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Pohľad slovenskej tlače na srbskú otázku v r. 1941-1944  

(od porážky Juhoslávie do Povstania) 

 

Martin JARINKOVIČ 

 

 Po porážke Juhoslávie a kapitulácii juhoslovanskej armády1 došlo k rozpadu tohto štátu, 

Nezávislý štát Chorvátsko (Nezavisna država Hrvatska – NDH) bol pritom vyhlásený už 

10.apríla 1941 so vstupom nemeckej armády do Záhrebu. O novom prerozdelení územia 

bývalej Juhoslávie bolo rozhodnuté na stretnutí predstaviteľov Nemecka a Talianska vo 

Viedni v dňoch 21.-22. apríla 1941.2 Nemci dávali ostentatívne najavo, že pri novom 

usporiadaní pomerov na Balkáne sa so Srbmi nepočíta.3 Územie bývalej Juhoslávie bolo 

rozkúskované v srbský neprospech. Ešte v priebehu bojov vyhlásený Nezávislý štát 

Chorvátsko, zahrňoval aj celé územie Bosny, čím počet Srbov v tomto štáte stúpol na takmer 

dva milióny. K Chorvátsku bola pričlenená aj časť Sriemu. Bačka a Baranja boli anektované 

Maďarskom. Územie Slovinska bolo rozdelené medzi Nemecko a Taliansko, ktoré anektovalo 

aj časť jadranského pobrežia, Čiernu Horu a väčšiu časť Kosova, ktorú pripojilo k svojmu 

protektorátu - Albánsku, čím vzniklo tzv. Veľké Albánsko. Bulharsko anektovalo vardarskú 

Macedóniu a pôvodne bulharské územia pričlenené k Juhoslávii po 1. svetovej vojne. Banát 

síce formálne zostal súčasťou okupovaného Srbska, avšak ako zvláštne administratívne 

teritórium bol spravované tamojšími Nemcami.4 Oklieštené Srbsko pod nemeckou okupačnou 

správou malo rozlohu približne 50 tisíc km² s 3,5 mil. obyvateľmi. 5 

 Kvôli rozbehnutiu fungovania administratívno-hospodárskeho chodu územia okupovaného 

Srbska, Nemci povolili vytvoriť domácu "vládu". Už 1. mája 1941 bola zostavená komisárska 

správa pod vedením Milana Aćimovića. Z hľadiska Nemeckej ríše bolo najdôležitejšie, 

konsolidovať územie bývalej Juhoslávie do takej miery, aby mohlo svojimi prírodnými 

zdrojmi zásobovať nemecké potreby. Tomu mohlo napomôcť aj to, že počas invázie, nebola 

vďaka jej krátkosti zničená hospodárska infraštruktúra krajiny. Dôležitou úlohou bola 

modernizácia priemyslu, ktorý mal byť však orientovaný len na spracovanie surovín a výrobu 

                                                 
1  Kapitulácia bola podpísaná v Belehrade dňa 17. apríla 1941. 
2  NENEZIĆ, D.: Deoba jugoslovenskog prostora 1941-sukob i kompromis. In: Vojnoistorijski glasnik, 
roč. XLV, 1995, č. 1, s. 77.  
3  „Zásady nového poriadku na Balkáne“. In: Slovák, roč. XXIII, 19. apríl 1941, č. 90, s. 2.  
4  pozri viac: TEJCHMAN, Miroslav: Německé menšiny v jihozápadní Evropě za druhé světové války. 
In: Slovanský přehled, roč. LXXXIX, 2003, č. 4, s. 495-501. 
5  KNEŽEVIĆ, Djordje: Národněosvobozenecký boj v Srbsku v letech 1941-1944. In: Slovanský přehled, 
roč. 55, 1969, č. 1, s. 81 
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polotovarov - s finálnou výrobou sa nepočítalo, pretože nemohla dosiahnuť úroveň nemeckej 

kvality. Veľa si Nemci sľubovali od využitia bohatých nálezísk rúd na okupovanom území.6 

Nemecké plány na konsolidáciu vážne ohrozilo povstanie, ktoré vypuklo už v máji 1941 pod 

vedením armádneho dôstojníka Dragoljuba Mihajlovića. Do boja povstala neskôr aj druhá - 

komunistami vedená línia odboja, pod vedením Josipa Broza, známeho pod pseudonymom 

Tito. Tieto udalosti mali za následok aj vymenovanie novej vlády s trochu širšími 

kompetenciami, ktorá sa mala aktívne zúčastniť na potlačení odboja, najmä komunistického. 

Nová vláda bola vytvorená 29. augusta 1941 a na jej čelo sa postavil generál Milan Nedić, 

požívajúci rešpekt u časti srbského národa. Na jeho autoritu stavili aj Nemci spoliehajúc sa na 

to, že s Nedićovou pomocou sa podarí upokojiť situáciu v krajine.  

  

V období existencie 1. Slovenskej republiky (1939-1945) tlač predstavovala hlavný 

prostriedok šírenia informácií a vládnej propagandy. Najvýznamnejšie miesto v tlačovej 

politike Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (ďalej len HSĽS) pripadalo denníku Slovák. V 

tomto denníku bol prezentovaný oficiálny kurz slovenskej vlády a tento denník bol 

najmienkotvornejším periodikom z palety slovenskej tlače ovládnutej HSĽS už v období 

autonómie Slovenska. Okrem Slováka vychádzali ešte denníky: Slovenská pravda, Slovenská 

politika, Slovenská sloboda a Gardista, (od 18. januára 1939 ako týždenník, od 1.novembra 

1940, denník) oficiálny tlačový orgán Hlinkovej Gardy. 7 Kontrola nad zglajšaltovanou tlačou 

pripadla Úradu propagandy.8 Orientácia zahraničnej politiky na Nemeckú ríšu sa prejavila aj 

na poli zahraničnopolitického spravodajstva slovenskej tlače, ktorá preberala zahraničné 

správy od STK (Slovenská tlačová kancelária), ktorá ich zasa preberala od DNB (Deutsches 

Nachtrichten Büro).9 Vzhľadom na fakt, že po prevzatí moci, pre nedostatok kádrov ľudáci 

nespravili masívne personálne čistky a väčšina z pôvodných žurnalistov ostala na svojich 

