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Načertanije ako ideová a politická platforma srbského nacionalizmu v 19. 

storočí 

 

Maroš MELICHÁREK 

 

Vytvorenie srbského národného programu: Ilja Garašanin a Načertanije 

 
 Všetky teórie viažuce sa k definícii národnej identity srbského národa, jeho špecifík, jazyka, 

náboženstva či geografického ohraničenia, ktoré vznikali v prvej polovici 19. storočia (v 

prechádzajúcej kapitole boli spomenutí napr. Obradovič, Karadžič a i.) našli svoje uplatnenie 

v myšlienkach významného srbského politika vtedajšej doby Ilju Garašanina.1 Jeho 

Načertanije, v slovenčine prekladané ako náčrt, resp. plán, je prvým národným programom 

moderného Srbska a jeden z mála podobných programov, ktoré sa zachovali v písanej forme. 

Tajnosť, ktorou je vznik tohto programu poznačený mu dodalo auru istej mystiky: prevláda 

názor, že päť desaťročí o tomto programe vedeli iba popredné politické špičky Srbska a 

pravdepodobne i Čiernej hory. Podrobným štúdiom a analýzou sa však dozvedáme o 

mnohých politických osobnostiach, ktoré o Načertanijí v dobe jeho vzniku vedeli.2 Širšia 

verejnosť sa však s týmto textom zoznámila až v roku 1906, keď bol publikovaný v 

Belehradskom žurnále. Načertanije počas svojej existencie spôsobilo mnoho kontroverzií. 

Jednou z najčastejšie kladených otázok historikov v súvislosti s týmto náčrtom je, či ide o 

program vyslovene srbský ( v pejoratívnom zmysle slova „veľkosrbský“) alebo v širšom 

zmysle slova juhoslovanský. Odhliadnuc od kontextu doby v ktorom vzniklo, bolo používané 

ako kľúčový argument potvrdzujúci srbskú politiku za hegemonistickú vo vzťahu k ostatným 

juhoslovanským krajinám. 

                                                 
1  Ilija Garšanin /v srbčine -Илија Гарашанин/. Narodil sa v mestečku Garaš neďaleko Kragujevacu v 
rodine obchodníka s dobytkom r. 1812. Jeho pravé meno bolo Ilja Savić. Svoju kariéru začal ako plukovník v 
armáde a to v roku 1837. V roku 1843 bol menovaný za ministra vnútra. Pôsobil i vo funkcii ministra 
zahraničných vecí – v r. 1861 a 1867 za vlády Michala Obrenovića, kde sa snažil zbaviť ruského protektorátu 
nad srbským územím a priblížiť Srbsko viac západu. V r. 1853 bol zásadne proti vstupu Srbska do rusko – 
tureckej vojny. Ruská strana žiadal od princa Alexandra Karadžordževića jeho rezignáciu, kvôli antiruským 
postojom. Garašanin taktiež docielil aby sa znovu začalo schádzať národné zhromaždenie. Počas vlády Michala 
Obrenovića podarilo na medzinárodnej úrovni dosiahnuť odstúpenie všetkých srbských pevností Srbsku ( v 
Belehrade r. 1867). Zo spoločenského života odchádza r. 1867 a svoj život dožíva v ústraní na svojom statku v 
Groške. Garšanin je považovaný za prvého „projuhoslávskeho“ politika. Presadzoval teóriu, že iba veľký 
juhoslovanský štát môže vzdorovať a byť nezávislý od Ruska či Rakúska. Zomiera 22. júna r. 1874 vo veku 62 
rokov. V historiografii sa stretávame i s pomenovaním „ Bismarck Balkánu.“ Rovnaký názov nesie i publikácia 
Davida MacKenzieho – Ilija Garašanin Balkan Bismarck 
2  BATAKOVIĆ, T. Dušan: Ilja Garašanin's „Načertanije“. Belehrad: Serbian Acedemy of Arts /Institute 
for Balkan Studies/, 1994. s. 1. dostupné na: <http://www.rastko.org.yu/istorija/batakovic/batakovic-
nacertanije_eng.html >[online] 
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Historický kontext Načertanija a priame zahraničné vplyvy 

 

 Vytvorenie srbského národného programu sa nedialo vo vzduchoprázdne a nezávisle od 

ostatného európskeho politického diania. Garšanin bol do značnej miery ovplyvnený ďalšími 

prácami. Princ Adam J. Czartorisky, ktorý v minulosti pôsobil ako ruský minister 

zahraničných vecí počas napoleonského obdobia v r. 1801 – 1807 a neskôr ako predseda 

dočasnej poľskej vlády 1830 – 18313 založil v Paríži diplomatický úrad, ktorý združoval sieť 

agentov operujúcich na Balkáne bojujúcich proti zámerom Ruska a Rakúska. Táto sieť bola 

do značnej miery podporovaná francúzskou a britskou diplomaciou. Na svoju misiu v 

osmanskej ríši dostali z francúzskeho ministerstva 10 000 frankov, v roku 1847 sa táto dotácia 

zvýšila na 28 000 frankov. Z britskej strany ich podporovala hlavne asociácia vedená lordom 

D. Stuartom.4 V januári 1843 adresoval Srbsku jeho „Conseils sur la conduite á suivre“ v 

preklade „Správa o nasledujúcej spolupráci“, v ktorej nabádal predstaviteľov srbského 

kniežatstva na rozširovanie práv a teritória presadzovaním zmierlivej politiky voči Porte. 

