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HISTORIE 
Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiče 

Historie ti nikdy neodpustí tuto volbu. Mocenské kalkulace Ivana Stambolice 
a volba Slobodana Miloševiče do čela Svazu komunistů Srbska 

V roce 1984 se stal prvním mužem Svazu komunistů Srbska (dále jen SKS) 
a tedy vlastně i prvním mužem srbské politické scény Ivan Stambolič (1936-
2000). Jeho pozici posílila i skutečnost, že téhož roku odešel po deseti letech 
strávených v prezidiu SFRJ do politického důchodu jeho vlivný strýc Petar 
Stambolič, na boční koleji se ocitl i Dragoljub Markovič, který sice byl v letech 
1983-1984 předsedou předsednictva Ústředního výboru (ÚV) Svazu komunistů 
Jugoslávie (SKJ), avšak do samotného předsednictva ÚV byl rok před tím zvo
len až napodruhé a za značného odporu jak ostatních jugoslávských republik, tak 
především komunistického vedení srbských autonomních oblastí. Kritika z mi-
mosrbských oblastí Jugoslávie, které musel Markovič stále čelit,1 jen pomohla 
I. Stamboličovi upevnit si postavení. Stambolič se tak stal prvním srbským líd-
rem, který si politické ostruhy nevysloužil v období partyzánských bojů, a jehož 
politická kariéra nebyla vázána na válečné zásluhy a válečná přátelství. Politický 
proud, který Stambolič představoval, mnozí označovali jako proud technokratic
ký, orientovaný zejména na rozvoj a ekonomický vzestup Srbska. 

Snahu Stamboličova proudu o ekonomické povznesení země ovšem brzdily 
stále závažnější vnitropolitické faktory, které postupem doby přerůstaly v pro
blémy, ohrožující vnitřní stabilitu nejen Srbska, ale také celé Jugoslávie. Nejzá-

Markovid totiž byl mj. hlavním strůjcem tzv. Modré knihy, materiálu, s nímž v roce 1977 
přišlo srbské politické vedení a který byl jeho reakcí na přijetí nové ústavy roku 1974. Mod
rá kniha se snažila omezit pravomoci autonomních srbských oblastí Kosova a Vojvodiny, 
jež byly ústavou povýšeny téměř na roven republik, na zákrok Titův však byl tento materiál 
stažen s jednání. Markovičovo úsilí o přijetí ústavních změn směřujících k omezení pravo
mocí srbských autonomních oblastí ovšem k nelibosti představitelů ostatních jugoslávských 
republik zároveň směřovalo k zpětné centralizaci celé Jugoslávie, která v té době začínala 
mít v důsledku striktního uplatňování ústavních principů z roku 1974 stále více konfedera-
tivní charakter. 
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vážnějším z nich bylo sílící mezietnické napětí na Kosovu, které ve svém dů
sledku také zapříčinilo vzrůst vlivu tzv. srbské kritické inteligence - pravých 
i levých srbských disidentských kruhů - která se postupem doby stávala stále 
významnějším opoziční prvkem vládnoucímu komunistickému režimu. V polo
vině osmdesátých let ovládala opozice v Srbsku již většinu sdělovacích pro
středků, s výjimkou těch, které byly přímo podřízeny SKS, a do značné míry tak 
formovala srbské veřejné mínění. Kosovské události část kritické inteligence 
radikalizovaly a dovedly až na hranici šovinismu. V důsledku zpráv z Kosova, 
šířených v opozicí ovládaném tisku se radikalizovala i část srbské společnosti. 
Tyto a podobné projevy přivedly Stamboliče do těžké situace. Na jedné straně 
byl jugoslávským federálním vedením obviňován z toho, že nedokázal zamezit 
dramatickému vzrůstu vlivu kritické inteligence a ztratil tak kontrolu nad Běle
hradem a Srbskem, v Srbsku byl ze strany opozice, ale také částí vládnoucí no
menklatury pro své výrazně antinacionalistické postoje kritizován za to, že zra
zuje srbské národní zájmy. Z tohoto nepříjemného postavení vedla v té době jen 
dvojí cesta - buďto se postavit do čela hnutí nespokojených a stát se tak v rámci 
jugoslávského politického systému jakýmsi poloopozičním politickým faktorem, 
nebo využít maximální možné represe a zdroje hnutí, ohrožujícího stabilitu sys
tému, nekompromisně vymýtit hrubou silou. Stambolič však nebyl ochoten uči
nit ani jedno, ani druhé. Rozhodl se proto rezignovat na místo srbského stranic
kého šéfa a stáhnout se na mocensky méně významnou, ale formálně důležitější 
funkci předsedy srbského prezidia - srbského prezidenta. Stranické vedení pak 
Stambolič postoupil svému mladšímu a dynamičtějšímu příteli Slobodanu Milo-
ševiči, jenž v Stamboličově technokratickém politickém proudu představoval 
druhou nejvýznačnější osobnost. Miloševič 2 Stamboliče věrně následoval v jeho 
funkcích - když Stambolič postoupil z místa předsedy bělehradského městského 
výboru SKS na post předsedy ÚV SKS, zaujal Miloševič místo šéfa bělehrad
ských komunistů, v roce 1986, když Stambolič zaujímá funkci srbského prezi
denta, usazuje se Miloševič v křesle předsedy srbských komunistů. Jeho politic
ký vzestup byl bleskový - před rokem 1984 o něm slyšel málokdo, v roce 1986 
již byl formálně ústřední postavou srbské politiky. 