                                                 
6  TEJCHMAN, Miroslav: Německá ekonomická agrese na Balkáne za 2. světové války. In: Slovanský 
přehled, roč. XC, 2004, č. 4, s. 587-594.  
7  Viac k problematike slovenskej tlače pozri: DARMO, Jozef: Propaganda Slovenského štátu (I. časť, 
formovanie jej mechanizmu). In: Otázky žurnalistiky 1965, s. 320-367; DARMO, Jozef: Propaganda 
Slovenského štátu II. časť (1939 - 1944) Otázky žurnalistiky 1967, s. 51-74.; BAKA, Igor: Mechanizmus, ciele a 
metódy pôsobenia ľudáckej propagandy v rokoch 1938-1939. In: Historický časopis, roč. 51, 2003, č. 2, s. 277- 
293.; FEDOR, Michal: Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939- 1944, s. 326- 327, Martin 1969 
8  BAKA, I.: Mechanizmus, ciele a metódy pôsobenia ľudáckej propagandy v rokoch 1938- 1939. In: 
Historický časopis, roč. 51, č. 2., 2003. s. 277- 293. 
9  DARMO, Jozef: Propaganda Slovenského štátu (I. časť, formovanie jej mechanizmu). In: Otázky 
žurnalistiky 1965, s. 363. 
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miestach aj na stránkach tlače bolo možné objaviť medzi riadkami náznaky opozičných 

postojov, nezhodujúcich sa s oficiálnou líniou vlády.10  

 

 Slovensko-juhoslovanské vzťahy boli poznačené dedičstvom medzivojnového obdobia. 

Práve v tomto období medzi vojnami sa utvorila schéma, ktorá sa preniesla aj do vzťahov 

novovzniknutého Slovenského štátu s Juhosláviou. Negatívne skúsenosti s koncepciami 

integrálneho juhoslovanstva a čechoslovakizmu vzbudzovali v menších národoch obidvoch 

štátov vzájomné sympatie. Slovákov a Chorvátov, okrem toho zbližovala aj konfesionálna 

príslušnosť ku katolicizmu. Na druhej strane boli silné sympatie česko-srbské. Praha a 

Belehrad sa vzájomne diplomaticky rešpektovali a podporovali, a s nevôľou sledovali 

kontakty slovenskej a chorvátskej opozície. Po vzniku Slovenského štátu v súlade s 

nemeckým vektorom zahraničnopolitickej orientácie zaujala slovenská diplomacia a tým aj 

tlač pozitívne stanovisko k Juhoslávii, zhodné s nemeckou zahraničnou politikou, ktorá 

vyvíjala enormné úsilie zakomponovať tento štát do svojho modelu juhovýchodnej Európy. 

Slovensku sa podarilo s Juhosláviou nadviazať korektné diplomatické vzťahy, k hlbšej 

spolupráci však nedošlo.11 Dôvody tkveli najmä v tradíciách československo-juhoslovanského 

partnerstva v medzivojnovom období.12 Po belehradskom puči z 27.marca 1941, ktorý zmietol 

vládny kabinet Dragišu Cvetkovića a najvplyvnejšieho muža krajiny, princa – regenta Pavla 

Karadjordjevića, nasledovala 6. apríla 1941 nemecká odveta v podobe útoku na Juhosláviu. 

Slovenská diplomacia a tlač sa rýchlo prispôsobila tomuto obratu a privítala vznik NDH13, 

ktorý predstavoval pre Slovensko prirodzenejšieho partnera, než bývalá Juhoslávia.  

 

 V slovenskej tlači počas apríla 1941 pomaly doznievala kampaň spojená s balkánskym 

ťažením. Tlač sa v tomto období venuje príčinám vojny a rýchleho pádu Juhoslávie ako aj 

otázke zodpovednosti za túto vojnu. V tejto súvislosti glosuje reakcie nemeckej, japonskej a 

švédskej tlače. V jednom z prevzatých príspevkov sa konštatuje, že vývoj v Juhoslávii 

dokázal ako môže chybná politika uvrhnúť do záhuby celý národ a štát.14 Tlač prevzala aj 

nemecké videnie príčiny konfliktu, ktorá vraj spočívala v tom, že „v Belehrade strhli na seba 

                                                 
10  DARMO, Jozef: Propaganda Slovenského štátu II. časť (1939 - 1944) Otázky žurnalistiky 1967, s. 54-
56. 
11  RYCHLÍK, Jan: Slovensko - chorvatské vztahy v letech 1941-1945. In: Slovanské historické studie, 
Praha 2000, s. 267. 
12  NĚMEČEK, Jan: K slovensko - jugoslávským vztahům 1939-1941. In: Evropa mezi Německem a 
Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, Praha 2000. s. 387 a 389  
13  Napr.: „Pozdrav Chorvátom“. In: Slovák, roč. XXIII, veľká noc 1941, č. 86, s. 1; „Veľká radosť na 
Slovensku“. In: Slovák, roč. XXIII, 16. apríl 1941, č. 87, s. 1. 
14  „Kto zavinil juhoslovanskú tragédiu?“ In: Slovák, roč. XXIII, 20. apríl 1941, č. 91, s. 4.  



 433

moc zločinecké elementy, stojace v anglickom žolde, ktoré už v roku 1914 vyvolali svetovú 

vojnu. Práve tak ako v Poľsku, mobilizovali proti nemeckej ríši divoké inštinkty menejcenných 

subjektov“.15 Tento podtón údajnej menejcennosti srbského národa, prevzatý z nemeckej a 

chorvátskej propagandy sa v tlači sporadicky objavoval počas celého sledovaného obdobia.16  

Okrem slabín juhoslovanskej armády tkvejúcich v jej zastaralosti a nedostatočnej vybavenosti 

sa za jednu z najhlavnejších príčin rýchlej porážky považuje národnostný problém, ktorý 

ohrozil vnútornú jednotu a bezpečnosť štátu a tým nahlodal aj bojaschopnosť samotnej 

armády.17 Na margo národnostnej otázky sa v článku prevzatom z Korešpondencie DPS sa v 

Slovenskej pravde píše: "Ďalší národnostný štát v Európe sa rozpadol, pretože viedol zlú 

národnostnú a sociálnu politiku. Po Československu a Poľsku bola Juhoslávia na rade. [...] 

