo“16. Podstatné je pritom slovo „pokus“ – cieľ tejto činnosti je dôležitý, ale výsledok 

nie. „Ovplyvnením“ sa myslí posilnenie existujúcej tendencie alebo spôsobeniu obratu. A 

„prenos idejí a hodnôt“ odlišuje propagandu od otvorenejších foriem nátlaku ako odmeny 

alebo hrozby.   

Iní autori ako Terence H. Qualter17 alebo Philip M. Taylor rozširujú definíciu o 

používanie nástrojov komunikácie a takmer zhodne definujú propagandu ako "zámerné úsilie 

(jednotlivca alebo skupiny) vytvoriť, ovládnuť či zmeniť postoje (resp. myslenie a/alebo 

správanie) iných skupín za použitia nástrojov komunikácie so zámerom, aby reakcie 

ovplyvňovaných v každej danej situácií zodpovedali tomu, čo si praje propagandista.“18 

Slovami Lindleyho Frasera:  „Ústredným prvkom nástrojov, ktoré propaganda používa 

k ovplyvňovaniu – na rozdiel od nátlaku na jednej strane a odmien či úplatkov na druhej – je, 

že sú založené na „komunikácií“ a nie na konkrétnych postihoch alebo odmenách. Donútiť 

osla, aby šiel tam, kam chceme, bičom alebo podávaním mrkvy, nie je propaganda. Keby 

však naňho výhražne kričali alebo sa ho snažili presvedčiť podmanivými slovami či zvukmi, 

mohli by sme o nej začať hovoriť.“19 

 

2,2,2 - Druhy propagandy. 

 

Iným spôsobom, ako uvažovať o propagande než snahou definovať ju, je rozlišovať jej 

rozličné typy. Existuje tradičné delenie na čiernu (očierňovanie v situácií nepriateľstva), bielu 

(oslavnú, propagujúcu alebo aj vzdelávaciu) a „šedú“ (zámerné šírenie nepresných a 

klamlivých, alebo naopak pravdivých informácií za účelom zavádzania a zmätenia nepriateľa, 

pričom jej zdroj je obvykle neznámy) propagandu.20 Autori encyklopédií propagandy Oliver 

Thomson a Robert Cole sa pokúsili aj o klasifikáciu jednotlivých druhov, pričom rozlišovali 

propagandu ideologickú, politickú, ekonomickú, vojenskú, diplomatickú, didaktickú a 

                                                 
16 Taylor, R., Filmová propaganda, s. 31. 
17 Cit. podľa: Taylor, R., Filmová propaganda, s. 30.  
18 Taylor, P. M., Munitions of the Mind, Manchester, 2003, s. 6. 
19 Taylor, R., Filmová propaganda, s. 32. 
20 Cole, R., Encyclopedia of Propaganda, s. xvii. 
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únikovú. Tieto delenia ako aj mnohé iné podobné pokusy, sú však diskutabilné – jednotlivé 

typy sa totiž prekrývajú a takmer všetky môžu byť prezentované v politickej propagande. 

Robert Cole vyriešil preto problém šalamúnsky a uplatňuje viacero úrovní delenia, pričom 

prvá je relatívne strohá – propaganda oficiálna, vychádzajúca od legálnej moci a neoficiálna, 

teda všetka ostatná, pričom iba prvú ďalej delí na vyššie spomenuté typy. 

 

2,2,3 - Psychologické a sociologické aspekty propagandy. 

 

Pre psychologické aspekty propagandy je charakteristické, že využíva rozumovo – 

emocionálne apely, nikdy nie iba jeden z nich. Pocitové, pracujúce s prirodzenými ľudskými 

emóciami, ako je hnev, nádej, závisť, pýcha a pod. sú síce častejšie, ale rozumové zasa 

účinkujú dlhodobejšie. Je pritom cielená na skupiny, využívajúc všeobecný spoločenský 

kontext, v ktorom celkom bežne fungujú zjednodušené generalizácie, binárne opozície (dobro 

↔ zlo, priateľ ↔ nepriateľ, my ↔ oni) vo forme stereotypov, klišé a predsudkov, ktoré 

jednotlivé skupiny rozdeľujú a definujú a sú základnou muníciou akejkoľvek propagandy. 

 

Koncept stereotypu rozpracoval vo svojej zakladajúcej knihe Public Opinion. Walter 

Lippmann. Jedná sa podľa neho o nemennú, zafixovanú formu myslenia, prístupu alebo 

predsudkového názoru na jednotlivcov či určité skupiny, kde sú všetci jednotlivci považovaní 

za rovnakých. Ako “biologický fakt” vychádza z prenosu z generácie na generáciu, z miesta, 

na ktorom sídlime a predovšetkým z povahy nášho vnímania a jej účelom je obrana pozície v 

spoločnosti, ktorá je centrom našej osobnej tradície. Lippmannov prístup bol v podstate 

behaviorálny, kritizovaný neskôr ako príliš pragmatický a intelektuálny, s nedostatočným 

ohľadom na emocionálne a nevedomé aspekty, ale jeho podstata zostáva nespochybnená. 

Základom je v podstate filozofická predstava, že obraz sveta, ktorý máme, nie je skutočný, ale 

fiktívny – podieľa sa na tom naša prirodzenosť aj autority, vytvárajúce verejnú mienku. 

Nielenže väčšinu vecí, udalostí a javov, o ktorých sme informovaní, nemôžeme preskúmať 

vlastnými zmyslami, ale aj naše zmysly a pamäť sú nedokonalé. Psychológovia odhalili, že 

súčasnosť trvá asi 6 sekúnd, počas ktorých pozorujeme zmeny, jej širší pocit ale už 

dosahujeme iba vďaka pamäti, ktorá čas vníma skreslene a uchováva predovšetkým výrazné 

momenty. Popritom je náš záber príliš široký na to, aby sa dal zvládnuť a celkovú 

neobsiahnuteľnosť vonkajšieho sveta tak korigujeme prostredníctvom filtrovania a systému 

kategórií, akýchsi akceptovaných typov, určitých vzorov, štandardných verzií, generalizácií a 

zjednodušení. Tento sklon ešte vzrastá s nástupom zrýchlenej modernej spoločnosti, 
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masových médií a globalizácie. Takto vznikajú stereotypy ako prirodzený dôsledok nášho 

vnímania, ich systém tvorí jadro našej osobnosti a z toho vyplýva aj ich odolnosť voči 

zmenám. Zmeniť ich by znamenalo zmeniť našu osobnosť. Ak sa stereotyp stretne so 

skúsenosťou, ktorá ho vyvracia, v podstatnej väčšine prípadov dochádza k prispôsobeniu.  

Absolútna väčšina “bežných smrteľníkov” ho totiž rieši tak, že prispôsobí svoje názory 

svojmu správaniu a nie naopak.   

Stereotypy sú teda nevyhnutné, prirodzené a samy osebe aj neškodné. Na čom záleží, 

je ich charakter a ako s nimi nakladáme. či sme si ich vedomí, či s nimi pracujeme a meníme 

ich alebo ich akceptujeme pevne a bez výhrad. Ak nerozmýšľame nad tým, odkiaľ pochádzajú 

naše idey, ako sa k nám dostávajú a prečo ich akceptujeme, stáva sa z nich predsudok.  

 

Predsudky, ktorí vyčerpávajúcim spôsobom rozpitval Gordon W. Allport vo viacerých 

svojich dielach, ale hlavne v knihe O povahe predsudkov sú apriórne predstavy, názory a 

postoje, založené skôr na informáciach “z počutia” než na skutočných poznatkoch a 

skúsenosti. Kým stereotyp je zdroj predsudku, jeho najkognitívnejší, často neuvedomelý 

komponent, predsudok je afektívny komponent stereotypizovania. Ťažko ním otrasú nové 

informácie a môže byť negatívny alebo aj pozitívny (súvisiaci s autostereotypom, predstavou 

o sebe a svojej vlastnej skupine a heterostereotypom, ktorý sa týka “tých druhých”, “iných”). 

Psychológovia už dnes existenciu ľudí bez predsudkov nepovažujú za reálnu.  

Diskrimináciou je potom skutočné jednanie na základe predsudku (nie však 

nevyhnutne), teda to, čoho sa propaganda snaží docieliť. Psychologickým jazykom povedané, 

diskriminácia je behaviorálny komponent predsudkových reakcií. Najčastejšou formou je 

rasizmus, všeobecne povedané odmietavý až nepriateľský postoj voči človeku, ktorý patrí do 

nejakej skupiny, len preto, že do nej patrí a má teda nežiadúce vlastnosti, ktoré sú jej 

pripisované.   

 

 Stereotypizácia ako silná propagandistická zbraň bola v 2. polovici 80. rokov v 

Juhoslávií využitá ukážkovým spôsobom. Kemal Kurspahić uvádza, že až v septembri 1985 

bola po prvý krát celá etnická skupina kosovských Albáncov verejne obvinená z tragédie 

srbskej rodiny na Kosove.21 Hoci šlo len o správu v nočnom vysielaní, v nasledujúcom období 

sa médiá nechali zatiahnuť, resp. samy vytvárali protialbánsku kampaň, v ktorej bol 

jednotlivý prípad znásilnenia tlmočený spôsobom "znásilňujú naše ženy" - hoci podľa neho aj 

                                                 
21 Kurspahić, K., Prime Time Crime, Washington, 2003, s. 28. 
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oficiálne štatistiky uvádzajú v prostredí kosovských Albáncov menej znásilnení než medzi 

kosovskými Srbmi alebo v Srbsku samotnom.22  Podobne vysoká pôrodnosť Albáncov začala 

byť tlmočená ako cieľavedomá protisrbská aktivita až konšpirácia, za ktorou stál Tito alebo 

kosovskí predáci, pričom sa ignorovali chudoba, vysoká nezamestnanosť a nedostatok 

vzdelania a to aj napriek tomu, že tieto dôvody menovala aj oficiálna juhoslovanská analýza z 

roku 1988.23 Ojedinelá vražda Srba Albáncom sa stala zdrojom tézy o "diskriminácií" až 

"genocíde" Srbov (a Čiernohorcov) na Kosove - pričom v období 5 rokov pred albánskou 

"kontrarevolúciou" v roku 1981 bol skutočne doložený iba jediný takýto prípad.24  Iné zdroje 

uvádzajú päť medzietnických vrážd v Kosove v období 1981 - 1986 a najnižšiu mieru 

kriminality z celej Juhoslávie.25 

 

Viacerí autori venujúci sa propagande vyjadrujú príklon k myšlienke, že práve na 

vyššie spomenutých psychologických mechanizmoch je založená politická moc. Väčšina ľudí 

akceptuje generalizácie, ľahko prevoditeľné do slov, formulácií a symbolov, ľahšie než 

kritickú analýzu údajov. Zatiaľ čo inštrumenty a objekty propagandy sa časom menia, ľudská 

prirodzenosť je nemenná. Psychika človeka má pritom dvojaké tendencie – jednak sklon k 

stabilite a tomu čo funguje a je vyskúšané, jednak túžbu po novom a nepoznanom, po slobode 

a nezávislosti. Sklon k odporu proti autoritám tak neustále zápasí či koexistuje s túžbou po 

vodcovstve, poriadku a ochrane, ako aj s vrodeným egoizmom človeka. 

 

Zameranie propagandy na skupiny vyžaduje zaoberať sa aj pojmami dav, masa a  

verejnosť, ktorých teoretické rozpracovanie ale presahuje potreby tejto práce. Platí, že 

propaganda určená verejnosti vyžaduje ďaleko prepracovanejšie a komplexnejšie metódy než 

tie, ktoré stačia na aktivizáciu davu, a to práve prostredníctvvom už spomenutých nástrojov 

komunikácie, ktoré sú pre viacerých autorov podstatným prvkom definície propagandy. 

 

Príspevok sociálnych vied k historickému bádaniu o propagande by sa dal jednoducho 

zhrnúť do štyroch úrovní, na ktorých sa dá o nej uvažovať: 

- Úloha emócií a racionality. 

- Úloha médií a figúry propagandistu. 

- Úloha ľudskej psychológie. 

                                                 
22 Tamtiež, s. 30. 
23 MacDonald, D. B., Balkan Holocausts, s. 77. 
24 Kurspahić, K., Prime Time Crime, s. 30. 
25 MacDonald, D. B., Balkan Holocausts, s. 78. 
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- Úloha adresátov propagandy. 

 

2,2,4 - Mediálne aspekty propagandy.  

 

Z prístupu, pre ktorý sa rozhodneme, vyplýva aj predstava o masových médiách ako 

propagandistickom nástroji. Tým sa dostávame k ľudskému faktoru v mediálnom reťazci. 

V prvom rade je to novinár – ľudský prostredník medzi pôvodcom a príjemcom obsahov a 

teda teoreticky aj propagandy. Zamestnanie žurnalistov by malo spočívať v zbieraní, 

overovaní, výbere, spracovávaní a šírení správ a komentárov v závislosti od toho, pre aký typ 

média pracujú. Sieber, Schramm a Peterson sformulovali vo svojej knihe Four Theories of 

Press z roku 1956 normatívne predstavy o fungovaní masových médií v rôznych typoch 

spoločnosti. Najstaršia, autoritatívna teória hovorí o médiách ako výtvore a služobníkovi elity, 

ako o mocenskom nástroji vlády, ktorého samozrejmou súčasťou je cenzúra. V 19. storočí sa 

presadila liberálna teória, požadujúca, aby tlačové média boli nástrojom k diskusií a kontrole 

moci. Ruku v ruke s tým šla predstava o nestrannosti a objektivite. Sovietska, komunistická 

teória založená na marxizme a leninizme je podobná autoritatívnej, striktne kontroluje obsah a 

slúži k vytváraniu požadovanej sociálnej reality. Teória sociálnej zodpovednosti médií a 

demokratickej participácie potom dopĺňa liberálnu o rolu vlastníkov médií, úlohu zisku a 

ekonomiky, reaguje na komercionalizáciu a monopolizáciu súkromných médií, ako aj 

byrokratizáciu médií verejnoprávnych, pričom navyše dochádza k prepojeniu s politickým a 

ekonomickým establishmentom. Požadujú sa v nej médiá, ktoré dávajú priestor vzájomnej 

komunikácii občanov medzi sebou aj s vládou. 

Juhoslovanský model, predovšetkým v záverečnom období, ako sa o tom ešte zmienim 

neskôr, je zaujímavým príkladom šedej zóny medzi týmito základnými konceptmi. 

 

Posledným článkom v reťazci je príjemca mediálneho obsahu. Teória masovej  

komunikácie prispieva do diskusie o propagande sociálnou konštrukciou reality. Teóriu o nej 

priniesli v roku 1966 sociológovia Peter Berger a Thomas Luckmann. Jej základom je 

tvrdenie, že ľudská komunikácia je založená na odkazovaní k významom a symbolom, ktoré 

sú v danej spoločnosti dôležité. Ich významnosť je dôsledkom spoločného vnímania reality, 

ktorej časti sa však na jednej strane neustále pretvárajú a menia, kým iné zasa potvrdzujú a 

udržujú. Na spoločnú sociálnu realitu, ktorá danú spoločnosť definuje, majú médiá značný 

vplyv, nakoľko ju dokážu ľahko meniť a redefinovať. Nastoľujú spoločensky dôležité témy, 

určujú módu, tabu, spôsob komunikácie, zábavy i postoje spoločnosti voči aktuálnym 
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problémom. Hodnoty prezentované médiami sa stávajú dominantnými v priestore, v ktorom 

pôsobia a nimi skonštruovaný obraz sveta sa pre recipienta stáva faktickou realitou, pretože k 

väčšine poznatkov, ktoré sa k nemu dostávajú, nemá priamy prístup.  

 

Významnou časťou konštruovania sociálnej reality je proces výberu tém, z ktorých sa 

skladá spravodajstvo, tzv. „agenda setting“. Prostredníctvom neho je v médiu definovaná 

hierarchia dôležitosti udalostí, hodnôt, problémov a tém, ktoré sa preberajú. To je zásadné pre 

propagandu v praxi – prezentované témy sa stávajú skutočne významnými, bez ohľadu na ich 

skutočnú dôležitosť. Opačným, no rovnako využívaným efektom, je tzv. „rozptyľujúci 

účinok“, kedy sa informuje o menej podstatných témach, často zábavných alebo nejakým 

spôsobom atraktívnych, ktoré odpútajú pozornosť verejnosti od závažnejších, nepohodlných 

problémov.  

Na úrovni menšieho priestoru, regionálneho či štátneho spravodajstva býva proces 

výberu tém obvykle pestrejší. Mediálne inštitúcie obvykle disponujú dostatočným množstvom 

reportérov a korešpondentov na pokrytie väčšiny podstatných udalostí v oblasti, v ktorej 

operujú. Na medzinárodnej úrovni sa výber deje prostredníctvom spravodajských agentúr, 

takže svojim spôsobom dochádza k monopolizácii spravodajských zdrojov a publikum môže 

dostávať rovnaké správy z viacerých zdrojov, pričom má len veľmi obmedzené možnosti 

získať alternatívny pohľad na predkladaný obsah. Na druhej strane, v prípade manipulácie 

médií miestnou mocou môže byť správa z medzinárodnej agentúry jediným zdrojom 

objektívneho názoru.  

 

V procese nastoľovania tém má kľúčovú úlohu tzv. „opinion leader“ – názorová 

autorita, ktorá plní úlohu akéhosi filtru, rozhodujúceho, čo sa do médií dostane a čo nie. 

Používa sa aj pojem „gatekeeper“ v zmysle „kanálu“, teda osoby, ktorá kontroluje tok 

produktov. Jedná sa o osobu alebo inštitúciu, ktorá v danom médiu disponuje mocou prijať 

alebo odmietnuť informáciu, ktorá by mohla byť zverejnená. Väčšinou prebieha na viacerých 

úrovniach, pričom otázka objektivity či informačnej hodnoty nebýva vždy prvoradá. 

V niektorých špecifických autoritárnych režimoch bez priamej cenzúry, ako bol práve 

juhoslovanský, tento proces úzko súvisí s autocenzúrou. V závislosti od typu režimu 

a spoločnosti, v ktorej médium funguje, býva rozhodujúca lojalita, ideológia, finančný 

prospech či očakávanie politickej moci, prípadne publika, v neposlednom rade zohrávajú 

úlohu aj faktory miesta (blízkosť) a času (novosť správy, jej exkluzivita, čas uzávierky, 

periodicita udalosti atď.)  
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Ako už bolo spomenuté, predstava, ktorú máme o svete, nie je objektívna, ako 

dôsledok prirodzeného fungovania nášho psychického aparátu. Stereotypizácia však prichádza 

aj z druhej strany – týka sa aj schopnosti médií vytvárať jednotvárny obraz o určitých 

skupinách ľudí, inštitúciách, krajinách, či udalostiach. Takýto obraz vzniká zvlášť tam, kde 

publikum nemá vlastnú skúsenosť s určitou skupinou, či fenoménom alebo prístup k iným 

zdrojom informácií a ako realitu prijíma to, čo mu ponúkajú médiá. Preto je ich sloboda 

a objektivita jednou zo základných požiadaviek v demokratických spoločnostiach. 

Vytváranie identických stereotypov vyplýva už zo samotnej povahy médií. Jednak sú 

ľudským výtvorom a preto odrazom nášho spôsobu vnímania, okrem toho sú charakteristické 

tým, že obsah spravodajských médií má sklony formovať sa podľa rovnakých pravidiel. V 

praxi to znamená, že dve, na sebe nezávislé, mediálne organizácie, ktoré fungujú za 

porovnateľných podmienok, majú tendenciu informovať o rovnakých alebo podobných 

udalostiach rovnakým spôsobom.  

 

2,3 - MÝTY 

  

2,3,1 - Historické a nacionálne mýty národov bývalej Juhoslávie. 

 

Historické mýty sú jednou z najčastejších obsahových zložiek nacionalistickej 

propagandy, bez ohľadu na to či oficiálnej, štátnej alebo alternatívnej. Tak ako sú mýty 

súčasťou každej kultúry, sú ich národné verzie prirodzené pre väčšinu spoločností, ktoré sa 

vymedzujú na etnickom základe.  

Dejiny sú spolu s jazykom najpodstatnejšími kľúčovými komponentmi národnej 

identity. Manipulácia dejinami je teda logicky nástrojom budovania nových identít. Ich 

rozličné interpretácie slúžia účelom súčasnosti a dosť často odporujú zisteniam i metódam 

racionálnej vedy založenej na dôkazoch. Titoizmus v SFRJ ako autoritatívny režim mal svoju 

vlastnú, od základu budovanú mytológiu, založenú na národných tradíciách, 

legendarizovanom spracovaní partizánskeho odboja za druhej svetovej vojny a sčasti na 

všeobecne komunistickom ideologizovanom panteóne hrdinov a udalostí po vzore ZSSR. Aj 

budúce nástupnícke štáty Juhoslávie začali v procese strácajúcej sa súdržnosti federácie 

budovať svoje vlastné historicko-nacionálne ideológie, určované z podstatnej časti vášňami aj 

účelovosťou výkladu dejín pre aktuálne potreby. Tieto nové mytológie nevyrástli na zelenej 

lúke, ani neboli striktne oddelené od ideologických konceptov komunistickej Juhoslávie. 
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Vyvíjali sa v jej rámci, niektoré s podporou, iné v opozícií k štátnou mocou udržiavaným 

interpretáciam, hrdinom a symbolom a boli dôsledkom dlhého vývoja a sčasti aj návratom 

k starším modelom. Niektoré ich zložky sú iba jednoducho oprášené staršie predstavy, 

vytvorené v minulosti a zdôrazňované hlavne v obdobiach boja za národnú nezávislosť a za 

krátkej, no intenzívnej epochy druhej svetovej vojny. Iným prípadom je budovanie nových 

legiend, založených však na prastarých archetypoch a často podložených prekrúcaním 

komplexnej historickej reality a pseudovedeckou argumentáciou. Ich význam a búrlivý rozvoj 

pritom nastal už počas existencie SFRJ, po smrti Tita, ktorý pôsobil ako hlavný zjednocujúci 

symbol socialistického federatívneho štátu. Ich akcentácia vo verejnom priestore podstatne 

prispela k napätej medzinacionálnej atmosfére v záverečnej fáze existencie SFRJ. Práve 

z tohoto pohľadu je zaujímavý proces prerodu, tá fáza vývoja, v ktorej dochádza k výmene 

jednej ideológie za druhú a to navyše v dvoch prostrediach, ktoré aj navzájom prichádzajú 

do konfliktu.  

 

Mýty nacionalizmu sa dajú rozdeliť do niekoľkých základných kategórií, ktoré sú 

spoločné pre väčšinu národov. Ich prirodzenou vlastnosťou pritom je, že sa spájajú 

a prepletajú do súvislej mytologickej štruktúry, ktorá komplexne prerastá kolektívnym 

(ne)vedomím spoločnosti. 

Sú to mýtus o zasľúbenej zemi a vyvolenom národe, spasiteľovi a nepriateľovi a o 

smrti a sebaobetovaní.26 D. B. MacDonald rozlišuje tri základné skupiny: 

 - mýty o zmluve a obnove 

 - mýty primárnej identifikácie 

 - mýty negatívnej identifikácie.27 

 Podobne ako iné zdroje modernej civilizácie vyrástli z kresťansko–židovskej kultúry 

a ideologického prostredia veľkých monoteistických náboženstiev Starého sveta. Založené sú 

na cyklickej teleológií Zlatého veku, Pádu a Vzkriesenia, ktorá vyplýva so zmluvy s Bohom, 

alebo vyrastá z predstavy vyvolenosti istej skupiny, či už prostredníctvom nadprirodzenej 

moci alebo vlastného hrdinstva.28 Ich úlohou bolo pretvoriť porážku vo víťazstvo a beznádej 

v nový život. Mýtus o nepriateľovi je zasa univerzálne použiteľný pre každé spoločenstvo, 

ktoré potrebuje potvrdiť svoju identitu, vymedziť sa voči „tým Druhým“. Zároveň, spolu 

s mýtom o smrti a sebaobetovaní, pôsobil v dejinách často ako mobilizujúci prvok, ktorý 

                                                 
26 Gavrilović, D., Zatočenici mitova, Sremski Karlovci, 2010, s. 8 - 26. 
27 MacDonald, D. B., Balkan Holocausts, s. 35. 
28 Tamtiež. 
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aktivoval obyvateľstvo, aby bolo ochotné ísť do boja a strácať životy za nejaký vyšší ideál, 

ktorým je v prípade nacionalizmu vlastný etnický štát. Je pochopiteľné, že zásadnú úlohu 

v tom zohráva kult hrdinov, ktorí sú často stotožňovaní so spasiteľmi až do prepojenia 

s osobou samotného Krista.29 Mučenícky aspekt ich osudov je pritom dôležitejšou zložkou 

než fakt, či bol v rozhodujúcich okamihoch víťazom alebo porazeným.  

 

Ohliadanie sa do minulosti za vzorom hodným nasledovania viedlo v 19. storočí – 

a v mnohých častiach sveta sa tento jav sporadicky objavuje dodnes – k idealizovaniu 

a prispôsobovaniu kráľovstiev z dávnej minulosti. Stredoveké ríše boli pritom štátnymi 

útvarmi, v ktorých o nejakej etnickej či jazykovej homogenite nemohlo byť ani reči. Pre 

Srbov a Chorvátov sú to štátne útvary rodu Nemanjićov a Trpimirovićov, žijúce v laických 

predstavách ako ríše v ktorých „národní“ králi dosiahli najväčšieho mocenského a kultúrneho 

rozmachu. Na územia, ktoré boli vtedy súčasťou týchto útvarov, sa často ešte aj v súčasnosti 

ohliadajú nostalgické nacionalistické túžby. Dodnes je to predovšetkým problémom vo 

vzťahu Srbska a Kosova, tvoriaceho kedysi jadro stredovekého srbského cárstva. 

 

Významným prvkom nacionálnej mytológie sú zásadné historické bitky. Pre srbský 

národ je zakladajúcim nacionálnym mýtom bitka na Kosovom poli v roku 1389, ktorý 

nevzniká až o storočia neskôr, ale už čoskoro po bitke v podobe mnohých básnických 

skladieb. Cieľom bolo udržať srbskú štátnu organizáciu, opierajúcu sa o nemanjičovskú 

tradíciu, prostredníctvom kultu predkov, vytvorený novou dynastiou Lazarevičov. Z toho 

vyplýva pochopiteľná úloha hrdinu Lazara (kniežaťa, čo sa v poézií stal cárom) a jeho 

rytierov, ktorí si mohli vybrať medzi bojom a podvolením – a teda v poetickej interpretácií 

medzi cárstvom nebeským a pozemským. Lazar ako morálny víťaz, Kristov spolutrpiteľ, bol 

svojim synom Stefanom už v roku 1390 vyhlásený za svätého a vo svojom podaní bitky 

vytvoril ideálne spojenie mýtov o zasľúbenej zemi, vyvolenom národe, spasiteľovi 

a nepriateľovi. Počas nasledujúcich storočí bez vlastného štátu sa udržiaval medzi Srbmi 

rozmiestnenými vo viacerých štátnych útvaroch s cudzími panovníkmi, ktoré nepociťovali 

ako svoje vlastné, v podstate v stredovekej podobe. Vďaka literatúre a udržiavanej tradícií 

zostalo Kosovo výrazne zapísané v národnej pamäti a táto kultúrna tradícia bola v 19. storočí 

oživená ako posvätné a výhradne srbské územie. Táto predstava sa zakorenila tak mocne, že 

akceptovať inú realitu zostáva pre mnohých Srbov až dodnes veľkým problémom.  

                                                 
29 Tamtiež, s. 70. 
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Bitka na Kosovskom poli je v idealizovanej, mytologizovanej podobe dodnes 

najdôležitejším historickým okamihom srbských národných dejín.30 Jej význam v národnom 

vedomí dokazuje aj manifestácia pri príležitosti 600. výročia, počas ktorej S. Milošević, prijal 

za svoju nacionalistickú rétoriku a zásadným spôsobom jej tak pridal na legitimite. Boj 

o „znovuovládnutie“ Kosova bol dokonca označený ako „tretie povstanie“, pričom prvými 

dvoma sa mysleli protiturecké povstania v rokoch 1804 a 1815, vedúce k vzniku 

samostatného srbského kniežatstva.31 

Rozprávania o nej pozostávajú z radu historických, literárnych a náboženských topoi 

(často sa opakujúcich motívov) a skutočnú historickú realitu zastiera okrem nedostatku 

dobových informácií neprehľadná zmes legiend. povestí a subjektívnych hodnotení 

v historiografií. Hoci sa nepochybne – čo sa jednalo nasadenia ľudí a zbraní – jednalo o jednu 

z najväčších bitiek európskeho stredoveku, o „národnú tragédiu“ sa nejednalo až tak 

jednoznačne. Názory sa líšia, podľa niektorých autorov šlo dokonca skôr o víťazstvo než 

prehru.32 Ešte aj skutočné porobenie Srbska a jeho premena v osmanskú provinciu nastali až 

o 70 rokov neskôr, počas ktorých ešte prebehol neskorý kultúrny rozkvet kniežatstva. Navyše 

Srbi takisto bojovali aj na strane Osmanov, čo by nemalo prekvapovať v dobe, kedy boli 

osobné väzby a závislosť na lénnom pánovi dôležitejšia než abstraktný pojem národa. 

V porovnaní s jednotnou sultánovou armádou bolo okrem toho feudálne vojsko južných 

Slovanov, kde chcel každý šľachtic osobne stáť v čele útoku, skôr nejednotnou zmesou 

rôznych oddielov než nejakou abstraktnou jednotou bojujúcou za vyšší ideál.33 

Pre súčasnosť je však podstatné, že nejednoznačná stredoveká bitka sa v modernom 

poňatí zmenila na mýtus, miešajúci víťazstvo aj prehru dohromady - vojenskú prehru, ktorá 

definovala srbský národ a súčasne akési morálne, transcendentálne víťazstvo.34 

 

 Pre obdobie rozpadu Juhoslávie, mediálnu vojnu a nacionalistickú propagandu 

jednotlivých národov je dôležité zmieniť ešte fenomén obete, ktorý v 80. a 90. rokoch úplne 

zachvátil mediálny priestor. Primárne postavenie tu mal nechvalne známy ustašovský 

koncentračný tábor Jasenovac, ktorý aj vďaka otrasným podmienkam a osudom jeho zajatcov 

získal osobitné miesto v žalospevoch o Srboch ako večnej obeti a stal sa symbolom 

„genocídy“ na nich vykonávanej (nielen) počas svetovej vojny. V roku 1946 bolo spočítané, 

                                                 
30 Weithmann, M. W., Balkán – 2000 rokov, Praha, 1996, s. 98 - 99. 
31 Tamtiež. 
32 MacDonald, D. B., Balkan Holocausts, s. 69. 
33 Weithmann, M. W., Balkán – 2000 rokov, s. 98 - 99. 
34 MacDonald, D. B., Balkan Holocausts, s. 70. 
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že tu strádalo 46 000 ľudí, pričom v priebehu desaťročí toto číslo neprestajne rástlo až k 600 – 

700 000.35  Hoci sa nepodarilo zhromaždiť viac ako 59 000 mien obetí, podarilo sa niektorým 

srbským autorom do roku 1990 „dopracovať“ k vyše miliónu, dokonca 1 110 929 Srbov 

utrápených v Jasenovci.36 Tým sa zároveň utvrdzovala predstava Chorvátov ako 

„genocídneho“ národa, ktorý podľa niektorých tvrdení začal vyhladzovať príslušníkov 

srbského národa už v 16. storočí...37  

 Na chorvátskej strane získali obdobnú pozíciu masakre juhoslovanských kolaborantov 

z konca vojny, ktorých synonymom sa stalo rakúske mesto Bleiburg. V tomto prípade sa 

vyznamenávala najmä extrémna chorvátska emigrácia, ktorá v jednotlivých prípadoch 

odhadla počet obetí tzv. „krížovej cesty“ na 300 000 i viac.38 Určiť reálny počet obetí je v 

tomto prípade ešte ťažšie než u Jasenovca, odhady serióznych autorov sa pohybujú od 20 do 

60 000.39 Nové príspevky, články a knihy dokazujúce genocídu Srbov, Albáncov, Chorvátov 

a neskôr aj Bosniakov sa v 80. rokoch objavovali s železnou pravidelnosťou a počty ich obetí 

dvíhali do astronomických výšok. Polemiku s týmito groteskne prehnanými údajmi viedol 

okrem iných ekonóm a demograf Vladimir Žerjavić vo svojej knihe Opsesije i megalomanije 

oko Jasenovca i Bleiburga, nasledujúca po jeho dôkladnom výskume ohľadne počtu obetí na 

území Juhoslávie počas druhej svetovej vojny, uverejnenej ako Gubici stanovništva 

Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. Všetky straty vrátane civilného obyvateľstva sú tu 

vyčíslené na niečo vyše milióna obetí vojny. Hoci sú tieto údaje všeobecne uznávané, 

propagandistom to samozrejme nebránilo naďalej svojvoľne a jednostranne manipulovať 

s ustašovským a komunistickým terorom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 I. Goldstein, Hrvatska povijest, Zagreb, 2003, s. 410. 
36 Tamtiež. 
37 Tamtiež, s. 409. 
38 Žerjavić, V., Obsesije, Zagreb, 1992, s. 75. 
39 MacDonald, D. B., Balkan Holocausts, s. 171. 
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3 - HISTORICKÁ ČASŤ 

 

3,1 - Juhoslávia 80. rokov. 

 

V nasledujúcej časti poskytnem všeobecný historický úvod, opierajúci sa 

o sekundárnu literatúru uvedenú v zozname na konci práce a prehľad mediálnej situácie 

v danom období. 

Druhá polovica 80. rokov v Juhoslávií prebiehala predovšetkým v znamení 

stupňujúcej sa hospodárskej i politickej krízy štátu. V kombinácií so zložitým systémom 

politickej moci a organizačnej štruktúry mnohonárodnostnej krajiny, ako bola ukotvená 

v ústave z roku 1974, to viedlo k značnému, v závere desaťročia až explozívnemu nárastu 

nacionalizmu. Ústrednými pohybmi, ktoré určovali dynamiku vývoja, bol silnejúci odpor 

proti skostnatelému byrokratizmu socialistického systému a nefunkčnej ekonomike, ktoré sa 

na celoštátnej úrovni prejavovali stále viac predovšetkým zo strany Slovinska, ekonomicky 

najúspešnejšej republiky, a hnutie kosovských Albáncov za vyhlásenie vlastnej republiky a 

dodržiavanie ľudských práv na Kosove. Táto autonómna oblasť síce mala, podobne ako 

Vojvodina, Ústavou z roku 1974 zabezpečené rozsiahle práva, no spolužitie jednotlivých 

etník v nej nebolo ani zďaleka ideálne. Hoci sa situácia kosovských Albáncov v priebehu 70. 

rokov v porovnaní so skoršími dobami zlepšila, nebola proporčne vyvážená čo sa týka 

zamestnanosti a uplatnenia. Nepokoje nastali už krátko po Titovej smrti, v roku 1981. 

Demonštrácie žiadajúce vyhlásenie Kosova za plnoprávnu republiku prerástli v ozbrojené 

zrážky, ktoré viedli až k vyhláseniu výnimočného stavu a zásahu zväzovej polície a štvrtiny 

armády. Spôsobilo to ďalšie zvýšenie napätia ako aj výbuchy násilia, ktoré sa objavovali až 

do zániku titovskej Juhoslávie a pretrvávali aj po nej. Chorvátsko bolo zatiaľ po zničení 

nacionálne - liberálneho hnutia z prelomu 60. a 70. rokov takmer dve desaťročia tzv. „spiacou 

republikou“. Kvôli perzekúcií a emigrácií mu chýbali výrazné osobnosti na verejnosti 

a vládnúca garnitúra bola rigídnejšia než v ostatných republikách, s hlavnou politikou 

„potláčania nacionalizmu“. Aj tu, podobne ako v celej Juhoslávií, dochádzalo k rozpúšťaniu 

ideologickej škrupiny a postupnému otváraniu tabuizovaných tém, ale celkovo sa k riešeniam 

narastajúcich problémov pristupovalo konzervatívne, takže sa prevažne zamlčiavali 

a vytesňovali, čo prispievalo k narastaniu vnútorného napätia. Viditeľný pohyb nastal 

predovšetkým v revitalizácií náboženského života. Cirkevné zhromaždenia a slávnosti na 

rozdiel od tých štátnych priťahovali státisíce veriacich, čo posilňovalo obnovenú identifikáciu 

Chorvátov s katolicizmom. 
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Ekonomická situácia sa stále zhoršovala napriek snahe o zásadné reformy a 

opakovanej finančnej podpore USA, západnej Európy a Svetovej banky, V predchádzajúcich 

desaťročiach bola táto pomoc Západu motivovaná predovšetkým udržaním neutrálnej 

Juhoslávie, smrťou charizmatického vodcu a zmenou svetovej politickej klímy však skončili 

relatívne úspešné 60. a 70. roky, kedy Juhoslávia minimálne prístupom k spotrebnému tovaru 

výrazne prekonávala ostatné socialistické krajiny. Nefunkčnosť samosprávneho 

socialistického hospodárstva ako udržateľného celku sa tak začala prejavovať stále 

výraznejšie a súčasne klesal životný štandard. 

Juh krajiny tým bol zasiahnutý viac než severné časti štátu, ktorým následky krízy 

pomáhali mierniť devízové príjmy z turistiky a od občanov pracujúcich v zahraničí, ako aj 

rozvinutejší a úspešnejší priemysel. Nezodpovedné rozhodovanie o investíciách 

a neracionálne využívanie kapitálu, surovín aj práce (vrátane príspevkov do Fondu pre 

nerozvinuté republiky), korupcia a strnulosť politického systému boli príčinou toho, že 

situácia sa zo dňa na deň zhoršovala až do stavu nerentabilnosti polovice srbských podnikov 

a nezadržateľnému rastu inflácie až na 100 %. Krajinou otriasalo stávkové hnutie 

a v chudobnejších častiach štátu ľudia už neboli schopní platiť základné životné potreby a 

energie.  

 

Hospodárska kríza znovu rozdúchala staré spory o tom „kto koho využíva“, v ktorom 

boli proti sebe stavané rozvinutý severozápad štátu a zaostalý juh, postupne stále viac 

zovšeobecňovávané s konkrétnymi národmi a republikami. K tomu sa pridalo postupné 

búranie rozličných tabu súvisiacich s komunistickou a titovskou ideológiou, ktoré však boli 

nezriedka okamžite nahradzované novými dogmami. Centrálne miesto v nich mala 

posadnutosť minulosťou, vrátane kultu obete. Podstatou je prezentácia Srbov ako heroického 

ľudu, ktorý „víťazí vo vojne a prehráva v mieri“, národa, ktorý oslobodil ostatné 

juhoslovanské etniká iba preto, aby bol v spoločnom štáte znevýhodnený a ukrátený o svoje 

historické práva. Spolu s revíziou dejín četníctva a titoistických dogiem sa tak postupne 

dopracovalo k presvedčeniu, že Tito, zámerne Srbsko oslabujúc, znemožňoval budovanie jeho 

národnej identity v prospech Albáncov, Macedóncov, bosenských Moslimov i Chorvátov 

a dopustil, aby boli Srbi rozdelení do ôsmich územných jednotiek, ekonomicky vykorisťovaní 

Chorvátmi a Slovincami a násilne asimilovaní v Kosove aj Chorvátsku. Všetko to bolo 

explicitne vyjadrené v „tajnom“ a údajne nedokončenom „Memorande SANU“, spísanom 16 

jeho členmi, ktoré preniklo na verejnosť v októbri 1986. Jednou z jeho základných myšlienok 
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je, že Srbom v Juhoslávií bol na rozdiel od ostatných upretý vlastný národný štát a na 

celistvosť svojho národa majú právo. Hlavnými vinníkmi je Ústava 1974, za ňou stojaci 

mocenský tandem Tito–Kardelj a SKJ, ktorý tento stav udržiava a preto akademici žiadajú 

demokratizáciu a novú ústavu.  

Hoci bol tento dokument ostro odsúdený aj samotným SKS, v nasledujúcich rokoch 

bol rad jeho bodov prebratý značným množstvom srbských (a čiernohorských) komunistov. 

Táto zmena súvisela aj s obratom nového lídra SKS Slobodana Miloševića a jeho náhlym 

mocenským vzostupom.  

Tento mladý a ambiciózny politik vychovaný v marxistickom duchu bol spočiatku 

oddaným komunistom, no napokon sa zviezol na vlne rozbúrených nacionalistických vášní 

Srbov, ktoré podporil svojou autoritou. Do čela SKJ ho v 2. polovici 80. rokov vyniesla 

neschopnosť staršej generácie vysporiadať sa s komplexnou krízou krajiny a osloviť svojich 

občanov. Vo februári 1986 sa stal predsedom SKS a rýchlo vystúpil proti staršej „váhavej“ 

generácií, ktorá nebola schopná zastaviť zhoršujúcu sa krízu. S príchodom roku 1987 sa pri 

osobnej návšteve Kosova pasoval za ochrancu tamojších Srbov proti, údajne ich 

diskriminujúcej, albánskej väčšine. S touto úlohou sa v očiach verejnosti od tej chvíle začal 

stále viac stotožňovať. Silnú mocenskú pozíciu v celoštátnom rámci si po ovládnutí SKS 

zabezpečil tzv. „antibyrokatickými revolúciami“, ktorými sa do rozhodujúcich funkcií 

v Kosove, Vojvodine a Čiernej Hore dostali jeho prívrženci resp. rovnako zmýšľajúci politici. 

Tým svojej politike zaistil hlasy polovice Predsedníctva SKJ, najvyššieho rozhodovacieho 

orgánu Juhoslávie. 

Napriek svojej počiatočnej oddanosti myšlienkam jugoslavizmu a národnostnej 

tolerancie sa pri upevňovaní mocenskej pozície stalo ohrozenie a znevýhodnenie Srbov v 

Juhoslávií jednou z jeho hlavných tém a politickým prostriedkom ďalšieho naberania 

popularity. S tým súviselo aj nastolenie kontroly nad podstatnou časťou mediálneho priestoru 

v kritickej fáze juhoslovanskej krízy na sklonku 80. rokov. 

 

3,2 - Mediálna situácia v Juhoslávií 80. rokov. 

 

V roku 1987 bolo v Juhoslávií vydávaných viac ako 3000 periodík, z toho 27 

denníkov, vysielalo viac ako 200 rádiostaníc a všetky republiky aj provincie mali vlastné 

televízne vysielanie.40 Ich hlavnou pracovnou náplňou malo byť „zodpovedné“ informovanie  

                                                 
40 Ramet, S. P., Balkan Babel, 2nd. ed. Boulder, 1996, s. 80. 
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v službách celospoločenského úžitku (alebo minimálne SK). Médiá boli „spoločenským 

vlastníctvom“ a väčšina hlavných denníkov bola založená, alebo po roku 1945 kontrolovaná 

Socialistickým zväzom pracujúceho ľudu (SSRN), spoločensko–politickou organizáciou, 

ktorá menovala hlavných úradníkov.  

V porovnaní s inými socialistickými štátmi sa pracovníci v médiách tešili značnej 

slobode. Juhoslávia na rozdiel od ostatných východoeurópskych štátov nemala cenzúrny úrad. 

Ten by bol v prípade zložitého republikového systému málo efektívny. Ku kontrole médií 

však samozrejme dochádzalo, prebiehala na viacerých úrovniach a rôznymi cestami, 

najčastejšie na spôsob autocenzúry. Ešte v roku 1989 bolo vyše 80 % žurnalistov členmi 

SK.41 Tradícia angažovaného lojálneho novinárstva sa paradoxne prejavovala aj tým, s akou 

ľahkosťou mnohí žurnalisti v nasledujúcom období konvertovali z jednej autoritárskej dogmy 

na druhú – od samosprávneho socializmu k nacionalizmu. 

Každý vydavateľ bol zo zákona povinný posielať kópiu výtlačku Úradu štátneho 

žalobcu ešte pred uverejnením. Monitorovaniu médií sa okrem toho venovali aj viaceré 

výbory a ideologické komisie viazané priamo na SKJ a ich republikové odnože. Bol v nich 

však čítaný iba zlomok z obrovského množstva tlačovín, a to predovšetkým hlavné, 

najčítanejšie a teda aj politicky závažné, mienkotvorné periodiká. Demonštrácia moci 

zákazom konkrétneho článku alebo čísla nebola vzácna, vyskytli sa aj prípady žalôb a súdov, 

zvláštnosťou však bolo, že k tomu častejšie dochádzalo až po uverejnení. Dôvodom bola 

sčasti pozornosť, ktorú zákaz nejakého článku automaticky vyvolal u širokej verejnosti 

a sčasti možnosť následného využitia nátlakových prostriedkov na predplatiteľov a/alebo 

zodpovedné osoby.    

Jedinou spravodajskou agentúrou Juhoslávie, z ktorej preberali informácie všetky 

podstatné masmédiá, bol Tanjug. Podobne ako všetko ostatné mal jednotlivé republikové 

odnože, ktorých práca sa líšila kvalitou aj mierou nestrannosti. Predovšetkým záhrebská sa 

tešila výbornej profesionálnej povesti. Poctivý prístup k informáciám sa začal pozvoľna 

meniť až po voľbách v máji 1990, kedy víťazná HDZ začala podrývať jej činnosť, často 

s argumentom, že je nástrojom srbskej propagandy, hoci okrem jedného boli všetci 

zamestnanci chorvátskej národnosti.42  

 

V Srbsku nastala takáto situácia už omnoho skôr. S. Milošević svoju závratnú kariéru 

úzko spojil s masovo–komunikačnými prostriedkami a k cieľavedomému ovládnutiu 

                                                 
41 Tamtiež, s. 81. 
42 Thompson, M., Forging War, London, 1994, s. 25. 
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belehradských médií pristúpil hneď po ovládnutí politickej garnitúry. Prostredníctvom 

priateľstva s niektorými ich predstaviteľmi, ktorí mu pomáhali v budovaní popularity, do nich 

prenikol už skôr. Nasledovali výmeny pracovníkov, ktorými dostal pod kontrolu 

vydavateľský dom Politika, najväčšiu mediálnu spoločnosť na Balkáne, s 20 publikáciami 

(vrátane 2 z 3 srbských denníkov), rádio stanicou a TV kanálom, ktorej produkty sa stali 

hlásateľmi jeho názorov. Podobný postup uplatnil v prípade rádia, televízie aj ostatnej tlače, 

čím získal kontrolu nad podstatnou časťou mediálneho priestoru. Prekvapivo nezávislý zostal 

denník Borba, pôvodne tlačový orgán SKJ, ktorý sa nepodieľal na oslave Miloševićových 

víťazstiev. Toto za Titovej éry najprísnejšie kontrolované periodikum, hlásajúce oficiálnu 

líniu, totiž po oslabení federálnej autority získalo prekvapivú slobodu a pod vedením 

šéfredaktora Stanislava Marinkovića využilo široké pole pôsobnosti k prezentovaniu všetkých 

strán debaty.43 Kým republikové noviny museli sledovať líniu svojich predstaviteľov, 

zanedbávajúc či dokonca ignorujúc ostatné, Borba ponúkala v tomto období nestranné 

spravodajstvo na čoraz viac konfrontačnej politickej scéne. Uverejnenie niekoľkých plných 

prepisov zasadnutí srbského a federálneho vedenia (vrátane 8. zjazdu SKS na jeseň 198744) po 

prvý krát umožnilo verejnosti nazrieť priamo do fungovania komunistickej hierarchie, plnej 

osobných sporov a nevraživostí, obviňovaní a slabostí, čo Borbu učinilo vyhľadávaným 

tovarom.45 

 

Časť srbských (a všeobecne juhoslovanských) žurnalistov, zvyknutých na značnú 

slobodu, sa samozrejme proti vnucovaniu názorov a nátlaku na to, čo a ako majú písať, 

bránila. Už v októbri 1988 sa na výročnom zasadaní Zväzu žurnalistov Juhoslávie volalo po 

väčšej nezávislosti a oddeleniu politických štruktúr od masmédií. Bol to následok viacerých 

mediálnych škandálov a represie proti konkrétnym novinárom aj celým redakciám, ku ktorým 

došlo v poslednom roku. Za zmienku stoja minimálne viaceré aféry slovinských 

mládežníckych časopisov Mladina a Katedra, zákaz jednotlivých čísiel prominentných 

periodík Književne novine, Start či Nedjelna Dalmacija alebo výpoveď a potrestanie 

početných členov redakcie prestížneho NINu, patriaceho pod vydavateľstvo Politiky, ktorý 

bol začiatkom 80. rokov predvojom investigatívnej žurnalistiky v krajine. Príkladom 

charakteristického trendu bol aj dvojtýždenník Duga, predtým svojim odvážnym prístupom 

                                                 
43 Kurspahić, K., Prime Time Crime, s. XV. 
44 Tamtiež, s. XVIII. 
45 Tamtiež, s. XV. 
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k novinárstvu rovnako výrazný, ktorý sa v tomto období stal ďalším z hlavných hlásateľov 

Miloševičovej propagandy. 

V priebehu nasledujúceho roku sa medzi žurnalistami prejavili zreteľné náznaky 

vzbury, a to dokonca aj v Čiernej Hore. V samotnom Srbsku žiadali scenáristi 

a dramaturgovia belehradskej televízie spolu s časťou novinárov z Politiky uvoľnenie 

politickej kontroly. Celý tento proces vyvrcholil dočasným víťazstvom v marci 1991, kedy 

bol Miloševič donútený upustiť od absolútnej kontroly tlače. Viac než stovka žurnalistov 

vydavateľského domu Politika žiadalo vtedy výmenu editorov Politiky, NINu, Intervju 

a Politiky ekspres za nimi vyvolených odborníkov a o niekoľko dní nato kompletnú 

nezávislosť tlače. O masových protestoch (nesúvisiacich iba s mediálnou slobodou) 

informoval Tanjug bez hystérie, ktorú prejavovala tlač.46 28. marca 1991 Srbské národné 

zhromaždenie uzákonilo slobodu tlače a koniec politickej kontroly nad ňou. Nasledovalo tým 

federálne zhromaždenie, ktoré vydalo nový tlačový zákon, rušiaci cenzúru (explicitne 

pomenovanú v Borbe) a zaručujúci slobodnú tlač, už v novembri 1990. V Slovinsku 

a Chorvátsku medzičasom uvoľňovanie médií a cesta k pluralizmu prebiehali kontinuálne, bez 

výraznejšieho medzníku.    

 

3,3 - Cesta k občianskej vojne a úloha médií. 

 

Jugoslavizmus a demokratický centralizmus zostali cieľom S. Miloševića formálne až 

do konca Juhoslávie, ale s postupujúcim časom stále viac iba ako maska a pozlátko pre nové 

usporiadanie štátu, ktoré sa v jeho predstavách menilo v závislosti od aktuálnej situácie. 

Srbská spoločnosť sa v atmosfére neistoty pod vplyvom médií a politického vedenia stále viac 

oddávala predstavám o hrdinskej minulosti, permanentných krivdách a oprávnenom hneve. 

Kým pred Miloševićovým nástupom bol prístup mocenských orgánov opačný a takéto sklony 

boli odsudzované ako prejav nacionalizmu (prípadne antikomunizmu), nový vodca ich začal 

cieľavedome usmerňovať a využívať tak ako hovorca „utláčaných“ Srbov kolektívnu 

frustráciu pre posilnenie vlastnej pozície. Tendenčné médiá a masové mítingy, s ktorých 

organizáciou začal koncom roku 1986 Výbor pre ochranu kosovských Srbov a Čiernohorcov, 

boli hlavnými psychologickými prostriedkami, ktorými sa aktivizovala verejnosť 

a vzbudzovali nacionalistické vášne. 

                                                 
46 Thompson, M., Forging War, s. 24. 
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Prvým prejavom osmelenia dovtedy mlčiacej chorvátskej politickej elity proti svojvôli 

a arogancií Miloševićovej politiky bolo oznámenie o potenciálnom policajnom zásahu proti 

srbským demonštrantom, ktorí chceli svojim masovým mítingom v Lublani prinútiť koncom 

roku 1989 Slovinsko k poslušnosti. Bol to overený trik, ktorý už predtým vyšiel vo Vojvodine 

a Čiernej Hore, počas ktorého sa plánovali zastaviť aj v Záhrebe a demonštrovať tu tak svoju 

silu a odhodlanie.  

Za tejto situácie skrachoval „mimoriadny“ 14. zjazd SKJ v januári 1990, ktorý opustila 

slovinská delegácia. Ani Miloševićovi, ktorý mal pod kontrolou podstatné množstvo 

účastníkov, však nevyšiel plán, ktorý počítal s pokračovaním v jednaniach a znovunastolením 

straníckej jednoty. V pokuse vytvoriť zdanie, že odchodom Slovincov a pádom 

komunistických režimov vo východnom bloku sa nič zásadného nestalo, ho však odmietli 

podporiť delegácie Chorvátska (hoci v nej bolo mnoho Srbov), Macedónska, Bosny 

a Hercegoviny, a dokonca aj predstavitelia armády. JNA sa však tým stala jedinou funkčnou 

mocou v rámci celej Juhoslávie. V Chorvátsku a Slovinsku sa zatiaľ blížili ohlásené slobodné 

voľby a dynamicky sa rozvíjal nový politický život. 

 

K už prebiehajúcej mediálnej kampani proti Slovinsku a kosovským Albáncom sa po 

krachu posledného zjazdu SKJ pridala mediálna kampaň aj proti Chorvátsku, ktorého 

predstavitelia odmietli bez účasti slovinskej delegácie pokračovať v zjazde. Jej hlavným 

motívom bolo, že Srbi v Chorvátsku trpia rovnako – alebo ešte viac – než v Kosove. Hlavné 

Miloševičove médiá – medzi nimi Politika a Politika ekspres, všeobecne patriace medzi 

najčítanejšie noviny v celej Juhoslávií – takmer každodenne prinášali informácie o utrpení 

krajanov „na druhom brehu Driny“. Medzi početnú srbskú komunitu, dovtedy relatívne 

odolnú voči vreniu v susednom Srbsku, začali výraznejšie prenikať radikálne idey už 

v predchádzajúcom roku. Prejavilo sa to predovšetkým v oblasti Kninu, a to aj v podobe 

masových mítingov, napr. proti chorvátskej podpore štrajku kosovských baníkov.   

Napätú situáciu ešte skomplikovali májové chorvátske (po aprílových slovinských) 

slobodné voľby za účasti viacerých politických strán, v ktorých presvedčivo zvíťazila 

konzervatívna a nacionalistická HDZ, štedro podporovaná z kruhov chorvátskych emigrantov, 

nezriedka sympatizujúcich s ustašovskou ideológiou. Bola to ďalšia voda na mlyn srbskej 

propagande. Víťazný Franjo Tuđman, predseda HDZ, ktorý sa stal prezidentom, mal podobne 

ako jeho srbský protiklad sklon k autoritárstvu a demagógií. Jeho nerozvážne výroky 

(o zaistení hraníc historického Chorvátska a podobne) chorvátskych Srbov silne znepokojili. 

Následné konkrétne kroky, ako znižovanie počtu občanov srbskej národnosti v štátnej správe, 
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polícií a vo vedení podnikov, či centralizácia hospodárstva, ich utvrdili v obavách a prispeli 

k radikalizácií niektorých z nich. Sami sa pritom takmer vôbec nezapájali do rozvoja plurality, 

v socialistickej Juhoslávií videli záruku svojej osobnej i kolektívnej bezpečnosti, ako aj 

ekonomickej prosperity. V roku 1990 však socialistickú Juhosláviu reprezentovala už iba 

nefunkčná zväzová vláda a JNA. SDS zastupujúca záujmy chorvátskych Srbov, vznikla 

v Knine až vo februári 1990, vďaka čomu sa jej nepodarilo rozšíriť dostatočne svoj vplyv 

a postaviť kandidátov vo viacerých chorvátskych občinách so srbskou väčšinou, zatiaľ čo 

v Knine a okolí presvedčivo zvíťazila.  