Miloševičova volba do čela srbských komunistů však nebyla bez problémů. 
Protivil se j í zejména Dragoljub Markovič, který považoval Miloševiče za málo 

Slobodan Miloševič se narodil 20. srpna 1941 v Požarevci. Na jeho politický vzestup měla 
mimořádný vliv jeho manželka Mirjana Markovičová, s níž se seznámil ještě na gymnáziu. 
Vystudoval jako nejlepší student ročníku právnickou fakultu, na univerzitě pracoval v čele 
ideologické sekce univerzitní organizace SKS. Zde také poznal Ivana Stamboliče a stal se 
jeho důvěrným přítelem - Stambolič byl Miloševičovi např. svědkem na svatbě. Miloševič 
se stal v roce 1973 ředitelem státní firmy Tehnogas, v roce 1978 pak ředitelem nejvýznam-
nějšího srbského finančního ústavu - Beobanky - a v této funkci strávil také řadu měsíců na 
stážích v New Yorku a v Paříži. V té době měl pověst čestného, neúplatného a mravně pří
kladného odborníka. O Miloševičovi a jeho kariéře více viz např. D j u k i č , S.: Kako 
se dogodio vodja. Beograd 1992; t ý ž : Izmedju slavě i anateme. Politická biografija 
Slobodana Miloševiča. Beograd 1994; t ý ž : On, ona i mi. Beograd 1997; t ý ž : Kraj 
srpske bajke. Beograd 1999. 
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zkušeného a sklonného k unáhleným krokům, nelíbila se mu také jeho snaha 
o prosazovaní politických rozhodnutí mimo obvyklé institucionální cesty. Na pro
test proti Miloševičově volbě proto podal Markovič demisi na všechny své funkce 
a odešel do penze. V rozhovoru, který měl při té příležitosti s Ivanem Stambo-
ličem, prohlásil, že mu „historie nikdy neodpustí tuto volbu, a srbský národ nikdy 
nezapomene, že podporoval Miloševiče, neboť ten jej přivede do zkázy"? 

Volba nového stranického šéfa vytvořila v srbském stranickém vedení napja
tou atmosféru, neboť Miloševič byl jako jediný kandidát 4 zvolen pouze těsnou 
většinou a to ještě zejména díky Stamboličově usilovné agitaci.5 Stambolič 
ovšem, opouštěje místo srbského stranického šéfa, měl mocenskou síť - média, 
místní stranické výbory a státní instituce - pevně pod svou kontrolou, předpo
kládalo se tedy, že Miloševič bude i nadále na Stamboličovi záviset. Novopeče
ný srbský prezident byl navíc přesvědčen o tom, že státní funkce, na niž se chys
tal, bude v době bojů o ústavní reformy význačnější než funkce stranická, spou
taná navíc komunistickým principem demokratického centralismu.6 Miloševičo-
va volba tedy měla Stamboličův mocenský vliv posílit. Již záhy se ovšem srbský 
prezident přesvědčil o tom, že tento politický kalkul byl naprosto mylný. 