Juhoslávia bola síce veľkým štátom, vo vnútri však nezdravá a chorá, takže v dobe krízy 

musela sklamať a rozpadnúť sa“.18 

K samotnej invázii sa vracia denník Slovák uverejnením výpovede obchodného atašé 

rumunského vyslanectva v Belehrade, podľa ktorej si môžu čitatelia Slováka urobiť predstavu 

ako to vyzeralo v Belehrade počas bombardovania. Vo výpovedi sa uvádza, že 

bombardovanie začalo 6. apríla 1941 ráno o 6 ²° hod. Zdôrazňuje, že nemecké letectvo 

bombardovalo vojenské objekty a obchodnú štvrť.19 Obyvatelia Belehradu masovo opúšťali 

mesto a útočisko hľadali v okolitých lesných terénoch. Po odchode vlády, ako uvádza Slovák, 

nastalo v meste rabovanie organizovaných bánd. Toto zastavil až príchod nemeckého vojska, 

ktoré ako uvádza Slovák "obyvateľstvo privítalo ako opravdivého záchrancu". Slovák ešte 

dodáva, že "okupačné vojsko sa chovalo k obyvateľstvu veľmi priateľsky a urobilo hneď 

potrebné opatrenia na obnovenie normálneho života".20  

 

 S väčším časovým odstupom od balkánskeho ťaženia sa tlač začína zameriavať na 

informovanie o postupnom normalizovaní regiónu.21 Ako príklad môže byť uvedená reportáž 

Belehrad dnes. Bolo v nej konštatované, že ľudia ktorí sa nechali zatiahnuť do anglickej hry 

                                                 
15  „Vojna na Balkáne“. In: Slovenská pravda, roč. VI, 8. apríl 1941, č. 81, s. 1. 
16  Denník Slovák publikoval článok vyslanca NDH v Bratislave Blaža Lorkovića, v ktorom hovorí o 
Srboch ako o spojencovi moderného Džingischána (myslel tým J. V. Stalina), ktorý začal boj proti Chorvátsku, 
tak ako pred štyristo rokmi, keď bol, ako sa vyjadril predstrážou tureckých rôt. – Úlohy slobodného Chorvátska. 
In: Slovák, roč. XXV, 10. apríl 1943, č. 84, s. 1.  
17  „Príčiny pádu Juhoslávie“. In: Slovák, roč. XXIII, 22. apríl 1941, č. 92, s. 1. 
18  „Bývalá Juhoslávia“. In: Slovenská pravda, roč. VI., 18. apríl 1941, č. 89, s. 1. 
19  Lživá propagandistická téza. Počas bombardovania boli najviac zasiahnutí práve civilisti, 
bombardované boli aj nemocnice a kultúrne ustanovizne. Zničená bola napríklad aj Národná knižnica.- pozri: 
BRANKOVIĆ, Slobodan: Drugi svetski rat i Jugoslavija. In: Vojnoistorijski glasnik, roč. XLV, 1995, č. 1, s. 38. 
20  „Belehrad pred obsadením“. In: Slovák, roč. XXIII, 29. apríl 1941,  
21  Napr.: „V Srbsku opäť normálny život“. In: Slovenská pravda, roč. VI., 7. máj 1941, č. 104, s. 1. 
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pomaly triezvejú: "Mesto sa pomaly prebúdza zo strašného, divného sna". V článku je 

vykreslená až dojímavá starostlivosť nemeckého vojska o potreby civilného obyvateľstva, za 

čo im je ono obyvateľstvo samozrejme vďačné: "Prácu nemeckých vojenských úradov, ktorá 

pomáha obyvateľstvu v jeho bezradnosti, pokladajú tu všetci za šťastie. Výsledky tejto práce 

prejavujú sa už na každom kroku. V mnohých domoch tečie zasa voda, svieti zasa svetlo,[...] 

Sanitná služba pracuje vzorne, proti nebezpečenstvu epidemií bojuje štepením [...] Chlieb je 

lepší ako predtým a nikto nemusí hladovať". Ak by sme pokračovali v logike týchto výrokov 

do krajnosti vychádza nám, že Srbov ani nemohlo postretnúť väčšie „šťastie“ než bolo 

bombardovanie, čo je samozrejme absurdum.22 Záver je ladený v propagandistickom duchu: 

"a večer keď sa na ulici nikto nesmie zjaviť, posedávajú spolu priatelia a cudzí celé hodiny a 

pretriasajú znovu a znovu príčiny, prečo kvôli niekoľkým blúznivcom muselo sa mesto dostať 

do tak strašného nešťastia a čo sa teraz asi z neho stane"...23 

  

 Srbský národ sa po porážke Juhoslávie ocitol v ťažkom postavení. Z hľadiska psychológie 

národa bol ťažko stráviteľný fakt, že z vedúcej pozície regionálnej miniveľmoci klesol na 

úroveň protektorátu v hraniciach starého Srbska spred balkánskych vojen. Len malá časť 

populácie sa vedela zmieriť s danou situáciou. Tento moment sa snažila zachytiť aj slovenská 

tlač. Zaujímavý z tohto pohľadu je článok Belehrad - na rázcestí uverejnený v Slovenskej 

politike, v ktorom sa autor snaží vykresliť situáciu v porazenom Srbsku a ilustruje to podľa 

neho na najpríhodnejšom príklade - psychológii Belehradu. Dotkol sa aj udalostí, ktoré 

predchádzali nemeckému balkánskemu ťaženiu. Nervozita v meste sa podľa neho začala 

stupňovať v roku 1940, kedy vraj "bolo toto mesto opanované davovou psychózou, ktorá 

sťažovala práve Nemcom živobytie". V meste prevládla anarchia, ktorá mala najzhubnejší 

dosah na mládež, ktorá podľahla komunistickým heslám. Hospodárstvo bolo rozožraté 

korupciou. Jediné čo udržovalo toto mesto nad vodou bolo podľa neho vidiecke okolie 