 

HDZ v súlade so svojou demokratickou rétorikou sľubovala slobodné a nezávislé 

médiá. Zákaz cenzúry a sloboda prejavu boli ukotvené aj v novej Ústave z decembra 1990, no 

hnutie nemalo vypracovanú žiadnu mediálnu koncepciu prechodu do demokratického 

zriadenia.47 Navyše sa už predtým ukazovalo, že má problém dostáť svojmu sľubu a pokúša 

sa masmédiá dostať pod svoju kontrolu, nárokujúc si jediný správny výklad chorvátskych 

záujmov. Väčšina vedenia HDZ boli bývalí komunisti nacionalistickej orientácie, ktorí 

odpadli od strany po páde národne orientovaného Maspoku či tzv. „chorvátskej jari“ na 

počiatku 70. rokov a ktorí rozhodne nemali osvojené demokratické zásady. Kontroly štátu sa 

teda chytili podobne, ako sa to kedysi naučili v komunistickej strane – umiestnením svojich 

členov na všetky dôležité posty. Hlavní úradníci záhrebských denníkov z Vjesnikovho 

vydavateľského domu, teda Vjesnik a Večernji list, boli vymenení už 31. 5. 1990, čo dokazuje, 

akú dôležitosť prikladali noví mocipáni médiám.48 Prvé roky vládnutia HDZ prebiehal potom 

boj o ovládnutie etablovaných médií. Metódy, ktorými sa to dialo, zhrnul Mark Thompson 

takto:  

- výmenou spravodajských pracovníkov, vrátane vedúcich, podporovateľmi HDZ 

- kontrolovanou privatizáciou, ktorá previedla mediálne spoločnosti zo „spoločenského“ do 

„štátneho“ vlastníctva alebo do rúk prevádzkovateľov spriaznených s HDZ, prípadne 

opakovanou privatizáciou, ak boli noví majitelia nepohodlní pre novú moc 

- zachovávaním virtuálneho monopolu na vysielacie frekvencie zdržiavaním dlho 

sľubovanej legislatívy povoľujúcej súkromné elektronické médiá a výberovým 

potláčaním už existujúcich, v závislosti od ich politického profilu  

- vydávaním prezidentských dekrétov limitujúcich mediálnu slobodu na základe 

výnimočného stavu vyhlasovaného prezidentom podľa vlastného uváženia 

                                                 
47 Novak, B., Hrvatsko novinarstvo, Zagreb, 2005, s. 993. 
48 Tamtiež, s. 994. 
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- využívaním vládou kontrolovaných médií na očierňovanie a demoralizovanie tých, ktoré 

tomu odporovali, ako aj podnecovaním či minimálne tolerovaním zastrašovania 

nezávislých novinárov49 

 

Nová mediálna sloboda však spolu s návratom časti emigrácie spôsobili aj to, že sa 

objavili aj pokusy o odlišné pretlmočenie histórie a extrémne názory ohľadne rehabilitácie 

NDH a pod., na ktoré bolo srbské obyvateľstvo obzvlášť citlivé. Popritom si nová vláda HDZ 

počínala bezohľadne a krátkozrako, vo svojom zaslepenom sebavedomí neurobila nič, aby sa 

pokúsila vyhnúť odcudzeniu „svojich“ Srbov a ich príklonu k Miloševićovi. Svojim 

autoritárnym nástupom k moci a spôsobom vládnutia tomu výrazne napomáhal aj líder hnutia, 

presvedčený o svojej historickej úlohe, Sám síce zastával relatívne umiernené názory, ale jeho 

tézy o „zmierení všetkých Chorvátov“ viedli k tolerancií voči prejavom extrémizmu aj 

obhajobe ustašovského hnutia v radoch širokej verejnosti, ktorej významnú časť ovládla 

nacionalistická eufória. Tej sa nevyhli ani novinári, spravodajci a médiá všeobecne. Tie sa 

popritom navyše postupne dostávali plne pod kontrolu vlády, teda HDZ, ktorej režim 

nebol demokratickým zriadením v západoeurópskom slova zmysle, ale svojim spôsobom 

vládou jednej strany, ktorá iba vymenila marxistickú rétoriku za nacionalistickú. Potreby a 

záujmy menšín, ako aj ich obavy a hnev, rozhodne neboli na programe dňa a od jari 1990 

dochádzalo ku konfrontácií oboch radikálnych politických programov na verejnosti a to, 

pochopiteľne, predovšetkým prostredníctvom médií. Počas zimy 1990/1991 väčšina 

zamestnancov chorvátskej vetvy Tanjugu odišla následkom zastrašovania a v júli 1990 bola 

založená nová chorvátska tlačová agentúra HINA, ktorá dostala k dispozícií skonfiškovanú 

budovu Tanjugu. Jej prvé správy z augusta boli stanoviská vlády k tzv. srbskej 

autonómií. Dlhoročný generálny riaditeľ Milovan Šibl predtým riadil stranícke noviny 

Glasnik HDZ a krátko zastával aj funkciu ministra informácií. Spolu s chorvátskou televíziou 

s novým personálom sa HINA rýchlo stala hlavným pilierom štátnej mediálnej politiky 

disponujúc značnými zdrojmi a mocou, ktorú mohli ignorovať iba editori nezávislí na 

štátnych financiách (v praxi dôsledne iba satirický týždenník Feral Tribune a týždenník 

pacifistického hnutia Arkzin). Napriek tomu väčšina chorvátskych médií publikovala 

informácie od Tanjugu až do leta 199150, pričom bol vyslovený odhad, že spoľahlivých bolo 

menej ako polovica správ od HINA.51  
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Po tom, čo v Chorvátsku došlo k viacerým vážnym nacionálnym konfliktom, sa síce 

Tuđman v obave z vypuknutia občianskej vojny pokúsil upokojiť situáciu, ale už bolo 

neskoro. Miloševićov režim totiž zatiaľ vytrvalo prilieval olej do ohňa, upozorňujúc na 

problém dvoch miliónov Srbov (celá štvrtina srbského národa), žijúcich mimo hraníc Srbska, 

v prípade rozpadu Juhoslávie. V nacionálnom duchu bola napísaná aj nová srbská ústava, 

Kosovo prišlo o posledné zvyšky autonómie, zatiaľ čo návrhy Chorvátov a Slovincov na 

konfederatívne usporiadanie Juhoslávie boli odmietané. Slovinci následne urýchlili prípravy 

na odchod z federácie, v Bosne a Hercegovine došlo k zrážkam Srbov a Moslimov 

a v Chorvátsku začala v lete blokáda ciest, železníc a prístavov srbskou menšinou. Voľby 

v jednotlivých republikách v novembri a decembri 1990 jednoznačne preukázali víťazstvo 

nacionálneho princípu. Hoci Miloševićova staronová strana SPS, do ktorej prešla väčšina 

členov SKS a formálne vznikla zlúčením so SSRNS, sa takto neprofilovala, jej víťazstvo, na 

ktorom mal leví podiel, jasne ukazovalo smer naladenia obyvateľstva. Do konca roka bola 

ešte vydaná nová chorvátska ústava bez garancie ochrany menšín a vyhlásenie autonómnej 

oblasti Srbská Krajina. Srbské médiá k tomu začali vytvárať psychózu, že sa Chorvátsko 

pripravuje na vojnu a nakupuje zbrane, čo bola pravda, ale iba preto, že JNA väčšinu zbraní 

v štáte zabavila a nákup v Juhoslávií mu bol znemožnený a do Chorvátska aj Bosny 

a Hercegoviny sa sťahovali paravojenské oddiely vyvolávajúce provokácie. 

Od začiatku roku 1991 sa situácia nebezpečne vyostrovala. Všetky jarné stretnutia 

vedení republík skončili neúspechom, zväzová vláda už nemala žiadny vplyv a v Chorvátsku 

sa deň čo deň množili násilné zrážky medzi ozbrojenými Srbmi a políciou, do čoho neustále 

zasahovala JNA so zámienkou postaviť sa medzi znepriatelené strany. Výrazne tým nahrávala 

Srbom, ktorí vyhlásili odtrhnutie od Chorvátska, povzbudení sľubmi o vyzbrojení kvôli 

ochrane pred „ustašovcami“. Srbské vedenie pritom ale odmietalo ich spojenie so Srbskom, 

Milošević musel v tom období riešiť aj problém s domácou opozíciou, ktorú na jar 1991 

napokon brutálne potlačil silou.  

Tieto udalosti urýchlili vyhlásenie nezávislosti Slovinska a Chorvátska dňa 25. 6. 

1991, ktoré nasledovala občianska vojna.  

 

3,4 - Vjesnik a Politika. 

 

Pri úvahách o juhoslovanskej tlači je potrebné mať neustále na mysli charakter tlače v 

socialistickej Juhoslávií, odlišný od štandardov, ktoré sa vyvinuli na Západe. Funkciou 
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masovo-komunikačných prostriedkov v SFRJ, ktoré boli formované podľa sovietskeho resp. 

marxistického vzoru, bolo nielen informovať, ale aj učiť. Hoci od 60. rokov získavali miestni 

novinári stále väčšiu voľnosť a široký manévrovací priestor, absolútne neporovnateľný s 

ostatnými komunistickými krajinami, aj na konci 80. rokov sa ešte stále jednalo o hybrid, 

blízky západnému štýlu, ale naďalej v rámci vopred definovanom politickým zriadením.  

Okrem Borby, ktorá mala mať dlhodobo v rámci Juhoslávie nefalšovane federálny 

charakter s všejuhoslovanským obsahom, boli ostatné denníky výrazne obmedzené 

republikovými hranicami. Predovšetkým s postupným rozvoľňovaním federácie a získavaním 

väčších práv pre jednotlivé republiky a autonómne oblasti po roku 1974 bolo stále 

zreteľnejšie miznutie „juhoslovanského“ obsahu aj charakteru tlače v jednotlivých oblastiach. 

V podstate došlo k ústavou potvrdenému vzniku ôsmich rozličných a viac či menej 

oddelených mediálnych priestorov. Cieľom nového tlačového zákona, o ktorom sa hovorilo 

už od roku 1979, ale vznikol až v roku 1985, bolo dosiahnuť väčšej uniformity tlače naprieč 

vnútornými hranicami krajiny, ako aj centrálnej kontroly nad ňou. V skutočnosti sa však nič 

nezmenilo a už čoskoro bol tento zákon označovaný za zastaralý.52  

Z uvedeného vyplýva, že v období silnejúceho napätia a zvlášť vtedy, keď naplno 

prepukol zápas medzi súperiacimi nacionalizmami, čítali obyvatelia srbskej národnosti, 

vrátane chorvátskych, hlavne v Belehrade vydávanú Politiku, Politiku ekspres a Večernje 

novosti, zatiaľ čo povedomie Chorvátov bolo vytvárané v Záhrebe vydávanými denníkmi 

Večernji list a Vjesnik, ako aj splitskou Slobodnou Dalmacijou. Predovšetkým prví sa tak 

ľahko dostávali pod vplyv riadenej propagandy. Ani chorvátske médiá ako celok však po 

príchode Tuđmana a HDZ k moci nemôžeme označiť za baštu nestrannosti, hoci k plnému 

ovládnutiu drvivej väčšiny mediálneho priestoru v Chorvátsku došlo až na jar 1992, na 

začiatku vojny v Bosne a Hercegovine.53  

 

Dôvodom výberu denníkov Politika a Vjesnik pre túto prácu je ich výnimočné 

postavenie medzi srbskými  resp. chorvátskymi tlačenými periodikami.  

Politika vydávaná rovnomenným vydavateľským domom a súčasne dlho najväčšou 

mediálnou spoločnosťou na Balkáne, je v tejto oblasti najstarším denníkom. Vychádza od 

roku 1904 a po väčšinu jej existencie šlo o rešpektované, dôveryhodné a vplyvné noviny. 

Tomu zodpovedal aj mimoriadny záujem o jej ovládnutie zo strany vládnucej moci. Bratský 

denník Politika ekspres vychádzal od roku 1970 a jeho značne senzačnejší obsah bol cielený 
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na čo najširšie publikum. Jednu alebo druhú „Politiku“ čítalo až 70 % pravidelných čitateľov 

novín v krajine.54  

Najpredávanejším denníkom v srbskom priestore boli pritom ale Večernje novosti, 

ktorých sa koncom 80. rokov predávalo vyše 300 000 kópií. Patrili srbskej vetve SSRN, ktorá 

spolu s SKS pred voľbami v roku 1990 vytvorila Miloševičovu novú stranu SPS, a preto 

neprekvapí, že boli ešte omnnoho viac provládne – ich pokrytie udalostí bolo rovnaké ako v 

Politike, len ešte viac extrémne.55  

Dlhodobo rešpektovaná Politika s tradíciou kvality teda medzi srbskými dobovými 

denníkmi pôsobí ako najzdržanlivejšia a je teda o to zaujímavejšie na nej pozorovať 

nacionalistickú propagandu.   

Spoločnosť Vjesnik, takisto pod SSRN, vydávajúca rovnomenné noviny, bola  

najväčšou publikačnou a distribučnou spoločnosťou v Chorvátsku. Šlo v podstate o monopol. 

vydávajúci 18 novín a časopisov a vlastniaci 80 % predajných miest tlače.56 Okrem Vjesnika, 

ktorý vznikol v roku 1940 ako ilegálny list komunistickej strany a od roku 1945 vychádzal na 

dennej báze, vydával od konca 50. rokov aj denník Večernji list, v sledovanom období druhý 

najpredávanejší v Juhoslávií, Tretími chorvátskymi novinami bola Slobodna Dalmacija – 

nezávislý, pôvodne regionálny denník, nespojený s opozíciou ani HDZ, ktorý vďaka svojmu 

dlhoročnému šefredaktorovi Joškovi Kulušićovi koncom 80. rokov v úspešnosti a predajnosti 

prekonal aj Vjesnik. V roku 1990 bol transformovaný na akciovú spoločnosť, ktorej 

zamestnanci vlastnili 60 %. Je pochopiteľné, že sa ho HDZ hneď od počiatku snažila 

ovládnuť, čo sa však nevyberavými prostriedkami podarilo až na počiatku vojny v Bosne.  

Vjesnik tak predstavuje pochopiteľný výber pre sledovanie vývoja propagandy. 

Jednalo sa o etablovaný a rešpektovaný chorvátsky denník s najdlhšou tradíciou, ktorý 

dlhodobo predstavoval stabilitu a kvalitu miestnej žurnalistiky. 

 

Najpredávanejšie noviny v Juhoslávií57 

      1990   1983 

Večernje novosti (Beograd)   222 282  339 859   (379 921) 

Večernji list (Zagreb)    221 942  309 839   (342 533) 

Politika ekspres (Beograd)   198 790  249 758   (286 451) 

Politika (Beograd)    184 551  243 826   (278 101) 
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Slobodna Dalmacija (Split)   107 483   71 571    (78 242) 

Delo (Ljubljana)     94 280   99 840    (105 042) 

Vjesnik (Zagreb)     74 563   73 030    (91 116) 

Sportske novosti (Zagreb)    70 597  141 247   (169 887) 

Večernje novine (Sarajevo)    66 911   35 049    (45 670) 

Novi list – Glas Istre (Rijeka)   56 586   71 274    (78 976) 

Večer (Maribor)     54 561   55 476    (58 477) 

 

 (Čísla v zátvorkách uvádzajú počty výtlačkov.) 

 Poznámka – Do tabuľky nie sú zahrnuté katolícke noviny Družina (Ljubljana, náklad 

100 000 výtlačkov), Glas koncila (Zagreb, náklad 100 000 výtlačkov) a Ognjišče (Koper, 

náklad 80 000 výtlačkov). 

 

Pri porovnávaní Politiky a Vjesnika je potrebné byť si vedomý ich skutočného vplyvu 

a dosahu. K akému čitateľskému okruhu sa dostávali? Politika, hrdá na svoj nezávislý 

charakter, síce samu seba považovala za celoštátne noviny, ale v skutočnosti bolo už 

minimálne od 70. rokov jej čitateľstvo obmedzené na Srbov a Čiernohorcov. Čo sa Vjesnika 

týka, bol vždy republikovo orientovaný, iba koncom 80. rokov prišla krátka fáza, kedy sa 

pokúsil prekonať užší chorvátsky horizont, ale túto snahu vzdal ešte pred rokom 1990.58  

Obe periodiká boli teda výrazne republikovo resp. národne orientované a vyjadrovali 

tak postoje a nálady časti srbskej, resp. chorvátskej spoločnosti, teda buď vlády, žurnalistov 

alebo prostredníctvom listov aj obyvateľstva. Súvisí to aj s tým, že hoci srbský líder mal 

spočiatku celojuhoslovanské ambície, na prelome desaťročí jeho režim podobne ako 

chorvátsky protiklad mediálne priestory svojich krajín značne izolovali. 

Pre pochopenie vplyvnosti novín je podstatné vedieť minimum aj o ich distribúcií. 

Kým v Chorvátsku na ňu existoval monopol, ľahko zneužiteľný na potlačenie nepohodlných 

informátorov, v Srbsku boli 3 tlačiarne schopné produkovať denníky, všetky s vlastnou sieťou 

predajných miest – jedna patriaca vydavateľskému domu Politika, druhá Borbe, treťou bolo 

Forum z Nového Sadu. Kým Forum operovalo vo Vojvodine, druhé dva podniky mali okolo 

800 kioskov po celom Srbsku a Čiernej Hore59 – pričom jeden z nich bol silno stranícky 

a druhý už v tej dobe nebol významný. V praxi to znamená, že celé stredné a južné Srbsko, 

hlavné ohnisko podpory Miloševićovej vlády, boli do veľkej miery obmedzené na informácie 
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šírené režimom. Spolu s RTS. najdôležitejším štátnym médiom s monopolom na celoštátne 

vysielanie, tak tlač vytvorila pre niektoré regióny takmer nepreniknuteľnú bariéru 

tendenčného a neobjektívneho spravodajstva. 

 

Ako už bolo spomenuté, počas masových srbských nepokojov proti Miloševičovej 

diktatúre v marci sa podarilo dosiahnuť čiastočného, avšak iba dočasného uvoľnenia jeho 

moci nad médiami. V Chorvátsku si zasa pracovníci médií, aj predtým do značnej miery 

slobodní, užili krátke obdobie úplnej liberalizácie medzi silným štátnym komunizmom 

(juhoslovanským) a rovnako silným štátnym nacionalizmom, tentokrát chorvátskym. Tento 

vývoj nastal práve v období, ktoré v tejto práci sledujem, kedy sa ustupovalo od socialistickej 

autocenzúry k úplnej slobode slova a následne k nátlaku novej, nastupujúcej moci na 

novinárov, ktorí sa museli rozhodovať, či bude pre nich dôležitejšia demokracia, alebo opäť 

štát, postavený na princípe protichodnom tomu predchádzajúcemu. Otvorený i zákulisný 

nátlak zo strany vládnúceho politického zoskupenia proti „dezorientovaným“, 

„nepatriotickým“ či „jugonostalgickým“ novinárom sa postupne stával štandardom 60 

a novinári boli stále častejšie delení na tzv. „štátotvorných“ a teda užitočných a tých 

ostatných.61  

 

Táto práca má byť čiastkovým príspevkom k obsahovej analýze časti mediálneho 

priestoru, ktorý ovplyvňoval obyvateľstvo Juhoslávie v predvečer jej definitívneho rozpadu 

v krvavom konflikte. Netreba pritom totiž zabúdať na mimoriadny význam ostatných médií, 

predovšetkým rádia a televízie, ktorých prijímače vtedy už dávno vlastnila väčšina populácie. 

Ostatne, aj z tabuľky najpredávanejších novín v Juhoslávií v rokoch 1983 a 1990 vidieť 

výrazné poklesy predaných výtlačkov (čo samozrejme nemusí stopercentne korelovať s ich 

čítanosťou). M. Thompson vyslovil názor, že kým elektronické médiá zohrali úlohu ako 

hlavné zdroje informácií pre rastúcu väčšinu, tlač bola pravdepodobne kľúčová pre 

kultivovanie vzdelaného, mestského obyvateľstva, a to prostredníctvom zastrašovania, 

demonštrácie skutočnosti, že sú v menšine a odmietania ich práva na vypočutie. 
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4 - VÝSKUMNÁ  ČASŤ 

 

4,1 - Január 1990. 

 

Rok 1989 bol pre Juhosláviu rokom vrcholiacej krízy, ktorá sa namiesto sľubovanej 

zmeny neustále zhoršovala nielen v hospodárskej, ale aj politickej oblasti. Po víťazstve 

„antibyrokratickej  revolúcie“ vo Vojvodine, Čiernej Hore a Kosove došlo k prijatiu dodatkov 

k srbskej ústave o podstatnom zmenšení práv autonómnych oblastí. Tým sa ešte viac zhoršili 

medzirepublikové a nacionálne vzťahy v krajine a spolu s mdlou reakciou federálnych 

orgánov na prebiehajúce udalosti to viedlo až k ústavnej kríze.  

Najdôležitejšou zmenou v Chorvátsku, ktorá s väčšou či menšou rýchlosťou 

prebiehala aj v ostatných juhoslovanských republikách, bol vznik viac či menej oficiálnych 

politických zoskupení, obvykle v opozícií voči vláde SK. Popritom však SKH, celé roky 

skalopevne udržiavajúci status quo, pod novým vedením Ivicu Račana prekvapil prudkým 

obratom a od posledných dní decembra 1989 prešiel na rýchlu transformáciu a z ničoho nič sa 

stal iniciátorom zásadných politických zmien. Až šokujúcou rýchlosťou preskočil v priebehu 

doslova niekoľkých dní celé fázy vo vývoji k pluralitnému systému. 18. decembra sa 

v priestoroch saboru odohralo stretnutie so 7 alternatívnymi nekomunistickými združeniami, 

ktoré by ešte dva týždne predtým bolo nemysliteľné.62 Mnohí predstavitelia stávajúcej 

garnitúry však voči ním zachovávali povýšený arogantný postoj. Dôkazom bolo aj nepozvanie 

vodcov HDZ, hoci od jesene 1990 bolo zrejmé, že strany založené prevažne na národnom 

princípe rýchlo získavajú prevahu. To sa týka hlavne HDZ, ktorá sa od začiatku roka 1990 

javila ako organizačne silný, finančne zaistený a proti nacionálnemu komunistickému 

establishmentu silne zaujatý subjekt. Dôležitou udalosťou počiatku roka 1990 tak bol dovtedy 

nevídane razantný prejav HDZ 6. januára, kedy sa v splitskom hoteli Marjan konala 

ustanovujúca schôdza tohoto zoskupenia, na ktorom sa ozvali zatiaľ najútočnejšie 

a najambicioznejšie výstupy jeho predákov. Bolo to vyjadrením narastajúceho sebavedomia 

z prudko sa rozširujúcej členskej základne, pričom sa ozývali aj mimoriadne nevhodné, 

prehnané či neseriózne výroky vrátane útoku na židov a Srbov „vyvolávajúcich kampaň proti 

chorvátskemu národu v zahraničí“, „ktorý za posledných 120 rokov priniesol najväčšiu obeť 

v Európe, aby sa oslobodil“63. Toto zhromaždenie nasledovala ostrá vlna kritiky a 

odsudzujúca kampaň tentokrát zaznela aj z ostatných republík. „V značně liberálním 
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prostředí, které však muselo působit v rámci určitých společensko-politických mantinelů byly 

projevy chorvatského a srbského nacionalismu vnímány většinou publicistů velmi kriticky 

jako dvě strany téže mince.“64 

 Podobnú, až krajne negatívnu, reakciu vyvolalo oznámenie o založení SNO Vuka 

Draškovića v Novej Pazove v ten istý deň. Slová o nutnosti „vzkriesenia srbskej národnosti“, 

morálnej povinnosti pomstiť srbské obete ustašovského teroru či otvorené prejavy etnickej 

netolerancie boli v Chorvátsku odsúdené ako prejav extrémneho nacionalizmu. Kritika však 

prišla aj z druhej strany, hoci z odlišných dôvodov. Režim S. Miloševića ešte stále udržiaval 

fasádu spolupráce a jednotnej Juhoslávie a takýto otvorený pokus o inauguráciu explicitného 

veľkosrbského nacionalizmu z opozičných pozícií, kombinujúceho religióznu a četnícku 

symboliku, bol aj pre neho neprijateľný.  

 V takejto atmosfére stupňovaného napätia sa v dňoch 20. – 22. januára konal 

očakávaný XIV. „mimoriadny“ zjazd SKJ.  

 

Výborný prehľad dôležitých tém prelomu rokov 1989 a 1990 poskytuje sobotná 

príloha Vjesnika Panorama subotom zo 6. 1., ktorá venuje aspoň jeden podrobný článok 

väčšine podstatných a problematických oblastí. Citácie z nich poslúžia nielen ako dobrý úvod 

do situácie začínajúceho roku 1990 v Juhoslávií, ale aj ako doklad triezveho a analytického 

novinárstva Vjesnika v tomto období. 

 

„Budučnost čitana iz prošlosti“ predvída, že hoci bol rok 1989 jedným 

z najbúrlivejších v histórií Juhoslávie, ani ten nadchádzajúci nebude menej zaujímavý. 

Juhoslávia doňho vchádza „s vyjasnenými predstavami o vlastnej budúcnosti“. To podľa 

Vjesnika znamená bezpochyby trhovú ekonomiku v hospodárskej oblasti a pluralistickú 

demokraciu v politickej. Popritom sú však s ohľadom na mnohonárodnostný štát a samotnú 

podstatu Juhoslávie prítomné aj „nevyjasnené predstavy“. Hoci je ťažké predvídať budúci 

vývoj „ako se uzmu o obzir matrice po kojima se u posljednih nekoliko godina, a ako hoćete 

od same Titove smrti, vodila politička, ekonomska, idejna, međunacionalna i konstitutivna 

bitka na jugoslavenskim prostorima, onda je, s obzirom na ono što nas čeka, relativno lako 

predvidjeti okvirne obrise institucionalnih i vaninstitucionalnih sukoba između demokratskih 

i konzervativnih snaga.“65 To sa podľa autora už čoskoro ukáže na kongrese SKJ, na ktorom 

„sa mnohé veci vyjasnia, čo však neznamená, že aj vyriešia“, vzhľadom k politike srbského 
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vedenia, ktoré sa už od svojho 8. zjazdu zakladá na „imperativnom nadmetanju svojih stavova 

„statutarno i nestatutarno“ ostalim dijelovima SKJ“. Cieľom takejto politiky založenej na 

zásadách „neexistujúceho“ Memoranda SANU je „koncept ojačane monolitne i hijerarhijski 

strogo kontrolirane partije s reafirmiranim demokratskim centralizmom kao temeljem 

unutarpartijske discipline, a sve u cilju novog restruktuiranja i reunitarizacije Jugoslavije 

s većinskim narodom kao hegemonom.“ Kľúčovým bodom sa stane udržanie jednotného SKJ 

alebo jeho rozpad na republikové frakcie. Nadchádzajúci kongres tak bude posledným 

stretnutím juhoslovanských komunistov starého razenia alebo prvým tých nových, pričom je 

zatiaľ záhadou, ako sa zachová vedenie armády v situácií, v ktorej je už minimálne 

v Slovinsku a Chorvátsku existencia viacerých strán realitou. Hoci podstatné pre ďalší vývoj 

budú voľby a nová Ústava, už vopred hendikepovaná tým, že jej návrhy tvorili výhradne 

členovia SKJ, autor článku si je istý, že „najvažnija bitka će se vodit oko pojma i karaktera 

federacije.“ 

 

 Článok „Kosovo, „najskuplja reč“, čo je parafráza na S. Miloševića, ironicky 

rekapituluje srbské politické dianie roku 1989, ktorý mal rozptýliť „makabrična proročanstva 

dojučerašnjih cinika a danas već realista, za koje najveći jugoproblem – kako se dogovoriti da 

živimo zajedno – odavno to više nije jer je, kažu, takvo nešto obična utopija“66. V ďalšom 

„roku rozuzlenia“ prichádza následne ďalší problém: „kako se mirno sporazumjeti da se 

rastanemo, što je opet, dvostruka utopija“. 

 Z irónie prechádza článok do otvoreného pomenovania problémov. Menuje Slobodana 

Miloševića ako nespochybniteľného vodcu srbskej eufórie aj agresie a predstaviteľa politiky 

„koju inače znalci krste antipolitikom“. Tá je charakterizovaná nacionálnou vyhranenosťou 

a predstavuje európsky anachronizmus, hoci sama obviňuje Slovincov, že sú „posledná bašta 

konzervativizmu v Európe“. 

 „Miloševićovo Srbsko“ totiž zomklo po „historickom“ ôsmom kongrese svoje rady 

a teraz sa oháňa Kosovom ako „najdrahším srbským slovom“, pričom sa krkolomnou 

rétorikou vyhýba kladeniu nepríjemných otázok ohľadne inštrumentalizácie srbských mýtov. 

Takže  „dokle će glorifikacijom slavne srpske prošlosti vlastitom narodu vezivati oči, dokle će 

kampanjom o navodnoj antisrpskoj histeriji i poslijeratnoj uroti protiv srpskog naroda 

opravdavati svoju sadašnju nesposobnost.“  
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Autor ďalej na základe vzťahu k federálnej vláde Ante Markovića analyzuje 

vyprázdnenosť politiky hesiel a pripomína súdnu frašku v Titovej Mitrovici, teda proces so 

zvrhnutým kosovským predákom Azemom Vllasim a predákmi z dolov v Trepči, ktorých 

stávka za demisiu novodosadeného nepopulárneho vedenia Kosova otriasla celou 

Juhosláviou. Vjesnik ho označuje za „stalinistický proces v krajine, ktorá prvá odvrhla 

Stalina, a to pred 40 rokmi“ – a zakončuje: „Srpska politika bit će prisiljena, i to vrlo brzo, 

polagati račune pred vlastitim narodom, kojem već pune dvije godine nudi isključivo 

nacionalističke zalogaje, uvjeravajući ga da će samo u jakoj nacionalnoj državi biti sit 

i bogat.“ 

 

 „Prípadu Vllasi“ a súvisiacim okolnostiam sa Vjesnik na rozdiel od Politiky venuje 

často a výnimkou nie je ani prvá sobotná príloha nového roka. Azem Vllasi, populárny 

kosovský politik a bývalý Titov chránenec, bol predchádzajúceho roku zvrhnutý z politického 

vedenia Kosova v rámci „antibyrokratickej revolúcie“ a od februára 1989 väznený. Až 

koncom roku však začal súd, v ktorom bol spolu so 14 ďalšími obvinený z „kontrarevolučnej“ 

činnosti. V článku „Ne čujem dobro“, ktorého názov je opäť odkazom na známu frázu S. 

Miloševića, sa píše o knihe Milenka Vučetića Vllasi, jej slovinskej recenzií v denníku Delo, 

autor však premýšľa aj nad prípadným trestom a konštatuje, že prípad „s obzirom na odjeke 

u svijetu Jugoslaviji ponajmanje trebao. U svakom slučaju u trenutku kada nezadrživo pucaju 

lanci realnog socijalizma približavajući dvije Evrope, Jugoslavija je sebi dopustila luksuz 

organiziranja političkog suđenja, koje ako već nije posvuda u svijetskoj javnosti dobilo epitet 

staljinističkog onda je barem neutralno ocijenjeno kao najveći politički proces organiziran 

u nas nakon suđenja Ðilasu.“67 Autor konkrétne vymenováva, kto, kde a kedy sa ohradil alebo 

vyjadril proti procesu či za oslobodenie Vllasiho a ďalej analyzuje možný ďalší vývoj so 

záverom: „Bilo kako bilo, suđenjem se stiglo do točke iz koje je veoma teško pronaći 

bezbolan izlaz.... U ovom trenutku i najgorliviji zagovornici opravdanosti titovomitrovačkog 

procesa sve manje poriću činjenicu da optužnica stoji na političkim nogama. Samim tim 

postaje sve teže dokazati da se ne radi o političkom procesu.“ Kľúčová pritom je „boľševická“ 

orientácia žaloby na „kontrarevolučnú činnosť“: „Možda je zaista bilo nužno da pod udar tog 

člana dođe i političar takvog kalibra kakav je bio Vllasi da bi doprla do svijesti sva 

problematičnost inkriminacija te vrste.“ Článok sa venuje aj okolnostiam súdu a osobnej 

tragédií Azema Vllasiho, ktorý sa stal obeťou systému, pre ktorý pracoval a súčasne „mjestom 
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homogenizacije Albanaca, jer je u vlastitoj narodnosti doživljen kao metafora nove politike 

koja je stigla na obale kosovskih nacionalnih podjela.“  

 

 Úlohe Slovinska a zabráneniu „antibyrokratického“ mítingu v Ľublani sa venuje 

článok „Nedogodeni događaj“, ktorý označuje túto udalosť za zásadnú pre celú Juhosláviu. 

Táto neuskutočnená „udalosť roka“ sa ňou napokon skutočne stala, nakoľko v Slovinsku sa 

stal realitou taký politický stav, ktorý zabránenie umožnil a to konkrétne „prihvačeni 

amandmani na republički Ustav, koji su među ostalim bili gotovo kruna dvogodišnjeg 

razdoblja intenzivnih rasprava i zahtjeva šire javnosti za učvrščenje republičke 

samostalnosti.“68 Okrem iného totiž dozrelo vedomie, že brzdami vývoja nie sú materiálne, 

ale politické podmienky v krajine, ktorých podmienený vzťah pritom nie je potrebné 

dokazovať. Progresívne procesy sa potom začali šíriť zo svojej prirodzenej povahy, nie preto, 

že by ich Slovinci niekomu vnucovali, a tak celkom logicky a viac-menej neprekvapivo 

nasledovala blokáda. Pretože: „Uvoz slovenskog progresa treba, naime, u što većoj mogućoj 

mjeri onemogućiti, jer če on inače ugroziti postojeći konzervatizam.“ Tým Slovinsko 

podstatne zvýšilo svoj význam na juhoslovanskej politickej scéne „od sporadičnog ili 

perifernog faktora dežela, koja je federaciju sve više osječala kao kamen oko vrata što joj 

prijeti utapanjem, pretvorila se u plivača čija tehnika čas oduševljava, čas zbunjuje, ljuti ili 

užasava.“ Vo výslednej konkrétnej praxi potom spôsob, ktorým Slovinci zabránili 

antibyrokratickému mítingu dokázal vážnosť, ktorú dosiahli. „Ovo odbijanje je potpuno 

u kontekstu njezine odlučnosti i hrabrosti da otvoreno kaže u kakvoj Jugoslaviji želi 

i u kakvoj ne želi biti.“ Autor zakončuje článok tvrdením, že sa nejedná o žiadny významný 

historický zlom, pretože oznámený míting bol iba prvým testom slovinskej suverenity, ale 

napriek tomu je to najvýznamnejšia udalosť roka, pretože „znači početak fizičkog debakla 

mitingaške politike koja je prvi put morala položiti oružje“, čo je o to významnejšie, že už 

predtým bola odmietnutá v Macedónsku a v súčasnej dobe takisto v Chorvátsku a Bosne 

a Hercegovine. 

 

 Článok „Daleka sretna nova 1989!“ sa venuje analýze vzniku nových politických 

združení, postupne transformovaných v samostatné politické strany, so záverom, že historické 

premeny a konflikty budú v blízkej budúcnosti natoľko hlboké a vrstevnaté, že prakticky 

nebude občana, ktorý by nimi mohol zostať nedotknutý.  
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 „Traže mjesto pod suncem“ sa venuje zasa náboženskej situácií. a tvrdí: „Glad za 

duhovnim izopačuje se na našim prostorima posljednju godinu dana u glad za nacionalnim 

i pobuna svetoga postaje tako pobunom nacionalnog. Božanski znaci, ukazanja ili priviđenja 

čudno se izobličuju i za misteriju se proglašava vlastita nacija!“69 Na adresu vzťahu 

pravoslávnej cirkvi a srbskej politiky autor ironicky konštatuje, že je ťažko rozhodnúť, ktorá 

z nich potrebuje tú druhú viac v záujme plnej mobilizácie srbstva. Zaujímavý je aj autorov 

odstup od katolíckej cirkvi: „Šutnja Katoličke crkve u Hrvata identična je onoj o donedavnom 

političkom vrhu Hrvatske i nezahvalno bi bilo nagađati da li je smireni ton prouzročen 

stanovitim strahom od nagle eksplozije srpstva (barem isprva) ili stoljetnom mudrošču da se 

prvo sačeka da se vidi što će biti pa tek onda kaže posljednja.“ Ďalej poukazuje na to, že až 

niekoľko dní nazad došlo k prerušeniu „kaptolského mlčania“ a aj v Chorvátsku sa ukázala  

moc spojenej religiozity a nacionálna, čo sa prejavilo na Vianoce ako „sakralizacija 

društvenog prostora izvedena kao medijski hit.“ Autor konštatuje, že vzájomný vzťah cirkví 

je v kríze, hoci každá z nich hovorí o ekumenizme a obviňuje ostatné, že nie sú ekumenické. 

To všetko sa deje v súlade s každodennou nacionálnou politikou a ako príklad sa uvádza 

zatknutie pravoslávnych duchovných v Slovinsku, perzekvovaných údajne iba preto, že sú 

Srbi „ne pitajući ih što su tražili na Trgu u vrijeme zabranjenog mitinga, gdje su, po Tanjugu, 

bili među najglasnijima.“ V ďalšej časti zmieňuje článok aj situáciu islamu, ktorého aktuálna 

politika je „da izbjegne preziru i stalnom podozrenju svih kao zajednica panislamista 

i fundamentalista.“ 

 

 Historickým témam sa venuje článok „Godina mitova“, ktorého obsah je veľmi blízky 

téme tejto práce. Profesor Nikša Stančić v ňom vysvetľuje, že povolanie historika „sa často 

chápe ako služba politike.“ a varuje pred mytologizáciou dejín, pretože „mit je realnost. Ali 

ne realnost prošlosti, nego sadašnjosti, jer ima izvorište u potrebama i htijenjima pojedinaca 

ili grupa koje ih danas stvaraju ili promoviraju.“70 Objasňuje úlohu iracionality v skupinách, s 

ktorými sa ľudia identifikujú, pre ktorých existenciu je potrebný aspoň nejaký malý mýtus. 

Najlepšie sa im pritom darí tam, kde sa skupiny uzatvárajú a prejavujú agresívne voči 

vonkajšku. Väčšina článku sa venuje debate o pamätníku bána Jelačića, ktorý bol v tej dobe 

veľkou a frekventovanou témou. V roku 1947 bol totiž pamätník z 2. polovice 19. storočia z 

hlavného záhrebského námestia, ktoré nieslo jeho meno, odstránený z nariadenia 

komunistickej moci s odôvodnením jeho kontrarevolučnej úlohy počas revolúcie 1848/49. V 
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roku 1990 bol na svoje miesto s veľkou slávou aj polemikami navrátený ako symbol 

chorvátskeho národovectva aj triumfu nad komunizmom. Profesor Stančić, ktorý o ňom písal 

fejetón aj pripravil výstavu, vo svojom článku spomína, že niektoré politické strany toho 

okamžite využili vo svoj prospech, čo dokazuje, že nejaký mýtus o ňom v chorvátskej 

spoločnosti nepochybne existuje a podľa neho ide o potrebu potvrdenia vlastnej identity. 

Nasleduje jeho polemika s názorom, že svojou knihou Gajeva još Hrvatska ni propala iz 1832 

– 33 otvoril „Pandorinu skrinku“ mýtov roku 1989 a myslí si práve naopak, že otvoril mnohé 

tabuizované témy. Podľa neho je totiž povinnosťou historiografie osvetľovať mytologizované 

témy a fakty vytrhnuté z kontextu znovu stavať do historických súvislostí. Rok 1989 sa tak 

síce stal „rokom mýtov“, ale takisto aj „rokom demitologizácie“. 

Aj ďalší článok „Sljedbenici brionskog kulta“ píše o otvorených historických tabu: 

„Izuzimajući problem Golog otoka i Dahauskih procesa, ranije otvorenih (koji inače ne 

mijenjaju osnovnu sliku 1948!), mogli bismo nizati – slučaj Ðilas, brionski plenum, zbivanja 

1968, maspok u Hrvatskoj, liberalizam u Srbiji, cestna afera u Sloveniji, Ustav iz 1974, 

kontrarevolucija na Kosovu...“71 

Odrazu sa otvárajú všetky tieto „verejné tajomstvá“ nezriedka dokonca s ambíciou čo 

najrýchlejšieho vytvorenia „oficiálnej verzie“, čo by sa podľa autora mohlo aj ľahko prihodiť, 

ak nedôjde k očakávanému príchodu demokracie. V takom prípade: „Mehanizam represije, 

ostao bi, dakle, gotovo isti a samo bi se promijenile uloge pobjednika i pobijedenih.“ Práve 

preto je nutné konfrontovať videnie všetkých účastníkov významných udalostí, „jer, najveći 

politički naboj ima politička opcija kojoj je zabranjeno da se javno artikulira, odnosno 

u praksi dokaže sve svoje vrline i zablude.“ Zatiaľ čo na srbskej politickej scéne túto šancu 

prví uvideli porazení aktéri Brionského pléna ako aj všetci, ktorí dostali prívlastok 

nacionalistu, predovšetkým veľkosrbského, čo sa prejavilo vo vydaní kníh Vojina Lukića, 

Selima Numića či Ljubodraga Djurića, v Chorvátsku sa to prejavilo knihami Franja Tuđmana 

a Vlada Gotovca. Autor rozoberá aj prípad Vojislava Šešelja, a jeho údajne zakazovaných 

kníh, „paušalnih provokacija“ a stavia ho do protikladu ku knižnému opusu Dobricu Ćosića, 

ktorého diela „pretendiraju da budu „konačne istine“ ujedno i optužnica za cijelu jednu 

generaciju  jugoslavenskih političara“ vrátane najužšieho politického vedenia, kde význačnú 

rolu „ima sprega Tito-Kardelj iliti „antisrpska koalicija Hrvatske i Slovenije“ dakle suvremeni 

nastavljaći „vatikansko-kominternovskih“ zavjera protiv srpskog naroda.“ Kritický prístup, 

hoci miernejší zaznieva na záver aj v prípade chorvátskych kníh: „S Tuđmanovom se 
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metodom utvrđivanja brojeva (obetí Jasenovca) teško složiti, kao i širim tumačenjem novije 

hrvatske povijesti, ali radi se o problemima koje spadaju u znanstvenu domenu gdje sloboda 

mišlenja ne bi smjela imati svojih granica. Pogotovo ako se zna da su neke autorove ocjene 

bliže stvarnosti od onih, koje su služile političkoj promociji njegovih oponenata.“ 

 

Podrobné celostranové články sobotnej prílohy sa ďalej venujú politickej situácií 

v Čiernej Hore, Macedónsku a Bosne a Hercegovine, ako aj nelichotivému obrazu Juhoslávie 

v európskych médiách v roku 1989.  

 

Na základe uvedených článkov aj ďalšieho prečítaného obsahu sa dá konštatovať, že 

hoci sa vo Vjesniku objavia občasné nepresné formulácie alebo nesprávne informácie, 

nespreneveruje sa v tomto období aspoň na prvý pohľad nijako zásadne zásadám objektívnej 

žurnalistiky. Pokiaľ ich pozná, vždy menuje konkrétne osoby, miesta a časy. Jeho články 

budia dojem komplexného obrazu všetkých hlavných oblastí diania, aj nezainteresovaný 

čitateľ si z nich vytvorí predstavu o hlavných udalostiach, smerovaniach, problémoch 

a deliacich líniách v spoločnosti. Poskytuje široký priestor k vyjadreniu, čo dokazujú 

rozhovory s najrozličnejšími osobnosťami zo sveta politiky, vedy, kultúry a umenia (vrátane 

náboženských predstaviteľov všetkých juhoslovanských cirkví alebo otvorených srbských 

nacionalistov ako napr. Vuk Drašković) a jeho angažované novinárstvo sa okrem toho venuje 

celému radu súčasných spoločenských problémov od politického násilia po narkomániu. 

 

 Čo sa Politiky na počiatku nového roka týka, v centre jej pozornosti je hospodárska 

kríza a očakávaná reforma, ako aj príprava novej ústavy SFRJ. Tieto témy sa pravidelne 

opakujú v dlhých celostranových článkoch, ktoré uvádzajú podrobné súhrny z rokovaní 

skupštín, početné ďalšie texty uvádzajú názory odborníkov. Vo väčšine z nich sa pritom vždy 

jedným dychom skloňuje v mnohých podobách presvedčenie, že z krízy sa dá vyjsť iba 

spoločne a že nová ústava má napraviť chyby tej starej, z roku 1974, ktorá sa často spomína v 

negatívnom zmysle. Nová ústava by mala priniesť predovšetkým uzákonenú slobodu 

politického združovania a pluralitný systém.  

Písanie Politiky o témach, ktoré sú predmetom tejto práce, sa k informovaniu, snahe o 

objektivitu aj konkrétnym faktom stavia podstatne odlišným spôsobom ako u Vjesnika. Na 

základe podrobného čítania jej vydaní v sledovanom období sa angažovanie Politiky vo 

vzťahu k položeným otázkam výskumu dá rozdeliť do niekoľkých okruhov. Sú to: 

- Chorvátsko. 
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- Slovinsko. 

- Kosovo. 

- Opozičné politické strany, predovšetkým HDZ a SPO. 

- Historické témy, predovšetkým návraty k problematike 2. svetovej vojny. 

- Nepriateľské médiá, ako domáce (Borba), tak aj z druhých republík. 

 

V nasledujúcich podkapitolách sa k týmto okruhom vyjadrím podrobne, vybrané citácie  

z Politiky budem následne konfrontovať s vyjadreniami Vjesnika týkajúcimi sa tých istých 

oblastí záujmu.  

 

4,1,1 – Chorvátsko. 

  

Už novoročné vydanie Politiky príkladne ukazuje spôsob jej písania v nasledujúcom, 

pre Juhosláviu natoľko zásadnom období. Článok „Jelka sa jednobojnim ukrasima“ hovorí: 

„Višestranačka demokratija stiže u znaku Deda Mraza – šarena, vesela, lepo upakovana i puna 

nekog pritajenog uzbudljivog iščekivanja, tajanstvena koliko i svaki privlačni paketič koji viri 

ispod velike bele brade.“72 Článok informuje, že okrem SK sa v Chorvátsku objavilo už 13 

politických strán, organizácií a skupín, v skutočnosti sú to ale iba 3 prúdy – Zväz komunistov, 

strany, ktoré vo svojom názve obsahujú prívlastok „chorvátsky“ a dve – tri ďalšie „povedzme 

strednoprúdové“. Podľa článku sa rozdiely medzi nimi stávajú ešte mizivejšími, keď príde na 

hlavnú tému, ktorou je Juhoslávia, ale ako rozdiely, tak ani podobnosti nie sú uvedené, 

podobne ako jediný bod programu týchto strán či dokonca ich mená. Jediný konkrétny údaj, 

ktorý sa čitateľ dozvie je, že vo všetkých nových chorvátskych politických zoskupeniach niet 

Srbov...: „O čemu se zapravo radi – Srbi u Hrvatskoj svojim političkim bičem bili su čvrsto uz 

Savez komunista pod čijom zastavom su prebrodili najteže trenutke u svojoj novijoj istoriji, 

kada je u pitanju bio njihov biološki opstanak i pored svih teškoča, promašaja i osipanja, koja 

su kao rezultat toga usledila, on im je još uvek, najbliži, a gde je granica toga možda i nije 

teško zaključiti.“ Chorvátsky politický pohyb, resp. jeho časť, sa označuje za „následovníkov 

slovinskej modro-žltej cesty“, ktorej cieľom je vyčleniť SKH z SKJ a urobiť z neho 

samostatnú stranu. „Takav SKH više nebi bio zanimljiv za veliku večinu Srba u Hrvatskoj iz 

jednostavnog razloga što svoju sigurnost vide u okviru SFRJ i ne neke izdvojene državice 
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kuda sve te nacionalne partije uglavnom vode.“ Článok končí neadresným  konštatovaním, že 

„pre niektorých Juhoslávia jednoducho neexistuje“. 

Takýmto rozhodne nie zriedkavým nepriamym vyjadrovaním bez mien a presnejších 

údajov je všetok alternatívny politický život v Chorvátsku automaticky stotožňovaný so 

separatistickými sklonmi, ktoré by mali byť vlastné Slovinsku, ako je rozobraté nižšie. 

 

Podobným, vyhraneným spôsobom sa informuje o väčšine udalostí z územia 

Chorvátska, ktorým sa dostalo pozornosti na stránkach Politiky. Charakteristickým prípadom 

je článok „Zašto je pretučen Zdravko Krstanović – ili, kako se na tlu SR Hrvatske stvara 

animozitet prema svemu onome, što je srpsko“ Zbitý dotyčný bol členom hlavného odboru 

Srbského kultúrneho spolku Zora z Kninu a jeho fyzické napadnutie vyvolalo pohoršenie 

členov Zory, ktorí sa rozhodli protestovať a oboznámiť s prípadom širokú juhoslovanskú 

verejnosť. Politika im vyhovela a v článku sa dá dočítať: „U vezi sa grubim fizičkim napadom 

na člana našeg Glavnog odbora Zdravka Krstanovića, književnika iz Splita, najoštrije 

protestujemo pred jugoslavensku i svjetsku javnošču protiv ovog zločinačkog akta, kojim se, 

na najbrutalniji način gazi fizički integritet čovjeka i njegovo duhovno dostojanstvo.“73 , 

pričom dôrazne žiadajú dôkaz, že ešte stále žijú v právnom štáte, „i da su vremena kada se 

nekažnjeno moglo napadati i ubijati Srbe samo za to, što su Srbi, historijski i civilizacijski 

ostale daleko iza nas“.  

Ďalej sa so žiaľom konštatuje, že nejde o ojedinelý prejav trestuhodného chuligánstva, 

ale „logičan rezultat jedne nacionalne društvene klime, koja se u Dalmaciji, pa i u čitavoj 

Hrvatskoj, na jednom širokom frontu raspaljuje do isključivosti i, čak, do animoziteta prema 

svemu onome što je srpsko – uključujuči tu i predsjednika SR Srbije“, čo sa prejavilo 

minulého leta, kedy boli zatýkaní všetci viditeľnejší Srbi z Dalmácie, pretože oslavovovali 

kosovské jubileum, nosili pri tom svoje kroje a spievali svoje piesne. Podobne v Šibeniku sa 

„preko nekakvog iskonstruisanog anonimnog pisma – vodi pravi psihološki rat protiv velikog 

humaniste, naučnika i kosmopolite dr. Jovana Raškovića, pri čemu se zloupotrebljava i dio 

sredstava javnog informisanja, sa ciljem da se manipuliranjem javnim mnijenjem stvara 

i raspiruje antisrpsko raspoloženje“. Spomína sa 10 dní väzenia pre podpredsedu spolku, ako 

aj predstaviteľa pravoslávnej cirkvi, kvôli účasti na vidovdanských oslavách na Kosove. 

Z toho by malo byť jasné, že sa jedná o premyslenú a koordinovanú akciu proti významným 

Srbom spojeným s týmto kultúrnym spolkom, aby sa morálne i politicky diskreditovali oni, 
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spolok s ktorým sú spojení aj pravoslávna cirkev, ktorá predstavuje „duchovný stožiar 

srbského národa“ a aby sa im dala akási nedefinovaná „spoločná vina“.  

Podobne ako vo väčšine ostatných článkov sledovaných tém, chýbajú akékoľvek 

konkrétne či aspoň presnejšie údaje ohľadne základných, nielen žurnalistických otázok „Čo“, 

„Kto“, „Kde“ a „Kedy“ Ponúka sa iba odpoveď na otázku: „Prečo“, ale chýba vyjadrenie 

kohokoľvek iného, či už by sa jednalo o účastníkov, svedkov alebo políciu. Redakcia Politiky 

necháva protestný list absolútne bez komentára, čím akoby vyjadrovala súhlas s jeho 

obsahom, vrátane nabubrelého štýlu vytvárajúceho vety typu: „...čin, kojim se promoviše 

nasilje nad nostalgičnim napjevima kosmičkih svjetlosti i sjenki u čistom i kristalno jasnom 

oku pjesnika...“, ktorý rozhodne neznie neutrálne. 

Prípad sa zmieňuje aj o deň neskôr v podobe „Protestu Uprave Udruženja književnika 

Srbije povodom događaja u Splitu“, 

 

Článok prípadu venuje aj Vjesnik. Ako reakcia na protest Zory a písanie Politiky sa 7. 

1. pýta: „Zašto je jedan kavanski incident bio dovoljan za nimalo bezazlene zaključke?“: 

„Batine koje je dobio član glavnog odbora „Zore“ Zdravko Krstanović u tri sata ujutro u noći 

dan uoči Silvestrova ispred kafića koji u Splitu več duže slovi i kao okupljalište onih kojim ni 

alkohol, pa ni droga nisu nepoznanica, piscima „Zorina“ protesta bile su dovoljne na nimalo 

bezazlene zaključke, kako se, tobože, na tlu SR Hrvatske stvara animozitet prema svemu 

onome što je srpsko, kako se „krivica“ napadnutog sastoji samo u tome što je Srbin.“74 

Vjesnik kopíruje prehnané vety z protestu, ktorý uvádza aj niekoľko druhých prípadov 

z Dalmácie „da bi zaključili da sve to „predstavlja samo određene manifeste i dobro 

koordinirane oblike jedne široke zasnovane i perfidno vođene antisrpske politike.“, 

a poukazuje na to, že v celom texte Zory nie je jediné slovo o príčinách a okolnostiach zbitia 

Krstanovića – či bol napadnutý ako básnik, Srb alebo podgurážený hosť nočného podniku. 

Okrem toho pripomína, že písatelia protestu zabúdajú spomenúť, že ostatní hostia lokálu, 

pravdepodobne Chorváti, Krstanovića ochránili pred ďalšími údermi a že obvinenia boli 

podané na oboch účastníkov konfliktu. Na záver sa autor mierne pýta „zašto „čačkati mečku“ 

tamo gdje za to nema baš nikakvog valjanog i objektivnog razloga.“  

Dá sa povedať, že Vjesnik prípad nielen zľahčuje, ale so značnou nadsázkou sa mu až 

vysmieva, čo by sa dalo vysvetliť ako ústupok neprofesionalite, ale s ohľadom na ďalšie texty 
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sa prikláňam k názoru, že ide o cielené vyvažovanie dramatického prístupu srbských médií, 

ktoré mu naopak venujú pozornosť prehnanú a neprimeranú. 

 

Jednostrannú predstavu, že v Chorvátsku vládne nepriateľská atmosféra voči 

spoluobčanom srbskej národnosti, podporujú aj často uverejňované vyjadrenia združení 

antifašistických bojovníkov („Borci ratnih brigada sa teritorije SRH koji žive u Beogradu“). 