Navrhoval taktiež, aby Srbsko okolo seba zhromaždilo ostatné slovanské národy Balkánu, ale 

aby bolo opatrné voči Rusku a Rakúsku. V rokoch 1843-1844 napísal czartoriskeho agent v 

Belehrade Čech František A. Zach (v srbochorvátčine sa jeho meno vyskytuje ako Franjo 

Zah) svoj návrh riešiaci postoj Srbska k ostatným krajinám pod názvom „Plán slovanskej 

politiky Srbska“.5 Ďalšou prácou ktorá do značnej miery ovplyvnila Garašanina ešte pred 

spomínanými návrhmi Zacha a Czartoriského, bolo dielo britského diplomata a publicistu, 

sekretára britskej ambasády v Konštantínopole (1836 – 1837) Davida Urquharta6 – A 

                                                 
3  ŠVANKMAJER, Milan a kol.: Dějiny Ruska. Praha: NLN, 2004. s. 246. 
4  BATAKOCVIĆ, T. Dušan: Ilja Garašanin's „Načertanije“. Belehrad: Serbian Acedemy of Arts 
/Institute for Balkan Studies/ 1994, s. 1 dostupné na: <http://www.rastko.org.yu/istorija/batakovic/batakovic-
nacertanije_eng.html >[online] 
5  Samotné Načertanije sa v mnohom na prácu Františka Zacha podobá. Hoci, Ilija Garašanin vynechal a 
nebral do úvahy časti, kde Zach rozoberal alianciu s Chorvátskom a Českom. Súvisí to s faktom, že Zach bol v 
kontakte s predstaviteľmi ilýrskeho hnutia. Zach sa s týmto hnutím poľahky stotožnil, keďže jeho princípy boli 
veľmi blízke Čechom i Slovákom. Vodca ilýrskeho hnutia Ljudevit Gaj sa s programom F. Zacha stotožnil a 
akceptoval jeho postuláty na riešenie otázky južných Slovanov: a, zjednotenie Juhoslovanov pod dynastiou 
Karadžordževićovcov. b, prerod európskej osmanskej časti na slovanský štát. c, Srbsko ako centrum a 
diplomatický reprezentant Juhoslovanov. d, anektovanie Bosny Srbskom. e, vylúčenie Ruska a rakúska z 
národnej politiky a možná spolupráca s FR. a G.B. I. Garašanin sa s týmito názormi stotožnil len do istej miery.  
6  D. Urquhart je autorom viacerých publikácií týkajúcich sa Balkánu, Osmanskej ríše a medzinárodných 
vzťahov veľmocí na balkánskom polostrove - Manual of the Turkish Bath: Heat a Mode of Cure and a Source of 
Strength for Men and Animals (London: John Churchill and Sons, 1865), Progress of Russia in the West, North, 
and South, by Opening the Sources of Opinion and Appropriating the Channels of Wealth and Power (second 
edition, 1853), Turkey and its Resources: Its Municipal Organization and Free Trade; The State and Prospects of 
English Commerce in the East; The New Administration of Greece, Its Revenue and National Possessions 
(London: Saunders and Otley, 1833) dostupné na: 
<http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Urquhart%2C%20David%2C%201805-
1877> [online]  
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Fragment from the history of Serbia (v slovenskom preklade Fragment zo srbskej histórie). 

Urquhart v roku 1833 precestoval Srbsko a stretol sa i s princom Milošom Obrenovićom. 

Vtedy si uvedomil, že Srbsko má medzi južnými Slovanmi veľmi unikátnu pozíciu. Vo svojej 

správe britskému ministerstvu zahraničných vecí roku 1833 navrhoval, aby bolo Srbsko 

zbavené ruského vplyvu za pomoci Veľkej Británie a Francúzka (dospel k tomu po 

rozhovoroch s kniežaťom Milošom). Kniha D. Urquharta vyšla až roku 1843. Autor v nej 

vyzdvihuje hrdinskú minulosť Srbska a tvrdí že rovnaká úloha je Srbsku určená i v 

prítomnosti: „Srbsko bolo veľké a mocné kráľovstvo, keď bolo moskovské kniežatstvo zložené 

iba z nepokojných provincií a Poľsko bolo nevyslovené meno...Ona (Srbsko) je centrom 

odporu v rámci slovanských národov voči moskovskému despotizmu a predstavuje bariéru 

voči ruským ambíciám v Európe. V tejto súvislosti sú Srbi faktorom najvyššej bezpečnosti. Sú 

najdôležitejším slovanským národom...“7 Miloš Obrenović chápal, že slobodnému vývoju 

Srbska prispeje iba oslobodenie sa od zahraničnej závislosti, taktiež od závislosti na Rusku, 

hoci patria do jednej jazykovej skupiny i náboženstva. V tejto súvislosti je treba povedať, že 

práca D. Urquharta je do značnej miery adaptáciou britských pohľadov a nárokov na región 

Balkánu. Ilja Garašanin položil základy svojho programu na týchto troch predstavených 

prácach, no z každej si zobral iba časti vyhovujúce Srbsku a jeho vnútornej i zahraničnej 

politike. Garašanin spočiatku nechcel vytvoriť federáciu juhoslovanských štátov, snažil sa o 

vytvorenie jednotného centralizovaného srbského národného štátu, ktorého hranice budú 

zahŕňať celistvú srbskú entitu, rovnako ako srbské historické teritória.8 Garašanin bol 

presvedčený, že iba etnicky jednotný štát môže byť stabilný, a preto považoval juhoslovanskú 

ideu za neuskutočniteľnú keďže takýto multinárodný celok sa môže pod ťarchou 

nacionálnych, etnických a náboženských rozporov ľahko rozpadnúť.  