                                                 
22  Počet obetí bombardovania Belehradu sa dá odhadnúť len približne. Kým v staršej literatúre sa 
dočítame o približne 17 tisícoch obetí, -napr. ČEJKA, Eduard: Hrozby a naděje /válečná léta 1939- 1941, Praha 
1979, s. 164, z novšej literatúry aj napr: GLENNY, Misha: Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci. 
Praha, BB art 2003, s. 371. Väčšina autorov v súčasnosti uvádza zredukovaný odhad. Pirjevec uvádza len 2000 
ľudí – pozri: PIRJEVEC, Jože: Jugoslávie 1918-1992. Vznik vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy 
Jugoslávie, Nakladatelství Argo, Praha 2000, s. 122. Pelikán uvádza 3000 ľudí - PELIKÁN, Jan: Srbsko za 
druhé světové války: okupace, odboj, revoluce. In: Dějiny Srbska, Nakladatelství LN, Praha 2005, s. 389. 
Radmila Radićová uvádza približne 2500 obetí, taktiež uvádza aj odhady J.Marjanovića o 2271 obetiach a R. 
Ristića o 4961 obetiach – pozri viac: RADIĆ, Radmila: Srpska pravoslavna crkva u 1941. godini. In: 
Vojnoistorijski glasnik, roč. XLII, 1991, č. 1, s. 266-267. O 2271 obetiach (odvolávajúc sa správu Štátnej 
komisie na zisťovanie zločinov okupátorov a ich pomáhačov – Državne komisije za utvrdjivanje zločina 
okupatora i njihovih pomagača) hovorí aj V. M. Mikić, s tým že uvádza aj ďalšie odhady – pozri viac: MIKIĆ, 
M. Vojislav: Vazduhoplovstvo u aprilskom ratu. In: Vojnoistorijski glasnik, roč. XLII, 1991, č. 1, s. 112. – V 
tejto štúdii je aj podrobnejší popis priebehu bombardovania Belehradu. 
23  „Belehrad dnes“. In: Slovák, roč. XXIII, 7. máj 1941, č. 104, s. 5. 
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nezaťažené modernou civilizáciou v oblastiach, "ktoré si ešte vedeli zachovať tisícročné 

národné bohatstvo v rodine, zvykoch, spoločenských spôsoboch, v hudbe, tanci a poézii. Toto 

sedliacke mesto [...] bolo preplnené masou amerického rázu, v ktorej na rozdiel od 

dinarského ľudového základu, hral dôležitú úlohu element cinarský a balkánskorománsky, 

cigánsky a bezkorenný, Židov nevynímajúc". Nebolo jasné, kto vlastne má moc nad týmto 

mestom a v zlomovom okamihu sa moc dostala z pod kontroly zákonitej vlády. ... Následok 

bol podľa autora jasný. Bombardovanie. Materiálna a technická situácia sa však podľa neho 

od bombardovania vďaka nemeckej pomoci zlepšuje: "Mesto je plne osvetlené. Tovar 

predbežne ešte nie je racionalizovaný a za vysoké ceny, ktoré sú však predsa nižšie ako v 

Záhrebe. Nemecký vojenský aparát sa už celkom vžil a šedivá poľná uniforma vojakov patrí k 

normálnemu obrazu ulíc, z ktorých zmizli postavy arnautov, likánov, mohamedánov a iných 

farebných príslušníkov". Bombardovanie bolo strašným úderom, avšak ešte strašnejšia bola 

"anarchia, ktorá vládla až do vpochodovania nemeckých oddielov, a absolútny neporiadok". 

Všíma si psychológiu ľudí, jedni sú skleslí, "otupelí, druhí hľadajú v sebe chyby a 

prichádzajú k novým rozhodnutiam. [...] Iní sa ešte nedostali do reality a opájajú sa 

fantáziami." Priznáva, že len pomerne malá skupinka by sa dala vytvoriť z tých, ktorí majú 

„jasné náhľady“ a pripravujú sa k novej výstavbe, ku ktorej zvoláva všetkých Srbov generál 

Nedič. "Vlastné nebezpečenstvo len teraz začína pre srbský ľud. Ak nebude vedieť nájsť 

vnútorné plodné vyrovnanie, azda preto, lebo mnohí trúchlia nad mŕtvymi, alebo že 

samovražedná nemoc: ísť hlavou proti múru skutočnosti, ako by táto bola len z papiera 

nebola ešte vykynožená, že zaslepencov zavádzajú nádeje živené židoboľševickou 

lžipropagandou z Moskvy a Londýna - nastane vlastná tragédia, úpadok...". Jediná cesta, 

ktorá tu ostáva je podľa autora objasnenie a uvedomenie si chýb. "Nežiť teda v snoch. 

Zostúpiť do skutočnosti, i keď omráči nachvíľu, ale privedie k triezvemu životu".24  

 

 Po doznení kampane súvisiacej s balkánskym ťažením v máji 1941, postupne záujem 

slovenskej tlače o srbskú problematiku opadol. Pozornosť sa obrátila hlavne na 

novovzniknuté Chorvátsko, ktoré ako spojenecký a bratský štát bolo po celé sledované 

obdobie často pertraktované na stránkach slovenskej tlače. Informácie o Srbsku sa 

obmedzovali na malé správy, zväčša sa týkajúce boja proti povstalcom, ktorí boli spočiatku 

bez rozdielu označovaní za komunistických banditov.25 Zo spravodajstva Slováka je 

                                                 
24  „Belehrad - na rázcestí“. In: Slovenská politika, roč. XXII, 21. september 1941, č. s. 3. 
25  „V Srbsku zastrelili 90 komunistov“. In: Slovák, roč. XXIII, 2. august 1941, č. 176, s. 2; 
„Zneškodnenie komunistických bánd v Srbsku“. In: Slovák, roč. XXIII, 14. august 1941, č. 186, s. 2; „Piati 
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badateľná snaha bagatelizovať rozsah povstaleckého hnutia. V auguste 1941 si dianie v 

Srbsku vyžiadalo zmeny a Nemci sa rozhodli dať do rúk Srbom väčšie právomoci a domáce 

vedenie viac zaangažovať do boja proti povstalcom. Dňa 29.augusta 1941 bola vytvorená 

nová srbská vláda. Slovák prináša jej zloženie a životopis generála Milana Nedića, ktorý sa 

postavil na jej čelo. V súvislosti s jej vymenovaním bol uverejnený aj prejav veliteľa 

nemeckej armády v Srbsku generála Dannekelmanna, ktorý vyhlásil, že nová vláda bola 

vymenovaná preto, aby sa v Srbsku pričinila o pokoj a poriadok, ktoré sú predpokladom 

