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Anotace 

Diplomová práce „Bosňácká menšina v Srbsku a Černé Hoře v období desintegrace 

Jugoslávie: Genese národní identity“ se na základě theoretického zpracování 

problematiky utváření moderních národů a národních států, v konstruktivistickém 

přístupu a jeho konsekvencím pro interní bezpečnost spojenou s existencí národnostních 

menšin, snaží zasadit problematiku formování nacionální identity Muslimů či Bosňáků 

do širšího rámce rozpadu druhé i třetí Jugoslávie. Otázka genese bosňáckého národa je 

zkoumána v podmínkách území Novopazarského Sandžaku situovaného do sensitivní 

oblasti mezi Srbskem, Černou Horou, Bosnou a Kosovem. Konkrétně práce odpovídá 

na otázky, jak probíhala genese konstruování muslimské a bosňácké nacionální identity 

v podmínkách periferního území Sandžaku, jaký byl vztah muslimské/bosňácké 

menšiny ke státu, režimu a státnímu národu, ve kterém/se kterým žila, v reflexi místních 

bosňáckých nacionálních elit a jaké korelace mezi státoprávními a politickými změnami 

v Jugoslávii, Srbsku a Černé Hoře a vnímáním vlastní národní existence 

muslimské/bosňácké komunity v rámci těchto států je možné vysledovat. Práce nemá 

být pouze úzce zaměřenou studií, ale má být i jistým příspěvkem do širší diskuse o 

rozpadu Jugoslávie.  

 
Annotation 

The thesis " The Bosnian minority in Serbia and Montenegro in the period of 

disintegration of Yugoslavia” is, based on the theoretical concept of the problem of 

modern nation and modern state formation, in constructivist approach and its 

consequences for internal security connected with the existence of national minorities, 

focusing on setting the problems of forming the national identity of the Muslims and the 

Bosniaks into a wider framework of the third and third Yugoslavia disintegration. The 

matter of bosniak nation genesis is focused on the territory of Saniak of Novi Pazar, 
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which is situated in a very sensitive area among Serbia, Montenegro, Bosnia and 

Herzegovina and Kosovo. The main goal is to answer the following questions: What 

was the development of the Muslim and Bosniak national identity like in the conditions 

of periferial territory of Sanjak? Based on the perception of the local Bosniak national 

elites, what was the relation of the Bosniak/Muslim minority towards the state, the 

regime, and the nation itlived in/with like? What correlations between the state, political 

changes in Yugoslavia, Serbia and Montenegro and the perception f real national 

existence of Muslim/Bosniak community within these states can be observed? The 

thesis is not supposed to be a narrowly focused study, but a certain contribution to a 

wider discussion over the Yugoslavian disintegration.  
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Bosňáci/Muslimové, Sandžak, nacionalismus, rozpad Jugoslávie,  
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Úvod 

Tématem této diplomové práce budiž problematika bosňácké či muslimské 

národnostní menšiny v Černé Hoře a Srbsku v období desintegrace Jugoslávie, 

respektive vztah zdejšího muslimského obyvatelstva k avnojské i třetí Jugoslávii a jejím 

nástupnickým státům, státním národům a vládnoucím režimům v Bělehradě a Titogradě 

či Podgorici, a v neposlední řadě také samotná genese moderního národa 

Bosňáků/Muslimů v periferní oblasti Sandžaku.  

Sandžak je historický osmanský region se smíšenou muslimsko-ortodoxní populací, 

jehož území je dnes od severu na jih rozděleno hranicí znovu nezávislé Černé Hory a 

Srbska. V turečtině sançak znamená prapor či bojová zástava, ke konci 19. století se stal 

nejsevernější výspou, posledním praporem sandžakem ustupující Osmanské říše na 

Balkánském poloostrově.  

Kulturním a hospodářským centrem Sandžaku, historicky spojeným s Bosnou ale 

také se srbskou středověkou feudální státností Rašky, je jediné větší sídlo v oblasti 

město Novi Pazar.1 Pro své strategické umístění byl region, který se rozkládá na 

prostoru mezi Srbskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou a Kosovem, tedy na 

spojnici Jadranu s Černomořím a střední Evropy s oblastí Egejského moře, mnohokrát 

terčem zájmu rodících se balkánských národních států i eurasijských mocností.  

Po přechodné episodě rakousko-uherské přítomnosti od roku 1878 do anekční krise 

byl osmanský Sandžak spolu s Kosovem a ostatními zbývajícími osmanskými državami 

podělen mezi vítěze balkánských válek, tedy Černou Horu a Srbsko, a posléze byl 

s válečnými intermezzy inkorporován do Království SHS, královské, avnojské i třetí 

Jugoslávie, až se kruh uzavřel, a Sandžak se opět rozdělil mezi nezávislou Černou Horu 

a Srbsko.  

V kontaktu s velkými dějinami začaly na území Sandžaku od konce 19. století 

probíhat procesy modernisace ve všech jejích podobách. Po staletí v zásadě statická 

společnost, respektive podělená v systém milétu, se počala dynamicky měnit. Modernita 

přinesla krom změn materiálních i problémy spojené s redefinicí sociálních identit. Není 

                                                
1 Vzhledem k tomu, že se hranice regionu v historii posledních sto padesáti let poněkud 
proměňovaly, je na místě říci, že tato práce počítá za Sandžak region s kompaktním signifikantním 
osídlením jihoslovanskými lidmi muslimského vyznání, zpravidla se rozprostírající v blízkosti společných 
hranic Černé Hory a Srbska. Toto čistě utilitární vymezení nemusí plně korespondovat s vymezením 
historickým, zasahujícím i na území dnešního Kosova a Bosny a Hercegoviny. Vzhledem k náplni práce 
tedy autor spíše pojímá Sandžak jako prostor definovaný kulturně, sociálně a politicky.  
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asi přehnané tvrdit, že nikoli pouze na Balkánském poloostrově znamenalo „obrození 

národů“ nejvýznamnější kvalitativní změnu v životě společnosti.  

Srbský národ, který se počal rodit z odporu ortodoxního obyvatelstva 

vůči vykořisťovatelskému systému upadající Osmanské říše, brzy utvořil vlastní stát, 

dost možná tomu bylo naopak, tedy mladý srbský stát vytvářel z lidu národ, přičemž se 

srbská nacionální koncepce pokusila podmanit si celý širší jihoslovanský prostor. Oproti 

příkladu srbskému byla genese muslimského či později bosňáckého národa poněkud 

opožděná, neboť tento národ byl definitivně ukut v plamenech poslední války. Oba 

národové jsou však i po konfliktu odsouzeni k soužití v Sandžaku i v Bosně a 

Hercegovině.  

Tato práce si klade za cíl nejen analyzovat konkrétní dění v Sandžaku za posledních 

třicet let v percepcí zdejších muslimských elit, ale na konkrétním příkladu území 

s etnicky smíšenou muslimsko-ortodoxní populací se pokusí danou problematiku 

zasadit do širšího teoretického rámce studia fenoménů nacionalismu a bezpečnosti.  

Téma této diplomní práce volil její autor v souladu se svým dlouhodobým 

odborným zájmem o oblast Balkánského poloostrova, a v obecnějším smyslu i o dějiny 

novější doby, neboť Balkán není, alespoň v mé percepci, podivným deviantním 

podbřiškem starého kontinentu, ale fascinující laboratoří evropské modernity. Problém 

Sandžaku a jeho možný konfliktní potenciál ležící poněkud ve stínu „větších“ událostí 

na daném prostoru přitom představuje pomyslné pole neorané.  
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Zhodnocení pramenů 

Dějiny bosenského národa jsou poznamenány inflací publikací souvisejících s jeho 

nacionální emancipací, publikace o Sandžaku vzhledem k jeho perifernímu postavení 

nejsou tak četné, za to však neméně „uvědomělé“. K místním zdrojům je potřeba 

přistupovat opatrně s patřičnou mírou kritičnosti, pohledů „zvenku“ přitom příliš 

neexistuje. Dostupná je ovšem literatura podrobně se věnující teritoriálně větším celkům 

v kratších časových obdobích.  

K tématu rozpadu Jugoslávie a nacionální otázce existuje nesčetné množství 

publikací různé provenience i kvality. Československá balkanistika v zásadě poskytuje 

dostatek velmi kvalitních, a co víc, relativně nezaujatých kapacit tak, aby bylo možné 

problematiku postihnout, ku příkladu Dějiny jihoslovanských národů. V neposlední řadě 

se jedná o téma, kterému se autor dlouhodobě věnuje, což umožňuje do značné míry 

samostatný postup.  

Pokud kvantum literatury pojednávající o problematice rozpadu Jugoslávie 

označíme za inflační, musíme konstatovat, že literatura zabývající se otázkou etnické a 

nacionální identity a jejich bezpečnostních konsekvencí je doslova nepřeberná. Platnými 

průvodci byli autoru práce přední znalec problematiky nacionalismu Miroslav Hroch a 

profesor Pavel Barša, který mi umožnil nahlédnout logiku konfliktu svým hluboce 

přemýšlivým pohledem. 

K samotnému tematickému jádru práce, to jest bosňácké/muslimské percepci třiceti 

let vývoje Sandžaku v období rozpadu Jugoslávie, máme k disposici poměrně velké 

množství nejrůznějších materiálů, jak v Srbsku, tak v Černé Hoře existují centra 

národního obrození, učené společnosti, nakladatelství, náboženské i nacionální 

organisace, národní instituce produkujících řadu knižních publikací, časopisů i 

webových stránek, tedy v zásadě obrozenecké produkce, z logiky věci značně 

subjektivní, vhodné k analýze.  
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Hypothesy a zvolená metodologie 

Tato diplomní práce si v souladu s výše vytyčenou problematikou vztahující se 

k muslimské bosňácké národnostní menšině v Srbsku a Černé Hoře v období 

desintegrace Jugoslávie dává za cíl obšírně odpovědět na následující výzkumné otázky:  

 Jak probíhala genese konstruování muslimské a bosňácké nacionální identity 

v podmínkách periferního území Sandžaku?  

 Jaký byl vztah muslimské/bosňácké menšiny ke státu, režimu a státnímu národu, 

ve kterém/se kterým žila, v reflexi místních bosňáckých nacionálních elit?  

 Jaké korelace mezi státoprávními a politickými změnami v Jugoslávii, Srbsku a 

Černé Hoře a vnímáním vlastní národní existence muslimské/bosňácké 

komunity v rámci těchto států je možné vysledovat?  

V problematice skupinových identit nikoli nutně pouze etnických či nacionálních 

vychází práce z konstruktivistického přístupu k problematice, národy nejsou tedy 

chápány jako statické výtvory dávné historie, ale moderní dynamické fenomény, 

poltické konstrukce úzce spojené s fenoménem organisace moderní společnosti.  

Při rekonstrukci dějin Sandžaku i analýze jeho současné situace se autor pokusí 

nejen sledovat významné milníky vývoje regionu spojené s „velkou“ politikou, ale 

rovným dílem bude zastoupena také sociální historie, pozornost bude věnována genesi 

přerodu společnosti z její premoderní feudální podoby přes socialistickou modernisaci 

avnojské Jugoslávie až po současnou realitu bosňácké společnosti. V případě poslední 

kapitoly není ambicí autora podat „pravdivý příběh“ Sandžaku posledních pětadvaceti 

let, v souladu s cíli této práce se jedná primárně o reprodukci a dekonstrukci 

muslimského/bosňáckého nacionálního narativu.  
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Struktura práce 

V první kapitole Identita, nacionalismus, konflikt a stát v jihovýchodní Evropě bude 

provedena obecně theoretická reflexe zásadních otázek spojených s rozvojem nacionální 

identity, tedy národních hnutí či nacionalismů, moderních Balkánských národů. 

Pozornost bude rovněž věnována problematice vztahu národního státu, národnostních 

menšin ve spojení s otázkou národnostních konfliktů.  

Následující kapitola Genese rozpadu Jugoslávie a národnostní otázka se věnuje 

vývoji rozpadu tzv. druhé i třetí Jugoslávie, nastiňuje příčiny jejich rozpadu a řeší 

otázky spojené s obecným postavením národů a národnostních menšin v těchto státních 

celcích. Úkolem této části práce v žádném případě není podat vyčerpávající odpověď na 

tak složitou otázku, jakou bezpochyby je, proč se rozpadla Jugoslávie. Spíše se jedná 

právě o nastínění genese tohoto rozpadu tak, aby bylo možno pracovat v souladu 

s vytyčenými výzkumnými otázkami s dynamikou nejen regionální- sandžackou, ale 

rovněž postihnout i interakci s celostátní makroúrovní.  

Jádrová část práce, složená ze dvou kapitol, se zabývá historickým a soudobým 

politickým vývojem v černohorské i srbské části Sandžaku. Kapitola tři Sandžak 

v proměnách 19. a 20. století v kontextu širšího Jugoslávského vývoje mapuje historii 

Sandžaku a Sandžaklií2 od počátku moderní doby až do počátku 80. let 20. století.  

Čtvrtá kapitola Posle Tita Sandžak se po krátkém exposé věnuje dvěma 

paradigmatům vývoje muslimské/bosňácké komunity v regionu v posledních zhruba 

pětadvaceti letech. Podkapitola Nacionalistické paradigma třetí Jugoslávie se zabývá 

vývojem od nástupu Slobodana Miloševiče k moci do v případě Srbska náhlé změny 

režimu roku 2000 a v Černé Hoře do poloviny 90. let, kdy se v tomto doposud srbském 

satelitu začaly velmi významně měnit vnitropolitické poměry. Druhá podkapitola Nové 

paradigma Černá Hora jako multietnický stát a demokratické Srbsko? se věnuje stejné 

problematice ovšem v kvalitativně jiných podmínkách.  

Závěr bude spíš než jako čistě formální útvar pojmut formou diskuse nad zjištěnými 

fakty, respektive bude se věnovat odpovědím na výzkumné otázky.  

                                                
2 Sandžaklie je často užívaný výraz pro muslimské obyvatele Sandžaku.  
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1. Identita, nacionalismus, konflikt a stát v jihovýchodní 
Evropě 

Uvažovat o pojmech jako nacionalismus, konflikt a stát v době modernity 

v jihovýchodní Evropě vyžaduje alespoň zběžnou obecnější reflexi otázky genese 

skupinové identity a úlohy státu a jeho institucí v širším smyslu. Klíčem k pochopení 

historického vývoje na Balkáně je nutnost uvědomit si mnohost identity zdejších 

populací, neboť každý člověk si s sebou nese množství možných identit, které podléhají 

modifikacím (místní, regionální, náboženská, etnická, třídní atp.) a jež jsou základem 

moderní sociální reality a sociální segmentace jihovýchodní Evropy.  

Pravděpodobně nejvlivnější intelektuální koncepcí, identitou byla a je na Balkáně 

identita národní. Nacionalismus jako moderní fenomén, zahrnující pocit přináležitosti a 

citový vztah příslušníků národa k této konstrukci, zřejmě spjatý s modernisací, tedy s 

byrokratisací a militarisací státu, sociální a politickou emancipací širokých vrstev 

společnosti, rozvojem kapitalistického hospodářského systému a sociální komunikace, 

ale i s touhou lidí žijících v atomisující se moderní společnosti po příslušnosti 

k nějakému, byť abstraktnímu společenství, přináší již od 19. století významné změny 

nejen v identitách lidí, ale v komplexní sociální realitě balkánských společností.3 Jak 

k otázce identit a nacionalismu podotýká Pavel Barša, „zatímco v éře předmoderních 

říší byla pravidlem plurální identita složená z mnoha dílčích příslušností– místní, 

etnicko-jazykové, regionální, náboženské, politické, éra moderních národů nastolila 

model jedné etnokulturní příslušnosti přebíjející všechny ostatní a politicky zastřešené 

státem monopolizujícím na daném území prostředky násilí. (…) Namísto vertikální 

sociální stratifikace získala ústřední význam teritoriálně-kulturní segmentace. 

Nepřekročitelné přehrady mezi skupinami se přenesly zevnitř sociálně-politických celků 

na jejich vnější hranice.“4  

Nacionalismus na Balkáně tedy nikoli pouze zapříčinil zánik staletí trvajících 

nadnárodních impérií Osmanské říše a Habsburské monarchie, ale také významně 

proměnil socioekonomickou strukturu obyvatelstva i jeho každodenní život. 

V procesech přeměny premoderních etnických komunit v moderní národy mnoho 

                                                
3 Miroslav Hroch, Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů (Praha: SLON, 2009), 95-96. 
4 Pavel Barša a Maxmilián Strmiska, Národní stát a etnický konflikt: Politologická perspektiva 
(Brno: CDK, 1999), 11-12.  
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z těchto komunit uspělo, podstatně více jich však jako specifické entity zaniklo. 

Utváření moderních národů s sebou v neposlední řadě přineslo i změny třídně-

nacionální, z dřívějších privilegovaných tříd se staly třídy neprivilegované a naopak 

příslušníci bývalé křesťanské ráje se stali elitami nově nezávislých balkánských států.5  

„Osvobození utlačovaných národů“ zároveň přineslo i nesvobodu jiných, neboť 

každý „národní“ stát zahrnoval krom jemu loajálního obyvatelstva i skupiny, jejichž 

identita, nutně nikoliv nacionální, byla s raison d´être nových balkánských států 

v rozporu. Jak dále uvidíme, ustavení moderních států nepřineslo harmonický rozvoj 

uvnitř národních států ani plodnou mezistátní spolupráci, spíše vyvolávalo spory a 

konfliktní situace často přerůstající do podoby násilné konfrontace různých 

skupinových identit a jejich institucí.  

1.1 Balkánský nacionalismus a otázka identity 

Abychom pochopili, jakou roli hrála národní identita v utváření moderních dějin, 

musíme se nutně ptát po podstatě nacionalismu, jeho genesi a tedy i genesi samotných 

národů a jeho charakteristikách. Současná reflexe otázky nacionalismu pojímající tento 

fenomén jako sociální konstrukci často odkazuje k definici Maxe Webera a jeho 

postřehu, že „národ nemůže být definován podle empirických společných kvalit, je to 

badatelsky těžko uchopitelný pojem, jenž označuje jistou skupinu lidí, kteří vůči sobě 

navzájem chovají specifický pocit solidarity“.6 Tomu odpovídá i koncepce Ernsta 

Renana, který pojímá národ jako „každodenní plebiscit“, kdy „podstatou národa je, aby 

všichni sdíleli mnohé a také aby všichni leccos zapomněli“7 a rovněž Benedicta 

Andersona, který národy označil za „imagined communities“, neboť v jeho pojetí národ 

                                                
5 Na rozdíl od rodících se slovanských národů v etnicky tureckých komunitách byl nacionalismus 
téměř neznámým jevem a to až do počátku dvacátého století. Osmanští muslimové (nikoli pouze etničtí 
Turci) byli vládnoucí elitou premoderního multietnického a mnohonáboženského impéria. Turecký 
nacionalismus se v zásadě datuje od tzv. Mladoturecké revoluce a masově se šíří až v souvislosti 
s odporem proti okupaci mocnostmi a Řeckem po první světové válce. Vítězství ve válce proti Řecku, 
stažení mocností z Malé Asie a vytvoření nové sekulární Turecké republiky znamenalo náhlý konec 
nadnárodního impéria založeného na premoderním třídně-religiózním pořádku. Turecko se tak etablovalo 
jako moderní stát založený na tureckém nacionalismu bez mocenských či dokonce územních aspirací vůči 
zbylým osmanským elementům na Balkáně. 3. Března 1924 byla zrušena poslední osmanská instituce 
kalifát a rodina Osmanů byla poslána do exilu. Osmansky cítící muslimové nejen na Balkáně tak na 
dlouho ztratili svoje tradiční náboženské, kulturní a politické centrum. In Alan W. Palmer, The Decline 
and Fall of the Ottoman Empire (London: John Murray, 1992), 277.  
6 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft II (Frankfurt: Campus Verlag, 1976), 675. cit. dle 
Hroch, ,,Národy nejsou dílem náhody“,19. 
7 Ernest Renan, ,,Co je to národ?“, in Pohledy na národ a nacionalismus, ed. Miroslav Hroch 
(Praha: SLON, 2003), 27-28. 
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předpokládá schopnost jedince představit si, že je součástí společenství, většinu jehož 

členů osobně nezná ani nikdy nepozná.8 Ve výše uvedeném smyslu se dá interpretovat 

také výrok sapéra Vodičky postavy z Haškova Švejka o tom, že každý Maďar může za 

to, že je Maďar.  

Roli subjektivních vazeb mezi příslušníky národa uznává i přední badatel v otázkách 

nacionalismu Miroslav Hroch poukazujíc ovšem i na fakt existence identit, jež tvořily 

základ moderních národů, respektive základ pro jejich možnou nacionální interpretaci. 

Hroch mimo jiné poukazuje na to, že „národ byl určován především vztahy mezi jeho 

příslušníky (nikoli tedy abstraktními „rysy“) a že tyto vztahy mohly být vzájemně 

zástupné nelze empiricky doložit, že by národy byly charakterizovány pevným 

„závazným“ souborem vztahů, ale lze naproti tomu doložit skutečnost, že skupina 

„národ“ byla vždy charakterizována kombinací několika druhů vazeb a vztahů 

(jazykových, historických, teritoriálních, ekonomických, náboženských, politických 

atd.), přičemž absence některého vztahu nevylučovala existenci národa. Nutně však k 

charakteristice národa patří, že jeho příslušníci jsou navzájem spjati komunikačně i 

společným osudem ve vyšším stupni než s příslušníky jiných národů a že jsou 

pospolitostí rovnoprávných občanů, kteří se za příslušníky národa považují.“9  

Do celkového kontextu modernity zasazuje proces utváření národů Ernest Gellner 

zdůrazňující progres od premoderní agrární společnosti ku společnosti moderní národní 

v souvislosti s potřebou komunikace, kterou si vyžaduje rodící se moderní kapitalistické 

ekonomické prostředí. Důležitou roli v jeho koncepci hraje i vzdělávání a vysoká 

kultura, která je nacionalismem propagována mezi jedinci anonymního neosobního 

společenství, neboť tato „jedinečná“ národní kultura je zpravidla v kontrastu s kulturou 

lidovou, která je v zásadě interetnická. Nacionalisovaná vysoká kultura tak určuje 

výlučný charakter národa.10  

Pro tuto práci je zajímavý rovněž přístup francouzského antropologa a filosofa 

Pierra Bourdieu, který spojuje otázku skupinových identit s otázkou moci vytvářet 

sociální segmentaci. Bourdieu definoval národní hnutí jako „zápasy o etnickou či 

nacionální identitu, jinými slovy boje o charakter (stigmata, znaky, symboly) spojené 

                                                
8 Viz. Benedict Anderson, ,,Pomyslná společenství“, in „Pohledy na národ a nacionalismus“, ed. 
Hroch, 239-269. 
9 Hroch, ,,Národy nejsou dílem náhody“, 24. 
10 Viz. např. Ernest Gellner, ,,Nacionalismus“, in „Pohledy na národ a nacionalismus“, ed. Hroch,, 
403-417. 
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s původem přes místo původu a jemu přidružené trvalé charakteristiky, jsou 

partikulárními případy zápasu o klasifikaci, zápasy o monopol moci přimět lidi vidět a 

věřit, přimět je vědět a přiznat legitimní definici rozdělení sociálního světa a tak 

vytvářet i rušit skupiny.“11 Důležitá je však rovněž psychologická složka nacionalismu. 

Jak k problému identity dodává Pavel Barša, „vedle čistě instrumentálních funkcí však 

plní také specificky existenciální a diskursivně-symbolické funkce– odpovídá na touhu 

po ukotvení, smyslu a orientaci ve světě.12 Psychologický moment v konfrontaci 

modernisující společností je přitom velmi závažný neboť „atomizovaný a rutinisovaný 

život plodí generalizovanou úzkost neznámou v tradičních společenstvech.“13  

Často zdůrazňovaná je jistá dichotomie mezi západní a východní formou 

nacionalismu. Jak upozorňuje Hroch, „na západě byl národ politickou skutečností a 

pospolitostí rovnoprávných občanů, na východě se představa národa opírala o 

iracionální koncepci lidu, pracovala s historickou mytologií a s představou „národního 

poslání“. Západní nacionalismus zdůrazňoval občanská práva jedince bez ohledu na 

jeho sociální či etnickou příslušnost, na východě se zdůrazňovala kolektivní práva a 

rozdílnost ras i tříd. Nacionalismus nebyl na východě zakotven v občanské společnosti, 

ale byl odrazem a součástí úsilí překonat pocit vlastní méněcennosti.“14 Tuto dichotomii 

koncepcí západního a východního nacionalismu můžeme jistě při zkoumání konkrétních 

národních hnutí považovat za přínosnou, pokud ovšem překonáme problém její 

absolutisace, neboť příznaky nacionalismu typické pro západ i východ jsou v zásadě 

shodné, spíše míra jejich vlivu v procesu utváření národů je jiná. Ke specifikům 

národního hnutí vyrůstajícím z východoevropských podmínek multietnických říší uvádí 

Miroslav Hroch, „národ byl v těchto podmínkách nejprve programem, vizí do 

budoucnosti a nástup národního hnutí nebyl samozřejmostí ani nutností. Samozřejmostí 

nebyl ani úspěch národního hnutí. Cesta k úspěchu vedla národní hnutí nutně do 

konfliktu s elitami vládnoucího národa, přesněji řečeno s elitami multietnické říše a se 

starým režimem vůbec. V tomto smyslu byla národní hnutí vždy spjata s překonáním 

starých legitimit a se zápasem o politickou modernizaci.“15  

                                                
11  Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire: l´économie des échanges linguistiques (Paris: Fayard, 
1982) cit dle John E. Joseph, Language and Identity: National, Ethnic, Religious (New York: Palgrave 
Macmillan, 2004, 13.  
12 Barša a Strmiska, ,,Národní stát a etnický konflikt“, 69. 
13 Ibid., 71.  
14  Hroch, ,,Národy nejsou dílem náhody“, 23.  
15 Ibid., 50.  
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Zajímavá pro tuto práci je rovněž Hrochova segmentace národotvorného procesu 

v čase. Miroslav Hroch tak definuje tři fáze postupného rozvoje národa resp. genese 

národního hnutí. Fáze A národního hnutí je typická především prací nacionálně 

zapálených buditelů, učenců zajímajících se o historii, jazyk, kulturu a etnicitu „svého 

národa“ jako o „koordináty, podle nichž se národní identita mohla orientovat“. Jak však 

autor dále poznamenává, na Balkáně je často tato fáze méně podstatná, neboť byla často 

alternována povstaleckým hnutím proti sociálnímu útisku. Fáze B národního hnutí je 

charakterisována jako pokus buditelů, pocházejících obvykle ze vzdělanějších a lépe 

situovaných vrstev společnosti, o rozšíření nacionální identity na doposud neuvědomělé, 

spící soukmenovce, jedná se tedy o fázi agitace a mobilisace. Přechod do fáze C již 

předpokládá podporu „rozhodující části“ příslušníků etnické skupiny, přijímají danou 

nacionální identitu za svou, nacionalismus se tak stává masovým hnutím s národním 

politickým programem. Tato poslední fáze je pak naplněna dosažením národní 

nezávislosti či autonomie.16  

Nyní je na místě zmínit se alespoň zběžně o rozdílech mezi národem a etnikem, 

nacionální příslušností a etnicitou, což úzce souvisí i s otázkou, zdali národy vznikají 

z přirozených a daných entit, etnicit. Anthony Smith označuje etnickou skupinu za typ 

sociální kolektivity definované znaky jako: vlastní kolektivní jméno, mýtus o 

společném původu, sdílená historická paměť, jeden či více odlišujících prvků společné 

kultury, spojení s určitou „vlastí“, pocit solidarity s významnými částmi populace. Tyto 

atributy tedy charakterisují „ethnie“ a to i v případě, že některé z nich jsou v proměnách 

času jasnější než jiné a že se k nim hlásí třeba jen minoritní část etnické populace. 

Z toho vyplývá, že etnicita tedy není, tak jak to zpravidla tvrdí sami etno-nacionalisté, 

primordiální, ale rovněž sociálně konstruovaná.17 Jak dále Smith uvádí, „to naznačuje 

jistou tautalogičnost argumentace, podle níž se národy vytvářejí na základě etnických 

jader. „Ethnie“ a národy se historicky a pojmově skutečně značně překrývají. Přesto tu 

ale máme co dělat s odlišnými pojmy a historickými útvary. Etnická společenství 

některé atributy národa nemají. Nemusí být usazena na „svém“ domovském území. 

Jejich kultura nemusí být veřejná ani společná všem členům. Nemusejí vykazovat - a 

často také nevykazují - společnou dělbu práce či ekonomickou jednotu. Nemusejí mít 

společné právní kodexy se společnými právy a povinnostmi pro všechny.(…) Tyto 

                                                
16 Hroch, ,,Národy nejsou dílem náhody“, 53-54, 126-127.  
17 Anthony D. Smith, ,,Etnický základ národní identity“, in „Pohledy na národ a nacionalismus“, 
ed. Hroch, 270-275.  
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atributy národů jsou výsledkem určitých sociálních a historických podmínek působících 

na předchozí etnická jádra a etnické menšiny.“18  

Správnost konstruktivistického přístupu k otázce nacionalismu podporuje i zjevná 

dialektičnost nacionální identity, neboť jak se v sociálně i psychologicky orientovaném 

výzkumu ukazuje, signifikantním, velmi pravděpodobně i nezbytným pro utváření 

osobní i skupinové identity je nikoli jen její vnitřní obsah, ale stejně tak i konfrontace 

s jiným, v našem případě kolektivním jiným, tedy ostatními národy a etniky. Jinými 

slovy, kdo jsme a kdo nejsme je nerozlučně spojeno.19 These o dialektickém charakteru 

nacionalismu je pro porozumění tomuto fenoménu na Balkáně klíčová, neboť zde má 

zpravidla každý národ či jeho charakteristika svou antithesi, ta je ovšem také relativní, 

závisí na vztahu národních hnutí v prostoru a čase. Příkladem může být chorvatská 

nacionální identita, v dnešní době postavená jako antithese srbství, jež se však 

v dřívějších dobách primárně vymezovala vůči „vládnoucím národům“ Maďarům a 

Rakušanům-Němcům.20  

Zkoumajíce balkánskou historii i současnost není možné vynechat problematiku 

premoderní diferenciace identity. V tomto smyslu je klíčovým pojem milétu, instituce, 

která byla ustavena Osmanskou říší a jež se na dlouhou dobu stala ústředním těžištěm 

identity balkánského člověka mimo vlastní rodinu a lokalitu kde žil. Osmanská 

nadvláda a také panství Habsburků byly kvůli nedostatku institucionálních a 

technologických prostředků asimilace v multikulturní realitě Balkánu v zásadě 

neasimilativní. V důsledku zůstala balkánským populacím otevřena možnost zachovat si 

své předosmanské identity a kultury a partikulárně také vzpomínky či spíše potuchy o 

období slávy a prosperity „jejich“ dávných říší.21 Institucionalisovaná náboženská 

fragmentace- milét- představovala tak něco, co bychom v dnešní době zřejmě mohli 
                                                
18 Ibid., 291-292. 
19 These o dialektičnosti nacionalismu není přitom nikterak nová, již ke konci 19. století ve svém 
článku „Spor izmedju Srba a Hrvata“ poznamenal jihoslovanský publicista Josip Ljubić, „bosňáctví je 
paradox, to se nedá popřít. Ale jestliže se na něj podíváš z blízka, příčinu najdeš. (…) Chorvati a Srbové 
si neuvědomují, že právě oni jsou skutečnými původci bosňáctví. Naši bratři, mohamedáni z Bosny, 
prohlásivší se „zvláštní národností“, pouze napodobili Srby a Chorvaty, když užili jejich logiky a dále si ji 
přizpůsobili. Co vidíme, Srbové a Chorvaté jsou stejného původu, žijí promíšeně a mluví stejným 
jazykem. Přirozeným důsledkem by mělo být, že se pokládají za jeden národ. Ale oni takto neuvažují, 
nýbrž říkají: Pravdou je, že máme stejný původ, pravdou je, že náš jazyk je jeden a ten samý, ale proto 
máme dvě jména Srbové a Chorvati, protože nás rozdělují dějiny, neboť Chorvati měli své krále a Srbové 
měli zase své krále, protože nás dělí víra, neboť jedni jsou katolíci a druzí pravoslavní, nemůžeme být 
jeden národ.“ In. Josip Ljubić, Spor izmedju Srba i Hrvata, cit. dle Ladislav Hladký, Bosna a 
Hercegovina: Historie nešťastné země (Brno: DOPLNĚK, 1996), 49-51.  
20 John B. Allock, Explaining Yugoslavia (New York: Columbia University Press, 2000), 328, 332.  
21 Hugh Poulton, „Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans“, in. Muslim Identity 
and the Balkan State, eds. Hugh Poulton a SuhaTaji-Farouki (London: Hurst & Company, 1997), 15. 
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označit za synthesu etnicity, občanství a víry. S tím jak milét a jeho elity efektivně 

kontrolovaly víceméně všechny interní věci dotčených komunit, tedy náboženství, 

vzdělávání, spravedlnost atd., mohl být velmi dobře využit k transmitování nové 

nacionální ideologie do balkánského prostředí, což platí pro milét pravoslavný a později 

i pro osmanský, resp. jeho residua.22  

Víše zmíněné, na první pohled někdy nepříliš „přesné“ historické povědomí o 

slavných časech vlastní státnosti, hraje v národotvorném procesu velmi závažnou roli. 