 

Záverečný text: Od historického legitimizmu k modelu národného štátu 

 

 Ako už bolo viac krát spomenuté autorom textu bol minister vnútra srbského kniežatstva a 

pilier konštitucionalistickej vlády Ilja Garašanin. Načertanije vzniklo za vlády princa 

Alexandra Karadžordževića (1842 – 1858), ktorý bol síce oficiálnym vládcom, hoci je treba 

povedať, že faktická moc zostala v rukách tzv. „ústavobrániteľov“ resp. „konštitucionalistov“. 

                                                 
7  URQUHART, David: A fragment of the History of Servia. Londýn 1843. Belehrad: Archiv Srbije 
1989, s. 14 
8  SOTIROVIĆ, Vladislav B.: Balcanica, Serbica, Yugoslavica. Vilnius: Vilnius University Press 2007, s. 
52 dostupné na: 
<http://www.freewebs.com/oplenac/Sotirovic%20Balcanica%20Serbica%20Yugoslavica%20printed%20version
%20as%20a%20book.pdf >[online] 
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Popri Garašaninovi bol vedúcou osobnosťou politického života i predseda vlády Avram 

Petronijević. Tento režim tvorila uzavretá oligarchia, ktorá sa síce snažila o obmedzenie vlády 

kniežaťa no treba podotknúť, že prispela k modernizácii Srbska a jeho priblíženiu západu. V 

roku 1848 bola reorganizovaná skupština, v ktorej mali zasadať po novom volení poslanci a 

zástupcovia vyšších škôl, duchovenstva a armády. Mala sa schádzať každé tri roky a bez jej 

súhlasu nemohla byť schválená ústava. Je pravdepodobné, že prevedenie tejto reformy bolo 

snahou Iliju Garašanina vyhnúť sa revolúcii a presadiť potrebné reformy zhora. Pevnú 

štruktúru dostali i ministerstvá, ktoré sa však začali budovať už za vlády Miloša Obrenovića. 

Vznikol byrokratický aparát európskeho typu a nový občiansky zákonník z roku 1844 posilnil 

majetkovú istotu. Modernizácia sa dotkla i školstva – hlavne šlo o gymnáziá 

(najvýznamnejšími boli Kragujevacké a Belehradské), ktoré prispievali k upevňovaniu 

modernej srbskej identity.9 Všetky tieto modernizačné snahy boli spojené s rokom 1844 a 

vypracovaním tajného národného programu, už spomínaného Načertanija. Garašaninova 

politika je v historickej spisbe viac krát porovnávaná s politikou presadzovania „veľkej ideje“ 

Ioannisom Kolettisom, ministerským predsedom Grécka v 40. rokoch 19. storočia.10 

Garašanin veril, že Srbsko musí mať plán pre svoju budúcnosť, a preto že je príliš malé, aby 

dokázalo prežiť, musia jeho hranice zahŕňať všetkých Srbov, teda i tých žijúcich mimo 

územia kniežatstva. Srbské kniežatstvo by malo začať budovať svoju pozíciu anektovaním 

Bosny a Hercegoviny, západnej časti Bulharska, Čiernej Hory, Sandžaku /územie medzi 

Srbskom a Čiernou Horou okolo mesta Novi Pazar/, časti severného Albánska a Kosova. V 

druhej fáze šlo o snahu získať územia obývané Srbmi na území Habsburskej monarchie a to – 

Chorvátsko, Slavónsko, Banát, Sriem, Bačku a Dalmáciu. Tieto fázy reflektujú i jeho 

predpoklad, že ako prvá sa rozpadne Osmanská ríša a potom Habsburská monarchia. Prvým 

územím, ktoré bolo považované za srbské bola už spomenutá Bosna a Hercegovina. Drvivá 

väčšina srbských historikov 18. a 19. storočia (Jovan Rajić, Dimitrij Davidović, Milan 

Vukičević a i.) radila Bosnu jednoznačne do srbských dejín. Tvrdili, že Bosna bola súčasťou 

srbského štátu už za čias kniežaťa Časlava, že tzv. bogomilovia vyšli z lona východnej 

kresťanskej cirkvi, že najslávnejší panovník stredovekej Bosny kráľ Tvrtko I. Kotromanić sa 

programovo hlásil k srbskej štátnej tradícii atď. Myšlienka o potrebe spojenia rozdelených 

častí srbského národa a teda i spojenia s Bosnou sa objavuje i v 60. rokoch 19. storočia v 

kruhoch Zjednotenej omladiny Srbskej, do ktorej v tej dobe vstupovalo mnoho mladých 

                                                 
9  PELIKÁN, Ján a kol.: Dějiny Srbska. Praha: NLN 2005, s. 182.  
10  KABRDA, Jozef – KOLEJKA, Jozef – PRAŽÁK, Richard: Dějiny národů střední a jihovýchodní 
Evropy – část I. 1790 – 1878. Praha: Státní pedagogický nakladatelství, 1963. s. 70. 
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Srbov pôvodom z Bosny, ktorí sa neskôr do vlasti vracali ako učitelia na srbských cirkevných 

školách.11 Územie Bosny a Hercegoviny sa stalo jedným z najspornejších území, na ktoré si 

činili nárok tak ako Srbi i Chorváti.  