úspechu budovateľského úsilia a výstavby v Srbsku.26 Nedićova "vláda národnej spásy" sa 

hlásila ku krajne konzervatívnym, pravoslávnym, antiliberálnym a protizápadným 

myšlienkam. Dištancovala sa od dedičstva juhoslovanského štátu a juhoslovanskej 

vzájomnosti, snažila sa oživiť archaické srbské tradície. Prorežimná propaganda kritizovala 

kultúrny vývoj medzivojnovej Juhoslávie ako dekadentný. Nový kurz demonštrovala vláda aj 

obnovením štátnych symbolov platných v Srbsku do roku 1918. Vláda chcela nadväzovať na 

idealizovaný odkaz roľníckeho Srbska éry kniežaťa Miloša Obrenovića.27 Snahou generála 

Nedića bolo čo najviac ochrániť srbský živel, ktorý v nemeckej okupačnej zóne žil v pomerne 

lepších bezpečnostných podmienkach než Srbi v Chorvátsku, alebo v Kosove, kde im hrozila 

genocída.28 Táto úloha bola však nad jeho možnosti a sily. Za najväčšiu hrozbu, vzhľadom na 

odvetné nemecké represie, považoval M. Nedić komunistami vedený partizánsky odboj. Toto 

sa odrážalo aj v jeho prejavoch, v ktorých apeloval na potlačenie komunistov. Slovák vybral z 

jeho rozhlasového vystúpenia nasledujúce myšlienky: "Nedić medzi iným povedal, že vláda 

považuje za najväčšiu národnú úlohu zachrániť jadro srbského národa pred zničením [...] 

Vláda je mimo a nad každou politickou stranou je len ochrancom Srbstva". V tomto prejave 

dal M. Nedić ultimátum všetkým tým, ktorí sa nachádzajú v lesoch medzi ozbrojencami, aby 

sa vrátili do svojich domovov do 17. septembra 1941. Zároveň však pohrozil, že: "Tí ale ktorí 

neuposlúchnu túto poslednú výzvu, budú srbským národom zničení s tým vedomím, že týmto 

sa zachránilo jeho vlastné zničenie".29 V novembri 1941 generál Nedić adresoval ďalšiu 

výzvu povstalcom s cieľom zastaviť boj. Slovák z jeho rozhlasového vystúpenia vybral jednu 

pasáž: "Za čo bojujete? Stratili sme slobodu. Nemôžeme ju násilím späť získať, lež len 

                                                                                                                                                         
komunistickí násilníci obesení“. In: Slovák, roč. XXIII, 19. august 1941, č. 190, s. 2; „Komunistické zločiny v 
Srbsku“. In: Slovák, roč. XXIII, 18.október 1941, č. 241, s. 5; „Komunistickí záškodníci v Srbsku“. In: Slovák, 
roč. XXIII, 26. október 1941, č. 248, s. 2. 
26  „Nová srbská vláda“. In: Slovák, roč. XXIII, 31. august 1941, č. 200, s. 4. 
27  PELIKÁN, Jan: Srbsko za druhé světové války: okupace, odboj, revoluce. In: Dějiny Srbska, 
Nakladatelství LN, Praha 2005, s. 412 
28  PELIKÁN, Jan: Srbsko za druhé světové války: okupace, odboj, revoluce. In: Dějiny Srbska, 
Nakladatelství LN, Praha 2005, s. 396-397. 
29  „Posledné varovanie srbských komunistov“. In: Slovák, roč. XXIII, 16. september 1941, č. 213, s. 5. 
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rozumom. Vašimi nezmyselnými činmi vyvolávate prirodzené odvetné opatrenia nemeckých 

úradov. Dosť bolo už krvi a obetí! [...] Strhnite červený závoj z vašich očú! Nebuďte hluchými 

pred hlasom srbského národa! Zložte zbrane!" K tomuto vyhláseniu Slovák dodáva, že: "Boj 

proti komunistom vo vnútri štátu zaznamenáva v posledných dňoch ďalšie úspechy. Viaceré 

komunistické bandy boli zničené".30 Koncom roku sa v denníku Slovák objavilo viacero správ 

avizujúcich blízky koniec povstaleckých činností. Tieto správy boli prevzaté zo srbskej 

režimistickej tlače: "Časopis Novo Vreme oznamuje, že mnohí sedliaci, ktorí sa zo začiatku 

pripojili k partizánom, teraz nahliadajú, že ich vlastne zneužili pre boľševické ciele".31 Okrem 

toho ako sa uvádza v tomto článku, zimné počasie prinútilo mnohých partizánov na návrat do 

svojich obcí, kde boli mnohí zatknutí. Aj na Wilhelmstrasse konštatovali, ako sa uvádza v 

ďalšom článku Slováka, že sa v spolupráci s vládou M. Nedića podarilo rozbiť väčšie 

partizánske skupiny a upokojiť tak situáciu. Nastolenie úplného poriadku by malo byť už len 

otázkou času.32  

 

 Povstalecká činnosť bola skutočne koncom roku 1941 utlmená. Komunistami vedené 

partizánske vojsko bolo vytlačené zo Srbska a nekomunistický veľko-srbský odboj vedený D. 

Mihajlovićom prerušil v tomto období aktívnu činnosť.33 V súvislosti s tým sa zintenzívnila aj 

agitačná kampaň Nedićovho kabinetu. Slovák informuje, že jednotliví ministri mali prejavy v 

rôznych častiach okupovaného Srbska, jednému z nich sa venoval podrobnejšie: "Minister 

vyučovania Jonič rečnil na ľudovom zhromaždení vo Valjeve. Odsúdil čo najostrejšie 

počínanie emigrantskej vlády v Londýne. Títo emigranti povedal minister vyučovania stratili 

vôbec právo nazývať sa Srbmi. Ďalej odsúdil minister Jonič britskú vládu, ktorá nemala dosť 

zo srbskej katastrofy, ale sa pokúša aj ďalej rozoštvať srbský národ. Pokus s Juhosláviou 