Ich komentáre sa dotýkajú nielen Chorvátska, ale aj problematiky nových opozičných strán 

a nepriateľskej tlače. Niekoľko ukážok: Komentár „Borili smo se i za Hrvatsku ali ne ovakvu 

u kojoj u Saboru predlažu amandman o „brisanju“ Srba“, vyzdvihuje samostatnosť 

a nezávislosť zväzu, ktorý odmieta byť označovaný za „predlženú ruku niekoho“ a je 

odhodlaný bojovať za to, čo už raz vybojoval, teda „bratstvo a jedinstvo“. Cituje Slobodnu 

Dalmáciju, ktorá sa k zjazdu HDZ vyjadrila, že ide o stranu, ktorá preberá časti ideológií 

maspoku, NDH, klerikálov a HSS s cieľom zjednotenia všetkých Chorvátov na území, do 

ktorého „ušle bi sadašnja SR Hrvatska, sadašnja Bosna i Hercegovina, korekcija do Zemuna 

i Srema, plus malo Bačke, plus Boka, Sandžak i malo Slovenije. A, da bi se to ostvarilo, vele, 

trebalo bi da padne sedam do osam stotina tisuča Hrvata i toliko Srba.“75 Nezabudne dodať, 

že ešte aj Vjesnik piše, že to nie je HDZ, ale NDH, plná vyhlásení, od ktorých „tuhne krv 

v žilách“. Ďalej sa vyjadruje podpora Srbom a obviňuje vedenie chorvátskych komunistov, že 

namiesto zmierovania prilieva olej do ohňa a že: „Ko je u Republici Srbiji, zato što nije Srbin, 

ugrožen, ili zato što govori kajkavski, ili nosi „Delo“ ili „Vjesnik“ u džepu, kao onaj nesretnik 

u Lublani što je imao „Politiku“ da je bio uhapšen.“  

V pokračovaní 11. 1. píše jeden z bojovníkov, ktorý podľa vlastného tvrdenia 

Chorvátsko a Chorvátov miluje, že celých 5 mesiacov čítal výhradne chorvátsku tlač a „dobre 

že pritom nezačal nenávidieť Srbov a srbstvo“, pretože: „To je takva propaganda, do te mere 

intenzivna, da je to neverovatno. ... Uzeću samo jedan primer. Kako Srbi tvrde da hrvatski 

narod sprovodi revoluciju. Nikada niko, nigdje u Srbiji nije napisao ni rekao da hrvatski narod 

sprovodi reformu. Nikada. Pozivam sve novinare, analitičare da mi pronađu tekst gde je to 

napisano. Sve čitam, znam da nije napisano.“ – píše ten istý človek, ktorý pár riadkov vyššie 

tvrdil, že 5 mesiacov čítal iba chorvátsku tlač. Na záver: „Pa šta može da misli jedan Hrvat 

ako mu stalno to novine serviraju. Ako ga uvjere u to da Srbi smatraju njih da su od kolebke 

od rođenja zločinci. A to je glupo. E, vidite, tako se širi mržnja.“  

                                                 
75 P, Borili smo se i za Hrvatsku ali ne ovakvu u kojoj u Saboru predlažu amandman o „brisanju“ Srba, 10. 1., s. 

13. 
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Séria pokračuje aj ďalšie dni, no pre postihnutie jej charakteru postačí ešte jeden ďalší 

príklad. Komentár „Kad bi u Zagrebu neko rekao da voli Srbe ljudi bi mislili da poludeo“, je 

pomerne zmätený a nesúvislý, hovorí o jazykoch, pričom označuje F. Tuđmana za následníka 

Josipa Franka a o katolíckej Juhoslávií, kde kladie otázku, kedy Biblia nahradila marxizmus. 

Kategoricky tvrdí: „Jesmo za alternativne pokrete ako su na liniji jugoslovenstva“ a ironicky 

komentuje znovuosadenie sochy bána Jelačića: „Zahvaljujuči velikohrvatskoj nacionalističkoj 

alternativi nastupa izvesni ban na svom paripu da opet posvedoči kako su Hrvati bili solidni 

borci za interese slavnog bečkog dvora“76. Autor akoby poukazoval aj na chorvátsku 

orientáciu na germánsky svet, do ktorého Chorváti utekajú a od ktorého aj očakávajú podporu 

v ich protisrbskom ťažení. 

 

4,1,2 – Slovinsko. 

 

Hlavným nepriateľom v tomto období, ktorému je aj proporcionálne venované 

niekoľkonásobne viac priestoru, však nebolo Chorvátsko, ale iná republika na severozápade – 

malá, bohatá a vzdorovitá. 

Extrémne negatívny obraz Slovinska je do očí bijúci od prvého čísla Politiky, ktorý 

čitateľ chytí do rúk. Zo začiatku roka je nepriateľský postoj voči „neposlušnej“ republike 

ponechaný hlavne rubrike „Odjeci a reagovanja“, ktorý by mal byť vyhradený reakciám 

čitateľov. V nasledujúcom texte uvediem niekoľko príkladov. Väčšina citácií je natoľko 

priama, otvorená a doslovná, že nepotrebujú žiadny doplňujúci komentár. 

 

 „Pored čyrilice – ne priznaju ni „prljave“ dinare! – Maltretiranje jugoslovenskih 

građana, neslovenačkog porekla, na najsevernijim jugoslavenskim graničnim prelazima“, 

hovorí o nacionalistickej slovinskej provokácií, vďaka ktorej „prechod Jesenice postao je 

prava mora“.  V skratke šlo o zážitok dvoch Macedóncov, ktorí nemali hotovosť a tak sa stali 

terčom zlosti slovinského colníka, ktorý od nich chcel marky a až napokon sa uspokojil so 

„špinavými“ dinármi, pričom však museli prepísať šek na latinku. Navyše im bolo oznámené, 

že šeky z ich banky sa neuznávajú.  

Táto udalosť bola považovaná za natoľko dôležitú, že bola správa o nej prebratá zo 

skopského Večera, pričom preberanie článkov z druhých periodík rozhodne nebola prax, ktorá 

by bola v Politike v tomto období častá.  

                                                 
76 P, Kad bi u Zagrebu neko rekao da voli Srbe ljudi bi mislili da poludeo, 14. 1., s. 11. 
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Iba o niekoľko strán ďalej sa čitateľ v rubrike „Među nama“ sťažuje práve naopak, že 

ho na slovinskej hranici cestou do Paríža nikto nekontroloval, čo považuje za nehorázne 

v období krízy a žiada volanie na zodpovednosť, ako aj „vykorenenie týchto deviantných 

javov“. 

Podobný príbeh ponúka článok z tej istej rubriky z 11. 1.: „Kako me je u vozu 

maltretirao kondukter Slovenac“, kde ide o doplatok za dieťa, ktorý dovtedy nikdy od 

čitateľky nebol žiadaný. „Bacio mi je tada u krilo neku knjigu i viknuo: „čitaj slovenački!“ 

„Ne znam slovenački, odgovorila sam, „ali mi je jasno, zašto me maltretirate.“77 

 

Pobúrenie čitateľov Politiky však rozhodne nevzbudzujú iba pomery na hraničných 

priechodoch v Slovinsku. Článok rozhorčenej čitateľky „Bruka za profesiju“ s dlhým 

podtitulkom „Stav slovenačke vaspitanice, koja devojčicu predškolskog uzrasta, čija je majka 

Hrvatica a otac Srbin, zastrašuje i preti joj što je oca nazvala tata a ne očka, predstavlja 

odbacivanje svih pedagoških principa“, začína týmito slovami: „Verovala sam, da fabriciranje 

intriga slovenačkog rukovodstva u vezi sa Srbijom, njenim žiteljima i rukovodstvom neče i ne 

sme ostaviti nikakav trag na prosvetne radnike ove republike. Autentična kazivanja roditelja 

doseljenika u Sloveniju, koja sam pročitala u Politici, u moja verovanja su unela primesi 

pesimizma.“78 Obavy vzbudené Politikou sú tak v Politike znovu pretriasané okolo témy 

používania materinského jazyka, pričom sa uvádza, že nejde o jediný podobný prípad a že vo 

viacerých iných deťom dokonca bránili odísť do Srbska. Mená detí, rodičov či učiteľov alebo 

konkrétnejšie detaily prípadov sa neuvádzajú. 

 

V komentári „Predlažu nam srednjovekovnu državnu organizaciju – Severozapadne 

republike uporno se pozivaju na Evropu, a zagovaraju u stvari davno prevazideni model“, je 

sporný doplnok v Ústave Slovinska správne označený za „subverzívny akt na suverenitu 

juhoslovanského štátu“ a zákazom „mítingu pravdy“ 1. 12. 1989 v Lublani sa podľa čitateľa 

porušuje zákon o slobode slova a združovania všetkých občanov Juhoslávie na jej území. 

Ospravedlnenie protiústavnej činnosti v republikovej suverenite je podľa neho v skutočnosti 

bránením vo vývoze protibyrokratickej revolúcie zo Srbska, ktorej sa bránia politické elity 

v Slovinsku a Chorvátsku – oháňajúce sa zjednocujúcou sa Európou, ale pritom trhajúce 

jednotu Juhoslávie. Hoci sa žiadnemu tvrdeniu v komentári nedá vytknúť lživosť, čitateľ, jeho 
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text alebo redakcia zamlčiava, ignoruje, prípadne nepozná pravú podstatu "antibyrokatickej 

revolúcie". 

„Sada su im potrebni savezni organi“ zasa reaguje na problematické hospodárske 

vzťahy Srbska a Slovinska, ktoré sa podľa čitateľa stalo najbohatšou republikou v Juhoslávií, 

lebo v rámci spoločného štátu predáva draho svoj tovar a kupuje lacné suroviny. Po 

konštatovaní nasleduje útok: „Zar je moguće, da slovenački mudraci, kako sami sebe 

nazivaju, nisu ništa znali o nenametljivom srpskom ponosu. Nisu, jer da bi znali, ne bi nikada 

rekli ni u kafani a kamoli na zvaničnim mestima, da su Srbi BARBARI! Sve bi im drugo bilo 

već oprošteno kao mnogo puta ranije, ali ovo NIKADA sve dok se javno ne izvine srpskom 

NARODU! Što pre to bolje, jer i deca koja ne vode nikakvu politiku izbegavaju da kupuju 

slovenačku robu.“79 

 

Typickým amalgámom obľúbených tém prispievateľov rubriky „Odjeci a reagovanja“ 

je článok „Srbiji ne treba ni odbrana ni pohvala“, ktorý je podľa svojho autora pochvalou za 

článok „Srbija nije povredila Ustav već je razbila kolonijalni odnos Slovenije“. Autor sa 

najprv pochválil známosťou s autorom článku z decembra 1989 a potom na ploche 2 stĺpcov 

stíha spomenúť, že autor pôvodného článku je hrdinom aj dnes, lebo je z Dalmácie a aj tak 

hovorí, čo si myslí v čase „kedy socializmus u nás zažíva ťažké časy, do ktorých ho priviedli 

„birokratske snage, nacionalistička falanga maspoka i lažne demokrate, tobože borci za 

demokratsko-klasnu državnu tvorevinu, a u stvari borci za uske regionalne interese.“80, a to 

hlavne v Chorvátsku, kde sú nové strany s prídomkom „chorvátske“ dedičstvom maspoku, 

ktorý propagoval nacionalizmus už pred 18 rokmi. Vysvetľuje, že sa kvôli takému stavu 

chvalabohu objavili mladé revolučné sily v Srbsku, Čiernej Hore, Vojvodine a inde. Spomína 

ústavu z 1974, ktorá vytvorila najbujnejší byrokratický aparát na svete a jedným dychom, 

úplne bez súvislosti dodáva, že sa tak stalo aj v Srbsku, ktoré kedysi bránilo západnú Európu 

pred Turkami a viedlo mnohé vojny za druhých, pričom nikdy nie dobyvateľské a to každých 

5 rokov v období 1804 – 1941. A toto hrdinské Srbsko, zakončuje čitateľ, urobila Ústava 

1974 surovinovou bázou Slovinska... 

Na túto „skutočnosť“ okamžite nadväzuje ďalší článok „Proizvod naš – etiketa tuđa“ 

s podtitulom „Predugo smo gledali kako se drugi bogate na naš način“, ktorý vymenováva 

všetky hriechy Slovinska voči Srbsku – od útokov na JNA, cez hrozbu smrti Miloševićovi, 

ohováranie Srbska Janezom Stanovnikom v Amerike a Nemecku, prijatie sporných dodatkov 
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do slovinskej ústavy, a v neposlednom rade podpora Slovinska a Chorvátska „albánskemu 

separatizmu“ pričom: „Kvôli takej politike kosovský problém dodnes nie je vyriešený.“ Autor 

dokonca napomína juhoslovanské vedenie, že sa mu dostatočne nevenoval, hoci práve tam „sa 

bije bitka za Juhosláviu“. Takáto zdržanlivosť dodala odvahu srbofóbom v Srbsku, 

Chorvátsku aj Bosne. Záverom sa konštatuje, že Srbsko už dlho prehliadalo urážky 

severozápadných republík, obohacovanie sa na jeho účet a predaj srbských výrobkov 

s vlastnými etiketami do zahraničia. Pritom: „Ti napadi nisu zasnovani ni na kakvim 

argumentima, niti na nekim navodnim greškama, koji se po njima čine u Srbiji, več je osnovni 

razlog demokratski proces, koji se razvija u svim sferama života Srbije.“81  

 

Priamo so Slovincami polemizuje otvorený list 6. 1. v texte „Vi i ja, Slovenka i Srbin“, 

menovite adresovaný Sonji Lokar, sekretárke CK SK Slovinska: „Poštovana gospođo Lokar, 

ako smo vi i ja (Slovenka i Srbin) prošli kroz istu mašinu za mlevenje mesa (jednoumnu 

ideologiju!), postavljam i sebi i Vama važno pitanje: kako smo Vi i ja (Slovenija i Srbija ?) 

izašli iz te mašine toliko različiti ? ... I nudim objašnjenje – možda smo Srbija i ja bili 

u mašini za mlevenje mesa a Slovenija i Vi niste. ... Samo bih tako mogao razumeti vaš 

smisao za demokratiju i Vašu (a ne samo Vašu!) priču o jednoumnoj Srbiji.“82  

Autor sa cíti byť vo výhode, pretože Slovinci nemôžu ukázať žiadny prípad 

katolíckeho kňaza zatknutého v Belehrade, ale celý svet videl, ako dopadli pravoslávni 

duchovní v „demokratickom (a katolíckom)“ Slovinsku. Aj ďalej sa Slovincom posmieva, 

označuje ich za „boľševických tárajov“, ktorí sa tvária, akoby vymysleli demokraciu, 

automaticky a samozrejme ich hádže do jedného vreca s Chorvátmi a pýta sa: „Kakva je 

razlika između slovenačkih komunista koji odobravaju demokratiju (kao da bi je mogli 

zaustaviti!) i igraju se osnivača demokratskih stranaka, i ostalih komunista, koji nesprečavaju 

osnivanje opozicionih stranaka? Mogu li se slovenački komunisti, konačno, optužiti da 

prelaskom na stranu opozicije žele da sačuvaju svoju neoboljševičku vlast.“ Podľa autora je 

ťažké uveriť, že tí, ktorí tak veľmi túžia opustiť Juhosláviu, môžu ponúknuť koncept jej 

ďalšieho demokratického rozvoja. Pre srbofóbov je totiž príťažlivý iba model z roku 1974, 

ktorý je však už minulosťou, podobne ako jeho prešibaní tvorcovia... Komentár končí 

pozdravom zatknutým pravoslávnym duchovným: „Hristos se rodi!“ 
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Po celý január prináša každé vydanie Politiky v sekcií „Odjeci a reagovanja“ 

minimálne jeden príspevok čitateľa rozhnevaného na Slovinsko, obvykle však sa témy 

slovinského a/alebo chorvátskeho zradcovstva a separatizmu, často previazaného s Kosovom, 

týkajú dve i tri reakcie z troch až štyroch, ktoré priemerne strana obsahuje.  

Redakcia necháva príspevky čitateľov bez komentára, čím zostáva akoby neutrálna – 

ide predsa o názory občanov, nepísali ich zamestnanci Politiky! Takýto prístup je obhájiteľný 

v mnohých prípadoch, ale sledovaním dlhodobej praxe uverejňovania týchto príspevkov sa dá 

ľahko dospieť k podozreniu z neobjektívnosti. Vytváraný obraz je totiž jednoliaty, nenarušený 

jediným odlišným názorom. Vzniká tak dojem, akoby sa celá redakcia denníka stotožňovala s 

celkom jednoznačným, v realite ťažko predstaviteľným stavom vecí, prípadne je takáto 

situácia príznakom neslobody vo výbere odlišne ladených textov. Zložitejšia analýza a 

interpretácia však v skutočnosti ani nie je potrebná, pretože čím bližšie k záveru mesiaca, tým 

častejšie sa protislovinské výpady objavujú aj mimo rubriky čitateľských reakcií, a to vo 

vyjadreniach, ktoré môžu smelo súťažiť s tými vyššie uvedenými.  

 

 V súvislosti so Slovinskom sa v komentároch často objavuje téma JNA v tejto 

zväzovej republike, ktorá stále naliehavejšie žiadala demilitarizáciu juhoslovanskej 

spoločnosti a odzbrojenie federálnej armády na svojom území. Okrem obáv Slovincov to 

súvisí aj s výsadnou úlohou JNA vo federácií. 

 Polemický komentár „Demilitarizovani terorizam“ hovorí, že volanie po spoločnosti 

bez primitívnej inštitúcie vojska, ktorá sa nedá reformovať, prispôsobiť súčasnosti alebo 

zameniť, síce možno znie dobromyseľne a humánne, ale že sa v tomto prípade zároveň hrozí 

útokom samozvanej slovinskej armády na kasárne JNA v prípade, ak by neopustila územie 

republiky a že teda “tvorci ovog idejno-teorijskog utopističkog galimatijasa sapleli su se na 

prvom koraku u civilno društvo na elementarnim propagandnim postavkama.“83 Autor 

usudzuje, že spoločnosť totiž v žiadnom prípade nemôže byť aj demokratická aj militaristická 

a celkom správne vyvodzuje: „Iza pomenute naoko prihvatljive inicijative jeste zahtev za 

promenu koncepcije naše odbrane. U separatističkoj varijanti prelaznog konfederalizma 

zemlja bez JNA kao „civilno društvo“ i „ostrvo slobode“ ipak, imala bi, kako se iz platforme 

zaključuje neku drugu „depolitizovanu“ nacionalnu vojsku i „savremeniju“ koncepciju 

odbrane. Principijelno gledano, može li se, po njima, očekivati demilitarizacija društva i sa 
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takvom odbrambenom koncepcijom ?“ Na záver autor nezabúda pripomenúť, že na genocidu 

nie je potrebná armáda. 

 

 Postupné osamostatňovanie sa Slovinska prostredníctvom ústavných zmien a 

uvoľňovania totalitnej moci, ako aj otvorené prejavovanie nezávislosti v stále viac oblastiach 

spoločného života vyvolávalo v juhoslovanských kruhoch túžiacich po „demokratickom 

centralizme“ silnú nevraživosť.  

„Kako da se Slovenija odcepi od Jugoslavije“ je stručná správa z verejnej rozpravy 

v ľublanskom Cankarjevom dome o možnosti nezávislosti Slovinska, ktorej účastníci sa 

„zalagale za konfederaciju kao prelazni oblik otvoreno nazivali lukavom politikom koja če 

zamazati oči i Jugoslaviji i međunarodnoj javnosti“, a ktorej autor má v situácií jasno: „Ako je 

izveštaču dozvolen njegov usputni komentar: razlika između večerašnjeg skupa 

u Cankarjevom domu i onoga u Novoj Pazovi faktički nepostoji. Mržnja je mržnja, bilo kako 

se izražavala, „demokratski“ ili „balkanski“84  

Hneď v ďalšom článku  „Naše žute grede – Slovenačko rukovodstvo pokazalo je nizak 

stepen političke mudrosti“ na nasledujúcej strane autor presviedča čitateľov, že je to 

záležitosť iba „na smrť chorého“ vedenia Slovinskej republiky: „Ne znam, gde su se zaputili, 

ali sam siguran da tamo kuda su krenuli neće stići“85, a to z jednoduchého dôvodu, že tam 

zostanú sami. Článok ďalej hovorí, že slovinské vedenie, hoci s najväčším objemom 

praktickej inteligencie, teda „vychytralosti“ tentokrát dokázalo „najniži, preciznije, 

najprimitivniji stepen političke mudrosti i duhovnog siromaštva. ... Nalik onome koji zadnji 

saznaje za neizlečivu bolest, ili mužu, koji poslednji čuje da ga žena vara.“ Okrem týchto 

urážok a podobne emocionálnych poetických výpadov o tých, ktorí vietor siali „(pogotovo oni 

oko Kosova)“, a preto ich búrka odnesie, sa vedenie Slovinska označuje za „byrokratické“. 

Hoci článok kladie otázku, prečo sa v Slovinsku nemohlo stať to isté čo vo Vojvodine, 

Čiernej Hore a Kosove, neponúka inú odpoveď ako už hore uvedenú a uisťuje, že národ sa 

k chorému vedeniu nepridá...  

O zhromaždení v Cankarjevom dome píše aj Vjesnik, ktorý však nevidí situáciu tak 

jednoznačne.: „Sadržajni zaključci se iz ovoga skupa djelomično organiziranih i slučajnih 

govornika ne mogu izvući, pogotovu ne kao slika i prilika šireg slovenskog mišljenja.“86 

Autora zaujíma skôr otázka, prečo sa táto téma odrazu toľko spomína, keď podľa doterajších 
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prieskumov verejnej mienky nie je väčšina Slovincov za odtrhnutie od Juhoslávie. Pýta sa na 

zmysel tejto „kosti“, „koja će se glodati u predizborno doba i trebala bi se nekome zaglaviti 

u grlu.“ Autor je toho názoru, že suverenita je v Slovinsku témou číslo jeden a púta tak 

pozornosť. Tento primát by jej mohli vziať iba žiarivé úspechy Markovićovej reformy, „ktoré 

sa však dajú iba ťažko očakávať“. Avšak akcentovanie tejto provokatívnej otázky slovinskou 

opozíciou, završuje sa úvaha, môže vyvolať vlnu nevôle proti celému Slovinsku 

a predovšetkým jeho vedeniu, čo by bolo k úžitku práve opozícií, ktorá „očito želi samostalnu 

Sloveniju“ 

 

4,1,3 – Kosovo. 

 

Na severozápadné republiky sa v sledovanom období často zvaľovala vina za 

pretrvávanie problémov na Kosove, ktorému sa ale ako chúlostivej téme, na ktorú je 

upriamená pozornosť nielen Juhoslávie, ale stále viac aj svetovej verejnosti, venovalo 

relatívne málo pozornosti. V prípadoch, keď už k tomu došlo, opakujú sa, podobne ako pri  

mnohých ďalších témach, stále tie isté frázy... 

Už sám názov článku „Laži o Kosovu kao zvanična istina – Kako slovenački savez za 

zaštitu čovekovih prava politizuje kriminal“, je dostatočne výrečný. Autor v ňom obviňuje 

predsedu tohoto zväzu, že zavádza slovinskú, juhoslovanskú aj svetovú verejnosť, lebo 

pašeráci drog nie sú odsúdení za politický, ale kriminálny čin. „U slovenačkim javnim 

glasilima izrečeno je i napisano toliko neistina o Kosovu, da bi se teškom mukom moglo 

pronaći nešto što zaista odgovara pravom stanju.“87 Aj keď môže byť pravda, že aj 

najbanálnejšie a mnohé kriminálne činy na Kosove sa v napätej medzirepublikovej situácií 

vysvetľovali niektorými médiami politicky podmienené, uvádzať článok touto vetou nepôsobí 

presvedčivo, ale chtivo, snahou presvedčiť o svojej pravde. Stanoviská spomínaných 

organizácií alebo vyjadrenia ich členov sa neuvádzajú, podobne ako zdroje „lživých“ 

informácií. Ponúka sa vysvetlenie, že by si čitatelia, ktorí by o to mali záujem, mohli tieto 

zdroje vyhľadať a presvedčiť sa, že slovinská organizácia a žurnalistika neuvádzajú iba 

vyložené klamstvá... Na často zaznievajúce obvinenia, že na súdy na Kosove, vrátane procesu 

s Azemom Vllasim, sú obmedzované prístupy novinárom a zahraničným vyslancom, ponúka 

článok odpoveď, že napr. Vllasiho proces bol široko sledovaný televíziou, rádiom aj novinami 

a že napr. Politika o ňom obšírne informovala každý deň, pričom sa mohol zúčastniť každý 
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akreditovaný novinár... V každom prípade však odkazovať výhradne na seba ako zdroj 

informácií nie je práve najlepšou žurnalistickou vizitkou. 

Ako v mnohých ďalších prípadoch, článok je podporený aj ďalším textom, ktorý 

takisto neuvádza zdroje. Uvádza sa v ňom, že Výbor pre ochranu ľudských práv otvorene 

prilieva olej do ohňa, ktorý je na Kosove ľahko zapáliť „s obzirom da su režiseri takvih 

postupaka, kao stari majstori, i u posljednih desetak godina imali i te kako iskustva, pa 

i uspeha u tome.“ Vzápätí útočí na albánskych intelektuálov, ktorí sa iba na kosovských 

územiach, „kde niet žiadneho merítka“ mohli stať akademikmi, lekármi, spisovateľmi...a ktorí 

sa ani raz za 10 rokov trvania „kontrarevolúcie“ neozvali ako ochrancovia druhých národov 

a národností, nezdvihli svoj hlas proti albánskym „šovinistom, separatistom a teroristom“, 

„koji su silovali srpske žene i majke, represijama terali sa ognjišta Srbe i Crnogorce i činili 

mnoga zlodela onim Albancima, koji su smogli snage da podignu svoj glas ili da se stave 

u zaštitu svojih komšija.“, čo je dôvod, prečo im upierať akademické tituly.  

Ďalej sa uvádza list robotníckeho kolektívu, ktorého autori majú dosť albánskych 

politikov a žiadajú srbského vedúceho. Vinní nie sú teda oklamaní Albánci, ale „starí majstri 

nepokojov“, vrátane kosovských intelektuálov, ktorí chcú teraz presvedčiť medzinárodné 

spoločenstvo, že na Kosove prebieha etnický konflikt, pričom ide o ich pokus 

o kontrarevolúciu a „ustanovenie enver-hodžovského stalinistického socializmu“  V tomto 

prípade sa jedná o veľmi často používanú praktiku uvádzania protestov obyčajných ľudí alebo 

celých kolektívov (či už šlo o ľudí skutočných alebo vymyslených), ktorí nesúhlasia 

s názormi či konaním oficiálnych predstaviteľov svojho národa.  

V tom istom čísle sa v rubrike „Odjeci a reagovanja“ píše o tom, ako Slovinci chcú 

stiahnuť svojich špecialistov z Kosova, čo je „pochopiteľné, pretože nejde separatistov aj 

chrániť aj napadať“. 

 

 Článok „Albanski separatisti vrše pritisak na Hrvate u Beču“ zasa spája „istých“ 

albánskych a chorvátskych jedincov, menovite emigrovaných separatistov 

a „veľkochorvátskych kňazov“ a pristupuje k téme z medzinárodnej perspektívy. Pre celkom 

mimoriadnu naivitu sa oplatí citovať dlhší úryvok: „Mi, Hrvati na radu u inostranstvu, imamo 

velikih poteškoča ovde u tuđini. Idemo redovno na misu, u crkvi je na izgled sve u redu, ali 

smo pod pritiskom izvesnih ljudi, separatista, koji nas uče da mrzimo Srbe, da ih izbegavamo 

i da se družimo sa Muslimanima i Albancima, da im pomažemo protiv Srba. Uz to moramo da 

čitamo „Novu Hrvatsku“. ... Sveštenici ne zaostaju u propagandi. Za njih je granica između 

Hrvatske i Srbije na Drini, a što uče decu u austrijskim školama o granicima od pre hiljadu 
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godina – to njih ne interesuje. ... U poslednje vreme na udaru je cela Srbija, naročito Slobodan 

Milošević. Najnovija ofanziva počela je u februaru prošle godine. Suđenje Vlasiju je samo 

jedna prilika da kažu nešto više o „teroru Srba“ a nas nagovaraju da idemo da demonstriramo 

sa Albancima. Većina Hrvata odbija sve ove predloge, ali je čutljiva a ne da se provocirati. Za 

nas su svi ljudi isti, ne gledamo naciju. Srbe ne mrzimo i Albance ne favorizujemo. Da ne 

zaboravimo, i Hrvati z Janjeva (na Kosovu) sele se u Hrvatsku. Naš svet to lepo razume. ... Ne 

damo da nas zavedu gospoda „Velikohrvati“88. Autor listu ešte dopĺňa, že mal sám 

nepríjemnosti, že bol kritizovaný za to, že počúva Radio-Beograd a navštevuje vo Viedni 

srbské kaviarne. „Kritikovali su me i što sam bio na koncertu Lepe Brene jer je ona, po njima, 

izdala hrvatske muslimane i postala „Velikosrpkinja“. Kostrbato pôsobiaci text nielen jasne 

identifikuje nepriateľov – okrem Albáncov predovšetkým katolíckych farárov, ktorí neváhajú 

spojiť sa s moslimami, len aby ohovorili Srbov – ale slúži aj cieľu predviesť situáciu na 

Kosove z konkrétneho pohľadu.  

 

Zhrnúť obvyklé písanie Politiky o Kosove sa dá stanoviskami organizácie 

antifašistických bojovníkov v článku „Podrška Slovenije i Hrvatske kontrarevoluciji na 

Kosovu pothranjivanje je vlastitog separatizma“, kde sa píše, že podpora slovinského 

a chorvátskeho vedenia nacionalistom na Kosove prebieha prostredníctvom podpory 

ozbrojenej vzbury, oslobodenia vedúcich separatistov ako aj tým, že v Záhrebe a Lublani 

doprajú sluchu ich požiadavkám etnicky čistého Kosova, čím „u stvari pothranjuju vlastiti 

nacionalizam i separatizam na liniji razbijanja Jugoslavije kao federativne zajednice naroda 

i narodnosti.“89  

 Druhý spôsob písania o Kosove reprezentuje článok „Sve manje nasilja na Kosovu“, 

ktorý ide cestou upokojovania a presviedčania, že sa v autonómnej oblasti situácia pomaly, 

ale isto dáva do poriadku. V článku sa uvádza, že hoci napätosť v oblasti stále pretrváva, 

násilných činov voči Srbom a Čiernohorcom je menej ako v rokoch 1988 a 1989, a to o 46,7 

%. „Albanski nacionalisti nisu uspeli da uključe veći broj ljudi u planirane akcije tako da je za 

razliku od martovskih i majovskih demostracija u demonstracijama od 30. 10. do 8. 11. 

učestvovalo samo 5600 ljudí“90. Z nich identifikovaných bolo 439, proti 273 je podniknuté 

trestné stíhanie a 166 je v podmienke. „Nakon prikupljenih dokaza podneto je 13 krivičnih 

prijava i to 10 protiv radnika rudnika „Trepča“. Uvedený článok je jeden z veľmi riedkych 
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prípadov, kedy Politika uvádza presné čísla, čo automaticky upozorňuje na jeho význam, ako 

aj dôležitosť jeho zdelenia.  

 

V súvislosti s Kosovom sú dôležité dve neprestajne prízvukované témy. Prvou je 

vysťahovalectvo Srbov a Čiernohorcov, ktoré je v nejakej podobe prepašované do mnohých 

článkov pojednávajúcich o úplne iných problémoch a druhou zrovnoprávnenie Kosova so 

Srbskom na federálnej úrovni. Horký odpor, ktorý v mnohých Srboch budila predstava 

Kosova na úrovni republiky rovnoprávnej so Srbskom, býva často vyjadrený v súvislosti so 

severozápadnými republikami, ktoré presadzujú toto riešenie. Charakteristický pre to je 

článok „Šta je opasnije“, ktorý ponúka rozumne znejúce argumenty: Na margo chorvátskej 

argumentácie, že Kosovo by sa malo stať republikou sa odpovedá, prečo potom nie aj 

väčšinové srbské oblasti v Chorvátsku – Lika, Kordun, Banija, Kninská krajina ?: „Mislim da 

bi se cenjeni drugovi složili da je za Jugoslaviju kao državu manje opasno da ima još jednu 

republiku Srbiju (makar se zvala, recimo, Lika), pogotovu što bi između dve Srbije bila 

Bosna, nego kada bi postojale dve republike Albanije (makar se jedna zvala Kosovo), jedna 

pored druge, i to tako što je jedna izvan Jugoslavije.“91 Po tomto závere autor nezabúda 

zdôrazniť, že albánska menšina v Kosove s právom na svoj jazyk, školy atď., užíva omnoho 

väčšie výsady než srbská v Chorvátsku. Toto a viaceré podobné tvrdenia sú opreté o 

skutočnosť, že Srbi v Chorvátsku ako štátotvorný národ nemali status menšiny, resp. 

národnosti a teda paradoxne ani menšinové práva, ale obvykle nevypovedá nič o kvalite 

života a občianskych vzťahoch v týchto oblastiach. 

 

 Naproti tomu informovanie o prebiehajúcom súdnom procese v Titovej Mitrovici je 

minimálne. Ak by sme súdili podľa informovania Politiky, jedná sa o bezvýznamnú periférnu 

udalosť, ktorá je hodná krátkej zmienky raz za niekoľko týždňov. „Završen prvi deo suđenja 

Azemu Vlasiju i četrnaestorici optuženih“ zo 17. 1. iba pripomína, že obvinení organizovali 

demonštrácie v novembri 1988 a štrajk rudárov, že po skončení prvej časti procesu sú na rade 

svedkovia, že sa predpokladá zvýšenie počtu obvinených a odmietnuté bolo prepustenie 

z väznice... 

Čítanie Vjesnika prináša úplne iný obraz, vyvolávajúci predstavu, že pre Politiku je 

„nacionalizmus“ iba oportunisticky používaná zbraň proti ľuďom, skupinám a národom, ktorí 

odporujú jej línií. Vjesnik sa prípadu venuje podrobne, čo znamená, že takmer každý deň 

                                                 
91 P, Šta je opasnije, 8. 1., s. 9. 



70 

 

prinesie informáciu o vývoji. Článok „Sudi mi se jer sam Albanac“ napr. detailne informuje 

o obhajobe Mursela Haziriho, ktorý na svoju obranu uviedol pádne argumenty a to od citácie 

listu AVNOJ-a z roku 1943 („Svaki narod ima pravo na opredjelenje i otcjepljenje...“) až po 

priznanie účasti na štrajku rudárov („Sve što sam stekao, od obrazovanja do posla, sve su to 

zasluge rudara koji su odvajali za moje školovanje, a ja bih bio izdajnik da nisam bio među 

njima i da nisam vodio računa o njihovu zdravlju.“92 ), pričom pokladal provokatívne otázky, 

prečo sú trestné nacionalistické heslá protestujúcich Albáncov, keď nikto z druhej strany sa 

doteraz oficiálne nedištancoval od tých srbských...  

 Vjesnik v téme pokračuje aj ďalšie dni: 10. 1. textom „Vllasi nas nije nagovarao“, 11. 

1. „Humanost i savjest“ atď.. 

 

4,1,4 – Opozícia. 

 

Ako už bolo spomenuté v úvode kapitoly, začiatok roka 1990 vo verejnom živote 

Juhoslávie bol poznamenaný oficiálnym vystúpením dvoch výrazne nacionalistických 

politických strán – HDZ a SNO, ktoré boli v oficiálnych médiach vnímané negatívne. Miera 

odsúdenia a priestor tomu venovaý však boli v rozličných národných prostrediach a médiách 

odlišné a líšili sa aj v časovom priebehu, ako ukáže aj nasledujúci text. 

 

Politika venuje v čísle zo 7. 1. SNO iba kratučkú správu, v ktorej informuje, že sa stala 

politickou stranou pretvorenou z kultúrneho spolku Sava. 

Viac priestoru dostáva chorvátska strana v článku „Duvači nacionalističkih rogova“ zo 

7. 1., kde sa píše o návrate „maspokovanja“ a napáda Hrvoje Hitrec („v skutočnosti hlásnik 

HDZ“ ), ktorý vo svojej relácií Studijo žiada „pod tenkým pláštikom satiry“ padať hlavy 

v záhrebskej televízií. Uvádzajú sa obvinenia členov HDZ na adresu komunizmu a citáty F. 

Tuđmana a V. Šeksa, že sa dá ďalej žiť iba v konfederatívnej Juhoslávií so suverénnym 

Chorvátskom a že niet progresu kým táto strana (SK) nezíde z historickej scény. HDZ vraj 

bráni tzv. chorvátsku jar a neguje jej nacionalistický charakter, tvrdí dokonca, že vtedajšie 

hrozby Srbom v Chorvátsku sú vymyslené, píše Politika a cituje predstaviteľa SKH, že iba tie 

politické strany, ktoré budú rešpektovať prítomnosť Srbov v Chorvátsku ako historický fakt, 

tam majú perspektívu. Na záver nasleduje polemika s Vjesnikom, kvôli jeho článku, v ktorom 
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sa údajne útočí na Politiku, a to len preto, že v súvislosti so Splitom píše o excesoch, za ktoré 

by sa malo hanbiť každé mesto... 

Typickým prístupom sa tak odsúdenie HDZ (nekomentované, keďže výroky jeho 

predstaviteľov sú dostatočne výrečné aj bez toho) využíva aj na útok proti širšiemu 

chorvátskemu prostrediu a médiám. Ušetrený zostáva zatiaľ SKH, ktorý by mal byť zárukou 

pokojného spolužitia národností v Chorvátsku. Ofenzíva ale pokračuje aj v ďalších dňoch 

a jednotný záber nepriateľa definovaného v množine šovinistov, nacionalistov a extrémistov 

sa geograficky rozširuje. 

  

 8. 1. sa píše o ekologickom mítingu v Duvne, ktorý sa „zvrhol“ na vyjadrovanie 

nacionalistických, antikomunistických a všeobecne antijuhoslovanských idejí. Bez zástav 

a transparentov sa objavili hlášky „Ovo je Hrvatska“, „Nećemo ćirilicu“ a „Nećemo ruski.“. 

Podľa autora článku je posledný výraz odporom občanov proti „byrokaticky nariadenej“ 

ruštine v školách a podotýka, že mnohí dočasne cestujú do západných krajín, kde by sa im 

angličtina alebo nemčina zišli viac. Podobné pochopenie ale už nemá pre „maspokovské“ idey 

o rušení medzirepublikových hraníc a vyslovene ho poburuje nenávisť voči cyrilike ako 

atribúte srbskej kultúry. Apeluje na pokoj v meste, ktoré je súčasťou Bosny už od 13. storočia, 

kde ľudia vždy „viac hľadali podobnosti než rozdiely“ a na konci sa sťažuje, že Vjesnik, ktorý 

je tu najčítanejší, o udalosti vôbec neinformoval a Slobodna Dalmacija „prepočula“ „dosta 

obimnu i bučnu politikantsko-nacionalističku nadgradnju duvanskog događaja naroda“ a 

zmienila sa iba o ekologickom obsahu, ktorý pritom on sám, pre zmenu, absolútne ignoroval. 

 Vjesnik pritom o udalosti informuje v ten istý deň, aj keď iba prostredníctvom reakcie 

čitateľa. K dianiu v „nerozvitom mestečku“ Duvne sa vyjadruje iným spôsobom. Hoci mu 

venuje rovnako málo priestoru ako Politika, zaujíma sa hlavne o ekologické a spoločenské 

aspekty udalosti: „Samoorganizirani (?) ekološki miting s početnim parolama „Nećemo 

Černobil u dvorištu“ zahvaljujući nečijem veštom korištenju psihologije mase nakon tri-četiri 

dana pretvorio se u rušilački pohod s jasnom nacionalističkom intonacijom“93. Píše sa 

o demolovaní verejného majetku, pričom: „Fitilj „ekološke bombe“ potpalili su, čini se, 

duvanjski gastarbajteri, vjerojatno „inficirani“ „zelenim idejama“ u inostranstvu a čini se još 

nečim?!“, a konštatuje, že obyvatelia Duvna, kolektívne lamentujúci nad nerozvinutosťou 

svojho kraja, sú teraz hrdí nad dosiahnutým víťazstvom. Nemajú sa však čím pýšiť, pretože 

                                                 
93 V, Nečiste igre pod ekološkim plaštom, 8. 1., s. 14. 
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tým zastavili výstavbu objektu za niekoľko miliónov mariek, ktorý znamenal technologický 

i civilizačný krok vpred. 

 Vjesnik aj naďalej sledoval situáciu, keď 13. 1. informoval o diskusií ohľadne udalostí 

v Duvne na zasadaní Republikovej konferencie SSRN BIH v článku „Čija je istina prava?“, 

kde padli okrem iného obvinenie, že za akciou stojí HDZ a varovanie, že je potrebné pripraviť 

sa na ďalšie podobné v oblasti západnej Hercegoviny. 

 

V Politike nasleduje v ďalších dňoch celá séria odsudzujúcich reakcií na HDZ aj SNO, 

ktoré sa dávajú na jednu úroveň a z druhej strany apelov na jednotu juhoslovanských národov.  

Komentár „Nož i demokratija“ v sekcií „Povodi“ uvádza: „Zna se da na otvorena vrata 

(demokracie) mogu da uđu svi, ali isto tako se zna šta su šovinistička mržnja i četnički nož.“94 

V ďalšom autor tvrdí, že podľa reakcie Srbov na „temný míting“ v Pazove je jasné, že takí 

ako Drašković „nemajú šancu“. Protičetnícke a protiopozičné naladenie Politiky je tým 

vyjadrené dostatočne jasne a výrazne.    

 Článok „Ekstremistički „povjesni mrak“ cituje vyjadrenia predstaviteľa SKH Splitu, 

že organizácia, ktorá vyzýva k násiliu nemá právo vyhlasovať sa za demokratickú 

a zhromaždenie HDZ opisuje ako „zaglušujuču tutnjavu nacionalističkih perjačića“ i „pojavu 

agresivne, tačnije militantne opozicije“95  Tretí článok dodáva, že HDZ tu odkryla nielen 

svoje ciele a zámery, ale aj charakter: „čelnici HDZ su se sami predstavili kao prvi pobornici 

makijavelizma“ ktorí žiadajú SKH aby sa ospravedlnil, že viedol „protinárodnú politiku“. 

Tuđman „je autor izjave, da je „Istorija SKJ“ izdata na jezicima svih naroda i narodnosti 

u zemlji samo ne i na hrvatskom jeziku, što može da demantuje svaka biblioteka, s obzirom 

da je „Povijest SKJ“ u tiraži od 110 000 primeraka štampana u jesen 1985, u Rijeci.“ 

Vodcovia hnutia podľa článku otvorene manipulovali 1200 prítomnými a dokonca bez 

problémov priznali, že dostali peniaze od vysťahovalcov z USA, označených ako „ustaše“, a 

to s výkrikom: „Neka i oni (komunisti) idu tamo tražiti novce, pa će dobiti što im pripada!“ 

„Okamihy triumfu“ si  HDZ užila hlavne útokom na veteránov a „monštróznym obvinením 

„da je upravo splitski SUBNOR sedamdesetih godina predlagao da se Dođan, Savka i Tripalo 

„ispeku na nekom roštilju“. Pritom prekvapivo napadnutý bol aj sám Mika Tripalo, podobne 

ako Ante Marković. Pre autora článku je evidentne dôležité dokumentovať, že HDZ je 

extrémna (ustašovská) organizácia, ktorá je proti všetkým. Záver článku konštatuje, že 

v prejavoch bolo máločo nové, „to su uglavnom teze, koje su se čule pre i posle sedamdesetih 
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godina, samo su i u subotu obnovljene s pozivom na Šešelja, Draškovića i slične velikosrpske 

delije. Jasnije je neko ikad posle rata da se oni i hrvatska desnica međusobno pothranjuju.“  

Ďalšie dva články v tom istom vydaní apelujú na jednotu. Ich názvy hovoria za všetko: 

„SKJ mora svim sredstvima da se suprotstavi političkom organizovanju na nacionalnoj 

osnovi“  a „Na ovim prostorima uvek se znalo, ko je uz narod a ko protiv njega.“ Ako 

odpoveď na tieto znepokojujúce javy sa ponúka posilňovanie socializmu zo strany SKJ, ktorý 

urobí všetko preto, aby sa postavil „temnej strane našej minulosti“. 

Ďalšia strana prináša odsúdenie SPO zo strany mestského predstavenstva Starej 

Pazovy. Spojenie s nimi odmieta v správe z 10. 1. („Božur“ nema ništa zajedničko sa 

„Srpskom narodnom obnovom“) aj Božur, Združenie za návrat vysťahovalých Srbov, 

Čiernohorcov a ostatného nealbánskeho živlu na Kosovo i Metohiju z Kosovho Poľa, ktorí sa 

tým cítia byť poškodení, lebo ich cieľom je jednota a progres a v cieľoch SPO nevidia žiadnu 

nádej na lepší zajtrajšok. Plus pravidelné krátke správy o odsúdení SPO zo strany 

regionálnych úradov, združení, družstiev, fabrík a pod., ktoré majú zrejme slúžiť ako vzor – 

len v čísle z 10. 1. ide o OK CK zo Somboru a Savskog venca v rubrike „Beogradska 

hronika“, 11. 1. nasleduje PK CK Vojvodiny a 20 000 robotníkov Jugoplastike i lodeníc Split, 

12. 1. krátka správa o demonštrácií 2000 občanov Novej Pazovy s fotografiou početného davu 

(„Protestni miting u Novoj Pazovi“) atď. 

Ako protiváha nasleduje 17. 1. článok o demonštrácií 2000 ľudí v Splite vrátane 

politikov a umelcov proti šovinizmu, teda HDZ, nazvaný „Onemogučiti sejanje mržnje i zla“. 

 

Vjesnik o ľuďoch z SNO, ktorí boli predtým označení za „štatistov TV Zagreb“ a ich 

ustanovujúcom stretnutí píše ako o pobláznených mladíkoch, ktorí doň vniesli všetku svoju 

aktivitu aj deštruktívnosť „i oduvijek su ličili na neautonomne ličnosti koje je uvijek netko 

isturao ispred sebe. Njihova je bila samo poneka od parola, izgovorenih misli i riječi. Obično 

su im drugi predlagali i parole i ispisivali govore.“. Nestarajú sa o nejaké ideály, lebo ich 

nemajú a ani nemali a počas vianočného večera „još jednom su imali iluzije o važnosti svoje 

misije, ne shvačajuči ni ranije a ni sada, da su ponovno upotrebljeni. Usprkos svemu, i dalje 

će biti statisti koji su sada pristali da im se na čelo stavi promotor mržnje i autor militantnog 

programa Vuk Drašković...“ O lídrovi hnutia je ďalej písané: „Odavno su znana njegova 

„prekrajanja“ jugoslavenskih granica i borba za „vaskrs slobodne Srbije“ u kojima je Srbija 
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iznad svih i svega. Znana je i njegova mržnja prema Josipu Brozu i svemu onome što je 

hrvatsko, a i njegov genocidni poriv prema Albancima, Muslimanima i Makedoncima.“96 

Vjesnik cituje aj jednotlivé body Draškovićovho prejavu, týkajúce sa „srpskih 

zabluda“. Podľa neho prvou z nich je samotná Juhoslávia, v ktorej Srbi „odpustili zradu, 

genocidu aj vojnové odškodnenie“ za čo je im v Chorvátsku vracané „stradanjem 

u komunističkoj Hrvatskoj svega onoga što je srpsko“ i „odbijanjem svake pomisli na 

pokajanje zbog zločina a s provalom iracionalne mržnje, uz spremnost da pokolj jednoga dana 

bude i ponovljen.“ Druhým bludom je potom prijatie tvrdenia, že boj za národné záujmy je 

anachronický a že sa všetko dá napraviť pluralistickou demokraciou. 

Autor článku končí upozornením, že najhoršia reakcia, ktorá by mohla prísť, by bolo 

mlčanie ohľadne programu SNO, ktorý vidí iba „blage nijanse“ medzi J. Frankom, A. 

Paveličom a J. Brozom a ktorý bol zaslaný najdôležitejším srbským organizáciám a 

významným intelektuálom. Toto mlčanie by síce neznamenalo odobrávanie tohoto programu, 

ale prijímanie zodpovednosti za ponúkanú nenávisť ako jedinú možnosť na  „morálnu obnovu 

srbského národa“ „nudeči izgovor da se jedino na taj način, militantno, može ispraviti srpska 

greška kojom su „sve ratne pobjede u ovom vijeku izokrenute u poraze“.  

V sobotnej prílohe 13. 1. sa ďalej dočítame o genéze SNO. Je vraj nespochybniteľné, 

že obnova ravnogorskej ideológie je bezprostredným následkom „vývozu revolúcie“ srbského 

vedenia, ktorý bol úspešný v autonómnych oblastiach a Čiernej Hore. Na početných 

mítingoch používa tie isté metódy „homogenizácie masy“ prostredníctvom „dvíhania teploty“ 

a transparentov upozorňujúcich „tko je na redu za „politički odstrel“, odnosno tko je novi 

miljenik S. Miloševića.“97. Rozvoj pluralizmu v Slovinsku a Chorvátsku však viedol k tomu, 

že aj Srbsko sa k nemu muselo prihlásiť a „nestašnjim bradonjima“ už nestačilo byť iba 

štatistami. Tak sa „súdruhom“ z vedenia „prihodila“ nielen belehradská opozícia ale aj 

„novopazovskí bratia“ – „kondenzirani izraz najprimitivnijih šovinističkih strasti 

i velikosprskih snoviđenja na jugoslavenskim prostorima.“ Po ich výpočte a zasadení do 

historického kontextu veľkosrbskej a četníckej ideológie zakončuje článok, že tieto 

požiadavky sú  „tragický výraz zatemnenia mysle“ a že ak majú nejakú šancu „v ťažko 

predvídateľnej spleti udalostí“, srbskí komunisti budú prví, kto pocíti ťarchu včerajšieho 

spojenectva.  

Je zaujímavé, že hoci sa vo vzťahu k SNO oba denníky vzácne zhodujú, Politika jeho 

program nekomentuje. Celkový tón informovania o SPO a HDZ vytvára dojem, akoby šlo 
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o marginálne hnutia a prechodné fenomény. Ich údajnej nedôležitosti však rozhodne 

nezodpovedá priestor, ktorý je im venovaný. 

 

Aj vo Vjesniku, podobne ako v Politike, nasleduje v ďalších dňoch celý rad článkov, 

ktoré sa prostredníctvom najrôznejších štátnych organizácií vyjadrujú k novým, 

nacionalisticky ladeným stranám. Vjesnik však o nich informuje neutrálnym tónom a vecne. 

Odsudzujúci odtieň je pritom pochopiteľne prítomný, vzhľadom k celkovému zameraniu 

a rétorike oficiálnych orgánov stále ešte aktuálneho spoločensko-politického zriadenia SRH. 

V každom článku je však vždy presne uvedené, kde sa čo stalo, o čom sa diskutovalo a kto 

konkrétne ktorý názor povedal. Príkladom nech je 6. strana z vydania 9. 1., obsahujúca články 

„Mračan cilj“, „Zloupotreba pluralizma“, „Iznenađenje?“ a „Demokraciji se neće zatvarati 

vrata“, ktoré prinášajú názory z CK SK Bosny a Hercegoviny, CK SK Srbska, PK SK 

Vojvodiny a Predsedníctva SK SSRNJ. Charakteristickým a nekomentovaným je vyhlásenie 

CK SK Srbska: „Mržnja i šovinizam prema Srbiji i srpskom narodu koji se potiču u nekim 

djelovima zemlje ne mogu biti opravdanje za takve pojave i u Srbiji.“98  

V článku „Bačena rukavica“ sa spomína príval listov ako reakcia na „odpornosť 

Draškovićovho a Tuđmanovho nacionalistického bláznovstva, z ktorého sa slušným ľuďom 

ježia vlasy na hlave“. Takéto počínanie Vjesnika sa obhajuje z demokratických pozícií, aj 

preto, aby extrémisti nemohli „bilo čiju ekskluzivnost na neslaganje uzeti kao priliku vlastitoj 

mistifikaciji“99. A zatiaľ čo žiadna strana nie je ukracovaná o právo na verejné vyjadrenie 

názoru, tie extrémne dostáva táto možnosť okamžite do pasce ich vlastných kontradikcií: 

„Najprije se žaleći zbog političkog onemogućavanja, pozivajući se na elementarna građanska 

prava, da bi potom iskazivali vlastitu intoleranciju“. Sčasti je za to zodpovedná aj oficiálna 

politická moc, ktorej aktuálna politika dáva nacionalistom priestor. Podobne ako aj väčšina 

ostatných ukážok, dokladá aj tento článok, že Vjesnik sa snaží poskytovať priestor čo 

najväčšiemu počtu strán, ale nebojí sa vyjadriť sa k ním kriticky. 

Prejavuje sa to aj v čitateľskej rubrike, ktorú majú obe periodiká spoločné. V 

každodennom stĺpci „Vaša pisma“ vo Vjesniku síce tiež prevláda juhoslovanské presvedčenie 

a odsudzovanie extrémizmu, ale takmer nikdy nie je spojený s chorvátskym nacionalistickým 

nábojom a prejavuje sa skôr obranne. Drvivá väčšina listov je podpísaná, mnohé obsahujú aj 

ďalšiu informáciu o autorovi, jeho pôvod, bydlisko či zamestnanie a štýl písania je 

jednoznačne kultúrnejší než jednostranne pôsobiace rozčúlené reakcie čitateľov v Politike.  
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Uvediem iba jeden príklad z mnohých, týkajúci sa tvrdení už spomenutých v tejto podkapitole 

s nadpisom „Tuđman nije u pravu“: „Ako je vjerovati napisu „Budenje aveti prošlosti“ 

u Politici od utorka 9. o. mj. (str.6) na izbornoj skupštini HDZ održanoj u Splitu u subotu 6. 1. 

1990 dr. Franjo Tuđman izjavio je kako je – citiram „Politiku“ „Istorija SKJ“ izdata na 

jezicima svih naroda i narodnosti u zemlji samo ne i na hrvatskom jeziku“. „Politika“ tu 

tvrdnju demantira, ali ako smo skloni sumnjati u sve što dolazi „s one strane“ moglo bi se i to 

„Politikino“ demantiranje uzeti s rezervom. Ne znam, koliko je na spomenutoj skupštini bilo 

izrečeno istina, poluistina a neistina – a sve u cilju demokratskog pridobivanja javnosti na 

svoju stranu – i da li je navedena Tuđmanova tvrdnja tamo izrečena ili ne, ali ako jest, onda 

istini za volju, treba reći, da „Politika“, ovaj put, ima pravo.“ a to z prostého dôvodu, že autor 

listu bol sám jedným z 3 ľudí zodpovedných na chorvátsku jazykovú verziu a túto prácu 

„nismo zaustavili samo na izmjeni naslova „Istorija“ za „Povijest“, nego smo posao uradili 

kako nam je to stručna i znanstvena savjest nalagala.“100  

 

Z pohľadu vzťahu novín voči vedeniam druhých republík a oblastí, v ktorom Politika 

obvykle vyjadruje miernejšiu kritiku chorvátskeho straníckeho vrchu, že sa nespráva voči 

HDZ a iným prejavom chorvátskeho nacionalizmu dostatočne razantne, je zaujímavý článok 

Vjesnika „Bitka“ saopćenjima“, ktorý informuje o reakcií vojvodinského vedenia na 

novopazovské udalosti, ktorou bolo iba „nemušto saopćenije izvanredne sjednice PK SSRN 

Vojvodine u kome je više riječi o deklarativnim zalaganjima nego li o suštini stvari“, čo je 

„najnepopularniji način... s puno fraza i već poznatih globalnih opredjeljenja „za demokratske 

procese“ a „protiv svakog nacionalizma, ugrožavanja čovjeka ili huškanja jednog naroda 

protiv drugoga. Sve to liči na igru pokvarenih telefona...“101 Článok v závere vyjadruje 

optimistický predpoklad, že nasledovať budú aktívnejšie reakcie, pretože multinacionálna 

tolerantná Vojvodina nebude trpieť takéto extrémy, aj preto, že: „Onaj tko uspije 

destabilizirati ovaj prostor, obavio je dobar dio posla destabilizacije Jugoslavije.“  

Kým Politika má od začiatku v situácií jasno a toho sa drží, Vjesnik sa snaží zistiť 

viac. Uverejňuje reportáž denníka Večernje novosti „Šovinizam iz obijesti“, ktorého reportéri 

sa vydali do Novej Pazovy urobiť rozhovory s členmi Savy aj SNO, pričom sa dopracovali 

k zaujímavým poznatkom, napr. že vzhľad jeho členov nie je imitácia četníckeho imidža, ale 

vzory boli nájdené vo vzdialenejšej histórií v postavách srbských hrdinov. V súlade 

s povesťou hnutia nezostali ukrátení o radikálne vyhlásenia typu: „Ukoliko Hrvati i Slovenci 

                                                 
100 V, Tuđman nije u pravu, 13. 1., s. 9. 
101 V,„Bitka“ saopćenjima, 10. 1., s. 5. 
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ne prihvate tu formu (rovnoprávnej konfederácie), SNO će se, bez obzira na pijetet i istorijski 

dug prema Srbima palim za Jugoslaviju, boriti za stvaranje samostalne srpske države...“ alebo 

„Smatramo da je srpski narod i ovoj državi pokraden, oni što su ga pokrali u zadnjih 50 

godina trebalo bi to što su uzeli da vrate – tako govori Mirko Jović – Pokrali su nam pre svega 

teritorije, kulturu, oskrnavili groblja, crkve, uništili poljoprivredu, opustošili su sela, porodicu, 

tradiciju.“102 Uverejnený bol aj názor občanov mesta, ktorí si mysleli, že sa tomuto spolku 

dáva priveľká publicita.  