Miloševič se v počátcích své závratné politické kariéry lišil od ostatních poli
tiků své generace snad jedině svým rétorickým stylem - rozhodným, jasným, 
optimistickým, plným metafor. Zasazoval se, což bylo v intencích srbského poli
tického vedení, o centralizaci Srbska. SKS se podle něj měl soustředit především 
na svůj vlastní, pozitivní program, a ne na soupeření a hádky s oponenty a opo
zicí. Miloševič také, na rozdíl od předcházejících komunistických struktur, na
bádal ke spolupráci s inteligencí (zpočátku samozřejmě pouze s tou levicově 
zaměřenou, později přijímal i spolupráci s nacionalistickými kruhy), navštěvoval 
univerzity, mnozí z jeho pozdějších blízkých spolupracovníků pocházeli z tohoto 
prostředí a zůstali mu věrní až do posledních dnů jeho vlády. 

Markovič byl ovšem jeden z mála příslušníků staré politické gardy, který Miloševiče hned 
na počátku prohlédl. Většina starých revolucionářů, z nichž mnozí ještě byli ve funkcích, 
byla Miloševióem nadšena, připomínal jim J. B. Tita, jehož rétoriku také cíleně používal, 
sám Miloševič si mezi starými revolucionáři svoje image pěstoval, později, v dobách vypja
tého nacionalismu, však o jejich přízeň většinou přišel. Viz S t a m b o l i č , I.: Put u 
bespuče. Beograd 1995, s. 147-149. V těchto svých vzpomínkách Stambolič také přiznává, 
že by lépe snášel tíhu odpovědnosti za prosazování S. Miloševiče, nebýt epizody s Marko-
vičem. 

Na tom, že bude jediný kandidát, Miloševič trval. Viz S t a m b o l i č , I.: Put, s. 141. 
Vlivný bosenský politik a v letech 1988-1989 také předseda prezidia SFRJ Raif Dizdarevič 
dokonce tvrdí, že Stambolič s pomocí svého strýce Petra a penzionovaného generála a dlou
holetého federálního ministra obrany Nikoly Ljubičiče Miloševičovu volbu přímo zmanipu
loval. Viz Miloševič kritikovao nacionalizam. Glas javnosti, 10. 11. 1999, rubrika Feljton. 

J o v i č , D.: Jugoslavija - driava koje je odumrla. Uspon kriza i pad četvrte Jugoslavi-
je. Beograd 2003, s. 360. 
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Memorandum Srbské akademie věd a umění 

Do doby vzestupu S. Miloševiče spadá aféra, již způsobil nejčtenější jugo
slávský list Večemje novosti, jenž 24. září publikoval nedokončený a neautori
zovaný text pracovní skupiny Srbské akademie věd a umění (SANU), který se 
stal známý jako tzv. Memorandum S A N U . 7 Text ve své první části, nazvané 
„Krize jugoslávského hospodářství a společnosti", hledá východiska z aktuální 
obecné krize jugoslávské společnosti, druhá část - „Postavení Srbska a situace 
srbského národa" - se již výhradně zabývá otázkami domnělé ohroženosti srb
ského národa a končí jako programové prohlášení srbského národního programu 
výrazně nacionalisticky.8 

Zveřejnění nedokončeného textu Memoranda vyvolalo v jugoslávské veřej
nosti pobouření. V tisku probíhala mediální kampaň, odsuzující Memorandum 
jako nacionalistický text, jehož cílem je rozbití Jugoslávie. Velice ostře proti me
morandu vystoupil i Ivan Stambolič. Srbské politické vedení se mj. snažilo při
mět prezidium akademie k demisi, o této variantě se však v rámci akademie ani 
neuvažovalo, 9 což mj. svědčilo i o tom, že režim v té době již nedokázal účinně 
kontrolovat kulturní a vědecké instituce, které se tak staly centry opozičního 
hnutí. Ve svém projevu na Bělehradské univerzitě 30. října 1986 označil Stam
bolič memorandum za šovinistickou iniciativu, jejímž cílem je vyvolat konflikt, 
otrávit vztahy mezi jugoslávskými národy a rozbít Jugoslávii, 1 0 nazval jej do
konce In memoriam Jugoslávii. 1 1 Nově zvolený předseda srbských komunistů 
ovšem zůstal překvapivě potichu. Nevystoupil proti memorandu ani na přímou 
Stamboličovu výzvu. Miloševičovo mlčení, které se tak odráželo zejména od 
aktivit Ivana Stamboliče či předsedy bělehradské stranické organizace Dragiši 
Pavlovice, jenž dokonce vydal knihu nazvanou Pitanjem na odgovore (Beograd 
1987, Otázkou na odpovědi), v níž s memorandem a nacionalisticky zaměřenou 
bělehradskou kritickou inteligencí polemizoval, vyplývalo ovšem v té době ještě 
spíše jednak z jeho přesvědčení, že pouhé verbální odsouzení nepomůže a že 
kořeny srbského nacionalismu lze zničit pouze tím, že bude odstraněn pramen, 
z něhož se napájejí - silné a téměř státotvorné postavení autonomií vůči republi
ce, jednak také z mínění, že opozice, resp. kritická inteligence, nesmí být brána 
jako rovnoprávný protivník SKS a že by strana neměla ztrácet čas nekonečnými 
rozpravami s jejími oponenty. Vztah Miloševiče ke kritické inteligenci se ani 