Jak upozorňuje Jan Rychlík, aby mohl být jedinec součástí národa, musí znát a 

především akceptovat národní historii jako něco, co se ho osobně týká, něco čehož je 

součástí. Rozhodující není detailní a již vůbec ne „objektivní“ znalost historie vlastního 

národa, ale schopnost rozlišovat, která její epocha byla dobrá a která špatná, tedy 

znalost mýtů o zlatém a stříbrném věku i obdobích úpadku a poroby.23 Jak konstatuje 

Catherina Lutard ve své eseji o nacionalismu v Jugoslávii, „přítomnost vysvětluje 

minulost nikoli naopak“.24 Také Miroslav Hroch považuje národní dějiny, příběh národa 

od počátků do současnosti, za nezbytnou a zvlášť podstatnou složku národního 

uvědomění, neboť společně pociťovaný původ znamená i jednotnou identitu. 

Aktualisace „historických“ vazeb mezi příslušníky národa pak často probíhá ve spojení 

s historickými zájmy národa a to zejména v konfliktu s jeho „tradičními“ nepřáteli. 

Dalším aspektem takovéto „historisace“ je vštěpování „pravých tradičních národních 

hodnot“ soudobé společnosti. Historická legitimisace národa má smysl i navenek, neboť 

v nacionalistickém diskursu jsou preferovány tzv. historické národy jako hodnota sama 

o sobě. Odlišení od národních dějin ostatních znamená znovupotvrzení jedinečnosti a 

specifické hodnoty každého jednoho národa.25 Anthony Smith tak může chápat národ, a 

to nikoli výlučně kvůli jeho pociťované historické dimensi, jako mýtus. Smith mimo 

jiné uvádí, „národ představuje jádro jednoho z nejrozšířenějších, všudypřítomných mýtů 

moderní doby- mýtu nacionalismu. Ústřední představou tohoto mýtu je, že národy 

existují od nepaměti a že nacionalisté je musí znovu probudit z dlouhé dřímoty, aby 

zaujaly místo ve světě národů. Jak uvidíme, mocný vliv představy národa spočívá 

                                                
22 Ibid., 15-17.  
23 Jan Rychlík, „Formation of Modern Nations“, in Formování moderních národů, eds. Richard 
Vašek a Jan Rychlík (Praha-Sofie: Masarykův ústav AV, 2010), 143. 
24  Catherine Lutard, „Essay d´interprétation  du nouveau nationalisme post-communiste: Le cas 
yugoslave“, Revue d´etudes comparatives est-ouest, č. 1 (březen 1996), 133, cit dle John B. Allcock, 
Explaining Yugoslavia (New York: Columbia University Press, 2000), 349.  
25 Hroch, ,,Národy nejsou dílem náhody“, 171, 177-178. 
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částečně v příslibu nacionalistického dramatu spásy samotného.“26 Z výše uvedeného 

vyplívá, že transformace identity od konkrétní osobní zkušenosti prostředí rodiny, vsi, 

mešity atp. do abstraktní komunity národa, většinu jehož příslušníků jedinec- nositel 

nacionální identity- nikdy fysicky nepotká, je náročným procesem vyžadujícím moderní 

nástroje komunikace nejen ve vztahu k historické dimensi národního bytí.27 

Na příkladu vztahů jihoslovanských národů, u nichž často existuje hluboké etnické 

rozdělení bez odpovídající kulturní různosti, se dá dobře ilustrovat otázka rozdílu mezi 

kulturní a etnickou identitou, resp. verifikovat these, že kultura, která se dá volněji 

definovat jako souhrn více méně objektivních znaků- sdílených norem a praktik, je tak 

v kontrastu s etnicitou jako fiktivním spřízněním. Tím se dostáváme ke vztahu mezi 

kulturou, etnicitou a politikou etnické identity- nacionalismu, obecně v odborném 

diskursu pojímaném jako vztah variabilní a velmi komplexní.28 Stejně tak jako národu 

je etnicitě imanentní relativismus, musí se tedy vztahovat k interakci dvou a více 

skupin, existuje jen mezi skupinami a nikoli uvnitř nich. Etnicita se tedy dá pojmout 

jako systematická komunikace kulturních rozdílů mezi skupinami považujícími se za 

navzájem odlišné. Z toho vyplívá, že etnicita je proměnná závislá na situaci, není tedy 

lidem vlastní.29 Navíc, podle Eriksona skupinová identita funguje jako „inversní 

lednička“ dovnitř skupiny vřelost, ven chlad. Sociologický princip známý jako 

Simmelovo pravidlo říká, že interní kohese skupiny je přímo úměrná síle vnějšího tlaku 

na ni.30  

Jedním z atributů, formativních prvků etnické a nacionální identity, v případě 

jihovýchodní Evropy zpravidla velmi podstatným, nemluvě o jeho kruciální roli 

v případě nacionální diferenciace Jihoslovanů, je identita náboženská s historickým 

pozadím osmanské vlády, konkrétněji již zmíněného systému milétů. Ve svém opusu 

The Balkans since 1453 Stavrianos uvádí že, balkánský svět v dřívějším období 

osmanské vlády byl světem statickým a teokratickým. Náboženství a jeho 

institucionalisované formy dominovaly vzdělávání, literatuře, politice a samozřejmě i 

duchovnímu životu jako takovému. Národní politika i národní zájmy v podstatě 

                                                
26 Smith, ,,Etnický základ národní identity“, in „Pohledy na národ a nacionalismus“, ed. Hroch, 
271. 
27 Thomas Hylland Eriksen, „Ethnic Identity, National Identity, and Intergroup conflict: The 
Significance of Personal Experiences“, in Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction, 
eds. Richard D. Ashmore, Lee Jussim a David Wilder (New York: Oxford University Press, 2001), 62. 
28 Ibid., 43. 
29 Ibid., 46.  
30 Ibid., 63. 
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neexistovaly, politika byla chápána v nenacionálních pojmech. Od 18. století s ústupem 

Osmanské říše na jih Balkánského poloostrova, postupným rozkladem jejího správního, 

vojenského a feudálního systému a v neposlední řadě i působením nových 

myšlenkových a materiálních impulsů se období teokracie postupně zaměnilo v období 

nacionalismu.31 V premoderním světě balkánského člověka byla abstraktní skupinová 

identita spojená nikoli s pocitem etnicity, ale především s náboženskou komunitou, bez 

ohledu na to, zdali to byla islámská umma či křesťanské církve. Navíc lidová kultura i 

sdílený systém hodnot Balkán v této době spojovaly a nikoli rozdělovaly, jak to bylo 

později interpretováno. To ostatně platí dodnes, příkladem může být fenomén srb. 

turbofolku, bulh. čalgy či rum. manele, tedy hudebního stylu, který, ač často mající 

konfliktní nacionalistickou agendu, poněkud paradoxně vyjadřuje kulturní similaritu 

mezi balkánskými národy.32  

Přestože balkánský nacionalismus byl a je v zásadě sekulární, blízký vztah mezi 

náboženstvím a identitou v osmanském systému milétů se přenesl i do proplétajícího se 

vztahu mezi náboženskými a nacionálními identitami, což neplatí výlučně jen pro 

pravoslavný milét. Jako exemplární příklad takovéto konfuse identit uvádí Hugh 

Poulton Řecko, kde jsou pojmy jako národnost, náboženství a občanství často libovolně 

zaměňovány.33 Dědictví milétu tak v mnoha podobách dodnes představuje důležitý 

faktor diferenciace mezi lidmi a skupinami, minoritami a majoritou uvnitř jednotlivých 

„národních států“ i mezi státy a státními národy jako takovými. Co se týče etnických 

minorit, které s dominantním státním národem sdílejí ortodoxní víru, ty se pak zpravidla 

snadněji asimilují do jeho státního systému. Naopak asimilovat muslimské komunity 

pro nové vládnoucí ortodoxní majority bylo a dodnes je zpravidla obtížné. Tyto 

muslimské minority se však asimilují poměrně často do větších islámských komunit 

v jednotlivých křesťanských státech. Tento fakt je zřejmě svázán nejen s existencí 

                                                
31 Leften S. Stavrianos, The Balkans since 1453 (New York-London: Holt-Rinehart and Winston, 
1958), 211. 
32 Raymond Detrez, „Pre-national Identities in the Balkans“, in Entangled Histories of the Balkans: 
Volume One: National Ideologies and Language Policies, eds. Roumen Daskalov a Tchavdar Marinov 
(Boston: BRILL, 2013), 19-25.  
33 Poulton, „Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans“, in. „Muslim Identity and the 
Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki,14. 

Za výjimků může být považována Albánie, kde se v jeden národ  spojily tři náboženské 
komunity napříč miléty. To bylo zapříčiněno velmi výraznou jazykovou odlišností od jihoslovanského a 
řeckého prostředí a pocitem ohrožení nastupujícími národními státy.  
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někdejších osmanských milétů, ale také s doposud velmi silným konceptem islámu jako 

transnacionální komunity věřících ummy a arabštinou jako jazykem Knihy.34  

Dalším eminentním problémem spojeným s otázkou národů a nacionalismu jako 

takového je otázka jazyková. V kontrastu s některými jinými konstitutivními elementy 

identity na Balkáně bývá jazyk zpravidla pojímán jako klíčový prvek odlišující od sebe 

jednotlivé národy a tedy v logice nacionální dialektiky každý jediný národ spojující. Na 

první pohled je to jasné, každý národ má svůj vlastní kodifikovaný jazyk, v němž je 

psána jeho literatura, vedeno vzdělávání, národní jazyk, jímž hovoří média.35  

Při bližším pohledu však nelze nevidět, že to je nacionalistická jazyková politika, 

která mnohdy vědomě směřuje k rozvoji rozdílů mezi jednotlivými jazyky, a v důsledku 

i mezi národy. Snahy o kodifikaci jedné závazné jazykové normy pro všechny 

příslušníky národa, dle pravidla jeden národ- jeden jazyk, i když se rozdílné národní 

jazyky de facto liší jen minimálně, tak vyplívají z antagonistické nacionální logiky. 

Excelentní ukázkou může být případ srbochorvatštiny, ať už hovoříme o někdy až 

bizarních podob nabývajícím chorvatském jazykovém separatismu, či o v současnosti 

probíhajícím utváření černohorského a bosenského/bosňáckého jazyka, přičemž je 

specificky v případě černohorštiny evidentní, že je to stát a jeho elity, kdo tvoří, 

ustavuje oficiální jazyk, nikoli národ či dokonce lid. V Království SHS tak mohla tzv. 

Vidovdanská ústava dokonce ustavit společný srbsko-chorvatsko-slovinský jazyk, jazyk 

reflektující ideu jednotného národa o třech větvích nikoli nepodobnou některým 

meziválečným koncepcím čechoslovakismu.36  

To nás dovádí k otázce, jak a proč se utváří, resp. jsou utvářeny kodifikované 

národní jazyky. Výběr slovní zásoby, gramatických pravidel i fonetiky spisovných 

jazyků často probíhá právě tak, aby bylo dosaženo žádoucí, tedy zpravidla co možná 

největší odlišnosti od ostatních jazyků na daném areálu. Slovanský jazyk však ještě 

minimálně dlouho do 19. století představoval na Balkáně z teritoriálně-lingvistického 

hlediska kontinuum bez ohledu na hranice mladých národních států a to od Triglavu až 

po Černé a Egejské moře, ovšem s výraznými regionálními specifiky, které bylo nutno 
                                                
34 Poulton, „Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans“, in. „Muslim Identity and the 
Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 20-21. 
35 Alexander Vezenkov, „Introduction to Section Two: Languages and Language Policies in the 
Balkans“, in „Entangled Histories of the Balkans“, eds. Daskalov a Marinov, 333-334. a Ronelle 
Alexander, „Languages and Identity: The Fate of Serbo-Croatian“, in „Entangled Histories of the 
Balkans“, eds. Daskalov a Marinov, 345. 
36 Vezenkov, „Introduction to Section Two: Languages and Language Policies in the Balkans“, in 
„Entangled Histories of the Balkans“, eds. Daskalov a Marinov, 333-336.  
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v rámci procesu nacionalisace vyzdvihnout či naopak eliminovat.37 Stále přetrvávající 

dialektologické rozdíly jsou dnes i v rámci jednotlivých národních států potlačovány 

školou, médii atp. S tím, jak se prosazovala nacionální agenda, došlo k vědomé selekci 

dialektů i lexik, které měly národy od sebe jasně odlišit či jen velmi výjimečně také 

spojovat jako v případě srbochorvatštiny ustavené tzv. Vídeňskou jazykovou unií, od 

níž se snažila distancovat moderní bulharština, u níž byly za základ vzaty 

východobulharské dialekty, tedy dialekty užívané co možná nejdál od srbochorvatského 

jazykového areálu.38 Jedním z velmi viditelných projevů nacionální jazykové politiky 

jsou jazykové čistky, gumování slov a výrazů, které jsou v nacionalistickém diskursu 

spojovány s jazyky „bývalých vládců“, nejen Turky, a jejich nahrazování nově 

vytvářenými lexiky nebo výpůjčkami ze světových jazyků ruštiny, francouzštiny, ale i 

češtiny. Obzvláště evidentní bylo obrozenecké čištění jazyků křesťanských národů od 

tureckého a obecně orientálních vlivů, či naopak hypertrofovaná nacionálně řízená 

inkorporace turcismů v oficiální bosenštině. Příklad genese srbochorvatské jazykové 

jednoty a jejího rozpadu tedy jasně ukazuje, že i jazyk je otázkou navýsost politickou a 

politisovanou, otázkou po identitě a její interpretaci, neboť lingua není jen nástrojem 

komunikace, ale jsou jí imanentní také symbolické funkce jako transmiteru kulturních, 

historických a politických kódů.39  

                                                
37 Důkazem může být i stále živý srbsko-chorvatsko-makedonsko-bulharský interdialekt Torlak.  
38 Alexander, „Languages and Identity: The Fate of Serbo-Croatian“, in „Entangled Histories of the 
Balkans“, eds. Daskalov a Marinov, 342-349.  
39 Vezenkov, „Introduction to Section Two: Languages and Language Policies in the Balkans“, in 
„Entangled Histories of the Balkans“, eds. Daskalov a Marinov, 336-338. 

Zvláště invenční byla v tomto chorvatština za války o nezávislost, kdy Tudjmanův režim v 
období válečné psychosy prováděl intensivní čištění jazyka, neboť jazyková jednota se Srby začala být 
chápána oficiálně i podstatnou částí Chorvatů jako fikce vnucená autoritami v Bělehradě. To samé ovšem 
platí pro podstatnou část občanů bývalé Jugoslávie, kteří čtyři nové jazyky rovněž považují za konstrukt 
politických elit.  

Z hlediska dialektologie je srbochorvatská oblast rozdělena na čtyři dialekty: čakavština, 
kajkavština, štokavština, torlak, přičemž dva z nich spojují srbochorvatštinu se slovinštinou a bulharštinou 
či makedonštinou. Všechny čtyři kodifikované národní jazyky srbština, chorvatština, černohorština i 
bosenština jsou však založeny na štokavském dialektu, takže se dostáváme z nacionálního hlediska do 
poněkud paradoxní situace, kdy se tři dialekty užívané v Chorvatsku liší od sebe významně více než 
jazykové varianty štokavštiny jekavská a ekavská definující rozdíl mezi spisovnou chorvatštinou a 
srbštinou. Navíc v hlavním městě Záhřebu je domácí kajkavšina, interdialekt se slovinštinou, srbští 
nacionalisté v Bosně a Hercegovině hovoří zpravidla jekavskou variantou štokavštiny, jazykem, který je 
přibližuje ke spisovné chorvatštině a nikoli k Bělehradu. Aby se odlišili od ostatních komunit i jazykově, 
musí bosenští Srbové používat cirilici, pravdou ovšem je, že většina Srbů bez problému užívá i latinku a 
černohorština oficiálně nyní jen latinku, aby se tak odlišila od srbštiny. Jazyk jako takový ovšem de facto 
zůstává shodný-srbochorvatský dodnes, přesto je však paradoxně jedním z konstitutivních elementů čtyř 
nacionalismů.  
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1.2 Národní stát a národnostní konflikt 

Proces utváření nových národních států, oproti nárokům nacionalistů- narativům o 

tisíciletých spících národech a jejich říších, byl na Balkáně procesem nikoli obnovy, ale 

vytváření kvalitativně nové sociální a politické reality, neboť balkánské národní státy 

vznikající od počátku 19. století se od svých mýtických předchůdců zpravidla významně 

liší ve všech základních charakteristikách státnosti, měly jiné společenské zřízení, 

odlišné obyvatelstvo i hranice než jejich tzv. předchůdci, otázka historické kontinuity 

nabývá tak v zásadě imaginativní podoby.  

Tak jak se na periferii upadající Osmanské říše vydělovaly zprvu polozávislé 

později formálně nezávislé křesťanské státy-státečky Srbsko, Černá Hora, Řecko, 

Rumunsko a Bulharsko, probíhal i proces jejich agresivní expanse zaměřené především 

na inkorporaci pociťovaných vlastních národních soukmenovců. Tato expanze probíhala 

zpravidla na úkor Osmanské říše, později však i habsburské monarchie a v neposlední 

řadě i na úkor křížících se zájmů jednotlivých „národních“ států.40 Jako ilustrativní 

příklad nám může posloužit příklad historického regionu Makedonie, kde o vliv již od 

konce 19. století aktivně soutěžil srbský, bulharský, řecký i albánský a vlastně také i 

jugoslávský nacionalismus.  

Podle Jana Rychlíka, i v případě, že je ustaven „nezávislý národní stát“, mající na 

Balkáně zpravidla zprvu charakter „jádrového státu“, procesy nacionální konsolidace 

nadále pokračují. To znamená, že část národního korpusu, přináležející danému 

národnímu státu, ať už si tuto „skutečnost“ uvědomuje či ne, žijící mimo území „svého“ 

národního státu se stává objektem eminentního zájmu tohoto státu. Odtud pocházejí 

ideje velkého Srbska, Chorvatska, Bulharska, Řecka, Rumunska, Albánie, Makedonie 

často zahrnující větší části Balkánského poloostrova. Protože však v jihovýchodní 

Evropě je obyvatelstvo obvykle národnostně smíšené či často nemělo a nemá 

jednoznačně formovanou nacionální příslušnost, realisace velkonacionálních státních 

projektů zpravidla probíhá na úkor jiného státu či států a v praxi znamená válku.41  

Existence „národního státu“ a jeho další expanse však neznamená, že je budování 

státu a státního národa završeno, neboť populace uvnitř hranic tohoto národního státu 

                                                
40 Poulton, „Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans“, in. „Muslim Identity and the 
Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 18-19. 
41 Rychlík, „Formation of Modern Nations“, in „Formování moderních národů“, eds. Vašek a 
Rychlík, 140. 
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byly a jsou zpravidla etnicky heterogenní. S proměnou, tedy homogenisací 

dominantního etnika ve státní národ, tak paralelně probíhají snahy o politickou 

inkorporaci etnicky odlišných skupin obyvatelstva do utvářejících se národních 

společenství a států, resp. snahy o eliminaci cizorodých nacionálních elementů.42 Navíc, 

jak podotýká Eriksen, „výzva pro moderní státy spočívá ve vypořádávání se s faktem, 

že identita jedince může být politicky využita nikoli pouze vlastním státem, ale také 

jinými aktéry, ne proto, že je já/my nekonečně mnohotvárné (to není), ale proto, že 

zkušenost a vztahy, které vytvářejí já/my se mohou rozvinout v mnoha často 

konfliktních směrech.“43  

Nové státy byvše založeny na etnickém ethosu dominantního národa přesto, nebo 

možná právě proto, byly zasaženy problémem iredentismu a současně se pod tlakem 

mezinárodního prostředí musely vypořádávat s otázkou, jak se chovat vůči vlastním 

minoritám. Pokud vezmeme v úvahu jejich relativní vnitřní křehkost spolu s vnějším 

ohrožením dalšími balkánskými i nadregionálními aktéry, vztah menšina většina se tak 

samozřejmě promítá i v mezistátním kontextu resp. v mezinárodních vztazích, existence 

národnostních menšin, uvnitř i vně, přiváděla státní aktéry k pocitu „bezpečnostní 

nejistoty“, který přes období studenoválečné stabilisace hranic přetrval až dodnes.44 To 

koresponduje i s v minulé kapitole diskutovaným tvrzením o tom, že identita samotná 

nutně konstruována v protikladu my/oni implikuje konflikt.45 Pro nacionální egoismus 

je přitom typické, že národní státy zpravidla argumentující právem na sebeurčení 

vlastních pociťovaných příslušníků v zahraničí zároveň toto právo upírají menšinám 

žijícím na jejich teritoriu.46  

Tím se dostáváme k charakteru národního státu vůbec, neboť abychom mohli 

uchopit politické, sociální i hospodářské reálie jihovýchodní Evropy posledních zhruba 

dvou set let, musíme pochopit především vnitřní logiku fungování národního státu, tedy 

vztah nacionální dominance a podřízení. Pavel Barša označuje národní stát za „panství 

                                                
42 Ibid.,140. a Poulton, „Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans“, in. „Muslim 
Identity and the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 25. 
43 Eriksen, „Ethnic Identity, National Identity, and Intergroup conflict: The Significance of 
Personal Experiences“, in „Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction“, eds. Ashmore, 
Jussim a Wilder, 65.  
44 Poulton, „Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans“, in. „Muslim Identity and the 
Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 20. 
45 Richard D. Ashmore, Lee Jussim a David Wilder, eds., „Introduction: Social Identity and 
Intergroup Conflict“, in „Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction“, eds. Ashmore, 
Jussim a Wilder, 3. 
46 Barša a Strmiska, ,,Národní stát a etnický konflikt“, 40. 
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dominantní a nejmocnější kulturní skupiny nad ostatními, panství opřené o její 

systémově zaručené privilegované postavení v dělbě sociálních funkcí.“47 Jak dále 

uvádí, „dominantní skupina se ztotožňuje s celkem společnosti– národem, ethnos, 

zatímco od ní lišící se skupiny staví do role podřízených a zaostalých pronárodů.“48 

Úsilí dominantní skupiny o prosazení své kulturní a politické hegemonie, resp. o 

etnickou nadvládu nad ostatními etniky, často provokuje reaktivní nacionalismus 

podmaňovaných skupin snažících se o zajištění nejen materiálních zdrojů přežití.49 

Navíc, „spojení etnokulturní identity s určitým územím– její teritorialisace, a její 

napojení na monopol prostředků násilí pacifikuje řešení konfliktů uvnitř dané jednotky 

jen za cenu přenesení násilí na její hranice.“50 To zcela odpovídá v předchozí kapitole 

nastolené thesi o národu jako inversní lednici generující dovnitř vřelost a chlad ven.  

Mnohé interpretace konfliktů na Balkáně často pojímají fenomén historické paměti a 

její instrumentalisace jako centrální problém a zároveň i objektivní atribut etnicity a 

identity obecněji. Balkán je tedy v tomto pojetí nabit historií a historickými 

antagonismy. Problém však není v tom, že bychom nechápali, že historická paměť je 

proměnná a může být manipulována- utvářena, avšak v tom, proč lidé v konkrétní 

situaci tu či onu interpretaci přijímají.51 Klíčová je přitom role probouzení minulých 

utrpení a nespravedlností, intensivní propagandou využívající mýtů, kulturních symbolů 

a pokrevní spřízněnosti se tak do značné míry smazává rozdíl mezi osobní zkušeností a 

konstruovanou historií skupiny, dnešní Srb tak může mluvit o bitvě na Kosově poli jako 

o „naší heroické porážce“.52  

Otázka nacionální je však nerozlučně spjata s novodobým problémem modernisace, 

která v jejím poněkud abstraktnějším smyslu aktualisuje rozdíly mezi skupinami, jelikož 

s integrací původně rozdílných skupin do společného politického a ekonomického 

systému se nerovnosti mezi těmito skupinami stávají viditelnými a tak je možné 

vzájemné meziskupinové srovnávání. V tomto smyslu může být etnicita uchopena jako 

proces zviditelňování kulturních rozdílů, právě proto je v této definici etnicita v zásadě 

                                                
47 Ibid., 73-74. 
48 Ibid.  
49 Ibid.  
50 Ibid., 12. 
51 Maria Todorova, Balkan Identities: Nation and Memory (London: Hurst and Company, 1988), 2-
4. 
52 Eriksen, „Ethnic Identity, National Identity, and Intergroup conflict: The Significance of 
Personal Experiences“, in „Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction“, eds. Ashmore, 
Jussim a Wilder, 57-58. 
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moderní fenomén. Navíc musíme počítat s tím, že v procesu budování národa jsou 

zpravidla přehlíženy vnitřní nerovnosti v rámci skupiny, což však nikterak neumenšuje 

jejich význam.53  

Takováto aktualisace rozdílů mezi skupinovými entitami pak ze své podstaty vytváří 

konfliktní prostředí. Jak uvádí Miroslav Hroch, „konfliktní situace se vyhrotila tam a 

tehdy, kdy se vyšší formou politického programu stal požadavek, aby příslušníci, přesně 

řečeno předáci formujícího se národa mohli rozhodovat o svých záležitostech ve větší či 

menší míře nezávisle na ústředních orgánech státu. Zrodil se tedy program autonomie, 

který vycházel z toho, že na teritoriu, které národní předáci vymezili jako území 

„vlastního“ národa, má být politická moc centra minimalizována. Problémem ovšem 

bylo, jak vymezit hranice onoho potenciálně autonomního území, neboť při tomto 

vymezování se střetal princip historické hranice s realitou hranice etnické. Toto území 

totiž nikdy nebylo možné ohraničit jako kompaktní teritorium beze zbytku obývané 

pouze příslušníky nevládnoucí etnické skupiny.“54  

Národnostní konflikt, zejména pokud nabude formy masivních násilností, není však 

jen logickým vyústěním střetu neslučitelných zájmů rozpínavých nacionalismů, ale také 

momentem afirmace národní identity, který ji povyšuje nad všechny ostatní identity a 

definitivně tak „zakaluje“ národní korpus. Jak poznamenává Barša, „mašinérie 

násilného konfliktu seřezává potenciálně plurální identitu jednotlivce na její etnonárodní 

dimenzi– z původně neurčité masy populací vyznačuje krví hranice jednoho národa ve 

vylučující opozici vůči jiným. Toto ustavení národa je skutečným cílem nacionalismu. 

Nejde mu o „zájmy národa“, nýbrž o masovou produkci jeho loajálních příslušníků 

spojených vědomím společného osudu, který přebíjí a sjednocuje jejich osudy 

individuální. Odtud pak plyne paradoxní povaha „boje za národní sebeurčení“: přes 

sebeklam nacionalistů není existence národa východiskem tohoto boje, nýbrž jedním 

z jeho důsledků. Národ se v něm „určuje“ a je „určován“ v podstatnějším smyslu, než 

jaký mají na mysli nacionalisté– teprve prostřednictvím tohoto boje se totiž ustavuje 

jako kolektivní subjekt, v jehož jménu je boj veden.“55  

V tomto instrumentálním pojetí není tedy nacionalismus příčinou boje o moc, ale 

jeho nástrojem. Instrumentalisováním národní otázky, nacionalistickou mobilisací 

                                                
53 Ibid., 56-57. 
54 Hroch, ,,Národy nejsou dílem náhody“, 152. 
55 Barša a Strmiska, ,,Národní stát a etnický konflikt“, 113. 
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etnicky heterogenního mezinárodního či vnitrostátního prostředí vzniká tzv. 

bezpečnostní dilema, kdy „eskalační logika konfliktu“ roztáčí „bludný kruh násilí“. 

Tento proces přitom probíhá jak na makroúrovni, tak i na úrovni jedinců, kterým 

nacionalismus poskytuje ochranu i ontologii bezpečí proti tomu, co sám rozpoutal.56 

Nacionální elity, jež Pavel Barša označuje jako „etnické politické podnikatele“, tak 

instrumentalisují strach ovládaných a manipulovaných, který pak v „zakalovací“ logice 

využívají k potvrzení své nadvlády nad národní společností. Jinými slovy, 

„nacionalistické politické a mediální elity uvrhly obyvatele do smrtelného nebezpečí, 

aby jim mohly vnutit ochranu a přivlastnit si je do vznikajících národů jako jednu 

z kořistí zápasu o zdroje a moc.“57  

Úspěšná mobilisace na základě kolektivních identit, což neplatí jen pro identitu 

etnickou či nacionální, přitom předpokládá široce rozšířené mínění, že jsou zdroje, 

široce chápané jako materiální blaha, politická i symbolická moc, mezi sociálními 

skupinami nespravedlivě distribuovány.58 Problém vztahu menšin a většiny tedy 

pramení z klasické nejen balkánské ideologie, která označuje stát za přirozenou 

historicko-teritoriální jednotku náležící výlučně dominantní národní skupině.59 Podle 

Miroslava Hrocha „ještě nebezpečnější byla (a dodnes je) představa personalizovaného 

národa tam, kde někteří z příslušníků národa (nebo ti, kdo jsou za takové považováni) 

žili na území jiného národního státu a byli případně ohroženi tím, že se budou 

asimilovat, tj. že splynou s národem jiným. Hrozící změna identity části národa byla 

pociťována jako ztráta části vlastního národního těla– a tedy vlastně jako jeho ohrožení. 

Příslušníci státního národa, kteří žijí jako menšina na území jiného státního národu, jsou 

totiž v tomto kontextu považováni za nedílnou součást vlastního národního „těla” a 

každá křivda, kterou případně utrpí, se cítí jako utrpení všech příslušníků národa. Právě 

tento emocionální náboj mohl vybičovat problematiku národnostních menšin do 

extrémních emocionálních poloh.“60  

                                                
56 Ibid., 123-126.  
57 Ibid., 140.  
58 Eriksen, „Ethnic Identity, National Identity, and Intergroup conflict: The Significance of 
Personal Experiences“, in „Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction“, eds. Ashmore, 
Jussim a Wilder, 56. 
59 Poulton, „Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans“, in. „Muslim Identity and the 
Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 26. 