Konečne 14. 1. na titulnej strane oznamuje Vjesnik zákaz činnosti organizácie Sava, 

ktorý vydal Međuopčinski sekretarijat za unutrašnje poslove v Rume z dôvodu negácie 

existencie macedónskeho štátu a národa, čiernohorského a moslimského národa a vyzývania 

k vytvoreniu Srbska v jeho etnických hraniciach.  

 

Politika takýto priestor nielen SNO, ale ani iným alternatívnym stranám nedala, bez 

ohľadu na to, koľko vyhlasuje svoju angažovanosť v demokratických procesoch. To bol aj 

jeden zo zásadných bodov, ktoré jej vyčítali iné médiá.  

Vjesnik naproti tomu informuje primerane a neutrálne aj o ostatných politických 

stranách, ktorých počet na začiatku roka 1990 rýchlo stúpal, menuje ich vedúcich činiteľov, 

komentuje program a východiskové pozície, ako aj zasadenie do spektra politického života.  

 

4,1,5 – Médiá. 

 

 Mediálna vojna medzi Politikou, teda „oficiálnymi“, resp. „miloševićovskými“ 

médiami a tými, ktoré nezdieľajú ich názory, či ich dokonca napádajú za neobjektívnosť, bola 

v tomto období, ako je už vidieť aj z vyššie uvedených citácií, častou súčasťou textov 

venujúcich sa problematickým otázkam juhoslovanskej krízy. Na domácej pôde bola pritom 

na prelome rokov 1989 a 1990 hlavným nepriateľom Borba.  

 Veľké rozhorčenie, zakrývané prevažne posmechom, vzbudilo oznámenie 

o protestnom zhromaždení proti spôsobu, akým Politika informuje, resp. neinformuje, pred jej 

budovou v Belehrade. 

Už 6. 1. sa venuje 3 listom zo slovinského „juhoslovanského zväzu“, prevažne 

slovinského polopolitického združenia a Borby, oznamujúcim usporiadanie mítingu pred 

belehradskou budovou Politiky, s konštatovaním. „Naš list doista nema toliko prostora za ta 
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obširna pisma osim što može da objasni informacije o njima.“ Na ich žiadosť, aby 

informovali aj o nových alternatívnych demokratických stranách v Srbsku, odpovedá Politika: 

„Uvereni smo, da bi mnogi novinari Borbe pisali o istinskom stradanju srpskog naroda 

i ostalim problemima sa naše političke scene, ali smatramo da kolegijum ove redakcije ostaje 

čvrsto na svom dosadašnjem „kursu“.103 

Na tej istej strane sa nachádza oznámenie, že Borba, v spolupráci so slovinskou 

alternatívnou organizáciou – „kvázijuhoslovanským zväzom“ organizujú míting proti Politike. 

Borba je označená za „zbraň v cudzích rukách“ a jej činnosť za „smiešnu snahu plátku, ktorý 

nie je schopný sám sa financovať a nikto ho nečíta“, pretože sa „vzdialil od čitateľov a od 

národa“. 

Reportáž z udalosti nasledujúci deň je mierna, ale dáva si záležať, aby protivníkov 

zobrazila ako ničotných. Podnadpis článku „I mi postojimo“ tvrdí, že míting, ktorého sa 

zúčastnilo 150 ľudí, „protekao u znaku gostoljubivosti domaćina“. Informuje, že zámerom 

protestujúcich bolo upozorniť, že Politika neinformuje dostatočne o činnosti ostatných 

politických strán a zoskupení v Srbsku, ktorých by malo byť 5 a 3 – pričom je zaujímavé, že 

ich predstavitelia neprišli a jednalo sa len o príslušníkov ľublanského „Juhoslovanského 

zväzu“, ktorý má v Srbsku 39 členov a Borby. V mrazivom povetrí prišli aj protidemonštranti, 

ktorí proti transparentom „I mi postojimo“, „Više stranaka – jača Srbija“, „Volimo Srbiju 

i višepartijsku demokratiju“ postavili nápisy: „Politika je ponos naroda“, „Politika izražava 

volju naroda“,“Borba u službi antisrpske koalicije“ a pod., pričom ich zámerom bolo brániť 

Politiku, pretože „kto napáda Politiku – napáda národ“. Medzi protestujúcimi „neki su tražili 

kralja... a jedni su samo vikali „Sram vas bilo“, ali nikako da objasne koga i zašto.“ Medzi 

demonštrantov prišiel aj hlavný úradník Politiky Živorad Minović s vyjadrením, že ľudia sú 

slobodní a kedykoľvek môžu prísť pred Politiku, ktorá vždy bude poskytovať priestor 

alternatíve. Na otázku, čo je to antisrbské, odpovedal, že odpoveď sa dá ľahko nájsť na 

stránkach Borby... Na pýtania ohľadne konfliktu Politiky s Borbou odpovedal, že žiadny nie 

je, ale existuje nesúhlas s jej orientáciou, pretože „je pochopiteľné, že strana s 50 členmi 

nemôže mať toľko priestoru ako strana s milión...“ Atmosféra stretnutia bola podľa článku 

„veselá“, pričom „Gosti“ ipak nisu imali bogzna šta da kažu“ a tak dostali čaj, sendviče 

a vianočné prasa od mäsiara zo susedstva... 

Ostrejší ton zaznieva z rámčeka s vyjadrením občana, ktorý bol v Lublani zatknutý so 

zástavou: „Došao sam da pitam ove demonstrante kako to da nisu demonstrovali protiv svojih 
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listova kada objavljuju fašističke oznake i najavljuju raspad Jugoslavije. A da vam kažem, 

i mi smo dosta krivi. Na poslednjoj strani reklama na stolice „Stol“, unutra smrtovnica 

Slobodanu Miloševiću. I onda mi kupimo slovenačku stolicu, i pomažemo štampanje odnosno 

finansiramo poziv na krvoproliće.“  Drsné slová sú tak opäť ponechané na druhých, zatiaľ čo 

seba ohodnocuje Politika ako dobromyseľné, demokratické a objektívne médium. 

Tento názor je zopakovaný v sekcií „Odjeci a reagovanja“ 10. 1., kde „čitateľ“ 

potrebuje vyjadriť názor, „koje nije samo moj več mnogih s kojima sam razgovarao“104 a ako 

už názov vraví, že „Čitav svet je bio svedok“ toho, ako sa voči ohláseným mítingom zachoval 

Belehrad a ako Ľublana. 

 

 Vjesnik o zhromaždení pred Politikou informuje 7. 1. Podľa jeho spravodajcu bolo 

ťažko rozlíšiť, kto prišiel protestovať a kto tu bol z povinnosti, prípadne tajnej služby. Medzi 

demonštrantmi bolo totiž vidieť aj portréty S. Miloševića a srbské aj európske zástavy, 

najväčší transparent s nápisom „Slobodane, hvala ti na podvizima, ali hočemo i nove stranke“ 

sa nepodarilo rozvinúť. Organizovaných prejavov nebolo, podobne ako nebolo od mesta 

dovolené ozvučenie protestu. Na rozdiel od Politiky Vjesnik konkrétne menuje hovoriacich aj 

s obsahmi ich reči – Aleksandra Nedeljkovića, ktorý oceňuje Miloševića, ale považuje za 

nevyhnutné prejsť na pluralistický systém, hoci aj s ním na čele, Sinišu Zdravkovića, ktorý 

tvrdil, že Srbi nie sú naučení na demokraciu a musia aspoň pre začiatok obnoviť monarchiu, 

atď. Spomínajú sa aj tí, ktorí prišli s názorom, že míting organizujú Slovinci a že Politika píše 

objektívne. Otázky na Borbu dostal aj riaditeľ Politiky, ktorý „govorio je o demokratskoj 

tradiciji kuće i istakao da „Borba“ piše protiv Srbije.“ Na otázku, prečo je Politika stranícky 

list odpovedal „da to ni u kojem slučaju nije, več da je glasilo svih građana. Netko je dobacio 

da je to list S. Miloševića, na što je Minović odgovorio da je Milošević bio najaktivniji 

građanin."105 

 Vjesnik dodáva, že budova Politiky bola silno zabezpečená, zamestnanci mali do nej 

prístup iba vedľajším vchodom „a čuli smo od pojedinih novinara Politike, koji su skupili 

hrabrost da dođu, da im je to prethodnog dana strogo zabranjeno uz napomenu da bi ih 

prisustvo na mitingu moglo koštati i radnog mjesta.“ Demokraciu malo naproti tomu dokázať 

rozdeľovanie čaju a sendvičov premrznutým občanom, 

 Vjesnik vo svojej každodennej rubrike „Prenosimo iz jugoslovenske štampe“ uvádza 

aj stanovisko Borby v článku „Novo podmetanje „Borbi“ a označuje niekoľkonásobné 

                                                 
104 P, Čitav svet je bio svedok, 10. 1., s. 13. 
105 V, Odbili sendviče, 7. 1., s. 3. 



80 

 

vyjadrenie Politiky ako aj Politiky ekspres, že bola organizátorom mítingu za „najhrubšiu 

urážku novinárskej práce“ zatiaľ čo ostatné juhoslovanské médiá a Tanjug uviedli správne 

Jugoslovenski savez, teda alternatívna politická organizácia registrovaná v Ljubljane. 

Nepresné a vymyslené tvrdenia belehradských denníkov sú iba pokračovaním kampane proti 

Borbe, čo viedlo k protestnému listu jej riaditeľa vedúcim týchto denníkov, v ktorom sa 

okrem iného spomína: „Pritisci koji su ovih dana krenuli iz vaše kuće protiv „Borbe“ od 

pripisivanja da je „antisrpski“ list pa, evo, sve do toga da se bavi priredivanje mitinga – nisu 

iz arzenala ni političke zrelosti ni profesionalne novinarske istinoljubivosti i etičnosti. Takav 

„medijski rat“ je, sveukupno, protiv ugleda naših kuća, protiv interesa da se borimo za 

jedinstvenu Jugoslaviju i snažnu Srbiju kao jednog od garanta zajedničke stabilnosti.“106 Na 

záver vyzýva riaditeľ Borby na výmenu „nepotrebného konfliktu“ za „otvorený rozhovor“.

 Podobne už niekoľko dní predtým uverejnil Vjesnik reakciu Borby na článok Politiky 

„Histerična srbofobija“ z 30. 12. 1989, v ktorom sa Borbe prisudzoval „dugi antisrpski 

koncept“, „besomučna kampanja protiv Srbije“, „direktno organizovanje napada na 

najznačajnije institucije u Srbiji“ ako aj iné „nesuvislosti, malicioznosti i sitnočaršijske 

opaske“107. Z toho len opakovanie tézy, že je Borba „antisrbská“ a organizuje po Srbsku 

protisrbské mítingy vyvolala potrebu odpovede, pretože to porušuje „všetky hranice 

politického i profesionálneho správania“ a v „právne i morálne lepšie usporiadanej 

spoločnosti“ by vyvolalo aj zodpovedanie sa pred súdom. Nasleduje dôrazné vyhlásenie, že 

Borba nie je antisrbská, ale ani srbská, podobne ako slovinská ani antislovinská a pod., ale 

juhoslovanská a že ak sa to poniektorým novinárom nepáči, nedáva im to ani v najmenšom 

právo na takéto osočovanie, zvlášť v prípade, keď by žiadna analýza obsahu Borby nemohla 

odkryť ani náznak protisrbských postojov – ak sa tým nemyslí kritické písanie 

o prebiehajúcich udalostiach, čo je samozrejmá súčasť objektívneho informovania. Článok 

ďalej obsahuje presný výpočet čo a kedy bolo napísané v ktorom denníku a výzvu na 

zastavenie „mediálnej vojny“. Zaujímavá je aj poznámka: „Kada su članovi Jugoslovenskog 

saveza 1. decembra u Ljubljani na groblje srpskih ratnika iz 1918. položili venac – „Politika“ 

je sutradan tu vest objavila na prvoj strani! Sve te aplauze Jugoslovenskom savezu sada 

zamenjuje grdnjom i potcenivanjem jer se drznuo da protestuje protiv „Politike“ zato što 

smatra da svoje stranice nije otvorila za alternativne pokrete i stranke.“  

 Politika ani na jeden z otvorených listov neodpovedala. Vjesnik informoval aj o tom, 

odvolávajúc sa na hlavného redaktora Borby M. Vukotića v článku „Teško je biti jugo-
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orijentiran“ z 12. 1., kde informuje o zasadaní Sekcie SSRN Vojvodiny pre informovanie 

a oboznamuje s priebehom sporov vedúcich činiteľov Borby s prítomnými politikmi. Podľa 

vyjadrení riaditeľa M. Rakasa dochádza aj k bojkotu jeho listu zo strany niektorých predajcov 

a šíriteľov novín, takisto ako nebývajú jeho zástupcovia pozývaní na niektoré stretnutia alebo 

ich na nich špinia a ponižujú. Z toho dôvodu žiada Borba rozpravu v politickom vrchu 

Vojvodiny. 

Celú situáciu s odstupom rekapituluje a vyjasňuje článok “Sendviči za antisrpsku 

koaliciju“. Informuje, že Politika už koncom predchádzajúceho roka uverejnila pod názvom 

„Histerična srbofobija“ s podtitulom „List Borba i jedna stranka pod pokroviteljstvom SSRN 

Slovenije žele da izvedu „Politiku“ na pravi put“, článok podpísaný U. R. (unutrašnja rubrika 

– „inicijalima kojima se u „Politici“ obilježavaju osobito važni politički komentari (ili pak oni 

pod koje nitko u redakciji ne želi staviti svoj potpis)“, v tomto prípade „svojevrsnoj 

kombinaciji komentara i informacije, pri čemu mnogo što ostaje nejasno“108. Autor dokazuje, 

že redakcia Politiky sa venuje obvineniam a alúziam, pretože ani najpedantnejší analytik 

nenájde v Borbe vyzývanie na míting proti Politike a z preverovania spomenutého článku vetu 

po vete dospieva k neprekvapivému záveru, že zámerom bolo vzbudiť predstavu akejsi 

„antisrbskej koalície“ a článok je „izmišljotina neprimerena ozbiljnim novinama i novinarskoj 

etici“. Informuje ďalej aj o nespokojnosti s prístupom Politiky všeobecne, ako aj osobitne 

s ohľadom na aktuálnu situáciu v samotnom srbskom prostredí. Cituje pritom článok 

Oslobođenja „Pluralizam bez zaštite“, ktorý uvádza, že napriek sľubom 11. kongresu SKS 

existuje stále na všetkých úrovniach politického života odpor proti pokusom alternatívnych 

politických snáh zapojiť sa do verejného života. „Nijedna od novoformiranih partija dosad 

nije uspjela da se registruje jer ih je SUP redom odbijao.“ A práve táto skutočnosť, podobne 

ako ignorácia mediálna, bola dôvodom stretnutia pred budovou Politiky, o ktorej detailne 

informoval Tanjug a jeho správa sa nijako zásadne nelíšila od toho, čo napísala Borba. Autor 

zakončuje ironickým zdôraznením protikladov, do ktorých sa zaplietli tvrdenia Politiky. 

Vysmieva sa demonštrantom a označuje ich za bezvýznamných, hoci predtým ich spájala 

s najhoršími nepriateľmi (Slovincami a Borbou) a viedla proti ním ostrú paľbu. A podobne 

počas stretnutia samotného sa jej šéf vyjadrí, že mu je míting vlastne sympatický, hoci ho jeho 

list označil za produkt tej najhoršej antisrbskej koalície.  

  Posledný článok venovaný Borbe je zo 17. 1. a píše o odstúpení jej riaditeľa 

v súvislosti s transformáciou vydavateľského domu „Borba“ a uvádza aj jeho odôvodnenie: 
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„Ja ne želim da učestvujem u raspadanju još jedne jugoslovenski orijentisane organizacije. Ja, 

koji sam po opredeljenju Jugosloven, duboko sam uvređen time, što moram da dokazujem da 

nisam antisrbin, kao što ne želim da dokazujem da nisam antihrvat, antislovenac. Takođe, ne 

želim da dokazujem da „Borba“ i list „Borba“ nisu antisrpski raspoloženi.“109 

 Hoci je zrejmé, že Vjesnik stojí na strane Borby, v tomto období v rubrike „Prenosimo 

iz jugoslovenske štampe“ pravidelne a bez komentára uverejňoval aj úryvky z Politiky. 

  

S nepriateľskými médiami, resp. konkrétnymi novinármi sa Politika vysporiadava aj 

v texte „U slepoj ulici“, ktorý píše o sklone veľkej časti vojvodinských novinárov okamžite 

vytvárať vlastné organizácie akonáhle narazia na nejaký odpor. Namiesto dialógu alebo snahy 

o vysvetlenie tak vzniká „nezávislé“ združenie novinárov a toto novinárstvo „koje je služilo 

separatizmu bivšeg pokrajinskog rukovodstva“ je menované aj s informáciou, že „Oni i neki 

drugi dobijali su čitave stranice u listovima “Delo“, “Vjesnik“, “Mladina“, „Oslobođenje“, 

„Borba“, „As“, „Start“, ali i u novosadskom „Dnevniku“, Televiziji Novi Sad i omladinskom 

listu „Stav,“ čo budí dojem akejsi čiernej listiny nepriateľov, ktorých treba nečítať. 

Spomínaná nezávislá organizácia „predstavlja koaliciju novinara sa političkim teškočama, 

koje su nastale posle pada autonomaškog rukovodstva, ili novinara zaokupljenih strahom da 

će biti prozvani.“ Na záver sa ešte uisťuje, že nie sme proti novým stránkam a demokratizácií, 

ale tento prípad s tým nemá nič spoločné. Vojvodinská novinárska organizácia môže zo slepej 

uličky vyjsť iba dialógom a „Oni koji to odbijaju izabrali su samoču i besmisleno 

iscrpljivanje.“110  

 O čo konkrétne sa jedná, sa dozvedáme zo stránok Vjesnika, ktorý sa vojvodinským 

udalostiam venuje 21. 1. hneď v dvoch článkoch. Prvý informuje, že minulý týždeň založili 

Nezávislé združenie asi dve stovky novinárov (z 600 celkovo zaangažovaných), ktorí 

obviňovali predovšetkým Predsedníctvo Zväzu novinárov Vojvodiny že sa „pretvorilo 

u hajkačko društvo“ s cieľom „da se oslobode političkog monopola“111. Rozhodli sa tak 

potom, čo celý rok 1989 prebiehala „sezóna lovu na novinárov“. Článok uvádza aj reakcie 

z PK SSRN, z ktorých prvá vyjadruje obavu z delenia Zväzu novinárov Juhoslávie a druhá 

označuje akciu za súčasť „širšej stratégie iniciovanej zo severozápadu krajiny“. Na záver 

komentuje autor informovanie Politiky ekspres, ktorá „v informatívnom šate servíruje niečo, 
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čo je už v názve komentár“ („Skup nije uspeo“) a to celkove tendenčne, pričom zabúda 

spomenúť, že združenie dostalo mnohé pozdravy od organizácií z celej Juhoslávie...  

Druhý text komentuje slovami účastníkov, že sa tu hovorí o pokuse oslobodiť sa spod 

politického monopolu, čo je podmienkou pravej demokracie. Novinárstvo, ktoré nie je 

predĺženou rukou politiky mali práve na mysli aj vzbúrení vojvodinskí novinári. Objasňuje sa 

tu širšie pozadie a súvislosti s „antibyrokratickou revolúciou“, ktorú niektorí miestni novinári 

využili na prevrat a nemisto v tomto prostredí tradičného hľadania argumentov začali ponúkať 

nálepky, následkom čoho nastala hlboká diferenciácia. Článok ďalej uvádza posolstvo 

nezávislých novinárov bývalým kolegom („Shvatili smo da vas ne treba mijenjati – vi treba 

da ostanete takvi kakvi ste, da bismo znali tko smo mi.“112), prebiehajúce spory 

s Predsedníctvom DNV ako aj pripravované iniciatívy. 

 

 Že „neprofesionálne“ novinárstvo nemá iba Vojvodina, má presviedčať aj článok 

Politiky „Pretnje istine“ s podtitulom: „Titograd, Osijek, Split, Bar, Tuzla tužne su storije 

u novinarskom poslu i uočljiva društvena mrlja zbog moćnika i siledžija koji pretnjama, 

batinama i eksplozivom, pokušavaju da spreče svedočenje o našem društvenom 

otrežnjenju“113, čo je vyjadrenie organizácie novinárov BiH v súvislosti s napadnutím 

dopisovateľa Politiky v Tuzle. Malo sa jednať o reakciu na jeho článok o rozhadzovaní peňazí 

v miestnom boxerskom klube, o ktorom sa informovalo už deň predtým. Inak sa iba 

odsudzujú páchatelia a vyjadruje pohoršenie, ale v texte nie je nijako zdôraznené, že dôvod 

napadnutia nebol politický ani nacionálny. 

 Čas od času sa vyskytne aj konkrétny terč, napr. v článku „Provokator de Luks“, ktorý 

napáda (vzhľadom k jej neskoršej kariére možno aj oprávnene) chorvátsku televíznu 

moderátorku Silviju Luks, ale vzápätí rozširuje svoj záber nielen na celú organizáciu, ale aj 

republiku: „Gonjena patološkom mržnjom prema drugim narodima, tempiranim pitanjima 

i delimičnim odgovorima na njih, Silvija Luks je prosto naterala gospodina Šesona na 

klimanje glavom u znak odobravanja njenog komentara o kršenju ljudskih prava na Kosovu. 

Pošto štampa i televizija iz ove zemlje već odavno ubeđuju svoje čitaoce i TV gledaoce da je 

SR Srbija kriva za loše stanje na Kosovu, a naročito za hapšenje i suđenje Azemu Vlasiju, 

svima je kristalno jasno šta je u stvari novinarka htela da kaže. Njen neprofesionalan odnos 

prema profesiji kojoj pripada naročito je došao do izražaja kada je u kontekstu kršenja 
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ljudskih prava na Kosovu pomenula ime Azema Vlasija. Time je Silvija Luks sama sebe 

eliminisala iz kruga velikih novinara i nanela veliku štetu novinarstvu.“114  

 Dve muchy jednou ranou zabíja aj záver článku „Predlažu Savku Dabčević za 

predsednika Predsedništva SR Hrvatske“ o oznámení bojkotu chorvátskych jarných volieb zo 

strany HSS, ak nebudú dosiahnuté nevyhnutné demokratické podmienky. Líder hnutia I. Z. 

Čičak sa údajne vyjadril o „animozite voči HSS“ a spomenul skutočnosť, že o jeho strane 

belehradská tlač píše objektívnejšie ako domáca. Tým sa jednak spochybňuje chorvátsky 

demokratický proces ako celok a takisto chorvátske médiá konkrétne. 

 

4,1,6 – Dejiny. 

 

Hoci sa histórií venuje relatívne značná časť obsahu novín, nedá sa povedať, že by 

dejiny boli nejako zvlášť prekrúcané, minimálne nie články, ktoré sa priamo venujú 

historickej problematike. Naproti tomu časté je viac či menej presné používanie historických 

argumentov, resp. pseudoargumentov pri písaní o ostatných oblastiach, ako je vidno aj z už 

uvedených citátov.  

 

Oba denníky venujú historickým témam značnú pozornosť, a to hlavne nedávnym 

dejinám, ktoré stále budia silné vášne. Vjesnik k ním pristupuje podobne ako k ostatnému 

obsahu. Snaží sa nájsť a nechať prehovoriť priamych účastníkov, čo je mimoriadne zaujímavé 

čítanie predovšetkým v seriáli „Dnevnik o Jugoslaviji“, uverejňovanom každodenne od 

prvého čísla roku 1990 pri príležitosti 50. ročného jubilea Vjesnika. Tak napr. 9. 1. je autorom 

textu Zlosutni ožujak 1981 o vtedajších búrlivých udalostiach v Kosove sám Azem Vllasi... 

 

Politika venuje v januári 1990 značný priestor 300. výročiu Veľkého sťahovania Srbov 

a udalostí s ním spojených. Reklama na špeciál časopisu NIN, ktorý sa mu venuje sa viackrát 

nachádza na predposlednej strane, napr. 15. 1. 

Veľká pozornosť je venovaná aj osobnosti svätého Sávu. Ako plynie čas, začína sa 

objavovať stále častejšie, až sa z neho stane takmer každodenný predmet aspoň jedného 

článku. Prvý príspevok mesiaca, ktorý o ňom pojednáva, objasňuje situáciu – oslava jeho 

sviatku, ustanoveného v roku 1823 Knezom Milošom, bola v rokoch 1840 – 1945 najväčším 

sviatkom učeníkov. Potom nasledovalo náhle ticho trvajúce 50 rokov a až teraz v dobe  
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„osveščivanja“ Srbska a strhávania „čiernej pokrývky“ z najväčších historických postáv 

krajiny, sa aj osobnosť Savu Nemanića vracia na miesto „ktoré mu národ a história dávno 

pridelili.“ Svätý Sáva „rodonačelnik srpske književnosti“, prvý reformátor písanej srbčiny,  

prvý srbský učiteľ a osvietenec i prosvetitelj, svetogorský mních a arcibiskup Srbskej cirkvi, 

zakladateľ kláštorov, ustanoviteľ prvých písaných právnych noriem, politik, diplomat 

a organizátor bojujúci za samostatnosť srbskej cirkvi si takú pozornosť nepochybne zaslúži. 

Pozitívne sa hodnotí aj jeho „urputný boj za prerušenie politického vplyvu z Východu 

i Západu na rozvoj krajiny. „Saradnja sa svima – da, ali nezavistan put ostaje specifičnost 

istorije Srbije.“115 Článok cituje z jeho listu z roku 1221: „Istok je mislio da smo mi Zapad, 

a Zapad, da smo Istok. A mi smo ... sudbinom predodređeni da budemo Istok na Zapadu 

a Zapad na Istoku“ k čomu autor dodáva, že tento boj za samostatnú cestu sa dnes nazýva 

„nezúčastnenosťou“. Hoci ďalej nepokračuje, implikuje predstavu, že ešte aj sám Tito šiel 

v stopách svätého Sávu. Prvá strana kultúrnej prílohy 27. 1. pritom priznáva: „Narod je 

u svetom Savi prepoznao svog oca i osnivača, pa je u njega projektovao sve one zadatke 

i poslove koji ocu i osnivaču naroda pripadaju.“ Článok je však zakončený trochu v rozpore 

s týmto uvedomovaním si vytvárania a pretrvávania historických mýtov: „Sveti Sava je naš 

temelj i sve što smo zidali mimo tog temelja raspadalo se i nestajalo.“ 116  

V tom istom čísle nájdeme aj pozvánku na „Prvi posleratni Svetosavski dan“ a reakcia 

na predchádzajúci článok „Kako je sveti Sava postao „drug Sava“. 

 

Historické témy sa objavujú v rozsiahlom seriáli „Sto godina od rođenja Moše Pijade“, 

ako jedného z kľúčových tvorcov nového politického a spoločenského systému druhej 

Juhoslávie, ktorý začína od 5. 1. Nazerajúc naň z pohľadu zamerania tejto práce patrí do 

oblasti propagovania marxistickej a komunistickej ideológie. Ďalším seriálom na 

pokračovanie sú „Podaci, priče i čutanja o naknadi ratne štete“ od 23. 1. Citlivej problematike 

druhej svetovej vojny sa inak dotýka iba niekoľko článkov, aj to ale s okľukou, cez 

vzdialenejšie témy. 

Jednou z nich je problematika genocídy. Najzaujímavejší príspevok je rozhovor s dr. 

Klarou Mandić, sekretárkou Združenia srbsko–hebrejského priateľstva, ktorý začína jej 

prekvapením, že vo washingtonskom múzeu sú informácie o všetkých národoch strádajúcich 

v druhej svetovej vojne, len o Srboch nič. Sám podtitulok článku hovorí: „Jugoslovenska 

zvanična politika je sve učinila da Srbi o pretrpljenom genocidu ne govore, da ga zaborave, da 
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se ne prebroje.“ Aj nové múzeum holokaustu Centra Simona Wiesenthala v Los Angeles 

prezentuje Jasenovac „obeležen samo kao mesto stradanja Jevreja“. Podľa vyjadrení K. 

Mandić bol spolok vraj založený už 28. mája 1989, ale Sekretariát vnútorných vecí SSRN 7 

mesiacov odmietal registráciu, pretože by to údajne „poškodilo rovnoprávnosť národov a 

národnosti Juhoslávie.“ Dr. Mandić zdôrazňuje „blízkosť osudov týchto dvoch národov 

v tragickej genocíde, ktorú spoločne prežili“ a uvádza, že združenie je zvlášť zaujímavé tým, 

že je jediným združením priateľstva so židovským národom na svete. Za cieľ si stanovilo 

obnovenie diplomatických vzťahov s „jediným demokratickým štátom na Blízkom Východe“, 

presadenie jedného dňa v roku ako Dňa obetí genocídy a pamätník zavraždeným Srbom, 

židom a Rómom, spísanie knihy mŕtvych, „okolo ktorých sa vedie... neľudská aritmetika“ 

ohľadom počtu obetí. Jedným z hlavných dôvodov tejto činnosti je, že Srbi prirýchlo zabudli 

„koliko ih nema“ v mene priateľstva a mieru medzi národmi Juhoslávie a teda treba stvoriť 

srbský Yad vashem (najvýznamnejšie múzeum holokaustu v Jeruzaleme). Dr. Mandić 

v článku vyjadruje aj pohoršenie nad arabskými krajinami, ktoré oznámili stretnutie 

v Belehrade, kde chcú podať protest proti vzťahom s Izraelom, ako aj nad Vjesnikom, ktorý 

ich vraj napadol v texte uverejnenom hneď na titulnej strane s názvom „Zaprljavanje 

Jugoslavije“. Tento text by mal končiť slovami: „Da se Srbi prema Šiptarima na Kosovu 

ponašaju kao Jevreji prema Arapima na okupiranim teritorijama“117 

Príznačný je v tomto texte dôraz na skutočnosť, že utrpenie Srbov a židov v druhej 

svetovej vojne je toho istého charakteru, čo si svet aj vinou titoistickej Juhoslávie 

neuvedomuje. Prirovnávanie utrpenia Srbov k židovskému Holokaustu bolo v 80. a 90. 

rokoch jedným z najčastejších spôsobov viktimizácie srbského národa, prejavujúce sa v 

rozličných úrovniach spoločenského života od cirkevnej po univerzitnú118 a spomenutý 

spolok, založený poprednými intelektuálmi, ako aj jeho následná aktivita (partnerstvá 

srbských a izraelských miest, športové udalosti, ekonomické transakcie atď.) bol toho jasným 

dôkazom.119 

O deň neskôr nasleduje správa o založení toho istého združenia v Amerike a jeho 

prvom verejnom fóre konanom 18. 11. 1989.  

 

Pohoršenie sa ozýva aj z komentára čitateľa v sekcií „Među nama“ 6. 1., ktorý sa týka 

vydania Hitlerovho Mein Kampfu. Autor sa pýta, k čomu je dobré túto knihu vydávať práve 
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v období zvýšeného výskytu neonacizmu a antisemitizmu, kedy sa objavujú historické 

dezinformácie, napr. že židia si sami vymysleli holokaust alebo ohľadne počtu jeho 

židovských obetí a kedy F. Tuđman v knihe Bespuća povijesne zbilje, vydanej Maticou 

chorvátskou, tvrdí, že židia mali v Jasenovci privilegované postavenie a pomáhali ustašovcom 

pobíjať komunistov, partizánov, Srbov a Rómov. Podľa autora neobstojí argument, že kritické 

vydanie má zmysel v predchádzaní nebezpečnému účinku knihy, pretože mnohí túto časť 

nemusia čítať alebo brať vážne, na rozdiel od pôvodného textu. Pripomína, že proti dielam 

Slobodana Jovanovića a Dragišu Vasića sa protestovalo, no proti Mein Kampfu sa okrem 

jedného prípadu nikto neozval.  

Iný čitateľ, ktorý podľa vlastných slov prežil Auschwitz aj Buchenwald vyjadruje v tej 

istej sekcií 16. 1. opačný názor v texte „Potrebno je kritičko izdanje „Majn kampfa“. 

 

Čo sa historickej tematiky týka, relatívne časté sú aj reklamy kníh, ktorých výber 

poukazuje na ideové zameranie periodika.  Napr. na poslednej strane 15. 1. na celú polstránku 

reklama na knihu Sveti Sava srpskoj deci a ďalších 10 kníh, medzi nimi tituly Kosovo – 

najskuplja srpska reč, Služba svetom Savi, O Njegošu, Kosovski polom a Velikomučenički 

Jasenovac. Posledná strana vo vydaní z 18. 1. má zasa štvrtinu plochy graficky výrazným 

tučným písmom venovanú reklame knihy dr. Milana Bulajića Ustaški zločini genocida (i 

suđenje Andriju Artukoviću 1986 godine). Jedná sa o 3. a 4. zväzok o rozsahu 1500 strán. Na 

túto knihu sa odvoláva aj čitateľ v príspevku „Šta se dešava u Duvnu – Zabrinuti smo jer 1941 

nije bio tako davno da je zaboravimo“ z 19. 1, kde vyberá extrémne prípady z Duvanskej 

kotliny, napr. človeka, ktorému zaklali 92 členov rodiny (4. kniha, s. 633), všetko vinou 

jediného katolíckeho knaza, hoci „prije njega Hrvati i Srbi živjeli u potpunom bratstvu 

a njegovom krivicom Duvno je postalo jedan od največih ustaških srezova.“ Autor vyjadruje 

presvedčenie, že v súčasnosti je situácia taká istá ako vtedy a dodáva: „šta su tamošnji 

komunisti i rukovodioci političari radili ovih 49 godina da se iskoreni zlo u ovim ljudima i 

„komšijama“? Jer kako sada vidimo, stanje se nije mnogo promenilo. I kakva je reakcia u BiH 

kada urlaju „Ovo je Hrvatska“. Medutim i ovo će se zataškati kao i sve do sada što se desilo 

i dešava u tamnom carstvu antisrpske koalicije.“120 

 Uvedený článok rozhodne nie je vo svojom vnímaní situácie ojedinelý, reminiscencie 

na ustašovské zločiny a podobnosť situácie pred vypuknutím fašistického teroru 

a v súčasnosti je v uverejňovaných príspevkoch relatívne častá. Naopak opačných vyjadrení, 
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ktoré by potenciálne pocity ohrozenia v obyvateľstve zmierňovali, prípadne vyvracanie 

poplašných správ faktami na stranách Politiky takmer nenájdeme.  

 

4,1,7 – Ostatné témy. 

  

Okrem už uvedených je potreba ešte aspoň zmieniť ďalšie témy, dotýkajúce sa 

národnej problematiky, ktorým je v Politike venovaný značný priestor. Je to jednak otázka 

menšín, teda srbskej, resp. juhoslovanskej a to predovšetkým v Maďarsku a Rumunsku. 

 Príkladom je článok „Matičari ne vole srpska imena“ z 15. 1. o rušení už tak malých 

práv srbskej menšiny v Maďarsku, čo sa týka hlavne škôl. Uvádza fakt, že v dedinách, kde 

žije omnoho menej nemeckých ako srbských a slovenských rodín sú nemecké školy, ale nie 

srbské a slovenské. Dôvodom je vraj nedostatok peňazí, avšak „kada nešto zatreba mađarskoj 

manjini u susednim zemljama, odjednom odnekud poteknu milioni i milioni forinti“121.

 O dramatických udalostiach v Rumunsku tesne po zvrhnutí diktatúry, s ohľadom na 

ťažkú situáciu srbskej menšiny, zasa pojednáva rozsiahly seriál „Od Baragana do Temišvara“, 

ktorého pokračovania vychádzajú až do polovice mesiaca a kde sa okrem iného obviňuje 

juhoslovanská diplomacia, že s Ceauşescovým režimom spolupracovala.   

 

Poslednou oblasťou, ktorú zmienim, je problematika jazyka a písma. Tak napr. 

príspevok „Biroktatija jača od istorije“ sa venuje pamätnej doske Vasu Pelagića, vyhotovenej 

v latinke, čo autor považuje za „negáciu celého životného diela tohoto významného Srba", 

bojujúceho za zjednotenie, ktoré sa v jeho dobe „nevolalo homogenizácia a nemalo dnešnú 

negatívnu konotáciu.“ Pelagić, vzdelanec, lekár a utopický socialista, písal v cyrilike, zatiaľ 

čo latinku ako štátne písmo zaviedli až rakúsko-uhorské úrady po okupácií roku 1878, pričom 

„treba istaći da Turci – okupatori – koji su došli iz Azije – sa jezikom, vjerom i običajima 

stranim našem narodu – i pored svih zuluma koje su mu činili – nisu progonili ćyrlicu kao 

zatečeno slavensko pismo.“122 Protest proti latinke je pochopiteľný a z kultúrneho hľadiska aj 

obhájiteľný, nie tak už interpretácie. Pamätná tabuľa vyvedená v latinke preto „na simboličan 

način – zatre srpski istroijski, nacionalni, kulturni i vjerski tvar u BiH“ pretože netreba 

zabúdať, že Pelagić bol aj predstaviteľom pravoslávnej cirkvi... Autor vyvodzuje, že tento 

pamätník tak nie je historickým ani kultúrnym, ale politickým. Vadí mu, že väčšina 

pamätníkov, administrácia, ako aj väčšina kníh je v latinke, pričom cituje ústavu BiH, podľa 

                                                 
121 P, Matičari ne vole srpska imena, 15. 1., s. 2. 
122 P, Biroktatija jača od istorije, 6. 1., s. 9. 



89 

 

ktorej sú obe písma rovnoprávne. S cyrilikou sa podľa neho človek už ani nerodí a neumiera – 

pretože aj rodný a úmrtný list sú vypísané latinkou. Na záver ešte pridáva sťažnosť 

na Oslobođenje, ktoré je síce tlačené v oboch písmach, ale takýto list ani neuverejní. 

Pre ideové pozadie článku, ktorého téma a argumentácia nie sú neopodstatnené, sú 

typické základné binarizmy, ktoré sa často používajú, aj keď to nemá žiadny súvis s témou 

článkov. Jedná sa o katolíctvo ↔ pravoslávie, latinka ↔ cyrilika alebo menej jazyková 

problematika. Základnou tézou pritom je, že pravoslávne náboženstvo a cyrilika sú 

v Juhoslávií, teda v oblastiach mimo Srbsko, ale s početným srbským obyvateľstvom, 

znevýhodňované, podobne ako Srbi v porovnaní s ostatnými národmi. 

Cyrilike sa v tom istom vydaní, 6. 1., v kultúrnej prílohe v časti "Aktuelne teme", 

venuje ešte jeden článok, ktorý hovorí o potrebe jej modernizovania, striktne z odbornej 

pozície a bez akéhokoľvek ideového zafarbenia.  

Vjesnik sa k jazykovému problému stavia slovami B. Maladu, sekretára Predsedníctva 

CK SKH, z jeho návštevy v Benkovci: „Pitanje je što sve činimo da se čovjek poštuje i da se 

neosječa povrijeđen zbog upotrebe jezika i pisma. To treba važiti za sve, a ne samo za 

hrvatski ili srpski jezik. Podjednako se trebamo obazirati i na upotrebu slovenskog, albanskog, 

makedonskog. Jer i mi hrvatski ili srpski jezik majorizacijom namećemo drugima 

u Jugoslaviji.“123 alebo „Činjenica je da se danas u ovoj zemlji pitanja o našem jeziku više ne 

mogu staviti na dnevni red znanstveno i objektivno, jer su ona postala oružje 

međunacionalnih, a po novome i međustranačkih obračuna.“124 

 

Ostatné republiky sa na stranách Politiky objavujú iba zriedkavo. Macedónsko 

najmenej, iba zopár článkov je venovaných Bosne a Hercegovine. Čo sa týka Čiernej Hory, 

články o nej sú doslova čiernobiele v závislosti od toho, či sa píše o novom vedení alebo jeho 

nepriateľoch. Ostatne všetko, v súvislosti s „anti–byrokratickou revolúciou“, sa dá bez 

nejakých obchádzok nazvať jasnou propagandou, Ako príklad uvediem článok „Krivcima 

kazne, stradalnicima satisfakcije“, napísaný čitateľom po roku od prevzatia moci v Čiernej 

Hore Miloševićovými spojencami. Oslavný článok nešetrí chválou a superlatívmi: „Pre svega 

narodna antibirokratska revolucija je veličanstvenija i časnija od ma koje revolucije do sada 

u svetu jer je izvedena iz glave cijelog naroda, bila je istinski narodna, demokratska, časna 

i poštena. Birokratizam se bio zacario i čvrstvo ušančio tako da nije bilo lako jurišati na 
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birokratsku tvrđavu. Samo narod slobodara, patriota, rodoljuba i junaka mogao je da juriša na 

takvu tvrđavu i da dobije ne samo bitku nego rat.“125  

Iná čitateľská reakcia označuje vysielanie programu TV Sarajevo Crno na bijelo 4. 1. 

1990 za „jednostranné a neobjektívne“ ohľadom informovania o politickej situácií v Bare. 

Protiváhu takejto „kompromitácií“ CK SK Čiernej Hory poskytuje autor tvrdením, že je 

očividná snaha využiť demokratický prístup k riešeniu problémov na útok na vedenie SK, 

ktoré chce uviesť veci na pravú mieru, pričom „Onim drugim gledaocima, koji to neće da 

shvate, uzaludno je objašnjavati. Njima ostavljamo „istinu“ TV Sarajevo i Slobodana 

Raškovića, čije je izvještavanje dobro poznato crnogorskom narodu.“126 Nepoznám situáciu 

ani spomenutý program, evidentne sa týkajúci výmeny mocenských elít v Bare, avšak už 

samotný spôsob argumentácie autora poukazuje na to, „že trafená hus zagága“. 

Celkový postoj Vjesnika k „anti-byrokratickej revolúcií“ ako manipulácií slúžiacej 

k výmene mocenských elít je vypovedaný v mnohých už spomenutých úryvkoch a uvedených 

citáciách. Na ich prezentovanie v duchu demokratických premien v širšom priestore 

východnej Európy reaguje článok „Civilizacijski dometi jedino mjerilo – Velike su razlike 

između antibirokratske revolucije u Srbiji i aktualnih promjena u Istočnoj Europi“, kde sa 

podnet k demokratickým procesom priznáva Gorbačovovi a nie Miloševićovi, keďže 

„Aktuálne východoeurópske revolúcie nekončili posilňovaním moci jedného lídera "kým 

formálna i skutočná centralizácia moci srbským vodcom je očividná" a „Srbská 

„antibyrokratická revolúcia" je pučistická, pretože sa zakladá na režírovaných mítingových 

rušeniach vedení, trvalých kádrovských čistkách i politických procesoch a nie podstatných 

zmenách systému".  

Čiernej Hore sa Vjesnik venuje vo viacerých článkoch. Za charakteristický sa dá 

považovať „Novo „događanje naroda“ z 10. 1., kde sa píše o udalostiach sprevádzajúcich 1. 

výročie „najveľkolepejšej revolúcie“. Informuje o zámere zatiaľ anonymného združenia vo 

veci usporiadania veľkého národného zhromaždenia, na ktorom bude aktuálne stranícke 

vedenie „skladať účet za predchádzajúci rok" Organizačný výbor očividne nie je s jeho prácou 

spokojný, predovšetkým čo sa týka jeho „ľahostajnosti ohľadom tragédie svojho národa na 

Kosove a v Albánsku“. Článok ďalej rozvádza nejednotnú situáciu v krajine, v ktorej je 

univerzita v Titograde súčasne zdroj novej progresívnej filozofie ako aj miesto vzniku 

alternatívnych politických hnutí a kde aj v samotnom CK SK existujú rozličné názory na 

„množstvo“ demokracie, za ktorú by sa strana mala stavať. Vjesnik v tomto prípade nepíše 
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s ironickým nádychom. Nasledujúci deň pri popise udalosti nekomentuje ani len vyhlásenia 

typu: „mlado rukovodstvo slobodarske Crne Gore, koji je zajedno s bratskim narodom Srbije 

i njegovim rukovodstvom sa S. Miloševićom na čelu bio vjesnik bure koja je zahvatila 

i uzdrmala znatan dio Evrope pa i šire:“127  

 Pohľad úplne protikladný oficiálnej srbskej a čiernohorskej interpretácií poskytuje 

článok „Crni crnogorski oktobar 1988.“ z 28. 1., čiernohorského spisovateľa Jevrema 

Brkovića, ktorému bolo podľa vlastných tvrdení vo Vjesniku v tej dobe doma znemožnené 

verejne vystupovať aj uverejňovať.  

 

Vjesnik venuje pravidelne pozornosť aj ostatným republikám, minimálne 

prostredníctvom sekcie „Prenosimo iz jugoslovenske štampe“. Jeden príklad za všetky, 

týkajúci sa témy tejto práce je článok „Insceniranje srbofobije“ z listu Nova Makedonija, kde 

sa okrem iného píše: „Isprobani trik za stvaranje neprijatelja onamo gdje ih nema, 

u nacionalpopulističkoj varijanti „rješavanje jugoslovenskih problema i izgradnje zajedništva“ 

na ovom prokletom balkanskom i u snovima evropskom prostoru, u neprijatelja je promovirao 

upravo narode.“128 Politika ekspres je tu obvinená z presviedčania Macedóncov, že ho vedú 

nacionalisti, ktorí dovoľujú vytváranie nedôvery medzi nimi a Srbmi a to až do tej miery, že 

sa konštruuje akýsi „spoločný nepriateľ v západnom Macedónsku“. Podľa vyňatého úryvku si 

je hlavný macedónsky denník istý, že: „Insceniranje teritorijalnih pretenzija „juga“, srbofobije 

i bujanje nacionalizma u SR Makedoniji i sličnih konstrukcija u izdanjima „Politike“ nisu 

počele, a vjerojatno neće ni završiti ovim tekstom u njenom „ekspresnom“ izdanju.“ Nova 

Makedonija pokračovala otvoreným listom Politike, o ktorom Vjesnik informuje 14. 1. a kde 

sa redakcia pýta, prečo Politika ničí svoju povesť a rešpekt „v nemilosrdnej a absurdnej 

informačnej vojne po celej krajine“ a vytvára „dojem, že bojujete so všetkými, ktorí majú 

pohľad odlišný od vášho“, pričom spomína konkrétne príklady:„redakciju sarajevskog 

„Oslobođenja“ optužili ste za „fašizoidno srpstvo“, izdanjima „Vjesnika“ posebno „Danasu“, 

predbacujete antisrpske strasti, slovenskim listovima, naročito „Delu“, uz antisrpstvo 

imputirate antijugoslavenstvo i separatističke težnje, sa „Slobodnom Dalmacijom“ već duže 

vodite bespoštedan rat, a sa primjernom a zaista dostojanstvenom „Borbom“ također.“129 Do 

tohoto výpočtu teraz pribudla aj Nova Makedonija, ktorá komentuje, že jej snaha nájsť 

argumenty, ktoré by podporovali tvrdenia v Politike dospela poväčšinou iba k tvrdeniam 
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založeným na histórií, pričom napr. balkánske, pre Politiku „oslobodzovacie“, vojny, rozdelili 

Macedóncov do troch rozličných štátov. Podobne nemôžu súhlasiť s názormi o „nešťastných 

srbských kolonistoch“ v najjužnejšej republike, o ktorých Politika stále píše, hoci sa aj 

samotné srbské vedenie deklaratívne vyslovilo proti aktualizácií zákona, ktorým sa žiada 

naspäť „srbská zem“. Na záver sa vyjadruje nádej, že vzhľadom k známemu faktu, že veľké 

množstvo novinárov Politiky s takýmto prístupom nesúhlasí, vrátia sa noviny k svojej 

demokratickej tradícií. 

 

4,1,8 – Kongres. 

 

Ako je vidno už aj z článkov sobotnej prílohy uvedených na začiatku kapitoly, Vjesnik 

na rozdiel od Politiky nevytváral o blížiacom sa „mimoriadnom“ kongrese predstavu 

prelomovej udalosti, ktorá podstatne prispeje k vyriešeniu problémov Juhoslávie, aj keď mu 

bolo jasné, že je zásadný pre budúcnosť SKJ a vyjadruje presvedčenie, že postoj Slovinska (a 

sčasti aj Chorvátska), resp. voči Slovinsku prinesie dôležitý zvrat. Tento názor zdieľala aj 

podstatná časť nového vedenia SKH, ako vyplýva aj z článku uverejneného týždeň pred 

kongresom, v ktorom sa uvádza, že SKH na svojom 11. zjazde verejne žiadal odloženie tejto 

udalosti, ale „do odgode kongresa ipak nije došlo, jer se o tome na sjednici najvišeg organa 

SKJ zapravo nije ni razgovaralo“. Zdôvodnením požiadavky bol: „minimálny vplyv na 

tvorenie politiky“, čo znamená, že v dobe, keď už je jasné, že sa prechádza na pluralistický 

systém a každý deň vznikajú nové strany „u dokumentima s kojima se izlazi na 14. izvanredni 

kongres SKJ jedva da će se naći nešto od višestranačja u kojem već praktički živimo“. Kvôli 

rýchlosti jeho zvolania a nejednotnosti vedenia ohľadne najzákladnejších prvkov ďalšieho 

vývoja sa hlavné dokumenty na preštudovanie dostanú k delegátom až v týchto dňoch, tesne 

pred zahájením kongresu, pričom tentokrát nedošlo ani k žiadnej verejnej rozprave. Čím si je 

autor článku istý je skutočnosť, že nadchádzajúci kongres bude rozhodujúci pre osud SKJ „jer 

dvije linije nisu više moguće“ a „nemali broj jugoslavenskih komunista čeka da vidi što će on 

donijeti da bi odlučili hoće li ili ne zadržati člansku knjižicu donedavno jedine partije 

u zemlji.“ 130 
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Rétorika Politiky začala byť v druhej polovici mesiaca s blížiacim sa kongresom 

výrazne otvorenejšia a , predovšetkým čo sa týka postoja k Slovinsku. Nutno povedať, že 

mimoriadne neústupný bol aj postoj slovinských predstaviteľov. 

V reportáži zo zasadania CK SK Slovinska sa v súvislosti s tým, že na miesto 

predsedu CK SKJ mal v najbližšej dobe v rámci rotačného systému prísť slovinský 

predstaviteľ, cituje Sonja Lokar vystríhajúca, že v prípade spochybnenia tejto kandidatúry 

budú Slovinci nútení kongres opustiť. Autor to komentuje: „Prognozirajući“ dalje rad 

kongresa, Sonja Lokar je rekla da postoji velika opasnost da se tragedija Kosova „ponovo 

iskoristi u druge namere“ na primer „za izolaciju CK Slovenije i obračunavanje sa njim, za 

majorizaciju i nasilno objedinjavanje CK Jugoslavije.“131 Článok končí oznámením, že na 

kongres prídu všetci slovinskí predstavitelia CK SK Slovinska či už ako hostia alebo delegáti, 

či už sa to niekomu páči alebo nie, a s pevným odhodlaním opustiť ho, ak sa neprijmú ich 

návrhy na „demokratické reformy teraz“ a „osem dodatkov predpokladajúcich totálnu 

premenu základných pravidiel SK od zmeny mena, statusu, ideí až po symboly“. Ohľadom 

potenciálnej neposlušnosti niektorých slovinských predstaviteľov sa citujú ďalšie slová S. 

Lokar „da se SKS več transformisao u klasičnu partijsku stranku, pa prema tome i članovi 

stranke su dužni da se pridržavaju partijske discipline koju stranka predviđa.“  

Na tej istej strane nasleduje „Sumnja o legalnost izbora“, ktorý konštatuje, že SSRN 

Slovinska „sa stal politickou stranou, a pritom zostal spoločenskou organizáciou zodpovednou 

za voľby“, čím sa potvrdzuje pochybnosť vyjadrená už v názve. Okrem toho sa uvádza, že 

Mládežnícka organizácia Slovinska žiada zmenu niektorých členov SSRN a považuje za 

nepochopiteľné, že Socialistický zväz vzal z Republikového fondu 2 milióny mariek teraz, 

ked sa rozsah jeho činnosti podstatne zužuje. 

Nasledujúca strana ponúka daľší článok „Kako Slovenija blokira reforme“, v ktorom 

sa uvádza, že nakoľko Slovinci ako jediní neprijali úpravu ústavy, sú to práve oni, kto brzdí 

reformu v už tak ťažkej situácií, v ktorej sa krajina nachádza. A preto: „će se ovako faktično 

stanje odraziti na Sloveniju i inače prisutno antislovenačko raspoloženje.“132 Slovinskí politici 

podľa textu chtiac–nechtiac musia prebrať zodpovednosť nielen za to, ale aj za blokádu 

hospodárskej i spoločenskej reformy „zbog odsustva mudrosti u vođenju politike, i opšte 

uskogrudosti.“ – pretože každý diplomatický pokus priviesť ich k odlišnému názoru by sa 

zrejme rozbil o tieto dve „charakteristické črty slovinského politického myslenia“. Autor 

vyjadruje malú nádej na vyriešenie či dokonca len zlepšenie situácie a Juhoslovanom túžiacim 
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132 P, Kako Slovenija blokira reforme, 17. 1., s. 11. 
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po zmenách odkazuje, že aj keď sa zväzová vláda vytasí s novým návrhom, ťažko to kvôli 

Slovincom ukončí ústavnú krízu. 