' Text byl ve svém plném znění poprvé publikován v časopise SK Charvátska Naše teme 
(1989, s. 128-163) v Záhřebu. Teprve po téměř deseti letech, v roce 1995, jej spolu s ko
mentáři jeho hlavních autorů - ekonoma Košty Mihailoviče a historika Vasilije Krestiče -
publikovala i SANU {Memorandum SANU. Odgovori na kritike. Beograd 1995). 

8 „... memorandum bylo pochopeno jako svého druhu národní program pro směřování srbského 
národa do budoucna" Prohlášení Výkonného výboru prezidia SANU. Politika, 23. 3. 1991. 

9 M i l o s a v l j e v i č , O.: Zloupotreba autoriteta nauke. In: Srpska strana rata. Beo
grad 1996, s. 314. 

1 0 S t a m b o 1 i č , I.: Rasprave o SR Srbiji. Zagreb 1988, s. 219. 
1 1 S t am b o 1 i č , I.: Put, s. 127. 
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v budoucnu nezměnil, byť j i často využíval ke svým záměrům. Nikdy j i nebral 
jako rovnoprávného partnera, a to ani v době, kdy již představovala skutečnou 
politickou stranickou opozici vůči jeho pozdější Socialistické straně Srbska. 

Tlak opozice, vyhrocený Memorandem SANU, jemuž srbská politická elita 
čelila jen s vypětím všech sil, vystavoval srbské vedení kritice ostatních republik 
i federálního establishmentu a způsoboval tak velké vnitřní napětí, v jehož dů
sledku se začal měnit i vztah Ivana Stambolice a Slobodana Miloševiče. Miloše-
vič svého staršího přítele začal zastiňovat a jeho politická praxe začala získávat 
stále více přívrženců, z nichž se již brzy zformuje nový politický proud. 

Vzestup Miloševičovy popularity a cesta k politickému vítězství 

Pro další politickou kariéru Slobodana Miloševiče byla rozhodující jeho ná
vštěva Kosova v dubnu 1987. Před jeho první cestou na Kosovo Miloševiče pro
blémy této autonomní oblasti příliš nezajímaly, a také se jim, jako člověk sklon-
ný k rychlým a radikálním řešením, které pro Kosovo samozřejmě nepřicházely 
v úvahu, všemožně vyhýbal. 1 2 Na Kosovo odjíždí, podobně jako rok před tím 
I. Stambolič, proto, že část radikalizovaných kosovských Srbů, podporovaných 
kritickou inteligencí v čele s komunistickým disidentem a spisovatelem Dobri-
cou Cosičem, hodlala přednést své stížnosti přímo nejvyšším federálním orgá
nům, od nichž také očekávala řešení situace. Miloševič se měl pokusil tomuto 
ohlášenému a připravovanému pochodu kosovských Srbů „na Bělehrad" zabrá
nit - demonstrace v Bělehradě totiž v žádném případě pro srbské vedení nebyla 
žádoucí. Svoji účast na shromáždění občanů v epicentru srbských protestů - obci 
Kosovo Polje - dohovořil předseda SKS na 24. dubna 1987. 1 3 V určený den se 
podle některých novinových zpráv před kulturním domem v Kosově Polji shro
máždilo až 15 000 kosovských Srbů, což bylo do té doby největší nealbánské 
demonstrační shromáždění v Jugoslávii od roku 1968. Kosovská policie proto 
byla připravena k intervenci a vytvořila kordon mezi shromážděnou masou de
monstrantů a vchodem do kulturního domu, kam po svém příjezdu Miloševič 
v doprovodu předsedy kosovských komunistů Azema Vllasiho a člena předsed
nictva ÚV SKJ Kole Shiroka zamířil a kam byl umožněn vstup pouze na speci
ální propustky. Shromážděná masa demonstrantů, která se za skandování nejrůz-
nějších hesel pokoušela prodrat do sálu, se tak střetla s policií, jež při bránění 
vchodu použila donucovacích prostředků. Miloševič, jehož v sále seznámili se 
situací, vyšel před budovu, kde, vystrašen (bylo to jeho první blízké setkání 
s velkou shromážděnou masou demonstrantů), vyslovil, spíše mimoděk, směrem 
ke skandující mase demonstrantů větu, která, zaznamenána televizí, z něj rázem 