 V srbskej, chorvátskej no i medzinárodnej historiografii sa už dlhodobo vedú dohady, na 

akom princípe postavili Garašanin svoju ideu. Prvá skupina je presvedčená, že sa snažil iba o 

jednostranné obnovenie stredovekého štátu na historických tradíciách tvrdiac, že Garašanin za 

model srbského štátu považuje srbské kráľovstvo z rokov 1346 – 1371. Tu je však treba jasne 

povedať, že Garašanin vôbec nepredpokladal získať späť rozsiahle územie Grécka, ktoré k 

Srbsku patrilo za vlády Dušana.12 Taktiež sa táto časť historikov snaží poukázať na to, že do 

úvahy nebral územia osídlené Srbmi v habsburskej ríši, keďže neboli súčasťou stredovekého 

Srbska a tým neboli historicky srbské. Tento názor však nemožno brať za úplne relevantný 

keďže samotný text programu sa týmto územiam venuje. Druhá skupina presadzuje názor, 

ktorý presadzoval vytvorenie národného štátu na základe srbských etnických a historických 

práv. Tento názor potvrdzuje i posledná kapitola samotného textu. Garašanin nemal v pláne 

orientovať rozširovanie územia na juh – teda o Macedónsko, resp. Grécko, ale skôr na západ 

smerom k Rakúsku. Srbské kniežatstvo sa nemalo rozširovať na územia, kde bola iba istá 

jazyková príbuznosť alebo boli Srbi vo výraznej menšine napr. časti Macedónska a 

Bulharska. Vzťah k Bulharsku je v literatúre vykreslený odlišne, a taktiež historiografia sa na 

túto otázku díva pomerne nejednotne. Je teda na mieste sa držať samotného textu, ktorý vzťah 

k Bulharsku vníma takto: „Bulharsko je krajina, kde sa priamo stretávajú srbské a ruské 

vplyvy. Ak však bude Rusko pokračovať v politike z posledných rokov a Srbsko neurobí nič, 

potom bude srbský vplyv na Bulharsko bezvýznamný. Toto je niekoľko krokov, ktoré by mali 

zabezpečiť srbský vplyv: 

 1. Bulhari nemajú vzdelávacie inštitúcie, preto by Srbsko malo otvoriť školy pre Bulharov a 

zabezpečiť štipendiá pre bulharských študentov. 2. Bulharský klérus je prevažne grécky a 

preto treba aby mladí Bulhari študovali teológiu v Srbsku a vracali sa domov ako kňazi pre 

vlastný ľud. 3. Bulharské liturgické a náboženské texty ba mali byť tlačené v Srbsku. 4. 

Spoľahliví ľudia by mali byť vyslaní do Bulharska aby šírili vedomosť o Srbsku a jeho vláde, 

                                                 
11  HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno: Masarykova Univerzita – Mezinárodní 
politologický ústav 2006, s. 64 
12  LAMPE, R. John: Yugoslavia as History. Twice there was a country. Cambridge: Cambridge 
University Press 1996, s. 52. dostupné na: 
<http://books.google.com/books?id=AZ1x7gvwx_8C&printsec=frontcover&dq=Yugoslavia+as+history&hl=sk#
PPR7,M1>[online]  
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taktiež pocity spolupatričnosti a priateľstva...“13 Ide tu teda skôr o zabezpečenie vplyvu ako o 

zásadné teritoriálne nároky. V tomto bode je treba povedať, že ak zoberieme do úvahy 

garašaninovu teóriu srbského národného štátu s jazykovo orientovanou teóriou Vuka 

Karadžića hovoríme o tých istých územiach. S týmto názorom súhlasí aj chorvátsky historik 

Ivo Banac, ktorý však nesúhlasí s obsadením „rakúskych území.“ Presne podľa karadžićovho 

modelu i Garšanin vylúčil z budúceho srbského štátu Macedónsko a časti Albánska, keďže tu 

nemožno hovoriť o štokávskom nárečí. Prechodné zóny medzi Srbskom a Bulharskom však 

považoval za štokávske. Teóriu, že Garašanin v podstate prebral karadžićove názory a jeho 

jazykovedný vzorec „srbstva“ potvrdzuje i srbský historik Miroslav Đorđević. Myšlienka, že 

Garašanin podporoval iba historické práva Srbov pri vytváraní štátu možno poprieť i na 

príklade Bosny a Hercegoviny a Macedónska, ktoré bolo centrom Dušanovej ríše oproti tomu 

Bosna a Hercegovina nie, no tá však mala hrať významnú rolu v novodobom srbskom štáte. 

Práve postoj k tejto časti Balkánu sa v 20. storočí stal hlavným jablkom sváru medzi 

Chorvátmi a Srbmi.14  

Garašaninov postoj k Chorvátom, vysvetľovaný v izolácii od skutočných dôvodov a danej 

historickej reality spôsobil mnoho nedorozumení pri interpretáciách Načertanija. Hlavná vlna 

kritiky smeruje ku garašaninovmu opomenutiu spolupráce s Chorvátmi. Pravdou však je, že v 

čase vzniku bola väčšina chorvátskej inteligencie pronemecky resp. promaďarsky 

orientovaná, vidiecke obyvateľstvo bolo k národnej veci absolútne pasívne. V 40tych rokoch 

19. storočia sa knihy v Záhrebe čítali výlučne v nemčine a jediné divadlo prezentovalo svoje 

hry iba v nemčine. Srbochorvátčina sa prvýkrát v chorvátskom parlamente objavila v reči 

Ivana Kukuljevića r. 1843.15 I napriek tomu mnohí chorvátsky autori považujú Načertanije za 

iba za program, ktorý mal svojim presadením vytvoriť tzv. „Veľké Srbsko“ (pozri obr. č.6) 

tým srbskú politicko – ekonomickú hegemóniu na balkánskom polostrove. Historik a bývalý 

prezident Chorvátska (v rokoch 1990 – 2000) Franjo Tudžman, zašiel ešte ďalej s tvrdením, 