 

Zostrené výpady sa týkali aj hospodárskych vzťahov. „Sistematska eksploatacija – 

ekonomski odnosi srpske i slovenačke privrede“ z 16. 1. s podtitulkom „Slovenačke firme 

koje kupuje voče, povrće i šumske proizvode u Srbiji, Makdeoniji i Crnoj Gori imaju detaljnu 

podelu posla i terena“. V článku sa uvádzajú údaje, že minulý rok bolo z užšieho Srbska 

vyvezeného tovaru za 230 mil. dolárov, z čoho srbské firmy kasírovali 130 a slovinské 100 

mil. a z tržby 85 – 90 mil. za lesné plody, ktoré sa stali veľmi populárnymi na Západe, 

Slovinci zinkasovali 55. Okolo desiatky týchto firiem je menovaných, pričom sa uvádza fakt, 

že žiadna firma zo Srbska, a pravdepodobne ani ostatných častí krajiny, nerozvíja svoju 

činnosť v Slovinsku. Vysvetlením je, že srbský zákon to dovoľuje, kým slovinský nie. Na 

záver sa konštatuje, že čo Slovinci stratia inde v Juhoslávií, dostávajú späť vyššími cenami, 

pod ktorými predávajú tovar na západ.  

O dve strany ďalej nasleduje text, ktorý informuje, že slovinská Hospodárska komora 

kompenzuje svoju škodu nastalú pozastavením hospodárskej spolupráce so Srbskom tým, že 

zmenšuje o polovicu svoje odvody do fondu pre nerozvinuté oblasti. Rozhorčený autor sa 

pýta ako si môže jedna federálna jednotka navzdory celoštátnym pravidlám, ktoré sama 

podporila, dovoliť vnucovať všetkým svoje vlastné merítka a konštatuje: „Na prvi pogled 

ništa čudno. Sve je sa severa asimetrično: pogled na ustavno ustrojstvo federacije, oružane 

snage SFRJ, kosovske prilike, nadležnost pojedinih saveznih organa, ustrojstvo SKJ i mnogo 

toga. Zašto ne bi i odnosi prema nerazvijenima...“133 z čoho za pomoci tabuľky prijmov 

vyvodzuje, že to ohrozuje celú Juhosláviu. 

 V tom istom čísle sa nachádza aj reportáž z rokovania ústavnej komisie za zmenu 

ústavy SFRJ pod názvom „Ko preuzima odgovornost za blokadu reformi (Od pet pravaca 

predloženih promena slovenačka Skupština saglasna samo sa jednim)“, ktorá automaticky 

ponúka odpoveď. 

Hoci Politika akoby za celé Srbsko tvrdila, že žiadna ekonomická blokáda Slovinska 

neexistuje, informuje aj o neprijatí návrhu slovinského delegáta v zväzovej rade, aby sa o nej 

osobitne rokovalo: „Delegacija SR Slovenije istiće da je Slovenija deo Jugoslavije i da je 

zato svaki prekid odnosa sa ovom republikom prekid odnosa sa Jugoslavijom“, na čo dostala 

odpoveď od srbského predstaviteľa: “U suštini mi nemamo jedinstvo tržišta, čiji koreni leže 
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u nelogičnostima odredbi Ustava iz 1974. godine, i neuspelim pokušajima da 1978 

amandmanima na Ustav unesemo neophodne pretpostavke za funkcionisanje jedinstvenog 

jugoslovenskog tržišta“134 a že to bola práve slovinská Skupština, ktorá ich odmietla. 

Vjesnik naproti tomu o tejto téme píše v článku „Kada dijalog Slovenija – Srbija“ zo 

16. 1. ako o hlavnej téme prvého zasadania Rady republík a autonómnych oblastí v tom roku, 

pričom uvádza, že blokáda začala v novembri 1989 a kulminovala 229 oficiálnymi 

oznámeniami prerušenia spolupráce, ktoré prišli zo Srbska. Spomenie sa aj pozoruhodný fakt, 

že iba 0,4 % investícií prechádza republikovými hranicami...   

 

 Nekompromisný postoj voči Kosovu sa na stranách Politiky v predvečer kongresa 

upevňuje: „Na Kosovu u dužem periodu deluju organizovano albanski nacionalisti 

i separatisti koji nastoje da ostvare etnički čisto Kosovo, zatim „Kosovo-republiku“ to jest 

državu Albanaca Jugoslavije, te konačno otcepljenje Kosova iz SR Srbije i SFRJ. Oni vrše 

snažan i brutalan pritisak za iseljavanje Srba, Crnogoraca, Turaka, Hrvata, Roma i Muslimana 

sa Kosova. Time su ugroženi teritorijalni integritet i stabilnost Jugoslavije. Zato je bitka za 

Kosovo i bitka za Jugoslaviju.“135 Celostranový článok tvrdí, že žiadny národ nemôže sám 

vyriešiť problémy Kosova, znovu akcentuje potrebu zjednotenia celej krajiny a riešenia 

problémov spoločnými silami, návrat vysídlených na Kosovo a pod. Ako riešenie ponúka: 

„Razvojnu i ekonomsku politiku treba zasnivati na realnom dinamičnom, tržišnom 

i konkretnom programu razvoja osloncem na sopstvene snage i ekonomskim integrisanjem 

privrede SAP Kosova sa privredom SR Srbije i Jugoslavije u celini na bazi zajedničkih 

ulaganja, udruživanja sredstava, koriščenja sopstvenih, kao i kadrova i znanja iz cele zemlje 

na zajedničkim programima i projektima razvoja, koji omogućuju visoke pozitivne 

ekonomske rezultate i produktivnu zaposlenost.“ Okrem toho sa spomína, že v istých kruhoch 

sa prejavuje snaha pretrvávajúci kosovský problém internacionalizovať, ale nikto nie je 

menovaný, ani sa o tom nič konkrétne nepíše. 

V čísle zo 17. 1. sa slovami sekretára OK Štrpce hovorí, že vysťahovávanie Srbov 

a Čiernohorcov je „dnes náš najväčší ideovo-politický i spoločenský problém“, pretože 

„dosahuje znepkojivých rozmerov uprostred činnosti nepriateľa“. Ten istý človek však nižšie 

objasňuje, že odchod z jeho regiónu (Sirinačka župa) je spôsobený hlavne ekonomickými 

dôvodmi a medzinacionálne vzťahy nie sú poškodené, kedže „Očito smo se suprotstavili 

neprijateljskom delovanju pojedinih albanskih nacionalista koji su po svaku cenu želeli da 

                                                 
134 P, Koreni nejedinstva jugoslovenskog tržišta su u Ustavu iz 1974, 18. 1., s. 7. 
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unesu strah i nesigurnost u našu sredinu.“136 Nie je to výnimočný príklad toho, ako si Politika, 

dokonca v jednom texte, protirečí snahou vyvolávať strach a obavy a súčasne upokojovať 

čitateľa tvrdením, že situácia je pod kontrolou. 

 

Vydanie z 19. 1. zasa cituje Halita Trnavciho: „Albanski narod ne želi da ga „brane“ 

albanski nacionalisti i separatisti, zaštitnici i saveznici iz nekih jugoslovenskih sredina, 

konkretno iz SR Slovenije i SR Hrvatske“137. Albánci totiž dobre vedia, že táto ochrana je 

neúprimná, podlá a stratová. Byť nacionalistom je podľa neho najľahšie, keďže: „Biti 

demokrata traži velike napore i radne i intelektualne, a biti nacionalista znači ponavljati 

banalne fraze koje se čuju u zaostalim sredinama.“ a preto Albánci na Kosove „odbacuje 

bojovnike iz kontrarevolucionarnih dogadaja iz 1968. godine, rukovodioce kontrarevolucije iz 

1981. godine, organizatore direktnog napada na suverenitet SFRJ s kraja 1988. i s početka 

1989. godine“. 

Na nasledujúcej strane v článku o diskusií zväzovej rady ohľadne zmien 

Juhoslovanského programu pre Kosovo sa dá dočítať, že môže uspieť iba „v politickej klíme, 

kde Kosovo nie je bod rozporu, ale integrácie“, pričom situácia je presne opačná a zásluhu na 

„ustálenej atmosfére rozporov“ majú pravdaže slovinskí delegáti. Kým z ich strany trvá 

srbská blokáda, „Ju–program“  neexistuje, pretože „Kosovo je Srbija i Kosovo se ne može 

razmatrati izvan Srbije.“138 Konštatuje sa, že žiadny oficiálny srbský orgán nepriniesol 

rozhodnutie o blokáde Slovinska a že program schválila Skupština SFRJ, nie Slovinska alebo 

Srbska a na záver iba sucho poznamenáva, že na zhromaždení je málo albánskych 

predstaviteľov a program neprináša želané výsledky, nuž či náhodou nebude príčinou že 

funguje zle, „byrokraticky“. Výsledok hlasovania – 92 za, 16 proti a 8 sa zdržalo.  

Dňa 20. 1. sa v podobne deklamačnom duchu píše, že členovia Predsedníctva PK 

SSRN Kosova sa jednohlasne uzniesli, že novosformované politické strany a združenia „sú 

v podstate nacionalistické, že zasievajú nenávisť a že nemajú nič spoločného s demokraciou“. 

Ich cieľom, takisto ako ilegálnych nepriateľských skupín, je rozbiť Juhosláviu a odtrhnúť od 

nej Kosovo. Nové demokratické pravidlá sú pre nich iba „maska ispod koje pravo licenije ni 

za Srbiju ni za Jugoslaviju, več se isključivo zalaže za Kosovo pravno i politički nezavisno od 

Srbije.“139 Lídri týchto združení napádajú „všetky prostriedky informovania“ predovšetkým 

Rilindiju, Jedinstvo a Politiku, pretože nepíšu o nich, negujú politiku Juhoslávie voči Kosovu, 
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napádajú jej predstaviteľov „ističući da su sve mere koje se preduzimaju prema neprijatelju – 

mere protiv albanske narodnosti“ a „sloboda, koju oni propagiraju, u stvari, je nesloboda za 

Srbe i Crnogorce.“ Títo predáci ani slovom nezmienia prináležitosť Kosova k Srbsku a 

ignorujú albánsky a veľkoalbánsky nacionalizmus, ale zato sú veľmi hlasní, keď príde na 

intervenciu milície proti demonštrantom a teroristom, ktorú nazývajú „masovou bitkou 

mládeže na uliciach a potláčaním každej manifestácie nespokojnosti". Záver je jasný 

a jednoznačný: „Svi učesnici u raspravi oštro su osudili ideje i namere novoformiranih 

stranaka.“  

 

Samotnému 14. mimoriadnemu kongresu SKJ za účasti 1601 delagátov a 150 hostí 

prebiehajúcemu v 3 komisiách (za reformu politického systému, hospodársku reformu 

a premenu SK) sa dostalo rozsiahlej a detailnej pozornosti. Napriek tomu, že mu bolo v 

Politike 21. 1. venovaných 11 strán, o deň nato dokonca 13 a 23. 1. 8, podrobné informácie, 

kto kedy čo povedal neprináša do celkového pohľadu nič nové – prevažne sa hovorí o potrebe 

jednoty, riešenia problémov, o tom, že sa v prípade Kosova viac hovorilo, než konalo atď. 

Politika pritom necháva väčšinu textov bez vlastného komentára a nedá sa teda hovoriť 

o propagande v zmysle, ktorý skúma táto práca. O propagandu sa pritom samozrejme jedná: 

ešte raz – a jeden z posledných –  po 45 rokoch tu naplno zaznieva ideológia jednotnej 

socialistickej resp. demokratickej Juhoslávie, idúcej vlastnou cestou, vrátane mnohých fráz a 

klišé. ako je jasné hneď z nadpisov jednotlivých celostranových článkov vo vydaní z 21. 1.: 

„Odgovornost za sudbinu socijalizma“ (s. 1), „Jugoslavija nije slučajna istorijska tvorevina“, 

(s. 2), „Negiranja čiji je cilj rušenje socijalizma“, (s. 3), „Onemogučiti grube napade na JNA“, 

(s. 4), „Moramo dosledno sprovesti privrednu reformu“, (s. 7), „Protiv nedemokratskih 

stranaka“, (s. 11) 

Napriek vyčerpávajúcemu množstvu textu venovanému kongresu tu však nezaznieva v 

podstate nič, čo by nebolo prítomné v tlači v predchádzajúcich týždňoch v rozličných 

variáciách a kombináciách. Hovorí a píše sa o demokratizácií ako kontinuite, kontrarevolúcií 

a nepriateľoch socializmu, úlohe robotníckej triedy ako progresívnej vrstvy spoločnosti ako 

celku a pod., ale aj pri enormnom priestore, ktorý je mu určený, je ťažko určiť, v čom by tento 

kongres mal byť prelomový. Kosovo sa mnohokrát spomína ako hlavný problém krajiny. 

Dokonca aj obvyklá kritika do vlastných radov, v ktorej sa tvrdí, že väčšia kríza je v SK než 

v spoločnosti, sa uvádza v súvislosti s Kosovom. Slovami Zorana Jovića na s. 10: „Svakom 

je, gospodo, običnom čoveku jasno kakav se teror godinama dešava na Kosovu, kroz kakve je 

tegobe prošao napadeni srpski i crnogorski narod tamo. Samo ste vi gospodo ovde sedeli, 
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zaključivali, donosili stavove a potom biste se vračali u svoje sredine i još više podgrebali 

nacionalne sukobe i netrpelivosti. Više je nego očigledna dvoličnost nekih članova SK, 

posebno republičkih i pokrajinskih rukovodstava. Kako drugačije objasniti licemernu borbu 

za aboliciju Azema Vlasija...“ 

Alebo slovami M. Trajkovića zo s. 8: „Odustajanje Jugoslavije da sprovede program 

o Kosovu je suština današnjih problema. Ostaviti Srbiju da sama sprovodi jugoslovenski 

program kako bi se na Kosovu antisrpsko raspoloženje kod Albanaca bio je nečiji cilj. Tu je 

ključ problema. Moram drugu Ribičiću da kažem da ovaj program koji on nudi Kosovu ne 

odgovara Kosovu jer produbljuje poremečene odnose. Duboko sam ubeden da ono što 

drugovi iz Slovenije nude Kosovu, zapravo, tera Srbe i Crnogorce sa Kosova i nanosi nesreću 

i Albancima i Srbima i Crnogorcima.“ Odpoveď od Milana Potrča v článku „Program 

Slovenije je odustajanje od Jugoslovenskog programa“ znie, že je to aj v záujme Slovinska, 

pretože ak by nie „Da stvarno imamo želju da pravimo probleme na Kosovu ili da razbijamo 

Jugoslaviju, onda ne bismo radili to, nego sasvim nešto drugo.“ Súhlasí, že je potreba 

demokratickej rozpravy, ale musí povedať, že také podmienky dnes nie sú a ani nebudú, kým 

bude každý odlišný názor vnímaný ako protisrbská politika a rozbíjanie Juhoslávie. Strana 9 

potom ponúka článok: „Što je pravi smisao upoređenja Cirila Ribičića“ ktorý spomína 

nerovnováhu rozvoja ako zdroj napätia. Hĺbku rozporov ilustruje na žiadostiach o zavedenie 

a rešpektovanie náročnej svetovej úrovne v programovom dokumente SKS a súčasne 

politikou na Kosove, ktorá je pod úrovňou aj balkánskych pomerov a ktorá pretvára vstup do 

Európy na „utopické fantazírovanie nielen pre Srbsko a Kosovo, ale aj pre Slovinsko“. Na 

jednej strane dochádza k rehabilitáciam a naprávajú sa staré chyby, na druhej dochádza 

k novým represiám, zatiaľ čo nespokojnosť národa zatiaľ posiela celý SK na smetisko dejín. 

Pokračovanie v doterajšej politike alebo nový prístup je podľa neho rozhodujúci pre víťazstvo 

alebo porážku reformy a vývoj v krajinách strednej a východnej Europy ukazuje, že tento 

Kongres je poslednou šancou nielen na ekonomické a politické reformy, ale aj na záchranu 

SK. Tieto vyjadrenia podľa Politiky vyvolali búrlivé reakcie, pretože „Slovinci by chceli 

všetkým radiť, ale sami blokujú reformy“ a „kým slovinské je dobré a všetko ostatné – 

balkánske.“  

Tieto a podobné výroky jasne ukazujú snahu postaviť Slovinsko do opozície voči celej 

ostatnej Juhoslávií, prezentovať ho ako osamotené a oddeliť ho vo vedomí verejnosti od 

potenciálnych spojencov medzi ostatnými republikami. 
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22. 1. potom, ako sa potvrdilo očakávané vyostrenie sporov, v rámčeku nad prejavom 

S. Miloševića na prvej strane Politika oznamuje, že druhý deň Kongresu začal búrlivými 

polemikami vo všetkých troch komisiách, ale najväčšie vzrušenie zavládlo v Komisií za 

reformu politického systému po prejave Milana Kučana. Ten „svojim, inače dobro poznatim, 

stavovima izazvao brojne replike. S druge strane slovenački delegati su – doduše, dosta 

neargumentovano – reagovali i na diskusiju Slobodana Miloševića. I ma koliko su neki 

pokušavali da sve podvedu pod takozvani sukob Srbija – Slovenija, jasno je da je reč 

o sukobu Slovenija – Jugoslavija. Tim pre što su slovenački delegati u nekoliko navrata 

ultimativno zapretili da će se, ukoliko se ne ispoštuju njihovi stavovi, otcepiti u posebnu 

partiju, pa čak i napustiti Kongres.“ 

Podstata obsahu vydania je inak vystihnutá opäť už v samotných názvoch. S.Milošević 

hovorí: „Jugoslaviju niko sa strane nije gradio, neće je niko sa strane ni rušiti.“ s podnadpisom 

„Predlog da SKJ postane savez saveza u interesu je samo birokratizovanih elita iz kojih se 

štabova kuju planovi za međusobni rat jugoslovenskih komunista, pa i naroda.“ „B. Jović – 

Blokiranje novog ustava znači nastavak krize“, „Pomoć separatizmu na Kosovu je peta 

kolona“ (s. 3), „JNA je spremna da sačuva jedinstvenu Jugoslaviju“ (s. 3), „Replike isključivo 

izazivaju delegati iz Slovenije.“ (s. 6), „Previše koketiranja sa otcepljenjem“ (s. 10), „Ni 

separatizam ni centrizam nisu izlazi“ (s. 13). Na argumenty Slovincov sa odpovedalo 

klasicky, pričom charakteristický je výrok: „Izgleda, drugovima i drugaricama iz Slovenije i 

dan-danas nije jasno, što je na Kosovu.“ resp. „Slovenija je sama sebe dovela u ovakvu 

situaciju“ (s. 2)  

Hoci názov dalšieho článku „Nisu u sukobu Srbija i Slovenija, već koncepcije 

o sudbini zemlje“ tvrdí niečo iné, sporu medzi dvoma republikami sa popri obavách o osud 

SK venuje najviac priestoru na nasledujúcich stranách popisujúcich priebeh kongresu, 

predovšetkým argumentom o blokáde a jej neexistencií. Strana 9 potom informuje 

o slovinskom ultimáte, ktoré zaznelo v tlačovej konferencií s citátom: „od ovog momenta SKJ 

mora da deluje kao savez samostalnih republičkih organizacija“. 

 

Gigantické titulky 23. 1. oznamujú „Bitka za SKJ – Slovenačka delegacija napustila 

Kongres“ – z dôvodu neprijatia ich podmienok. „Kao da je ceo Kongres, valjda, sazvan da bi 

se prihvatili stavovi delegata iz CK SK Slovenije,“ komentuje Politika a dopĺňa, že odchod 

bol sprevádzaný aplauzom, že I. Račan navrhol prerušenie Kongresu a S. Milošević za 

ďalšieho veľkého potlesku vyhlásil, že v čase krízy to nesmú dopustiť. 
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Na strane 2 nachádzame v článku „Što je za slovenačke delegate demokratija“ ich  

kladnú odpoveď pri odchode na otázku novinárov, či vidia nejaké východisko. Údajne však 

nechceli prezradiť viac a na otázku „Zar niste u demokratskom postupku izgubili ?“ 

odpovedali, že to nie je demokracia, čo Politika laxne komentuje: „Ostaje velika tajna, što je 

za Muževića i ostale demokratija.“. Uvádza sa objasnenie Miloša Ćirića: „Bilo šta da smo 

predložili mi smo bili preglasani i to od strane svih na Kongresu.“. Ďalšie články svojimi 

názvami, aj keď nie vždy obsahom, ponúkajú jasnú interpretáciu: „Scenario je, izgleda, ipak 

postojao“, „Slovenačka delegacija dovela u pitanje sopstveno opredeljenje za diajlog“, „U 

SKJ treba da ostanu oni koji žele da ga sačuvaju“. Podľa „Izjave stranih novinara“: „Slovenci 

preterivali u pokušaju da nametnu svoju poziciju“ jedná sa však o jediného zahraničného 

žurnalistu. Lakonický rámček vzápätí oznamuje, že „plenárne zasadanie pokračovalo o 2:30“, 

čo implikuje, že odchod Slovincov o 22,30 nebol ničím zásadným. 

V komentároch ten deň sa píše, že „Európa chce Juhosláviu a jej novú ústavu a nie 

Slovincov a ich nacionalistickú a separatistickú ústavu“, čo je vysvetľované zaujímavou 

logikou: „Za naš novi ustav su, kao što se vidi, i evropski parlament (koji čine 23 nacionalnih 

parlamenta) i jugoslovenski parlament (njih sedam). što je ukupno 30 parlamenata, a samo je 

jedan protiv – slovenački.“140. Tým všetkým sa skôr vytvára ako potvrdzuje predstava 

o totálnej izolovanosti Slovincov nielen v Juhoslávií.  

 

24. 1. sa v Politike nesie v znamení titulky „Kongres će nastaviti rad“, napriek tomu, 

že je nateraz prerušený a nevie sa kedy dôjde k pokračovaniu. Vzápätí pokračuje útok 

v článku „Desilo se ono što se moralo desiti“, kde sa oznamuje, že najdôležitejšia udalosť 

nebol odchod Slovincov, ale odmietnutie ich návrhu, aby sa SKJ pretvoril v „zväz zväzov“ 

v pomere 1165 : 169. Keďže slovinských účastníkov bolo na kongrese asi 150, je evidentné, 

že zostali úplne osamotení. Ich odchod je opodstatnený faktom, že väčšina neprijala ich snahu 

vnútiť ostatným svoje „boľševické vedomie“, ktoré označuje to „čo sa na celom svete volá 

demokracia, prehlasovaním“. Neprekvapivý záver konštatuje, že si neželajú nielen celoštátnu 

stranu, ale ani federatívnu Juhosláviu, ale konfederáciu „i to onu po svom videnju i interesu“ 

a: „Sve u svemu, nije Kongres doživeo poraz, nego su doživeli poraz stavovi slovenačkih 

delegata. Izgubili su demokratski, ali nisu mogli demokratski da izdrže poraz.“  

Uverejnené reakcie verejných činiteľov, organizácií aj čitateľov v ten deň sú ľahko 

predvídateľné: s. 3 – „Neprihvatljiva ultimativna istupanja“, „Ne razumem slovenački narod 

                                                 
140 P, Ustav SFRJ – zdaj, 23. 1., s. 19. 
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koji na sve ovo čuti“, „Oni su i došli da bi pre vremena otišli“, s. 4 –  „Nametanje volje 

manjine nije ni demokratsko ni odgovorno“, „Slovenačko rukovodstvo nepripremljeno na 

ravnopravnost“, „Dva lica slovenačke demokratije“, s. 6 – „Ultimatum koji ništa ne rešava, 

a ide na razgrađivanje zemlje“, s. 8 – „Ova zemlja se ne odriće socijalizma i partije, niti svoje 

teritorije, atď. Reakcie sú pritom povyberané zo všetkých kútov federácie. Podrobnejšie 

stanovisko Slovincov ponúka až 14. strana, informujúca o zasadaní slovinskej delegácie 

a vyjadreniach pre tlač, kde sa splnená hrozba odchodu z konferencie v prípade neprijatia 

slovinských podmienok nazýva „glavni adut podalpskih komunista u predizbornoj kampanji“ 

a „šansa... da vrate izgubljeni ugled“ Veľkú zásluhu na vývoji udalosti majú podľa článku aj 

Ljubljanski dnevnik a Radio-televizija Ljubljana, ktorá údajne o kongrese informovala ako o 

„brodu ludaka“ a sugerovala delegátom jeho opustenie „pošto su se suočili sa srpskim 

napadima“, pričom pre obyvateľov to bola zrejme dobrá zábava, domýšľa sa Politika a na 

potvrdenie citujú istého slovinského občana z ulice: „To je za nas bila prava risanka (crtani 

film).“, ktorý nechcel byť menovaný, pretože „ne veruje „južnim novinama“141. Nasleduje 

konštatovanie, že zasadanie bolo zatvorené pre všetkých novinárov z druhých republík. 

V rámčeku „CK Slovenije zamrzava odnose sa SKJ“ o následnej konferencií pre 

novinárov sa iba konštatuje „samo su ponovljena poznata gledišta i stavovi“ plus vyjadrenie 

Sonje Lokar, že SKJ viac neexistuje. V poslednom článku „Neostvarena tiha očekivanja“ sa 

bez komentára uvádzajú výroky C. Ribičića a M. Kučana: „Stvoreni uslovi da se ozbiljnije 

uzme u obzir ono što nudi Slovenija.“ a „Moguća je koegzistencija različitih partija koje će 

u imenu ili programu imati i deo komunizma.“   

 

Vjesnik takisto venuje zjazdu pozornosť primeranú jeho dôležitosti, a v hlavnom 

spravodajstve sa jeho písanie podobá Politike. Ide o nekomentovaný výpočet zasadaní, mien 

účastníkov a zhrnutia ich prejavov, aj keď nie v takej obsedantnej podobe replikovania 

výrokov delegátov. Navyše však 23. 1. prináša prehľad názorov z celého spektra 

juhoslovanskej tlače, ktoré v Politike nenájdeme. Tieto úryvky vytvárajú diametrálne odlišný 

obraz od toho, ktorý ponúkali miloševićovské médiá. Kongres podľa nich nebol ani 

najmenším úspechom a vinu za neúspech kladú jednotne srbskému (prípadne aj slovinskému) 

vedeniu či rovno celému vrchu SKJ – organizácie, ktorú tým považujú za pochovanú. To je 

príklad macedónskych listov Večer („Već prve rasprave u 3 komisije učvrstile su dojam da je 

14. vanredni Kongres SKJ skup predstavnika različitih partija s evidentnom, tragičnom 

                                                 
141

 P, Iza zatvorenih vrata, 24. 1., s. 14. 
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nepomirljivošću i suprotnostima koji idu do apsurda.“) a Nova Makedonija („I drugi 

kongresni dan počeo je kao prethodni, sa žestokim ideološkim konfrontacijama i međusobnim 

optužbama koje sve više produbljuju razlike... Uzaludna su nastojanja i apel velikog broja 

delegata da se rasprava usmjeri prema suštinskim pitanjima koja je postavio Kongres. ... 

Postalo je očitije da je pošao pogrešnim putem i da pojedina republička rukovodstva (srpsko 

i slovensko) svim snagama nastoje da skrenu s pravog puta.“), sarajevského Oslobođenja 

(„Dobra vijest glasi da je uminuo strah od raspada SKJ. Loša da sam raspad nije ništa manje 

izvjestan nego što je bio uoči Kongresa, samo ga se, izgleda, više nitko ne plaši. ...Dugo 

važilo mišljenje da je partija glavni faktor očuvanja jedinstva Jugoslavije. Otkako je postalo 

očito da zemlja ne ostaje na okupu zahvaljujući naporima komunista, već usprkos njihovim 

svađama, opala je i moć partije da narod drži u grčevitom i prestrašenom iščekivanju:“) či 

dokonca titogradskej Pobjedy („Jugoslavenska komunistička organizacija skinula je danas 

posljednje maske sa vlastitog, svađama iznurenog lica. Ova partija i njen model sistema 

definitivno su pred razlazom i fijaskom. ...Teško je naći u svijetu primjer fanatičnog 

i neshvatljivog samouništenja jedne političke organizacije kao što je slučaj sa SKJ“ )  Borba 

napísala: „Kao da se sve svelo na prepucavanje delegata Srbije i Slovenije“, ktorí upadli do 

predstavy, že oni sami sú Juhoslávia a správali sa tak, akoby len od presadenia ich prístupu 

závisel jej osud, pričom viera, že by sa ešte mohlo dôjsť do nejakého kvalitného kompromisu, 

sa po tomto zjazde stala iluzórnou. 

Do akej miery je tento obraz komplexný, by preukázala až analýza spomenutých 

denníkov, ale podľa výberu je minimálne jasné, aký je názor zodpovedných úradníkov 

Vjesnika. Z Politiky uvádzajú iba reakciu Š. Korošca na otázku, či sa pripojí k slovinským 

kolegom, ak opustia kongres. Z chorvátskych a slovinských médií sú vybraté ešte 

radikálnejšie úryvky, ktoré poukazujú na jasnú predstavu o vinníkovi, ako dokazuje záhrebský 

Večernji list: „Jučerašnji Miloševićev govor, ako se izuzme nekoliko konstatacija koje su 

realne, ali se u njihovu poimanju čine samo frazom – bio je zapravo poziv realsocijalizmu, 

odnosno državnom socijalizmu, poziv na novo stapanje države s partijom, upravo onako kako 

je to on ilustrirao dajući završni ton nedavnom Kongresu SK Srbije.“ Večernji list sa záverom 

pýta načo vlastne toľká snaha zakryť to, prečo nepovedať priamo: „Drugovi, naša je 

koncepcija državni socijalizam s dekorativnim pluralizmom“142, namiesto zbytočnej snahy 

jeho následovníkov prehodiť loptu na slovinskú stranu a urobiť z nej vinníkov.  

                                                 
142 V, Partija pred rascjepom, 23. 1., s. 6. 
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Článok na titulnej strane samotného Vjesnika nasledujúci deň je v podobnom duchu: 

„Hladna politička analiza... lako će međutim dokazati da je nacional–boljševičko krilo 

jugoslavenske partije, utjelovljeno u politici srpske partijske oligarhije i S. Miloševića 

objektivno doživjelo još jedan poraz na saveznom terenu.“143 Táto porážka spočívala 

v hlasovaní predstaviteľov Chorvátska, Macedónska a Bosny a Hercegoviny za prerušenie 

kongresu po odchode Slovincov a urobila podľa autora článku zo Srbska v súčasnej Európe 

„jednu z posledných bášt neostalinizmu“, pričom Miloševićova politika „gotovo tri godine, na 

valu vješto manipuliranih nacionalnih sentimenata poput kugle oko nogu opterečivala 

Jugoslaviju“ a rozhodne neprišla na kongres hľadať produktívny kompromis. Toho dôkazom 

je: „Taktika nadglasavanja umjesto suglasja, tehnika manipuliranja umjesto dogovaranja, 

psihološka igra crvenih kartona kao simbola „za“ odanosti, otvoreni rat aplauzima, krajnje 

netolerantno vođenje rasprave, zaobilaženje procedure kada je to odgovaralo vlastitim 

ciljevima...“ S. Milošević je prirovnaný k Ceauşescovi a „Jeho priča o „brizi za Jugoslaviju“ 

definitivno je razgoličena upravo brzinom kojom je bio spreman preći preko činjenice da 

jedan dio jugoslavenske partije, utjelovljujući i stavove cijelog jednog naroda, napušta 

zajedničku kuću.“ Čo sa už vo Vjesniku nespomína je skutočnosť, že Juhosláviu v poslednej 

dobe nezaťažovala iba Miloševićova politika a jeho tábor nebol jediný, kto na kongres 

neprišiel hľadať prijateľný kompromis. 

V ďalšom článku sa na príklade dvojitých funkcií B. Jovića a S. Radmilovića 

konštatuje, že ide o očividné porušovanie záverov 17. zjazdu, ktoré chceli oddeliť stranu od 

štátu. To je ostatne aj prípad samotného Miloševića, ktorý sľubuje všetkým rovnoprávnosť 

kade chodí „i tako pokazao da mu je svejedno gdje govori, a na žalost i šta govori“144. Podľa 

autora bol kongres, na ktorom „bolo ťažko byť Slovincom“ už vopred odsúdený na neúspech, 

pretože už prvý nacionalistický míting zničil systém, ktorý sa dovtedy budoval a jeho 

pokračovanie bolo pripravované ako „divadlo konečného zúčtovania S. Miloševića s 

ostatnými“. Čo sa SK týka, príčiny jeho rozpadu sú tak hlboko zakorenené v jeho členstvu 

a vedení, že je v podstate nemožné predstaviť si situáciu, v ktorej by z tej istej strany vzniklo 

jadro schopné štatutárne i programovo reformovať SK, pretože „kad je Partija trebala krenuti 

u razvoj, ona se vraćala u prošlost“. Vina sa hádže na Slovincov, pretože odišli – a je 

nepredstaviteľné, že by odišli tí druhí, keďže predstavenie bolo nastavené tak, že „zostať 

v Sava centre znamenalo brániť Juhosláviu“. Fraškovitosť celého divadielka dokazuje aj 

ústredný dokument kongresu, ktorý nikoho k ničomu nezaväzoval. Jediní, kto sa to snažil 

                                                 
143 V, Pauza kao Miloševićev poraz, 24. 1., s. 1. 
144 V, Sve bilo je uzalud!, 24. 1., s. 4. 
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zmeniť, boli podľa článku práve Slovinci, namiesto uznania jednoducho vypudení zo 

stretnutia a ich upozornenia, že od istej hranice už nebudú ochotní na žiadny kompromis, 

okamžite označené za ultimátum. O všetkom ostatne vypovedá už len samotný fakt, že 

Milošević sedel v predsedníctve kongresu a pri hlasovaní prvý dvíhal farebnú kartičku. „Kad 

se prihvatilo da je dobije takvu poziciju, da ne kažemo dirigentsku palicu, Kongres je izgubio 

svaku šansu. Sada bi dva milijuna članova SKJ trebalo da plati cijenu za to što su mu i svi 

drugi omogućili da bude upravo to – dirigent“.   

Nasledujúca strana potom ponúka rozhovor s vedúcimi slovinskými predstaviteľmi C. 

Ribičićom, M. Kučanom a Š. Korošecom. Aj vďaka pádnym otázkam poskytuje jasný 

prehľad ich dôvodov, ktoré znejú ďaleko menej dramaticky než závery väčšiny novinárov, 

podobne ako názov článku „Odlazak ne znači i kraj SKJ“. To však rozhodne nie je názor 

redakcie Vjesnika, aspoň ako to vyznieva z väčšiny článkov, ktoré sa tejto téme venujú alebo 

aj poznámok mimochodom. Analýza príčin krízy SKJ v sobotnej prílohe „Crveni dinosaurus 

i mali zeleni“ definuje päť hlavných dôvodov – koniec komunistickej idey a doktríny vo 

väčšine sveta, krízu titoizmu, resp. jeho ekonomickej a politickej koncepcie, konceptuálny 

konflikt „červených“ a „zelených“, formalizované metódy práce zjazdov, procedúry 

a ikonografie a napokon mocenské súperenie osobností. 

  

V súvislosti s rozsiahlymi reakciami na prerušený kongres je najzaujímavejší článok 

„Potrebno je objašnjenje“ zo sobotnej tematickej Panorámy 27. 1., ktorý odpovedá na 

pravdepodobnú otázku mnohých čitateľov, prečo na jej stránkach nie je vyjadrenie jediného 

významnejšieho srbského funkcionára. Podľa Vjesnika je odpoveď jednoduchá: „Nitko se nije 

odazvao! Za tri dana, uza sav trud, molbe, objašnjenja, produžavanje rokova, čekanje 

doslovce do posljednjeg časa prije što krene rotacija, „Vjesnikovim“ novinarama nije uspjelo 

da iskamče barem jedno slovce od srpskih političara. Da li spominjemo imena?“145 Spomenuli 

a nasleduje konštatovanie, že každý má právo vybrať si, ktorým novinám poskytne 

vyjadrenie, ale je symptomatické, že práve srbskí predstavitelia „najteže ili gotovo nikako ne 

prelaze republičke granice i da ih medijski uopče nema izvan Srbije.“ V tej súvislosti spomína 

autor článku zápornú Miloševićovu odpoveď reportérovi Reuters z predchádzajúceho roku, či 

je Srbsko v rámci Juhoslávie izolované a konštatuje, že je nepochybné, že sa izoluje stále viac 

samo a to v prvom rade správaním jeho politických predstaviteľov. 

 

                                                 
145 V, Potrebno je objašnjenje, Panorama, 27. 1., s. 5. 
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 Vjesnik koncom mesiaca poskytuje v sekcií juhoslovanskej tlače každý deň priestor 

srbským médiám, predovšetkým Borbe a Politike. Tie sa, na rozdiel od chorvátskych 

a slovinských, kde sa pravidelne diskutuje o možnostiach a okolnostiach rozpadu, zhodujú 

jedine v tom, že akási ideálna Juhoslávia, hoci v ohrození, je dostatočne silná, aby prežila 

všetky tieto pohromy. Inak majú názory na prebiehajúce udalosti zásadne protikladné.. 25. 1. 

je uverejnený názor z Borby, že koniec SKJ nie je aj koncom Juhoslávie, pretože je 

poskladaná z pevnejšieho materiálu a nezávislá od hociktorého politického faktora. Strana, 

ktorá nemá dostatok sily, sluchu ani politickej zrelosti aby sa prispôsobila novým časom, si 

podľa nej ostatne ani nezaslúži, aby pretrvala. Prekvapivé by mohlo byť relatívne pozitívne 

hodnotenie slovinskej úlohy: „Bilo je potrebno da Slovenci ostvare svoj naum, i da se održi 

prvi Kongres bez unapred napisanog (ostvarljivog) scenarija, pa da se vidi prava vrednost 

Partije.“146  

Zrejme kvôli kontrastu je v ten deň z Politiky vybratý úryvok s vyslovenými urážkami 

na adresu Slovincov, kde sa uvádza, že po všetkých tých vyhrážkach neprekvapuje ani tak ich 

odchod, ale „vrlo uočljiva doza ironije, arogantnosti, umišljene učenosti i bahatosti svih, baš 

svih slovenačkih učesnika u raspravi.“  

 

Ide o súčasť zintenzívneného útoku na všetkých frontoch, ku ktorému došlo na 

stranách Politiky koncom januára 1990 ako nepriameho následku reakcií z celej Juhoslávie na 

vyústenie kongresu, medzi ktoré patrila aj nová vlna silných protestov na Kosove.  

Zaujímavý je článok o reakciách z Chorvátska z 27. 1. „Tuđman čestita Ribičiću“, kde 

sa hovorí o reakciách komunistov z Kninu, Osiku a Virovitice, teda prevažne srbských 

oblastí, odsudzujúcich Slovincov. Ostré slová pritom mali zaznieť aj na adresu vysokých 

straníckych funkcionárov SKH a špeciálneho vysielania TV Zagreb, kde za vinníkov 

prerušenia kongresu označili srbské vedenie, kým o Slovincoch nepadlo ani slovo. Ďalej: 

„Nedaleko od Knina, u Splitu, misle sasvim drugačije. Tamo je „krivac“ davno poznat.“ 

Jasno, u pitanju je „srpska politika“. A aby boli všetci nepriatelia, teda slovinskí komunisti, 

chorvátski nacionalisti, albánski separatisti aj opozičné strany v jednom vreci, končí článok 

po gratulácií F.Tuđmana Slovincom za hrdosť a odvahu na kongrese konštatovaním: „Ne bi 

bilo naodmet Cirilu Ribičiću da se nakon podrške sa ulica Prištine gde su demonstranti opet 

tražili „Republiku Kosovo“ i ovog ohrabrenja od HDZ-a, zapita u kojoj je meri politika za 

koju se zalažu u slovenačkom političkom vrhu zaista tolerantna i demokratska.“147 

                                                 
146 V., 27. 1., s. 9. 
147 P, Tuđman čestita Ribičiću, 27. 1., s. 10. 
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Občasná rubrika „Zagrebački politički dnevnik“ v príspevku „Ko se boji prolečnih 

izbora“ z 21. 1. interpretuje napádanie SK a volanie po jeho úplnom zrušení a odchode 

z historickej scény ako strach nových opozičných strán z nadchádzajúcich volieb, v ktorých sa 

môže ukázať, že SKH má predsa len ešte dostatočne silnú pozíciu medzi občanmi. O týždeň 

nato v tej istej rubrike prirovnávajú situáciu v Chorvátsku k futbalu. Ľudia by sa tu mali cítiť 

ako fanúšik, ktorý sleduje, ako strelci jeho tímu strieľajú do vlastnej bránky. Tak sa podľa 

Politiky správa vedenie SKH, tajne rokujúce so Slovincami a pripravujúce transformáciu na 

socialistickú stranu bez vedomia širokého členstva. Vybrané citáty z chorvátskej tlače 

vytvárajú predstavu, že za potenciálny krach SKH vo voľbách opäť môže Srbsko. 

 29. 1. sa pokračuje v nastavenom kurze. O oficiálnom stanovisku SKH ohľadom 

kongresu sa píše: „ništa posebno novo nije rečeno što se proteklih dana već nije čulo od 

rukovodilaca SKH.“148 Chorváti sú síce údajne za jednotný SKJ, ale odchod Slovincov 

označujú ako „logický“ vzhľadom k ich stálemu prehlasovávaniu na kongrese a nehodlajú 

v ňom bez nich pokračovať. 

 

Dňa 25. 1. sa v správe o nových demonštráciách 40 000 ľudí v Prištine s názvom 

„Zahtevi albanskih separatista identični sa stavovima delegata iz SK Slovenije“ opäť priamo 

spájajú Slovinci a kosovské nepokoje v zvýraznenom rámčeku článku „Separatistički nemiri“, 

kde sa píše, že iba 2 dni po odchode slovinskej delegácie z kongresu sú ulice Prištiny opäť 

plné ľudí opojených antisrbstvom a antijuhoslovanskou hystériou. Podľa článku je jasné, že to 

nemôže byť náhoda, zvlášť keď „separatisti“ vyjadrili svoju podporu Slovincom, ktorých čin 

im opäť dodal odvahy, takže dokonca odmietli rokovania. 

Urputné držanie sa tézy o cieľavedomom rozbíjaní Juhoslávie je zrejmý aj zo 

zasadania srbskej skupštiny, o ktorom informuje Politika 26. 1. pod titulkom „Separatizam 

demokratiju izjednačava sa raspadom SK i Jugoslavije“. Účastníci sa zhodli, že na kongrese 

nedošlo k polarizácií medzi demokratmi a nedemokratmi, ale medzi prívržencami 

a protivníkmi jednotného SKJ a SFRJ. pričom na destabilizáciu Juhoslávie sa využíva 

Kosovo. Záver zasadania znie, že so separatistami sa nebude vyjednávať. 27. 1. je potom 

priestor venovaný odsúdeniu Slovincov zo strany CK SK Kosova v článku: „Izjava 

Predsedništva CK SK Slovenije neprijateljski akt“. 

 

                                                 
148 P, Zlurada je tvrdnja da SKJ više ne postoji, 29. 1., s. 5. 
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 Rubrika „Odjeci a reagovanja“ po Kongrese neprekvapivo pokračuje vo svojom tóne 

aj frekvencií. Uvediem iba úryvky z jedného, vyjadrujúce všeobecný tón: „Tek sada se vidi 

koliko su vojvođanski komunisti bili u pravu kada su na svojoj Konferenciji odlučili da 

predlože sazivanje vanrednog kongresa SKJ. ...Kao Jugosloven, Vanredni Kongres sam 

doživeo kao ohrabrenje, jer se videlo da se, iako mukotrpno, otvaraju vrata za izlazak iz krize 

i izgradnju znatno boljeg socijalizma nego što je bio. ...Napuštanje Kongresa od strane 

slovenačke delegacije je novi pokušaj da se Jugoslavijom vlada sa Triglava i ostvare poznate 

težnje: da Jugoslavija ostane u krizi i da zavlada haos, da se SKJ raspusti (ova odluka je 

doneta u Ljubljani od strane manjine), da Kosovo i dalje bude u vanrednom političkom 

stanju“149. Podobný ton majú aj reakcie uverejnené 26.1. – „Saradnja – samo po njihovom“ 

s podtitulom „Slovenački delegati su mislili da je Kongres sazvan samo da bi ispunio sve 

njihove zahteve“ a „Kako sam doživeo prvi deo Kongresa: „Delegati, koji nisu bili spremni da 

prihvate demokratsku proceduru odlučivanja na Kongresu – odista nisu imali razloga da 

dolaze“ 

 Číslo z 26. 1.predstavuje Slovincov ako klamárov aj v kultúrno-historickom ohľade. 

Článok „Poluistinama protiv činjenica“, sa týka vysielania slovinského filmu Mansterova 

najduža mariborska noč, 15. 1. na TV Beograd a je iba jednou z viacerých reakcií 

„napravujúcich“ nepresnosti a chyby filmu. Údajných hospodárskych podvodov ohľadom 

„nezodpovedných správ o „srbskom embargu“ na slovinské lieky“ sa týka príspevok „U Srbiji 

nikome ne pada na pamet da gleda ko proizvodi koji lek. Tá istá strana informuje aj 

o náboženskej netolerancií v tejto republike prostredníctvom vyjadrenia miestneho 

predstaviteľa pravoslávnej cirkvi Perana Boškovića, že na to, aby nebol pozvaný na stretnutie 

predstaviteľov náboženských združení, nebol žiadny dôvod, jedine že by„su moji gresi što 

nisam podržao tvrdnju da su uhapšeni srpski sveštenici 1. decembra u Ljubljani bili „mitingaši 

i bukaši“ i što sam tražio da se osudi parola „Srbe na vrbe“. Drugo, nisam glasao za proglas 

povodom usvajanja amandmana na Ustav Slovenije. A možda je najveći moj greh što sam 

tražio da kao verska zajednica budemo izjednačeni u pravima sa drugim verskim 

zajednicama.“150  

 

 30. 1. sa dostáva Kosovo na prvú stranu z dôvodu náhleho zhoršenia situácie, 

z ktorého sú už v podtitulku obviňované vedenia Slovinska a Chorvátska. Výhražné ladenie 

                                                 
149 P, Overili dosadašnje akcije, 25. 1., s. 13. 
150 P, Prijem u izvršnom veču Slovenije za predstavnike verskih zajednica – Predstavnik Srpske pravoslavne 

crkve nije pozvan, 26. 1., s. 9. 



108 

 

článku sa popri tradičnom vyzývaní k národnostnej tolerancií a spolupráci proti separatizmu, 

dá ilustrovať napr. vetami: „Svako može, razume se, da pomogne ako hoće, ali se nikome 

neće dozvoliti da smeta.“, či „Ali, nema te sile koja može da Kosovo ponovo odvoji od 

Srbije.“151 Informácia o zasadaní mestského zastupiteľstva Belehradu už otvorene hovorí 

o jasnej, neskrývanej podpore a ochrane kosovských teroristov chorvátskym a slovinským 

vedením, ktoré sú nielen priamo zodpovedné za aktuálne problémy na Kosove, ale aj za 

vysťahovalectvo Srbov a Čiernohorcov. Zásadnú úlohu v tom má tlač, pričom slovami 

jedného z účastníkov „činjenice i argumenti u toj igri uopšte nisu važni, važne su samo laži 

koje se nemilice seju kroz štampu i u Hrvatskoj i u Sloveniji protiv Srbije“152. Ostrú 

atmosféru na zasadaní jasne dokazujú aj podnadpisy vybraté z prejavov účastníkov:„Konce 

događaja na Kosovu vuku rukovodstva i alternativci Slovenije i Hrvatske zajedno“, „Ko ne 

želi da živi u Jugoslaviji može da ode – ali ne preko Kosova“, „Srbija više nema nameru da 

dokazuje da dva a dva su četiri“. Záver už nepripúšťa žiadne pochybnosti ani odlišné 

interpretácie a tvrdí, že Juhoslávia čelí terorizmu nielen ozbrojenému na juhu, ale aj 

verbálnemu na severozápade a zničenie spoločného štátu je súčasne „hlavný cieľ ustašovskej 

a albánskej emigrácie činnej v zahraničí“.  

Listovanie týmto číslom prináša ďalej celostranové informácie o prebiehajúcich 

konfliktoch a nových obetiach na Kosove (celkovo 8), ako aj o agresívnych Albáncoch 

napádajúcich autá, či prerušení nočných autobusových líniek z Niša na Kosovo. Nájdeme tu aj 

stanovisko SKH podľa ktorého sa za politických väzňov nemôže považovať nikto, kto 

ozbrojený vystupuje proti ústavnému poriadku a ktorý žiada nový juhoslovanský program pre 

Kosovo, nakoľko existujúci evidentne neprináša výsledky. Podľa srbských predstaviteľov, 

ktorých názory uvádza nasledujúca strana: „Tvrdnja CK SK Hrvatske da se pod vidom borbe 

protiv separatizma vodi borba protiv albanskog stanovništva krajnje je neodgovorna, 

zlonamerna i veoma opasna.“153 

 Záverečné vydanie mesiaca poskytuje výborný prehľad spôsobu, ktorým Politika 

pokrýva kosovské spravodajstvo. Strana 6 obsahuje koláž článkov, ktoré každý z iného uhla 

pristupujú k téme, ale celkom podľa obvyklého arzenálu prostriedkov. Článok „Teroristi 

bacaju i bombe“ je prehľadom udalostí z predchádzajúceho dňa, intenzívnych zrážok na 

viacerých miestach autonómnej oblasti, zatiaľ čo osobitný rámček píše o únose dcéry svedka 

proti bývalému členovi CK SK Kosova, čo by mal byť „ešte jeden príklad toho, ako albánski 

                                                 
151 P, Srbija nikada neće dati Kosovo, 30. 1., s. 1. 
152 P, Otvorena podrška terorizmu, 30. 1., s. 6. 
153 P, Zahtevamo da organi pravne države spree divljanje albanskih separatista“, 30. 1., s. 12. 
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teroristi neodpúšťajú žiadnemu Albáncovi, ktorý sa k ním nepridal v ich snahe o búranie 

Juhoslávie“ Zvláštne je, že „Akcijom organa bezbednosti, pronađena je u Ljubljani, oni su je 

avionom prebacili u Skoplje, a tu joj se gubi svaki trag.“154 V ďalšom texte vysvetľuje člen 

CK SKS v stretnutí s predstaviteľmi združenia pre návrat vysídlených, že albánski separatisti 

pochopili, že na Kosove bude právny štát, a preto teraz zintenzívnili svoje akcie, „Apel 

hrvatskom i slovenačkom narodu“ je zasa výzvou PK SSRN Kosova všetkým „progresívnym 

silám“ aby zdvihli hlas proti separatistickým silám a alternatívnym skupinám, ktoré 

vyvolávajú národnostnú neznášanlivosť. „Albanci zaboravljaju da podršku iz Slovenije imaju 

samo kada treba rušiti Srbiju“ zasa píše o telegrame 2500 robotníkov Bunarského kombinátu, 

v ktorom odsudzujú slovinské a teraz aj chorvátske vedenie, že Albáncov využíva proti 

Srbsku a na zničenie spoločnej vlasti. 

 Ďalšia strana zo zasadania UK SK Belehradu ešte zostruje tón z predchádzajúceho 

dňa, tvrdiac, že udalosti súvisiace s Kongresom, aktuálny vývoj na Kosove a výstupy 

slovinských a chorvátskych predstaviteľov „govore nam da se radi o unapred smišljenom, 

providnom i loše realizovanom scenariju, sa očiglednim namerama ugrožavanja i razbijanja 

integriteta zemlje,“155 pričom následkami takej „údajne demokratickej“ činnosti zo 

severozápadu sú straty ľudských životov, na ktoré sa neberie žiadny ohľad a v záujme 

svojich, ako inak, antisrbských a protijuhoslovanských cieľov (ale aj obyčajných sebeckých 

cieľov jedincov) neváhajú ani vyvolať občiansku vojnu.  

Strana 8 potom ubezpečuje, že bezpečnostné orgány postupovali v súlade so zákonom, 

čo je prerušované rámčekmi o tom, že teroristi majú aj snajperské pušky a správou o 

bezočivom útoku na pohrebný voz. Strana 9 podrobne informuje o demonštrácií 10 000 

študentov v Belehrade na podporu kosovských Srbov a Čiernohorcov. 

 

 Vjesnik o väčšine spomenutých udalostí písal tiež, dokonca podrobnejšie, aj 

s konkrétnymi údajmi a takisto bez komentára preberal a uverejňoval aj vyhlásenia 

oficiálnych kosovských a srbských orgánov. Popri tom však dal priestor na vyjadrenie aj 

druhej strane, napr. v prípade rozhovoru s dr. Zekeria Canom, tajomníkom kosovského 

Výboru pre ľudské práva z 28. 1., v ktorom uvádza údaje o diskriminácií Albáncov na 

Kosove, ktoré predniesol aj na Konferencií za ľudské práva v Prahe. 

 

                                                 
154 P, Teroristi kidnapovali devojčicu, 31. 1., s. 6. 
155 P, Severozapad ne preza ni od izazivanja građanskog rata na Kosovu, 31. 1., s. 7. 
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 Ťaženie proti novým, alternatívnym stranám, teda predovšetkým SNO, koncom 

mesiaca zo strán Politiky mizne. Môžu za to zrejme jednak podstatnejšie aktuálne udalosti, ale 

takisto je možné predstaviť si snahu úplne ich vymazať z povedomia verejnosti. Vjesnik 

naproti tomu uverejňuje postoj HDZ aj iných politických zoskupení k výsledkom kongresu 

SKJ. HDZ ocenila postup chorvátskej delegácie, ktorá slovami podpredsedu Nevena Juricu: 

„postupovala takticky, opatrne a premyslene, na línií vopred deklarovaných stanovísk 

o rýchlejšej demokratizácií a reforme spoločnosti.“ Takisto hneď na druhý deň informuje 

o tom, že na Deň svätého Sávu, teda 27. 1., bola skutočne, tak ako bolo oznámené 6. 1., 

členmi zakázaného spolku Sava založená strana SNO. Pred snemovným kostolom sa 

zhromaždila asi stovka osôb očakávajúc vedúcich predstaviteľov, ktorí sa však neukázali, 

namiesto predpokladaných 1500 účastníkov, ktorí by prišli v prípade, že by sa organizátorom 

nebránilo v prenajatí vhodného priestoru. 30. 1. nasleduje ďalšia správa, v ktorej M. Jović aj 

V. Drašković objasňujú, že neprišli z dôvodu potenciálnych neželaných následkov, že 

chystajú veľké zakladateľské stretnutie, majú podporu milióna Srbov a očakávajú z nich 

polovicu a že ak si Milošević želá ilegálne strany, bude ich mať. Neželajú si s ním vojnu, „ali 

u svakom slučaju to ne znači da i toga neće biti.“156  

 Popritom sa vedú úvahy o budúcnosti Juhoslávie po páde „projektu Milošević“, ako aj 

jeho tvorcu. Autor článku „Vrijeme za ostavke“ si myslí, že najlepšie pre neho aj celú 

Juhosláviu by bolo, keby sa stiahol, pretože „To čine razumni političari kada osjete da im tlo 

izmiće pod nogama.“ To urobili Honecker, Kadar, Živkov či Jakeš, to mal urobiť 

aj Ceauşescu, ale neurobil „na svoje i rumunské nešťastie“.„Hoće li vožd i u svojem porazu 

biti mudar, kao što se činilo da je vješt u svojim pobjedama ?“157 

 

4,1,9 – Záver. 

 

 Ako sa ukázalo v predchádzajúcom texte, Politika v tomto období informuje silne 

z pozície navonok pevne vládnucej pseudokomunistickej moci v Srbsku, jej ideológie 

a frazeológie v duchu jugoslavizmu, to znamená, že v článkoch je neprestajne kladený dôraz 

na titovské ideály bratstva a jednoty. Podobne tradícia antifašistického boja, vedúcej úlohy 

vládnucej strany a pod., sú naďalej skloňované vo všetkých pádoch, bez ohľadu na to, že to 

teraz znamená boj proti „nacionalistom, separatistom a teroristom“, ako aj zdanlivú obhajobu 

nevyhnutne prichádzajúceho pluralistického demokratického systému.   