S t a m b o l i č , I.: Put, s. 165. 
Kosovské vedení trvalo pouze na shromáždění kosovských komunistů, vůdčí osobnosti mezi 
kosovskými Srby si však vymohli shromáždění občanů. Viz napr. svědectví kosovského do
pisovatele jugoslávské tiskové kanceláře Tanjug Dj. J e v t i č e v jeho knize Bitka za 
Kosovo šest vekova posle. Priština - Beograd 1998, s. 41. 

12 
13 
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vytvořila ochránce práv kosovských Srbů a stala se středobodem mýtu, jejž 
o Miloševičovi začali rozpřádat jeho obdivovatelé a stoupenci: „Nikdo vás nesmí 
bít..."H Miloševič poté souhlasil s diskusí se shromážděnými srbskými obyvate
l i Kosova, jež trvala plných třináct hodin. Během tohoto bezprostředního kon
taktu s kosovskými Srby, kteří vyprávěli o svých problémech a zmiňovali i ná
silnosti či ničení majetku, jemuž jsou vystaveni od svých albánských spoluobča
nů, Miloševič velice nekriticky přijímá argumenty kosovských Srbů, „kosovizu-
je se", a do Bělehradu se již vrací „kosovsky naladěn" a radikalizován. 1 5 Tato 
jeho radikalizace se ovšem v následujícím roce bude projevovat pouze snahou 
o rychlá řešení situace, která mj. v Kosově Polji také slíbil. Nacionalismus, jak 
srbský, tak albánský, Miloševič i po kosovské návštěvě stále ještě přímo odsuzuje, 
jak ostatně vyplývá z jeho projevu, který na konci diskusního fóra v kosovo-
poljském kulturním domě pronáší. O komunistickém ideologickém rámci Miloše-
vičova přesvědčení i jeho rétoriky svědčí např. pasáže projevu, v nichž upozorňo
val na to, že dělící čára v kosovském konfliktu nevede mezi etniky, nýbrž mezi 
„silami socialismu, bratrství, jednoty a pokroku a silami separatismu, nacionalis
mu a konservativismu".16 Samozřejmě nepřekvapuje, že ostří Miloševičova proje
vu bylo obráceno k albánskému nacionalismu, stranou však nezůstává ani kritika 
srbského nacionalismu. Závěr Miloševičova projevu pak byl jako vystřižen z Tito-
va slovníku a končil výzvou k bratrství a jednotě na Kosovu. 

Projev Slobodana Miloševiče na Kosově Polji bývá často mylně považován za 
počátek srbského nacionalismu v srbském politickém vedení a za přelom ve vý
voji novodobé srbské historie. Tato teze, publikovaná ve většině prací západoev
ropských či amerických politologů, 1 7 která se stala také součástí Miloševičovy 
Haagské obžaloby, 1 8 ovšem nevychází z reálné znalosti toho, co předseda SKS 
ve svém projevu skutečně řekl a jak také ještě minimálně celý následující rok 
myslel, a je tak typickým příkladem politologických a sociologických klišé, vy
užívajících při traktování balkánské krize předem dané a stanovené vzorce jed
nání, vyplývající ze zařazení hlavních aktérů do neměnných ideologických 
schémat. 