Zřetelnou výjimkou na Balkáně může snad být jen socialistická federativní republika Jugoslávie 
se svými několika stupni samosprávy, která však v jistých dobách také tíhla k centralismu, přičemž její 
nástupnické státy, bez nefunkční Bosny a Hercegoviny, k ní tendují rovněž.  
60 Hroch, ,,Národy nejsou dílem náhody“, 235-236.  
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V případě národnostních menšin,61 lze provést jistou obecnou systematisaci jejich 

afirmativních požadavků. Krom volání po sebeurčení, i.e. autonomii, nezávislosti či 

připojení k „mateřskému“ státu, menšiny zpravidla kladou důraz na požadavky zajištění 

politických práv svých komunit, tedy větší vliv na rozhodování centra, rovnost 

občanských práv, změnu nepopulárních politik centra a s nimi spojených zodpovědných 

osob, ve sféře hospodářské pak žádají větší podíl na sdílení veřejných peněz a služeb, 

větší možnosti materiálního vzestupu tj. především vzdělání, zaměstnání, zdroje, otázka 

pracovních podmínek a příjmů, ochrana tradičních vlastnictví komunity, ve sféře 

sociální dominují otázky svobody víry, uznání vlastního jazyka a kultury a v neposlední 

řadě i ochrana před hrozbami ze strany ostatních komunit.62  

Rozklad komunistických režimů ve východní Evropě obecně, nikoli pouze ve 

federativní Jugoslávii, Sovětském svazu i Československu, znovu aktualisoval otázku 

vztahu nacionalismu a demokracie, v „humanitním“ diskursu často považovaných za 

navzájem protikladné pojmy. Při bližším pohledu na problematiku nelze však nevidět, 

že jsou demokracie a nacionalismus naopak komplementární, neboť pokud je 

demokracie „výrazem zásady sebevlády lidu“, nacionalismus dotyčný lid definuje. 

Úpadek a následná demokratisace komunistického světa tak zpochybnily legitimitu 

východoevropských režimů a v případě multinacionálních federací rovněž i raison 

d´être státu jako takového. Institucionální struktura federací, i.e. politické členství na 

dvou úrovních- federace a jednotlivých republik, tedy přinesla v transformačních bojích 

o moc otázku, která z úrovní bude mít navrch. V prostředí instrumentalisované národní 

politiky, kdy komunistické režimy nezlikvidovaly národy, nýbrž je naopak 

inkorporovaly do svého systému dle práva na sebeurčení národů a u mnoha z nich i 

fakticky dopomohly jejich utvoření, daly jim jméno, politické a kulturní instituce, se tak 

modelově objevují dvě dosti rozdílné definice společnosti- politická podléhající 

                                                
61 Menšinu lze definovat jako součást státní populace lišící se v některých hlavních definičních 
znacích jako jazyk, náboženství, etnicita či národnost, politický vliv atp. od charakteristik převládající 
populace, přičemž jsou si příslušníci menšiny této odlišnosti vědomi, resp. se s ní identifikují. Minority 
jsou pak ze strany většiny zpravidla podrobováni odlišnému zacházení, kvůli relativně horšímu 
ekonomickému postavení, neproporcionálnímu politickému a obecně sociálnímu vlivu ve společnosti-
státě mají menšiny pocit znevážení, diskriminace a odmítání. In Russel F. Farnen, „Nationality, Ethnicity, 
Political Socialization, and Public Policy: Some Cross-National Perspectives“, in Nationalism, Ethnicity, 
and Identity, ed. Russel F. Farnen (New Brunswick: Transaction Publishers, 2004), 46.  
62 Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflict (Washington 
D.C.:US Institute of Peace Press, 1993), 71-72.  
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komunistické ideologií a fungující na federální úrovni a etnonacionální mající svůj 

základ v republikách.63  

Praktickým důsledkem této dichotomie v etnicky heterogenním prostředí bývalé 

Jugoslávie a Albánie je vznik tzv. bezpečnostního komplexu dle Kodaňské školy 

bezpečnosti. Jak upozorňuje Věra Stojarová, „vývoj v Chorvatsku ovlivňuje srbská 

menšina, jakož i Srbové v Bosně a Hercegovině, v Srbsku a v Černé Hoře; situace 

v Bosně a Hercegovině závisí na situaci chorvatského etnika, na postoji Republiky 

Chorvatska a na Srbech žijících uvnitř i vně státu. Budoucnost Republiky srbské nelze 

analyzovat bez ohledu na situaci v Kosovu. Stabilizace této jihosrbské provincie pod 

mezinárodní správou ovlivňuje dění v okolních státech i v samotném Srbsku. 

Destabilizace Albánie v roce 1997 zapříčinila eskalaci konfliktu v Kosovu, 

jihovýchodním Srbsku a Makedonii.“64  

                                                
63 Barša a Strmiska, ,,Národní stát a etnický konflikt“, 92-96. 
64 Věra Stojarová, Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu: Kritická analýza koncepce 
bezpečnosti Kodaňské školy (Brno: CDK, 2007), 29. 
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2. Genese rozpadu Jugoslávie a otázka národnostní  

V měsíci květnu roku 1980 zemřel zakladatel socialistické Jugoslávie a její 

doživotní president Josip Broz Tito.65 Jugoslávie se tak ocitla na rozcestí, možnou 

alternativou „autentickému titoismu“ pod heslem „posle Tita Tito“, byla cesta reforem 

směřujících k západoevropskému modelu společnosti a hospodářství, či „návrat 

k balkánským kořenům“.  

Na počátku 80. let byla socialistická Jugoslávie na první pohled stále ještě silný stát 

s relativně prosperující ekonomikou zajišťující slušný životní standard svým 

obyvatelům a ještě lepší elitám, JNA byla jednou z největších konvenčních armád 

v Evropě a v mezinárodní politice SFRJ stále těžila z posice mostu či spíše kyvadla 

mezi Východem a Západem.  

Přesto za deset let bude již zřejmé, že Jugoslávie tak, jak byla stvořena za války, 

nemůže přežít. Účelem této části práce není vyčerpávajícím způsobem zpracovat 

problematiku dvojího rozpadu Jugoslávie či jeho příčiny, ale spíše načrtnout genesi 

desintegrace společného státu Jihoslovanů.66 Speciální pozornost bude věnována 

národnostní politice druhé i třetí Jugoslávie i jejích nástupnických států.  

2.1 Posle Tita Tito 

Při bližším pohledu je zřejmé, že idyla autentického titoismu byla, nikoli počínaje až 

rokem úmrtí Josipa Broze, poznamenána mnohými závažnými strukturálními problémy. 

Dvacet let pokusů o reformu nyní již evidentně se přežívajícího hospodářského systému 

samosprávného socialismu bylo spojeno s rostoucí inflací a nezaměstnaností i 

neudržitelným tempem zadlužování země v zahraničí. Dále postupovalo prohlubování 

již tak závažných hospodářských nerovností mezi vyspělejším severem a chudým jihem 

federace. Nacionalismus, resp. národní egoismus spojený krom již zmíněné ekonomické 

problematiky s často diskutovanou otázkou rozdílného demografického vývoje národů 

Jugoslávie a jejich ústavněprávním postavením v souvislosti s poslední ústavou z roku 

1974, znovu aktualisoval problematiku reformy, možné centralisace či naopak 
                                                
65  Osobnost Josipa Broze Tita není spojená jen s jeho kultem osobnosti, ale je také otázkou 
generační, ztělesnění příběhu bojovníků proti fašismu a budovatelů nové Jugoslávie. Ti byli od 80. let 
nahrazování mladšími kádry, často konjunkturalisty usilujícími jen o moc a privilegia.  
66 Pro systematický přehled problémů vedoucích k rozpadu Jugoslávie viz např. Dejan Jovic, The 
Disintegration of Yugoslavia: A Critical Review of Explanatory Approaches. European Journal of Social 
Theory 4 (2001):101-120.  
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decentralisace společného státu, kde mezi jednotlivými národními republikami 

přirozeně existovaly velmi významné disproporce.  

Vztah nadnacionálního centra a nacionálních periferií se však vyvíjel, a to 

v neprospěch centra, minimálně již od pádu vlivného federálního ministra vnitra 

Alexandra Rankoviće v roce 1966.67 Dle Pavla Barši, „od poloviny 60. let přišla spolu 

s realistickým uznáním plurality ekonomických zájmů i postupně narůstající podpora 

etnonacionální plurality. Přelom 60. a 70. let byl ve znamení státoprávních reforem 

decentralizujících stále více reálné moci na republiky. Tento proces byl završen přijetím 

nové jugoslávské ústavy v roce 1974, která stvrdila a zesílila distribuci politické moci 

mezi šest republik a dvě autonomní oblasti. (…) Tito tak svou decentralizací 

sankcionoval rozvoj místních a republikových zájmů jako náhražku za skutečnou 

reformu jugoslávského systému jako celku. Místo demokratického pluralismu byl 

institucionalizován pluralismus byrokratických elit apelujících na zájmy etnonárodně 

definovaného obyvatelstva. (…) Vedle dělnické utopie se tak dalším legitimizujícím 

zdrojem Jugoslávie stal národnostní princip“68  

Socialistická Jugoslávie byla tedy minimálně od roku 1974 z ústavněprávního 

hlediska federací národů a jejich národních států s jistými konfederativními prvky. 

Zejména právo secese jednotlivých republik z federace se později ukázalo jako klíčové. 

I vzhledem k institucionálnímu designu namísto udržení federace přispěla poslední 

socialistická ústava aplikovaná v heterogenisujícím se politickém prostředí k rozpadu 

SFRJ. Po smrti Tita jako nejvyššího arbitra jugoslávské politiky však stále zůstávala 

svorníkem státu komunistická strana fungující na principu „demokratického 

centralismu“ a také Jugoslávská lidová armáda.69 Přesně další vývoj odhadl již na 

počátku 80. let kdysi vysoký stranický funkcionář a nyní z pohledu režimu vyvrhel 

Milovan Djilas: „Teď, když je Tito mrtvý a naše ekonomická situace se zhoršuje, bude 

existovat přirozená tendence k větší centralizaci moci. Jenže tato centralisace nebude 

úspěšná, neboť půjde proti etnicko-politickým základnám moci v republikách. Nejde 

přitom o klasický nacionalismus, ale o nebezpečnější byrokratický nacionalismus 

opírající se o ekonomický sebezájem.“70  

                                                
67 Miroslav Šesták et al., Dějiny jihoslovanských zemí (Praha: NLN, 2009), 540-550.  
68 Barša a Strmiska, ,,Národní stát a etnický konflikt“, 115-116. 
69 Ibid., 116-117.  
70 Milovan Djilas cit. dle Barša a Strmiska, „Národní stát a etnický konflikt“, 117.  
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Již v rámci socialistické federace byl tedy evidentní rozvoj „strukturálně 

determinované dynamiky boje o moc a zdroje“. Ta byla v podmínkách vlády jedné 

strany víceméně skrytá, avšak s degradací komunistické moci, kdy se jednotlivé 

etnonacionálně definované entity federace začaly obracet proti sobě užívajíce k 

nacionální mobilisaci stávajících institucionálních prostředků, mimo jiné i ozbrojených 

sil, se stala zjevnou. Mechanismus konfliktu mezi centrem a periferií, jak jsme již 

naznačili, byl imanentní duální politické legitimitě, federace založená na ideové a 

politické příslušnosti ke specifickému jugokomunismu a republik- stojících na principu 

etnonacionálním. Konec komunismu tak logicky narušil legitimitu federálního 

ideologického společenství, přinesl otázku reformy federace, kdežto etnonacionálních 

společností s republikovým uspořádáním se nedotkl. Situace, kdy přestal existovat 

ideologicky profilovaný mocensky nadřazený prvek federace, vyústila v konflikt 

nacionalismů, v boj o zajištění hranic pospolitostí, jejich materiálních i nemateriálních 

výsad.71  

Výše citované Djilasovo proroctví se ovšem naplní až ke konci 80. let, od Titovy 

smrti až do nástupu nacionalizovaného Slobodana Miloševiće a jeho souputníků 

v ostatních republikách Jugoslávie zůstávala Jugoslávie 80. let pod vládou 

komunistických funkcionářů oddaných myšlence „bratstva i jedinstva“ národů 

Jugoslávie i odkazu titoismu v hospodářské oblasti, podle hesla „posle Tita Tito“, po 

Titovi Tito. Toto období je tak charakterizováno ideologickou rigiditou, obecnou 

stagnací, neboť na Titově odkazu není potřeba nic podstatného měnit, ale také stále ještě 

podporou širokých vrstev obyvatelstva vládnoucímu režimu.72 Lze říci, že vztahy mezi 

jugoslávskými národy a národnostmi byly v této době s výjimkou Kosova víceméně 

dobré. Závažnost vnitrojugoslávských antagonismů se tak naplno projevila až 

s rozpadem bipolárního uspořádání světa, kde byla Jugoslávie jak pro Východ, tak pro 

Západ vítaným partnerem, konec studené války znamenal nejen úpadek 

mezinárodněpolitické prestiže SFRJ, ale měl i praktické konsekvence, neboť země 

musela začít splácet své značně vysoké dluhy u zahraničních věřitelů.73  

                                                
71 Barša a Strmiska, ,,Národní stát a etnický konflikt“, 99-101, 114.  
72 Tvrdý zůstával postup režimu proti jeho principiálním oponentům, jako byli z jedné strany 
Milovan Djilas či třeba Vojislav Šešelj, Franjo Tudjman nebo Alija Izetbegović.  
73 Šesták et al. „Dějiny jihoslovanských zemí“, 552.  
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2.2 Po Jugoslávii Jugoslávie 

Zásadní roli v procesu rozpadu společného státu sehrály na první pohled poněkud 

paradoxně samy jugoslávské komunistické elity. Často kvůli udržení moci a privilegií 

opouštěli mnozí republikoví funkcionáři potápějící se loď komunismu vztahujíce 

logicky svou další existenci k nacionalismu- jako alternativnímu zdroji legitimity, který 

nebyl transformací ohrožen. Těžiště politiky se tedy na přelomu 80. a 90. let přenáší 

z federální úrovně do jednotlivých národních republik, přičemž nacionalismus byl 

zpravidla presentován jako demokratický boj proti utlačovatelskému totalitarismu 

nadnacionální úrovně.74 Jak dodává Barša, „nejen pro elity, ale také pro obyvatelstvo 

bylo přijetí nacionalistického diskursu v zásadě jedinou dostupnou možností po 

desetiletích vlády komunistů, kteří nedovolili rozvinout žádné jiné alternativy než 

identifikaci se sovětským „pracujícím lidem“ či „světovým proletariátem“ na jedné 

straně a se zvláštním etnokulturním či etnoteritoriálním národem na straně druhé. 

Systematická atomizace občanské společnosti zničila všechny alternativní instance 

kolektivního jednání a vzniklé vakuum zaplnila státně řízenými organizacemi, jejichž 

moc zanikla spolu s mocí komunismu.“75  

Jak je zřejmé, pro další osud Jugoslávie představovala klíčový problém otázka 

vztahu mezi národy a národnostmi. Určující byla především dynamika vztahů Chorvatů 

a Srbů jakožto dvou největších národů federace, resp. odpor větší části Chorvatů 

k pociťované nikoli pouze jazykové srbisaci a marginalisaci, jenž byl otevřeně 

manifestován událostmi tzv. chorvatského jara. Velmi rozšířeným se stával pocit Srbů, 

zdaleka největšího národa Jugoslávie, že je federální systém znevýhodňuje a to nikoli 

jen v autonomních provinciích Kosovu a Vojvodině. Slovinci ve stejné době začínají 

hledět do střední Evropy, jako do svého „přirozeného kulturního okruhu“. 

Nejpalčivějším problémem ovšem zůstávala otázka albánské národní existence 

v Jugoslávii. Kosovo a jeho komunisticko-nacionální albánské elity usilovaly o svou 

národní emancipaci, což znovu aktualizovalo historicky značně problematické soužití 

jihoslovanských nacionalismů a nacionalismu albánského sahající ještě do období 

Osmanské říše a systému milétů. Pravdou je, že Kosovo bylo jedinou částí federace, kde 

nikdy „bratstvo i jedinstvo“, resp. národnostní klid, v praxi nikdy dlouhodobě 

neexistovalo. Permanentní interetnické konflikty v autonomní oblasti se nakonec staly i 

                                                
74 Barša a Strmiska, ,,Národní stát a etnický konflikt“, 102. 
75 Ibid., 102-103. 
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rozbuškou pro otevřený nástup nacionalismu v Srbsku, což spustilo řetězovou reakci i 

v ostatních republikách federace.  

V tuto chvíli, podle Pelikána, „někteří prominentní činitelé vycítili, že se blíží 

vhodná doba, v níž by se mohli pokusit uchopit buďto celou, nebo alespoň značnou část 

moci. O dominantní postavení začalo bojovat několik frakcí, které se od sebe odlišovaly 

v názoru na další politický a ekonomický vývoj. Ve slovinské a do jisté míry i 

chorvatské stranické špičce začali nabývat převahy funkcionáři, kteří pochopili, že 

dosavadní společenský systém nemá perspektivu. (…) V Okamžiku, kdy své koncepce 

nedokázali prosadit v rámci celé federace, raději rezignovali na provedení reforem 

v celostátním měřítku a snažili se provést modernizaci alespoň v rámci vlastní 

republiky. Ve své politice přitom stále více akcentovali nacionální hledisko. (…) 

Komunističtí funkcionáři, kteří se neztotožnili s nacionalistickými koncepcemi a 

upřímně se snažili zachovat etnickou harmonii, a tudíž odmítali preferovat vlastní 

národ, byli postupně odstaveni z politické scény.76  

Zásadním milníkem ve vývoji vztahů mezi republikami druhé Jugoslávie i mezi 

budoucími republikami Jugoslávie třetí- Černou Horou a Srbskem77, pro které na rozdíl 

od vztahů s ostatními federálními jednotkami znamenal rozpad SFRJ utužení 

mezirepublikových vazeb, byla tzv. antibyrokratická revoluce z konce 80. let zdánlivě 

navazující na obdobná hnutí ve střední a jihovýchodní Evropě. De facto však 

antibyrokratická revoluce představovala puč Slobodana Miloševiće a jeho mocenské 

kliky ve Straně nikoli pouze ve vlastním Srbsku, puč, jenž byl nesen dynamickým 

srbským nacionalismem.78 Vůdcovský ethos „Sloba“, v ideologické rovině poněkud 

rozporné spojení srbského nacionalismu a jugoslavismu, si rychle získal popularitu a 

autoritu mezi lidmi i ve velké části komunistické hierarchie svým postupem proti 

Albáncům na Kosovu, kde již od své návštěvy zde roku 1987 využívá nespokojenosti 

místních Srbů s nacionální dominancí etnických Albánců v autonomní oblasti.  
                                                
76 Šesták et. al., „Dějiny jihoslovanských zemí“, 559.  
77 Na přelomu osmdesátých a devadesátých let v době konečného rozpadu SFRJ, tedy na počátku 
nastávajícího procesu reformulace vzájemných vazeb mezi Srbskem a Černou Horou, byla otázka 
existence černohorského národa, jeho samotné státnosti a z ní vyplývající mezinárodní subjektivity spíše 
námětem hovorů úzké skupinky černohorských nacionalistů než aktuální politickou otázkou. Jak 
připomíná Stojarová, „Černá Hora byla vnímána spíše jako historický sentiment než jako opravdový stát. 
Ve společnosti panovala představa, že státnost Černé Hory má smysl, pouze pokud přejímá pochodeň 
neumírající podstaty srbství, a že Černohorci jsou nejčistšími Srby.“ In. Stojarová, „Současné 
bezpečnostní hrozby západního Balkánu“, 164.  
78 Florian Bieber, Montenegro in Transition: Problems of Identity and Statehood, (Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, 2003), 13-17, http://boeckler.de/pdf/p_seer_montenegro.pdf (staženo 22. 12. 
2011).  
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Následuje tvrdý postup proti „albánským separatistům“ ústící do faktické likvidace 

kosovské autonomie a nástupu srbské správy. Podle názoru autora tato agenda znamená 

nejen definitivní konec „bratstva i jedinstva“ na Kosovu, ale stává se také klíčovým 

impulsem v procesu rozpadu celé Jugoslávie a v neposlední řadě má významný vliv i na 

utváření atmosféry konfrontace ve vztahu k ostatním národnostním menšinám v Srbsku. 

Jak obecněji konstatuje Barša, „teprve v druhé půli osmdesátých let a hlavně po 

nacionalistickém obratu Miloševiće roku 1987 se však začala nacionalistická rétorika 

prosazovat neskrývaně. Političtí vůdcové a mediální elity začali přesvědčovat 

obyvatelstvo, aby vnímalo své problémy především v etnických, a nikoli třídních či 

obecně– lidských pojmech a aby opustilo plurální a výsečovou identitu ve prospěch 

identity binární a etnonárodní.“79  

Stejné síly, tedy ona antibyrokratická revoluce, vynesly za faktického Miloševićova 

řízení k moci jemu loajální kádry v rámci Svazu komunistů Černé Hory SKCG v čele 

s Momirem Bulatovićem a Milo Djukanovićem, což potvrdily i první relativně 

svobodnější volby ve kterých získali černohorští komunisté přes 56% platných hlasů.80 

Stejně tak zlikvidoval Slobodan Milošević i doposud titoistické vedení autonomní 

Vojvodiny a ovládl tak čtyři z osmi jednotek federace, což mělo samozřejmě své 

konsekvence pro řízení federální úrovně. Pokusům o další šíření antibyrokratické 

revoluce za pomoci srbských nacionalistů v Chorvatsku, Bosně i Slovinsku zabránily 

jednotlivé republikové elity.  

Rychlá demokratisace a s ní spojená nacionalisace ve Slovinsku i Chorvatsku, kde 

bylo povoleno působení oposičních politických stran, záhy jsou uspořádány relativně 

svobodné volby, přijímány nové ústavy a nakonec i vyhlášena referenda o nezávislosti, 

znamená již zjevnou desintegraci země. Centrální instituce přestávají mít vliv na dění, 

nejvyšší kolektivní orgán federace předsednictvo SFRJ se rozděluje po národních 

liniích, federální vláda ztrácí vliv ve státě/státech. V lednu 1990 zaniká i Svaz 

komunistů Jugoslávie jako jednotná organisace- pilíř jednotné Jugoslávie a 

komunistického zřízení. Z celojugoslávských institucí zůstává tedy jen armáda, která 

ovšem v létě 1991 utrpěla zřejmou blamáž s nepovedeným zásahem proti slovinským 

separatistům. To ovlivní i politiku Západu, neboť evropské země i USA přestávají 

bezpodmínečně podporovat jednotu SFRJ. Slovinsko a Chorvatsko tak mohou vyhlásit 
                                                
79 Barša a Strmiska, „Národní stát a etnický konflikt“, 118.  
80 Jan Pelikán et al., Dějiny Srbska (Praha: NLN, 2005), 574 a Bieber, „Montenegro in Transition“, 
16.  
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nezávislost, v čemž budou brzy následována i Bosnou a Hercegovinou, Makedonií, 

Kosovem i jinými entitami.  

Vrcholem etnického redukcionismu se pak stávají ozbrojené konflikty. V situaci 

etnického promíšení populací, kdy je prakticky jen Slovinsko etnicky homogenní 

entitou, nacionální egoismus, jako velkonacionální koncepce dle principu sebeurčení 

vyžadovaného pro vlastní menšiny vně a zároveň upíranému menšinám uvnitř vlastního 

státu, eskaluje.81 Krom krátkého konfliktu JNA ve Slovinsku a již zmíněného konfliktu 

v Kosovu začínají probíhat ozbrojené srážky i v chorvatských oblastech se smíšeným 

srbsko-chorvatským obyvatelstvem, které postupně na jaře 1991 eskalují v regulérní 

válku.  

Ta se brzy přelévá i do Bosny a Hercegoviny, která sice rozhodnutím politických 

zástupců místní muslimské a chorvatské komunity na základě referenda vyhlašuje 

nezávislost, tu si ovšem nepřeje velká většina druhého nejpočetnějšího národa BiH 

Srbové. K celojugoslávskému konfliktu mezi Srby a Chorvaty se tak přidává ještě 

muslimský či bosňácký faktor. Mezietnická válka, ve smyslu instrumentálně pojímané 

etnicity a analysované v první kapitole, nabývá v Bosně a Hercegovině v rámci SFRJ 

zcela nepochybně své nejbrutálnější podoby masového vraždění a etnických čistek, 

přičemž je ukončena až intervencí mezinárodního faktoru v roce 1995. Válečná 

nacionální mobilisace neprobíhala jen v republikách a provinciích přímo zasažených 

konfliktem, ale z logiky národní jednoty zasáhla i Srbsko a Černou Horu, na jejichž 

území vojenské operace neprobíhaly.  

Nacionální elity tak rozehrávají partii o Jugoslávii, bráníce své mocenské a 

materiální zájmy instrumentalisují i reminiscence na minulé konflikty, vzpomínky a 

strach z ustašovského, četnického a dalších nebezpečí, až má někdy i nezaujatý 

pozorovatel pocit, že se v 90. letech vrátila léta světové války. Jen nemnozí 

z nacionalistických politiků však na samém počátku 90. let tušili, kam až se situace 

vyvine. Jak připomíná Barša: „ozbrojený konflikt nebyl jen důsledkem boje o dělení 

části bývalé Jugoslávie mezi Záhřebem a Bělehradem, ale také efektem interaktivní 

dynamiky tzv. dilematu bezpečnosti.“82 Pocit ohrožení jinými národy spojený 

s neblahými historickými reminiscencemi byl zpravidla často vytvářen elitami zpravidla 

spojenými s komunistickým režimem hledajícími novou legitimitu. Dle Barši: 

                                                
81 Barša a Strmiska, „Národní stát a etnický konflikt“, 122.  
82 Ibid.  
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„nacionalistické politické a mediální elity uvrhly obyvatele do smrtelného nebezpečí, 

aby jim mohly vnutit ochranu a přivlastnit si je do vznikajících národů jako jednu 

z kořistí zápasu o zdroje a moc.“83  

V atmosféře války v Chorvatsku a Bosně se logika konfliktu, jak již bylo zmíněno, 

přirozeně přenáší i do Svazové republiky Jugoslávie, tzv. třetí, zbytkové Jugoslávie, 

krom Kosova i do užšího Srbska84 ale také Černé Hory. Postavení menšin v užším 

Srbsku a Černé Hoře se tak již na konci 80. let ocitá ve stínu celojugoslávské politiky 

režimu Slobodana Miloševiče, který se rychle upevňuje v národním i partajním smyslu. 

Politika i veřejný život se posrbšťují, na všech úrovních je opuštěna politika rovného 

zastoupení národnostních menšin. Práva jazyková, kulturní atp. menšin se tak víceméně 

stávají jen formální záležitostí. Ve volebních procesech je aplikován garrymandering, 

zapříčiňující významné podrepresentování menšin v bělehradských skupštinách. 

Příchod několika vln srbských uprchlíků z válečných oblastí bývalé SFRJ přináší 

s sebou zkušenost s násilím a mění demografickou strukturu v mnoha oblastech Srbska 

na úkor albánské, chorvatské, muslimské i dalších národnostních skupin, přičemž tato 

cílená státní politika „změny etnického obrazu“ v důsledku znamená další vyhrocení již 

tak zjitřených mezietnických vztahů. V průběhu války v Bosně a Hercegovině tak i 

v Srbsku a Černé Hoře probíhá otevřená persekuce příslušníků národnostních menšin 

včetně jejich fyzické likvidace ze strany státních orgánů a především nacionalistických 

paravojenských organisací.85  

V Černé Hoře byla situace vzhledem k velikosti republiky, neexistenci autonomních 

provincií, autonomie menšin v socialistické Černé Hoře byla realisována v systému 

opštin,86 relativní kulturní blízkosti místních národnostních menšin s Černohorci a 

v albánském případě i jejich územní rozdrobenosti, z hlediska interetnického konfliktu o 

něco klidnější. Příslušníci minorit, kteří nebyli vnímáni v tak ostrém kontrastu 

s černohorskou majoritou jako v případě srbském, tak mohli i nadále participovat i na 

politickém systému této republiky, přičemž v podstatě zachován zůstal národnostní klíč 

zastoupení minorit v nejrůznějších sférách sociálního života. Na druhé straně ani 

v Černé Hoře se příslušníci národnostních menšin nevyhnuli určité kampaňovité 

                                                
83 Ibid., 140.  
84  Užším Srbskem se míní Srbsko bez autonomních provincií Kosovo a Vojvodina.  
85 Břetislav Dančák a Petr Fiala eds., Národnostní politika v postkomunistických zemích (Brno: 
Masarykova universita, 2000), 274-275.  
86  Opština je nejmenší územně-správní jednotkou SFRJ i jejích nástupnických států. Velikostí 
teritoria i počtem obyvatel opštiny variují, zpravidla však mívají nejméně 10.000 obyvatel.  
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stigmatisaci, opět především v souvislosti s postjugoslávskými konflikty v Bosně, 

Chorvatsku a na Kosovu.87  

Jinak ovšem na počátku 90. let v situaci neřízeného rozpadu SFRJ, s výjimkou 

jistých parciálních zaváhání, stála černohorská politická elita institucionalisovaná 

v čerstvě přejmenovanou SKCG, nyní vystupující pod jménem Demokratická strana 

socialistů DPS, za Miloševićovými nacionalistickými, často avanturistickými 

politickými koncepty.88 Ve státoprávní rovině se úzká provázanost vládnoucích 

republikových elit v návaznosti na dominantní koncepci srbského nacionalismu jasně 

projevila tím, že se Černá Hora jako jediná republika SFRJ v referendu vyslovila pro 

setrvání ve společném státním svazku s Miloševićovým unitarisovaným Srbskem. Dne 

27. dubna 1992 se tak mohla ustavit nová Svazová republika Jugoslávie, která svým 

jménem a zprvu i ambicemi navazovala na druhou, Titovu a první, královskou 

Jugoslávii.89 O z politického hlediska etnomonolitickém charakteru SRJ dobře vypovídá 

i fakt, že se k ní nechtěla připojit ani Makedonie, do té doby nejpevnější zastánce 

federace.  

2.3 Počínající divergence a kosovská katharse  

Evidentní mocenská a hospodářská disproporcionalita mezi oběma formálně 

rovnoprávnými republikami, nejisté vnitropolitické a především zahraničněpolitické 

postavení Miloševićova režimu spolu se zvyšující se mírou jistoty nyní již etablovaných 

černohorských politických struktur postupně vedly ke stále výraznějším snahám o 

autonomní politiky vládnoucích struktur v Podgorici. Jak uvádí Pelikán, „vůdci 

Demokratické strany socialistů, kteří ovládali politickou situaci v Černé Hoře 

podobnými prostředky, jaké užívala socialistická strana v Srbsku, od roku 1992 

pozvolna uvolňovali závislost na svých bělehradských spojencích a protektorech. 

Obávali se, že hrozící Miloševićův politický pád by mohl strhnout i je. Více navenek 

než ve skutečnosti se proto snažili zaujímat liberálnější postoje, prosazovali zásadnější 

                                                
87 Dančák a Fiala eds., „Národnostní politika v postkomunistických zemích“, 274-275, 289-290.  
88 Černohorské dobrovolnické jednotky během války mimo jiné poplenily jižní cíp Chorvatska 
s centrem v Dubrovníku.  
89 Pelikán et al., „Dějiny Srbska“, 527.  
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ekonomické reformy. Vyslovovali se pro smířlivější přístup ke konfliktům v Bosně a 

v Chorvatsku.“90  

Srbsko a Černá Hora však sdílely v první polovině 90. let v rámci třetí Jugoslávie 

společný osud, který můžeme společně s Františkem Šístkem charakterisovat jako 

situaci značného, nejen hospodářského rozvratu a z něj plynoucího všeobecného úpadku 

životní úrovně rozhodující části obyvatel, rozkvětu šedé ekonomiky a organisovaného 

zločinu, národnostního šovinismu, militarismu, pokleslé politické i obecné kultury.91 

Vnitřní poměry a neúspěšná zahraniční politika Bělehradu pak byly příčinou 

postupného rozvolňování vazeb Černé Hory na Srbsko, přičemž bližší vazby Černé 

Hory na Evropskou unii a její jednotlivé členské státy se pro Černou Horu usilující o 

autonomii na Bělehradu staly nezbytností.  