                                                 
156 P, Ne počinjemo rat, 31. 1., s. 6. 
157 P, Vrijeme za ostavke, 28. 1., s. 6. 
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 Vjesnik – do 10. 3. 1990 ako Vjesnik socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske – 

si naproti tomu v zime 1990 / 91 už nerobí žiadne ilúzie o realite juhoslovanskej krízy 

a možnostiach jej riešenia. Mnohé články sú otvorene pesimistické, a nájdu sa aj také, ktorých 

tón naznačuje, že ich autori nepociťujú kvôli kolabujúcej Juhoslávií žiadnu veľkú ľútosť. 

Napriek mnohým kladom písania tohoto denníku prejavuje jeho obsah jednoznačný postoj vo 

vzťahu k Miloševićovmu režimu, ku ktorému sa stavia jednoznačne odmietavo a z veľkej 

časti ho stavia do pozície teraz už jasného vinníka prehĺbenej krízy. 

Pozícia nepriateľa spoločnosti je v obidvoch periodikách vyhradená predovšetkým 

extrémistom, či už skutočným, výrazne nacionalisticky sa orientujúcim zoskupeniam alebo sú 

tak v prípade Politiky označovaní predstavitelia väčšiny nových, utvárajúcich sa opozičných 

strán. Pritom sa nezdá, že by Vjesnik dával HDZ nejaké osobitné miesto – vníma ho buď 

v okruhu ostatných strán, alebo ho vôbec nespomína.  

 

Vjesnik sa pritom nevyhýba správam o etnických sporoch alebo nepriateľstve medzi 

národmi Juhoslávie, ale nevyhľadáva ich, jeho umiernené spravodajstvo vyvoláva dojem, že 

mu na „bratstve a jednote“ záleží ďaleko viac než Politike, ktorá ich neustále zdôrazňuje. Inak 

sa popri hospodárskych problémoch federácie v tomto období takmer každodenne rieši 

rozklad komunistickej moci čeliacej výzvam pluralitného systému a pokusy o jej 

transformáciu. Kým informovanie Politiky ide predvídateľne stále v tých istých koľajach, 

Vjesnik neslúži ako sluha nikoho – dôkladne prediskutováva diania na vlastnom politickom 

vrchu, napr. transformáciu SKH v socialistický zväz a všetky problémy, ktoré s tým súvisia, 

napr. či má právo na dotácie zo štátneho rozpočtu a či by to v tom prípade znamenalo, že ich 

dostanú aj alternatívne strany a pod. 

 

 Politika naproti tomu píše, akoby mala monopol na pravdu a nepotrebovala vďaka 

svojmu rešpektovanému postaveniu dodržiavať fundamentálne zásady žurnalistickej práce. Aj 

s ohľadom na odlišný charakter a funkcie juhoslovanského novinárstva je očividné, ako v jej 

článkoch pravidelne mizne rozdiel medzi spravodajstvom a komentárom, základnými 

kategóriami novinárskeho textu. Namiesto toho, aby čitateľa viedla k premýšľaniu, predkladá 

mu hotové „pravdy“, namiesto vyjasňovania zložitých problémov zahmľuje, a jediné, čo je 

z jej obsahu jasné, je opakovanie hesiel kombinujúcich komunistické a nacionalistické 

motívy, z ktorých vychádza negatívny obraz Slovinska, Chorvátska, Kosova a srbskej 

opozície – teda propaganda v užšom zmysle. Napriek neustálym, do omrzenia opakovaným 

výzvam k bratstvu a jednote sa nesnaží porozumieť ostatným stranám a národom 
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a jednoducho ich odsudzuje ako nepriateľov. Je takmer nemožné nájsť v nej pozitívny názor 

či pochvalné slovo na vyššie spomenuté skupiny obyvateľstva a národnosti.  

 

 Vjesnik podobne ako Politika uverejňoval ohlasy čitateľov, a takisto „Otvoreni 

stupac“, v ktorom sa vyjadrovali známe osobnosti z širokého spektra spoločenskej činnosti. 

Ľudia v nich mali ale vždy okrem mena aj fotografiu a bolo uvedené, o koho sa vlastne jedná. 

Pri čitateľoch Politiky, ktorých názory čítame, sa nikdy nedá vedieť, či vôbec ide 

o skutočných ľudí. Vjesnik takisto dával priestor druhým novinám a celkový jeho charakter 

pôsobí nestranne. Oddeľuje informovanie a komentáre a jeho prístup sa podrobuje 

novinárskej etike, takisto ako štýl písania humanistickým hodnotám.  

 Na druhej strane však jeho rozvážny a defenzívny tón nepriznáva relevanciu žiadnemu 

problému zdôrazňovanému Politikou, akoby šlo kompletne o vykonštruované mediálne 

nezmysly a nie problémy, ktoré skutočne hýbu srbskou spoločnosťou. Stavia sa na stranu 

protivníkov srbského režimu aj tam, kde to celkom nezodpovedá nestrannému prístupu, 

predovšetkým v prípadoch Slovinska a Kosova. Nesnaží sa príliš o konsenzus s ostatnými 

republikami a častá prítomnosť irónie v komentároch môže byť vnímaná ako provokácia, 

popudzovanie Srbov práve v tých témach, na ktoré sú najcitlivejší. 

 

4,2 - Máj 1991. 

 

 Prvý nápadný rozdiel medzi Vjesnikom a Politikou oproti roku 1990 je odlišný 

vzhľad. Kým dizajn Politiky je v máji 1991 do detailu taký istý ako v zime 1990, v predvečer 

definitívneho rozpadu Juhoslávie v sérií občianskych vojen Vjesnik zmenil svoj výzor. 

Pribudli farebné prvky na titulnej strane a zmenila sa grafika. 

 

Hneď prvá strana vydania z 31. 4. a 1. 5. informuje o nočnom prepadnutí Kijeva, čo je 

„selo nastanjeno isključivo Hrvatima“. Dedina, už niekoľko dní odrezaná od sveta jednotkami 

JNA z kninskej oblasti sa stala predmetom útoku, ktorý sa zaobišiel bez obetí a na ktorý 

vojsko nereagovalo. Na svedomí ho majú Martićove milície, ktoré oblasť terorizujú už 

niekoľko mesiacov. Obyvatelia „priopčili su u ponedeljak javnosti da nisu i neće mirno 

promatrati armijsko svrstavanje na stranu terorista i njen pokušaj da onemogući rad policijske 

postaje osnovane upravo zbog višemjesečnog terora“, pričom článok dodáva, že táto stanica 

„napriek vojenskému ultimátu a dezinformácií Tanjugu, že sa policajti stiahli, pokračuje 

v práci“. Vjesnik uvádza aj vyjadrenie Predsedníctva SFRJ, ktoré zverejnil Tanjug, v ktorom 
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sa píše, že bezprostredným dôvodom aktuálnej situácie v oblasti je práve jej sformovanie 

v Kijeve a následné reakcie zo strany kninskej občiny, „čo nie je v súlade s dosiahnutými 

politickými dohodami a stanoviskami Predsedníctva SFRJ“. Z článku sa ďalej dozvedáme, že 

situácia v oblasti bola predmetom jeho mimoriadneho zasadnutia: „Iako je Stipe Mesić 

principijelno zatražio da se ne raspravlja o uspostavi policijske postaje, jer je to u nadležnosti 

republičkog ministarstva unutarnjih poslova, Predsjedništvo je većinom glasova odlučilo da se 

MUP-u Hrvatske predloži da povuće tu postaju iz Kijeva dok bi sigurnost stanovništva 

garantirale vojne jedinice. Protiv takve odluke bili su članovi Predsjedništva iz Hrvatske, 

Slovenije i Makedonije, a Bogić Bogićević iz BiH je naznačio da vojska ni u kom slučaju ne 

smije napasti policiju Republike Hrvatske“. Po návrate do Chorvátska sa S. Mesić pre 

novinárov vyjadril, že vojsko by sa malo z oblasti stiahnuť a nemiešať sa do zodpovednosti 

chorvátskeho MUP, „koji će na svakom mjestu i u svakom vremenu obaviti svoj zadatak koji 

je potreban.“ Záver článku je venovaný „početným reakciám“: „Poruke podrške legalno 

izabranim organima vlasti, osude posljednjih akcija vojnih jedinica i iskazi spremnosti za 

obranu suvereniteta Republike Hrvatske,“ pričom, v prípade vedenia občiny Imotski, 

„iskazana je i spremnost da se „za obranu posljednjeg pedlja hrvatskog tla bori i do 

posljednjeg života“158. 

 Politika takisto hneď od počiatku mesiaca sústredila pozornosť na situáciu 

v Chorvátsku. Ústredným bodom sa stalo Borovo selo, najväčšia obec vukovarskej oblasti 

s viac ako 7 tisíc obyvateľmi prevažne srbskej národnosti, ktoré je predmetom článku na 

titulke 3. 5. Oznamuje sa tu, že do nej vstúpili 2. 5. okolo obeda jednotky JNA, aby zabránili 

konfliktu medzi predstaviteľmi chorvátskeho MUP a občanmi. Ten začal po predchádzajúcom 

príchode piatich autobusov MUP ako následku toho, že v obci v noci zmizli dvaja policajti. 

Podľa Politiky sú vo všetkých obciach so srbskými obyvateľmi postavené barikády, 

pričom cituje miestneho predstaviteľa, že„srpski narod na ovom području ne veruje više 

u nikakve pregovore sa MUP-om Hrvatske“159. Úvodná strana takisto informuje pod názvom 

„Plitvice su srpska zemlja“ o „pochode mieru“ v kninskej oblasti, ktorého sa zúčastnilo do 

10 000 ľudí. Na strane 5 článok pokračuje s tým, že dôvodom pochodu bolo nerešpektovanie 

nariadenia Predsedníctva SFRJ Juhoslávie, aby sa jednotky MUP stiahli z územia SAO 

Krajina. Z citovaného prejavu Milana Babića vyplýva, že šlo o mierny protest, bez zbraní, na 

ktorom „zahtijevamo da se hrvatske okupacione trupe povuku sa krajinske zemlje“, pričom 

nezabúda spomenúť, že prírodný div krásnych jazier „je očuvao srpski narod vjekovima 

                                                 
158 V, Noćni napad na Kijevo, 30. 4. - 1. 5., s. 1. 
159 P, U sukobima više mrtvih i ranjenih, 3. 5., s. 1. 
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živeći uz njih“, pretože „Plitvice su bile i ostaće srpska zemlja“. Po skandovaní „Idemo na 

Plitvice!“ žiadal dav prepustenie všetkých Srbov väznených v Záhrebe „ističući da srpski 

narod neće više trpeti teror ustaške vlasti“. Ďalší hovorca apelujúci na srbské hroby na tomto 

území zakončil svoj prejav v podobnom duchu: „Ako ustaške aveti ponovo počnu svoje 

krvavo kolo, i dangub ćemo svoj da naplatimo.“ Značné množstvo priestoru je venované 

Vojislavovi Šešeljovi, privítanom búrlivým potleskom, ktorý ubezpečoval, že tamojší ľudia, 

„pýcha srbského národa“, nikdy nezostanú sami a že srbská vláda už čoskoro bude musieť 

prijať ich požiadavku o pripojení k Srbsku. Ohľadne demokracie a plurality sa vyjadril: 

„Imate jednu stranku, ... i dok se sve srpske zemlje ne ujedine vama druge partije nisu 

potrebne. Kada utvrdimo srpske granice, onda se možemo ideološki deliti“, pričom za 

hranicu, za ktorou na západ si „nový ustašovský vodca“ Franjo Tuđman môže vytvárať svoj 

štát, sa považuje línia Ogulin – Karlovac – Virovitica. 

Vjesnik o tejto udalosti informuje 3. 5. fotografiou na úvodnej strane a krátkym 

článkom na druhej, kde sa spomína, že prítomným novinárom pri prejavoch četnikov „tuhla 

krv v žilách“160. 4. 5. polemizuje s Politikou tvrdením, že: „U stvarnosti na tu političku farsu 

došlo je jedva dvije tisuče najmilitantnijih, od kojih su mnogi bili vidno alkoholizirani.“161 

V organizátoroch a vystupujúcich vidí autor jednoznačných vinníkov udalostí v Slavónií 

a pozastavuje sa nad skutočnosťou, že sa na míting dostali aj napriek blokáde JNA. 

 

 Hneď na týchto úvodných stranách vidieť proti sebe stojace názory, ktoré prezentujú 

obe periodiká nie síce priamo, ale nedostatkom pochopenia a priestoru pre druhú stranu sa už 

dostávajú do jasnej opozície. 

 Pre Chorvátov sú Srbi, snažiaci sa vytvoriť SAO Krajinu na území Chorvátska 

a potenciálne ju od neho aj odtrhnúť, separatistami, pre Srbov sú zasa teroristami Chorváti 

držiaci zbrane na jej území, V súvislosti s provokáciami, nátlakom a vzájomným 

zastrašovaním oboch národností vysvetľujú jedni za ohrozujúcu a nezákonnú aktivitu 

srbských milícií a druhí ustanovovanie policajných staníc MUP a v závislosti od toho 

prezentujú svoju vlastnú činnosť ako ochranu svojho národa.    

 SAO Krajinu vníma Politika ako reálne existujúcu legitímnu entitu, ako dosvedčuje 

napr. článok Žitelji Potkonja sami vratili oružje, ktorý okrem toho poctivého skutku srbských 

obyvateľov informuje aj ako boli zbrane odobraté viacerým Chorvátom žijúcim v meste, 

                                                 
160 V, Četnički vojvoda prijeti, 3. 5., s. 1-2. 
161 V, Poruke smrti, 4. 5., s. 9. 
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pričom „i oni su, naravno, imali legitimacije pripadnika rezervne šibenske policije“162. SUP 

Krajiny preto vyzýva všetkých „občanov chorvátskej národnosti“ aby nasledovali príklad 

obyvateľov Potkonja a dobrovoľne odovzdali ilegálne držané zbrane. Na ďalšej strane sa 

potom tvrdí, že ak občania potrebujú políciu, majú sa obrátiť na kninský SUP. Článok 

„Milicioneri kninskog SUP-a zaplenili veliku količinu oružja“ informuje, že na miestnu 

milíciu bola spustená paľba a to najdivokejšia od miestnych členov HDZ, že zabavili 

množstvo zbraní, zatkli 9 Chorvátov a z dediny odišli po príchode jednotiek JNA. Uvádzajú 

sa aj senzačné detaily ako na milicionárov strieľala aj matka chyteného Chorváta či ako len 

tak-tak zabránili malému dieťaťu hodiť bombu. Cituje pritom náčelníka kninského SUP: „To 

što smo doživeli nema veze sa razumom.“ a k celkovej situácií dodáva: „Niko od Hrvata 

u Potkonju nije imao razloga za naoružanje, niti ih je bilo ko ugrožavao.  Većina nije svesna 

da su žrtvovali zbog sukoba sa nama. Ipak, neki građani Hrvati su izjavili da ne žele sukobe 

i da su zavedeni instrukcijama sa strane.“163 

 Ten istý prístup dokazuje aj názov ďalšieho článku na tej istej strane „Policajci MUP-a 

Hrvatske pucali na krajinske milicionare“, kde sa uvádza: „Bilanc šestodnevnog „uvođenja 

reda“ u hrvatskom selu Polaču više je nego porazan. Za to vreme prebijeno je više ljudi srpske 

nacionalnosti, deca ne idu u školu, zatvoren je Mesni ured kao i ambulanta u selu. Noći se 

provode na straži bez obzira da li se radi o hrvatskom ili srpskom stanovništvu, gde ovog puta 

Hrvati favorizuju barikade.“164 

 Oficiálni srbskí predstavitelia sa ku Krajine v tlači príliš nevyjadrujú. Táto úloha 

a tomu zodpovedajúci priestor sú ponechané radikálnej opozícií. Draškovićova SPO žiada 

srbskú moc, aby SAO Krajina bez váhania pripojili k Srbsku, pričom „mora obuhvatiti ne 

samo oblast u kojoj će biti proveden plebiscit 12. svibnja, nego i sve ostale krajeve u 

današnjoj Hrvatskoj u kojima su Srbi bili većinski narod prije počinjenog hrvatskog genocida 

nad njima.“165 

Hoci sa Srbsko oficiálne v chorvátskych udalostiach neangažovalo, jeho minister pre 

Srbov mimo Srbska Stanko Civjan sa vyjadril: „SAO Krajinu priznajem kao instituciju koja 

organizuje srpski narod na tom području i sarađujem sa njihovim organima. ... Najkraće bih 

mogao da kažem da sam se u ovim kontaktima sretao sa vrlo nesrečnim ljudima, bez 

građanskih sloboda.“ Čo sa týka citlivej otázky viny v prebiehajúcich konfliktoch, hovorí: 

„Organi hrvatske države taj narod nazivaju bandom, odmetnicima i slično. Tako nešto nikada 

                                                 
162 P, Žitelji Potkonja sami vratili oružje, 3. 5., s. 5. 
163 P, Milicioneri kninskog SUP-a zaplenili veliku količinu oružja, 3. 5., s 6. 
164 P, Policajci MUP-a Hrvatske pucali na krajinske milicionare, 3. 5., s. 6. 
165 P, SPO: „SAO Krajina dio Srbije“, 3. 5., s. 4. 
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niti ste mogli, niti čujete u Srbiji, za bilo koji narod ili narodnost.“ Článok končí Civjanovým 

vyhlásením: „Srbi ne treba da krive svoje komšije Hrvate, već režim. ...mi znamo da Srbi 

traže zaštitu gole egzistencije“166, pričom radí, že je potreba, aby Srbi zostali na svojich 

miestach a nie utekali do Srbska.   

Vjesnik uverejňuje z Civjanovej konferencie pre tlač výroky o tom, že Chorvátsko je 

vo vojne s JNA, že srbskej vláde nie sú známe bojové oddiely SNO a nemá teda koho 

odzbrojovať a pod.167, pričom priamo pod tým je článok s otvoreným priznaním M. Jovića, že 

v Borovom Sele sa už dlhší čas nachádzajú jeho nasledovníci pripravení ďalej bojovať za 

„zapadnu granicu otadžbine Srbije,“ pretože „mi ćemo tamo uvek ići protiv svih onih koji 

brane tu Titovu podelu Jugoslavije, brane Titovu Jugoslaviju, odnosno Titovu Hrvatsku.“168  

 

 Podrobné spravodajstvo z Kijeva – chorvátskej dediny v Krajine a Borovho Sela – 

srbskej dediny v Slavónií, tvoria spolu so širšími súvislosťami a komentármi hlavný obsah 

Politiky a Vjesnika na počiatku mája 1991. Každý deň je verejnosť prostredníctvom nich 

informovaná o nových výbuchoch násilia priamo na titulke – tak napr. už 3. 5. oznamuje 

Vjesnik okrem Borovho Sela „koje je več mjesec dana poznato kao središte slavonske balvan 

revolucije“, aj o incidente so smrteľným následkom v Polači, ktorý viedol k ničeniu srbského 

majetku v Zadare, o eksplóziách v okolí Pakraca a prestrelkách v Slavónií, ako aj o paľbe na 

vrtuľník MUP, ktorým odlietal V. Šeks z Kijeva, čo sa hodnotí ako pokus o atentát na 

vysokého štátneho predstaviteľa.   

Dojem akéhosi zrkadlového obrazu je ešte podporený spôsobom písania a dokonca aj 

používaním obratov. Tak napr. Vjesnik píše 3. 5. v článku „Krvavi pir terorista“ 

s podtitulkom: „Pucalo se na sve strane i to s Potkonjanima kao taocima“, kým Politika na 

druhý deň uverejňuje článok „Specijalci držali su žene i decu kao taoce“. Koncom mesiaca sa 

dá jasne pozorovať, že Vjesnik začína používať nástroje, dovtedy výrazné iba 

v nepriateľskom denníku. Stále viac zdôrazňuje extrémne termíny, napr. keď 30. 5. nazval 

článok zo zasadania parlamentu „Hrvatima prijete progoni“ a do podtitulku vybral z 

početných vyjadrení poslancov: „Srbija nastoji genocidnim postupcima skršiti Hrvate koji 

žive u toj republici.“ 

 Politika sa podrobne venuje mnohým prípadom poškodených Srbov na území 

Chorvátska, či už sa jedná o bežných občanov alebo Milana Vujnovića, predstaviteľa SDS, 

                                                 
166 P, Civjan: SAO Krajinu priznajemo kao instituciju i sarađujemo sa njom, 8. 5., s. 7. 
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ktorý opúšťa „hrvatsku metropolu“ kvôli hrozbám a pod ochranou polície. Odchádza na 

Baniju „slobodni teritorij“, lebo údajne „nemôže žiť obklopený nenávisťou“. Takýto 

selektívny a jednotlivosti vyzdvihujúci prístup nie je pre ňu nič nové. Za posledný rok a pol 

nezmenila príliš svoj tón. Na rozdiel od Vjesnika nezmenila ani svoj vzhľad. Akoby tým 

dávala najavo, že si drží svoju tradičnú, rešpektovanú úroveň. V ostatných juhoslovanských 

republikách bola pritom už dávno skompromitovaná, aspoň taký dojem musí získať čitateľ 

z úryvkov uverejňovaných v minulosti vo Vjesniku. Signifikantné pritom je, že v máji 1991 

sa v ňom na rozdiel od minulosti výňatky z Politiky už vôbec neuverejňujú. Ponúka sa 

vysvetlenie, že redakcia už bola unavená nekonečnou repetitívnosťou jej textov, ale aj druhé, 

že jej obvinenia po víťazstve HDZ už odrazu nepôsobia tak vykonštruovane a nevierohodne! 

Politika sama pritom stále neochvejne pokračuje v rétorike protisrbského sprisahania 

spôsobom: „Kosmetski Srbi i Crnogorci smatraju da šiptarski separatisti deluju u sprezi 

s hrvatskim vrhovništvom i ne isključuju mogučnost oružanih provokacija i na Kosmetu,“169 a 

všetky údaje, ktoré preberá z Chorvátska, opatruje prídomkom „údajne“. Ojedinelými, ale 

predsa sa vyskytujúcimi článkami typu „U Mohovu Hrvati pomogli Srbima“ z 8. 5. sa pritom 

poukazuje na to, že „nepriateľom“ nie je chorvátsky ľud, ale nová vrchnosť. V spomenutom 

článku sú navyše Chorváti pomáhajúci srbským susedom dokonca označení za členov HDZ! 

Takáto na prvý pohľad prekvapujúca informácia v tendenčnom denníku sa dostáva do iného 

svetla, keď si uvedomíme, akú širokú členskú základňu v tomto období HDZ mala. Texty 

tohoto druhu sú však naozaj zriedkavé, čo môže súvisieť aj s tým, že v tej dobe bola už aj 

v miloševićovských kruhoch predstava o udržaní Juhoslávie v stávajúcej podobe pochovaná, 

prípadne čisto iluzórna. 

 

 Okrem sprostredkovaných informácií a svedectiev je značný priestor venovaný 

reportážam. Novinári sa vydávajú do postihnutých oblastí. V reportáži z oblasti Benkovca a 

Obrovca navštívili reportéri Vjesnika dediny Kruševo a Polača, v ktorých boli takisto zriadené 

policajné stanice MUP, obklopené obcami so srbským obyvateľstvom. „Prisustvo vojske u 

neposrednoj blizini samo ih dodatno uznemirava, plaši i izaziva revolt. Ne priznaju vojsku 

koja surađuje s teroristima jer su se uvjerili da vojska uvijek stiže u pomoć teroristima...“170 V 

samotnom Benkovci, kde je „vidljivo da su građani koncentrirani oko „svojih“ punktova. Srbi 

na jednim a Hrvati na drugim mjestima. Pročelja gotovo svake zgrade u Benkovcu ispisana su 

ćirilićnim slovima „S“ što valjda treba dati do znanja svima u kojem smo kraju“.  
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Udalosti v Borovom Sele podľa Politiky ukazujú „da je za rešavanje srpskog pitanja 

vrhovništvo izabralo policijska, a napustilo politička sredstva“171, čo je logický dôsledok 

chorvátskej politiky ako je vedená od leta minulého roka a čo dokazuje aj F. Tuđman, túžiaci 

dostáť svojej predstave štátotvorcu, svojim teatrálnym odchodom z Cetinje.   

 

 Tým sa dostávame od konkrétnych miest, kde sa zhmotňovala politika 

juhoslovanských republikových vodcov, k ich oficiálnej podobe na politických rokovaniach. 

Článok o piatom stretnutí prezidentov republík Juhoslávie v Cetinji, prináša Vjesnik 

na titulnej strane vydania z 1. 5., kde informuje, že ústrednými otázkami boli procedúra, 

postup a doba uskutočnenia referenda, ako aj otázky, ku ktorým by sa v ňom mali občania, 

resp. národy vyjadriť, pričom, „U razgovorima o tim pitanjima izražene su poznate 

„republičke razlike“. Podľa článku sa Tuđman pokúšal priniesť do debaty aj tému „Knin“, ale 

bol odmietnutý, o čom Vjesnik súdi: „Inzistiranje na besplodnim razgovorima o referendumu, 

pri čemu nitko ne odustaje ni za milimetar od „republičkog“ stava, dok potpaljeni fitilj u 

Kninskoj krajini postaje sve kraći svjedoči u najmanju ruku o neozbiljnosti s kojom su 

predsjednici jugoslavenskih država prišli razgovorima o mirnom rješavanju jugoslavenske 

krize,“ 172, čo podľa autora dokázal aj sám Tuđman, keď neskôr po otázke, prečo na rozdiel od 

ostatných prezidentov neprišiel obyčajným autom, ale na opancierovanom BMW, opustil 

rokovania. Alebo slovami M. Kučana: „mlatimo praznu slamu“ 

 Prehľad nasledujúcej konferencie pre tlač ponúka strana 4. Zaujímavý je 

predovšetkým názov článku Tuđman odlaskom brani ugled Hrvatske, ktorý nezodpovedá 

obsahu. Chorvátsky prezident sa vyjadril, že dostal z MUP Chorvátska a „3 ďalších 

európskych krajín“ správu, že sa na neho aj druhých prezidentov chystá atentát. Vzrušenie v 

sále potom okomentoval: „Ovaj novinarski skup je veoma zanimljiv. …Ne znam gdje su se 

ovdje održavali mitinzi, ali, sudeći po ovom pljesku, jasno je kako je večerašnji skup 

organiziran. U tome više ne želim sudjelovati.“173 

 Nasledujúci deň píše Vjesnik o národnostnej znášanlivosti, ospravedlneniach F. 

Tuđmanovi zo strany M. Bulatovića, občanov Cetinje aj Čiernohorcov všeobecne, za 

neprofesionálnu atmosféru aj kameň hodený na auto chorvátskeho prezidenta. Budí to dojem 

absolútnej opodstatnenosti jeho činu, snaha pozrieť sa na jeho konanie aj s kritickejším 

pohľadom chýba.  
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Politika tiež uvádza 3. 5. Bulatovićovo ospravedlnenie a dokonca meno človeka, ktorý 

hodil kameň, no dôležitejšie pre ňu je, že Tuđmanovi naďalej prisudzuje dramatizovanie 

situácie, o čom vypovedá už sám názov článku „O pripremi atentata MUP Crne Gore nije 

obavešten“. 

 Tento prístup nie je pre Politiku zriedkavý, predovšetkým vo viacerých prípadoch, 

kedy informuje o vyjadreniach chorvátskych predstaviteľov alebo ich priamo cituje, no pre 

titulok si ponechá úryvok vytrhnutý z kontextu, prípadne vedľajšiu záležitosť, súvisiacu 

s hlavným textom vo význame, ktorý vyhovuje jej spôsobu výkladu udalostí.  

Celkový postoj redakcie Vjesnika a hodnotenie aktuálnej situácie sa zasa dá celkom 

jasne vyčítať zo stručných a jasných vyjadrení v rubrike „Neposredno“ uverejňovanej 

každodenne na titulnej strane. 

Hneď v prvom májovom vydaní tak čítame: „Dokle ćemo svako malo ponavljati u 

dobroj mjeri već politički neefikasnu frazu „Hrvatska je okupirana“? Svejedno je li riječ o 

tihoj ili glasnoj, vojnoj ili velikosrpskoj, četničkoj ili mitingaškoj okupaciji. Hrvatska je u 

opsadnom stanju u kojem više nema prostora za održavanje kontroliranog građanskog 

strpljenja. …„Moćni“ stratezi političke igraonice na jugoslavenskom političkom prostoru, 

očito, zaboravljaju gorku povijesnu istinu: politički dijalog ili dogovor ne može se voditi pod 

sjenom tenkovskog topa. Otkočena puška u atmosferi političkih ucjena, ultimatuma i 

razgovora, koji su ipak otvorili prostor politici popuštanja i uvijek mogućem (!| realno-

političkom kompromisu, okreće se uvijek protiv naredbodavca, ali i svih oni koji glume 

inspicijente u nečemu što samo oni shvačaju kao logičan politički teatar. I zato vojska više 

nije nikakav sigurnosni tampon, kao što prijetvorno tvrde i SSNO i savezno Predsjedništvo (u 

kojem se ta varka neprestano umata u apsurdnu matematiku s vječna četiri glasa Srbije), već 

je groteskna kamuflaža velikosrpske političke strategije.“ 174 Záverom sa konštatuje, že už 

čoskoro sa budú musieť o príklone na stranu demokracie alebo diktatúry rozhodnúť aj 

„olivovosiví“ politici, ktorí nechápu, že ich otáľanie vedie k tragickému krvavému finále a 

dodáva, že aj pre demokraticky zvolených politikov je najvyšší čas, aby sa plne postavili na 

stranu demokracie, čo sa dá vnímať ako fráza, jednostranný apel na srbskú stranu aj ako 

nenápadná kritika vlády HDZ. 

 Politika zasa podľa všetkého súhlasí s postojom srbskej vlády: „Vlada je ocenila da 

svu odgovornost za krvav obračun u Borovu Selu snose nadležni organi Republike Hrvatske, 

posebno MUP koje je bez povoda izvršilo organizovan napad na Borovo Selo lakim i teškim 
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naoružanjem.“175 Srbi v Chorvátsku sú podľa srbskej vlády v stále ťažšom postavení, pod 

nátlakom a upierajú sa im slobody a občianske práva. Článok ďalej nepriamo naznačuje, že 

Chorvátom sú práve zo strany oficiálnych orgánov rozdávané veľké množstvá zbraní, čo 

v krajnom prípade môže viesť až k občianskej vojne. Srbská vláda okrem toho verí, že za 

celkovú situáciu je okrem Chorvátov zodpovedný vrchný orgán zväzovej vlády, ktorý by mal 

okamžite podniknúť nejaké kroky na vyriešenie situácie, oceňuje angažovanosť JNA v 

„predchádzaní medzinacionálnych konfliktov“ a v každom prípade popiera akékoľvek 

obvinenia z toho, že je zapojená do udalostí v Chorvátsku. 

 

Hoci o ich činnosti oba denníky pravidelne informujú, je evidentné, že spoločné 

zväzové orgány už v tej dobe nikto nebral príliš vážne. Pre Politiku sú pomerne časté texty o 

nich iba priestorom pre opakovanie fráz o „nutnosti nájsť mierové riešenia“ a „hľadaní 

východiska z juhoslovanskej krízy“, ktoré ani nezakrývajú, čo si naďalej redaktori, resp. ich 

páni predstavujú pod „Juhosláviou“. Vjesnik im venuje iba minimum pozornosti v porovnaní 

s užšou srbskou a chorvátskou politikou a bez pozorného čítania a výstupov S. Mesića by 

čitateľ ľahko nadobudol dojem, že nič také ako spoločné riadiace orgány Juhoslávie už ani 

neexistuje. Tento postoj výstižne zhŕňa článok, prebratý Vjesnikom z Borby, o rokovaní 

zväzovej Skupštiny ako o rituálnom tanci, ktorý napriek vykázanej práci ukazuje, čo je 

všetkým už dostatočne jasné – „da Jugoslavija u političkom i u ekonomskom smislu ne 

postoji. Ili, tačnije, postoji kao truli panj kojeg termiti sa svih strana naprosto komadaju. 

Svađe, optužbe, dreka, pretnje, ultimatumi, demonstrativno napuštanje sednice, povremeni 

kompromisi – sve se to odvijalo tri dana kao u nekom loše režiranom haotičnom filmu i sve je 

imalo samo jedan cilj – ne popustiti pred „naletom neprijatelja“, dokazati čvrstinu i lojalnost 

republičkim gazdama, otkloniti svaku mogućnost da se do bilo kakvog smislenog rešenja 

stigne,“176 pričom  Ante Marković je dôležitý pre jednu stranu už iba preto, aby upokojili 

Západ a dostali od neho peniaze a pre druhú ako posledná obrana pred „východným 

nebezpečenstvom“. 

 Článok „Poražavajući bilanc“ z 26. 5., teda už po zrušení ekonomickej pomoci USA 

Juhoslávií a veľkom pohoršení, ktoré to vyvolalo, diskredituje povesť federálnej vlády Ante 

Markovića aj zahraničia, ktoré ho podporuje a hrozí sankciami v prípade, že bude prinútený 

odísť. Najskôr sa rekapitulujú pokusy vlády o ekonomické reformy a konštatuje, že zlyhala a 

že: „Mnogo se više može učiniti dobro odabranim merama ekonomske politike a vlada ih vo 
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svom arsenalu jednostavno nema! Čak i ono što mora odmah da učini, ona, gotovo po pravilu, 

preduzima sa zakašnjenjem!“177 O aké opatrenia sa však jedná, nie je ďalej konkretizované. 

Záver článku patrí tvrdeniam, že zahraničím je uznávaná iba z ideologických dôvodov – 

preto, aby škodili tým, ktorí ju kritizujú. Týmto cudzím vládam nejde o ekonomickú 

prosperitu Juhoslávie, ale silne podporujú jedinú osobu, na ktorú stavili, že krajinu pretvorí 

podľa ich predstáv. 

Predsedníctvo SFRJ pritom bola jediná inštancia, ktorá mala podľa zákona právo 

udeľovať rozkazy juhoslovanskej armáde, ktorej úloha sa v priebehu májových dní stávala 

stále výraznejšou a naliehavejšou. S tým súvisí aj postoj sledovaných denníkov voči nej. 

Politika po celý čas vytrvalo stojí na stanovisku, že JNA v postihnutých oblastiach 

predchádza a zabraňuje vzniku alebo eskalácií medzinacionálnych konfliktov. Tak napr. 

vedúci Rádia Vukovar, ktorému bolo zabránené v práci skupinou ozbrojených civilov z HDZ, 

k tomu hovorí: „Da nisu došle jedinice JNA, Borovo Selo bi ušlo u istoriju kao mesto u kome 

je počeo građanski rat. ... Sve ovo govori da je događaj u Borovu Selu razotkrio lažna 

obečanja MUP-a i Policijske uprave da će na ovom području narod u srpskim selima biti 

miran i spokojan.“178 Prerušenie práce rádia práve v okamihu, kedy tam mali diskutovať 

predstavitelia politických strán vukovarskej oblasti, čo by bol „jeden zo spôsobov 

upokojovania situácie“ vytvára predstavu, že takýto záujem z chorvátskej strany nie je. 

Postoj Vjesnika voči úprimnosti proklamovaných cieľov JNA je na počiatku mesiaca 

prinajlepšom spochybňujúci a s vývojom udalostí sa stáva vyslovene nepriateľským, ako 

ukážem nižšie. 

 

 Hlavný priestor titulnej strany z 3. 5. venuje Vjesnik Tuđmanovmu vyhláseniu národu 

ohľadne pokračujúcich a stupňujúcich sa nepriateľských akcií od Kninu po Slavóniu, ktoré 

podľa jeho slov jednoznačne ukazujú na pokus veľkosrbských a četníckych síl vyvolať 

ozbrojenú reakciu armády a znemožniť referendum (19. 6.), ako aj zmenu vo vedení SFRJ 

(15. 6.). Hoci armáda sa otvorene nestavia na ich stranu, jednotlivé činy a vyhlásenia, ako 

separatistov, tak aj predstaviteľov armády naznačujú, že by sa tak v prípade konfliktu stalo. 

Preto je potrebné, aby sa konečne jasne vyjadrili predstavitelia armády aj Predsedníctvo k 

rešpektu a podpore legálne a demokraticky zvolenej vlády. Ohľadne postihnutých a 

zmiznutých policajtov bolo nariadené vyšetrovanie a chystá sa prehodnotenie vzťahov so 

Srbskom, nakoľko sa potvrdilo, že vzbúrenecké akcie sú odtiaľ nielen podporované, ale 
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priamo organizované a to aj oficiálnymi predstaviteľmi. Vyhlásená je mobilizácia rezerv MUP 

v krízových oblastiach, v ktorých sa Chorváti, podľa prezidenta právom strácajúci trpezlivosť, 

vyzývajú k pokoju, podobne ako všetci tí, čo vyzývajú k spontánnemu odporu. Chorvátski 

Srbi sú zasa prezidentom vyzývaní k dištancovaniu sa od teroristov a násilníkov. Polícia sčasti 

pretvorená na Národnú gardu sa bude starať o poriadok, kým vláda sa pokúsi o politické 

riešenie krízy. Až v najhoršom prípade môže potom, ak zlyhajú všetky ostatné prostriedky, 

prísť k obrane štátu so zbraňami v rukách. Dovtedy sa však treba pokúsiť o všetko, aby sa 

zabránilo ďalším obetiam a zachoval sa poriadok. Chorvátska vláda vyzýva svoj ľud, aby 

nepodľahol provokáciam a mal dôveru v jej politiku, ktorá nedopustí stratu ani obmedzovanie 

slobody, demokracie, integrity a suverenity Chorvátska.  

Tento Tuđmanov prejav pôsobí síce rozumne, ale súčasne odhodlane a v detailoch 

dokonca až provokačne. Je pozoruhodnou aj pochopiteľnou skutočnosťou, že s typicky 

provokatívnym názvom „Nudi mir, ali poziva narodnu gardu“, z neho dlhé úseky uverejnila aj 

Politika. Týka sa to hlavne citlivých častí bez akéhokoľvek komentára, spolu s vyjadrením S. 

Mesića pre belehradský rozhlas, že organizátori konfliktov nie sú z Chorvátska. Takáto 

zdanlivá neutrálnosť voči vrcholným predstaviteľom Chorvátska a HDZ prekvapuje iba do tej 

chvíle, kým si čitateľ všimne druhý článok na tej istej strane „Živo blato jednostrane 

propagande“, ktorý vrhá čierne svetlo na chorvátsku tlač: „Današnje zagrebačke novine pune 

su naslova kao što „Nova teroristička ofanziva“, „Četničke horde neće proći“,  „U 

terorističkom gnjezdu“, „Teror Martićeve bande“, „Četnici pucali i hapsili“, „Nove žrtve 

terorizma“ itd., tako da već dugo jednostranoj propagandi izloženi građani Hrvatske imaju 

utisak da se na Hrvatsku sručuju horde osvajača s ciljem da je unište, pokore, pregaze.“179 

Článok ďalej uvádza, že všetky postupy MUP sa tu ospravedlňujú a ohľadne „napadnutia“ 

Borova Sela uvádza extrémne závažné, no nepodložené obvinenie: „Ta akcija, naravno, nije 

mogla biti preduzeta bez odobrenja vrhovništva na čelu s predsednikom Tuđmanom.“ 

V takomto ostrom kontraste by aj bez priameho obvinenia vyzerali odrazu aj omnoho 

umiernenejšie Tuđmanove slová ako prejav tej najhoršej falošnosti.  

 

 Na rozdiel od Politiky, ktorej vyjadrovanie je od počiatku mesiaca prudko 

konfrontačné, písanie Vjesnika v tomto období ešte stále budí zdanie, že sa drží zásad 

nestrannej žurnalistiky. Pri pozornom čítaní je však vidno, že do svojich textov začal 

prepúšťať vyhrotené alebo jednostranné tvrdenia vzdialené od neutrálnej tóniny, ktorá ho 
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predtým charakterizovala. 

 Prvé tvrdenie dokumentuje uverejňovanie správ aj od nepriateľských médií, ako napr. 

prehľad reakcií na aktuálne udalosti v článku „Od podrške do osude“, kde napr. cituje 

odsúdenie „štátneho teroru chorvátskeho vedenia nad srbským národom“ zo strany SPS vo 

Vojvodine ako aj vyjadrenie srbskej vlády, že do situácie nie je zapletená. V tom istom článku 

sa prejavuje aj tvrdenie druhé, keď je denník novosadskej televízie označený za „sramno djelo 

ekipe koja ga je stvarala. Prikazujuči situaciju u Borovu Selu, novinari novosadske TV 

obmanuli su svoje gledatelje. Svi prilozi polazili su od toga da su snage MUP-a Hrvatske 

izvršile teroristički napad na goloruk srpski narod, koji živi u tom selu.“180 

Zaujímavé je sledovať postoj k iným médiám a juhoslovanskej spravodajskej agentúre, 

vzhľadom k vzniku vlastnej, chorvátskej. 

Článok „Iza Tanjugove „željezne zavjese“, napr. píše: „Ukoliko JNA i dalje bude 

kontrolirala javnost zabranom odlaska u Kijevo, a da istodobno putem Tanjuga plasira, ili to 

netko drugi radi u njeno ime, lažne informacije koje su očito trebale izazvati sasvim određene 

učinke kod snaga MUP-a i Hrvata na tom području, ta armija će samo još jednom dokazati da 

je njezina navodno nepristrana uloga samo farsa.“ Kijevo sa tu prirovnáva k Bagdadu a 

Tanjug obviňuje z dezinformácií „kao što je bilo na početku kninske balvan-revolucije kad je 

ta agencija prenijela da je u Kninu proglašeno ratno stanje i da je vojska na ulicama.“181 Hneď 

druhý deň čítame reakciu Tanjugu oznamujúcu, že nie je nič pohoršujúceho na tom, ak 

uverejnil oficiálne vyhlásenie oficiálneho orgánu a že ohľadne druhého prípadu je dobre 

známe, že sa za chybu ospravedlnil „i najzad –  da novinari Tanjuga, koji maju veze s tom 

vješču, sada rade u HINI.“182 

Článok „Teror uz vojni blagoslov“ začína slovami: „Čak i da nisu istinite priče o 

suradnji časnika JNA s ilegalnom Martićevom policijom i ekstremnim Srbima a one se sve 

teže demantiraju s obzirom na brojna i argumentirana svjedočenja, ostaje mučna spoznaja da 

hrvatski narod dolazak oklopnih jedinica na ceste doživljava kao okupaciju.“183 Kým väčšina 

textu je v neutrálnom tóne, nenápadný ústup od neho nastáva tvrdením, že tento pocit je 

zrejme oprávnený, keďže JNA sa zjaví pri „zabraňovaní sporov“ vždy tesne potom, čo príde k 

útoku zo srbskej strany a o „mier“ sa stará vždy až potom, ako sa niekde Chorváti postavia na 

obranu svojich záujmov alebo aj životov.   
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Kým Politika JNA obhajuje a podlizuje jej, Vjesnik uverejňuje na titulke 8. 5. anketu, 

v ktorej sa polovica opýtaných vyjadruje, že armáda v nich vzbudzuje nepokoj a strach, 30 % 

hnev, 7 % spokojnosť, 6 % ľahostajnosť a 0,7 % nadšenie. Intervenciu JNA v Chorvátsku 

podporuje 10 % opýtaných a 82% je proti. To však už nastáva v zmenenej situácií. Ešte 

neskôr, 29. 5., keď už sa špekuluje o rozličných vojenských alternatívach a zahraničnej 

intervencií, poskytuje článok JNA – najveće srpsko poduzeće prehľad grafov ukazujúcich 

skutočný podiel jednotlivých národností Juhoslávie vo vojenských hodnostiach. 

Negatívny postoj chorvátskej verejnosti voči armáde je na druhej strane vyvažovaný 

priestorom pre obhajobu, ktorý jej poskytuje Politika. Už 4. 5. sa tu JNA priamo ohradzuje 

proti správe HINA, že sa armáda zúčastnila tragických udalostí v Borovom Sele a zdôrazňuje, 

ako hovorí správa od Tanjuga, že nevypálila ani guľku, čo sa ostatne stane v najbližších dńoch 

obľúbeným slovným spojením. Hovorca JNA zdôrazňuje, že práve jej príchodom sa skončilo 

krviprelievanie, takže „vest Hine predstavlja potpunu izmišljotinu i tešku optužbu, sračunatu 

na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA, a Hina to ne čini prvi put.“184 

Druhý článok na tej istej strane oznamuje: „JNA zatražila je od Predsedništva SFRJ da naredi 

i odobri mere za razoružanje svih nelegalnih formacija u zemlji. Predsedništvo zemlje to nije 

prihvatilo pa je tako i jasna i poznata adresa na koju se treba obratiti kada se prebrojavaju 

mrtvi i ranjeni. Sve drugo bilo bi licemerje.“185 

 Z vydania 5. 5. sa čitateľ dozvie, že už počiatkom roka malo Chorvátsko viac 

policajtov než celá ostatná Juhoslávia dokopy a ich množstvo sa ešte zvýšilo po nariadení 

Predsedníctva SFRJ o odzbrojení všetkých polovojenských formácií, pričom je „všeobecne 

známe“, že sa nachádzajú hlavne v oblastiach so srbským obyvateľstvom. Vzniká tak 

„militarizované Chorvátsko, vo forme policajno-represívneho režimu, ktorý sa krášli 

demokratickou rétorikou“186. V tomto okruhu vznikli dve skupiny, ktoré majú za úlohu 

„rozbíjanie JNA a srbského živlu SAO Krajiny“. Z ich stretnutí vznikla zápisnica, ktorá sa 

Politike dostala do rúk (nevieme ako) a tzv. „krvavá Veľká noc“ na Plitviciach, pričom dva 

listy zo zápisnice sú súčasťou článku. 

Politiku pritom vôbec nezaujíma prítomnosť zbraní na srbských demonštráciach v 

Krajine. 

Článok „Tajanstvene nočne sahrane“ zasa hovorí, že počet mrtvych príslušníkov MUP 

v Borovom Sele by namiesto oficiálnych 12 mohol byť až dvojnásobný. Politika informuje, že 
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by mohlo ísť o členov regrutovaných z radov kosovských Albáncov a zo zahraničia, 

odvolávajúc sa na  informácie z „kruhov blízkych polícií vo Vukovare“, ako aj od „dvojice 

Srbov, ktorým sa podarilo uniknúť z blokovanej dediny“. Dalšie články hovoria o elitných 

jednotkách HDZ, blokujúcich Vukovar a o poslednom príkaze pred konfliktom v Borovom, 

ktorý znel „nema milosti ni za koga“ a pod.187 Ako sa k takto presnej informácií autor článku 

dostal, sa už nepíše. Vo vecí chystaného referenda sa stavia otázka: „Zašto Sabor ne raspiše 

referendum o političkoj autonomiji Srba u Hrvatskoj, pa ni to legalno i omogući na principima 

kako to imaju i Albanci prema Ustavu Srbije“188 a kritizuje sa výber otázok referenda, ktoré 

sú postavené tak, aby vyhovovali celkovej stratégií chorvátskej vlády v príprave 

osamostatnenia Chorvátska. 

Hneď vedľa je súčasne napádaný aj vysmievaný Tuđman v článku „Pancir košulja za 

Hrvatsku“ (s nadtitulkom „Državni teror“), kde sa okrem iného píše: „Več treći put Tuđman 

napada u jeku pregovora, svaki put s manjim rezultatima. Takva nervoza, nedostatak strpljenja 

i takta ne prilični ni diktatorima od formata. ...Pored upotrebe mladih fanatizovanih ljudi 

u odorima „specijalaca“, vrhovništvo sa sve više panike i sa sve manje mere pokušava da 

upotrebi narod. Patetični ciljevi inače neugroženog patriotizma i postavljanja žena i dece pred 

vojne kolone ravno je doktrini poslednje odbrane pri padu Trečeg rajha.“189 

Svoju verziu histórie o „privezených“ teroristoch prináša aj Vjesnik. Podľa neho 

v Borovom Sele zasahovali Rumuni, a to priamo z obávanej tajnej služby Securitatea. Vo 

vydaní zo 7. 5. sa o tom píše už na titulke v článku „Plačenici u Borovu Selu“ a potom 

pokračuje na strane 4. Vjesnik tvrdí, že na rozdiel od toho, čo rozhlasujú srbské médiá, 

v Borovom Sele zahynuli iba traja civili, ale až 30 platených teroristov. Ich telá boli hodené 

do Dunaja alebo prevezené na druhú stranu. Obyvatelia dediny sa boja vypovedať o tom, čo 

sa tam posledný mesiac dialo, ale výber práve tohoto miesta za terorizovanie je pochopiteľný, 

pretože sa nachádza na pravom brehu Dunaja priamo tam, odkiaľ sa zo srbskej strany 

prevážali teroristi a zbrane.190 

Vjesnik spochybňuje aj úlohu JNA. Kým tá tvrdí, že zachránila 20 chorvátskych 

policajtov, oni tvrdia, že obrnené vozidlá JNA poskytli teroristom krytie pri napadnutí. 

Dôkazom prítomnosti cudzincov je podľa jedných, že nemenovaní svedkovia počuli 

medzi útočníkmi albánsky jazyk. Druhí sa odvolávajú na Glas Slavonije, ktorý písal 

o tetovaniach označujúcich príslušníkov rumunskej tajnej služby, odvolávajúc sa pritom na 
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„spoľahlivé zdroje“. K tomu sa poznamenáva, že Glas Slavonije kvôli neprestajným hrozbám 

musel prejsť do ilegálnej práce, takže články od 6.5. nie sú podpísané a novinári sú chránení 

jednotkou MUP. 

Zaujímavý je fotografický sprievod Vjesnikovho článku. Na dvoch fotografiách je 

údajne ten istý človek – terorista pózujúci so zbraňou v Borovom Sele a v nemocnici 

v Novom Sade. Nemocničnú fotografiu uverejnila 4. 5. aj Politika, ktorá poznala aj jeho meno 

a povolanie – hosťujúci robotník. Ten pre noviny porozprával, ako sa nevinný z ničoho nič 

ocitol uprostred paľby chorvátskych policajtov v článku "Nismo se pomicali tri sata i to je 

nam spasio život". 

 

Politika ešte 6. 5. cituje oficiálne vyjadrenia, podľa ktorých sa nikto mimo Chorvátsko 

bojov v Borovom Sele nezúčastnil, a obviňuje zväzovú vládu, že nechráni srbské 

obyvateľstvo. Vo Vjesniku sa pritom dočítame viacero vyhlásení radikálnych predstaviteľov, 

predovšetkým V. Šešelja, ktorý naopak tvrdí, že nielen tam zasahovali jeho prívrženci. Na 

jeho konferencií pre novinárov dňa 8. 5. sa o tom otvorene hovorilo, píše Vjesnik v článku 

„U svakom selu pet-šest četnika“ 9. 5. Politika zatiaľ naďalej píše o rozdávaní zbraní 

Chorvátom v Slavónií, tentokrát už nielen členom HDZ, ale hocikomu, kto zapýta a 

doporučuje Srbom, aby sa nezúčastňovali referenda, ktorého cieľom je odtrhnutie od 

Juhoslávie. Prebratý článok z denníka Pobjeda „Krvava demokratija“ upevňuje predstavu 

o spolčení Chorvátov s Albáncami nielen na Kosove a pýta sa „šta se kuva u (mogućem) 

trouglu Zagreb-Priština-Tirana?“191 Okrem toho pokračuje v správach o masových útekoch 

Srbov zo Slavónie v článku „Čamcima preko Dunava pod okriljem noći“. 

Vjesnik upozorňovaniu na ľudí utekajúcich z nacionálnych dôvodov kontruje 8. 5. 

titulnou stranou o Chorvátoch, sťahujúcich sa z Vojvodiny, kde sa necítia bezpečne, napádaní 

ako „tuđmanovci“ či dokonca „ustaše“, čím boli postihnutí už po skončení druhej svetovej 

vojny. V článku „Počelo iseljavanje Hrvata iz Vojvodine“ sa tunajší Chorváti sťažujú, že 

chorvátska vláda sa o ich situáciu nezaujíma a že rovnaký osud postihne aj ich srbských 

susedov, vytláčaných radikálnymi srbskými prisťahovalcami. 

11. 5. prináša Vjesnik článok o Rumunoch, chytených v Slavónií. Priznáva, že sa ešte 

nevie, či sa jedná o pašerákov alebo tajných agentov a znovu sa rozčuľuje, že V. Šešelj 

dostáva stále viac priestoru v TV Beograd, otvorene sa vystatujúc svojimi 14 četníkmi 

v Borovom a oficiálne srbské miesta mlčia, dokonca v srbskej skupštine padajú rovnaké 

                                                 
191 V, Krvava demokratija, 6. 5., s. 8. 



127 

 

slová, aké používa on, otvorene sa hovorí, že Tito pridelil Chorvátsku časť srbských území 

atď. Ďalší článok prináša mapu Chorvátska s vyznačenými miestami pohybu jednotiek JNA 

a vysvetlením, že je v tom jasný systém. Šešeljovi sú venované aj ďalšie 2 články – jeho 

tradične arogantnému vystúpeniu v novosadskej televízií ako náhradu za zabránené 

vystúpenie v sarajevskej a prognózu, aká bude jeho politická budúcnosť – s odpoveďou, že 

bude, ale iba v prípade vojny. Nedokáže totiž stále získať viac priaznivcov ako SPO a DS, ale 

súčasne je tajným partnerom SPS. 

 

6. mája prichádza významný nový incident, ktorý mení situáciu – veľká demonštrácia 

v Splite pred miestnym veliteľstvom JNA, pri ktorej rozvášnený dav zabil jedného vojaka. 

Vjesnik v článku „Pucanj, hrvanje, panika...“, popisuje, čo sa stalo, aj následok – že 

demonštranti dosiahli svojho, teda uvoľnenie blokády Kijeva. Tragické úmrtie vojaka 

popisuje ako nešťastný následok politiky armády. Ku viacerým článkom o tejto udalosti je 

pridaná fotografia ukoristeného obrneného transportéra s vyvesenou chorvátskou vlajkou. 