Jeden z vůdců kosovských Srbů později prohlásil, že „tato věta z něj učinila cara". Viz 
S i 1 b e r , L. - L i 11 1 e , A.: The Death od Yugoslavija. London 1995, s. 37. 
S t a m b o 1 i č , I.: Put, s. 167. 
M i l o š e v i č , S.: Godine raspleta. Beograd 1989, s. 145. 
Řada autorů, neznalých Miloševičova projevu, označila v pozdějších interpretacích tento 
projev dokonce jako akt vyvolávající rasovou nenávist! - např. K a p l a n , R.: Balcan 
Ghosts: a Joumey through History. London, 1994. 

V článku 6. kosovské obžaloby Slobodana Miloševiče před Haagským tribunálem se doslova 
píše: „...v projevu na shromáždění Srbů podpořil Slobodan Miloševič srbský nacionalistický 
program. Tím se odchýlil od stranické a státní politiky, která již od dob založení Jugoslávie po 
druhé světové válce ... omezovala projevování národních citů. Od té doby využívá Slobodan 
Miloševič vzedmutou vlnu srbského nacionalismu..." Viz www.sense-agency.com/arhiva/ko- 
sovo/optuznica.htm. Většina přítomných v soudní síni tribunálu proto byla velmi překvapena, 
když Miloševič na počátku procesu v roce 2002 svůj projev v celosti přečetl. 

http://www.sense-agency.com/arhiva/ko-
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Kosovský projev S. Miloševiče ovšem neobsahoval nic převratného a nic, co 
by již rok před tím na Kosovu neřekl Ivan Stambolič. Nicméně to, že dokázal 
s demonstranty celou noc diskutovat, a titovská rétorika jeho projevu, jej pasova
la, alespoň u kosovských Srbů, do role nového Tita, což Miloševič zřejmě po
chopil a přijal. 1 9 A právě tento aspekt, nikoli sám obsah projevu, je zřejmě tou 
nejdůležitější politickou křižovatkou v srbském politické vývoji. Slobodan Milo
ševič totiž po svém (a díky svému) kosovském extempore přebírá nejdůležitější 
prvky Titovy technologie vládnutí: vstupuje do přímého kontaktu s masami, pře
jímá požadavky mas, aby tak odstranil zdroj jejich nespokojenosti, využívá pří
mé kontakty s masami, aby eliminoval své politické protivníky 2 0 a pomocí takto 
znovuvybudované ,jednoty strany a lidu" omezuje vliv opozice 2 1- vyráží běle
hradským nacionalistům z rukou jejich největší trumf - manipulaci s nespokoje
ností kosovských Srbů - a stává se sám jejich hlavním ochráncem. Miloševič se 
tedy z Kosova vrátil jako nový člověk a začíná pracovat na upevňování své mo
ci. Zcela jednoznačně vystupuje ze stínu svého protežéra Ivana Stamboliče a za 
jeho nečinného přihlížení se stává hlavní postavou srbské politické scény. 

Kosovská cesta Slobodana Miloševiče, o níž zevrubně informovaly všechny 
srbské deníky a jež byla také částečně pokryta televizními přenosy, získala Slo-
bodanu Miloševičovi, o němž předtím běžný občan téměř nic nevěděl, rázem 
mimořádnou popularitu, k níž přispívalo i jeho na komunistického funkcionáře 
té doby, relativní mládí (v době kosovské akce měl čtyřicet šest let) a neopo-
slouchaný slovník jeho projevu, do něhož neváhal zapojit některá spojení, jež do 
té doby byla doménou výhradně srbské kritické opozice. I ta si proto nového 
komunistického předsedy začala více všímat a nepřekvapí, že již prvního května 
se na úvodní straně týdeníku Književne novině (Literární noviny), vydávaného 
Svazem srbských spisovatelů, 2 2 který platil za jedno z „hnízd" srbských nacio-
nalistů, objevuje báseň oslavující Miloševičovo kosovské expozé. 

l y J o v i č , D.: Jugoslavija, s. 380. 
2 0 Když v Červnu 1987, v době zasedání prezidia SFRJ a předsednictva ÚV SKJ opět několik 

set kosovských Srbů přichází do Bělehradu vyjádřit vrcholným jugoslávským představite
lům nespokojenost se svým postavením, odpovídá již Miloševič na Stamboličovu kritiku ře
šení problémů na „ulici" replikou: „A proč se tolik bojíš lidu a ulice?" ( S t a m b o l i č , 
I.: Put, s. 175), která předjímá budoucí metody jeho „antibyrokratické revoluce" - tedy ma
nipulace s masami demonstrantů. 