Stupňující se pnutí mezi oběma republikovými elitami pak způsobilo i roztržku 

v samotné vládnoucí Demokratické straně socialistů bezprostředně vyvolanou 

rozdílnými postoji Djukanoviće a Bulatoviće k událostem v Srbsku, kde na přelomu let 

1996-97 probíhaly intensivní protesty proti zfalšovaným komunálním volbám. 

Milošević se pak záhy nechal, vzhledem k nemožnosti znovu kandidovat na post 

srbského presidenta, zvolit federálním presidentem Jugoslávie, což s sebou neslo i 

snahu o posílení jeho vlastních kompetencí v nové funkci, tedy i obecně kompetencí 

svazových. To přineslo další vyostření střetu s Djukanovićem, který se stal presidentem 

Černé Hory, když ve volbách porazil Miloševićova favorita Bulatoviće. Jak k tomuto 

mocenskému střetu v rámci DPS uvádí Miroslav Tejchman, „v mocenském boji 

probíhajícím v rámci oligarchie, která se dostala s přímou podporou Miloševiće k moci 

koncem osmdesátých let, porazil obratnější a vychytralejší Milo Djukanović 

dosavadního černohorského prezidenta Momira Bulatoviće. Djukanović pochopil, že si 

může udržet své mocenské postavení jen tehdy, pokud se bude prezentovat jako 

Miloševićův odpůrce. Současně svou politiku opřel o program postupného rozvolňování 

vazeb se Srbskem a vytvoření samostatné Černé Hory.“92  

Snaha dominující části černohorské politické elity o osamostatnění od zbytkové 

Jugoslávie, postupně stále více vnímané i širší populací jako překážka rozvoji této malé 

republiky, zapříčinila další prohloubení rozdílů v přístupu Černé Hory a Srbska 

                                                
90 Šesták et. al., „Dějiny jihoslovanských zemí“, 607.  
91 František Šístek, Černá Hora (Praha: Libri, 2007), 92-93.  
92 Pelikán et al., „Dějiny Srbska“, 541.  
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k národnostním menšinám. Srbsko, kde se sice po Daytonu na přechodnou dobu 

zmírnily plošné represe namířené proti národnostním menšinám, a v některých 

případech byl loajálním menšinovým politikům dán podíl na místní správě, však nadále 

zůstávalo národním státem Srbů, stálo tedy nikoli na občanském, ale národním principu, 

pod vládou Miloševićových nacionalistických socialistů. Navíc i během protirežimních 

demonstrací z přelomu roku 1996/1997 participace menšin s částečnou výjimkou 

maďarské nebyla valná, neboť podstatná část tzv. demokratické oposice zastávala 

nacionalistické posice, o Srbské radikální straně nemluvě. Ani v případě svržení 

„Sloba“ tak nebyla vyhlídka na zlepšení postavení menšin příliš reálná.93  

V Černé Hoře se nyní již evidentně mění vztah k Srbsku, což se v důsledku 

podepsalo i na situaci zdejších národnostních menšin, resp. postupně vznikla situace, 

kdy z národnostního hlediska přestávala existovat většina srbsky cítících Černohorců či 

černohorsky cítících Srbů a bylo tak nutno hledat multietnickou koalici pro správu a 

nakonec i samotný raison d´être Černé Hory. Podporu menšin využil Milo Djukanović 

už ve sporu s promiloševićovsky orientovanou částí své státostrany v průběhu 

bělehradských protestů. Navíc potlačování práv menšin by znamenalo vážnou překážku 

v procesu sbližování se Západem.94 Volby roku 1998 tak vyhrála koalice „Da živimo 

bolje“ Za lepší život, která pod vedením Milo Djukanoviće sjednocovala DPS 

s černohorskými oposičními stranami a stranami etnických menšin. Název tohoto hnutí 

měl přitom pro příslušníky menšin symbolický význam, neboť Djukanović se pro ně stal 

zárukou vnitřní stability a bezpečí, což bylo dále aktualisováno i akcelerujícím 

konfliktem na Kosovu.95  

Konflikt v Kosovu a následná konfrontace Svazové republiky Jugoslávie se 

Severoatlantickým paktem a ještě více nevybíravý nátlak včetně silné přítomnosti 

armády znamenal další prohloubení beztak již značné nedůvěry většiny černohorské 

politické representace k Miloševićovu režimu a potažmo i k samotnému Srbsku. Černá 

Hora na srbské hegemonistické snahy reagovala ustavením vlastních ozbrojených sil, 

přičemž aktivně bránila mobilizaci černohorských záložníků pro potřeby federální 

armády. Díky Miloševićově avantuře tehdy poprvé překročila v Černé Hoře podpora 

plné nezávislosti polovinu.96 Události roku 1999 přinesly také definitivní rozpad svazu 

                                                
93 Dančák a Fiala eds., „Národnostní politika v postkomunistických zemích“, 290-291.  
94  Postupně byly urovnány i válkou zjitřené vztahy Černé Hory s Chorvatskem.  
95 Ibid., 300-302.  
96 Šístek, „Černá Hora“, 96-97.  
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v oblasti hospodářské, když Černá Hora paralelně s dinárem a od roku 2000 již výlučně 

začala používat německou marku a později euro jako domácí měnu, přičemž od roku 

2000 ani nepřispívala do společného rozpočtu a bojkotovala obecně rozhodnutí 

federální vlády.97 V reakci na tento vývoj Bělehrad změnil jednostranně federální ústavu 

a učinil z Černé Hory jen jeden ze sedmadvaceti volebních okruhů. Na to černohorská 

Podgorica reagovala plným převzetím všech doposud nominálně federálních 

pravomocí.98  

Zásah NATO a následná reakce jugoslávských bezpečnostních sil vyvolal v Kosovu 

exodus nejen kosovských Albánců, jejichž podstatná část směřovala právě na území 

Černé Hory, a to především do okresů, kde žije muslimské a albánské menšinové 

obyvatelstvo. Orgány v Podgorici v reakci na kosovské události významně posílily 

ostrahu hranic, aby tak zabránily případným konfliktům místního obyvatelstva a 

uprchlíků se srbskými bezpečnostními složkami a především paramilitárními 

skupinami. Tato rozhodná ochrana vlastního obyvatelstva bez ohledu na národnost 

velmi utužila doposud v zásadě účelově politické spojení centrální moci s minoritami, 

představitelé menšin získali důvěru v černohorské orgány. Ostatně většina příslušníků 

menšinových populací zpravidla neusilovala o připojení ke svým mateřským zemím 

často zmítaným konflikty a v případě Albánie a Kosova i značně chudším.99 Jaká byla 

situace národnostních menšin v Srbsku v období válečné psychózy roku 1999 i episodní 

poválečné existence Miloševićova režimu je nabíledni.  

2.4 Samostatně ke světlejším zítřkům  

Důležitějšími pro vývoj celého regionu se staly události okolo voleb federálního 

presidenta Jugoslávie100, které mimo jiné také učinily přítrž Miloševićovým snahám o 

unitarisaci federace. Na podzim roku 2000 byl Slobodan Milošević v situaci, kdy čelil 

masovým opozičním demonstracím násilného charakteru vypuknuvším jako reakce na 

pravděpodobně zfalšované výsledky voleb a kdy ztratil podporu rozhodujících činitelů 

bezpečnostních složek státu, nucen uznat svou porážku a připustit oposici k moci. 

Bezprostředním výsledkem byl odchod Slobodana Miloševiće a jeho kamarily z politiky 

                                                
97 Ibid., 96.  
98 Ibid., 98.  
99 Dančák a Fiala eds., „Národnostní politika v postkomunistických zemích“, 300-302.  
100 Voleb se z pochopitelných důvodů neúčastnila většina voličů z Černé Hory a Kosova.  
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a nástup nového režimu, politické garnitury pod vedením presidenta Vojislava 

Koštunici a výrazně proevropsky orientovaného předsedy vlády Zorana Djindjiće.  

V tento moment se zdálo, že revoluce v Bělehradu vytvoří příznivý základ pro 

narovnání vztahů mezi oběma republikami. Opak byl však pravdou, Černá Hora již na 

cestě k nezávislosti natolik pokročila, že již nebylo možno tento proces zvrátit ani při 

sebevětší míře vstřícnosti Bělehradu. Jak konstatuje Šístek: „po pádu Miloševićova 

režimu a ustavení demokratické vlády v Srbsku již k oživení někdejších federálních 

institucí nedošlo, přestože formálně nadále existovaly. Černohorská strana se nehodlala 

vzdát pravomocí, získaných v posledních letech a nepřestávala prosazovat referendum o 

nezávislosti.“101  

Zdlouhavá jednání mezi oběma republikami za výrazného přispění tlaku z Evropské 

unie, jejíž vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana se 

tak stal jakýmsi „porodním dědkem“ nového soustátí, vyústila 14. března 2002 

v uzavření tzv. Bělehradské dohody. Ta Svazovou republiku Jugoslávie proměnila ve 

stejně nefunkční státní unii Srbska a Černé Hory, volný svazek států s jedinou 

mezinárodní subjektivitou.102 Samotný charakter soustátí, tedy federace s jednou 

mezinárodně-právní subjektivitou avšak s mizivými vnitřními kompetencemi, 

vykazoval znaky, které společně s konkrétní politickou konstelací znamenaly fakticky 

konfederální zřízení. Navíc v rámci nové ústavy existovala klausule o možnosti secese 

republik ze společného soustátí a to po uplynutí tří let po vstupu dohody v platnost.103  

Po jistém váhání způsobeném vnitrostátními spory o konkrétní podobu referenda i 

evropským vměšováním tak mohl president Černé Hory Filip Vujanović na dny 21. a 

22. května 2006 vyhlásit referendum o vystoupení Černé Hory ze státního svazku se 

Srbskem, ve kterém při účasti 86% oprávněných voličů 55,5% voličů rozhodlo o secesi 

Černé Hory.104 O dva týdny později Černá Hora deklarovala plnou státní suverenitu. 

                                                
101 František Šístek, „Od kmenového svazu k postmodernímu společenství: Vývoj moderní 
černohorské státnosti a identity“ (příspěvek přednesený v rámci 11. Semináře východoevropských dějin, 
Slovanská knihovna Národní knihovny ČR, Praha, 6. května 2004), 
http://www.nkp.cz/seminar/srbsko_cer.htm, (staženo 12. 1. 2011).  
102 Šístek, „Černá Hora“, 99.  
103 V roce 2005 došlo k zahájení procesu vyjednávání Dohody o stabilizaci a přidružení k EU se 
Srbskem a Černou Horou, kde bylo, mimo jednání s federální úrovní, se Srbskem a Černou Horou 
jednáno jako se samostatnými subjekty.  
104 Šístek, „Černá Hora“, 101.  

Podgorica neumožní hlasovat vlastním občanům žijícím v zahraničí, což je ve většině 
demokratických států běžné. Vzhledem k tomu, že několik set tisíc Černohorců žije v Srbsku, v případě 
uznání jejich práva hlasovat by byla nezávislost v referendu bezpochyby odmítnuta. In. Stanislav Stach, 
„Rozdělení SČH nehrozí novým válečným konfliktem: Zpráva o cestě delegace Rady pro mezinárodní 
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Tato malá země tak získala po devadesáti letech společné koexistence se Srbskem 

znovu nezávislost, z přívěšku Srbska obývaného srbsky hovořícími Srby s lokální 

černohorskou identitou se stala samostatnou státní entitou s mezinárodněprávní 

subjektivitou ideálně obývanou Černohorci resp. černohorskými občany hovořícími 

vlastním černohorským jazykem. Nová ústava, na rozdíl od té srbské s kosovskou 

agendou z roku 2006, zakotvila občanský a nikoli etnický raison d´être státu. Realita je 

však poněkud složitější, malá Černá Hora se stala v zásadě multietnickou zemí s 

nevyjasněným vztahem mezi srbstvím a černohorstvím.  

I v post-revolučním Srbsku proběhl, snad krom tématu Kosova, výrazný posun od 

etnonacionalistické agendy či diskursu ve společnosti k tématům spojeným 

s hospodářskou rekonstrukcí a obecně občanskými a sociálními záležitostmi. Nová 

politická representace si tak musela, více než otázky po nacionální identitě, pokládat 

otázky po kvalitě života. K procesu transformace z nacionalistického do občanského 

paradigmatu přispěla i marginalisace ultranacionalistů, resp. postupná transformace 

socialistů i rozštěpení radikálů. Dominantním politickým ethosem se na počátku nového 

tisíciletí v celém post-jugoslávském procesu stala otázka reforem a integrace do 

Evropské unie, přičemž EU je vnímána podstatnou částí společnosti a dominantní částí 

politické třídy jako naděje na lepší zítřky. Procesy přidružování a přistupování k Unii, 

tzv. europeisace, spojené s požadavkem závažných politických, sociálních a 

hospodářských reforem přinesly významné změny do celé společnosti.  

Tyto změny se nemohly neodrazit i ve státní politice vůči menšinám. Nový režimu 

v Bělehradu se pokouší, byť často ne úplně úspěšně, o inkorporaci národnostních 

menšin do srbské společnosti a politiky. Pokud necháme stranou kosovskou otázku, 

nelze nevidět změny směřující k upevnění postavení Vojvodiny jako multietnického 

regionu, a to i přes změnu demografických poměrů z 90. let, a také proměnu 

národnostní politiky na jihu v tzv. starém Srbsku, která je ovšem z mnoha důvodů 

výrazně pomalejší. Přes násilný konflikt s albánskou iredentou v Preševském údolí i 

problematickou inkorporaci Sandžaku, kde se krom albánského a bosňáckého 

nacionalismu objevuje i problematický prvek politického islámu, je vůle Bělehradu ku 

spolupráci s konstruktivními zástupci národnostních menšin, tzn. těmi, kteří akceptují 

                                                                                                                                          
vztahy do Srbska a Černé Hory“, Na východ, č. 1 (leden/únor 2006), 
http://www.navychod.cz/articles.php?id=29b8e462-dd8f-102d-bc3e-00e0814daf34 (staženo 12. 1. 2011). 
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státoprávní status quo a nežádají samostatnost ani autonomii ani se jinak nestaví proti 

centru, evidentní.105  

                                                
105 Dílčí pasáže z této kapitoly byly použity i v autorově bakalářské práci Srbsko a Černá Hora 
v procesech integrace do Evropské unie; Analýza problematiky interní bezpečnosti na územích 
s vysokým podílem albánského etnického osídlení.  
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3. Sandžak v proměnách 19. a 20. století v kontextu 
širšího jugoslávského vývoje 

Novopazarský sandžak, tak jako i jiné balkánské resp. evropské regiony, prošel 

v průběhu posledních dvou staletí řadou nesmírně dynamických procesů formujících 

kvalitativně zcela jinou moderní sociální realitu. Postupně gradující úpadek tradičního 

mocenského hegemona jihovýchodní Evropy Osmanské říše, datující se nejpozději od 

druhého obléhání Vídně, nárůst anarchie v dříve přísně centralisované říši spojený 

s relativním úpadkem vojenské moci státu a zaostalost timarsko-sipáhijského feudálního 

systému, resp. neschopnost radikální socioekonomické reformy, to je jen ve zkratce 

situace, ve které se nacházely balkánské državy Osmanů na počátku dějinného příběhu 

Sandžaku.106 

Osmanská říše a její privilegovaná třída, tzv. osmanský milét,107 se tak již na 

počátku 19. století stává z aktivního činitele velmocenské politiky nikoli pouze 

objektem působení vnějších sil, imperialismu evropských velmocí, ale také vnitřního 

separatismu „Turkům“ doposavad podřízených skupin obyvatelstva, resp. snahou 

poddané ráje o defeudalisaci ekonomických a sociálních poměrů. Samotný 

Novopazarský sandžak tento proces sociální a nacionální emancipace křesťanské ráje 

postupně změní z regionu dvou konfesí, milétů v region dvou národů.  

Nacionální mobilisace měla své konsekvence i pro mladé, etnicky nepříliš 

homogenní balkánské státy. S problémem nacionalismu se tak potýkaly všechny režimy, 

od samostatného Srbska a Černé Hory, přes Království SHS až po unitární Jugoslávii. 

Druhá světová válka, která se v Jugoslávii záhy změnila ve válku všech proti všem 

s nesmírnými ztrátami na lidských životech, přinesla pak další zjitření již tak nepříliš 

dobrých vztahů mezi etnickými, náboženskými a národnostními skupinami.  

Raison d´être poválečné Jugoslávie se tak nestala pouze socialistická modernisace, 

ale také zcela nové uspořádání nacionálních záležitostí vyjadřované heslem „bratstvo i 

jedinstvo“. Po roztržce s Moskvou se jugoslávské elity pustily do budování specifického 
                                                
106 Oblast dnešního Sandžaku se stala součástí Osmanské říše od poloviny patnáctého století jako díl 
nejprve bosenského sandžaku, později pašalíku. Srbské národní vědomí a historiografie referují o 
dotčeném území především jako o Rašce, někdejším centru středověké srbské státnosti se sídelním 
městem Ras, jehož pozůstatky se nalézají v blízkosti Nového Pazaru. Samotné pojmenování 
sandžak/Sandžak pochází z tureckého slova sancak, tedy prapor či bojová zástava, přeneseně pak 
vojensko-administrativní oblast.In. Muhedin Fijuljanin, Sandžački Bošnjaci (Tutin: CBS, 2010), 11.  
107 Tzv. osmanský milét zahrnoval nejenom etnicky turecké elementy, ale také všechny ostatní 
islámské komunity v Říši.  
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socioekonomického systému samosprávného socialismu, který v několika poválečných 

dekádách přinesl hospodářský rozvoj, relativní blahobyt obyvatelstva a v neposlední 

řadě také významné zklidnění nacionálních vášní.  

3.1 Osmanský Sandžak a muslimská otázka v době počínající 
modernity  

Jak již bylo zmíněno, muslimové tvořili v nábožensko-třídním smyslu milétu 

privilegovanou skupinu obyvatel Osmanské říše. Na Balkáně byli slovanští muslimové 

nikoli pouze proto, že byli spolu s ostatními muslimy držiteli moci a privilegií., ale 

stejně tak kvůli svojí vlastní konstrukci identity spojované se světem islámu a Říší, 

označováni křesťanskou rájou za Turky či poturčence. Již od časů obležení Vídně se tito 

Turci v reakci na habsburské výboje počali stahovat na jih Balkánského poloostrova 

blíže k Istanbulu, přičemž tento proces dále akceleroval v souvislosti se vznikem 

autonomních a posléze nezávislých křesťanských států. Důvody pro konverzi původně 

křesťanského obyvatelstva na islám se lišily v čase a místě. Ortodoxní křesťané 

konvertovali k islámu, aby uchránili svůj majek, staletá privilegia a umožnili sociální a 

materiální vzestup sobě a svým potomkům. Islamizace se často netýkala jen jednotlivců, 

ale celých skupin obyvatelstva, vesnic, rodových společenstev atp.108  

Osmanští muslimové čítali v době prvního srbského povstání (1804-1813) jen 

v Bělehradském pašalíku okolo 20.000 duší, přičemž koncentrováni byli především v 

městských typech osídlení. 8. října 1807 dobyli srbští vzbouřenci Bělehrad a vyčistili 

město od jeho tureckých obyvatel, resp. poturčenců, židů a řeckých fanariotů. První 

srbské povstání tak vzbudilo vážné obavy i mezi muslimskými notábly v Sandžaku a 

Bosně obecně, proto jejich vojska již od počátku bojovala proti povstalcům po boku 

pravidelné turecké armády, a byla jedna z prvních, která roku 1813 vstoupila do 

„osvobozeného“ Bělehradu po porážce povstání.109 Povstání přirozeně nalezlo odezvu 

mezi pravoslavnou rájou v samotném Novopazarském sandžaku, tur. Jeni Bazar, 

přičemž v oblasti krátce operovalo i Karadjordjevićovo vojsko, které v městečku Sjenici 

provedlo masakr podle některých údajů až několika tisíc muslimů, což dále jitřilo zdejší 

                                                
108 Šerbo Rastoder, Bošnjaci/Muslimani Crne Gore (Podgorica: Almanah, 2010), 12-13, 173-174, 
201.  

Konkrétní případy konversí bývaly svázány na příklad i s jevy jako je krevní msta.  
109 Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, (Novi Pazar: CBS, 2007), 328-329.  



3 
 

již tak ne právě idylickou interkonfesní situaci. Povstání však bylo v Sandžaku centrální 

osmanskou mocí za přispění místních muslimů nakonec poměrně rychle 

pacifikováno.110  

Přestože povstání v Bělehradském pašalíku hrálo zcela jistě mimořádně významnou 

roli v procesu budování moderního srbského národa, samotné povstání však primárně 

nacionalismem inspirováno nebylo. Události původně započaly jako odpor 

pravoslavných poddaných vůči místním muslimským feudálním vládcům. Série revolt 

dala vzniknout polonezávislému srbskému knížectví s vlastními, rychle se etablujícími 

elitami přirozeně usilujícími o legitimitu. V souladu s celoevropskými trendy se raison 

d´être nově se utvářejícího srbského státu stal nacionalismus. Krom povstaleckého 

ethosu, dědictví srbského středověkého státu a společného jazyka hrála v procesu 

utváření novodobého nacionalismu a státnosti významnou úlohu pravoslavná církev. 

Bělehradský pašalík, ač postupně územně expandující, však ovládal pouze malou část 

zemí osídlených ortodoxními Jihoslovany, přičemž vztah například k rodícímu se 

chorvatskému nacionalismu či širším jihoslovanským idejím zůstával stejně jako 

v případě chorvatském dlouho neujasněn.111 Černohorský stát v době prvního srbského 

povstání a ještě dlouho poté představoval spíše kmenový svaz usilující o vymanění ze 

sevření okolní osmanskou mocí v podmínkách nehostinných hor, než stát moderní a 

národní. Otázka identity Černohorců ve vztahu k srbství zůstává přitom otevřena do 

dnešních dní.112 Utváření moderního národa Muslimů či Bosňáků113 bylo z mnoha dále 

rozváděných důvodů procesem významně komplikovanějším a také opožděnějším. 

Hlavní síla potenciálního bosňáckého národa se přitom nalézala mezi právě vznikajícími 

křesťanskými národy západu Balkánu, tedy Srby a Chorvaty.114  

                                                
110 Esad Džudžević, Sandžak: Multietnička regija (Tutin: CBS, 2010), 24-25 a Fijuljanin, 
„Sandžački Bošnjaci“ 77.  
111 Stavrianos, „The Balkans since 1453“, 231-241.  
112 Více v kapitole č. II. a V.  
113 Muslimové je starší označení pro Bosňáky pocházející z doby socialistické Jugoslávie mající 
zřejmé náboženské konotace. Dnes místně i mezinárodně upřednostňovaný termín Bosňáci má naopak 
zřetelné konotace zemské.  
114 Podobně jako slovanští muslimové i etnicky turecké komunity žijící na území celého 
Osmanského impéria a osmanské elity zůstaly nacionalismem prakticky netknuté až do konce 19. století. 
Turecký nacionalismus se v zásadě datuje od tzv. Mladoturecké revoluce a masově se šíří až v souvislosti 
s odporem proti okupaci mocnostmi a Řeckem po první světové válce. Vítězství ve válce proti Řecku, 
stažení mocností z Malé Asie a vytvoření nové sekulární Turecké republiky znamenalo náhlý konec 
nadnárodního impéria založeného na premoderním třídně-religiózním pořádku. Turecko se tak etablovalo 
jako moderní stát založený na tureckém nacionalismu bez mocenských či dokonce územních aspirací vůči 
zbylým osmanským elementům na Balkáně. In. Imamović, “Historija Bošnjaka”, 521-522.  
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Vyhánění muslimů ze srbských zemí se ještě zintenzivnilo v průběhu druhého 

srbského povstání (1815). Výsledkem byla koncentrace muslimské populace jen do šesti 

garnisonních měst hájených silnou osmanskou posádkou. V roce 1830 bylo úmluvou 

autonomních orgánů s Portou, uzavřenou na nátlak Ruska, vyhlášenou sultánovým 

hatišerifem rozhodnuto o vystěhování všech muslimů z Bělehradského pašalíku. 24. 

března 1867 pak předal poslední vojenský velitel Bělehradu klíče od bělehradské 

pevnosti Kalemegdanu Michailo Obrenovići a osmanská vojska tak definitivně vyklidila 

svoje pozice v mladém Srbsku. Pokud bychom chtěli popsat demografické změny, které 

se udály během několika málo desítek let od prvního srbského povstání, sotva bychom 

krom Bělehradu našli výstižnější příklad než Užice. Město, kde ještě ve čtyřicátých 

letech 19. století bylo více než 2000 muslimských domů, 20 mešit a pouze 80 

křesťanských usedlostí, bylo svými obyvateli té doby nazýváno malým Cařihradem. 

Doba se změnila a dnes nestojí v Užicích mešita žádná a muslimové zde téměř nežijí.115  

Také samotná Bosna, a Sandžak jako její součást, se v průběhu 19. století pozvolna 

stávala místem soupeření, či naopak konverze srbského a chorvatského nacionalismu. 

Jak Chorvaté, tak Srbové spolu se stoupenci jihoslovanské jednoty považovali Bosnu 

z historického a etnického pohledu za přirozeně svoji, na což samozřejmě sensitivně 

reagovali místní muslimové. Jak uvádí Hladký, „nebezpečí válek a vpádu křesťanských 

vojsk nebývale sjednotilo muslimskou komunitu v Bosně bez rozdílu- begy i prosté 

muslimské sedláky. Bosenští muslimové napevno spojili svůj osud s osudem Osmanské 

říše a Bosenského pašalíku. Osmanskou říši považovali za garanta své víry a svobody. 

V důsledku toho patřili také bosenští muslimové k nejhorlivějším obráncům islámu. 

(…) Konfesijní spory v Bosně se ještě více prohloubily. Zdejší společnost se rozdělila 

na dva tábory, muslimy a křesťany, z nichž každý zastával jiné politické zájmy.“116 

Vypjatý třídně-religiózní konservativismus typický pro muslimskou bosenskou nobilitu 

a odmítání jakýchkoli reforem přicházejících z Cařihradu ústící až ve snahu o získání 

autonomie Bosny se projevovaly také na území Novopazarského sandžaku.117 

Muslimové v této době sami sebe stále pokládali především za součást universální 

islámské komunity, ummy v rámci Osmanské říše. Slovanští muslimové na Balkáně 

obecně byli moderními křesťanskými nacionalisty většinou považování za pouhé 

                                                
115 Imamović, “Historija Bošnjaka”, 229-231.  
116 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 34-35.  
117 Džudžević, „Sandžak“, 26.  
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odrodilé poturčence, přičemž, jak už bylo zmíněno, jejich vlastní identita zůstávala 

zatím nacionalismem přímo neovlivněna.118  

Na konci 60. let byla v Bosně provedena poslední osmanská správní reforma, která 

vytvořila Bosenský vilájet a v rámci něho jako nižší správní jednotku i Novopazarský 

sandžak. Reforma navazující na tzv. hatišerif z Gülhany119 z roku 1839 měla také 

přinést větší zastoupení nemuslimů při správě věcí veřejných. V roce 1875 se 

v Hercegovině a Bosně rozhořelo povstání křesťanů zprvu motivované zejména jejich 

neutěšenou materiální situací způsobenou neúrodou a vysokým zatížením daněmi a 

dávkami. Do povstání, které vypuklo jako místní boj podmaněných tříd za holé přežití 

spíše než za politickou a sociální emancipaci, se brzy zapojily evropské velmoci i nové 

balkánské státy Černá Hora a Srbsko. Důsledkem konfliktu mezi zmíněnými aktéry tzv. 

Velké východní krise, kdy byla Osmanská říše za pomoci carského Ruska poražena 

svými vazalskými státy, bylo ustavení Rakousko-Uherského protektorátu nad Bosnou a 

Hercegovinou.120 Novopazarský sandžak se sídelním městem Sjenicí však byl ještě 

v roce 1877, zřejmě v reakci na evidentní destabilisaci Bosny a Hercegoviny, vyčleněn 

Portou z Bosenského vilájetu a spolu s Prizrenským sandžakem tvořil Kosovský 

vilájet.121  

Po obsazení Bosny Rakousko-Uherskem je problém Bosny a Sandžaku řešen -

článkem č. 25 Berlínského kongresu. Dle navazující Cařihradské či někdy 

Novopazarské konvence si Osmanská říše i nadále podrží Sandžak a vykonává zde 

správu, avšak habsburská monarchie se zde stává „garantem svobody a bezpečnosti 

komunikací“ a za tímto účelem získává právo držet na území Sandžaku svoje vojenské 

posádky. Zahraniční politika Vídně vedená hrabětem Andrássym chtěla obsazením 

Sandžaku zabránit možnému spojení Srbska a Černé Hory v jeden stát s podporou Rusi. 

Ozbrojený odpor místního obyvatelstva, jak „poturčenců“, tak i pravoslavných, s 

podporou Bělehradu, Podgorice i Cařihradu a zájem krisi dále neeskalovat vedl zřejmě 

Vídeň k uzavření zmíněné Cařihradská konvence z 21. dubna 1879. Rakousko-Uhersko 

si tak podrželo garnizony ve třech sídlech- Priboj, Prijepolje a Pljevlja s úhrnným 

počtem vojáků okolo čtyř až pěti tisíc. Vysoká Porta získala právo držet v Sandžaku, 

                                                
118 Šesták et al., ,,Dějiny jihoslovanských zemí”, 295-297.  
119 hatišerif z Gulhany  
120 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 37-40.  
121 Džudžević, „Sandžak“, 29.  
      Součástí Novopazarského sandžaku tehdy byla i oblast dnešního severu Kosova s centrem 
v Mitrovici. In. Džudžević, „Sandžak“, 24.  
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který se nyní stal nejsevernější balkánskou výspou Osmanské říše, stejný počet vojáků, 

přičemž sultán zde zůstal i nadále suverénem.122 Dále je nutné dodat, že obsazení Bosny 

a Hercegoviny Rakousko-Uherskem vyvolalo vlnu muslimského vystěhovalectví, jejíž 

část směřovala právě i do Sandžaku.123  

Obsazení Bosny rakousko-uherskými vojsky mělo za cíl nejenom znemožnění 

vzniku jednotného jihoslovanského státu s podporou Petrohradu, ale také vytvoření 

předpolí pro další expansi impéria na jih Balkánského poloostrova.124 Držba Vojvodiny 

a Bosny spolu s vojenskou přítomností v Sandžaku umožňovaly Vídni udržovat Srbsko 

a Černou Horu v de facto polozávislém postavení, tedy ve stavu, kdy se Srbsko nemohlo 

stát moderním evropským státem.125 Sandžak pro všechny zúčastněné, dvě velmoci a 

dva mladé státy, představoval strategickou křižovatku spojující sever s jihem a západ 

s východem Balkánského poloostrova, pro Srbsko možnost spojení s Jadranem, pro 

Rakousko možnost další expanse dál na jih Balkánského poloostrova až do Soluně.126  

Rozhodnutím Berlínského kongresu o revizi míru ze San Stefana byly definitivně 

ustaveny samostatné a také nově územně rozšířené státy Černá Hora a Srbsko. Srbsko 

získalo oblasti Niše, Pirotu, Toplice a Vranje, odkud bylo „samozřejmě“ vyhnáno až na 

výjimky téměř všechno místní muslimské obyvatelstvo. Černá Hora nově ovládla území 

Nikšiče, Podgorice, Spuže, Baranje, Kolašinu a Baru. To bylo opět provázeno vlnou 

migrace, kdy z hor přicházeli pravoslavní Černohorci a muslimové zmíněné oblasti 

naopak hromadně opouštěli. Muslimští uprchlíci se usazovali hlavně v blízkých 

provinciích stále ovládaných „nemocným mužem na Bosporu“, ale také až v zámoří. 