Politika opisuje udalosť faktograficky podobne, avšak s tým rozdielom, že údajne 

podľa niektorých údajov sa zhromaždilo až 100 000 protestujúcich a takisto uvádza meno 

usmrteného vojaka macedónskeho pôvodu. Tragická udalosť tak získava svoju vlastnú tvár, 

ktorú Vjesnik nezverejnením mena obete (v rozpore so svojim obvyklým dôrazom na 

presnosť a fakty) marginalizuje. Na titulnej strane má však okrem toho aj rozmazanú 

fotografiu z HTV, ktorá „obletela svet“. Zápasiaci ľudia na nej sú popísaní ako: „Vojnika 

JNA... davi jedan od učesnika demonstracija, dok ga nekoliko drugih divljački udara. Nečiji 

prsti zabadaju se u oči vojnika“192 a dodáva: „To je samo jedan prizor od jučerašnjih po 

okrutnosti nezapamčenih demonstracija u Splitu.“   

Obraz udalosti tak v očiach čitateľa Politiky získáva barbarské obrysy, čo sa týka 

množstva aj počínania občanov, ktorí podľa Vjesnika žiadali hlavne uvoľnenie prívodu vody 

a prúdu, ako aj dodávky jedla a liekov do blokovanej dediny. Druhá polovica titulnej strany 

oznamuje, že SSNO kvôli aktuálnej situácií nariaďuje pohotovosť, pripravuje mobilizáciu 

JNA a je pripravená zasiahnuť v prípade ohrozenia armádnych príslušnikov, jednotiek 

a objektov. Okrem toho tvrdí, že akciu inšpiroval sám Tuđman (a nasledujúci deň je to 

potvrdené aj zo zahraničnej tlače), ktorý údajne v Trogire povedal: „A zašto niste išli 

demonstrirati pred Komandu Vojnopomorske oblasti tako da i svijet vidi kako ovo nije borba 

vrhovništva nego cijelog naroda ?“193 O odsek nižšie už je z toho závažnejšie obvinenie: 
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„Predsednik Tuđman pozvao je mase da napadnu vojni objekat, predsednik Hrvatske direktno 

je povukao obarač u ratu protiv JNA.“ A ešte ďalej prichádza ďalšia ťažko uveriteľná 

informácia: „Ako je Tuđman pozvao mase na demonstracije, linijom HDZ-a naređeno je da se 

na pripadnike JNA i puca.“ Spolu so zdôraznenou informáciou o tom, ako JNA zachránila 

chorvátskych policajtov, opakovaním faktu, že zo strany JNA nebola ani v tomto prípade 

vypálená jediná guľka a správou z nasledujúceho dňa priamo z titulnej strany, že vrahom 

macedónskeho vojaka počas demonštrácie bol chorvátsky policajt, opäť vytvára jasnú 

predstavu nevďačných a agresívnych Chorvátov. Záver článku je ešte drastickejší a prináša 

absurdné obvinenie, že predstavitelia polície dostali na otázku, ako postupovať v Borovom 

Sele, od ministra obrany Špegelja nasledujúcu odpoveď: „Koncentrišite velike snage 

i sravnite selo sa zemljom. Uzmite pojačanja, blokirajte selo i zbrišite ga.“. Je ťažké 

predstaviť si tieto slová z úst oficiálneho predstaviteľa štátu, ktorý nie je vo vojnovom stave 

a navyše sa týka obce, ktorá je na jeho vlastnom území. Autor článku sa vzápätí provokačne 

pýta: „Treba li sada i JNA da sravni sa zemljom sve stanice policije i MUP-a u Hrvatskoj?“, 

čo znie viac ako návrh či želanie, než autorská otázka novinára. 

Hotovo vojnový stav prezentuje Politika 7. 5. Jeden článok hovorí, že z Vrliky utiekli 

všetci Srbi a ich majetok bol zničený alebo pokradnutý. Sám jeho názov je alarmujúci – 

„U Benkovcu više od 800 srpskih izbeglica“. Nasleduje srdcervúci príbeh raneného vojaka 

„Majčino srce dva puta snažno zadrhtao“ i emocionálna správa z mesta pôvodu 

macedónskeho vojaka zabitého davom v Splite „Tuga za izgubljenim životom i gnev zbog 

zločinačkog akta“ Zo Sašu Gešovského sa nasledujúce dni vytvára mučeník, využitý od 

okamihu kedy je na titulke Politiky 8. 5. odhalené, že vrahom bol policajt, na stupňovanie 

nepriateľstva voči chorvátskej polícií. 

Politika vo svojej snahe vykresliť Chorvátsko ako krajinu necivilizovaného divočenia 

často poukazuje na to, že ani novinári sa tu nemôžu cítiť bezpečne, čo vyvrcholí až apelom 

belehradských redakcií na štátne a republikové orgány, aby ich chránili, o čom hovorí text 

„Novinarima obezbediti normalne uslove za rad“ z 14. 5. Obzvlášť sa hodí ak ide o reportérov 

zahraničných, napr. v článku „Pretučen i novinar nemačke Radio-televizije“ zo 4. 5. Bitku 

v Chorvátsku dostal aj spravodajca Reuters a z celkovej situácie sa vyvodzuje, že „Lična 

bezbednost izveštača iz Hrvatske ugroženija nego na ratnim poprištima u svetu“, ako znie 

názov článku z 8. 5. Vjesnik však takisto nemá problém nájsť podobné prípady, čo dokazuje 

článok „Novinarkama prijetili vješanjem“ z 12. 5. Pritom ani nemusí ísť o novinárov, úplne 

stačí, že má človek niečo s novinami do činenia. Článok „Opasna profesija – vozač novina“ z 

11. 1. popisuje mnohé zážitky v ktorých sa zamestnancom Vjesnika v Dalmácií a Like hrozí, 
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strieľa sa na nich, noviny sa pália a stánky podmínovávajú. 

Či sa napokon do Kijeva potrebná pomoc naozaj dostala, sa z porovnania denníkov 

nedozvieme. Politika 8. 5. tvrdí, že Tuđman klamal a kamión s pomocou bol zastavený 

srbskými milíciami, keďže podľa Martića prevážal okrem jedla a liekov aj uniformy a zbrane. 

Situáciu v Kijeve označuje za „hystériu“ podporovanú chorvátskou vládou a vzápätí kontruje 

3 srbskými dedinami zablokovanými jednotkami MUP, zatiaľ čo Vjesnik uvádza dementi 

Ministerstva informácií ohľadne Tuđmanovho výroku, ktorý bol vraj chybne interpretovaný. 

 

Na splitskú udalosť v podaní Politiky nadväzuje mariborská v poslednom týždni, kedy 

došlo v Slovinsku k viacerým incidentom medzi Teritoriálnou obranou a JNA a popritom k 

zajatiu niekoľkých príslušníkov jednej i druhej. Čítateľom Politiky sú podávané podobným 

štýlom a s dôrazom na to, že nejde ani o náhodné ani ojedinelé udalosti. 25. mája je celá 

strana venovaná fenoménu („Više incidenata u Sloveniji“), pričom článok „Rizična avantura“ 

spomínajúci blokádu kasární JNA upozorňuje, že: „Ono što ni neprijatelj jedan drugome ne 

čini u ratu, prekid vode za bolnice, to sada vojnim ambulantama rade u Sloveniji.“ Janez 

Janša a jeho štáb si pritom neuvedomujú, že to isté by sa mohlo stať celému Slovinsku. 

Varovanie pokračuje spôsobom, že „ima i nagoveštaja, da će svaki šamar JNA uzvratiti 

pesnicom“194 Popritom sú však uvedené aj oficiálne stanoviská a vyhlásenia slovinských, ako 

aj srbských predstaviteľov, z ktorých prví považujú udalosti za inscenované akcie proti 

Slovinsku a TO a Milošević aj Jović opäť uisťujú, že nebudú brániť osamostatneniu západnej 

republiky. Na druhý deň sa v súlade s tradičnou logikou vytvárania paranoje a predstavy 

rozsiahleho, dobre organizovaného sprisahania spomína, že pred objektami JNA v Slovinsku 

boli pravdepodobne aj príslušníci militantného krídla HDZ, ktorí prišli „rutinne vyvolávať 

nálady proti JNA“, pričom samotných Mariborčanov zas až toľko nebolo. 

26. 5. sa v článku „Razbijanje umesto celine“ dokonca píše: „Trebalo bi odista biti i 

nesmotren i neodgovoran pa ne zapaziti da je ovaj „incident“ vremenski podudaran sa 

manevrima NATO u tom delu Evrope“195 O pripravenosti NATO na vojenskú intervenciu sa 

koncom mesiaca, súčasne s búrkou rozhorčenia proti zastavení ekonomickej pomoci z USA 

píše viackrát. 

 

 Hoci chorvátska propaganda vo Vjesniku nepôsobí v tomto období tak výrazne 

a otvorene jednostranne ako tá v Politike po celé sledované obdobie, pozorným čítaním sa 
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dajú vysledovať malé zmeny a neustále posuny smerujúce k mobilizácií vlastenectva 

a chvíľami až výtrysk otvorenej podpory nacionalizmu. Chorvátska tlač prostredníctvom 

svojich správ v máji 1991 vyzýva občanov, aby aj so zbraňou v ruke bránili svoju vlasť do 

posledného metra. Tento tón je zrejmý hlavne v správach od HINA, ktoré zaberajú značnú 

časť publikačného priestoru a neplní tak funkciu tlačovej agentúry, ako je chápaná 

v liberálnom demokratickom zriadení. Projuhoslovanská rétorika už zaznieva iba 

v sporadicky uverejňovaných vyjadreniach zväzových orgánov a hoci Vjesnik často apeluje 

na mierové a priateľské spolunažívanie, dá sa v ňom nájsť viacero správ, hlavne zo začiatku 

mesiaca, v ktorých sa srbskí spoluobčania vôbec nespomínajú, hoci by mali. 

 Podstatou je negovanie srbskej propagandy vykresľujúcej chorvátsky národ ako 

genocídny, ale v tomto období sa začínajú vyskytovať aj tendenčné tvrdenia o dejinách, ktoré 

sa predtým vo Vjesniku nenachádzali, aj keď obvykle iba v drobných poznámkach. 

Nacionalistický tón zaznieva napríklad z inak objektívne ladeného článku „Pokušaj tihe 

okupacije“, ktorý obviňuje JNA z prisluhovania veľkosrbskej politiky S. Miloševića už od 

demokratických pluralitných volieb. Dá sa v ňom prečítať veta: „Ne smije se zaboraviti da je 

hrvatski narod u drugom svijetskom ratu dijelom pokazao da ne podnosi i ne priznaje nikakvu 

okupaciju...“196 Či už mal autor pri písaní na mysli partizánov, NDH alebo Srbov, podstatné 

je, že z toho vyvodzuje, že predstavitelia JNA by si mali uvedomiť, že ich ďalšie avanturizmy 

na území Chorvátska môžu vzbudiť oprávnené reakcie chorvátského národa. V tom istom 

článku sa spomína často používaný výraz „Srboslavija“, ktorý má dokumentovať srbskú 

snahu udržať pohromade Juhosláviu výhradne pre srbský osoh. V akýkoľvek zmysel jej 

zachovania už na chorvátskej strane nikto neverí a vyjadrenia o nej sú ladené nepriateľsky až 

pejoratívne, ako dokazuje aj úryvok článku prebratého z denníka Večernji list: „Prihvatili su 

se oni, očito je to, očuvanja Jugoslavije kao tamnice i grobnice južnoslavenskih naroda.“197 

Tento termín nie je vo Vjesniku použitý jediný krát, rezonuje aj v spore dvoch zväzov 

vojnových veteránov z čias NDH Hrvatski domobran a Društvo bivših vojnika regulerne 

hrvatske vojske, z ktorých jeden neuznáva za členov ustašovcov (!) a druhý zasa „komunistov, 

bývalých komunistov a prebehlíkov na boľševickú stranu“. DBVRHV považuje NDH za 

„splnenie 800-ročného sna chorvátskeho národa o vlastnom štáte“, ktorý uznalo 40 cudzích 

štátov a ktorej cieľom bol boj „protiv komunističko-boljševičke strahovlade zajedno sa silama 

Osovine.“ Ustašovci tak podľa zakladateľov spoločenstva neboli „ni nacisti, ni fašisti, već im 

je cilj bio zaustavljanje nadiranja komunizma i četničkog ravnogorskog pokreta koji su 
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divljuči neprijatelji hrvatskog naroda. Jer NDH nije htjela nikakvu Jugoslaviju budući da je to 

grobnica hrvatskog naroda a hrvatski je narod godinama nakon svršetka bio je trovan 

komunističkim lažima koje su izjednačavale ustaštvo s fašizmom.“198  Vjesnik nielenže dáva 

takýmto organizáciám priestor,  ale ich vyhlásenia necháva bez komentára, čo by sa predtým 

rozhodne nestalo. Takáto očividná rehabilitácia NDH jasne svedčí o jeho výraznom posune 

smerom k nenávistnej nacionalistickej propagande.  

 

 Negačný prístup voči rétorike srbských médií sa prejavuje aj v uverejnených listoch 

čitateľov, napr. v reakcií na fejetón Vjesnika „Mozaik izdaje“ z 20. 4., kde čitateľ, zatvorený 

počas vojny v koncentračnom tábore pri Belehrade vyjadruje prekvapenie nad tým, do akej 

miery spolupracovala srbská pravoslávna cirkev s nemeckým okupátorom a diktátorom 

Nedićom, pričom „u Srbiji se samo govori kako je SPC za rata malone surađivala s 

komunistima. To je već oformljeno mišlenje a za suradnju s okupatorima se proziva samo 

Stepinac i katolička crkva. Ni riječi nema o vezama SPC s Nijemcima, četnicima, 

nedićevcima i ljotićevcima.“199 Autor dodáva, že čítajúc vo fejetóne citáty predstaviteľov 

SPC, ani slovom sa nelíšia od toho, čo v súčasnosti dennodenne počúva od Miloševića, 

Draškovića, Šešelja, akademikov SANU, v srbskej televízií či na stránkach Politiky. 

 Podobne ako predtým, dôležité miesto v oboch denníkoch patrí vyjadrovaniu 

súnáležitosti a podpory, resp. odsúdenia. Noviny sú plné kratších správ, ktoré informujú o 

postoji občanov a organizácií, mestských výborov a politických strán k aktuálnym udalostiam. 

Krátky výber správ, často aj dosť radikálnych,  ktoré zverejňuje Vjesnik, jednoznačne ukazuje 

na národné pozície. Tak napr. Obrana ili nestanak prináša postoj HSS (Hrvatska seljačka 

stranka): „Hrvatskom narodu preostaju dvije mogućnosti: da ustane kao jedinstveno biće u 

obrani gole egzistencije pred pokušajem fizičke likvidacije od strane poraženih boljševičkih 

snaga koje se kriju iza maske velikosrpstva ili da se pomiri sa sudbinom brisanja svoga imena 

i zatiranja vlastita roda“200, pričom sa pýta Západu: „Da li je u njihovu scenariu za očuvanje 

Jugoslavije hrvatskom narodu namijenjena uloga Kurda?“ Že sa jedná o okupáciu, sa zhodli 

aj ďalšie politické strany. Stanovisko HKDS (Hrvatska kršćanska demokratska stranka) napr. 

znie: „Izlazak oružanih bandi na čelu s tzv. JNA u sela hrvatskih krajeva HKDS drži 

terorističkim činom i okupacijom Hrvatske.“201 A tá istá strana informuje v texte „Dok traje 

agresija“ o jednotnom postoji ďalších 6 opozičných zoskupení, ktoré agresiu, popri jej 
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odsúdení, chcú využiť aj proti vládnucej strane. Podobne predseda HSLS (Hrvatska socijalno- 

liberalna stranka) sa vyjadril, že ak sa z obce stiahnu sily MUP, bude to znamenať aj 

stiahnutie F. Tuđmana zo záujmov Chorvátska. 

Tejto skutočnosti si všíma aj Politika, keď píše o stále ťažšej Tuđmanovej pozícií, 

nakoľko „Hrvatska opozicija, međutim, upučuje sve žešče kritike na račun Tuđmana, 

zahtevajči „čvršču“ ruku  prema onima koji ugrožavaju suverenitet Hrvatske.“202   

Podobným vyjadreniam podpory a odhodlania sú v nasledujúcich dňoch venované celé 

strany. Obzvlášť podstatné pritom je, že sa pridávajú aj Srbi, zakladajúci práve v tej dobe, 

v poslednej chvíli, resp. neskoro, novú politickú stranu SNS. Vjesnik v rubrike 

uverejňovaných listov takmer každý deň poskytuje priestor občanovi srbskej národnosti, 

vyjadrujúcemu podporu a solidaritu chorvátskej vládnej moci, hraniciam v pôvodnej podobe 

a pokojnému spolunažívaniu. Dva príklady za všetky: „Šutnja srpskih intelektualaca 

u Hrvatskoj... posredno pomaže ekstremizmu (i srpskom i hrvatskom).“203 Čitateľ týchto ľudí 

nazýva hanbou svojich predkov, podobne ako ich idoly v Belehrade, ktoré rozbitím marcovej 

demonštrácie dokázali, že nemajú v úmysle Srbov chrániť, a už vôbec nie tých mimo Srbska a 

“Krajiny“. Iný deň v čitateľskej rubrike čítame, že SNS je poslednou šancou vo chvíli 

samoizolácie a neistoty srbskej menšiny, pretože: „Sistematsko zastrašivanje srpskog naroda 

povratkom tragične prošlosti i stalno isticanje njegove ugroženosti bez konkretizacije dovelo 

je do njegove političke instrumentalizacije.“204 

V ďalších dňoch nasleduje podpora vyjadrená aj od celých skupín obyvateľstva 

a k zmierneniu vzrastajúceho medzietnického nepokoja majú prispieť aj vyjadrenia SNS či 

akcentácia Tuđmanových vyjadrení o zaistení občianskych práv a slobôd všetkým menšinám. 

Vjesnik takýmto spôsobom pôsobí proti predstave chorvátskych Srbov zjednotených v 

jedinom tábore. SNS je nová šanca: „Dajemo otvorenu podršku i divimo se hrabrosti svih 

pojedinaca i grupa građana srpske nacionalnosti koji su smogli snage a javno se oglasili protiv 

četničkog terorizma te dali podršku demokratskom načinu rješavanja problema kao jedinom 

putu za miran suživot Hrvata, Srba i ostalih građana Hrvatske. Posebno nas se doima reakcija 

grupe Srba iz Biograda na Moru, Srba zaposlenih u Tvornici duhana u Zagrebu, grupe Srba iz 

Splita, Srba iz Imotskog, Mjesnog odbora SDS iz Drniša, radnika Srba u zadarskom SAS-u 

i drugih.“205 

Iný prúd reakcií čitateľskej obce vo Vjesniku predstavuje pripomínanie četníckeho 
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teroru z čias vojny a jeho prirovnávanie k súčasným zverstvám páchaným na policajtoch, 

ktoré sa objavujú v druhej tretine mesiaca. Prvá z nich, z 9. 5. popri spomienke na odrezanú 

hlavu nič netušiaceho profesora na návšteve v kninskej oblasti deň po povstaní, plní aj druhú 

funkciu, ako dokazuje veta: „Svoj zločin ustanici su pred Talijanima porekli, kazavši da je to 

djelo ustaša, kao što su i kroz čitav rat svoje zločine podmetali ustašama.“206 Po takejto okatej 

relativizácií ustašovských zločinov odsudzuje čitateľ popri inom dňa 10. 5. „dvoch 

psychiatrov“, teda nacionalistických predstaviteľov chorvátskych a bosenských Srbov J. 

Raškovića a R. Karadžića, že vedú národ ako pacienta, ktorému treba dať vlastný štát ako 

liek, pričom „Liječeći tako i šireći paranoju kao zarazu, doktor se očito i sam inficirao pa se 

vrti u krugu kontradiktornosti i besmisla.“207 

 Politika sľuby o ochrane všetkých občanov Chorvátska a starostlivo budovanú 

reputáciu špecializovanej polície samozrejme zo všetkých síl spochybňuje, napr. v článku 

„Napad na „Politikino“ dopisništvo“, v ktorom sa tvrdí, že sa niečo také v priebehu 2 rokov 

stalo už 5-krát, ale podobne ako útoky na iný srbský majetok v Chorvátsku „policija nije 

otkrila nijednog napadača na srpsku imovinu, groblja i spomenike“.208 Na druhej strane 

popiera tvrdenia chorvátskych médií, že sú ohrozovaní Chorváti žijúci vo Vojvodine. 

 

Ďalšou témou, ktorá pravidelne zapĺňa stránky novín, sú veľké, resp. medializované 

súdne procesy. Článok „Odbijaju optužbu i brane se čutanjem“ 3. 5. hovorí o procese, ktorý 

začal v Záhrebe proti štvorici obžalovaných vrátane známeho kriminálnika a neskôr 

nacionalistu Željka Ražnatovića, známeho pod prezývkou Arkan, z prípravy vzbury proti 

štátu. Na rozdiel od kosovských súdov, tu sa bez problémov poukazuje na to, že ide skôr 

o proces politický, než kriminálny a nastoľuje otázka či je vôbec legálny, keďže ignoruje 

juhoslovanský zákon a riadi sa iba novým chorvátskym. Obvinenia sú marginalizované 

a rozsiahlejší článok o priebehu procesu je uverejnený nasledujúci deň v texte „Arkan ne želi 

da govori“. 

Politika venuje procesu veľkú pozornosť v niekoľkých článkoch, ktorých základom je, 

že celá záležitosť je vykonštruovaná a svedkovia boli ohrozovaní. 

 Vjesnik informuje 9. 5. aj o snahe o obnovení procesu s Azemom Vllasim a ďalšími 

kosovskými Albáncami rok po oslobodzujúcom rozsudku. Uvádza sa tu aj nariadenie, že zo 

všetkých chorvátskych médií môže byť prítomný iba jeden novinár. 
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 Niekoľko rozsiahlych článkov sa venuje „procesu s Virovitičanmi“, skupiny obvinenej 

z prípravy ozbrojenej vzbury, v ktorej bol ako dôkazový materiál použitý aj film 

zachytávajúci chorvátskych ministrov Martina Špegelja a Josipa Boljkovca jednajúcich o 

nákupe zbraní.  „Prava istina o suđenju „Virovitičanima“ z 13. 5. obviňuje predstaviteľov JNA  

zo „stalinistickej montáže“ na Vojenskom súde v Záhrebe, pomocou ktorej by chceli 

zdiskreditovať nielen ich, ale aj F. Tuđmana a S. Mesića, ktorých mená sa tam spomínajú. 

Posledný menovaný neskôr potvrdil, že nahrávka samotná, hoci upravená a prestrihaná, bola 

autentická.209 Film sa stal hlavným triumfom procesu, ktorý zámerne prerástol do celoštátne 

rozmazávanej aféry. Svedectvá naproti tomu zneli - aspoň podľa detailnej analýzy Vjesnika - 

amatérsky, protichodne a nepresvedčivo. Celý prípad uzatvára záhrebský denník článkom  

„Politika, laži i video“ z 26. 5., ktorý rekapituluje vývoj „monštróznej politickej montáže“, 

kde boli obvinenia podané na základe juhoslovanských zákonov, ignorujúc tie chorvátske a 

prevracajúc tak obranné a útočné pohnútky. Hlavný svedok bol pochybnej povesti, pričom 

svedkovia v prospech obvinených neboli pozvaní, a to dokonca ani tí, ktorí sa priamo 

spomínajú v obžalobe, pretože slovami sudcu je „u ovom procesu već sve jasno i da su 

zahtjevi upravljeni na nepotrebno odugovlačenje procesa“210. Vykonštruovanosť celej 

záležitosti podľa autora článku dokazujú aj prekvapivo nízke tresty za natoľko závažné trestné 

činy. 

 

 Vjesnik sa v tomto období ešte výraznejšie než predtým stavia na stranu práv 

ostatných národov v Juhoslávií. Týka sa to napr. reportáže „Albanski Crnogorci – Oteta vjera 

i domovina“ s mimoriadne zvýrazneným nadpisom, ktorá pojednáva o 1630 Čiernohorcoch, 

ktorí utiekli z Albánska do vysnívanej domoviny len preto, aby boli v Juhoslávií delení 

naprieč rodinami, umiestňovaní v nevyhovujúcich táboroch, zle stravovaní a napokon 

pokrstení ako Srbi. Slovami jedného z utečencov: „U Albaniji smo imali problema da 

sačuvamo svoj nacionalni identitet ali smo se, bar, među sobom i te kako identificirali kako 

Srbi, Crnogorci, Muslimani, ili Makedonci.  U tom smislu među nama tamo nije bilo 

nesporazuma i pritisaka koje ovdje osječam na svakom koraku.“211 Vjesnik v evidentnej snahe 

zdôrazniť, že Čiernohorci nie sú Srbi, ďalej píše: „Manipulacija albanskim Crnogorcima u 

političke svrhe počela je onog trenutka kada su stupili na jugoslavenski teritorij. Televizija 

Crne Gore i titogradska „Pobjeda“ odmah su počeli posrbljivati Vračane što je kulminiralo 13. 
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travnja kada je 150 ljudi u Cetinjskom manastiru, koji se sada naziva Srpskim pravoslavnim 

manastirom pokršteno u Srbe i to pod plaštom vračanja njihovih rođenih imena i prezimena 

koja su bila albanizirana,“ pričom metropolita Amfilohije „razumije se, ovim nevoljnicima, 

nije rekao da će im u rubrici nacionalnost biti napisano srpska!“ Nasleduje vyjadrenie 

protestov čiernohorskej autokefálnej cirkvi, Liberálneho zväzu a Federalistického hnutia a 

citácia z týždenníka Monitor: „Ne treba mnogo mudrosti da bi se uvidjelo da je u pitanju igra 

u kojoj je politika kreator, crkva izvođač a ljudi – rekviziti!“ so záverom: „I, zaista, religijsko-

duhovni čin krštenja, kao sveti obred koji je uvijek bio strogo privatni i intimni čin, pretvorio 

se u pravu vjersko-političku demonstraciju, na koju su ljudi masovno dovedeni, uz to krajnje 

neobavješteni i izmanipulirani.“ 

 V porovnávacej perspektíve inak platí, že kým Politika venuje pozornosť vytvoreniu 

Družstva obcí so srbským obyvateľstvom, Vjesnik píše o vzniku Družstva srbsko – 

chorvátskeho priateľstva... 

 

 Vjesnikov článok „Bez Srba u Hrvatskoj“ z 1. 5. píše o problémoch s popisom 

obyvateľstva, ktoré sa týkajú bojkotu Albáncov na Kosove aj v Srbsku „ne samo za to da bi se 

solidarizirali s Albancima na Kosovu nego i kako bi izbjegli neprilike zbog nacionalnog 

izjašnjavanja „Albanac“, što je u pojedinim krajevima Srbije toliko „ozloglašeno“ da u očima 

nacionalista zvuči kao „neprijatelj Srba i Srbije“212. Druhým veľkým problémom je 

zastrašovanie Chorvátov a Maďarov vo Vojvodine zo strany SPS a SDS, ktoré malo za 

následok, že v Subotici, „najchorvátskejšom meste mimo Chorvátska“ o polovicu poklesol 

počet ľudí, ktorí sa prihlásili k tejto národnosti, pričom vzrástol počet Srbov, Juhoslovanov a 

objavila sa nová kategória tzv. „Bunjevaca“, ktorých Vjesnik identifikuje ako chorvátsku 

etnickú skupinu prisťahovalcov, s vyše 17 000 prihlásenými. Tretím neuralgickým bodom 

sčítania obyvateľstva je podľa Vjesniku bojkot, podvody a krádeže v oblasti kninskej Krajiny. 

Päť občín s prevažne srbským obyvateľstvom odmietlo poslať sčítacie lístky, hoci za ne 

vybralo peniaze, pričom si ich po príklade Srbska vynútili špeciálne v cyrilike a manipulujú s 

počtom Srbov tým, že do nich zapisujú aj ľudí žijúcich vo Vojvodine a Belehrade. Vjesnik 

poznamenáva, že okrem Srbov a Chorvátov, „Ostatak čine „ostali“ među kojima je najviše 

„Jugoslavena“, u čijim redovima dominiraju građani hrvatskog podrijetla“. Tieto informácie 

(a spôsob ich podania) vypovedajú o snahe Vjesnika (a chorvátskej vlády) vytvoriť dojem o 

nižšom počte srbského obyvateľstva vo vnútri chorvátskych republikových hraníc, zatiaľ čo 
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upozorňujú na také isté snahy srbskej strany ohľadne chorvátskej menšiny vo Vojvodine. 

 Na problémy so sčítaním obyvateľstva sa sťažuje aj Politika, avšak výlučne 

v súvislosti s kosovskými Albáncami. V článku „Propao i drugi pokušaj popisa stanovništva 

na Kosovu“ z 5. 5. je hneď niekoľkokrát spomenuté, že „dôvodu na odmietnutie zúčastniť sa 

nebolo“, pretože to patrí k bežnej praxi civilizovaného sveta. Že sa k "bežnej civilizovanej 

praxi" nepridali aj mnohí chorvátski Srbi, sa však nespomína. Ďalej sa tvrdí, že sčítanie v roku 

1981 bolo falzifikované, pretože sa ako Albánci zapísalo mnoho moslimov a Rómov, čím sa 

spriemerovali veľké nelegálne bohatstvá Albáncov. Reálne čísla by podľa Politiky 

nevyhovovali miestnym nacionalistom, ktorí mnohými podvodmi naposledy zvýšili na 

dvojnásobok počet Albáncov, aby mohli žiadať samostatnú republiku. To je napriek možným 

rozličným manipuláciám aj z albánskej strany veľmi nepravdepodobné, predovšetkým v 

komunite s najvyššou pôrodnosťou v Európe a privádza skôr k domnienke, že Politika sa 

snaží povedať, že pomer Albáncov voči slovanskému živlu na Kosove predsa len nie je až 

taký prevažujúci, ako vtedajšia pre srbské záujmy nepríjemná realita. 

 

 Hoci propaganda Vjesnika navonok nepôsobí zďaleka tak agresívne ako v prípade 

Politiky, jeho jasné stavanie sa na národné pozície je zrejmé aj z tlmočenia silných slov 

chorvátskych predstaviteľov bez akéhokoľvek komentára. Napr. citát V. Šeksa v súvislosti s 

Kijevom z 2. 5.: Kijevo je hrvatski Staljingrad a ono ne smije pasti, uostalom i nemamo se 

gdje povući, nemožemo to i da hoćemo,213“ je rozhodne prehnané vyhlásenie, stavajúce 

navyše juhoslovanskú zväzovú armádu do jednej skupiny s nacistami. 

 V súvislosti s prejavovaným vlastenectvom neprekvapuje, že Vjesnik stojí plne za 

Tuđmanom a nijaké jeho kroky nikdy nespochybňuje ani negatívne nekomentuje, čím sa 

aktívne podieľa na vytváraní jeho kultu. Prezidentov význam potvrdzuje aj propagácia knihy 

Dr. Franjo Tuđman, prilozi za političku biografiju, neautorizirana verzija, D. Butkovića a D. 

Grakalića na stránkach novín. Na Tuđmanove narodeniny 14. 5. Vjesnik nielen že popiera 

správu Politiky „poznate tvornice laži“ ako býva pravidelne označovaná, o doktorovi zo 

Švajčiarska, ktorý ho má operovať na srdce, ale aj ďalšej, ktorá baží po senzačnosti, pretože 

Tuđman podľa Úradu prezidenta žiadne problémy so srdcom nemá. Jedná sa totiž o kampaň 

„širenja defetizma i pokušaj privikavanja Hrvatske na moguće obezglavljivanje na ovaj ili 

onaj način – bolešču ili „strijeljanjem bez suda“214. Autor však má za to, že: „Politika koju on 

vodi je samo aktualna politička sinteza povijesnih težnji hrvatskog naroda“ a jeho smrť by, 
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podobne ako Radićova, iba posilnila jeho zjednotenie. Podobná formulácia sa vyskytuje aj 

v oficiálnom blahoprianí od parlamentu, kde mu želajú všetko najlepšie atď. „na Vašem putu 

kojim Hrvatsku, hrvatski narod i sve njene građane vodite prema konačnom ostvarenju 

stoljetnih težnji i ideala.“215 

 Popritom však Vjesnik naďalej informuje aj o domácej opozícií a koncom mesiaca, po 

roku vlády demokraticky zvoleného vedenia krajiny, prináša rozsiahlu bilanciu politického 

života, v ktorom sa prostredníctvom HSLS v článku „Nepovoljni uvjeti za opoziciju“ menujú 

problémy nedostatočných občianskych slobôd, prílišnej previazanosti katolíckej cirkvi a 

štátnej moci, ako aj nedostatočného priestoru pre opozíciu v štátnych médiách. Tie sú podľa 

HSLS kontrolované, čo je zásadná nevýhoda predovšetkým pre neparlamentárnu opozíciu, 

ktorá na nich závisí a dôležitý je aj fakt, že sa „každá ostrejšia kritika vlády tlmočí ako 

protichorvátska“. Takáto otvorená kritika oficiálnej línie naznačuje, že v redakcií Vjesnika 

mohlo dochádzať k diferenciácií novinárov na „prorežimných“ a nezávislých. 

 

 Keďže ten istý problém ako Chorvátsko, teda zmiešané obyvateľstvo a nárast 

nacionalizmu, trápil aj Bosnu, je jej vo Vjesniku venované proporcionálne omnoho viac 

miesta než ostatným republikám. Je to pochopiteľné aj z prítomnosti miestnej HDZ, ktorá tam 

nepôsobila ako samostatná strana. Povedané slovami predsedu miestneho výboru HDZ v 

Tomislavgrade (Duvne): „HDZ je jedinstvena organizacija, ne samo u Hrvatskoj i Bosni i 

Hercegovini, nego u cijelome svijetu“216. 

 Článok „Zašto su BH Srbi protiv Bosne“ z 2. 5. sa pokúša objasniť to, čo nazýva 

„radikálnou, ultimatívnou a v podstate protibosenskou“ politikou SDS vysvetlením, že 

vrcholní predstavitelia SDS jednak nie sú pôvodom z Bosny a druhak, že sú medzi nimi 

najradikálnejší bosenskí Srbi. Jedná sa o nacionalistov, ako aj konvertitov z komunistických 

radov, ktorí teraz „musia dokázať, že sú kresťanskejší ako pápež“. Záhadnejšie podľa autora 

je, prečo v srbskom obyvateľstve BiH nie je takmer nijakej reakcie proti tomu, okrem pár 

novinárov a intelektuálov, keďže, ako tvrdí, s výnimkou medzivojnového obdobia bosenskí 

Srbi nikdy neprejavovali túžby spojiť sa s Belehradom a sami vytvárali Bosnu ako štát a svoju 

vlasť, nie Srbsko, ako sa im snažia nahovoriť obhajcovia veľkosrbstva. Záverom autor, jasne 

sa pseudohistorickou argumentáciou snažiaci oddeliť Srbov z Bosny od tých zo samotného 

Srbska, vyjadruje obavu, že za svoje pobláznenie týmito ideami budú bosenskí Srbi platiť 

svojimi hlavami a to vtedy, keď ich zvodcovia budú ďaleko, čo znie až výhražne. Podobne 
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ako v prípade „kninského zubára“ upozorňuje Vjesnik na nekompetenciu predstaviteľov 

rozdeľujúcej srbskej politiky v Bosne v prípade B. Vučurovića, ktorý bol ešte pred rokom 

kamionistom, no dnes je na čele Srbskej národnej rady pre východnú Hercegovinu namiesto 

mnohých významných intelektuálov, ktorí sa pridali k SDS, v článku s príznačným názvom 

„Kamiondžija vo fotelji“ a otázkou v nadtitulku: „Kako se biraju funkcionari u SDS BiH ?“217 

 Jednostranný prístup Politiky k Bosne riadiaci sa postojmi srbských nacionalistických 

strán neprekvapuje a veľmi stručne sa dá vystihnúť výrokom: „Kad se ruši unitarna i skupa 

država, logično je da se ruši skupa i unitarna republika.“218 Bosna nie je vnímaná ani 

rešpektovaná ako samostatná republika, ale podobne ako Chorvátsko iba ako akýsi 

administratívny útvar v rámci Juhoslávie, ktorý aj bude existovať iba v rámci Juhoslávie. 

Vzhľadom k tomu, že v oboch republikách pôsobia pre Srbov a Chorvátov tie isté politické 

strany, Politika o dianí v Bosne informuje výhradne z pozícií SDS. Navyše od 11. 5. sa 

o situácií píše v konšpiračnom tóne a pri všetkých udalostiach sa jedným dychom spomína F.  

Tuđman aj A. Izetbgović, ktorých strany HDZ a SDA „pevne zväzujú zelené zástavy 

s polmesiacom a šachovnicu“. Z toho vyvodzuje autor článku „Srbi napadnuti – Hrvati 

napravili region“, že sa Srbi v Bosne a Hercegovine stále pevnejšie viažu na SDS, pretože 

nevidia iné východisko života v spoločnom štáte. Predobraz blízkej budúcnosti v Bosne 

poskytne nasledujúci úryvok: „Ako je neko dosad sumnjao o scenariju koji su sačinili 

Izetbegović i Tuđman, bar sada, posle događaja u zapadnoj Hercegovini, ne bi trebalo da ima 

takve rezerve. Brže nego što se očekivalo ostvarila se najava Stjepana Mesića da je „sada na 

redu Bosna“. Jer, napad na JNA u Splitu odmah se, kao po komandi, nastavio u zapadnoj 

Hercegovini na inicijativu HDZ iz Širokog Brijega, odakle se, kao što je poznato, i danas 

legalno regrutuju ustaše.“219  23. 5. sa informuje o výzve srbských poslancov A. 

Izetbegovićovi, aby spolu so svojou stranou vyjadril oddanosť spoločnému štátu a objasnil, 

ako si s F. Tuđmanom podelil suverenitu Bosny a Hercegoviny, ako aj prečo sa správa ako 

predstaviteľ republiky, keď je v Predsedníctve iba jedným z členov. Táto výčitka je potom 

rozšírená aj na ďalších bosenských predstaviteľov, zatiaľ čo poslanci z HDZ sú obviňovaní z 

vymazávania hraníc s Chorvátskom. Tieto útoky vyslovene udierajú do očí pri porovnaní s 

tým, ako sa ohľadne funkcií správali srbskí vedúci funkcionári na čele s Miloševićom a čo sa 

dialo s hranicami Srbska, Chorvátska a Bosny a Hercegoviny v oblastiach obývaných 

prevažne Srbmi. Hoci podtitulok článku konštatuje, že sa ukázalo, že neexistuje partnerstvo 
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medzi HDZ a SDA, ani medzi SDS a SNO, v ďalšom texte tomu nie je venovaný už ani 

riadok. Ďalšie, nie úplne neoprávnené, útoky na Izetbegovića, snažiaceho sa údajne o 

„centralizáciu BiH“ „vytvorenie pašaliku s moslimskou majoritou“ alebo „islámsku 

republiku“, prichádzajú v nasledujúcich dňoch, napr. v texte „Prostor mogućeg pašaluka“ z 

26. 5. Celkový obraz moslimských obyvateľov Juhoslávie pritom ale nie je negatívny, ako už 

o niekoľko strán ďalej dokazuje článok „Istina o sandžačkoj muslimanskoj miliciji“ z rubriky 

„Među nama“, ktorá dôveryhodne popisuje počty moslimov počas druhej svetovej vojny na 

nemeckej a ustašovskej strane, ako aj v radoch oslobodeneckého vojska namiesto obvyklej 

čiernobielosti a nedeliteľného prepojenia minulosti a súčasnosti. 

 Vjesnik zasa pochopiteľne dáva priestor predovšetkým chorvátskemu, ale aj 

moslimskému elementu, a to aj opozičnému, takže okrem prezidenta Izetbegovića sa čitateľ 

dozvie napr. aj o postojoch Muhameda Filipovića, podpredsedu Moslimskej strany Bosny v 

rozhovore s názvom „Država BiH je suverena“ z 8. 5. Kým tu sa píše o problémoch vo 

východnej Hercegovine, Politika 10. 5. píše: „U zapadnoj Hercegovini ne sledi se politika 

BiH, već politika Hrvatske.“ 

  

 Hoci Bosna bola v tej dobe ešte relatívne mierna, situácia v Hercegovine sa v máji 

1991 udalosťami aj napätosťou priblížila chorvátskej. Vjesnik ju podrobne sleduje, pričom 

využíva nový prístup a v článku „Hercegovci ne vjeruju tenkovima“ z 12. 5. vsádza na 

pôsobivé fotografie 60 obrnených vozidiel. Rozsiahly článok „Nema više mirne Bosne“ na 

nasledujúcej strane prináša podrobný rozbor etnicky rozkúskovanej Bosny a Hercegoviny 

ohľadne geografických a ekonomických predpokladov fungovania a pripomína, že hoci 

pozornosť je teraz sústredená na Chorvátsko, niet pochybností o tom, čo bude nasledovať 

v regiónoch Bosenská Krajina, Východná Hercegovina, Semberija… Oba denníky sa zhodujú 

v tom, že ústredná politická moc v tejto republike je nepevná a jej budúcnosť neistá. 

Zaujímavý je pritom postoj k Moslimom, ktorých si obe strany snažia nakloniť, ale zároveň 

sú voči ním odmerané. V článku „Zašto šute Muslimani“ prebratom z denníka Večernji list 

prináša Vjesnik 16. 5.  vysvetlenie ich malej aktivity. Je to podľa autora vhodná reakcia na 

srbské provokácie a agresívnu propagandu, ktorá sa spustila vďaka tomu, že Moslimovia a 

Chorváti majú na tomto území podobné záujmy. Provokácie viacerých druhov majú za cieľ 

donútiť Moslimov, aby odpovedali rovnakým spôsobom a dali tak radikálnym Srbom a 

vedeniu JNA zámienku k pritvrdeniu akcií v celej republike. Moslimovia však do tejto pasce 

nepadli a aj počas incidentu v Lištici sa ukázalo, že všetky tanky sú neúčinné proti „sile 

národnej vôle“. 
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 Prípad, ktorý je pre časť chorvátskej verejnosti od začiatku považovaný za 

inscenovanú rozbušku podobnú prípadu M. Mlinara, a redaktori Vjesnika to viackrát 

spomínajú, je útok na Velibora Ostojića, ministra srbskej národnosti vo vláde Bosny a 

Hercegoviny.. Politika venuje viacero článkov rozmazávaniu, dramatizovaniu a konšpirovaniu 

prípadu, napr. v článku „Sve je bilo brižljivo pripremano“ z 26. 5. Aj v Politike sa však nájdu 

zmierlivejšie ladené texty, aj keď možno iba preto, že ich cieľom je protirečiť obvineniam z 

HTV: „Ne tvrdimo da ubice nisu „martićevci“ (kako pripadnike krajinskog SUP-a naziva 

tisak) ili da su to „ustaše“ (nominacija takođe u svakodnevnoj upotrebi), ali dok se ne dokaže 

ko su ubice – to su samo ubice, koje bez obzira s koje strane i u kakvom ruhu dolaze, mogu da 

budu tretirani samo tako, kao ubice!“220 a poznamenáva, že keď sa už naisto vie, kto je 

atentátnik na ministra z „ustašovsko – fundamentalistických radov“, mohlo by sa vedieť aj to, 

o koho konkrétne sa jedná a kto ho poslal... 

 

 V súvislosti s aktuálnymi udalosťami získava Vjesnik emocionálnejšie ladenie, ktoré 

sa v ňom predtým nevyskytovalo. Kým rozpad Juhoslávie vzbudzoval aj rok predtým iba 

racionálne argumenty, strata chorvátskeho územia sa vníma bolestne. Takýto tón sa vkráda 

predovšetkým do kratších správ a komentárov, kým hlavné články zostávajú zatiaľ stále až 

prekvapivo neutrálne znejúce. Pozoruhodné pritom je, že práve tieto bočné stĺpiky, v ktorých 

sa nachádza drvivá väčšina použitých citácií, sú nepodpísané. Tento jav sa vo Vjesniku 

predtým vôbec nevyskytoval, zatiaľ čo pre Politiku bol veľmi častý.  

 Badateľný je sklon prirovnávať udalosti v Chorvátsku k svetovým, historickým, ako 

už spomenutý Stalingrad, ale aj súčasným. Dá sa predpokladať, že to bola zjavná snaha 

upozorniť svet, že aj v Juhoslávií sa odohrávajú udalosti hodné jeho pozornosti. „Krajinski 

Tal-el-Zataar“ prirovnáva napr. Kijevo k utečeneckému táboru Palestíncov v Libanone, ktoré 

bolo mesiace obkľúčené bez vody, stravy a lekárskej pomoci, pričom boli márne protesty 

svetovej verejnosti a tvrdí, že táto dedina „je postalo simbol dostojanstva i odlučnosti 

hrvatskog naroda da bude svoj na svome, da ne podlegne nikakvim pritiscima i ne dopusti da 

se zatre njegova nacionalna samobitnost“. Avšak „Dostojanstven i hrabar otpor Kijevljana 

pokazuje da se povijest ipak neče ponoviti, da če Kijevo i Kninska oblast biti taj medaš o 

kojeg če se razbiti ekspanzionistički planovi na stvaranje velike Srbije.“ 

 Vjesnik viackrát informuje o tom, ako svetové médiá hodnotia vývoj v Juhoslávií a 
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upozorňuje aj na to, že Chorváti by si mali dať dobrý pozor na to, s kým spolupracovať, 

pretože: „Poznato je da, recimo, Francuska i Italija imaju drukčije i ciljeve i interese i poglede 

na jugoslavensku krizu, njena moguča rješenja i eventualnu poziciju samostalne Hrvatske no 

što ih ima, primjerice, Njemačka.“221 ako sa hovorí v nepodpísanom článku „Biranje partnera“ 

z vydania 2. 5. V jeho svetle potom vedľajší článok „Politika stajanja u mjestu“ budí iný 

dojem vzhľadom k tomu, že nevenuje pozornosť tomu, ako o Juhoslávií informujú talianske 

alebo francúzske, ale práve nemecké médiá, pričom už podtitulok hlási: „U njemačkim 

medijima i političkoj javnosti sve više raste uvjerenje da bez produktivne politike ugroženih 

republika i naroda u Jugoslaviji, ne treba očekivati ni produktivan odnos Zapada spram 

njih.“222 

 Napriek tomu využije Vjesnik aj francúzsku tlač, ak jej obraz vyhovuje jeho podaniu 

udalostí, ako napr. v prípade Le Monde v článku „Milošević se igra vatrom“.   

 V tejto súvislosti najextrémnejší je text o liste F. Mitterandovi od Chorvátov žijúcich 

vo Francúzsku. Jeho formulácie prezrádzajú, že ide o radikálnu emigráciu, ktorá vo svojom 

liste hovorí, že napriek mnohým výzvam k rozumu zo strany chorvátskej vlády sa 

manipulovaná srbská menšina púšťa do terorizmu proti Chorvátsku. Podporuje ju v tom 

Srbsko posmelené mlčaním Západu a zatiaľ „nacional-boljševički velikosprski nostalgičari 

i nosioci anakroničnog i srednjovjekovnog srpskog imperijalizma“ včera nespravodlivo 

obvinili Albáncov, dnes Chorvátov a zajtra niekoho iného z fiktívnej genocídy nad Srbmi. 

Pritom Chorváti „platili največi danak totalitarne diktature i cijeli narod je bio desetlječima 

blačen s pomoču povijesnih falsifikata, medijskih kleveta, političkih laži i diplomatskih 

manipulacija“223. Na záver ešte článok potrebuje zdôrazniť, že podpora Chorvátov znamená aj 

podporu demokratických síl v Chorvátsku, Slovinsku, BaH a Macedónsku proti 

„komunistickej reštaurácií a revanšu“. 

 

Čo sa historických tém týka, Politika uverejňuje niekoľko týždňov seriál úryvkov 

z knihy Davida Martina, „Čerčilova jugoslovenska zabluda“. Zaujímavá je skutočnosť, že 

súčasne vychádza aj viacdielna reakcia naň, v ktorej sa kniha aj pomocou názoru historika 

Veselina Ćuretića považuje za nepresnú, neprofesionálnu až tendenčnú. Autora, ktorý v čase 

NOB pôsobil ako rádiotechnik, najviac rozčúlili údajné tvrdenia Martina, že ustašovci často 

prebiehali na stranu partizánov a že títo za sebou nechávali spustošenú krajinu a „neizmernu 
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mržnju naroda“. 

Reakcie na seriál sú napísané rozličnými autormi a sú rozlične aj ladené – niektoré 

v prospech četnikov, iné zasa partizánov (ustašovcov však nikdy). Vo viacerých z nich sa dá 

vidieť snaha o čiastočnú rehabilitáciu četníckeho veliteľa Dražu Mihajlovića. resp. celého 

četníckeho hnutia, ktoré sa snažia vyňať z radu kolaborantov a postaviť ho proti okupátorom 

a ustašovcom. 3. 5. sa napr., iba čiastočne oprávnene, tvrdí, že oslobodili „celo zaleđe 

srednjeg Jadrana od Neuma do Dubrovnika“224. Autor reakcie „Ustaše i partizani“ z 5. 5. je 

zasa rozčúlený tvrdením, že partizáni prijímali ustašovských dôstojníkov, žiada dôkaz 

a takisto odsudzuje rehabilitáciu četníkov z druhej svetovej vojny, kvôli ktorým sa četníci 

z prvej tohoto mena vzdali. 6. 5. sa dá dočítať: „Znam za veliku bitku četnika koja se odigrala 

u proleče 1943 g. od Drine i Kalinovika do Neretve gde je Draža sakupio desetak hiljada 

pravih četnika i trideset hiljada prisilio mobilisanih seljaka iz okupirane Srbije, Sandžaka, 

Crne Gore i Hercegovine od kojih je polovina dezertirala već pri prelazu Drine jer nisu hteli 

da se bore za Nemce...“225 V reakcií „Dedijeru treba verovati“ z 8. 5. sa zase lakonicky 

uvádza fakt z knihy V. Dedijera, v ktorom pamätník tvrdí, že partizáni na konci vojny zabili 

150 000 ľudí... 

V oficiálnom seriáli sú často komunistickí partizáni a ustašovci spomínaní pohromade, 

čo môže byť príznakom prehodnocovania dejín aj / alebo vyhovovať modernému srbskému 

nacionalizmu, ktorý ich hádže do jednej nepriateľskej fronty tých, čo poškodili srbský národ. 

21. pokračovanie „Vlada po Čerčilovom ukusu“ zo 4. 5. zasa hovorí o „srdečnom stretnutí 

Tita a Šubašiča na Vise“ a o „novej vláde v emigrácií bez jediného Srba“. 23. časť ponúka 

zvýraznené tvrdenie: „Najvažnije gradove u užoj Srbiji oslobodile su Mihailovićeve jedinice, 

same ili uz pomoć Crvene armije. Ali svet o tome nije imao pojma. Sudeći po savezničkoj 

štampi pristalice generala Mihailovića bili su izdajnici i kolaboranti.“226 Píše sa tu aj o ponuke 

Nemcov v septembri 1944 vzdať sa Mihailovićovi a Američanom, ktorý bol odmietnutý, čím 

sa stratila možnosť ukončiť vojnu už v oktobri 1944. 25. pokračovanie okrem iného tvrdí: „To 

što je Tito tvorevina kapitalističkih demokratija, ironija je istorije. Njegov pokret bio je 

manjinski čak i kada je bio na vrhuncu, izazivajući samo aktivno neprijateljstvo širokih masa 

Srba, Hrvata i Slovenaca.“227  

Najzaujímavejšia zo všetkých je však reakcia, ktorá zverejňuje článok (originál aj 

preklad) uverejnený údajne v Times alebo Daily Telegraph (zasielateľka si už nie je istá, 
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pretože kupuje oboje) An enigma persists about sir Fitzroy´s Yugoslavian claims. Čitateľovi 

ho vraj poslala priateľka z Londýna, ktorá bola za vojny blízka Churchillovým kruhom 

v súvislosti so správami zistenými vďaka prelomeniu šifry Enigma a tak sa dostala aj 

k informáciam, o ktorých v tej dobe nevedela ani vláda Veľkej Británie. Článok hovorí o tom, 

že úlohou Fitzroya Macleana v roku 1943 bolo zistiť, ktorá guerillová skupina zabíja najviac 

Nemcov a s ňou nadviazať kontakt. Keďže Nemci vypísali na hlavy Tita a Mihailovića 

rovnakú odmenu, boli nadviazané kontakty s oboma, pričom: „Brigadier Armstrong was 

dropped to Mihailovich in September, 1943. I find it curious that British liaison officers who 

served under Brigadier Maclean were believed, but that none of the successes scored by BLOs 

who served with Mihailovich were ever acknowledged. In fact, their demolition of bridges 

and railways were atributed to the Partisans by BBC. When they were ordered out of 

Yugoslavia, they were not debriefed, and they were not allowed  to give evidence at 

Mihailovich´s trial. The massed graves of Yugoslavs massacred by Tito when our former 

Allies were forcely repatriated in 1945, are being currently displayed and the rump of Tito´s 

evil regime is bringing tanks into the streets of Belgrade. Would history have been altered if 

Sir Fitzroy Maclean had been dropped to Mihailovich instead of Tito?“228 

Ako komentuje Vjesnik „ovih su dana sve glasniji zahtjevi brojnih stranaka 

i pojedinaca u Srbiji da se „afirmira uloga Draže Mihailovića u drugom svjetskom ratu“. 

Pritom, sve je manje tih, koji osporavaju lik i „djelo“ vođe srpskih četnika.“229 O hlasnom 

požadovaní obnovenia jeho procesu pol storočia po jeho smrti, hlavne zo strany Vuka 

Draškovića, pojednáva článok o týždeň neskôr. Politika venuje v tomto prípade Draškovićovi 

viac priestoru, keď o četníckom generálovi hovorí ako o človeku, ktorý v sebe „sjedinjavao 

vrline i Karađorđeve i Miloševe“, odvahu jedného a múdrosť druhého a ktorý bol napokon 

všetkými opustený – od svojich detí po Churchilla a Roosvelta. O svojom hnutí SPO tvrdí, že 

má rovnaké ciele ako si kedysi na Ravnoj Gori dal četnícky generál, teda: „proterati 

okupatora, zaštititi Srbe od hrvatskog genocida, sjediniti srpske zemlje i krajine i, ako to žele 

Hrvati a Slovenci, sačuvati Jugoslaviju“230, pričom okupátorom dnes nie je žiadna cudzia 

armáda, ale „jedna nama nasilnički nametnuta tuđa ideologija koja već četiri i po decenije 

u lancima drži Srbiju“. 

 Vjesnik zasa uverejňuje mnohodielny seriál, ktorého cieľom je očistiť meno Andriju 

Hebranga. Doslova riadok za riadkom vyvracia tvrdenia jeho vyšetrovateľa Mile Milatovića, 
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autora knihy Slučaj Andrija Hebrang, ktorá sa snažila vytvoriť na celú titoistickú éru portrét 

Hebranga ako ustašovského, nacistického a sovietskeho agenta (napr. článok s výrečným 

názvom „Knjige napisane samo zato da lažu“). Používa pritom čerstvo sprístupnené materiály. 

Celkové zhrnutie novej interpretácie úlohy lídra chorvátskej ľavice poskytuje článok o knihe 

Pavle Kaliniča Andrija Hebrang – svjedoci govore, ktorá dokazuje, že bol obeťou 

komunistickej čistky, ktorá údajne „nastojala obračunati s autohtonim ljevičarenjem u 

Hrvatskoj i nosiocem hrvatske ljevice. Vrijeme je pokazalo da komunizam na najpodliji način 

obračunao s Hebrangom, ali ne i s Hrvatskom i hrvatskom ljevicom“, cituje Vjesnik autora 

knihy. Toto nové nahliadanie na Titovho partnera, súpera i obeť súčasne, je prispôsobené 

tuđmanovskej požiadavke doby a je veľmi otázne, či by sa s ním stotožnil sám Hebrang. 

 

 Keď je reč o minulosti, zvlášť v máji, ktorý je mesiacom jeho výročia, nedá sa vyhnúť 

osobnosti Tita. Postoje k nemu sú v turbulentnom dianí doby, v ktorej sa jeho dielo definitívne 

rúca, mimoriadne pestré aj na stránkach tlače. Vjesnik v článku „Prošlosti je ime – Tito“, tak 

5. 5. tvrdí, že jeho mýtus bol naveky zrušený už pred rokom – od slobodných demokratických 

volieb, ktoré stvorili predpoklady „da taj pad ne bude ni histerično-primitivan niti lažan. 

Barem ne u Hrvatskoj u kojoj je Titovo ime ostavilo najdublji trag ako ni zbog čega drugog 

onda zato što je bio Hrvat koji se na način komunističkog internacionalizma u biti odrekao 

svog hrvatstva. Jer, dok je u drugim sredinama, osobito u Srbiji, pad Tita z kancelarijskih 

zidova povezan i sa svojevrsnom hrvatofobijom i žestokim srpskim šovinizmom, u Hrvatskoj 

je povezan s političkim osječajem normalnog građanina da konačno može – slobodno 

disati.“231 

 Nacionálna príslušnosť sa tu stavia ako hodnota proti internacionalizmu, vnímanému 

z toho dôvodu v negatívnom kontexte. Takáto rétorika má Titovi za zlé, že sa v záujme 

idealistického internacionalizmu – v jeho prípade skôr jugoslavizmu – zriekol svojej 

chorvátskej identity. 