že zahraničná politika Srbska v 19. storočí mala obnoviť byzantskú ríšu pod jej vedením. To 

však samozrejme nemožno brať do úvahy ako historický fakt, ale iba ako dohad.16  

                                                 
13BATAKOVIĆ, T. Dušan: THE NACERTANIJE (DRAFT): THE PROGRAMME OF SERBIAN FOREIGN 
AND NATIONAL POLICY AT THE END OF 1844 dostupné na: 
<http://www.rastko.org.yu/istorija/batakovic/batakovic-nacertanije_eng.html> [online] 
14  Pre postoj Srbov a Chorvátov k Bosne pozri bližšie: MALCOLM, Noel: Bosnia. A Short History. New 
York: New York University Press 1994 
15  BATAKOVIĆ, T. Dušan: The Balkan Piedmont Serbia and the Yugoslav Question. Belehrad: Institute 
for Balkan Studies. Dostupné na: < http://rastko.org.yu/istorija/batakovic/batakovic-piedmont_eng.html> 
[online] 
16  LAMPE, R. John: Yugoslavia as History. Twice there was a country. Cambridge: Cambridge 
University Press 1996, s. 52 dostupné na: 



 513

Presadzovanie princípov zakotvených v Načertanijí v zahraničnej politike Srbska do 

začiatku prvej svetovej vojny 

 

 Ďalšou otázkou, ktorú je nutné zodpovedať v spojitosti s Načertaním je: Akými spôsobmi sa 

plánované ciele určené v programe mali realizovať? Podľa samotného Garašanina neboli z 

tohto hľadiska vylúčené ani vojenské prostriedky, no skôr ide o snahu vyvolať existenciu tzv. 

„bojového ducha“ v daných regiónoch. Garašanin to opísal slovami: „Ako dobre sú ľudia 

vyzbrojení, aká je ich morálka a aká je dôležitá ich pravidelná armáda“, no vojna nie je 

explicitne určená ako nástroj srbskej expanzionistickej politiky.17 Hlavný princíp rozširovania 

vplyvu je získavanie informácií od ostatných juhoslovanských národov, Osmanskej a 

Habsburskej ríše. Na spomenutých územiach obývaných Srbmi bola s týmto zámerom 

vytvorená sieť agentov pod osmanskou a rakúsko – uhorskou jurisdikciou: „V dôsledku toho, 

aby bolo možné rozhodnúť, čo je najlepšie pre pokračovanie v našom cieli, vláda musí za 

každým vedieť čo sa deje v ostatných provinciách obklopujúcich Srbsko. Toto je hlavný 

predpoklad ako je možné vyberať prostriedky rozumne. S týmto zreteľom, je treba vybrať 

lojálnych a vnímavých ľudí, ktorí túto situáciu preskúmajú. Musíme byť informovaní hlavne o 

situácii v Bosne, Hercegovine, Čiernej Hore a severnom Albánsku. Situáciu je nutné sledovať 

i v Slavónsku, Chorvátsku, Dalmácii. Pochopiteľne, zahŕňa to i populáciu Sriemu, Banátu a 

Bačky.“18 Ilija Garašanin presadzoval myšlienku, že pre dosiahnutie stanovených cieľov je 

nutné udržiavať kontakty s ostatnými juhoslovanskými národmi a takisto nabádal k spolupráci 

pravoslávnych a katolíkov. Presadzoval taktiež teóriu náboženskej slobody. Hoci sa v užšom 

slova zmysle jedná o výlučne srbský národný program, nevylučuje spoluprácu s ostatnými 

národmi. V podstate sa viac krát objavili názory na vytvorenie spoločného štátneho spojenia s 

Bulharmi.19 Prvým praktickým krokom k reálnemu naplneniu Načertanija bolo už spomenuté 

vytvorenie siete agentov. Množstvo z nich bolo pôvodne kupcami a obchodníkmi v 

osmanských provinciách - Bosne, Hercegovine a Kosove.20 Prehĺbili sa kontakty medzi 

Srbským kniežatstvom a Čiernou horou. Konkrétne biskupom Petarom II. Petrovićom 

                                                                                                                                                         
<http://books.google.com/books?id=AZ1x7gvwx_8C&printsec=frontcover&dq=Yugoslavia+as+history&hl=sk#
PPR7,M1>[online]  
17  TOMIC, Yves: The ideology of a Greater Serbia in the nineteenth and twentieth centuries.Paríž: 
International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia 2008, s. 14 
18  Citované z Ethnic Cleansing: documnets on Serbian ideology, s. 67 - 68 
19  TOMIC, Yves: The ideology of a Greater Serbia in the nineteenth and twentieth centuries.Paríž: 
International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia 2008, s. 14 
20  Každý agent pokrýval územie 2, príp. 3 náhijov. Každý z nich pripravoval ďalších, no nikto nevedel o 
druhých agentoch. Rovnako sa jednalo o pravoslávnych alebo katolíkov. PETROVIĆ, Michael: A History of 
Modern Serbia, 1804 – 1918. New York: Harcout Brace 1976, s. 233.  
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Njegošom, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky. Katolícky Albánci z klanu Mirdite 

boli ochotní akceptovať myšlienku spoločného boja za nezávislosť spoločne so Srbmi.21  

 Keď sa susediace Rakúsko – Uhorsko zmietalo v revolúcii r. 1848 – 1849, nastal pre srbské 

kniežatstvo najvhodnejší čas na konfrontáciu svojich politických a teritoriálnych ambícií s 

realitou. Južné časti Uhorska (región Vojvodiny), kde srbská populácia povstala proti 