škodil najviac Srbsku. Srbi sa musia vrátiť späť k čistej srbskosti [...] načim čerpať 

ponaučenie zo skúsenosti a zničiť raz a navždy zárodok komunizmu. Treba sa brániť proti 

lživej a drzej propagande Londýna a netreba zabúdať, že Srbsko zaujme v novej Európe to 

miesto, ktoré si zaslúži [...] iba zachovaním poriadku a pokoja možno [...] vybudovať štát a 

očakávať lepšiu budúcnosť".34 V podobnom duchu sa nesie aj ďalšia výzva M. Nedića, ktorý 

ako uvádza Slovák: "žiadal naliehave kľud, poriadok prácu, ktoré zaručia budúcnosť a 

existenciu Srbska. [...] Temné živly začínajú vyvolávať rozvrat. Obávam sa, aby nevykopali 

                                                 
30  „Nová výzva generála Nedića“. In: Slovák, roč. XXIII, 5. november 1941, č. 253, s. 4. 
31  „Partizánska vojna v Srbsku pred ukončením“. In: Slovák, roč. XXIII, 23.november 1941, č. 270, s. 2.  
32  „Poriadok v Srbsku je už zabezpečený“. In: Slovák, roč. XXIII, 28. november 1941, č. 274, s. 2.  
33  NIKOLIĆ, Kosta: Ravnogorské hnutí a německé okupační síly v Srbsku v letech 1942-1944. In: 
Slovanský přehled, roč. XC, 2004, č. 2, s. 249-274. 
34  „Srbi sa musia vrátiť k čistej srbskosti“. In: Slovák, roč. XXIV, 19. február 1942, č. 40, s. 2. 
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hrob srbskému národu. Týmito temnými živlami sú platení agenti Londýna a Moskvy. [...] Srbi 

už dva razy naleteli, ale pre tretí prípad neexistuje nijaké odpustenie".35 M. Nedić vystúpil vo 

svojom prejave aj proti Mihajlovićovi. Podľa Nedića: "Veľká Británia zastávala vždy zásadu, 

že musí zničiť iných, aby sa mohla sama zachrániť. Nástrojom tejto politiky je teraz Draga 

Mihajlovič, ktorého načim označiť za najväčšieho nepriateľa národa, nakoľko je ochotný 

uspokojiť návrhy Londýna a vyvolať novú občiansku vojnu. Nakoľko však národ nechce ho 

poslúchať, pokúša sa dosiahnuť svojho cieľa terorom, ktorý je nielen ďalším prelievaním 

nevinnej krvi, ale aj vyprovokovanie k odplatným opatreniam". 36  

 

 So vzrastajúcou činnosťou odboja (jej ťažiskom sa stala Bosna) úmerne rastie aj priestor, 

ktorý mu tlač venuje. Napriek neujasnenej a mätúcej propagandistickej terminológii sa s 

postupom času slovenský čitateľ môže zorientovať v neprehľadnej situácii na Balkáne. Podľa 

tvrdení, ktoré prevzal Slovák z šedej knihy37, vydanej chorvátskym Ministerstvom 

zahraničných vecí sa povstalci po kapitulácii Juhoslávie, začali zgrupovať v dvoch vetvách. 

Prvú četnicko-vojenskú tvorili ostatky regulárnej armády, ktoré neodovzdali zbrane Nemcom, 

ale ostali v neprístupnom teréne s úmyslom viesť odboj. Na ich čelo sa postavil Dragoljub 

Mihajlović a ich záškodnícka činnosť začala už v priebehu leta 1941. Čoskoro však presunuli 

svoju činnosť na územie Bosny, lebo ako tvrdí Slovák, Mihajlović nechcel bojmi ohrozovať 

Srbsko. Koncom augusta prevzala iniciatívu druhá vetva-partizánska. Partizáni boli taktiež 

vytlačení zo Srbska do Bosny kde podobne ako četnici obrátili svoju činnosť proti 

Nezávislému štátu Chorvátsko. 38 Obidve línie odboja mali svoje (úplne protichodné) 

predstavy o budúcnosti obnovenej Juhoslávie. To zapríčinilo, že aj napriek krátkemu obdobiu 

spolupráce sa ich cesty rozišli a ich nezhoda prerástla v otvorený konflikt. Už 3. novembra 

1941 vydal Mihajlović svojim četnikom rozkaz na útok na partizánov a četnici sa zúčastnili aj 

na protipartizánskej ofenzíve na prelome rokov 1941/42.39 Mihajlovićovou predstavou bolo, 

že sformuje a pripraví dobre zorganizované podzemné hnutie, ktoré nebude dráždiť 

                                                 
35  „Nedić k srbskému národu“. In: Slovák, roč. XXIV, 11. marec 1942, č. 58, s. 4.  
36  „Nedić vyhlásil boj vnútorným nepriateľom Srbska“. In: Slovák, roč. XXIV, 22. december 1942, č. 
293, s. 5. 
37  Obdoba nemeckých šedých kníh, v ktorých boli zverejnené materiály "kompromitujúce" bývalú 
juhoslovanskú vládu zo spolupráce so Spojencami. Okrem iných skutočností aj týmito dôkazmi Nemci 
odôvodňovali oprávnenosť svojho útoku na Juhosláviu.  
38  „Politické pozadie partizánskej činnosti v Chorvátsku“. In: Slovák, roč. XXV, 3. február 1943, č. 28, s. 
4. 
39  TEJCHMAN, Miroslav: Kořeny nenávisti (Z dějin chorvatsko-srbských vztahů). In: Slovanský 
přehled, roč. LXXVIII, 1992, č. 4., s. 386-396.  
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okupátorov zbytočnými výpadmi40 a v pravý čas zasiahne do rozhodujúceho boja. Táto 

taktika spočiatku korešpondovala aj britskými plánmi a Británia podporovala Mihajlovića aj 

materiálne. V septembri 1941 Mihajlović nadviazal prvý krát rádiostyk s Britmi a v októbri k 

nemu bola vyslaná prvá vojenská misia vedená kapitánom Hudsonom.41  

 Konflikt medzi oboma vetvami odboja, ktorý prerástol v občiansku vojnu neunikol ani 

pozornosti slovenskej tlače. V Slovenskej pravde sa píše: "Srbi prežívajú teraz svoju 

najväčšiu tragédiu v celej svojej histórii, lebo podľa slov znalcov tamojšieho života a 

vlastných výpovedí Srbov, partizáni v Srbsku rozdelení na dve skupiny, nacionalistickú v čele 

s plukovníkom Dražom Michajlovićom a komunistickú podliehajúcu vplyvu Moskvy, 

vypovedali si vzájomný boj, ktorého výsledkom je vzájomné potieranie a vzájomné vraždenie". 