V obou nezávislých státech byli zbývající muslimové nezřídka podrobování nevybíravé 

asimilaci, která zahrnovala mimo jiné i vynucené konverze poturčenců.127 Na druhou 

stranu v Černé Hoře se osobně kníže Nikola zasazoval o zrovnoprávnění svých 

muslimských poddaných. Přes všechny praktické problémy byl tak černohorský model -

inkorporace muslimů po roce 1878- výrazně odlišný od srbského modelu směřujícího 

                                                
122 Safet Bandžović, Iseljavanje Muslimana iz Sandžaka (Sarajevo: Biblioteka Ključanin, 1991), 10-
11, Imamović, “Historija Bošnjaka”, 355-357 a Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 43.  
123 Džudžević, „Sandžak“, 32.  
124 Imamović, “Historija Bošnjaka”, 45-46.  
125 Milan Andrejevich, „The Sandžak: A Perspective of Serb-Muslim Relations“, in, „Muslim 
Identity and the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 172-172. 
126 Bandžović, „Iseljavanje Muslimana iz Sandžaka“, 9.  
127 Imamović, “Historija Bošnjaka“, 331, 349-350.  
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k co možná největší eliminaci muslimského živlu.128 Ze samotného Sandžaku se naopak 

po Berlínském kongresu vystěhovalo větší množství pravoslavného obyvatelstva.129 

Právě proces vysidlování, a také zakoušení života minoritního neplnoprávného 

muslimského obyvatelstva v nových křesťanských státech, znamenal, dle názoru autora, 

zásadní impuls pro počátek procesu proměny relativně pasivní skupinové premoderní 

muslimské identity v politickou sebeidentifikaci, moderní muslimský nacionalismus. 

Muslimští uprchlíci přicházející do jižních oblastí Osmanské říše s trpkou zkušeností 

přirozeně šířili antagonismus vůči novým křesťanským pánům na severu a přispěli tak 

významnou měrou k postupné přeměně jihoslovanských muslimů v Muslimy či 

Bosňáky v její první, iniciační fázi.130 Na tento impuls vystěhovalectví navázala 

v Bosně ke konci 19. století již zřejmá konfrontace nevyhraněných muslimů 

s pokročilým nacionalismem srbským a chorvatským. Muslimové, kteří byli příslušníky 

nově se utvářejících národů zpravidla považováni za poturčené Srby či Chorvaty, tak 

byli nuceni v konfrontaci s nastupujícím nacionalismem hledat a definovat svoji novou 

do budoucna národní identitu.131  

Je však nutné uvést, že v Bosně, ať již osmanské či habsburské, a také v Osmany 

doposud ovládaných jižních oblastech Balkánu zůstávalo zakonzervováno pozdně 

osmanské socioekonomické zřízení až do balkánských válek, resp. až do Velké války. 

Muslimská vojenská aristokracie zpravidla odmítala veškeré pokusy o reformy 

dosavadního zřízení a emancipaci neprivilegovaných tříd, ať už tyto reformy přicházely 

z Cařihradu nebo z Vídně. Závislost rolníků tzv. kmetů na nezměněných vztazích 

s držiteli čiftluků, tedy muslimskými feudály, znamenající pro křesťanskou ráju 

z hlediska materiálního často velmi svízelné postavení, zůstala nezměněna.132 Jak uvádí 

Babuna, „v roce 1910 bylo v Bosně 91.15% všech vlastníků půdy se závislými nájemci- 

                                                
128 František Šístek, „Černá Hora“, 56-57.  
129 Ejup Mušović, „Sandžački Muslimani u etnologii Srbije“, Glasnik Etnografskog instituta SANU 
42 (1992), 142.  
130 Safet Bandžović, Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku (Podgorica: Matica Muslimanska 
Crne Gore, 2011), 32.  
 Z tohoto období je také známá po dlouhé době první byť jen epizodní úspěšná obrana muslimů 
proti imperialismu mladých balkánských států a velmocí. Dominantně muslimský region Plavu a Gusinje 
se smíšenou slovansko-albánskou populací byl rozhodnutím Berlínského kongresu přičleněn k Černé 
Hoře, avšak díky ozbrojenému odporu místních obyvatel vedených Ali begem Šabaganičem, zvaným Ali 
paša z Gusinje, byli Černohorci po několika krvavých střetnutích nuceni od dobývání tohoto regionu 
upustit. Z oblasti byl zřízen samostatný osmanský sandžak se sídlem v Plavu a muslimská populace zde 
zůstala dominantní až dodnes. Černá Hora však získala jako kompensaci pobřežní pás území s rovněž 
výrazně osmanským městem Ulcinj. In. Imamović, “Historija Bošnjaka”, 350-357.  
131 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 49.  
132 Šesták et al., „Dějiny jihoslovanských zemí”, 295-297. a Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 35.  
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kmety, 70.62% vlastníků půdy bez kmetů a 56.65% svobodných rolníků muslimského 

vyznání. Pouze 4.58% kmetů bylo muslimy, přičemž 73.92% ortodoxního a 21.49% 

katolického vyznání. Ve společnosti, kde bylo díky sociální struktuře extrémně obtížné 

odlišit náboženská práva od ekonomických privilegií, práva vlastníků půdy znamenala 

muslimská práva a postavení kmetů znamenalo zároveň jejich sociální porobu. 

V takovýchto podmínkách nebylo pro muslimské feudály těžké podněcovat náboženské 

cítění svých souvěrců tak, aby ochránili vlastní materiální zájmy.”133 V Bosně se proto 

muslimská komunita soustřeďovala spíše na udržování svých tradičních privilegií než 

na budování moderního národa.  

Samotná oblast Sandžaku se po okupaci Bosny Rakouskem-Uherskem stala severní 

periferií Osmanské říše, osmanská správa zde tak jako v ostatních periferních částech 

říše fungovala jen velmi špatně a Sandžak tak zůstal v podstatě bez dohledu centrálních 

autorit ve stavu anarchie, kde byl každý svým vlastním pánem. Tento stav bezvládí 

společně s hospodářskými problémy územní periferie s pozdně feudálním zřízením 

znamenající pauperisaci značné části obyvatelstva dopadající na početně převažující 

chudé bezzemky a malorolníky, tedy zpravidla pravoslavné obyvatelstvo, ale také na 

městské řemeslníky převážně muslimského vyznání, dále akceleroval nábožensko-

nacionální antagonismy mezi pravoslavnými Srby a muslimy.134  

V roce 1903 proběhl v Srbském království palácový převrat, který přivedl k moci 

opět panovníka z dynastie Karadjordjevićů s podporou radikálů. Změna na trůně 

přinesla i aktivisování velkosrbské „zahraniční“ politiky Srbska, které společně 

s Černou Horou jevilo zvýšený zájem krom Bosny a Hercegoviny i o tzv. staré srbské 

země či jižní Srbsko, tedy Kosovo a Metochii se Sandžakem.135 Posledním velkým 

„dramatem“ před vypuknutím balkánských válek byla na zkoumaném teritoriu tzv. 

Anekční krise, kdy se v roce 1908 Rakousko-Uhersko rozhodlo formálně připojit území 

Bosny a Hercegoviny, které již třicet let ovládala a na něž po mladoturecké revoluci 

opět vznášela nárok Osmanská říše. Součástí diplomatických ujednání o de facto uznání 

tohoto kroku Cařihradem, a zřejmě také snahou rakouské diplomacie o zmírnění napjaté 

mezinárodní situace, bylo krom vyplacení „odškodného“ Osmanské říši i stažení vojsk 

                                                
133 Aydin Babuna, “The Bosnian Muslims and Albanians: Islam and Nationalism,” Nationalities 
Papers 32 (červen 2004), 292.  
134 Bandžović, „Iseljavanje Muslimana iz Sandžaka“, 9-13 a Munavera Hadžišehović, Muslimanka 
u Titovoj Jugoslavii (Tuzla: Bosanska riječ, 2006), 15-16.  
135 Ladislav Hladký, Bosenská otázka v 19. a 20. století (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
2005), 106-107.  
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podunajské monarchie ze Sandžaku a jeho navrácení pod plnou kontrolu Porty, byť již 

jen na několik málo let.136 Avšak „mimo“ tato významná historická data nadále, a to se 

zvyšující se intensitou, probíhají procesy reformování dosavadní společenské reality, 

především formování moderních národů.  

3.2 Sandžak jako součást nově nezávislých křesťanských 
států  

Ještě těsně před novým kolem válek Srbska, Černé Hory a ostatních křesťanských 

států na Balkáně s Osmanskou říší v roce 1912 již tvořili muslimové dle vyznání sice 

křehkou, ale přesto většinu populace zbylých osmanských držav na Balkáně. Tato 

většina byla vytvořena dynamickými demografickými procesy, sériemi válek počínajíc 

již od znovudobývání Uher Habsburky gradujícími výše popsanými konflikty 

s balkánskými křesťanskými státy, konflikty, které v devatenáctém století zapříčinily 

masový exodus muslimů právě do zbývajících osmanských provincií.137  

Porážka Osmanské říše v první balkánské válce znamenala nové dělení územních 

zisků mezi balkánské křesťanské státy, v tomto případě však již zisků s před válkou 

majících většinově muslimské osídlení. Počet muslimů, nových „občanů“ balkánských 

států byl přitom enormní. Jen v srbském záboru, tzv. starém či jižním Srbsku, se po 

balkánských válkách ocitlo více než 1.200.000 muslimů z celkového počtu 2.300.000 

nově přibyvších obyvatel.138 Dominantně muslimský Sandžak byl tak spolu s ostatními 

osmanskými provinciemi rozdělen mezi vítěze, tedy Srbsko a Černou Horu, které tak 

skoro dvojnásobně rozšířily svůj vlastní územní rozsah.139 Balkánské války samozřejmě 

znamenaly pro místní muslimské obyvatelstvo další akutní existenční hrozbu, avšak 

                                                
136 Andrejevich, „The Sandžak: A Perspective of Serb-Muslim Relations“, in „Muslim Identity and 
the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 172-173. a Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 53.  
137 Justin McCarthy, Death and exile: The ethnic cleansing of Ottoman Muslims (Princeton: Darwin 
Press, 1995), 136.  
138 Ibid., 162.  
139  Zajímavé je v souvislosti s touto vojenskou kampaní rozdílné chování srbských a černohorských 
okupačních či osvobozeneckých vojsk. Pravidelná srbská armáda prokázala relativní disciplinovanost a 
dokázala udržet poměrně korektní vztahy s místním obyvatelstvem, zatímco Černohorci byli často 
obviňováni z vraždění muslimů, rabování, vypalování domů atp. Především v černohorské části záboru se 
rozpoutal teror nad muslimským obyvatelstvem ze strany do té doby podmaněného křesťanského 
obyvatelstva, koncem roku 1913 na zásah krále byly tyto zastaveny„excesy“ zastaveny, což zahrnovalo i 
reverse násilných konversí, znovuotevření náboženských institucí atp. Příkladem páchaného příkoří může 
obsazení Plavu a Gusinje, kde nepravidelná vojska zabíjejí stovky místních muslimů a vynucovány jsou 
hromadné konverze ke křesťanství. Pop z Gusinje Djordje Šekularac tak pokřtil během několika dní skoro 
12 tisíc místních muslimů. In. Imamović, “Historija Bošnjaka“, 459. a Šístek, „Černá Hora“, 64-65.  
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vzhledem ke krátkému období do začátku první světové války a relativní 

neorganizovanosti anti-muslimské politiky, neschopnosti byrokracie a vojska, nebyly 

plány na likvidaci či konverzi poturčenců a ortodoxní kolonisace v nově přičleněných 

oblastech mladých balkánských států dovedeny do konce.140 Přesto do počátku první 

světové války pouze z černohorského záboru Sandžaku odešlo či bylo nuceno odejít 

okolo 12.000 muslimů.141  

Porážka Osmanské říše v první balkánské válce přinesla mimo jiné i rozdělení 

historického regionu Sandžaku mezi vítěznou Černou Horu a Srbsko, kdy oblasti Novi 

Pazar, Sjenica, Priboj, Prijepolje i Tutim byly připojeny k Srbsku a Pljevlja, Bijelo 

Polje, Berane i Rožaje k nezávislé Černé Hoře. Linie rozdělující oba státy dále 

procházela Kosovem, přičemž Černá Hora získala větší část Metochije i se sídlem 

patriarchátu Pečí, tur. Ipekem. V souvislosti s obsazováním nových území je často 

zdůrazňován rozdíl mezi chováním relativně disciplinovaného srbského vojska, resp. 

jeho relativně korektní přístup k Muslimům, zatímco na černohorské straně záboru 

docházelo k četným násilnostem, zabíjení, rabování i pálení muslimských usedlostí.142  

V kontextu jihovýchodní Evropy probíhala světová válka jako v zásadě pokračování 

balkánských válek tak jako jinde v Evropě přinášející všeobecné strádání, ztráty na 

životech i materiálních hodnotách. Samotné válečné operace proti Černé Hoře i Srbsku 

se odehrávaly i na prostoru Sandžaku, přičemž do války proti Rakousku-Uhersku bylo 

mobilisováno pravoslavné i muslimské obyvatelstvo. Mobilisace muslimů zapříčinila 

tense ve vojsku, nespokojenost, časté deserce a v důsledku i vytváření tzv. zeleného 

kádru, lokální domobrany i fenoménu komitů bojujících proti novým pořádkům a pro 

kořist.143 Muslimové byli také verbováni pro spolupráci s rakouskými silami, masově 

proběhla mobilisace u tzv. djurumlije muslimské milice působící v Sandžaku ale i na 

Kavkaze, v Haliči i Arábii. Muslimové byli tak po válce nejen oficiálními místy 

vnímáni jako zrádci srbského národa.144 K tomu přispěla i Sjenická konference z roku 

1917, kdy se místní muslimští pohlaváři vyslovují ke statusu Sandžaku, přičemž 

                                                
140 McCarthy, „Death and exile“, 139.  
141 Imamović, “Historija Bošnjaka“, 456-458.  
142 Imamović, “Historija Bošnjaka“, 456-458 a Raif Hajdarpašić, Sandžak 1912-1929 (Sarajevo: 
GIK Oko, 2003), 46-47.  
  I v Království SHS Sandžak oddělen od Bosny a Hercegoviny navíc rozdělen mezi oblasti Užice 
a Raška, ve třicátých letech Sandžak spolu s částí Hercegoviny a Černou Horou součástí bánoviny Zeta se 
sídlem v CetinjiIn. Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 95-97.  
143  Ze srbské stranyšlo o  hajducké oddíly a fenomén četniků.  
144 Hajdarpašić, „Sandžak 1912-1929“, 82-83, 85, 89, 144, 147 a Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 
92.  
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jednohlasně podpoří spojení bývalé srbské a černohorské části, obé za války okupováno 

Rakouskem, s Bosnou a Hercegovinou anektovanou Vídní v roce 1908. Po válce byli 

účastníci konference obviňovaní z austrofilství stíháni pro spolupráci s nepřítelem. 

V současném nacionálním diskursu se konference zpravidla vnímá jako jasná deklarace 

bosňáckého lidu o své národní a státní příslušnosti.145  

Po válce vzniklo v atmosféře stále pociťovaného zahraničně-politického i domácího 

napětí Království SHS, a to nikoli pouze jako útvar preferovaný vládnoucími kruhy 

v Bělehradě, ale idea jednotného státu byla podpořena také širší jihoslovanskou 

politickou representací a rovněž mezi lidem nebyla myšlenka sjednocení 

jihoslovanských zemí nepopulární. Jak se však poměrně záhy začalo ukazovat, a to už i 

při jeho samotném ustavování, Království SHS a později Jugoslávie byly přes these o 

jednom národu o třech větvích146 pokojně žijícím ve společném státě pod vládou krále 

z dynastie Karadjerdjevićů z mnoha politických, hospodářských a kulturních důvodů 

zřejmě jen fikcí. Kvůli rozdílným pohledům na uspořádání společného státu, diskuse 

unitarismus versus federalismus, společně se socioekonomickými a 

zahraničněpolitickými problémy se meziválečná Jugoslávie nacházela ve stavu téměř 

permanentní krise.147  

Základem této krise byla otázka národnostní často se ovšem prolínající i s otázkou 

sociální. Jestliže třem titulárním větvím jednoho národa byla přiřazována identita srbská 

(sem se řadí i Černohorci a pozdější Makedonci), chorvatská a slovinská, muslimové či 

poturčenci byli považováni jen za příslušníky specifické náboženské obce, na které byl 

ze srbské a chorvatské strany vyvíjen zřejmý nátlak, aby se přiřadili k jedné či druhé 

větvi/plemenu státního národa. Přijmout srbskou či chorvatskou identitu by však pro 

muslimy znamenalo zároveň i jistým způsobem akceptovat katolickou či pravoslavnou 

identitu, což bylo pro velkou většinu muslimů nepřijatelné i odhlédneme-li od toho, že 

by takováto akceptace představovala logický nonsens.148  

Otázka nacionální identity slovanských muslimů v meziválečné Jugoslávii zůstávala 

nezodpovězena, neboť, jak uvádí Ladislav Hladký, „pro prosté muslimy (a těch byla 
                                                
145 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 92-94.  
146  These o třech větvích jugoslávského národa připomíná podobnou konstrukci o dvou národních 
větvích státního národa meziválečného Československa.  
147 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 62.  
148 Ibid., 66-67.  
 Postavení neslovanských národnostních menšin především na jihu tzv. starého Srbska bylo pak 
ještě o poznání komplikovanější, diskriminace menšin, dle pravidla čím odlišnější tím obtížnější, nebyla 
v meziválečném období nejen na Balkáně výjimkou ale spíše pravidlem.  
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v meziválečné Jugoslávii stále drtivá většina) byla abstrakce při rozhodování o 

národnostním zařazení příliš složitá a popravdě v podstatě bezúčelná. Lidé z venkova 

zůstávali především „muslimy“, případně se hlásili ke svým regionálním jménům.“149 

Na druhou stranu však již probíhaly procesy politisace muslimského společenství, 

meziválečné období je typické zakládáním stran a spolků a nelze nevidět, že 

v intelektuálních kruzích se začínají objevovat úvahy o jihoslovanských muslimech jako 

nikoli pouze jen náboženské ale také etnické pospolitosti. Takovýto vývoj by odpovídal 

fázi A národního hnutí dle Miroslava Hrocha.150 Problematickým se stal vztah muslimů 

k bývalé metropoli nyní Turecku, kde se po vítězství nad Řeckem i diktátem mocností 

začal rychle formovat moderní sekulární národní stát založený na nacionalistickém 

principu bez aspirací k ostatním muslimům, neboť zrušen byl sultanát a později i 

chalífát. Vývoj v Turecku měl zřejmý vliv na polarisaci, která postupně probíhá i 

v Sandžaku, muslimská společnost resp. především její elity se začínají diferencovat na 

tradicionalisty a modernisty tendující buď k neoosmanismu nebo modernímu 

nacionalismu.151  

V prvních letech existence Království SHS bylo muslimské obyvatelstvo ze strany 

státu i nestátních aktérů vystaveno nejrůznějším podobám šikany, loupení i vraždění. 

Tak tomu bylo i v samotném Sandžaku, kde se ve vsi Šahovići i Pavino Polje, bývalá 

Černá Hora, odehrál zřejmě nejmasovější pogrom proti muslimskému obyvatelstvu, kdy 

pro podezření z vraždy pravoslavného okresního náčelníka Boško Boškovića bylo 

pravoslavnými ozbrojenci zabito okolo 600 muslimů včetně žen a dětí, což vyústilo 

v exodus muslimského obyvatelstva z celého širokého okolí. Tato událost je široce 

reflektována v současné bosňácké historiografii, a co víc, obvykle se považuje za 

symptomatickou ve vztahu pravoslavných národů k Muslimům/Bosňákům.152 Nicméně 

je nutné si uvědomit, že banditismus ve spojení s nacionalismem byl v této době typický 

pro celou Jugoslávii. S tím souvisí i fenomén rozsáhlých rolnických bouří, a to zejména 

tam, kde nebyla provedena reforma osmanských feudálních pořádků, či příp. ji narušila 

světová válka. Tyto selské bouře byly především muslimy vnímány nejen jako sociální, 

ale také z logiky milétu konfesionálně-nacionální srážky, neboť pravoslavní „kmetové 

                                                
149 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 68.  
150 Ibid. 
151 Imamović, “Historija Bošnjaka“, 521-522.  
152 Ibid., 491-492.  
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vysvětlovali své počínání jako odplatu za staletý útisk ze strany „Turků“, jako „výměnu 

stráží“ v novém státě.“153  

Z počátku 20. století máme také první relevantní demografické údaje. Počet 

obyvatel Sandžaku se pohyboval v roce 1911 okolo 170 tisíc.154 Z nich většina možná 

až 80% byla muslimského vyznání.155 Podle cenzu z roku 1931 však žilo na území 

bývalého Sandžaku již 276 tisíc obyvatel, z toho polovina muslimů a ostatní 

pravoslavní.156 Často se hovoří o masovém odchod muslimů po roce 1912 zapříčiněném 

krom násilností také ztrátou hospodářských a sociálních pozic, resp. touhou po zlepšení 

svého materiálního postavení, náboženským fanatismem spojeným s agitací 

náboženských elit a podporou vystěhovalectví ze strany Bělehradu i 

Istanbulu/Ankary.157 Fijuljanin i další bosňáčtí autoři uvádí až 60 tisíc muslimů 

emigrujících ze Sandžaku do 2. světové války158, reálný počet odešedších bude však 

zřejmě menší, už vzhledem k tomu, že jich census z roku 1931 napočítal zhruba stejně 

jako osmanský z roku 1911. Signifikantní pro přístup Bělehradu k muslimskému 

obyvatelstvu byla konvence o vystěhování Turků a „lidí turecké kultury“ z roku 1938, 

uzavřená mezi Jugoslávií a Tureckem, která předpokládala odchod dalších 40 tisíc rodin 

z jihu Jugoslávie a to za úplatu z její strany. Faktorem, který významně změnil 

demografický obraz Sandžaku, byla tedy spíš než muslimská emigrace kolonisace 

pravoslavným obyvatelstvem přicházejícím z přelidněných jádrových oblastí Srbska a 

Černé Hory.159  

Od roku 1919 po dobu více než deseti let probíhala v Království SHS pozemková 

reforma, která měla zbavit zemi především osmanských feudálních přežitků. Podle 

posledního osmanského censu bylo v Sandžaku pouhých 4.9% vlastníků půdy 

nemuslimů.160 Zatímco jugoslávskou historiografií, a nutno dodat, že i do té doby 

v mnoha oblastech Jugoslávie ekonomicky neprivilegovaným především křesťanským 

obyvatelstvem, byla a je pozemková reforma chápána jako „jednoznačně progresivní 

                                                
153 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 63.  
154 Hajdarpašić, „Sandžak 1912-1929“, 64-65.  
155 Andrejevich, „The Sandžak: A Perspective of Serb-Muslim Relations“, in „Muslim Identity and 
the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 173.  
156  Savezni zavod za statistiku, „Stanovništvo po veroispovesti i maternjem jeziku po popisu 31. 
marta 1931. godine“,(Beograd, 1945), 
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1931/pdf/G19314001.pdf (staženo 21. 4. 2013).  
157 Zoran Janjetović, Deca kraljeva, pastorčad kraljeva (Beograd, INIS, 2005), 68-69.  
158 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 91.  
159 Janjetović, „Deca kraljeva, pastorčad kraljeva“, 394-395.  
160  Hajdarpašić, „Sandžak 1912-1929“, 117.  
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akt“ odstranění sociálně nespravedlivých vztahů. Reformou postižení především 

„turečtí“ ale i jiní „cizí“ vlastníci půdy a feudálních privilegií se ze ztráty svých 

tradičních výsad samozřejmě příliš netěšili. Agrární reforma, která významně proměnila 

hospodářské vztahy v Jugoslávii, z logiky milétu měla vliv i na další vývoj muslimské 

společnosti a interetnických vztahů. Potvrzením této these může být i to, že bosenská 

historiografie o celé akci často referuje jako o „ekonomické genocidě spáchané na 

muslimském/bosňáckém národě“.161 S otázkou držby půdy souvisí i problematika 

vakufů- islámských nadací, jejichž část byla podrobena reformě a zbytek podroben 

státnímu dozoru.162  

Právě otázka agrární reformy přinesla politickou aktivisaci muslimských 

begovských vrstev a měšťanstva. Zakládány byly první politické strany jako 

representantky muslimů v SHS, v Bosně Jugoslávská muslimská organisace, která měla 

přesah i do severních oblastí Sandžaku, a jíž bylo z politických důvodů úřady bráněno 

v činnosti v jižních oblastech země. V „jižním Srbsku“ tedy Sandžaku, na Kosovu a 

v Makedonii se tak hlavním representantem muslimů stala strana Džemijet formovaná 

muslimskými předáky bez rozdílu etnicity zastupující slovansky, albánsky, turecky ale 

především stále ještě osmansky cítící muslimy. Obě strany byly přitom aktivní nejen na 

lokální a regionální úrovni, ale měly zastoupení i v celostátní skupštině, kde za dílčí 

ústupky např. v otázce agrární reformy, pomáhaly udržovat vládnoucí režim. 

S královskou diktaturou byly roku 1929 oficiálně zakázány všechny politické strany, 

včetně těch, které zastupovaly muslimské obyvatelstvo.163  

I po sjednocení rakousko-uherských, srbských a černohorských zemí zůstal problém 

oddělení muslimů z jihu tedy Srbska a Černé Hory na jedné straně, v čele komunity stál 

nejvyšší muftí v Bělehradě, a severu (Bosny) SHS, Reisu-l-ulema se sídlem v Sarajevu, 

nevyřešen. Formální sjednocení obou islámských komunit přišlo až se zákonem o 

muslimské náboženské komunitě z roku 1930, kdy byli všichni muslimové podřízeni 

muftímu v Bělehradě, což vypovídá o silně centralistickém charakteru režimu, neboť 

toto sídlo bylo umístěno v hlavním městě, kde už téměř sto let skoro žádní muslimové 

nežili. I přes centralisaci zůstala však zachována jistá dualita mezi jihem a severem 

Jugoslávie, to reflektuje i existence dvou ulema medžlisů a rad vakůfu v Sarajevu a 

                                                
161 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 64-65.  
162 Hajdarpašić, „Sandžak 1912-1929“, 134.  
163 Ibid., 91, 98, 100 a Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva (Beograd: INIS, 2005), 
174, 341-342.  
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Skopje.164 V Sandžaku bylo sídlo muftiho v Novém Pazaru a Pljevlji, přičemž oba 

muftijáty spadaly pod působnost Skopje.165 Co se týče otázek islámského práva, zůstaly 

v Království SHS zachovány šariatské soudy ve věcech rodinných a dědických.166 

Náboženští činovníci se stali státními zaměstnanci spadajícími pod ministerstvo pro 

náboženské záležitosti, kteří prováděli mimo jiné i správní úkony jako např. vedení 

matrik. O meziválečné Jugoslávii lze obecně hovořit jako o baště konservativního 

islámu, kam, především v náboženských kruzích, pronikalo moderního myšlení jen 

velmi pozvolna.167  

Co se týče vzdělávání sandžackých muslimů, i v meziválečném období fungoval 

systém náboženského vzdělávání, v každém větším sídle byly základní náboženské 

školy mekteby pro děti od sedmi let, přičemž výuka zde probíhala především v turečtině 

i arabštině, jazycích správy a náboženství, základem výuky bylo náboženství- studium 

koránu, zastoupeny byly však i světské nauky. Vyšší vzdělání poskytovaly medresy, 

které ovšem v Sandžaku a okolí po válce fungovaly jen dvě v Pljevlji a Peči.168 V roce 

1925 byla otevřena státní Velká medresa krále Aleksandra ve Skopje poskytující vyšší 

vzdělání náboženské i světské, přičemž se tato instituce původně zamýšlená 

jako vzorová pro výchovu nových muslimských elit v duchu loajalismu k režimu, 

poněkud paradoxně stala místem odporu k režimu, a dokonce semeništěm 

komunistických myšlenek.169  

3.3 Sandžak ve válce a poválečné realitě avnojské Jugoslávie 

Rychlá porážka královské Jugoslávie ve válce s nacistickým Německem a jeho 

spojenci Itálií, Maďarskem a Bulharskem, byla zapříčiněna krom očividné disproporce 

mezi válčícími stranami i situací, kdy se na frontě i v zázemí projevily i nacionální 

antagonismy, resp. rozdíl mezi vnímáním královské Jugoslávie jejími jednotlivými 

národy. Jugoslávie, okupovaná téměř všemi svými sousedy, byla typická země 

resistence. Národněosvobozeneckému hnutí Jugoslávie se jako prvnímu podařilo otevřít 

fakticky novou frontu v týlu Osy, ale zároveň byla pro Jugoslávii typická také 

                                                
164 Živko M. Andrijašević a Šerbo Rastoder, The History of Montenegro (Podgorica, CICG, 2006), 
185.  
165 Imamović, “Historija Bošnjaka“, 506-509, 517 a Hajdarpašić, „Sandžak 1912-1929“, 173.  
166 Andrijašević a Rastoder, „The History of Montenegro“, 185.  
167 Janjetović, „Deca kraljeva, pastorčad kraljeva“, 357-358, 360.  
168 Hajdarpašić, „Sandžak 1912-1929“, 109.  
169 Janjetović, „Deca kraljeva, pastorčad kraljeva“, 246-247.  
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kolaborace spojená se socioekonomickými i nacionálními faktory. Krom přímé okupace 

fašistickými státy s pomocí místních kolaborantů došlo i na utvoření satelitního státu 

Osy NDH- Nezavisna država Hrvatska, která ovšem rozhodně nebyla nezávislá.170  

Součástí NDH se krom větší části „historických chorvatských zemí“ stala také 

Bosna a Hercegovina. Vzhledem k národnostním problémům, resp. silnému srbskému či 

pravoslavnému elementu v NDH, vedli ustašovci vůči muslimům až podbízivou 

politiku, kdy tito byli označováni oficiální propagandou Záhřebu za „nejčistší Chorvaty 