Budapešti, neboli také prioritné ako ostatné územia obývané Srbmi.22 Napríklad v porovnaní s 

Bosnou, Hercegovinou či severným Albánskom, kde i sieť agentov bola na omnoho vyššej 

úrovni. Počas revolúcie premýšľal Garašanin nad vytvorením veľkého juhoslovanského 

impéria no po porážke sa vrátil k pôvodnému zámeru srbského zjednotenia. Počas 60tych 

rokov 19. storočia, keď bol už počas vlády Michala Obrenovića ministrom zahraničných vecí, 

sa jeho pohľad na fungovanie Srbska v rámci Osmanskej ríše začal meniť, keďže Osmanská 

ríša sa stala neželanou aj zo strany veľmocí. Následne sa propaganda začala meniť na boj za 

národné oslobodenie, čo malo spočiatku formu podpory revolučných hnutí v Bosne, 

Hercegovine a Bulharsku. Z iniciatívy princa Michala Obrenovića bol ustanovený systém 

aliancií s Gréckom (1861), Čiernou Horou (1866) a Rumunskom (1868) v snahe oslobodiť 

kresťanov z osmanského područia raz a navždy. Spolupráca Srbov s Grékmi mala tvoriť 

základ balkánskych aliancií, ktoré sa v plnej miere do popredia dostali až po roku 1912 v 

Balkánskych vojnách. Z poverenia Garašanina bol na grécky dvor vyslaný srbský vyslanec, 

ktorého úlohou bolo dojednať spoločný postup v boji proti osmanskej nadvláde, taktiež mal 

zistiť aká je vnútropolitická a vojenská situácia Grécka. Základnými príčinami, prečo je nutné 

pre Srbov vytvoriť ako prvú alianciu s Grékmi boli tieto body: „1. spoločná viera Grékov a 

Srbov, 2. spoločná potreba a viera v oslobodenie, 3. vytvorenie spojených národných Štátov 

Srbov a Grékov, 4. slúžia ako dobrý príklad ostatným balkánskym národom ako sa dostať 

spod osmanského jarma, 5. Alianciou možno zabrániť strate nezávislosti, z dôvodu zásahu 

veľmocí, 6. „východná otázka“ musí byť rozriešená samotnými obyvateľmi Balkánu, nie 

veľmocami.“23 Hlavným dôvodom spoločného Srbsko – gréckeho postupu bola otázka 

Macedónska a Albánska, keďže sa obe krajiny snažili o zahrnutie častí území týchto krajín do 

                                                 
21  MALCOLM, Noel: Kosovo: A Short History. Londýn: MacMillan, 1998. s. 189. 
22  Zástupcovia vojvodinských Srbov sa stretli 14. apríla r. 1848 v Karlóci a žiadali teritoriálnu autonómiu 
a taktiež právo na voľbu vlastného vojvodu, ktorý bude hlavou Srbov vo „Vajdaságu“ t.j. Vojvodine. Srbi zvolali 
taktiež národné zhromaždenie na 13. – 15. mája na ktorom sa zúčastnili i dvaja zástupcovia z kniežatstva. 
Dočasne sa im podarilo presadiť autonómiu a r. 1849 bolo vytvorené územie vojvodstvo Srbské a Temešský 
Banát. HÉVIZI, Józsa: Autonomies in Hungary and Europe. Corvinus Society 2004, s. 49 dostupné na: 
<http://www.hungarianhistory.com/lib/hevizi/hevizi.pdf> [online] 

23  � SOTIROVIĆ, B. Vladislav: Diplomatic Preparations for the Creation of the First Balkan Alliance, 1861 – 
1864. European Humanities University-International and Vilnius University 2007, Dostupné na: 
<http://www.freewebs.com/oplenac/Preparations%20for%20first%20balkan%20alliance%201861%201864%20sa
%20pozadinom.doc> [online] 
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svojich vlastných národných štátov. Počas jednaní Garašanina s Marcom Raniersom, gréckym 

splnomocnencom v Istanbule v rokoch 1861 - 1863 sa dohodli na rozdelení týchto dvoch 

krajín podľa sfér vplyvu.24 Tento návrh bol prijatý a stal kľúčovým princípom dokumentu 

pomenovaného ako „Náčrt Srbsko – gréckej konvencie“ už zo spomínaného roku 1861. Tento 

dokument, konkrétne jeho doplnok k článku III., obsahoval rozdelenie a politickú 

rekonštrukciu Balkánu: „1. Grécko anektuje Tesáliu, Epirus, Macedónsko, Tráciu a Egejské 

ostrovy. 2. Srbské kráľovstvo vznikne unifikáciou vtedajšieho srbského kniežatstva, Bosny, 

Hercegoviny, severného Albánska a Čiernej Hory (no v tomto prípade iba so súhlasom 

Čiernej Hory, v prípade nesúhlasu by bola Čierna Hora samostatným štátom). 3. Hranice 

bulharského kráľovstva budú určené neskôr. 4. Moldavské a Valašské kniežatstvá sa spoja v 

jednotné kráľovstvo Dácie.“ 25 Po dosiahnutí dohody s Gréckom sa v Srbsku začína 

vyzbrojovanie a reforma armády. Prvok, ktorý bol v Načertaniji stanovený nie úplne 

konkrétne a to – vojenské dosiahnutie stanovených cieľov sa začína stávať realitou. Srbská 

vláda si na tento účel zobrala viacero pôžičiek, no problém bol ako transportovať zbrane cez 

Rakúsko – Uhorsko z Francúzska a cez osmanské vazalské kniežatstvá z Ruska. V auguste  

roku 1861 prešiel zákon, ktorým sa mala vytvoriť národná armáda o počte 50 000 vojakov, 

tento návrh sa však stretol s veľkou neochotou zo strany Rakúska a Osmanskej ríše. 