V článku sa uvádza, že doteraz padlo za obeť tomuto stretu 70 000 ľudí. Ďalej sa píše, že 

Mihajlović "vypracoval si vraj program s cieľom obnoviť bývalú srbskú Juhosláviu, dokonca 

v širších hraniciach. Jeho politickí radcovia sú vraj spisovateľ Dragiša Vasić a docent 

Drašković, všetci vodcovia z bývalého Srbského klubu".42 Pre málopočetnosť svojich 

bojovníkov (v texte uvedených ako "partizánov"- poznámka M.J.) " veľmi často zastavoval 

Michajlović boj proti terajšej srbskej vláde a nemeckým okupačným vojskám, ba dokonca aj 

ponúkal svoje služby v boji proti partizánom, podliehajúcim vplyvu Moskvy. To práve bolo 

príčinou, že komunistickí partizáni srbskí vraždili s ešte väčšou nenávisťou Michajlovičových 

prívržencov a mierny srbský ľud, sympatizujúci s terajšou srbskou vládou". V závere bola 

zhodnotená činnosť partizánstva ako katastrofálna, pretože viedla " k terajšej hospodárskej a 

politickej katastrofe Srbska".43  

 Od obratu vo vojne v roku 1943 sa slovenská tlač v stále väčšej miere zaoberá úvahami a 

rôznymi špekuláciami o vývoji po vojne. Zaznamenáva rast vplyvu ZSSR. Svoje miesto 

dostali aj dovtedy zväčša ignorované aktivity exilových vlád. Tlač si ich väčšmi všíma a vedie 

polemiku s londýnskym vysielaním, ktoré prezentuje ich záujmy. Široký priestor dostali v 

slovenskej tlači úvahy o možnej invázii na Balkán. Vytvorenie druhého frontu na Balkáne 

bolo doslova opsesiou britského premiéra Winstona Churchilla, ktorý neúnavne presadzoval 

túto myšlienku pri rozhovoroch a poradách s americkými spojencami. Churchillovou 

predstavou bolo, že Briti sa vrátia na kontinent na tých miestach odkiaľ naposledy z neho 
                                                 
40  Chcel sa vyhnúť drakonickým represáliám, podľa ktorých mal byť za každého raneného, či zabitého 
nemeckého vojaka popravených 50, respektíve 100 ľudí. - TEJCHMAN, Miroslav: Jihoslované v období druhé 
světové války. In: Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství LN, Praha 2001, s. 470.  
41  TEJCHMAN, Miroslav: "Balkánska politika" Velké Británie v letech druhé světové války (1941-
1944). In: Slovanský přehled, roč.69, 1983, č. 5, s. 401. 
42  Srbský kultúrny kruh - neformálne, nestrannícke združenie, v ktorom sa od roku 1937 zoskupovala 
srbská inteligencia nespokojná so zahranično a vnútropolitickým kurzom juhoslovanskej vlády.  
43  „Obraz dnešného Srbska a Grécka“. In: Slovenská pravda, roč. VII., 27.október 1942, č. 247, s. 2. 
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ustúpili, pamätal pri tom aj na skúsenosti so solúnskeho frontu z čias 1. svetovej vojny, ale asi 

najzávažnejším dôvodom pre ktorý W. Churchill presadzoval inváziu na Balkáne bola obava 

z postupujúcich sovietskych vojsk a snaha prehradiť ich postup do strednej Európy. Túto ideu 

sa mu však nepodarilo presadiť pre nesúhlas Američanov44 a samozrejme aj sovietov. Tlač 

zdôrazňovala, že nemecké velenie je na túto alternatívu dobre pripravené a výstavba opevnení 

pozdĺž Jadranu je v plnom prúde.45 V úvahách o invázii tlač poukazovala aj na technickú 

stránku veci a zdôrazňovala, že geomorfologické podmienky balkánskeho polostrova značne 

znemožňujú úspešnosť takéhoto podniku čo nahráva obrancom.46  

 Pozornosť tlače od roku 1943 pútala aj kríza v juhoslovanskej exilovej vláde, ktorá spočívala 

jednak v nedoriešenej chorvátskej otázke, jednak v tom, že situácia na bojisku sa začala 

vyvíjať v prospech aktívnejších komunistických partizánov, čo viedlo k tomu, že priazeň 

britskej vlády sa obracala v ich prospech na úkor Mihajlovića, ktorý sa stal aj prekážkou 

kooperácie so ZSSR. Do popredia sa stále viac dostáva úspešný vodca komunistického 

vedenia Josip Broz zvaný Tito, ktorého si viac začala všímať aj tlač. Kráľ Petar II. 

Karadjordjević dňa 18.mája 1944 prijal demisiu Purićovej vlády, ktorá trvala na 

nezmieriteľnom stanovisku k Titovým partizánom a zostavením novej vlády poveril Dr. Iva 

Šubašića, pôvodom Chorváta, bývalého bána Chorvátskej bánoviny utvorenej dohodou 

Cvetković-Maček, ktorý si ako podmienku kládol práve vylúčenie D. Mihailovića z vlády, 

čím bol prijateľný aj pre Londýn a Moskvu. Slovenská tlač v tejto súvislosti hovorí o 

nevyberanom nátlaku britských kruhov na kráľa Petra. Na osude kráľa Petra, ktorý bol 

vtiahnutý do vojny aby bol na jej konci odkopnutý, sa ilustruje, čo môžu od Británie získať 

malé národy.47 Podľa nemeckých zdrojov, ktoré tlač preberá „exkráľ“ Petar je už iba „loptou“ 

v rukách Tita a jeho pomocníkov a jeho postavenie závisí výlučne od ich blahovôle.48 Podľa 

slovenskej tlače belehradské kruhy vnímajú poverenie Šubašića zostaviť vládu za slabošstvo 

kráľa. Nedić k tomu poznamenal: "Naše stanovisko voči Šubašičovi je rovnaké ako voči 

Titovi. Poznáme jeho úlohu ako bána Chorvátska a vieme, že Šubašič je slobodný murár. 