 Článok ďalej toto vyznenie zmierňuje úvahou nad tým, že k skutočnej úlohe Tita 

v dejinách sa musí vyjadriť historiografia po preskúmaní všetkých detailov, pričom sa 

odvoláva na prvého človeka Chorvátska, ktorý takýto prístup presadzuje. To dáva zmysel 

vzhľadom k Tuđmanovej pôvodnej profesií historika. Ďalej, v článku „Iselit će Tita bez 

najave“, čítame, že Titove „mjesto u povijesti i puno značenje njegove povijesne ličnosti, 

u svom bogatstvu detalja, zacijelo ne mogu odrediti reakcije tipa Šešeljevih četnika.“, čo je 
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reakcia na vyhlásenia menovaného ohľadne Titovho hrobu a spomienkovej slávnosti pri 

príležitosti výročia jeho úmrtia. V. Šešelj s obvyklou aroganciou a sebavedomím vyhlásil, že 

ak sa jeho ostatky neprenesú čoskoro, bude sa o to musieť postarať sám a „da je Tito 

definitivno mrtav u historiji srpskog naroda, no da se on povampirio sada u Hrvatskoj u liku 

Tuđmana“. 

 Politika v celostranovom článku prináša podrobnejšie informácie o tejto udalosti 

a opäť venuje provokatérovi Šešeljovi množstvo priestoru: „U Hrvatskoj je potekao predlog 

da se Ante Pavelić prebaci sa groblja u Španiji u Zagreb. Pošto su on i Tito najveća dva sina 

Hrvatske, neka budu sahranjeni jedan kraj drugog.“232 V dalšom o sebe Šešelj vyhlasuje, že je 

v súčasnosti „najpodstatnejším ochrancom „západnej“ hranice Srbska“ a ohlasuje novú 

demonštráciu na 15. mája proti nástupu „druhého ustašu“ Mesića na čelo federácie. 

Odvážnymi vyhláseniami sa blýska aj M. Jović, ktorý na skandovanie „Veliku Srbiju!“ 

odpovedá „da se ne traži velika Srbija koja je od Beča do Carigrada, več Srbija po meri.“ 

a ďalší. Podľa Politiky: „Svi su govorili o opasnosti od povampirenog ustaštva, zločinima 

koje je Josip Broz počinio prema srpskom narodu i zatražili da se što pre njegovi posmrtni 

ostaci isele iz najlepšeg dela Beograda.“ 

Politika všetky tieto vyhlásenia, ako aj urážky minulých i terajších oficiálnych 

predstaviteľov (transparenty „Tito – srbožder“, „Josip Broz – marš iz Srbije“, ako aj spájanie 

Titových a Pavelićových charakteristík v Tuđmanovej osobe), necháva absolútne bez 

komentára. Namiesto toho článok končí až absurdne prozaicky: „Demonstracije ispred Kuće 

cveća završene su nešto posle 14 časova. Pljuštala je kiša.“ 

Za zmienku stojí skutočnosť, že priamo pod týmto článkom je správa „Preminuo 

narodni heroj general-pukovnik Vlado Janić“. Jedná sa o poctu zosnulému partizánskemu 

veliteľovi, ktorá pritom zostala upretá jeho vodcovi. Tito sa namiesto pocty v Politike 

nedočká ani slovka pochvaly za svoje zásluhy ako veliteľ partizánskeho hnutia či kritiky 

aktivít nacionalistov, ktorí ho chcú vyhodiť z jeho hrobky v Srbsku... 

 O prenesení Titových telesných ostatkov do rodného Kumrovca, ktoré navrhla 

Račanova SDP (reformovaný SKH), sa v tej dobe diskutovalo aj na stranách Vjesnika. 

Zaujímavý je postoj HSLS: „Stav je HSLS-a da Titovi posmrtni ostaci trebaju biti prenešeni iz 

Beograda kako bi se zaštitili od divljaštva, ali gradnja memorijalnog centra dolazi u obzir 

samo ako će ju financirati SDP.“233 
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 V polovici mesiaca nastal čas referend, v ktorých sa mali občania vyjadriť k zásadným 

otázkam zotrvania Chorvátska v Juhoslávií, ako aj "Republiky srbskej Krajiny" v Chorvátsku. 

Politika už 13. 5. na titulnej strane v podtitulku hrdo spomína, že v krajinskom referende 

hlasovali aj občania chorvátskej národnosti a menovite spomína jedného, ktorý „javno 

zaokružio – za“234. Aj na ďalší deň zvýrazňuje, že z 10 000 hlasujúcich v Petrinji bolo 150 

Chorvátov a Moslimov. Informuje sa aj o tom, že oficiálna chorvátska vláda toto referendum 

neuznáva, podobne ako SAO Krajinu, „bez obzira što je Krajina izraz političke volje srpskog 

naroda na tim područjima“235.  14. 5. oznamuje na titulke, že sa „za“ vyjadrilo 99 % 

obyvateľstva. O chorvátskom referende (s nadtitulkom „Od dnes v Chorvátsku (bez 

Krajiny)“) sa pritom píše ako o nelegitímnom a priestor sa dáva predovšetkým protestom proti 

nemu a výzvam na bojkot zo strany Srbska, ale hlavne opozičných strán (Demokratski 

opozicijski forum a Stranka Jugoslovena)   

 Vjesnik sa k srbskému referendu stavia jednoznačne odmietavo a nazýva ho „Tzv. 

referendum v tzv. Krajine“ či provokáciou.  V predvečer jeho realizácie 11. 1. ostro odmieta 

rešpektovať predstaviteľov tejto entity. Tragédia juhoslovanskej politickej reality je podľa 

neho v tom, že nelegálne referendum chorvátskych Srbov, ktorých zaujíma viac názor 

susedného štátu než snaha dohodnúť sa s vlastným, sa môže uskutočniť o 5 dní skôr než 

legitímne celochorvátske, dohodnuté na úrovni SFRJ. Iba takáto situácia dokáže vysvetliť 

„zašto je moguće da jedan zubar pod šljemom kao što je to Milan Babić traži od dr. Franje 

Tuđmana razgovor na ravnoj državničkoj nozi“. Prijať tento návrh by predstavovalo práve 

„realizaciju onog izvanpravnog i izvanustavnog poretka koji je i doveo do izuzetno napete 

situacije u Jugoslaviji. Tko je Babić ? Koji to demokratski izbori stoje iza njegove funkcije 

šefa „srpske Krajine“ ? ... Da nema Miloševića, kninski zubar ne bi se usudio povlačiti poteze 

koji imaju za cilj ne samo da sruše hrvatsku državu već i onu saveznu a time i sve 

međunarodne norme.“236. Ten istý názor zaznieva z viacerých ďalších textov, ktoré sa 

vyjadrujú k ponukám J. Raškovića na rozhovory s chorvátskou vládou. 28. 5. sa v článku 

„Lideri bez pokrića“ konštatuje, že legálni zástupcovia chorvátskych Srbov sú tí, ktorí boli 

zvolení vo voľbách a že SDS, nespokojná so svojim zastúpením „je silom preuzela 

ekskluzivno pravo da bude jedini tumač srpskog interesa u Hrvatskoj, što je za tu stranku 

objektivno neostvarivo a inzistiranje na tome po svaku cijenu povezano je s najgorim 
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mogućim krvavim posljedicama“237. Väčšina týchto článkov pritom vyjadruje nádej, že Srbi 

dokážu svoju dôstojnosť a obnovia styky so svojimi spoluobčanmi, pretože aj keby nie, ich 

referendum bude rovnako nelegálne, ale svojou účasťou legitimizujú „násilnícku politiku 

bezvýznamných ľudí“, ktorí sa „iba v juhoslovanskom chaose mohli stať účastníkmi 

politického života“. 

 Na druhý deň je iba pre úplnosť citované oficiálne vyhlásenie Predsedu Ústavného 

súdu Chorvátska:, že ide o „primjer vrlo bezobzirnog nepoštivanja zaključaka Predsjedništva 

SFRJ te primjer nepoštivanja suvereniteta republike Hrvatske“238 Referendum totiž môže 

vypísať a schváliť iba chorvátsky prezident a Sabor.   

Politika na to reaguje tým, že dotyčný zabúda „da je Hrvatska odlukom Sabora 

jednostavno (odnosno neustavno) „otkazala“ nadležnost saveznog Ustava“239, ktorá 

nedovoľuje oddelenie republík. Tomu sa ale vôbec nebráni v prípade Slovinska, ktoré je na 

stránkach Politiky viackrát spomenuté ako „slobodné ohľadne ďalšieho zotrvania 

v Juhoslávií“. 

Vjesnik pozýva na pomoc aj zahraničných novinárov, ktorí boli údajne svedkami toho, 

ako voliči v Krajine vypĺňajú aj niekoľko hlasovacích lístkov: „Austrijski mediji objektivno 

o referendumskoj farsi u tzv. Krajini ...nedaju se više nasanjkati na „Tanjugovu“ objektivnost 

kad je riječ o izvještavanju o zbivanjima u trusnim područjima Hrvatske.“240 V ten istý deň sa 

Rakúskom oháňa aj Politika, so zadosťučinením píšúca, že: „List slovenačke manjine 

u Koruškoj kaže da su Italija i Austrija saglasne o potrebi očuvanja Jugoslavije.“241 

Vjesnik na titulnej strane 15. 5. uvádza výsledky prieskumu verejnej mienky podľa 

ktorého sa za samostatné Chorvátsko vyjadrilo 79 % pýtaných, kým za zotrvanie v Juhoslávií 

iba 7,2 %. Medzi dotázanými Srbmi to bolo 34, 7 % a 32, 6 %, pričom zvyšní zvolili možnosť 

„ešte neviem alebo nepôjdem na referendum“. Zaujímavá je aj otázka, či referendum zväčší 

(18 %) alebo zmenší (34 %) napätie v Juhoslávií, prípadne naň nebude mať vplyv (22 %). O 

výsledku krajinského referenda posmešne píše: „Ne treba sumnjati da će Babićevi brojači 

glasova i ovoga puta ispuniti normu, da će rezultat na kraju biti veći od mogućih sto posto te 

da se za „prisajedinjenje“ izjasniti i više građana nego što ih ima“ 242 a je ochotný uznať ho 

iba ako stranícku anketu, ktorú organizuje iba jedno krídlo jednej strany. 
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V druhej tretine mesiaca sa tón Politiky zmierňuje. Dôvodom je zrejme zlepšenie 

situácie v Slavónií bez nových incidentov a odstránenie barikád, ktorým sa venuje viacero 

článkov, ale môžu ním byť aj práve prebiehajúce referendá a prevládajúci pocit, že sa úspešne 

dosahujú stanovené ciele. Mizne až mobilizačný tón z konca prvého májového týždňa a opäť 

čítame o ústavných zmenách, o podmienkach potrebných pre dosiahnutie zotrvania v 

spoločnom štáte, resp. jeho mierového rozpadu a pod., pričom sa pripomína, že Srbsko 

a Čierna Hora sú jediné, ktoré šli do Juhoslávie ako suverénne štáty. 

Rozhodne to však neznamená ústup zo zabehaných propagandistických pozícií. 13. 5. 

uverejňuje článok „Muslimanski dobrovoljci pojačavaju blokadu Mirkovaca“, ktorý špekuluje 

o 280 moslimoch, zhromažďujúcich sa, aby spoločne s Chorvátmi napadli srbskú dedinu 

Mirkovci. Táto správa je však už na ďalší deň vyhlásená za propagandu, ktorá „trebalo bi da 

podigne moral „hadezeovaca“ inače poluljan zbog bežanja Šiptara iz hrvatskih paravojnih 

formacija“243 

Veľká pozornosť je naďalej venovaná ozbrojovaniu Chorvátov a diskriminácií Srbov 

v Chorvátsku, napr. prepúšťaním zo zamestnania: „Radi političko-sigurnosne situacije 

u poduzeču i uopče“ udaljeni su s posla (iz Društvenog poduzeča „Adria“ Zadar ) radnici 

„koji se dana 3. svibnja 1991. godine do 16 sati, nisu svojim potpisom izjasnili za tekst 

podrške vrhovništvu Republike Hrvatske“244 

 11. 5. končí historický seriál o Churchillovi a vzniku Titovej Juhoslávie a začína ďalší, 

opúšťajúci minulosť, pod názvom „Predigre i igre u inostranstvu povodom izbora 

u Hrvatskoj“. Pojednáva sa tu o výzve HDZ chorvátskej emigrácií na podporu Chorvátska, 

vracaní sa emigrantov so zločineckou minulosťou, rehabilitácií Ante Pavelića a jeho režimu, 

ako aj návrate k NDH v prejavoch a činoch chorvátskych politikov a bujnení nových 

ustašovských organizácií od nástupu HDZ k moci. V prvej časti sa čitateľ dozvie o založení 

Chorvátskej ustašovskej strany v Splite a častých záhrebských návštevách Mate Meštrovića 

„koji je uspeo ne samo da ujedini ustašku dijasporu već i da je poveže sa antijugoslavenskom 

emigracijom albanskog i bugarskog porekla“245 a ktorého HNV je „politički najvažnija 

emigrantska organizacija koja okuplja odbegle ustaše i njihove potomke i istomišljenike 

u svetu“. Vo výpočte nepriateľov pôsobiacich aktuálne v Chorvátsku proti Juhoslávií 

nasleduje Nikola Štedul „lider HDP, terorističke organizacije koja je zabranjivana u SAD, 

Australiji i Nemačkoj“ a ďalší. Ich voľný pohyb v Chorvátsku a blízke vzťahy s vrcholnými 
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predstaviteľmi HDZ sa už nikto ani nesnaží tajiť, pričom ich skupiny sa spolu s Albáncami 

podieľajú na pašovaní drog a zbraní. Štedulovi a jeho prednáške v Záhrebe, ktorej sa 

zúčastnilo „528 členov HDZ“ a niekoľko známych „teroristov“ je venované 3. pokračovanie 

seriálu z 14. 5., kde je citovaný vetami typu: „U današnjem dobu rad na oslobođenju 

hrvatskog naroda mjeri se količinom materijalne i moralne štete nanesene Jugoslaviji“246 

a určením hraníc Chorvátska na východ po sútok Moravy a Dunaja a „Moravom do Stalaća sa 

Bugarskom.“ A takýto terorista sa podľa Politiky má stať hlavným poradcom chorvátskeho 

ministra obrany. 

 Posadnutosť minulosťou a krivdami na národe, z ktorých najväčšou je vyvražďovanie 

z obdobia svetovej vojny, sa v obsahu Politiky objavujú tak často, že poskytujú dostatočnú 

predstavu o miere ich mytologizovania. Venované sú im aj celé konferencie a pod. a 

minimálne pri čítaní vtedajšej srbskej tlače získa čitateľ dojem, že boli každodenne 

prepieranou témou. Príkladom nech je dvojdenné sympózium Odgovor ustaškom genocidu, o 

ktorom informujú články z 22. a 23. 5., kde sa píše o Jasenovci, pýta sa, „prečo mlčia 

chorvátski intelektuáli“ a cituje napr. vystupujúci J. Rašković, v súlade so svojou profesiou 

hľadajúci korene tejto genocídy v psychologických príčinách a „kastračnom, resp. 

oidipovskom komplexe“. Iný vystupujúci tvrdí, že nerealizovaná štátnosť Chorvátov priviedla 

k silnej frustrácií, ktorá viedla k „manichejskému tribalizmu“.  V tom istom čísle sa dočítame, 

že Institut za istraživanje slovenske civilizacije spúšťa nový projekt, ktorého cieľom je 

predviesť komplexné dejiny tejto civilizácie trvajúcej 6 000 rokov a jej vplyv na ostatné veľké 

civilizácie, ktoré boli doteraz oficiálnou historiografiou, vo svete aj doma, falzifikované. Táto 

sterilná a nekritická historiografia bude v rámci menovaného projektu nahradená modernou, 

kritickou metodológiou… Autor článku dodáva, že v súčasnej dobe nového vrstvenia a 

fragmentácie slovanského sveta ako aj vnucovania nových druhov rozvoja na jeho škodu, je 

hodnota takto ukotveného projektu nespochybniteľná… 

 O histórií sa píše aj v iných súvislostiach, napr. v sérií článkov „Zajednički život – 

različite težnje“, v ktorého 5. pokračovaní, venovanom sťahovaniam obyvateľstva, sa píše o 

„veľmi rozšírenej ale plytkej teórií“, že „historické právo Chorvátov je založené na práve a 

Srbov na sile“ a teda „metódy a ciele chorvátskej politiky sú etické, kým srbské nie“ , hoci v 

skutočnosti: „Istina je da su se u Hrvata očuvali u velikoj meri ideali i argumenti feudalno-

staleškog nacionalizma a kod Srba toga nema.. - i da je za tu vrstu nacionalizma največe 

opravdanje: pozivanje na neki pravni akt u prošlosti“247 a odvolávanie sa na zmluvy z roku 
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1102, z doby feudalizmu, sa v dnešnej dobe demokratických zásad, samourčenia národov a 

jazykového nacionalizmu nedajú predsa považovať za oprávnené. 

 Aby náhodou nevznikli pochybnosti 26. 5. sa v už spomínanom článku „Razbijanje 

umesto celine“ objavuje podtitulok: „Referendumi u Hrvatskoj i Sloveniji, jačanje pokreta za 

veliku Albaniju i aktivnost nacionalista u Sandžaku ubrzavaju širenje istorijskih sukoba koje 

Srbija nije izazvala“ a text potom, čo spomenie úzku spoluprácu SDA a HDZ v Bosne, ako aj 

určite nie náhodné slovinské „incidenty“ práve v dobe, kedy sa neďaleko odohrávajú manévre 

NATO, znovu neoddeliteľne spája minulosť so súčasnosťou takýmto spôsobom: „Očigledno 

je da je reč o tipično ratnim ciljevima. Poznato je več da militantni nacionalizam kao što je 

hrvatski, albanski ili muslimanski ispostavljaju radikalne ciljeve koji se ne mogu realizovati u 

miru i za čije ostvarenje oni nemaju ni dovoljno snage a ni istorijskih, pravnih i etničkih 

osnova. Ovakve ciljeve moguče je, dakle, ostvariti samo u ratu, ili tačnije, uz prisustvo i uz 

pomoč okupatorskih o zavojevačkih vojski. Tako je u drugom svetskom ratu bilo i u slučaju 

NDH i u slučaju velike Albanije...“248 Článok pritom tvrdí, že tieto nacionalizmy 

pochopiteľne posilňujú aj extrémne srbské kruhy volajúce po Veľkom Srbsku, čo v súčasnosti 

nie je opcia, ktorá by mala podporu srbského národa, hoci sa mu stále nanucuje. Neskoršie 

formulácie ako napr. „vytvorenie nových provizórií v riešení východnej otázky“ tiež 

poukazujú na hlboký ponor v historickom myslení. 

 Vjesnik naproti tomu aj v tomto období často pôsobí vo vzťahu k histórií objektívne. 

Takýto tón zaznieva napr. z textu o historicizme „Fatalni zagrljaj prošlosti“ z 30. 5. a ešte viac 

z článku o Bleiburgu. Hoci bol chorvátskymi nacionalistami vyzdvihovaný ako „krížová 

cesta“, autor článku „Bleiburg: bilanca hrvatskog svibnja“ aj na veľké „zmierenie národa“ 

vyhlasované okrem iných aj prezidentom a HDZ, nahliada triezvo a upozorňuje na 

propagandistické využitie historických udalostí. Píše o prípade „Jazovka“, ktorý HDZ 

emocionálne využila, hoci napokon sa ukázalo, že počet obetí v žumberačkej jame nebol taký 

vysoký a navyše ani nie je isté, o koho sa jednalo. Ďalej píše: „Slično bi se moglo dogoditi i s 

bleiburškom tragedijom. Tu ne samo da je sporan broj ubijenih Hrvata, ali i slovenskih i 

srpskih kvislinga i kolaboracionista, već i mjesto gdje su Titove jedinice vršili masovne 

likvidacije.“249 Tieto popravy boli podľa autora vedené skôr „praktickými potrebami“, ktoré 

„boli podstatnejšie než dnes toľko spomínaná „hlboká nenávisť voči chorvátskemu národu“. 

Najväčšiu vinu za tragédiu Chorvátov v máji 1945 mal totiž sám Ante Pavelić a jeho režim, 

posledný Hitlerov európsky spojenec, ktorý hnal Chorvátov k hranici, aby presvedčil 
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Spojencov, že celý národ beží pred boľševizmom. On sám pritom pohodlne utiekol do 

Argentíny a jeho dcéra dnes v Bleiburgu vykladá o spravodlivosti svojho otca… 

 

V chaotickej situácií prišiel čas na pravidelnú rotačnú obmenu najvyššej zväzovej 

funkcie. Namiesto B. Jovića mal na miesto predsedu Predsedníctva SFRJ nastúpiť S. Mesić. 

Sám Mesić sa vyjadril, ako informuje Vjesnik 15. 5., že na čelo SFRJ nenastúpi iba ak bude 

mŕtvy alebo vypukne vojna. Rozdiel oproti politike svojho predchodcu videl v tom, že kým 

Jović považuje Juhosláviu za osud jej národov, podľa neho je tým, na čom sa národy v nej 

dohovoria. Kvôli sporom v Predsedníctve sa už dopredu vedelo, že výmena neprebehne 

hladko, ako bývalo obvyklé. Srbská obava z jeho nástupu do funkcie súvisela hlavne so 

skutočnosťou, že predseda Predsedníctva SFRJ bol súčasne najvyšším vojenským veliteľom 

JNA. Znemožnenie Mesićovho nástupu do funkcie bolo Vjesnikom komentované ako 

pripravený scenár plne v súlade s metódami, ktoré z pozadia organizuje S. Milošević už štyri 

roky a ktorých cieľom má byť nahradenie Juhoslávie Veľkým Srbskom. Okrem toho uvádza v 

čísle z 16. 5. Mesićovo vyjadrenie v Predsedníctve, že týmto činom je Srbsko vinné za rozpad 

federácie a vyhlásenie F. Tuđmana, že sa tým juhoslovanská kríza dostala do bezvýchodnej 

fázy. Na zdôraznenie antagonizmu voči nemu je využitý výrok V. Šešelja: „Mesić je jedan od 

najotvorenijih eksponenata ustaške politike Franje Tuđmana i HDZ koji, uz to, teško vrijeđa 

srpski narod junačke Krajine. Daje neistinite izjave o masakru i govori da će biti posljednji 

predsednik Jugoslavije“250. Jeho režim je pritom Šešeljovými slovami „priame predĺženie 

Titovej tyranie“. 

V už spomenutom článku „Četnici i u – Sloveniji“ sa uvádza, že Šešelj nemieni 

priznať ani Markovića a zväzovú vládu, ktorých cieľom je „zraziť Srbsko na kolená“. 

Popritom stihol, ako obvykle, napadnúť aj svojho rivala V. Draškovića, toho „známeho 

politického hochštaplera“ a posťažovať sa, že ho oficiálne režimné médiá ignorujú, čo 

rozhodne nezodpovedá pravde, práve naopak. Týka sa to minimálne tlače, pretože v máji 

1991 nie je mnoho tých, kto by sa na stránkach ako Politiky, tak aj Vjesnika vyskytovali viac. 

Hoci Vjesnik 7. 5. upozorňuje, že bez vojny je jeho úloha marginálna, pretože je iba sluhom 

SPS, ani zďaleka nedisponuje toľkými prívržencami ako opozícia vrátane Draškovića a jeho 

Radikálna strana nebola ani uznaná ako politická organizácia, obom stranám vyhovujú jeho 

provokatívne a priamočiare vyhlásenia, pretože sa dajú ľahko využívať k propagande. Kým S. 

Milošević bol v tejto dobe opatrne v relatívnom mediálnom ústraní, Šešelja oba denníky 
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veľmi radi citujú, napr.: „Osim s ustašama moramo se boriti i protiv Ante Markovića koji je 

produžena ruka ustaškog poglavnika Tuđmana, a nećemo dozvoliti ni da drugi ustaša Stipe 

Mesić dođe na čelo Jugoslavije 15. svibnja.“251 Politike to umožňuje pod pláštikom 

„objektivity“ uverejňovať nacionalistickú propagandu a chorvátskej strane poskytuje všetky 

dôvody a ospravedlnenia vzbudzovanie strachu a mobilizáciu svojich síl. 

Posledný týždeň mája 1991 poskytujú strany Politiky zaujímavý prehľad rozličných 

názorov v politickom živote Srbska. Oproti minulosti prekvapuje uverejnenie vyhlásenia 

Vuka Draškovića: „Vladajuća stranka SPS ponaša se kao da je Narodna skupština 

jednopartijska a prisustvo poslanika opozicije služi joj kao „dokaz“ pred Evropom da je 

Skupština navodno višepartijska,“252 v súvislosti s ohlásením odchodu opozície z parlamentu 

z dôvodu ignorácie a nemožnosti čokoľvek presadiť. Ďalej sa tu dá dočítať, že po 9. marci je 

členstvo SPO vystavené teroru vládnej moci, prenasledované a zatýkané. Strana sa teda hodlá 

vrátiť k práci mimo parlamentu a pomýšľa aj na nové veľké demonštrácie… Na nasledujúcej 

strane sa zasa dočítame názor predstaviteľa SPS M. Markovića, že dopustiť, aby sa S. Mesić 

stal predsedom predsedníctva, by bolo nemorálne z politických aj ľudských hľadísk. 

Obvinenia Srbska, že porušuje Ústavu by podľa neho boli pochopiteľné zo strany chorvátskej 

moci, ale rozhodne nie od srbskej opozície, ktorej postoj je v tom podľa neho taký istý. V 

článku „Samozvani“ predsednik ?“ na tej istej strane sa konštatuje, že krajina už týždeň nemá 

prezidenta a „Neizborom Mesića, Ustav SFRJ postao je nekoristan, jer ne predviđa takvu 

situaciju, pa je, slažu se stručnjaci, otvoren široko polje političkim tumačenjima prilika u vrhu 

države. Zbog toga, valjda, ne treba da čudi što smo pokušavajući da dobijemo odgovore od 

kompetentnih ljudi na mnoga otvorena pitanja, uspeli pod imenom i prezimenom da ih 

čujemo samo od retkih.“253 

Tieto správy si môžeme vysvetliť akým – takým uvoľnením kontroly nad médiami po 

marcových udalostiach, ale aj cieleným vytváraním nestrannej, demokratickej fasády denníka. 

Novinkou oproti minulosti je aj stĺpec „Drugi pišu“ s preberanými textami, kde sa objavujú aj 

články z Danas alebo Borby. Nenápadné zmeny v písaní Politiky predstavuje aj článok z 22. 

5. „Bosna i Hercegovina uskoro – sarajevski pašaluk“, ktorý neveľmi komentuje slovinské 

médiá, podľa ktorých sa už Milošević a Tuđman dohodli na rozdelení Bosny. Hoci sa im 

vysmieva, túto informáciu sa nesnaží poprieť. 

Naproti tomu S. Mesić je posledný májový týždeň v Politike napádaný pri každej 
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príležitosti a pre útok alebo výsmech je využité takmer každé jeho vyjadrenie, Vjesnik 

nezostáva nič dlžný – k nahradeniu Miloševića, stále náchylnejšieho poťahovať nitky svojej 

politiky z ústrania, B. Jovićom na čele SPS, sa vyjadruje, že tak ako dobre zastával srbské 

záujmy v zväzovej vláde, bude to teraz robiť aj v národnej. Už prvý jeho prejav podľa 

denníka ukázal, že opozícia nemá žiadnu šancu. Článok „Jović uči novu ulogu“ z 29. 5. 

konštatuje, že kvôli svojej roztrieštenosti a nerozhodnosti nedokázala využiť svoj triumf spred 

dvoch mesiacov a umožnila tým novému predsedovi SPS vystúpiť takto autoritatívne a 

nekompromisne. 

 

 V situácií stále otvorenejšieho vyhraňovania záujmov, kedy sa stále menej zakrývali 

skutočné ciele a prostriedky jednotlivých strán, sa aj viac vsádzalo na medzinárodné 

spoločenstvo. Vjesnik v článku z 31. 5. priamo priznáva, že cieľom novej chorvátskej vlády 

bolo už od leta minulého roku „upevniť demokratický imidž Chorvátska“, „i to isključivo na 

Zapadu u SAD i u susjednim zemljama, kao što su Italija, Austrija i, naravno, Njemačka“254, 

ako aj zainteresovať tieto krajiny viac do juhoslovanskej krízy, a to aj vo forme arbitráže 

ohľadom „trvalej ochrany dedičstva demokratickej revolúcie vo východnej a časti 

juhovýchodnej Európy“. Táto podľa záveru článku konečne prináša svoje prvé plody, keďže si 

svetová verejnosť po chorvátskom referende, blokáde Predsedníctva SFRJ a udalostiach v 

Maribore konečne uvedomila, že rok trvajúce úporné chorvátske výzvy neboli len 

jednostranné subjektívne hodnotenia, ale pravdivé strategické analýzy založené okrem iného 

na „celkovej historickej skúsenosti chorvátskeho národa.“ 

 Titulná strana Vjesnika 15. 5. prináša text protestnej nóty chorvátskej vlády Srbsku 

v texte „Nepobitni dokazi o konstantnom i sustavnom miješanju“, kde sa zhŕňajú všetky 

dôkazy, argumenty a protirečenia, ktoré boli prostredníctvom tlače uvedené na 

predchádzajúcich stranách. „Krvavi danak hrvatske naivnosti“ otvorene vystupuje s tvrdením, 

že akcie četníckych teroristov a JNA sú očividne synchronizované, pretože každý jeden 

teroristický útok bol do hodiny sprevádzaný akciou vojska, ktorá zabránila primeraným 

reakciám chorvátskej polície, pričom „U trenutku kada dimenzija četničkog zločina zaprijeti 

nekontroliranim masovnim represalijama – kao na primjeru Borova Sela – vojska poduzima 

nešto poput invazije na Dalmaciju i spektakularni desant na središte emotivnog hrvatstva – 

Hercegovinu – kako bi metodom disperzije pažnje, odnosno naglim proširenjem sukoba 

paralizirala hrvatsku svijest i četnicima osigurala psihološku odstupnicu.“255 Celková stratégia 
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počíta podľa článku s konfliktom s chorvátskou políciou, politikou a vôľou k odporu, ktorá je 

psychologicky podrývaná taktikou „dvostruke frustracije“, čo je „byzantská taktika známa z 

druhej svetovej vojny“ kedy sa četnícke obete zakrývajú obrazmi „chorvátskeho divočenia“ 

zo Splitu. 

 Veľká pozornosť je venovaná Tuđmanovej návšteve Talianska a jeho stretnutiam s 

lídrami väčšiny veľkých politických strán, ako aj pápežom. Vzťah s touto krajinou bol 

Chorvátmi považovaný za mimoriadne dôležitý a Politika preto neváhala 23. 5. uverejniť 

článok „Italija nije priznala Mesićevo samoproglašenje“, v ktorom vyvracia údajné vyhlásenie 

chorvátskeho rozhlasu a turínskeho denníka Stampa, že Taliansko je prvá krajina, ktorá uznala 

S. Mesića na pozícií predsedu Predsedníctva SFRJ. „Nova slika o Hrvatskoj“ z 29. 5. zasa 

zdôrazňuje, že „Nije iznenađujuće što Srbija strahuje o sudbini šeststo hiljada Srba u 

Hrvatskoj“, kažu (prvi put) engleske novine.“256 V mnohých ďalších článkoch venovaných 

zahraničnému postoju k Juhoslávií vyberá Politika zásadne tie, ktoré podporujú celistvosť 

federácie, napr. v článku „Podrška jedino federaciji“ z 22. 5., ktorý pojednáva o stretnutí 

európskych expertov v Ženeve vo veci ústavnej krízy v Juhoslávií. 

 Vjesnik zasa rád zdôrazňuje, že ani na svetovej scéne už nikto neverí priehľadným 

srbským klamstvám a že akékoľvek vyjadrenia západných predstaviteľov, ktoré sa nepáčia 

srbskému vedeniu, sú okamžite vyhlasované za „miešanie sa do vnútorných záležitostí 

Juhoslávie“. To sa týka predovšetkým zastavenia ekonomickej pomoci Srbsku zo strany USA 

odôvodneného hrubým porušovaním ľudských práv na Kosove, ktorý v Srbsku vzbudil búrku 

nevôle. Politika jej 28. 5. venuje titulnú stranu s oficiálnym vyjadrením srbskej vlády v texte 

„Politika bez razloga i povoda“, kde sa tvrdí, že ide o podporu albánskeho separatizmu a že 

údaje o stave dodržiavania ľudských práv na Kosove sú nepreverené. Už deň predtým cituje 

názory srbských politikov, ktorí to považujú za výsledok chorvátskeho a albánskeho 

lobovania v USA, kde nevedia, že Kosovo a Metohija sú „starodávne centrá srbskej 

duchovnosti a štátnosti, ktorú si za posledných 300 rokov násilne prisvojili albánski 

expanzionisti“, pričom od roku 1966 Titovo a Kardeljovo "protisrbské sprisahanie" spôsobilo 

nielen vysťahovanie 200 000 Srbov, ale aj „podstakli demografsku eksploziju albanske 

narodnosti bez presedana na planeti“257, pričom samotní predstavitelia Srbov zasa nedokážu 

pochopiť, že sa takto správa štát, s ktorým boli spojenci v 1. aj 2. svetovej vojne, kým Albánci 

boli ich nepriateľmi… Podľa iného politika „Buš ne poznaje Srbe“ a neexistujú žiadne 

dôvody, ktoré by mohli odsúdiť celý národ, takže: „Ovakva odluka još je jedan dokaz da je 
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srpski narod mučenički.“ Vjesnik to ironicky komentuje: „Amerikanci su, odustajući od 

Nicklesovog amandmana, odlučili primjeniti selektivniji pristup, a politiku srpskog vožda 

pribiti na stub srama. Sudeći po reagiranjima iz Srbije, za očekivati je da, držeći se one o 

srpskom junaštvu, Slobo ovih dana objavi Amerima rat. Kojeg bi onda, naravno, izgubili.“258 

Nasledujúci deň akoby to Politika chcela potvrdiť, keď venuje celú stranu téme "Američki 

pritisak i Srbija" a v článku „Čudna podudarnost“ prirovnáva súčasnú situáciu k roku 1948. 

Nenávistná tiráda v sekcií „Názory" obsahuje dokonca aj vetu: „Da sam danas srpski 

predsednik Republike, odmah bi svemoćnoj Americi objavio rat, pa da se izjednačimo s 

njihovim ljubimcima Hrvatima koji su nas preduhitrili još decembra 1941. ( I još su pravnički 

gledano u tom ratu, ali se vole!)“259 Pre spravodlivosť treba však poznamenať, že sa vo vyššie 

spomínanom článku Politiky objaví aj názor, že je to odkaz Srbom, že nemôžu žiť sami, 

izolovaní vo svete a špeciálne S. Miloševićovi a jeho strane, aby plnil predvolebné sľuby. V 

tom istom čísle je takisto v článku „Naša stvarnost, naša budučnost“ uverejnený aj prehľad 

názorov domácich aj zahraničných filozofov, účastníkov Budvanských dialógov, ktoré 

rozhodne nekorešpondujú s úzko vymedzeným nacionalistickým pohľadom. 

 Vjesnikov článok „Mozaik istina i laži“ z 25. 5. hovorí zasa o návšteve poslancov 

Bundestagu na Kosove a klamstvách a dezinformáciach, ktorými ich tam zahrnuli srbskí 

predstavitelia – o dobrovoľných odchodoch Albáncov zo zamestnania, že ani jediný nie je vo 

väzení z politických dôvodov, že srbský element je na Kosove ohrozený albánskou 

demografickou explóziou a I. Rugova disponuje dvoma vyzbrojenými divíziami atď.    

 

 Ako hlavný vinník a strojca katastrofálneho zhoršenia medzinacionálnych vzťahov sa 

vo Vjesniku pravidelne a bez pochybností uvádza S. Milošević. V článku „Crna kronologija 

Miloševićeva“ z 26. 5. je srbský vodca obvinený z toho, že od svojho prvého dňa v pozícií 

srbského lídra sústavne pracoval na realizácií idey Veľkého Srbska, na čo využíval metódy 

špeciálnej vojny, najskôr proti Kosovu a Vojvodine, potom Slovinsku a Chorvátsku, a 

napokon príde na rad Macedónsko s Bosnou a Hecegovinou. Táto špeciálna vojna, ktorá by 

podľa definície mala byť súčasťou neskoršej ozbrojenej agresie, bola dobre premyslená a 

systematicky realizovaná od polovice 80. rokov v podobe psychologického a 

propagandistického nátlaku, politickými, ekonomickými aj teroristickými prostriedkami. 

Srbský vodca je prirovnávaný k S. Husajnovi, ktorému nikto neveril, že uvrhne svoj národ do 

vojny, v ktorej ani teoreticky nemal šancu na výhru (ďalší deň sa už hovorí o politike 
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srbského „sadamizmu“) a podľa autora článku by sa nikto nemal nechať ukolísať ilúziami, že 

jeho „choré ambície" by mohli viesť k pokojnému a demokratickému riešeniu krízy. 

Rozsiahly článok celý jej priebeh rekapituluje od diskreditácie SKH až po akcie martićevsko-

babićevských teroristov a Šešeljových četnikov. 

 Politika prisudzuje katastrofálne zhoršenie medzinacionálnych vzťahov zle vedenej 

politike HDZ, ktorá sa podľa nej za rok svojej vlády dopracovala k neutešenej bilancií 

a úplnému chaosu v republike. Obviňuje hnutie z populizmu s „kleronacionálnymi atribútmi“, 

ako aj „otvárania dverí militarizmu“, pričom dva hlavné sľuby voličom, teda blahobyt 

a samostatný štát, sú dnes nepravdepodobnejšie ako pred rokom. Podľa autora sa ukázalo, že 

HDZ, tvrdiaca pred voľbami, že musí utajiť svoj ekonomický program, v skutočnosti žiadny 

nemá a sľubované investície od zahraničných Chorvátov neprišli. Situácia sa rieši 

privatizáciou a prechodom od spoločenského vlastníctva k štátnemu, pričom sú z podnikov 

vytláčaní Srbi a komunisti a výsledkom je: „Takva ekonomska hajdučija prisutna je 

u privredama „banana-država“ gdje je i vlasništvo i raspodjela  u rukama najužeg vladajučeg 

vrha“260, čo je v tomto prípade „chorvátska vojenská junta (Dudman, Špegelj, Manolić, 

Boljkovac). Ich režim je údajne podporovaný iba 7 % chorvátskej inteligencie, u ktorej „vlada 

sloga u procjeni da nijedan hrvatski režim nije imao tako usku bazu odlučivanja kao što je 

slučaj s ovim sadašnjim“. Držia ho vďaka 50 000 policajtom, ktorých výzbroj stála viac než 

miliardu dolárov, na čo poskytli kredity hlavne „stredoeurópske katolícke krajiny“, s ktorými 

sa Chorvátsko a Slovinsko snažia vytvoriť spojenectvo. Vymanenie sa zo srbského vplyvu 

podobne ako Maďarsko a Československo z ruského prebieha orientáciou na Viedeň a preto: 

„Predstavnici tih režima već se poklonili Kurtu Valdhajmu kojeg – zbog njegove nacističke 

prošlosti – bojkotira demokratski svet.“ 

 Vjesnik naproti tomu píše na konci mesiaca o rok trvajúcej demokratickej vláde HDZ 

triumfálne. V súvislosti s tým sa v článku „Samostalna Hrvatska, naša obaveza“ z 31. 5. tvrdí, 

že ako socializmus, tak aj jugoslavizmus sú protirečivé a protichorvátske idey. Pozornosť, 

veľká však hlavne z druhej strany, je venovaná slávnostnej vojenskej prehliadke národnej 

gardy, ktorá by podľa často citovaných slov chorvátskeho prezidenta mala byť „počiatkom 

budúceho chorvátskeho vojska“. A Politika sa v najrôznejších pozíciach a náladách v celom 

rade článkov pýta: proti komu ?   

  Popritom Vjesnik stále viac pracuje s vizuálnou podobou článkov a stavia na účinnosť 

fotografií. Dňa 30. 5., na prvé výročie chorvátskej štátnosti, je titulný list vyvedený prvý krát 
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s farebnými fotografiami, pričom centrálne miesto patrí F. Tuđmanovi v prezidentskom kresle 

s chorvátskymi symbolmi za sebou. Jedna z menších fotografií patrí pápežovi a vo vnútri čísla 

sa nachádza veľký obrázok pamätníka bána Jelačića, pričom sprievodný text hovorí, že sa 

svojim odstránením stal „simbolom rušilačke politike jednog režima – koji je orwelovski 

mislio da se uklanjanjem spomenika može izbrisati i sama povijest. No, pamčenje naroda bilo 

je snažnije od svih zabrana, obmana i falsifikata.“261 Strana venovaná oslavám obsahuje 

pompézny fejtón, v ktorom je 30. máj minulého roku označený za „najväčší historický čin v 

dejinách chorvátskeho národa“, ktorý vždy musel vyberať medzi slobodou a zemou. 

 Výrazný fotografický sprievod, dokonca až takmer nahradenie textu obrazovým 

materiálom, sa už predtým vyskytlo v priebehu celého mesiaca, napr. v dvojstranovej 

fotoreportáži „Deset dana koji su potresli Hrvatsku“ z 8. 5. Pritom je výrazná vlastenecká 

symbolika, ktorá sa objavuje v častej prítomnosti chorvátskej vlajky na fotografiách, ako aj 

v zámene označenia Chorvátska za „Lijepu našu“. Chorvátske štátne symboly a ich dlhá 

tradícia sa okrem toho pripomínajú článkami o ich dejinách a vývoji ako napr. „Najstarija 

znamenja hrvatske državnosti“ zo 14. 5. 

  Akoby symbolicky, predposledné, sčasti farebné a víťazne pôsobiace májové číslo 

Vjesnika prináša na jednej strane aj správy o výsledkoch vyšetrovania masakra v Borovom 

Sele, ktoré zatiaľ obsiahlo 40 obvinených, o začatí vyšetrovania proti M. Babićovi, M. 

Martićovi a ďalším 3 kvôli podozreniu z prípravy ozbrojenej vzbury a ohrozovania celistvosti 

štátneho územia, ako aj o tom, že srbský parlament väčšinou odmietol prijatie SAO Krajiny 

za teritórium Srbska. 
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5 - ZÁVER 

 

 Na rozdiel od januára 1990 prináša komparácia Vjesnika a Politiky v máji 1991 akési 

zrkadlové obrazy. Deje sa tak s ohľadom na to, že sa v tej dobe odohrávajú významné udalosti 

na línií srbsko – chorvátskych vzťahov, ktoré zatlačili do úzadia Slovinsko aj Kosovo 

a z veľkej väčšiny určujú vývoj juhoslovanskej krízy v záverečnom dejstve pred vojnou. Oba 

denníky sa teda každodenne vyjadrujú k tým istým udalostiam, čo komparáciu uľahčuje. Na 

druhej strane sú však udalosti prekotnejšie, situácia sa rýchlo mení a nebyť jasnej ideologickej 

línie, omnoho ťažšie by sa orientovalo v spôsobe realizovania propagandy, jej technikách 

a druhoch. 

 

 Synchrónna i diachrónna komparácia v podstate potvrdili predpoklad práce, že 

Politika je v celom sledovanom období propagandistickým pomocníkom Miloševićovho 

režimu s určitými výkyvmi, kým vo Vjesniku objem propagandy v pomere k nestrannému 

spravodajstvu v súvislosti s nástupom Tuđmanovej vlády neprestajne narastá.   

 Celkový mediálny obraz donedávna ešte bratských národov, ktorý oba denníky 

poskytujú, nie je pozitívny, ale v januári 1990 v textoch ešte výrazne zaznieva idea 

jugoslavizmu. Kritika mieri najmä na nacionalistické skupiny, ktoré sú však marginalizované, 

prípadne na republikové vedenia, že proti ním nepostupujú dostatočne razantne. Výnimkou v 

prípade Politiky sú Slovinci a kosovskí Albánci, o ktorých z jej textov vzniká dojem 

separatizmu ako príznačnej charakteristiky celého národa.   

 V máji 1991 mieri osteň kritiky takisto predovšetkým na vedenia, ktoré prevzali 

prápory nacionalizmu, ale aj obraz druhého národa ako celku je nepriateľský, čo dáva zmysel 

aj vzhľadom k tomu, že HDZ ako nacionalistická a SPS ako Miloševićova strana v 

republikových voľbách jednoznačne zvíťazili. Prevažujúci jednostranne nepriateľský postoj k 

druhému národu ako celku je prítomný v textoch oboch denníkov, aj keď nie je vždy otvorene 

akcentovaný a častejšie sa skrýva medzi riadkami. 

 

Rozdiel medzi písaním Politiky v januári 1990 a máji 1991 nie je veľký. Počas celého 

sledovaného obdobia v nej nenájdeme žiadnu kritiku oficiálnej moci. To potvrdzuje predstavu 

o nej ako o spolupracovníkovi srbského lídra a jeho skupiny, a teda aj spolupáchateľovi 

následných hrôz. V záujme zachovania moci za akúkoľvek cenu sa napriek premene systému 

z formálne komunistického na formálne demokratický pri súčasnom ideologickom prechode 

od titoizmu k nacionalizmu podstata obsahu Politiky príliš nezmenila, aj keď svoje ciele 
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a postupy musela prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Podľa toho sa menili aj jej 

nepriatelia, resp. dôraz, na ktorých z nich sa sústreďovali jej texty. Pretože hoci je písanie 

Politiky po celé sledované obdobie jednoznačne zaujaté proti Slovinsku, Chorvátsku 

a Kosovu, ako aj domácej opozícií, dajú sa v ňom vysledovať určité jasné odtiene.  

Kým Slovinsko je v januári 1990, v dobe, kedy ešte existuje nádej na zachovanie 

Juhoslávie, terčom zlostnej kritiky, v druhom sledovanom mesiaci sa už bez hnevu počíta 

s jeho oddelením a nevenuje sa mu takmer žiadna pozornosť. To nie je prípad Chorvátska 

s veľkou srbskou menšinou. Napriek relatívne častým poznámkam, ktorú sú v súlade s 

vyfabrikovanou paranojou o genocídnosti chorvátskeho národa je však propaganda zameraná 

predovšetkým na vedenie republiky. V januári 1990 sa kritizuje nečinnosť vedenia SKH vo 

veci vyčíňania teroristov a separatistov, ako aj formovania nacionalistických strán, v máji 

1991 je už vládnúca HDZ oprávnene kritizovaná a sčasti až démonizovaná. Toho sa dosahuje 

najmä pripomínaním čiastočného rehabilitovania NDH novým chorvátskym režimom, 

prostredníctvom reminiscencií na zverstvá ustašovcov a vytváranie priamej súvislosti so 

súčasnými dejmi. Vzťah ku Kosovu sa nemení, iba sa v závislosti od meniacej situácie stáva z 

neuralgického bodu Juhoslávie opäť viac vnútornou srbskou záležitosťou.  

Najzaujímavejším vývojom prešiel v Politike mediálny obraz domácej opozície. 

Marginalizovaným a ignorovaným „nacionalistom a separatistom“ z počiatku roka 1990 sa do 

jari budúceho roka dostalo podstatne väčšieho priestoru, aj keď rozličným v rozličnej miere.  

Čiastočne sa jednalo o následok marcových demonštrácií proti obmedzovaniu slobody v 

médiách, kedy musela oficiálna moc popustiť reťaze a o snahu vytvoriť predstavu 

o demokratickom pluralistickom systéme novej Juhoslávie, aj s ohľadom na medzinárodnú 

verejnosť.  

Pozoruhodný je v tejto súvislosti hlavne výrazný nepomer medzi ideológiou, vplyvom 

aj veľkosťou podobnými politickými zoskupeniami - Radikálnou stranou Vojislava Šešelja a  

Srbským hnutím obnovy Vuka Draškovića. Obaja lídri agresívnych nacionalistických hnutí 

boli navyše bývalí blízki spolupracovníci, spriaznení aj príbuzensky. Kým prvý z nich sa však 

stal otvoreným hlásateľom najextrémistickejších názorov a ochotným vykonávateľom 

násilníckej  politiky a v Politike sa objavuje mimoriadne často, druhého ako hlavného kritika 

S. Miloševića a organizátora protivládnych demonštrácií na jej stranách v predvečer vojny 

takmer nenájdeme. Rozdiely medzi cieľmi a prostriedkami oboch strán boli pritom 

minimálne. Ignorovaním Draškovića, ktorý v tej dobe dokázal príležitostne získať 

v porovnaní so svojim konkurentom Šešeljom relatívne značnú podporu verejnosti, tak vzniká 

dojem, že jedinou alternatívou k stávajúcemu režimu je až odpudivý Šešelj, pre väčšinu 
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Miloševićových voličov predsa len neprijateľný. 

 Vo vzťahu k domácej opozícií je príznačné, že na začiatku roka 1990 je z pozícií stále 

ešte totalitnej moci oboma denníkmi ostro kritizovaná a nedostáva mnoho priestoru na 

vyjadrenie. V roku 1991, za zmenených spoločenských podmienok už síce nie je apriórne 

odsudzovaná, ale nie je ani vnímaná ako rovnocenný partner vo vytváraní demokratickej 

politiky. Kým v Politike je možnosť vyjadrenia pre opozičné strany vysoko selektívna, vo 

Vjesniku sa obvykle obmedzuje na vyjadrenie podpory ostatných politických hnutí 

chorvátskym nacionálnym ideám.  

 

 Vjesnik by v januári 1990 mohol slúžiť ako vzor poctivej, nestrannej žurnalistiky. 

Hoci píše z pozícií oficiálnej moci, držiacej sa vtedy ešte stále juhoslovanského modelu 

socializmu, jednalo sa o vládu mimoriadne tolerantnú, vďaka ktorej sa písanie Vjesnika v 

tejto dobe nijako nespreneveruje humanizmu či zásadám liberálneho novinárstva. To môže 

súvisieť aj s obratom, ktorý v krátkej dobe predtým prekonal SKH. Tento vývoj a zmena 

oficiálnej rétoriky mohla takýto druh písania ešte viac povzbudiť a podporiť.  

Do mája 1991 však Vjesnik prekonal výrazný posun. Tieto zmeny boli podmienené 

všeobecným politicko – spoločenským vývojom. Celkom pochopiteľne už krátko po zvolení 

prvej nekomunistickej vlády v pluralistických voľbách nastal koniec komunistického režimu 

aj formálne, a to prijatím ďalekosiahlych ústavných dodatkov v júli 1990. Vjesnik sa však 

práve v dobe proklamovanej demokracie a liberalizácie stáva tendenčným a aspoň sčasti 

hlásateľom nacionalistickej ideologickej línie víťazného hnutia. Stráca svoj nadhľad, takisto 

iróniu, ktorú predtým využíval ako zbraň proti obvineniam a manipuláciám srbských médií  

a to tak, že preberá ich spôsoby a rétoriku, aj keď nie v tak výraznej a agresívnej forme. Môže 

to súvisieť s väčším zameraním na pritiahnutie pozornosti a sympatií zahraničia než v prípade 

Politiky, jasne orientovanej do vnútorného srbského prostredia. 

Propaganda vo Vjesniku, väčšinou jemnejšia a sofistikovanejšia než v Politike, je 

rovnako účinná v tom, čo nezmieňuje a zamlčiava, než v tom, o čom píše a zvýrazňuje to. 

Často iba krátke poznámky v inak informačne presných a detailne pôsobiacich textoch 

usmerňujú pozornosť čitateľa a ukazujú jasný príklon k národnému poňatiu, ktoré sa neskôr, v 

čase vojen, tak zintenzívni. 

Pritom ale napriek tomu, že zo služieb Zväzu komunistov v záujme Juhoslávie 

prechádza do služieb HDZ v záujme samostatného Chorvátska, udržiava si Vjesnik v oboch 

sledovaných obdobiach istý odstup a nájdeme v ňom aj kritiku oficiálnej moci. Jedná sa však 

iba o ojedinelé vyjadrenia opozície ohľadne neslobody médií či prílišnej prepojenosti štátnej 
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moci s cirkvou. Pritom však platí, že ideológia a spôsob vedenia spoločnosti a hospodárstva 

komunistickým režimom v januári 1990 sú podrobované omnoho častejšej a nemilosrdnejšej 

analýze než občasná kritika novej moci HDZ v máji 1991.   

 Z rozličných opatrne a viaczmyselne formulovaných vyhlásení vo Vjesniku, sa dá 

vyčítať nejednotnosť redakcie, resp. postupné vyhraňovanie sa jednotlivých autorov. Rozpory 

v ideologickom tóne jednotlivých článkov naznačujú postupnú diferenciáciu novinárov na 

viacerých štepných líniách oddeľujúcich prorežimných a nezávislých novinárov, novo 

dosadených, prispôsobujúcich sa a  novej presadzovanej ideológií odporujúcich.  

 K tomu nepochybne prispelo aj uverejňovanie informácií od Tanjugu a Hiny súčasne. 

V súvislosti so snahou, aby propaganda nebola príliš okatá, sa ponúka aj vysvetlenie ohľadu 

na zahraničie.  

 Podobný vývoj sa však v menšej miere dá pozorovať aj pri detailnom čítaní Politiky. 

 Spoločné pre oba denníky je na počiatku snaha o zachovanie spoločného štátu, hoci 

Vjesnik k nemu už na počiatku roka 1990 pristupuje dosť skepticky. V máji 1991 si už však 

Juhoslávia ako spoločný domov juhoslovanských národov nezaslúži dobrého slova – pre 

jedných je to Titov konštrukt znevýhodňujúci Srbov, pre druhých žalár národov resp. 

Chorvátov, horší než Rakúsko-Uhorsko, v ktorom je NDH svetlou, no dlhé desaťročia 

očierňovanou epizódou. 

V širokom zábere historickej problematiky je badateľná výrazná snaha o rehabilitáciu 

ustašovcov a NDH na jednej strane a četníckeho hnutia na druhej, a to až do úplného 

popierania, resp. ignorovania ich zločinov. Opačný je prístup k postave Tita 

a komunistickému hnutiu, ktoré sú na oboch stranách očierňované, pričom však partizánskej 

problematike ako ich nedeliteľnej súčasti sa všetci obratne vyhýbajú. 

 

S problémom definície a odhaľovania propagandy som sa v priebehu práce stretával na 

každom kroku. Z podstatnej časti jednostranný pohľad, ktorý však oba denníky podávajú o 

druhých národoch, republikách a opozícií, sa však jednoznačne dá označiť propagandou s 

jasným cieľom vzbudiť voči ním nepriateľstvo. Posúdiť pritom, čo je v získaných 

propagandistických obrazoch pravda a čo manipulácia, prekrucovanie alebo zatajovanie, či 

vyslovená lož, nie je v mnohých prípadoch ľahké ani dnes, či už preto, že to nevieme, pretože 

sa tie udalosti ukázali ako marginálne alebo upadli do zabudnutia, či naopak preto, že sa 

s nimi dodnes manipuluje. Čo je naopak dosť jednoznačné, sú celkové obrazy, ktoré o situácií 

v Juhoslávií na jej konci podávajú oba sledované denníky, zhodne potvrdzujúce, že mediálna 

vojna predchádza tú skutočnú a verbálne násilie násilie fyzické. 
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