 Samotným výsledkom implementácie Načertanija do zahraničnej politiky Srbska boli už 

spomenuté dohody, no skutočným výsledkom bola až prvá Balkánska aliancia z r. 1866 – 

1868. Idealistické vízie Michala Obrenovića však v niektorých prípadoch presiahli kontúry 

reálnej politiky, keďže vytvorenie juhoslovanského štátu vrátane Bulharska, Macedónska a 

spolupráce s Chorvátmi, taktiež boj za oslobodenie všetkých južných Slovanov boli nad 

srbské možnosti. To si myslel aj samotný Garašanin, hoci v roku 1861 síce Garašanin hovoril 

o vytvorení „konfederácie Srbov, Bulharov a Albáncov“ no ako skúsený politik vedel, že 

európske diplomatické kruhy takúto myšlienku nepodporia. Paralelou bola dohoda medzi 

Srbskom a Bulharskom roku 1867 na vytvorení tzv. srbsko-bulharskej únie.26 V tomto období 

začína dochádzať k prehlbovaniu pôvodne nevýraznej spolupráce s Chorvátmi a tzv. neo-

ilýrskym hnutím a Národnou stranou /Narodna stranka/. V Garašaninovom liste z r. 1867 

                                                 
24  Srbská sféra vplyvu zahŕňala albánske mestá Durrës a Elbesan, a oblasť Macedónska v okolí Ochridu, 
Prilepu, Velesu Kratova. Grécky vplyv sa mal uplatniť v albánskej oblasti Berat a Korĉë a v Macedónsku oblasti 
Bitoly, Demiru, Radovića a Razlog. 

 25  SOTIROVIĆ, B. Vladislav: Diplomatic Preparations for the Creation of the First Balkan Alliance, 
1861 – 1864. European Humanities University-International and Vilnius University 2007, Dostupné na: 
<http://www.freewebs.com/oplenac/Preparations%20for%20first%20balkan%20alliance%201861%201864%20sa
%20pozadinom.doc> [online] 

26  Dohoda bola podpísaná 26.1. 1867 ako „Program srbsko – bulharských politických vzťahov“, 
obsahovala 12 článkov vysvetľujúcich vznik spoločného súštatia. 
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adresovanému biskupovi Josipovi Jurajovi Strossmayerovi,27 vodcovi chorvátskej národnej 

strany, Garašanin poukázal: „Srbi a Chorváti predstavujú jednu národnosť – juhoslovanskú, 

náboženstvo nemôže rozdeľovať národné ciele, štát je jedinou základňou národnosti, 

náboženstvo nás rozdeľuje na tri časti – t.j. pravoslávnu, rímsko-katolícku a islamskú, no 

nikdy nemôže byť princípom nášho zjednotenia do jedného štátu, naša rovnaká národnosť 

však môže.“28 Z tohto citátu je jasné, že Naćertanije nemožno brať izolovane a nazerať na 

neho iba v roku 1844, kedy sa objavilo po prvý krát. Taktiež je veľmi dôležité vziať do úvahy 

vnútornú i zahraničnú politiku Srbska , pod vplyvom Iliju Garašanina, v rozmedzí rokov 1840 

– 1860. Podrobné štúdium srbskej politiky daných rokov nám odhalí existenciu dvoch 

tendencií resp. ideologických alternatív – v užšom zmysle Srbskú alternatívu a Juhoslovanskú 

(v širšom zmysle Balkánsku). Otázkou je do akej miery boli tieto dva princípy prepojené. 

Nemožno poprieť, že srbská politika bola primárne orientovaná na záujmy srbského ľudu, no 

pravdou ostáva i fakt, že spojenie srbského národa bolo vnímané v dvoch kontextoch – 

srbskom a juhoslovanskom (druhá dimenzia bola pomerne nestabilná, keďže sa jednalo o 

možnosti spojenia s viacerými národmi, ako napr. Chorvátmi, príp. Bulharmi). V rámci 

juhoslovanského vzorca však mala byť vedúca úloha zakaždým ponechaná Srbsku, ako 

vojensky najsilnejšiemu kresťanskému národu na Balkáne. Je veľmi zjednodušené dívať sa na 

Garašanina iba ako na predstaviteľa ideológie Veľkého Srbska, v skutočnosti bola jeho cesta 

omnoho komplikovanejšia a zložitejšia – jeho názory oscilovali medzi myšlienkou 

juhoslovanskou alebo srbskou. Po roku 1867 sa však Srbsko dostáva pod výrazný vplyv 

Rakúsko - Uhorska a v podstate opúšťa myšlienku zjednotenia Srbov v jednom štáte. Hoci sa 

Garašaninov následník na poste ministra zahraničných vecí Jovan Ristić takisto snažil 

nasledovať hlavné postuláty Načertanija, podpis tzv. „Tajnej Dohody“ (Tajna konvencija) s 

Rakúsko – Uhorskom v r. 1881 znamenal na dlhšiu dobu odklon od pôvodných plánov. Miloš 

Obrenović dokonca do Viedne zaslal i kópiu Načertanija, takže sa s ním oboznámil celý 

viedenský dvor.  