či výkvět chorvatství“.171 O samotný Sandžak se kvůli jeho strategické poloze zajímaly 

fašistické mocnosti Německo a Itálie a také právě NDH a dokonce i Albánie, sama 

protektorát Itálie. Sandžak, kde neprobíhaly během dubnové válečné kampaně žádné 

významnější operace, byl záhy rozdělen osou sever jih mezi Itálii a Německo zhruba 

v hranici dnešní Černé Hory a Srbska, přičemž zde byly dislokovány i ustašovské 

jednotky.172  

V celé Jugoslávii brzy započala válka všech proti všem, konflikt nacionalistů všech 

národů, internacionalistických komunistů a okupantů. Krom komunistického hnutí bylo 

pro osud Sandžaku důležité i tzv. četnické hnutí Dragoljuba Mihailoviče vedené ideami 

srbského nacionalismu a sociálního konservativismu. Ve své instrukci četnickým 

vojvodům z roku 1941 píše „Draža“: „Cíle našich oddílů jsou: 1) Bojovat za svobodu 

celého národa pod žezlem Jeho veličenstva Krále Petra II. 2) vytvořit velkou Jugoslávii 

a v ní etnicky čisté Velké Srbsko v hranicích Srbska, Černé Hory, Bosny a 

Hercegoviny, Sremu, Banátu a Bačky (…) 4) vyčistit státní území od všech menšin a 

nenárodních elementů 5) vytvořit bezprostřední společné hranice mezi Srbskem a 

Černou Horou a také mezi Srbskem a Slovinskem, vyčistit Sandžak od muslimského 

živlu a Bosnu od muslimského a chorvatského živlu.“173  

Nutno říci, že četničtí velitelé příkaz svého vůdce důsledně plnili a etnické čistky 

probíhaly nejen v Sandžaku mezi lety 1941-1943 až do porážky partyzány u Prenje, kdy 

bylo četnické hnutí významně oslabeno.174 Snahy četníků o ovládnutí a vyčištění 

prostoru od nesrbských elementů spojené s vražděním civilistů a masovým exodem 

                                                
170 Miroslav Tejchman, Balkán ve válce a v revoluci (Praha: Karolinum, 2008), 280-281 a Hladký, 
„Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 186.  
171 Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 186-188 a Hadžišehović,“ Muslimanka u Titovoj 
Jugoslaviji“, 70.  
172 Džudžević, „Sandžak“, 42.  
173 Branko Petranovic cit dle Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 192-193.  
174 Imamović, “Historija Bošnjaka“, 537-539 
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obyvatelstva nikoli pouze muslimského vyznání, vedly k formování muslimských milicí 

téměř v celém Sandžaku spolupracujících s okupačními vojsky, především s Italy.175 

Množily se i incidenty s komunistickými partyzány, neboť se muslimské milice vedené 

starými begovskými a hodžovskými elitami snažily i o restauraci osmanských 

feudálních poměrů. I pokrokovější část muslimů zprvu odrazovala od bližší spolupráce 

s partyzány otázka expropriace půdy a ateismus, což ovšem nevylučovalo ad hoc 

spolupráci partyzánů s milicemi proti četnikům. Boje mezi místními nacionalisty a 

komunisty si jen v Sandžaku vyžádaly podle konservativnějších odhadů tisíce mrtvých 

na všech stranách.176  

Na stranu komunistů se obyvatelstvo v průběhu války začalo hromadně přidávat 

nejen proto, že aktivně bojovali proti okupantům, na rozdíl třeba od četnického hnutí 

zřetelně tendujícímu ke kolaboraci, ale hlavně proto, že se ve zjitřené interetnické 

situaci jevil internacionalistický program komunistů jako „nejpřijatelnější alternativa 

vzhledem k politice všech domácích šovinistů, jejichž počínání vedlo jen k vzájemnému 

nepřátelství a zabíjení“. V chudé Jugoslávii existovaly navíc, tak jako ve dvacátých 

letech, zřejmé sympatie pro radikální komunistický program v oblasti hospodářské a 

sociální. Komunisté vyzývali ke spolupráci všech národů Jugoslávie včetně Muslimů 

s velkým M, které bývá často považováno za znak uznání této skupiny ze strany 

národněosvobozeneckého hnutí.177  

Také v Sandžaku se vzápětí po okupaci, resp. po vyhlášení války SSSR Německem, 

formuje komunisty vedené antifašistické hnutí odporu i jeho první orgány. V říjnu 1941 

je založen Hlavní štáb národněosvobozeneckého hnutí Sandžaku, posléze i oblastní 

výbor Komunistické strany v komunistické organisaci státu i strany jasně vyjadřující 

princip autonomie, a konečně v roce 1943 i ZAVNOS Zemalsko antifašističko vijeće 

narodnog oslobodjenja Sandžaka, regionální zákonodárný orgán, odštěp AVNOJe. V 

případě Sandžaku byl tedy vývoj orgánů antifašistické fronty stejný jako u budoucích 

republikových a autonomních entit Jugoslávie.178 Po osvobození, v Sandžaku trvaly 

hlavní boje do poloviny ledna 1945, byl však dosavadní status Sandžaku revokován 

rozhodnutím předsednictva AVNOJe, regionální orgány rozpuštěny, resp. 

transformovány do nižších jednotek, a Sandžak opět rozdělen mezi svazové republiky 

                                                
175 Známé i případy jasné kolaborace muslimů s nacisty, případ SS divize Handžar 
176 Džudžević, „Sandžak“, 42-44. a Hadžišehović, „Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji“, 76.  
177 Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 198-199.  
178 Džudžević, „Sandžak“, 42, 45.  
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Černá Hora a Srbsko.179 Vysocí představitelé nové komunistické moci jmenovitě, 

Edvard Kardelj a Moše Pijade, argumentovali ve prospěch rozpuštění ZAVNOSu, resp. 

neudělení autonomního statusu, tím, že po válce již neexistuje žádný politický, 

ekonomický a ani etnický, tím méně vojensko-strategický důvod pro zachování 

autonomního postavení regionu.180  

Komunistický odboj, ze své ideologické podstaty etnicky tolerantní hnutí, však 

nepreferoval žádné etnikum. Podle hesla bratrství a jednoty národů Jugoslávie usiloval 

o budování nové společnosti založené v marxisticko-leninských intencích na třídních a 

nikoliv nacionálních základech. Nacionalismus byl vnímán jen jako komplikace v 

procesu výstavby nové společnosti. K jeho utlumení mělo dojít ustavením federálního 

modelu státu a kulturní autonomie menšin.181 Oficiální politikou Jugoslávie 50. a 60. let 

byl národnostní klid spojený s hospodářským a sociálním rozvojem, „bratstvo i 

jedinstvo“ mimo jiné znamenalo i nezdůrazňování podílu jednotlivých etnik na druhé 

světové válce, ale také důsledné trestání projevů nacionalismu.182  

Po válce byla sice v rámci dohody Šubasić-Tito začleněna část loajalistické 

emigrace do vlády tak, aby byla zajištěna mezinárodněprávní legitimita a zdání 

státoprávní kontinuity Jugoslávie na Západě, avšak „reakce“ již neměla žádné reálné 

možnosti na změnu společensko-politických poměrů tak, jak se za války vytvořily na 

osvobozených územích. Orgány nové lidové moci pokračovaly v provádění revolučních 

změn v socioekonomických otázkách, které započaly již během 

národněosvobozeneckého boje.183 Jugoslávie, která za války utrpěla nesmírné ztráty na 

lidských životech, konzervativní odhady hovoří o milionu mrtvých, i materiálních 

hodnotách, se již nehodlala a ani dost dobře nemohla vrátit k meziválečnému 

politikaření či královské diktatuře.  

Vzhledem k vývoji fronty na širším prostoru východní Evropy a úspěchům 

národněosvobozeneckého hnutí v zemi se Jugoslávie jednoznačně stala součásti 

sovětské sféry vlivu, konec války přinesl rychlou sovětisaci, jednu z nejprogresivnějších 

ve východní Evropě. Po roztržce s Moskvou, kdy se Jugoslávie ocitla v mezinárodní 

                                                
179 Džudžević, „Sandžak“, 46.  
180 Safet Bandžović, Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku: Knjiga II. (Podgorica: Matica 
Muslimanska Crne Gore, 2011), 47-48.  
181  Václav Štěpánek, Jugoslávie, Srbsko, Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století (Brno: Muni 
press, 2011), 106-108.  
182 Šesták et al., „Dějiny jihoslovanských zemí“, 533.  
183 Tejchman, „Balkán ve válce a v revoluci“, 655-657.  
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isolaci, procesy sovětisace, nyní již bez Sovětského svazu, po přechodnou dobu dále 

gradovaly, poté se však jugoslávské komunistické elity pustily do budování 

specifického socioekonomického systému samosprávného socialismu. V zahraniční 

politice země účelově oscilovala mezi Východem a Západem a zároveň si v rámci tzv. 

Hnutí nezúčastněných budovala mocenské postavení ve třetím světě. Další posun 

směrem k liberalisaci poměrů přineslo Brionské plénum z roku 1966, kdy byl odstraněn 

doposud mocný ministr vnitra a příznivec centralismu Aleksandr Ranković. Brionské 

plénum znamenalo další modifikaci jugoslávského socioekonomického modelu, mimo 

jiné také signifikantní decentralisaci.184  

Co se týče postavení specifické muslimské entity, to bylo sice uznáno, neboť orgány 

AVNOJe a komunistické Jugoslávie ji chápaly za v politickém smyslu rovnoprávnou, 

ale otázku její svébytnosti v nacionálním smyslu v poválečné době nechávaly 

otevřenou. Výrazem implicitního uznání muslimů bylo i ustavení republiky Bosna a 

Hercegovina, kterou nejen kvůli promíšenosti srbských a chorvatských populací, ale 

také existenci muslimské entity, nebylo možno rozdělit mezi Srbsko a Chorvatsko.185 

Namísto bezprostředního uznání nacionální rovnoprávnosti Muslimů jako národa 

v nové Jugoslávii nastoupil pozvolný rozvoj národní identity stále ještě spíše 

národnostně nevyhraněné náboženské komunity. Jak konstatuje Hladký, „z hlediska 

národnostního uvědomování bosenští muslimové krátce po válce skutečně většinou stále 

ještě nevěděli „kým jsou“, ale dosti jasně – ať už vědomě, či spíše jen instinktivně – 

dávali najevo, „kým nechtějí, resp. nemohou být“.“186  

V cenzu z roku 1948 se většina slovanských muslimů deklarovala jako „nacionalno 

neopredeljeni“ nacionálně nezařazení, menšina pak jako Srbové či Chorvaté muslimské 

víry či Srbové nebo Chorvaté. Ve sčítání provedeném roku 1953 se většina muslimů 

vyslovila jako „neopredeljeni Jugosloveni“ nezařazení Jugoslávci. Již o osm let později, 

kdy byla zavedena nová kategorie sčítání „Muslimani u etničkom smislu“,187 tedy 

                                                
184 Pavel Hradečný, „Kosovská otázka v letech 1944-1996“, in Historické souvislosti rozpadu 
Jugoslávie, Miroslav Tejchman, Pavel Hradečný a Miroslav Šesták (Praha: Historický ústav AV ČR, 
1996), 142-143.  
185 Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 204.  
186 Ibid., 214.  
187  V diskusi muslimských marxistických intelektuálů byla tehdy odmítnuta myšlenka pojmenování 
národa Bošnjaci-Bosňáci z politických a třídních důvodů, neboť se dle jejich názoru jednalo o feudální 
přežitek zprofanovaný rakouskou okupací. Navíc tak bylo v Bosně ponecháno místo i dalším dvěma 
konstitutivním národům,  Muslimové si tak nečinili na Bosnu exklusivní nárok jako na svou státní entitu, 
jak by to mohlo vypadat v případě pojmu Bošnjak. In. Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 218.  
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uznání už nikoli pouze konfesionální identity ale i určitých etnonárodních rysů, pro tuto 

kategorii optovala většina slovanských muslimů.  

V souvislosti s vnitřními socioekonomickými i politickými změnami v muslimské 

komunitě, tedy obecnou modernisací, i projevy nacionalismu v Chorvatsku, Kosovu i 

ostatních republikách Jugoslávie, započala i mezi muslimy/Muslimy konjunktura zájmu 

o národní věc znamenající další progres v utváření národa odpovídající fázi B rozvoje 

národního hnutí, tak jak jej definuje Miroslav Hroch. V únoru 1968 mohlo v pobrionské 

atmosféře konstatovat zasedání ÚV SK Bosny a Hercegoviny že, „praxe z dřívější doby 

ukázala škodlivost různých pokusů o nátlak na Muslimy, aby se v národnostním ohledu 

prohlašovali za Srby, případně za Chorvaty, neboť se už předtím prokázalo a dnešní 

politická praxe to potvrzuje, že Muslimové jsou zvláštní národ“.188 Dalším potvrzením 

nacionální svébytnosti slovanských muslimů se stal kongres historiků Jugoslávie 

v Ohridu, kde byly předneseny četné referáty k historii, kultuře, architektuře a literatuře 

Muslimů.189  

Jak je z výše uvedeného zjevné, nositelem boje za nacionální afirmaci muslimů byly 

příslušníci nové poválečné prokomunistické inteligence, často přímí účastníci 

národněosvobozeneckého boje, zpravidla přesvědčení marxisté i ateisté.190 Při sčítání 

roku 1971 byla zavedena další z nacionálního hlediska progresivnější kategorie 

„Muslimani u smislu narodnosti“ a o deset let později i kategorie „Muslimani kao 

narod“, jež se stala nejpočetnější národnostní skupinou v Bosně, která se tak stává 

jakýmsi protonárodním státem Muslimů.191 I po oficiálním uznání státem zůstávala 

představa, že Muslimové tvoří specifický národ, ještě poměrně nevýrazná z hlediska 

vnitřního vnímání muslimské komunity a ještě více v celojugoslávském kontextu. 

Masové upevnění nacionální identity přišlo až později v souvislosti s rozpadem druhé 

Jugoslávie. U muslimů/Muslimů také panovaly smíšené pocity vůči samotnému 

                                                
188 Hladký, „Bosna a Hercegovina“, 102-103.  
189 Imamović, “Historija Bošnjaka“562-566.  
190 Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 214.  
191 Allcock, „Explaining Yugoslavia“, 335-336 a Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 
214-218.  
  Zajímavá v tomto období je rovněž otázka stability, resp. lability, nacionální identity 
slovanských muslimů, a to především ve vztahu k ostatním muslimským komunitám a nenacionální 
identitě neoosmanské. Zajímavým příkladem často i účelových proměn identity může být i obnovená 
smlouva s Tureckem o přesídlení Turků z Jugoslávie z roku 1953, kdy do Turecka odešlo i 
nezanedbatelné množství příslušníků jiných, netureckých islámských komunit, u kterých ještě přežívalo 
osmanské kulturní povědomí. In. Vladimir Ortakovski, Malcinstvata na Balkanot (Skopje: 2- ri Avgust S, 
1998), 344 a Jan Pelikán, „Poznámky k základním trendům vývoje národnostních vztahů v Makedonii 
v padesátých letech 20. století“, Slovanský přehled 87, č. 4 (2001), 493.  
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jugoslávskému státu, neboť jejich komunita byla sice součástí jihoslovanské jazykové 

majority, zároveň však představovala islámskou minoritou v křesťanské společnosti 

s ateistickým režimem.192 ¨ 

V ústavně-právní rovině vyvrcholila emancipace jihoslovanské muslimské komunity 

přijetím ústavy SFRJ z roku 1974. Nová ústava definoval Jugoslávii jako „samosprávné 

demokratické společenství dělnické třídy a pracujících všech rovnoprávných národů i 

národností“.193 Ústavními dodatky z roku 1971 a i již zmíněnou poslední ústavou druhé 

Jugoslávie z roku 1974 tak byla potvrzena i svébytnost a rovnoprávnost národa 

Muslimů s ostatními konstitutivními- státními národy Jugoslávie.194 Samosprávný 

socialismus a autonomie nejmenších samosprávných celků opštin dále vytvářely 

institucionálně příhodné podmínky pro lokální samosprávu Muslimů.  

Nová Jugoslávie nejen v Sandžaku vedla boj proti konservativním strukturám 

společnosti, především náboženským institucím - šáriatským soudům, muslimským 

řádům, školám mektebům a medresám i proti tradiční begovské nobilitě. Boj proti 

„přežitkům“ staré doby byl tak intensivní, že například od roku 1947 byla po dobu 

patnácti let v Černé Hoře zakázána činnost všech náboženských škol medres a 

mekteb.195 Zaváděno bylo sekulární školství, které mělo ideově podpořit nové 

společenské zřízení, ve vzdělávání byly zdůrazňovány třídně-politické aspekty boje 

s reakcí. Běžné bylo trestání kolaborace s „okupačními silami“ a to jako kolaborace 

s nepřítelem v době války.196  

Také v samotném Sandžaku probíhaly, byť s jistým zpožděním, procesy utváření 

nové sekulární inteligence a komunistických elit i mezi slovanskými muslimy, což 

znamenalo významný posun od myšlenkového světa do té doby stále vlivných 

klerikálních a agovských elit a mimo jiné se tak vytvářel i významný generační příkop 

mezi mladými, často účastníky komunisty vedeného hnutí odporu, a starší konservativní 

stále ještě neoosmanskou generací.197  

                                                
192 Andrejevich, „The Sandžak: A Perspective of Serb-Muslim Relations“, in „Muslim Identity and 
the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 174.  
193 Budislav Vukas, Etničke manjine i medjunarodni odnosi (Zagreb: Školska knjiga, 1978), 471.  
194 Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 218.  
195 Šerbo Rastoder, Bošnjaci/Muslimani Crne Gore: Izmedje prošlosti i sadašnjosti (Bar: Almanach, 
2010), 194.  
196 Rychlík a Kouba, „Dějiny Makedonie“, 214-215.  
197 Allcock, „Explaining Yugoslavia“, 325. a Hadžišehović, „Muslimanka u Titovoj 
Jugoslaviji“,115.  
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I přes represivní charakter režimu byla zaručena jistá míra náboženské svobody, 

pravoslavná i muslimská náboženská obec mohla i po válce relativně svobodně 

pracovat, byla ovšem podrobena dohledu státu a některé osoby, specificky členové 

Strany a státní zaměstnanci, nemohli svou víru deklarovat veřejně.198 Na začátku 50. let 

probíhala akce „skidanje zara i feredže“ sundávání závojů a šátků, prováděno zprvu 

dobrovolně pak povinně, jako progres k emancipaci socialistické ženy. Co se týče 

nábožensky motivované oposice režimu, i ze Sandžaku přicházely do centra zprávy o 

působení ilegální organisace Mladi Muslimani.199 Obecně lze však konstatovat, že po 

válce probíhala rychlá nivelisace konfesijních bariér mezi jednotlivými konfesijními 

komunitami slovanských populací, což lze doložit mimo jiné i na počtu markantně 

přibývajících smíšených manželství.200  

Z hlediska hospodářského připomínal a dodnes připomíná Sandžak kosovskou 

autonomii. V celojugoslávské perspektivě se tedy jednalo o ekonomicky zaostalý region 

s obecně podstatně nižší životní úrovní, než jaká byla běžná ve velkých centrech typu 

Bělehrad či Titograd. Pro ilustraci chudoby regionu můžeme uvést, že skoro desetiletí 

od skončení války v roce 1953 se národní důchod v Sandžaku pohyboval zhruba okolo 

jedné pětiny celojugoslávského průměru.201 Přesto i zde začaly fungovat základní 

služby jako veřejná doprava, zdravotnictví. Dopravní infrastruktura regionu se po válce 

příliš nerozvíjí a nejdůležitější dopravní trasy jsou tak vedeny mimo kdysi strategicky 

položený region, „křižovatku Balkánu“. V rámci procesu sovětisace byla v zemědělství 

provedena expropriace země nad 20 hektarů, znárodněna půda náboženských nadací, ale 

i drobné provozovny a obytné domy.202 Rozvíjel se průmysl, který zůstával spíše 

regionálního významu, jedinou výjimku tvořila automobilka ve městečku  Priboj, avšak 

zemědělství, řemeslná výroba a služby stále hospodářství regionu dominovaly. 

S rozvojem průmyslu šly ruku v ruce i významné problémy se znečištěním životního 

prostředí. 203  

                                                
198 Hadžišehović, „Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji“, 127.  
199 Ibid., 131, 163.  
200 Hladký, „Bosenská otázka v 19. a 20. Století“, 221-222.  
201 Ekonomski institut NR Srbije, „Ekonomski problemi Novog Pazara“, 9 cit. dle Bandžović, 
„Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku“, 54.  
202 Hadžišehović, „Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji“, 117-118, 144.  
203 Andrejevich, „The Sandžak: A Perspective of Serb-Muslim Relations“, in, „Muslim Identity and 
the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 174.,  Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 114 a 
Hadžišehović, „Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji“, 144.  
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Materiální důvody byly také hlavním determinantem migrace, z periferie Sandžaku 

tak odcházelo nejen muslimské obyvatelstvo za lepším životem. Ve smyslu odlivu 

obyvatel působily však i nemateriální faktory jako kulturní zaostalost, nemožnost 

vysokého vzdělání atp.204 Specificky muslimové pak odcházeli také do Turecka ale i do 

sousední Bosny a Hercegoviny, kam Sandžaklie přitahovaly historické i osobní vazby a 

hospodářský rozvoj. Jen do Turecka tak v poválečné době emigrovalo přes 10 tisíc 

sandžackých muslimů.205 Poté se ale mění směr migrace muslimů i směrem k velkým 

urbánním centrům v samotné Jugoslávii, ale také do zemí západní Evropy a Severní 

Ameriky.206  

V těsně poválečném období nebyla v Sandžaku na rozdíl od Bosny rozvinuta 

specifická muslimská identita. Cenzus z roku 1948 v celém užším Srbsku207 bez 

autonomní Vojvodiny a Kosova tak zaznamenal jen asi 6.500 osob, které se deklarovaly 

jako „nacionalno neopredeljeni“, v Černé Hoře to bylo jen 380 z čehož polovina z nich 

ve městě Bar mimo samotný Sandžak. Ostatní obyvatelé Sandžaku se tak ve sčítání 

vyjádřili jako Srbové či Černohorci, což je vidět na příkladu Nového Pazaru, 

z náboženského hlediska dominantně muslimského, kde, dle sčítání, žilo v roce 1948 

1.085 národnostně nezařazených a více než 10.000 Srbů.208 O pět let později se ke 

kategorii „Jugosloveni neopredeljeni“ jen v užším Srbsku přihlásilo 64.000 osob a byl 

také zaznamenán nárůst příslušníků tureckého etnika stále ještě jako residua osmanské 

identity. V Novém Pazaru tak bylo zaznamenáno „Jugoslovena neopredeljenih“ 6.000, 

4.000 Turků a jen něco přes 3.000 Srbů. V celé Černé Hoře to bylo jen asi 6.000 

nezařazených Jugoslávců, většina muslimů se tedy stále ještě hlásila k černohorské 

národnosti.209 Sčítání z roku 1961 však přineslo i v Černé Hoře významný nárůst, přes 

30.000 osob se deklarovalo jako Muslimové v etnickém smyslu, v užším Srbsku pak již 

84.000.210 Údaje z roku 1971 hovoří již o 70.000 Muslimů ve smyslu národnosti v 

                                                
204 Hadžišehović, „Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji“, 145.  
205 Džudžević, „Sandžak“, 49-50.  
206 Rastoder, „Bošnjaci/Muslimani Crne Gore“, 210.  
207 Počty slovanských Muslimů v užším Srbsku zhruba korespondují s jejich počtem v samotném 
Sandžaku, neboť mimo malou bělehradskou a vojvodinskou komunitu netvoří slovanští muslimové 
v užším Srbsku žádné významnější osídlení. Slovanská muslimská populace v Černé Hoře je rovněž, 
s výjimkou významnější komunity v přímořském městě Bar koncentrována v zásadě jen v samotném 
Sandžaku.  
208  Savezni zavod za statistiku, „Stanovništvo po narodnosti po popisu od 15. marta 1948. godine“ 
(Beograd, 1954), http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1948/Pdf/G19484001.pdf (staženo 1. 1. 
2014).  
209 Savezni zavod za statistiku, „Stanovništvo po narodnosti po popisu od 1953.. godine“ (Beograd, 
1954), http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1953/Pdf/G19534001.pdf (staženo 1. 1. 2014).  
210  Savezni zavod za statistiku, „Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije“ (Beograd, 1981),  
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Černé Hoře a o 125.000 v Srbsku.211 O deset let později bylo ve sčítání lidu 

zaznamenáno v srbské části Sandžaku skoro 150.000 a v Černé Hoře 78.000 osob, které 

optovali pro kategorii „Muslimani kao narod“.212 Z výše uvedeného lze tedy 

vypozorovat, že rozvoj muslimské nacionální identity byl v Sandžaku jakožto periferii 

významně opožděn za Bosnou a Hercegovinou. Periferní vztah v tomto smyslu platí i 

pro národnostně méně pokročilé prostředí černohorského Sandžaku vůči jeho srbské 

části.  

                                                                                                                                          
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1981/Pdf/G19814001.pdf (staženo 1. 1. 2014).  
211 Ibid.  
212 Ibid.  
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4. Sandžačtí Bosňáci i Muslimové v nové době  

Novopazarský sandžak nebo jen Sandžak, tur. prapor- stará osmanská vojensko-

administrativní jednotka, v srbském nacionálním narativu kolébka srbské středověké 

státnosti Raška, je regionem nesmírně zajímavým svou i na balkánské poměry 

turbulentní historií, kulturní a etnickou rozmanitostí a z politického hlediska značně 

kontroversní současností. Již svou polohou mezi Bosnou a Hercegovinou, Černou 

Horou, Kosovem a užším Srbskem, jako součást tzv. neoosmanského půlměsíce 

rozprostírajícího se od Velké Kladuše až po Cařihrad, zároveň spojujíce Pomoraví s 

Jadranem, je i svým sociokulturním charakterem předurčen být jedním z důležitých 

středobodů balkánského světa.  

Sandžak, který si i přes nejrůznější snahy o nacionální homogenisaci posledních 

více než sta let stále zachovává svůj multietnický charakter, obývají národní komunity 

jihoslovanských muslimů Bosňáků či Muslimů, pravoslavní Srbové a Černohorci a na 

jihu se dotýká Albánci osídlených územní. Platí přitom poněkud paradoxně pravidlo, že 

směrem na jih, tedy dále od bosenských hranic, se procentuální zastoupení 

Bosňáků/Muslimů na celkové populaci významně zvyšuje a naopak zastoupení Srbů a 

Černohorců je nejvyšší na severu Sandžaku.  

Po rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie se Novopazarský sandžak 

stává součástí tzv. třetí Jugoslávie, resp. jejích svazových států Černé Hory a Srbska, 

s definitivním rozpadem této dvojčlenné federace v roce 2006 je pak rozdělen mezi její 

dva nástupnické státy. Z celkové rozlohy zhruba 8.400 km2 zabírá část Sandžaku 

situovaná na jihozápadě Srbska, opštiny Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varoš, 

Prijepolje a Priboj, 4.500 km2, a území ležící na severovýchodě Černé Hory, opštiny 

Bijelo Polje, Pljevlja, Rožaje, Berane, Plav a Gusinje, 3.900 km2.213 Jako součást této 

práce je vnímáno i přímořské město Bar, geograficky situováno mimo vlastní Sandžak, 

mající však aktivní muslimskou/bosňáckou komunitu, mimo jiné zde sídlí i redakce 

časopisu Almanach. Přirozeným centrem a největším sídlem Sandžaku je město Novi 

Pazar, tur. Yeni Pazar.  

Dle posledního jugoslávského censu z roku 1991 čítali Muslimové v Černé Hoře 

89.614, z nichž nadpoloviční část žila v rurálních typech osídlení, v srbské části 

Sandžaku bylo 174.176 osob s deklarovanou muslimskou nacionální afinitou 

                                                
213 Esad Džudžević, Bošnjački identitet (Tutin: CDS, 2012), 15-17.  
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obývajících spíše urbánní sídla.214 Při podrobnějším pohledu zjistíme značné místní 

rozdíly v zastoupení jednotlivých národních komunit. V srbské části Sandžaku činilo 

obyvatelstvo Nového Pazaru 85.249, z toho velká většina 64.251 Muslimů; v opštině 

Tutin 34.631, z toho skoro absolutní majorita Muslimové 32.672; Sjenica 33.681, z toho 

většina 25.633 Muslimů; opština Prijepolje 46.525, z toho 20.200 Muslimů; Priboj 

35.951, z toho signifikantní minorita 10.927 Muslimů a opština Nova Varoš celkově 

21.812, z toho malá muslimská minorita sídlící hlavně ve stejnojmenném městě 

1.857.215 Muslimové tedy měli na celkové populaci podíl okolo 60%, velká většina 

ostatních obyvatel je srbské národnosti.  

V černohorské části obývalo opštinu Rožaje 22.976 osob, z toho Muslimů naprostá 

většina 19.983; v opštině Bijelo Polje 55.268, z toho o něco méně než polovina 

Muslimů 22.977; v Berane 38.953, z toho Muslimů signifikantní minorita 11.769; 

opština Pljevlja 39.593, z toho Muslimové zastoupeni jen 6.964; v Plavu 19.305, z toho 

nadpoloviční většina Muslimů 11.199 a nezanedbatelná menšina 4.032 Albánců.216 

V samotném černohorském Sandžaku tak Muslimové činili něco více než 40% 

obyvatelstva. Ve městě Bar žila minorita 5.136 Muslimů, signifikantní ale 

fragmentovanou byla muslimská populace v Titogradu 7.622.217 Ve vnitrozemí při 

inter-republikových hranicích tedy v samotném Sandžaku bylo již v roce 1991 

významné zastoupení Srbů, celkově se ovšem velká většina obyvatel Černé Hory 

nacionálně deklarovala jako Černohorci.  

Výsledky dalších sčítání probíhajících v Černé Hoře roku 2003, v Srbsku o rok 

dříve, reflektovaly důležité politicky motivované změny v identitě nejen Muslimů. Pro 

pochopení uvádím kompletní statistiku, resp. všechny významnější vyjádřené 

nacionální afinity. Z celkového počtu obyvatel 620.145 bylo Černohorců 267.669, Srbů 

198.414, Bosňáků poprvé pod tímto jménem přiznaných jako národ 48.184, Muslimů 

24.625, Albánců 31.163, Chorvatů 6.811, z toho činili Bosňáci 7.8% a Muslimové 

4%.218 Černá Hora se tak z hlediska národnostního složení své populace na první pohled 

                                                
214  Savezni zavod za statistiku, „Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti“ (Beograd, 1991), 
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1991/pdf/G19914020.pdf (staženo 1. 1. 2014).  
215  Ibid.  
216  Ibid.  
217  Ibid.  
218  Zavod za statistiku Crne Gore, 'Nacionalna ili etnicka pripadnost… Podaci po naseljima i 
opstinama'' (Podgorica, 2003), http://www.monstat.org/cg/page.php?id=222&pageid=57 (staženo 1. 1. 
2014).  
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významně proměnila, stala se multietnickou republikou bez dominantního státního 

národa.219  

V srbském sčítání z roku 2002 bylo zaznamenáno 135.670 Bosňáků, rovněž poprvé 

přiznáno jako nacionální kategorie, a 15.869 osob, které se přihlásily ke starší kategorii 

Muslimové.220 Oproti roku 1991 tak vidíme značný demografický úbytek přes 20 tisíc 

Muslimů/Bosňáků, jenž byl způsoben zřejmě politicky i ekonomicky motivovanou 

migrací, přičemž jen Novi Pazar demograficky rostl. Specifický je případ etnického 

čištění v opštině Priboj, byl zde vytvořen jakýsi cordon sanitare při hranicích s Bosnou, 

kde z původních téměř 11 tisíc Muslimů zůstalo necelých 7 tisíc Bosňáků či 

Muslimů.221 Proměně identity, resp. vlastního národního jména, z dřívějšího Muslim na 

Bosňák se krom jiného věnují následující stránky této práce.  