Práve tak vieme aj to, že sa už dávno postavil na stranu protivníkov pravoslávnej viery a 

                                                 
44  TEJCHMAN, Miroslav: "Balkánska politika" Velké Británie v letech druhé světové války (1941-
1944). In: Slovanský přehled, roč.69, 1983, č. 5, s. 394-407. 
45  „Balkán zaistený pred inváziou“. In: Slovák, roč. XXVI, 27. január 1944, č. 21, s. 2.  
46  „Uskutoční sa invázia na Balkán?“ In: Slovenská politika, roč. XXIV, 26. august 1943, č. 194, s. 2. 
47  „Tito - Londýn – Moskva“. In: Slovák, roč. XXVI, 24. máj 1944, č. 117, s. 2. 
48  „Šubašič oslavuje Tita“. In: Slovák, roč. XXVI, 12. júl 1944, č. 155, s. 2. 
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srbstva".49 Podľa srbského režimistického časopisu Obnova je to "manifestovanie 

bezškrupulózneho tlaku anglickej vlády na kráľa Petra...".50 

 

 S blížiacim sa frontom aj propagandistický aparát režimu M.Nedića, podobne ako na 

Slovensku, alebo Chorvátsku vydáva zúfalé vyhlásenia mobilizačného charakteru na svoju 

záchranu. Aktivizuje sa propaganda vystríhajúca a mobilizujúca srbské sedliactvo k odporu 

voči boľševizmu, nepriateľovi srbstva a pravoslávia. Známy režimistický novinár Dr. Danilo 

Gregorić, ktorého článok prevzala Slovenská politika píše, že bombardovanie miest na 

Balkáne je anglo-americkou podporou sovietom. Podľa neho je to príprava na boľševickú 

revolúciu na tomto území a jeho zabratie sovietmi. "Fronty delia sa na juhovýchode. Predtým 

boli tri: anglický, sovietsky a nemecký, teraz sú len dva: komunistický, ktorý reprezentuje 

Tito, [...] a nacionálny front, ktorý je národný a súčasne európsky. Tento je dnes na jednej 

línii s vojnovým vedením Európy na východe. Tretej alternatívy niet".51 V ďalšej reakcii, 

tentoraz na bombardovanie mesta Niš bolo vydané oficiálne komuniké, v ktorom sa uvádza: 

„Naši veľkí priatelia a spojenci sa rozhodli vykynožiť a zničiť srbský národ. Čo sa im nedarí 

pomocou bánd Broza - Tita, pokúšajú sa dosiahnuť teroristickými útokmi na naše mestá a 

dediny. To je ich vďaka za to, že sa Srbsko obetovalo pre ich záujmy".52 

Tieto zúfalé pokusy však už nič nemohli zmeniť na vopred určenom dianí.  

 

 Po porážke Juhoslávie v slovenskej tlači pomaly doznievala protisrbská kampaň. V tomto 

období sa tlač vracala k balkánskemu ťaženiu, analyzovala príčiny a vinu pripisovala V. 

Británii, ktorú v súlade s oficiálnou líniou nemeckej propagandy obviňovala z toho, že 

"poštvala" Srbov do vojny. Postupne s odstupom času sa začína meniť negatívny obraz 

pripisujúci kolektívnu vinu srbskému národu v prospech konštruktívnejšieho prístupu.  

Celkovo možno skonštatovať, že v období po porážke Juhoslávie, pomaly opadol záujem 

slovenskej tlače o srbskú časť bývalej Juhoslávie. Tento sa obrátil na zveľaďovanie 

slovensko-chorvátskych vzťahov. O dianí v okupovanom Srbsku sa slovenský čitateľ 

dozvedal len torzovite a aj z informácií tlače nadobúdal značne schématický, deformovaný 

obraz. Spravodajstvo tlače bagatelizovalo rozsah odboja v Srbsku a informovalo o ňom len 

ako o komunistickej činnosti. Koncom roku 1941, ale aj celý rok 1942 tvoria väčšinu 

príspevkov práve optimisticky ladené články o úspešnom rozbíjaní "komunistických bánd". 

                                                 
49  „Belehrad o politike emigrantov“. In: Slovák, roč. XXVI, 4. jún 1944, č. 126, s. 2. 
50  „Belehrad o politike emigrantov“. In: Slovák, roč. XXVI, 4. jún 1944, č. 126, s. 2. 
51  GREGORIĆ, Danilo: Bomby na Balkán. In: Slovenská politika, roč. XXV, 21.máj 1944, č. 115, s 1. 
52  „Srbský hlas k leteckej vojne“. In: Slovák, roč. XXVI, 24. august 1944, č. 190, s. 2. 
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Veľký priestor tlač venuje od konca roku 1941 až do začiatku roku 1943 prejavom generála 

M. Nedića vyzývajúcim na pokoj zbraniam, ktorý by umožnil budovanie srbskej štátnosti v 

rámci nemeckého okupačného systému. Dá sa vycítiť istá sympatia k Nedićovi a jeho úsiliu. 

Slovenská tlač začína Srbov prezentovať ako tradičnú roľnícku kultúru, ktorá bola vládnou, 

od národa odtrhnutou klikou zvedená nesprávnym smerom. Generál Nedić je v podaní 

slovenskej tlače tým správnym vodcom, ktorý srbských roľníkov vráti na správnu cestu, tak 

aby sa mohli aj oni svojou mierumilovnou prácou podieľať na vybudovaní novej Európy. V 

priebehu roku 1942 a začiatku roku 1943 s narastajúcim rozsahom odbojovej činnosti už ani 

slovenská tlač nemôže ignorovať situáciu a začína uverejňovať články prevzaté z 

chorvátskych zdrojov, ktoré umožňujú slovenskému čitateľovi lepšie sa zorientovať v 

komplikovanej situácii na území bývalej Juhoslávie. Tak sa konečne v denníkoch objavujú 

informácie o existencii dvoch vetiev odboja a začína sa pomerne často spomínať meno D. 

Mihajlovića a ciele jeho hnutia. S nárastom postavenia komunistov Juhoslávie od začiatku 

roku 1944 začína tlač hovoriť aj o ich vodcovi J. B. Titovi. Rast jeho prestíže a postavenia 

dokumentujú aj články v slovenských denníkoch, z ktorých vyplýva, že Tita začína 

rešpektovať aj Británia, ktorá dokonca pristúpi aj k personálnym zmenám v exilovej vláde, 

len aby sa podarilo kompromisom dohodnúť s Titom-novým pánom situácie. 
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