Počas vlády kráľa Petra I. Karadžordževića a dominancie Radikálnej strany (rozdelenej do 

dvoch frakcií) v rokoch 1903 – 1918 nebolo Načertanije považované za praktický národný 

program, no ako na veľkú ideu nezávislej zahraničnej politiky a juhoslovanskej kooperácie, to 
                                                 
27  Josip Juraj Strossmayer (1815 - 1905) sa narodil v Osijeku, v rodine s nemeckými prdkami. Absolvoval 
gymnázium v roddnom meste a neskôr univerzitu v Djakove a Pešti. V roku 1849 bol vymenovaný za biskupa 
Bosny a Sriemu. R. 1860 sa stal vodcom Chorvátskej ľudovej strany. Pre Slovanov žijúcich v Rakúsko-Uhorsku 
národné práva. Udržiaval kontakty i so Slovákmi ako napr. Jánom Kollárom. Zomrel v Djakove vo veku 90 
rokov. 
28  BATAKOVIĆ, T. Dušan: Ilja Garašanin's „Načertanije“. Belehrad: Serbian Acedemy of Arts /Institute 
for Balkan Studies/ 1994, s. 16 dostupné na: <http://www.rastko.org.yu/istorija/batakovic/batakovic-
nacertanije_eng.html >[online] 
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však nemohlo srbskú otázku vyriešiť.29 V ich ponímaní sa koncept Načertanija mal rozšíriť o 

parlamentnú demokraciu, ktorá slúži ako hlavný element pre dosiahnutie národných cieľov. 

Postupne sa stáva akceptovanou myšlienka spojenia s Chorvátmi (a neskôr i so Slovincami). 

Radikáli, vedení Nikolom Pašićom si udržali racionálny postoj k ruskej podpore srbských 

národných cieľov – a to snažili sa o to, aby ruská pomoc neviedla k presadzovaniu vlastných 

ruských cieľov.  

 Politika Iliju Garašanina vtlačila nezmazateľnú pečať vývoju moderného Srbska a nielen 

jemu, no i ostatným Balkánskym krajinám. Bol mimoriadne schopným politikom, ktorý 

dokázal viesť srbský národ k vlastnému sebaurčeniu a samostatnosti. V závere je nutné 

zdôrazniť, že i jeho Naćertanije prispelo k budovaniu veľkosrbského národného povedomia a 

pomerne konfrontačného nacionalizmu, no bolo to viacero faktorov, ktoré k tomu prispeli. 

Srbi si už v 19. storočí vytvorili z historického mýtu stredovekého srbského štátu a mýtu 

kosovskej bitky vyslovene militantnú národnú hrdosť. Vytvorenie takejto formy národného 

vedomia možno prisúdiť: 

A, Vedomie pravej ortodoxnej viery a byzantského dedičstva (táto zložka je spoločná i 

Rusom a Bulharom). Výlučne srbské je: 

B, Legendárne preceňovanie stredovekého srbského štátu za vlády Štefana Dušana. Viacerí 

autori práve odtiaľ vyvodzujú návrh na Veľké Srbsko a postavenie vedúcej mocnosti na 

Balkáne.  

C, Spomienka na „srbský hrdinský vek“, ktorý vrcholí vo všetko prekonávajúcom kosovskom 

mýte. K tomu pristupuje národný nárok na úlohu ochrancu Európy pre osmanskou inváziou, 

bez akejkoľvek vďaky či pomoci zvonku. Sem patrí i pocit srbskej dejinnej osamelosti.  

D, V porovnaní s ostatnými balkánskymi národmi, Srbi stále poukazujú na fakt, že oni sa na 

počiatku 19. storočia ako prví dokázali zbaviť cudzej nadvlády a ukázali tak ostaným 

národom cestu k národnej nezávislosti. Odtiaľ odvodzovaný nárok Srbska na úlohu ochrancu 

južných Slovanov vedie k historickému zdôvodňovaniu vedúceho postavenia v zjednotenej 

Juhoslávii.30 Srbský nacionalizmus je prototypom vyčleňujúceho sa nacionalizmu, zvláštnej 

podoby nacionalizmu, ktorý vidí svoje oprávnenie v obrane proti ostatným alebo v 

presadzovaní sa proti nim. Veľkosrbské myslenie vyvoláva obranný postoj voči všetkým 

susedom. Možno povedať, že nacionalizmus ktorý sa v Srbsku vyvíja v 19. storočí nesie tri 

                                                 
29  Pozri bližšie - PAWLOVITCH, Stepan: Serbia: The History Behind The Name. C. Hurst & Co. 
Publishers 2002. Dostupné na: <http://books.google.sk/books?id=0_3Wt46vBv8C&printsec=frontcover> 
[online] 
30  WEITHMANN, W. Michael: Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. Praha: Vyšehrad, 1996. s. 
178.  
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základné črty – heroizmus, fatalizmus a stavanie sa do pozície obete.31 Izolácia Srbska sa 

niekedy prejavuje v romantistických, alebo vyslovene iracionálnych tvrdeniach typu – „Ak 

nemá Srbsko vo svete priateľa, tak je samo s Bohom a pravdou.“ Dôsledkom spomenutých 

tendencií je sentimentálna trpiteľská mystika, ktorá je spojená so /seba/deštrukčnou 

agresivitou.32 Vedľa „veľkosrbských ideí“ sa v srbskom nacionalizme objavujú aj iné tradície, 

ktoré nezdôrazňujú čo Srbsko delí, ale spája s ostatnými slovanskými národmi. Takýto pohľad 

mal napr. Jovan Skerlić, srbský kritik a učiteľ, ktorý odsudzoval všetky idey veľkého 

priestoru (rovnako aj u Chorvátov a Bulharov) a volal po juhoslovanstve, ktoré by svoje 

odlišnosti tolerovalo. 
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