V cenzu roku 2011 bylo v nyní již samostatném Srbsku zaznamenáno 145.278 

Bosňáků a 22.301 Muslimů, přičemž celkově tvořily obě entity zhruba 2.5% celkové 

populace Srbska bez Kosova.222 Černá Hora ve sčítání téhož roku zavedla v zásadě 

neobyčejnou pluralitu možného výběru nacionální afinity zřejmě tak reflektujíc složitou 

situaci související s dynamickými proměnami nacionálních identit. Z celkové populace 

Černé Hory tvořili Bosňáci 53.605, Muslimové 20.537, „Bosenci“ 427, 

Bosňáci/Muslimové 181, Černohorci/Muslimové 175, Goranci 197, Jugoslávci 1.154, 

Muslimové/Bosňáci 183, Muslimové/Černohorci 257, Turci 104, osoby s regionální 

identitou 1.202, Černohorci 278.865, Srbové 178.110 a poměrně vysoký počet obyvatel 

30.170 nemá nebo si nepřeje vyjádřit svou nacionální identitu.223 Mateřský jazyk 

„Bosanski“ uvedlo 33.077, „Bošnjački“ 3.662.224  

Z hlediska hospodářského byl Sandžak v Jugoslávii tradičně velmi málo rozvinutý 

region, hloubkou svých strukturálních problémů často přirovnávaný ke kosovské 

autonomii. Především město Novi Pazar ovšem v 90. letech zaznamenalo významný 

                                                
219 K otázce vztahu černohorské a srbské nacionální identity viz kapitolu č. 2.  
220  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, „Etnički mozeik Srrbije prema 
podacima popisa stanovništva 2002. godine (Beograd, 2004), 
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2002/pdf/G20024061.pdf (staženo 1. 1. 2014).  
221  Ibid.  
222  Republički zavod za statistiku Republika Srbija, „Popis stanovništva, domačinstva i stanova 
2011. u Republici Srbiji“ (Bělehrad, 2012), 
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf (staženo 
1. 1. 2014).  
223  Zavod za statistiku Crne Gore, „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. 
godine“, http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje(1).pdf (staženo 1. 1. 
2014).  
224  Ibid.  
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hospodářský rozkvět, neboť se v období sankcí a nedostatku stalo centrem výroby 

spotřebního zboží a také pašování, znovu se tak ukázala jeho strategická poloha.225 

Hlavně Bosňáci, kteří dále nebyli preferováni ve veřejném sektoru a státem vlastněných 

společnostech, zde získávali zaměstnání v kvetoucím privátním sektoru profitujícím ze 

šedé ekonomiky a sankcí.226 Většina oblastí mimo Novi Pazar ovšem od 90. let 

zaznamenávala výrazný všeobecný hospodářský úpadek, způsobený krachem státem 

vlastněných fabrik a zemědělských podniků. S výjimkou Nového Pazaru se tak Sandžak 

stal z hospodářského hlediska mrtvou bezperspektivní zónou, kdy například opština 

Tutin dosahovala podle oficiálních údajů zhruba jen 20% průměrného, již tak 

nevalného, výkonu ekonomiky v Srbsku.227  

I v Černé Hoře byla ekonomická situace regionů tradičně osídlených muslimskou 

populací relativně špatná, neboť velká většina Bosňáků, Muslimů ale i Albánců žije 

v nerozvinutých opštinách ve vnitrozemí mimo hlavní město a ekonomicky atraktivní 

pobřežní oblasti. Nízká míra vzdělanosti, nezaměstnanost a chudoba obyvatelstva 

v černohorském Sandžaku byla a je však všeobecná, nerozlišuje mezi konfesemi či 

národní afinitou.228 To platí i pro srbskou část Sandžaku, kde je okolo 50% 

nezaměstnaných, což významně nahrává nejrůznějším kriminálním skupinám, které 

ještě od 90. let intensivně spolupracují s černohorskou, srbskou i albánskou mafií. 

Sandžak se tak stává také centrem pašování drog, bílého masa, cigaret atp. Navíc v 

souvislosti s ukončením sankcí a otvíráním jugoslávského vnitřního trhu na přelomu 

tisíciletí je další skomírání legální části ekonomiky Sandžaku evidentní. Přesto Nový 

Pazar jako přirozené centrum oblasti zůstává. jedním z nejmladších měst v regionu 

jihovýchodní Evropy, rurální oblasti naopak nejen mladí lidé masově opouštějí.229

                                                
225  Jakob Fišer, „Socialnio, politički i kulturni identitet Sandžaka“, Almanach 53-54, 2012, 78.  
226  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, Europe Report č. 162 (8. duben 
2005), http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/162_serbia_s_sandzak_still_forgotten.ashx, 
(staženo 1. 1. 2014), 14-15.  
227  Ibid., 34.  
228  Avdul Kurpejović, Program nacionalne afirmacije muslimana u Crnoj Gori (Podgorica: Matica 
Muslimanska Crne Gore, 1998), 50.  
229  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, 35 a Semiha Kočar“Presjek stanja 
ljudskih prava i sloboda u Sandžaku“, Bošnjačka rijeć č. 2, duben-červen 2006, 37.  
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4.1 Nacionalistické paradigma třetí Jugoslávie  

Mustafa Imamović, prominentní bosňácký historik, hovoří o době po smrti Josipa 

Broze Tita jako o období nástupu velkosrbského hegemonismu, který zrušil většinu 

výdobytků socialistického federálního státu a především ústavy z roku 1974. Nástup 

Slobodana Miloševiće a tzv. antibyrokratická revoluce jsou v obecném bosňáckém 

diskursu vnímány jako uskutečňování plánu na vytvoření velkého Srbska, tak ho načrtlo 

memorandum SANU. Jasně řečeno, srbští i chorvatští fašisté, kteří se dostali k moci, 

chtějí rozdělit a zlikvidovat bosňácký národ.230 Již nejméně od roku 1987 tak započala 

více než dekáda zločinů proti lidskosti, genocidy, etnického čištění, zabíjení civilistů, 

znásilňování a satanisace Muslimů s cílem definitivního zničení tohoto národa.231  

I v Sandžaku se ke konci 80. let po skoro čtyřech dekádách relativně dobrých vztahů 

Muslimů se Srby a Černohorci v rámci „bratstva i jedinstva“ začínají interetnické 

vztahy zhoršovat. Muslimové jsou především v srbském nacionálním diskursu vnímáni 

jako poturčenci, cizorodý a podezřelý živel, Novi Pazar pak jako poturčený Ras dělící 

Srbsko od Černé Hory. Jejich političtí a náboženští zástupci pak jako agenti bosňáckého 

nacionalismu přicházejícího ze Sarajeva. Nejen ústavní práva Muslimů jsou krácena, 

srbská a černohorská ústava z let 1990 resp. 1992 definovala oba státy jako národní, 

Muslimové tedy už nejsou konstitutivním národem, avšak zákony v SRJ nejen ve 

vztahu k národnostním menšinám nebyly nikdy obecně příliš dodržovány.232  

V květnu 1991 je tak ustaveno „Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka“ 

Muslimská národní rada Sandžaku (MNVS) jako „odpověď na etnické čištění a teror, 

které režim Slobodana Miloševiće prováděl nad bosňáckým lidem na území Sandžaku i 

jinde.“233 O dva roky později byla tato zastřešující národní instituce v souvislosti 

s proměnou jména Muslimů přejmenována na Bosňáckou národní radu BNVS. Za války 

MNVS/BNVS vyvíjela snahu o internacionalisaci problému Sandžaku, její první 

předseda a vůdčí osobnost Sulejman Ugljanin se účastnil mírových konferencí o bývalé 

Jugoslávii v Ženevě a Londýně.234. Tehdejší členové, Rada zahrnovala větší část 

                                                
230 Imamović, „Historija Bošnjaka“, 569, 575.  
231 Kurpejović, „Program nacionalne afirmacije muslimana u Crnoj Gori“, 42. 
232 Ibid., 41-43 a Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 39.  
233  Kočar“Presjek stanja ljudskih prava i sloboda u Sandžaku“, 34.  
234 Rozhovory vedl Sulejman Ugljanin mimo jiné i s Cyrusem Vancem či Davidem Owenem. In 
Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 40.  
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muslimské elity, považují tuto organisaci za klíčového aktéra, který v době války 

působil jako faktor míru a stability navzdory provokacím srbských represivních 

složek.235 BNVS bývá často implicitně zmiňována i jako platforma pro obranu 

muslimského obyvatelstva v případě přenesení války z Bosny, objevují se i zprávy o 

formování muslimské domobrany a řada sandžackých Muslimů odchází bojovat do 

Bosny a Hercegoviny.236  

V létě 1990 se zavedením vícestranického systému muslimská nacionalistická 

Strana demokratické akce SDA Aliji Izetbegoviće pomáhá formovat sesterské strany ve 

všech republikách SFRJ, přičemž slovanští muslimové i mimo Bosnu a Hercegovinu 

jsou jejím vedením v Sarajevu považováni za příslušníky muslimského, později 

bosňáckého národa. Založení poboček SDA i v Černé Hoře a Srbsku přináší nárůst tensí 

s orgány v Bělehradu i Titogradu, jenž se obávají možných bezpečnostních hrozeb 

spojených s aktivitou strany. To potvrzuje i radikální rétorika nejen předsedy MNVS 

Sulejmana Ugljanina, který otevřeně začíná agitovat ve prospěch široké autonomie 

Sandžaku, muslimové však zatím stále ještě participují na práci republikových 

skupštin.237 Na začátku války v Bosně ovšem MNVS a SDA vyhlašují bojkot státních 

institucí i zastupitelských orgánů na všech úrovních a nástup na kosovskou cestu 

pasivní resistence a utváření jakési paralelní autonomie.238  

To bylo sankcionováno později, kdy skupština MNVS v červenci 1993 přijímá 

„Memorandum o specialnom statusu“. Tento speciální status proklamuje autonomii 

Sandžaku jako součásti Svazové republiky Jugoslávie a požaduje garance mírového 

rozvoje regionu jako podmínku pro podporu při mezinárodním uznání státu a zrušení 

sankcí.239 Sulejman Ugljanin také začíná otevřeně hovořit o tom, že připojení Sandžaku 

k Bosně je nevyhnutelné. Část loajálních Muslimů je ovšem stále aktivní v rámci 

vládnoucí Socialistické strany Srbska SPS i Jugoslovenské levice JUL, které do jisté 

míry navazují na rétoriku Titovy Jugoslávie a v neposlední řadě přinášejí i „jisté“ 

                                                
235 Esad Džudžević, Zaustavljen proces: Ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji (Novi 
Pazar, CBS, 2011), 6-7. 
236 Andrejevich, „The Sandžak: A Perspective of Serb-Muslim Relations“, in, „Muslim Identity and 
the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 185-187. 
237 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“,125 a Kenneth Morrison, „Political and Religious Conflict in 
the Sandzak“, Advanced Research and Defence Academy of UK, Assessment Group, Balkans Series 
(duben 2008), 4.  
238 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 126. a Dančák a Fiala eds., „Národnostní politika 
v postkomunistických zemích“, 281.  
239 Džudžević, „Zaustavljen proces“, 6-7.  
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výhody plynoucí z členství, z muslimského pohledu jsou přijatelnější než Srbská 

radikální strana SRS či Srbské hnutí obnovy SPO a další srbské fašisující strany.240  

Zmíněné memorandum bylo přijato na základě referenda o autonomii Sandžaku 

z konce roku 1991, které v reakci na obdobná referenda Srbů v Chorvatsku a Bosně 

organisovala MNVS. Hlasování se údajně z 264 tisíc oprávněných voličů zúčastnilo 187 

tisíc a z nich se skoro 99% vyslovilo pro politickou i teritoriální autonomii Sandžaku 

s právem připojit se k nějaké z tehdejších republik SFRJ.241 Výsledky referenda bývají 

často zpochybňovány, nejen proto, že v Černé Hoře byla podpora pořádání referenda 

menší, neboť v této části Sandžaku pořád přetrvávaly relativně dobré interetnické 

vztahy.242 Pro srbské a černohorské autority i srbskou nacionální společnost a veřejné 

mínění představovalo referendum jasný signál separatismu, když správně 

předpokládaly, že k Černé Hoře a Srbsku by se autonomní Sandžak zřejmě připojit 

nechtěl. Na základě referenda představitelé SDA a MNVS deklarovali suverenitu 

Sandžaku jako jugoslávské republiky a objevily se i požadavky na vyslání vojsk OSN, 

která by chránila muslimské obyvatelstvo.243 To ovšem zapůsobilo na Bělehrad jako 

červený hadr na býka.244 Následovalo formální obvinění z „diversní činnosti“ a 

narušování suverenity Srbska i Černé Hory, zatýkání a politický proces s lídry SDA 

z obou republik doprovázené médii živenou nacionalistickou hysterií.245 Stíhaný 

předseda SDA i BNVS Sulejman Ugljanin odchází do exilu, kde pokračuje ve svých 

aktivitách.  

Od jara 1992, v souvislosti s počínajícím konfliktem v Bosně a Hercegovině, jsou 

města i menší sídla v Sandžaku ohrožována masivní přítomností jugoslávské armády, 

Muslimové se stávají cílem výhružek četných srbských nacionalistů, nepřehlédnutelná 

je přítomnost paravojenských formací, policejní teror, preventivní represe, masové 

porušování lidských práv, diskriminace ne-Srbů, vraždy, únosy, loupeže, „informativní 
                                                
240  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, 12 a Fijuljanin, „Sandžački 
Bošnjaci“, 39.  
241 Bosňácký nacionální diskurs používá výrazu reunifikace s BaH. 
242 Džudžević, „Zaustavljen proces“, 6-7 a Andrejevich, „The Sandžak: A Perspective of Serb-
Muslim Relations“, in, „Muslim Identity and the Balkan State“, eds. Poulton a Taji-Farouki, 170, 174-
175.  
243  Sladjana Lazić, „Memory claims and memory constraints: (Re) negotiating statehood and 
identities in Serbia“, Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity 41, č. 6 (červen 
2013), 940.  
244  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, 9.  
245  International Institute of Middle East and Balkan Studies a Policy Documantation Centre, 
„Sandzak: A region that is connecting or dividing Serbia and Montenegro“ (2005), 
http://pdc.ceu.hu/archive/00002257/01/Sandzak.pdf (staženo 1. 1. 2014) a Andrijašević a Rastoder, „The 
History of Montenegro“, 265.  
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rozhovory“ s milicí, masová kampaň odzbrojování, antimuslimská mediální kampaň- 

Bosňáci jsou v srbských sdělovacích prostředcích líčeni jako extremisté. Dle Samiha 

Kočara z organisace Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda situace 

vypadala, jako by se srbské orgány snažily vyvolat povstání Bosňáků, aby jej pak mohly 

utopit v krvi.246  

Po dobu války v Bosně a Hercegovině byly při hranicích zaznamenány četné 

ozbrojené incidenty, zejména srbské paramilitární jednotky vedly teror proti místnímu 

muslimskému obyvatelstvu, zřejmé byly snahy o přenesení ozbrojeného konfliktu i do 

Srbska a Černé Hory. V Černé Hoře se nejvážnější incident udál v příhraniční opštině 

Pljevlja, kde v oblasti Bukovica jednotky bosenských Srbů zřejmě i za účasti místních 

bezpečnostních sil povraždily část místního obyvatelstva a zbytek vyhnaly. Tyto 

události bývají nikoli pouze Bosňáky označovány za etnické čištění aktualisující 

vzpomínky na četnické zločiny druhé světové války. Fenomény jako válečná psychóza 

a rostoucí fašismus se tak nevyhnuly ani Černé Hoře.247 V srbské části Sandžaku bylo 

zahájeno etnické čištění opštiny Priboj ležící přímo na hranicích s Bosnou, a to za 

masivní přítomnosti vojska a milice. Do obecného povědomí Bosňáků vešly především 

masakry v Sjeverinu a Štrpci.248 Jugoslávská lidová armáda JNA, Vojska Jugoslávie, 

policie tak minimálně přihlížely zločinům páchaným paramilitárci a jednotkami 

bosenských Srbů, aniž by cokoli podnikly. Výsledkem byly desítky mrtvých 

Muslimů/Bosňáků, vlna uprchlíků a významné zhoršení mezietnických vztahů v celém 

Sandžaku.249 Podle údajů organisací samotných Bosňáků bylo bezprostřednímu násilí ze 

strany srbských, černohorských a svazových orgánů a nacionalistů vystaveno okolo 17 

tisíc osob muslimské národnosti.250  

Důsledkem politiky teroru obecně byl masový exodus nejen muslimského 

obyvatelstva ze Sandžaku v počtech dosahujících 60-80 tisíc uprchlíků, přičemž 

oficiální jugoslávské údaje jsou zpravidla o něco nižší, naopak BNVS a SDA někdy 
                                                
246  Kočar“Presjek stanja ljudskih prava i sloboda u Sandžaku“, 33-34.  
247 Andrijašević a Rastoder, „The History of Montenegro“, 265 a Morrison, „Political and Religious 
Conflict in the Sandzak“, 5.  
248  Jakob Fišer, „Socialnio, politički i kulturni identitet Sandžaka“, Almanach 53-54, 2012, 77-78.  
249  Kočar“Presjek stanja ljudskih prava i sloboda u Sandžaku“, 33.  
250 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 40.  

Sandžak se také stává oblíbenou „výletní destinací“ srbských fašistických a fašisujících politiků 
typu Vuk Drašković, Vojislav Šešelj obklopených svou nacionalistickou suitou paramilitárci. Na podzim 
roku 1993 navštívil Nový Pazar i poslanec národní skupštiny za obvod Priština a srbský warlord Željko 
Ražnatović Arkan při příležitosti zápasu FK Novi Pazar a FK Priština, což se neobešlo bez násilí mezi 
příznivci obou celků, tedy Bosňáky a Srby. In Morrison, „Political and Religious Conflict in the 
Sandzak“, 7.  
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nadsazují počty uprchlíků až ke stovce tisíc.251 V souvislosti s masakry sílilo volání 

představitelů bosňácké komunity po vyslání mezinárodních jednotek na ochranu 

Sandžaklií, což dále zhoršilo již tak velmi špatné vztahy s centrem. 11. červenec byl 

posléze BNVS vyhlášen jako národní den vzpomínky na genocidu Bosňáků ve 

Srebrenici, ale také jako den vzpomínky na oběti masakrů v Sjeverinu, Bukovici i 

Štrpcích i starších, historických masakrů sandžackých Bosňáků, což mimo jiné 

představuje znovupotvrzení these o srbské okupaci jako o stoleté golgotě bosňáckého 

národa.252  

V roce 1993 v atmosféře válečného běsnění, kdy se Muslimové vzhledem k eskalaci 

konfliktu v Bosně a Hercegovině obávali o svoji holou fysickou existenci, proběhl II. 

kongres Muslimů v Sarajevu. Rozhodnutím kongresu se Muslimové „navrátili“ 

k tradičnímu pojmenování „Bošnjaci“, přičemž byli příslušníci bosňáckého národa 

definováni islámskou vírou, bosenským jazykem, dědictvím bosňácké kultury a tradic a 

národním domovem Bosnou.253 Téměř okamžitý vliv měl kongres i v Sandžaku, 

přičemž ze strany srbských úřadů i veřejného mínění byli nyní Bosňáci jasně viděni 

jako pátá kolona Alije Izetbegoviće.254  

V publikaci Bosňácké národní rady Bošnjački identitet jsou Bosňáci definováni jako 

autochtonní národ Balkánu, který od ostatních národů odlišuje jen to, že je jim upíráno 

právo na národní identitu, přičemž sto let boje za nacionální afirmaci je v zásadě také 

bojem za fysickou sebezáchovu. Za vrchol útlaku jsou považovány „četnické genocidy“ 

z doby druhé světové války i let 1992-1995.255 Nacionálním diskursem je tak 

zdůrazňován význam národních dějin Bosňáků, jejich mateřského bosenského jazyka 

psaného výhradně latinkou s hypertrofovanou přítomností orientalismů jako afirmace 

jazykové odlišnosti od srbochorvatštiny, a samozřejmě i náboženská identita.256  

Po skončení války v Bosně, která měla mimo jiné za důsledek i etnické vyčištění 

útvaru zvaného Republika srbská ležícího na hranicích Sandžaku, takže se požadavek 

na připojení Sandžaku k Bosně a Hercegovině stal „poněkud“ nereálným, se poněkud 

                                                
251  Morrison, „Political and Religious Conflict in the Sandzak“, 3.  
252 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 51.  
253 Džudžević, „Bošnjački identitet“, 18.  
254  Bohdana Dimitrova, „Bosniak or Muslim? Dilemma of one Nation with two Names”, Southeast 
European Politics 2 (říjen 2001), 98.  
255 Džudžević, „Bošnjački identitet“, 5.  
256 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 43.  

V Tutinu je ustaven Centar za Bošnjačke studije CBS jako národně-obrozenecká instituce 
zabývající se historií, kulturou, jazykem a literaturou Bosňáků, vydávající časopis Bošnjačka riječ.  
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paradoxně objevovaly i požadavky stejného statusu pro Sandžak jako dostala Republika 

srbská. Umírněnější proud Bosňáků se však nyní namísto iredenty soustředil na uznání 

svých národnostních práv a zachování kulturních, sociálních a náboženských vztahů se 

Sarajevem aniž by otevřeně zpochybňoval suverenitu SRJ. Otázka autonomie či 

separace tak přinesla první výraznější rozkol v SDA a BNVS, kde radikálnější frakce 

Sulejmana Ugljanina byla odstavena na vedlejší kolej jeho zástupcem Rasimem 

Ljajićem, který se pokoušel o konstruktivnější politiku vůči Bělehradu a také o převzetí 

moci nad nacionálními institucemi Bosňáků.257  

O rok později se však Ugljanin, který strávil tři roky v exilu kvůli stíhání z terorismu 

a rozvracení republiky, kde se snažil působit na mezinárodní aktéry ve smyslu 

internacionalisace otázky Sandžaku, vrací a vzápětí vyhrává místní volby v Novém 

Pazaru. Na radnici diskriminuje jeho frakce nejen Srby, provádí čištění městského 

aparátu, vyhazovy se dotýkají i členů SPS a JUL, znovuotevřena je otázka autonomie, 

poslední kapkou pro srbské autority je vyvěšení bosňácké národní vlajky. Sám 

Slobodan Milošević reaguje sesazením Ugljanina a zavedením dočasné správy opštiny. 

Ta trvá až do roku 2000 a bosňáckým nacionálním narativem je často označována za 

puč na radnici.258 Krom Ljajićovi frakce se záhy Ugljaninovi vynořuje nový soupeř 

Islamska vjerska zajednice. Tato náboženská organisace byla založena již roku 1993 

vzdělaným a organisačně schopným novopazarským muftím Muamerem Zukorlićem, 

který si rychle získal respekt věřících v celém regionu. Zukorlić, který byl do své 

funkce dosazen náboženskými pohlaváry ze Sarajeva, zprvu požíval důvěry BNVS i 

Ugljanina osobně, avšak brzy došlo do prvních konfliktů mezi ním a sandžackými 

bosňáckými politiky.259  

Po Daytonu zatím pomalu začínají narůstat tense i v Kosovu, kde část místních 

Albánců opouští taktiku pasivní resistence a začíná klást srbské správě provincie 

ozbrojený odpor. Když Severoatlantický pakt v březnu 1999 počne bombardovat 

Jugoslávii, znovu se dramaticky zvyšuje i napětí v Sandžaku. Bosňáci cítí, že je jen 

otázkou času, kdy se represe režimu obrátí i proti nim.260 V souvislosti s válkou 

v Kosovu a následným obdobím mezinárodní ostrakisace Bělehradu BNVS, znovu 
                                                
257 Dančák a Fiala eds., „Národnostní politika v postkomunistických zemích“, 295 a Andrejevich, 
„The Sandžak: A Perspective of Serb-Muslim Relations“, in, „Muslim Identity and the Balkan State“, 
eds. Poulton a Taji-Farouki, 192. 
258  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, 13-14 a a Semiha Kočar“Presjek 
stanja ljudskih prava i sloboda u Sandžaku“, 34.  
259  Morrison, „Political and Religious Conflict in the Sandzak“, 8-9.  
260  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, 12.  
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působící jako zastřešující platforma všech Bosňáků, přijala Memorandu o autonomii 

Sandžaku a speciálních vztazích s Bosnou a Hercegovinou, oficiálně jako platformu 

„mírového řešení situace v Sandžaku“.261 Z toho je vidět, jak sensitivně reagovali 

sandžačtí Bosňáci nejen na přímé podněty z centra- tedy politiku Bělehradu za války 

v Bosně, ale také na podněty nepřímé, tedy z Kosova, což potvrzuje existenci 

regionálního bezpečnostního komplexu v oblasti. 

4.2 Nové paradigma I. Černá Hora jako multietnický stát  

V souvislosti s redefinicí režimu, státu a později i státního národa se Černá Hora 

začíná od konce války v Bosně a Hercegovině významně vzdalovat Srbsku. V souboji 

černohorského předáka Milo Djukanoviće o moc s Monirem Bulatovićem, potažmo 

Bělehradem, se národnostní menšiny stávají závažným faktorem v politickém boji. 

Namísto marginalisace se tak bosňácká či muslimská národní politika začleňuje do 

široké koalice proti Miloševićovi a představitelé Muslimů a Bosňáků se rychle stávají 

součástí politického establishmentu Černé Hory.262 Přes výzvy bosňáckých pohlavárů 

z Nového Pazaru, nejen Ugljanina, k bojkotu voleb i politického systému Černé Hory, si 

černohorští Bosňáci i Muslimové vybrali cestu participace v politickém procesu 

podporujíce Djukanoviće a jeho Demokratickou stranu socialistů DPS, na jejíž 

kandidátkách minimálně od roku 1998 participovali.263  

V referendu za nezávislost pak drtivá většina Bosňáků, Muslimů podpořila 

samostatnou Černou Horu jako záruku etnicky i nábožensky tolerantní společnosti, 

svobodného, demokratického, progresivního nejen ekonomicky prosperujícího státu, 

směřujícího ke členství v Evropské unii a také chránícího práva menšin dle evropských 

standardů.264 Černohorští Bosňáci se tak jasně distancovali od Bělehradu, který obecně 

na rozdíl od Podgorice, nikoli pouze jako sídlo režimu Slobodana Miloševiće, 

považovali nebo minimálně v průběhu války začali považovat za úhlavního nepřítele 

Bosňáctva, resp. Muslimů. Jako součást „duhové“ anti-Bělehradské koalice mohli 

Bosňáci jako součást establishmentu těžit z výhod postavení černohorských občanů a 

                                                
261 Džudžević, „Zaustavljen proces“, 6-7. a Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 126.  
262  Robert Thomas, Serbia under Milošević, (London: Hurst & Co, 2000), 380. 
263  Morrison, „Political and Religious Conflict in the Sandzak“, 6.  
264  Asim Dizdarević, „Vrijeme samozadovoljstva, zamora ili defetizma: Almanah 43-44, 2009., 133 
a Avdul Kurpejović, Slovenski Muslimani zapadnog Balkana (Podgorica, Matica Muslimanska Crne 
Gore, 2006), 136.  
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dostalo se jim i jistých koncesí v otázkách politického zastoupení ale třeba také 

konkrétních, byť dílčích hospodářských a infrastrukturních projektů realizovaných 

v Sandžaku. Místní Bosňáci tak výrazně podporují v referendu nezávislost i přesto, že 

nezávislost rozdělí historický Sandžak mezistátní hranicí, požadují ovšem další zlepšení 

svého politického i ekonomického postavení.  

Po získání nezávislosti Černé Hory se Bosňáci pomalu začínají znovu politicky 

organisovat podle etnického principu.265 Ve volbách z roku 2006 nástupnická 

organisace někdejší SDA Bosňácká strana získala dva mandáty, ve volbách 2009 se sice 

objevila jediná samostatně kandidující politická strana zastupující zájmy Sandžaklií 

Bošnjaci i Muslimani zajedno, která získala pouze 3.489 hlasů, ale v rámci 

Djukanovićovi koalice Evropská Černá Hora Bosňácká strana dostala tři mandáty a 

získala i ministerské křeslo ve vládě dominované DPS.266 Volby byly poznamenány i 

kontroversemi okolo ústavním soudem anulovaného zákona, který měl zajistit 

automatické zastoupení národnostních menšin v celostátní skupštině, což bylo 

představiteli malých národností vnímáno vzhledem k Djukanovićovu vlivu na ústavní 

soud jako podvod.267 Zřejmě i kvůli tomu se voleb roku 2012 Bošnjačka stranka 

účastnila samostatně, přičemž získala 4,5% hlasů, což ukazuje ma zřetelný trend 

reetnicisace politiky, avšak stále nikoli nepodstatná část Bosňáků a především Muslimů 

hlasuje pro Djukanovićovu koalici Evropska Crna Gora a podpořila i kandidaturu 

současného presidenta Černé Hory Filipa Vujanoviće.268  

V souvislosti s posledním vývojem v Černé Hoře se stále častěji objevuje kritika, že 

stát nevěnuje dostatečnou pozornost ani finance na aktivity spojené s nacionální 

afirmací Muslimů i Bosňáků, jejich historii, kultuře, nemovitým památkám atp. Bosňáci 

ani Muslimové nejsou podle mnoha hlasů z této komunity dostatečně zastoupeni 

v politickém, veřejném ani hospodářském životě, přičemž většina jich žije ve velmi 

nerozvinutých vnitrozemských opštinách, kde jsou v zásadě pauperisováni, jejich 

                                                
265  Morrison, „Political and Religious Conflict in the Sandzak“, 6.  
266  Državna izborna komisija Crne Gore, „Ukupni rezultati izbora za poslanike u skupštini Crne 
Gore“, http://www.dik.co.me/izbori%202009/aktuelnosti_2009.html (staženo 1. 1. 2014).  
a Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 130-131.  
267 Nedjeljko Rudović, „Manjine optužuju Djukanovića za neispunjena obećanja“, Balkan Insight, 10. 
prosince 2007.  
268  Državna izborna komisija Crne Gore, „Ukupni rezultati izbora za poslanike u skupštini Crne 
Gore“.  
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nezaměstnanost je velmi vysoká, zastoupení ve veřejném sektoru naopak nízké.269 Oba 

nacionální proudy věnují zvýšenou pozornost také otázkám lidských a menšinových 

práv a jejich praktickému naplňování v černohorské a možná ještě více v evropské 

perspektivě. Evropská unie má tak Černé Hoře sloužit jako vzor výstavby demokratické 

společnosti s rovným zastoupením všech etnických a národních skupin.270  

Výrazné zlepšení postavení Bosňáků a Muslimů v Černé Hoře v polovině 90. let 

také přineslo možnost široké diskuse o nacionální identitě místního slovanského 

obyvatelstva muslimského vyznání. Již v roce 1993 byla v Baru založena učená 

společnost Almanach, vydávající stejnojmenný časopis, která se zabývá nacionálními 

otázkami ale třeba i publikováním krásné literatury. Jedná se tak o kompletní agendu 

budování národa tak, jak ji známe např. i z dob tzv. českého národního obrození. 

Almanach je již od roku 1993, časová koincidence se II. saborem v Sarajevu zřejmě 

není náhodná, velmi aktivní v propagaci národního uvědomění Bosňáků v Černé Hoře. 

Zastřešující nacionální organisace Bošnjačko vijeće a s ním úzce spojený Almanach 

považuje Bosňáky/Muslimy za jeden národ- součást bosňáckého nacionálního korpusu, 

jednotného národa žijícího v celé bývalé SFRJ a majícího centrum v Sarajevu. Zbývající 

Muslimy je třeba přesvědčit, že jsou Bošnjaci.271  

V roce 1996 byla založena Matice Muslimanska Černé Hory a to jako organisace 

pro historii, etnologii, kulturu, lidská i národní práva muslimského národa.272 Podle 

názoru tohoto menšinového ale stále vlivného proudu, viz národnostní statistiku na 

počátku kapitoly, Bosňáci v Černé Hoře vznikli jako výsledek „dekádu trvající 

organisované velkobosňácké nacionalistické propagandy a asimilace.“273 Navíc se tak 

stalo rozhodnutím nelegitimního bosňáckého saboru v Sarajevu.274 Muslimové jako 

národ jsou tak v Černé Hoře již od války v Bosně a Hercegovině ohrožováni nejenom 

velkosrbským šovinismem, který lze datovat od Garašaninova načertanje, ale v nemenší 

míře i negací své národní identity ze strany velkobosňáckých nacionalistů, kteří 

pretendují na asimilaci všech slovanských muslimů od „Triglava do Vardara“ a 

                                                
269 Avdul Kurpejović, Kulturni i nacionalni status i položaj muslimana Crne Gore (Podgorica: 
Matica Muslimanska Crne Gore, 2011), 121-126 a Dizdarević, „Vrijeme samozadovoljstva, zamora ili 
defetizma“, 128.  
270  viz např. Avdul Kurpejović, Ustavno-pravni i politički status i položaj Muslimana Crne Gore 
(Podgorica: Matica Muslimanska Crne Gore, 2012).  
271  Asim Dizdarević, „Vrijeme samozadovoljstva, zamora ili defetizma“, 127.  
272 Kurpejović, „Slovenski Muslimani zapadnog Balkana“, 136-137.  
273 Ibid., 141.  
274  Avdul Kurpetović, Kulturna baština Muslimanskog naroda Crne Gore (Podgorica: Matica 
Muslimanska Crne Gore, 2006), 86.  
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limitovaně i nacionalismem černohorským. V takovéto percepci pak není rozdíl mezi 

Garašaninem a Izetbegovićem. Muslimský nacionální proud v Černé Hoře tak nikdy 

neuznával legitimitu místních odnoží SDA ani MNVS a BNVS ani jejich aktů, tedy 

referenda z roku 1991 či memorand o autonomii.275  

Muslimský národ Černé Hory je definován jako autochtonní národ/lid, nikoli tedy 

„přivandrovalci“ z Bosny, přičemž jeho příslušníci nikdy nebyli v Černé Hoře nazýváni 

Bosňáky, leč Turky, Mohamedány a Muslimy.“276 Muslimové Černé Hory mají, dle 

Matice, svoji specifickou národní historii, identitu, jazyk, národní jméno a v neposlední 

řadě i stát Černou Horu.277 Za tento významně etatistický a loajalistický postoj bývá 

Matica Muslimanska Crne Gore často považována bosňáckými nacionalisty za agenturu 

režimu Milo Djukanoviće. Černohorští muslimští nacionalisté recipročně považují 

Almanach za agenturu nacionální asimilace vedené SDA ze Sarajeva.278 Jak dále uvádí, 

přihlášením se k bosňácké národnosti noví Bosňáci ztratili status autochtonního 

menšinového národa Černé Hory a stávají se pouze národnostní menšinou.279 Navíc jsou 

údajně Muslimové ze strany Sarajeva krom nacionální asimilace vystaveni také 

působení degresivního a konservativního islámského fanatismu, což zahrnuje šariatské 

soudy, wahhábismus atp.280 Již z názvu této skupiny je pak možno vysledovat jisté 

stopy jugonostalgie, Muslimové často nastolují thesi o SFRJ jako prvním a jediném 

státu muslimského národa.281  

Štěpné linie rurální- urbánní a většina- menšina do jisté míry definují vztah Bosňáci- 

Muslimové, neboť Muslimové častěji žijí ve větších městech mimo vlastní Sandžak.282 

Muslimové z Baru a Podgorici mají často obecně jinou percepci svého národního bytí 

než Bosňáci ze Sandžaku, na které koukají jako na zaostalé a konservativní chudé 

příbuzné, Sandžaklie.283 Při hodnocení sporů mezi bosňáckými a muslimskými 

nacionalisty je ovšem nutno vycházet z toho, že se jedná o do značné míry artificiální 

dichotomii, která se týká primárně nacionálních elit soupeřících o přízeň svých 

                                                
275 Kurpejović, „Slovenski Muslimani zapadnog Balkana“, 141, 144-146 a Kurpejović, „Program 
nacionalne afirmacije muslimana, 42.  
276 Ibid., 150.  
277 Avdul Kurpejović, Kulturna baština muslimanskog naroda Crne Gore (Podgorica, Matica 
Muslimanska Crne Gore, 2006), 87.  
278 Kurpejović, „Slovenski Muslimani zapadnog Balkana 148-149.  
279 Ibid., 151-152.  
280 Ibid., 153.  
281 Kurpejović, „Program nacionalne afirmacije muslimana u Crnoj Gori 47.  
282  Jakob Fišer, „Socialnio, politički i kulturni identitet Sandžaka“, Almanach 53-54, 2012, 87.  
283  Dimitrova, „Bosniak or Muslim?“, 95.  



3 
 

soukmenovců, a jak už tomu zpravidla tak bývá, v neposlední řadě i o materiální 

prostředky. Přes zřejmou politisaci této nacionální dichotomie je tak identita většiny 

Bosňáků stále zaměnitelná za identitu muslimskou a vice versa. Jak vyplívá ze statistik, 

zhruba polovina Bosňáků a Muslimů zřejmě uvedla jako svůj mateřský jazyk srbštinu- 

stále nejpočetněji zastoupenou, černohorštinu či srbochorvatštinu, což signalisuje jisté 

povědomí jazykové jednoty Muslimů a Bosňáků s ostatními Jihoslovany.  

4.3 Nové paradigma II. demokratické Srbsko 

Změna režimu v Bělehradě v roce 2000 znamenala kvalitativní posun i v otázce 

postavení národnostních menšin. Na základě nové ústavy je přijat zákon na ochranu 

menšin a ratifikovány jsou četné mezinárodní konvence o jejich ochraně.284 A co víc, 

poprvé od dob Titovi Jugoslávie lze pozorovat vážně míněné snahy centra o inklusi 

Bosňáků do státního systému Srbska, samozřejmostí je tak konec politiky teroru 

uplatňované minulým režimem. Významně se intensifikují kontakty nikoli pouze 

premiéra Djindjiće s místními sandžackými pohlaváry.285 Jeden z čelních představitelů 

bosňácké komunity Rasim Ljajić se po převratu stává svazovým ministrem pro 

národnostní menšiny a lidská práva.286 V Sandžaku lze konstatovat i jisté smíření 

interetnických tensí mezi Srby a Bosňáky, avšak latentní konflikt je stále přítomen, 

pravidelně se aktualisuje především působením radikálů nacionalistických i 

náboženských a to na obou stranách.287V bosňácké komunitě stále ještě dominantní 

BNVS přirozeně podpořila při událostech roku 2000 opoziční uskupení DOS a 

Vojislava Koštunicu jako kandidáta na presidenta. Bosňáci tak dle svých slov významně 

přispěli k pádu Slobodana Miloševiće i všeobecné demokratisaci, která bezprostředně 

poté následovala.288  

Podobně jako v Černé Hoře se s otevíráním svobodnějšího sociálního prostoru, resp. 

snížením napětí mezi etniky, snižuje také kohese uvnitř vlastního společenství Bosňáků, 

objevují se nové interní tense a schismata. Po pádu Miloševiće se Sulejman Ugljanin 

znovu usídluje na radnici v Novém Pazaru, což opět vyvolává tense s místními Srby, ale 

také jeho politickými soupeři z vlastní národní komunity, předně Rasimem Ljajićem a 

                                                
284 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 325.  
285  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, 17.  
286 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 127.  
287  Morrison, „Political and Religious Conflict in the Sandzak“, 7.  
288 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 127.  
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muftím Zukorlićem.289 SDA se vlivem vnitřních rozporů rozpadá na víc jak deset 

různých stran, důležité jsou však jen dvě Ugljaninova SDA- Lista za Sandžak a 

Sociálnědemokratická strana SDP vedená Ljajićem. Politické tense uvnitř bosňácké 

komunity reflektují stranicko-personální linie celostátní politiky, Sulejman Ugljanin a 

tedy i SDA a BNVS, stejně tak jako Ljajićova SDP, úzce spolupracovali 

s Koštunicovou Demokratickou stranou Srbska DSS, Demokratickou stranou DS Borise 

Tadiće a nyní i s aktuálně vládnoucími progresivisty. Lze tedy vypozorovat jistý 

oportunní vztah, kdy se představitelé bosňácké menšiny snaží najít uplatnění a zdroje 

v legislativě a exekutivě v Bělehradě a pouze pokud neuspějí, obrací se k autentické 

nacionalistické politice.290 Na rozdíl od situace v Černé Hoře se Bosňáci v srbské části 

Sandžaku dokázali shodnout na tom, že jsou Bosňáci, nepočetní Muslimové jsou zde 

tak spíše jakýmsi reliktem minulosti.  

V roce 2002 v souvislosti s novým zákonem o národnostních menšinách mají být 

provedeny volby do representativního orgánu tímto zákonem definovaného tzv. 

Bošnjačko nacionalno vijeće BNV hájícího práva Bosňáků v nacionálním a kulturním 

smyslu, které má nahradit BNV Sandžaku s celosvazovou působností, což zřejmě 

reflektuje i neochotou větší části černohorských Bosňáků/Muslimů participovat na 

společných projektech.291 Nevybíravý boj mezi sekulárními předáky Ugljaninem a 

Ljajićem a v neposlední řadě také muftím Zukorlićem o ovládnutí staronové národní 

instituce vyvolává zřejmé napětí uvnitř bosňácké komunity a reflektováno je i 

v Bělehradě. BNV nakonec ovládne Sulejman Ugljanin, který se těší mezi Bosňáky 

stále ještě největší důvěře. Další tense mezi bosňáckou komunitou a nejen centrálními 

autoritami v Bělehradě přinesla otázka jazyková, resp. nejen Ugljaninův požadavek na 

zavedení bosenštiny jako úředního jazyka v Sandžaku. Bělehrad musel nakonec i na 

základě svých mezinárodních závazků bosenský jazyk přiznat jako jazyk menšinový, 

zavést ho jako jazyk lokální administrativy a postupně „po sto letech“ i do 

vzdělávání.292  

Vlna protisrbského násilí v Kosovu a srbská reakce v podobě pálení mešit 

v Bělehradě, Niši atp., připomněla, že interetnické tense se sice smířily, avšak jsou 

latentně přítomny a mohou se kdykoli manifestovat. Navíc většina nacionálně 
                                                
289  International Crisis Group, „Serbia´s Sandzak still forgotten“, 37.  
290  International Institute of Middle East and Balkan Studies a Policy Documantation Centre, 
„Sandzak“.  
291 Džudžević, „Zaustavljen proces“, 7-8.  
292 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 29-30.  
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motivovaných zločinů z minulosti zůstává stále nevyšetřena, přičemž dle bosňáckých 

pohlavárů by mělo být jasně řečeno, kdo za tyto zločiny nese odpovědnost, neboť bez 

vyřešené minulosti není demokratické budoucnosti. I po roce 2000 také stále platí, že 

občanská a menšinová práva jsou často jen na papíře, praxe násilí a zneužívání 

pravomocí ze strany především silových orgánů, byť v daleko menší míře, pokračuje 

dodnes. Stále také není vyřešen návrat uprchlíků z první poloviny 90. let především 

z etnicky očištěného příhraničí s Bosnou. Jisté kontinuum s režimem Slobodana 

Miloševiće vykazuje i mediální obraz Bosňáků, neboť zprávám ze Sandžaku dominuje 

násilí a náboženský extremismus. Komunita Bosňáků v Srbsku je tak stále politicky, 

sociálně i hospodářsky marginalizována a ostrakisována.293 Otevřené násilí mezi Srby a 

Muslimy je však v zásadě pouze ojedinělým jevem, částečnou výjimkou jsou sportovní 

akce, specificky fotbalové zápasy.294  

Násilné konflikty ovšem přináší soupeření mezi politickými rivaly v rámci samotné 

nacionální komunity. Ugljanin a Ljajić tvrdě bojují o z hlediska politického i jiného 

kapitálu výnosné posice na radnici nejen v Novém Pazaru, přičemž zbrojené útoky na 

sídla politických stran a jejich významné členy se staly běžnou součástí politického 

soupeření. Starostou Pazaru se po těsném výsledku v přímé volbě znovu stává Sulejman 

Ugljanin, avšak zastupitelstvo ovládá nesourodá koalice, kterou spojuje právě jen odpor 

proti jeho osobě. Ugljanin je obviňován ze zpronevěry veřejných peněz a situaci musí 

řešit vláda v Bělehradu, která ovšem závisí od podpory poslanců za Listu za Sandžak- 

SDA. Ugljanin si tak v centru zajišťuje odvolání zastupitelstva, které je nahrazeno 

dočasnou správou, což znamená další nárůst tensí.295  

V souvislosti s nezávislostí Černé Hory a novou ústavou, která definije Srbsko jako 

národní stát Srbů, probíhají mezi Bosňáky zjitřené diskuse, jak se k tomuto dokumentu 

postavit. Sulejman Ugljanin kvitující ústavou zaručovaná široká práva menšin, 

vzhledem k jeho radikální minulosti poněkud překvapivě, jako spojenec 

konservativního Vojislava Koštunici, vede kampaň za přijetí ústavy, přičemž je 

ostatními bosňáckými proudy obviňován ze zrady národních zájmů.296 Ljajić a Zukorlić 

proti ústavě formují širokou platformu poukazujíce na to, že Srbsko není jen národním 

                                                
293  Kočar“Presjek stanja ljudskih prava i sloboda u Sandžaku“, 34.-37.  
294 Fanoušky FK Novi Pazar uvidíte zpravidla s tureckými zástavami, sandžaky.  
295  Sladjana Novosel, „A Society Divided“. Balkan Insight, 20. prosince 2007 a BIRN, „Serbia´s 
Sasndzak Parties in Election Tussle“, Balkan Insight, 26. března 2008.  
296 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 326 a Ivana Milić, „Close to Belgrade, Far from Sarajevo“. 
Balkan Insight, 21. prosince 2007.  
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státem Srbů, ale také domovem dalších národů a zdůrazňují i to, že je navíc ústava silně 

centralistická, což do budoucna neumožňuje realisovat autonomii Sandžaku.297 Ve 

volbách roku 2008, kdy byla Koštunicova strana DSS marginalizována, přechází Ljalić i 

Ugljanin pod křídla DS, oba se stávají ministry v nové vládě a mohou tak být ze strany 

nejen muftího Zukorliće dehonestováni jako součást bělehradského establishmentu.298  

I nové volby do BNV, zákonného orgánu zastupujícího menšiny, provází roku 2010 

divoká kampaň. Zukorlić v nich sice získává těsnou většinu, avšak rozhodnutím 

Bělehradu se účelově mění podmínky pro ustavení BNV, zapotřebí jsou nyní dvě třetiny 

hlasů, které drží Ljalić a Ugljanin. Ustavující zasedání BNV, a s ním i práce celé 

organisace, je tak zablokováno, Zukorlić oznamuje, že se nehodlá zúčastnit vládou 

vyhlášených nových voleb a namísto toho formuje alternativní Narodno vijeće 

Sandžaka. Muftí se také stále aktivně prosazuje ve veřejném životě, připravuje nové 

vzdělávací projekty, centrum zabývající se genocidou Bosňáků, vydává vlastní noviny a 

nakonec zakládá i politickou strana Bošnjačka demokratska zajednica BDZ, která má 

hájit národní zájmy všech Bosňáků tvrdě se vymezujíce vůči Bělehradu a s ním 

spolupracujícím Ugljaninu a Ljajićovi, přičemž znovu zaznívá požadavek autonomie i 

hrozba občanské neposlušnosti.299  

Tense uvnitř komunity dále vzrostly, když bylo v únoru 2007 za podpory Sulejmana 

Ugljanina a jemu loajálních immámů a v neposlední řadě i vlády konservativního 

premiéra Vojislava Koštunici ustaven v Bělehradě sídlící rijaset a instituce reis-ul-

ulemy, což znamenalo otevřené vyhlášení války muftímu Zukorlićovi jako doposud 

nezpochybňované autoritě náboženské a také de facto vyhlášení nezávislosti bosňácké 

islámské komunity na rijasetu. Zukorlić, který vytvoření nového rijasetu označil za 

pokus o puč organisovaný srbskou tajnou bezpečností, mimo jiné prohlásil, „otázka 

spirituálního centra není věcí nějakého rozhodnutí, ale tradičně- historický fakt. Někdo 

jen tak od stolu nemůže rozhodnout, že bude spirituálním centrem muslimů Bělehrad. 

To by bylo stejné, jako rozhodnout, že náboženským centrem protestantů má být 

                                                
297  Ibid.  
298  Lazić, „Memory claims and memory constraints: (Re) negotiating statehood and identities in 
Serbia“, 941-942.  
299 Ibid., 944-945, 947, Elmir Mehonić, „Paralerne institucije sandžačkih Bošnjaka“, Al Jazeera 7. 
červenec 2012, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/paralelne-institucije-sandzackih-bosnjaka (staženo 1. 1. 
2014) a B 92, „Zukorlić o autonomii Sandžaka“, 15. září 2011, 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=09&dd=15&nav_category=11&nav_id=5421
40 (staženo 1. 1. 2014).  
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Teherán.“300 Náboženské autority v Sarajevu pak vydaly fetvu prakticky 

exkomunikující nového reise v Bělehradě z islámského společenství.301 Ke dvěma 

paralelním politickým proudům representovaným Ugljaninem a Ljajićem tak přibylo i 

institucionalisované schisma náboženské.302  

Na druhou stranu je nutné uvést, že Zukorlić, i vzhledem k přirozené heterogenitě 

ummy, nikdy plně náboženskou komunitu v Sandžaku pod kontrolou neměl. Vnitřní 

tense v islámském společenství, které ovšem řídíce se zásadou divide et impera vydatně 

podporuje Bělehrad, znamenají živnou půdu pro rozvoj fenoménu wahhábismu, přičemž 

v posledních letech se množí incidenty mezi příznivci tradičního islámu a wahhábisty, 

probíhá tzv. boj o mešity. Sám muftí Zukorlić se obrací proti příznivcům radikálního 

islámu, které ovšem dříve toleroval, obviňujíce je ze „snahy o destabilisaci celého 

regionu“. Příslušníci wahhábistické sekty, ač jsou na veřejnosti i v srbském diskursu 

velmi viditelní, ovládají zatím jen malou část mešit, podstatnější frakci tvoří Ugljanin a 

reis v Bělehradě.303  

Násilné konflikty reflektující spory mezi oběma islámskými komunitami i 

wahhábisty jsou v Sandžaku na denním pořádku.304 V roce 2007 způsobilo velké 

pozdvižení v Novém Pazaru i Bělehradě odhalení výcvikového tábora islámských 

militantů, pravděpodobně členů wahhábistické sekty, kteří poblíž Sjenice 

shromažďovali zbraně a výbušniny a což je signifikantní, zřejmě nechystali atentáty na 

srbské cíle, nýbrž na muftího Zukorliće. Přestože je nyní Sandžak především v srbském 

diskursu presentován jako semeniště radikálního politického islámu, wahábistů zde 

podle kvalifikovaných odhadů žije „jen“ několik málo stovek, z nichž militantních je 

zřejmě jen několik desítek.305 Na rozdíl od černohorského Sandžaku, kde místní 

Sandžaklie vedou občas horké debaty o tom, jak se vlastně mají nazývat, v Sandžaku 

představuje politické a náboženské štěpení komunity závažný bezpečnostní problém. 

                                                
300  Muamer Zukorlić, Oslobodjenje, 28. října 2007, 27.  
301  Mustafa Cerić, „Fetva Reisu-l-uleme o djelovanju i radu Adema Zilkića“, 13. listopadu 2012, 
http://mesihat.org/images/stories/Fetva_o_Ademu_Zilkicu.pdf (staženo 1. 1. 2014).  
302  Mehonić, „Paralerne institucije sandžačkih Bošnjaka“.  
Ugljanin sice pomohl v roce 1993 Zukorlićovu dosazení do úřadu muftího, ale záhy mezi nimi vznikla 
animosita vyplívající zřejmě ze Zukorlićových přílišných ambicí. BNV a SDA tak jasně podporují 
Zilkićovu frakci-organisaci proti Zukorličovi. In Morrison, „Political and Religious Conflict in the 
Sandzak“, 11-12.  
303  Amela Bajrović, „Raid on Wahhabi Camp Raises Tensions in Sandzak“, Balkan Insight, 5. 
prosince 2007.  
304  Zoran Maksimović, „Political Feud Divides Sanjak´s Muslims“, Balkan Insight, 20. prosince 
2007.  
305  Mehonić, „Paralerne institucije sandžačkih Bošnjaka“.  



3 
 

Konflikt není však motivován jen nábožensky a politicky, ale především bojem o moc, 

posice, prestiž a zdroje.306 Četné osobní animosity mezi jednotlivými klíčovými aktéry, 

v Sandžaku se každý samozřejmě zná s každým, výrazně přispívají k další eskalaci 

konfliktu. 307  

Ani více než deset let po změně režimu v Bělehradě nejsou Bosňáci spokojeni 

s politikou Bělehradu, akcentovány jsou zpravidla politické otázky spojené s neexistencí 

jakékoli formy samosprávy Sandžaku, ale také ekonomické problémy pauperizované 

oblasti.308  

V roce 2009 tak BNV přijímá Deklaraci o postavení sandžackých Bosňáků 

v Srbsku, kde se Bosňáci znovu označují za součást velkého bosňáckého národa, Bosna 

a Hercegovina je pojímána jako mateřská země, četné jsou požadavky na uplatnění práv 

menšinové komunity v praxi, tj. především zavedení bosenštiny jako oficiálního jazyka 

ve vzdělávání a médiích, ochrana muslimského movitého i nemovitého kulturního 

dědictví, odpovídající zastoupení ve státních úřadech, ekonomický rozvoj 

pauperisované oblasti, přičemž za nevyhnutelnou je považována regionalisace a 

autonomisace Srbska tedy i Sandžaku po vzoru Evropské unie.309  

V knize se signifikantním názvem Zaustavljen proces ostvarivanja prava sandžačkih 

Bošnjaka u Srbiji Esad Džudžević, poslanec bělehradské skupštiny a jeden z předáků 

sandžackých Bosňáků mimo jiné upozorňuje na „nepřípustný stav naplňování ústavou i 

zákony garantovaných práv příslušníků bosňácké národnostní komunity“, Sandžak se 

tak podle něj stále nalézá na rozcestí, neboť „čas, který je před námi, teprve ukáže, zdali 

mohou Bosňáci v institucionálním systému realizovat svá ústavní a zákonná práva.“310 

Stále také pokračují diskuse o právech menšin v mezinárodním kontextu, tedy i diskuse 

o otázkách decentralisace a regionalisace, přičemž za vzor je často dáváno Baskicko, 

Jižní Tyrolsko atp.311 Opět se také objevují výzvy k vyšetření „válečných zločinů“ 

v Sandžaku z první poloviny 90. let, bosňáčtí poslanci interpelují v parlamentu v otázce 

odškodnění obětí konfliktu.312 Široce je reflektováno nedostatečné zastoupení Bosňáků 

zvláště v bezpečnostních složkách, ale i obecněji ve veřejném sektoru, např. 
                                                
306  Zvláště lákavé mohou být ve smyslu potenciálního obohacení tradiční islámské náboženské 
nadace vakůfy.  
307  Morrison, „Political and Religious Conflict in the Sandzak“, 13.  
308 Fijuljanin, „Sandžački Bošnjaci“, 329.  
309  „Zaustavljen proces“, Džudžević, 9-11.  
310  Džudžević, „Zaustavljen proces“, 5.  
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v dominantně bosňáckém Novém Pazaru jen asi třetina policistů nejsou Srbové.313 Podle 

úvodníku národního časopisu Bošnjačka rijeć tak rok 2012 přes všechna zlepšení 

posledních let, stále znamená sto let od okupace Sandžaku a asimilace Bosňáků 

Srbskem a Srby.314 

 

                                                
313  Pedja Obradović, „Serbia Makes Uneven Progress on Integrating Minorities“, Balkan Insight, 
20. dubna 2011.  
314  Redžep Škrijelj, Sandžak i Bošnjaci 1912-2012“, Bošnjačka rijeć 26-18, březen-duben 2012, 3-4.  
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Závěr 

Moderní národy, respektive dominující nacionální identita, tak jak ji chápeme dnes, 

na Balkáně neexistovaly ještě dlouho do konce 19. století. Naopak běžnou byla mnohost 

identit, z nichž nejdůležitější byla zřejmě identita místní či krajová, pokrevní 

spřízněnost a v neposlední řadě i náboženská příslušnost reflektovaná v osmanském 

systému milétů. V tomto premoderním systému obyvatelstvo islámské víry nehledě na 

etnicitu užívalo vládnoucího postavení a to včetně tzv. poturčenců islamizovaného 

slovanského obyvatelstva.  

S érou modernity odhalující etnokulturní rozdíly a umožňující tak jejich nacionální 

instrumentalisaci se jako dominantní prosadil model etnokulturně definované nacionální 

identity, přičemž ideologie nacionalismu byla v případě národů nemajících „vlastní“ 

feudální stát nejdříve politickým programem a až posléze po porážce supranacionálních 

impérií a založením národních států se stala realitou. Tak zvané osvobození 

křesťanských národů, a jejich další nacionální emancipace, přineslo ovšem porobu do té 

doby nacionálně nevyhraněných osmanských komunit nejen „budoucích“ Bosňáků, 

neboť pro balkánský nacionalismus, přestože je zpravidla sekulární, se z logiky milétu 

náboženství stalo i otázkou nacionální.  

V Sandžaku, po okupaci Bosny a Hercegoviny, nejsevernější výspě Osmanské říše, 

se demografickými procesy, vyháněním mohamedánů ze severních oblastí Balkánu, 

majícími svůj původ minimálně na počátku 19. století vytvořila významná muslimská 

majorita, která si již uvědomovala svoje problematické postavení na teritoriu, kde se 

nacionalismus postupně stával nejvlivnější intelektuální koncepcí. Také dnešní Bosňáci 

chápou období posledních více než sta let „své“ historie jako dobu, kdy se stali 

objektem vyhánění a pokusů o asimilaci ze strany nacionálně pokročilejších národů. Již 

ke konci 19. století na toto uvědomění navázalo cílevědomé budování národní identity 

postavené jednak na základě společné historie, zejména vědomí historických příkoří, ale 

také zlatého osmanského období, na samostatném jazyce, resp. jazyce, který se snaží 

odlišit od zbytku srbochorvatského prostoru a v neposlední řadě i na islámu, který je 

jediným výrazným elementem, který slovanské muslimy odlišuje od okolních jiných.  

Až do období druhé světové války bylo však budování národa Muslimů jen prací 

osamocených národních buditelů, a až za socialistické Jugoslávie se vytvořily příhodné 

podmínky pro masový rozvoj národní identity. Do periferního Sandžaku přicházely 
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v této době, ostatně stejně jako i později, národní impulsy především ze Sarajeva. 

Nacionalismus Muslimů či Bosňáků se nejen v poněkud periferním Sandžaku 

definitivně stává masovým sociálním hnutím, tedy všeobecně pociťovanou a dominující 

identitou, až v souvislosti s krvavým rozpadem SFRJ. Není proto příliš nadnesené 

konstatovat, že bosňácký národ byl definitivně ukut až v ohni války tváří tvář pokusům 

o jeho likvidaci.  

V souvislosti s dialektickým charakterem nacionální identity se tak potvrzuje i 

správnost konstruktivistického přístupu k nacionální identitě. Na příkladu utváření 

národů v prostoru jihovýchodní Evropy je velmi dobře vidět, že národ nemůže existovat 

bez jiných národů, kolektivní my nemá bez své antithese smysl. I slovanští muslimové 

na Balkáně se tak jako národ konstituovali v reakci na expansivní srbský, chorvatský ale 

i další nacionalismy, přičemž také v souvislosti s nacionalisací turecké společnosti 

ztratili tradiční společnou nadnacionální osmanskou platformu, což vedlo k dalšímu 

rozvoji moderního muslimského nacionalismu pozdějších Bosňáků.  

Národní společenství jako takové zpravidla generuje positivní hodnoty dovnitř a 

naopak navenek se často chová násilně, these o národu jako inversní chladničce, což 

reflektuje i fakt, že skupinová identita obecně je postavena na dichotomii my/vy. Na 

této dichotomii je tak logicky založen i národní stát, jehož základní charakteristikou je, 

že se snaží o eliminaci jinonárodních a premoderních nenárodních elementů na svém 

území a zároveň o expansi na úkor jiných států. Vztah menšiny a většiny v národním 

státě je tedy zpravidla vztahem poddanství a dominance. V tomto postavení se ocitli 

nejen slovanští muslimové v Sandžaku, po balkánských válkách a válce velké 

inkorporováni do první Jugoslávie, státu, kterému dominoval nacionalismus 

křesťanských národů, či jednoho národa o třech větvích.  

Oproti tomu nová avnojská Jugoslávie jako federace založená na, v případě 

Muslimů, postupné afirmaci nacionálních identit v rámci oficiální politiky „bratstva i 

jedinstva“ poskytla slovanským muslimům do té doby nevídaný prostor pro svoji 

nacionální emancipaci. Její duální nacionální a komunistická legitimita však s pádem 

ostatních komunistických režimů východního bloku přinesla, při nivelisaci 

internacionálního prvku, restauraci nacionalismu jako určující kolektivní identity. 

Doposud stále ještě relativně indiferentní slovanští muslimové, kteří sice již dlouho ví, 

že nejsou Srbové či Chorvaté, ale neví, kým přesně v nacionálním smyslu jsou, se 

masovou nacionální mobilisací v podmínkách násilného konfliktu mění v plně vyvinutý 
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národ. Tento proces je ovšem méně intensivní s tím, jak klesá intensita konfliktu. V 

Srbsku a především v Černé Hoře, kde je intensita interetnického konfliktu zřetelně 

nižší, není tedy proces utváření národa v první polovině 90. let zdaleka tak dynamický 

jako v samotné Bosně a Hercegovině.  

Avšak i v Sandžaku se vzhledem k proměně nacionálně tolerantní Jugoslávie 

„bratstva i jedinstva“ v zásadě nacionální srbskou Jugoslávii třetí významně mění i 

vztah muslimské/bosňácké menšiny ke státu, režimu i státnímu národu jako takovému. 

Především vzhledem k rozdílné intensitě podnětů z centra i.e. Bělehradu a Titogradu je 

však vztah mezi režimem, státem a dominantním národem, při jeho absenci v Černé 

Hoře, na jedné straně a menšinovou komunitou na straně druhé, vnímán poněkud jinak 

v srbské a černohorské části Sandžaku, respektive zde žijícími Bosňáky/Muslimy 

v artikulaci jejich elit. Separatismus či alespoň snaha po široké autonomii byla logickou 

odpovědí Bosňáků, kteří se cítili být ohrožení Miloševićovým režimem, Srbskem i 

srbským národem jako takovým, méně již režimem v Podgorici, Černou Horou či 

dokonce nacionalismem černohorským.  

Simmelovo pravidlo říká, že interní kohese skupiny je přímo úměrná síle vnějšího 

tlaku na ni, konkrétně násilný konflikt zakaluje nacionální identitu a masově produkuje 

národně-skupinově loajální soukmenovce a naopak v době míru vynikají vnitřní rozdíly 

v rámci jednotlivých národních společenství. Významné snížení interetnického napětí 

po pádu Miloševiće v roce 2000, respektive dřívější Djukanovićův obrat, přineslo i 

diferenciaci doposud semknuté nacionální komunity. V Černé Hoře se tak může rozvíjet 

alespoň v diskursu nacionálních elit závažná dichotomie Bosňáci-Muslimové, neboť 

vzhledem k mnohem benevolentnější politice vládnoucího režimu, multietnickému 

charakteru malé republiky i obecné kulturní blízkosti zdejších národnostních komunit 

proces budování moderního bosňáckého národa není zdaleka dokončen. V srbské části 

Sandžaku přineslo zklidnění nacionálních vášní let devadesátých tvrdý boj o moc uvnitř 

bosňácké etnické i islámské náboženské komunity, který ovšem má, i vzhledem 

k instrumentální aktivisaci nacionálních i náboženských identit a v neposlední řadě i 

aktivnímu zasahování Bělehradu, vliv i dění v širším regionu.  
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