2 1 To se Titovi nejlépe povedlo v roce 1968, kdy podobným způsobem jako S. Miloševič 
v Kosově Polji získal na svou stranu demonstrující bělehradské studenty. 

2 2 Svaz spisovatelů ovšem Miloševiče nikdy oficiálně přímo nepodpořil, neboť v té době za
stával explicitně komunistické postoje a proto bylo pochopitelné, že ve vztahu k němu musí 
existovat distance. Nicméně jeho kosovská politika začala být Svazu srbských spisovatelů 
blízká, jak ostatně dokázala i báseň na titulní straně svazového tiskového orgánu. 
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Upevňování mocenských pozic 

Již na počátku své politické kariéry Slobodám Miloševič pochopil, že k mocen
skému vzestupu potřebuje získat neomezený vliv na média. Tato možnost se mu 
otevřela po zvolení předsedou ÚV SKS, kdy také začal, bez povšimnutí či výraz
nějšího protestu Ivana Stamboliče, obsazovat nejdůležitější redakce svými lidmi 
a v prvé polovině roku 1987 již měl nad nejvlivnějšími srbskými médii zabezpe
čenu absolutní kontrolu. Přes léto 1987 (zatímco je Stambolič na dovolené), získal 
na svou stranu také řadu komunistických představitelů z regionů. 

Po návratu z Kosova dochází mezi Stamboličem a Miloševičem k prvním 
vážnějším rozepřím. Druhého května 1987, nedlouho před výročím Titova naro
zení (7. května), vychází nové číslo časopisu Student, polooficiálního věstníku 
studentské organizace Bělehradské univerzity, jehož provokativní obálka mohla 
být snadno označena jako útok proti osobě a památce J. B. Tita (byla tak ostatně 
i zamýšlena). Miloševič a zejména jeho příznivci požadovali razantní zásah proti 
redakci a vůbec proti všem, kdo zpochybňují památku jugoslávského vůdce, za
tímco předseda bělehradské stranické organizace - nejvčtší a nejvlivnější složky 
SKS - Dragiša Pavlovic, do jehož kompetence problematika Studenta jakožto 
bělehradské tiskoviny patřila, celou akci považoval za zcela marginální a nedů
ležitou. Na jeho stranu se přidal i Stambolič, který na zasedání komise městské
ho výboru bělehradské stranické organizace poprvé veřejně kritizoval Miloše-
viče za to, že studentský časopis napadl mnohem ostřeji než Memorandum 
S A N U . 

Ofensivu nacionalistů využil srbský stranický šéf jako podnět k „utužení" vni
trostranické disciplíny. Styl jeho vlády nad SKS se stává stále autoritativnějším, 
v ÚV si vyhrazuje hlavní slovo v kádrové politice, aby tak důležitá místa mohl 
snadno obsadit svými lidmi, omezuje konzultace s vedením státu (a tedy Stam
boličem). 2 3 Rozdíly, které se v názorech na řešení vzniklých politických pro
blémů v rámci stranického a státního vedení Srbska projevily, tak musely vyústit 
v otevřený střet. Hledala se pouze záminka, která by vyvolala konflikt, jenž by 
mohl vést ke konfrontaci, na niž byl vzhledem k mimořádné vnitrostranické ak
tivitě S. Miloševič rozhodně lépe připraven. Jako rozbuška posloužil incident, 
který na počátku září 1987 vyvolal voják albánské národnosti v paračinských 
kasárnách, který zřejmě v náhlém hnutí mysli, zastřelil čtyři své spící kolegy -
jednoho Srba (který se ovšem sám považoval za Jugoslávce), jednoho Charváta 
a dva Muslimy, sedm dalších pak zranil (tři z Bosny a Hercegoviny, jednoho 
z Černé Hory, jednoho z Kosova a jednoho ze Slovinska) a posléze spáchal se
bevraždu. 2 4 

" Viz D j u k i i , S.: Izmedju slavě, s. 63n; J o v i č , D.: Jugoslavija, s. 382-385; J o -
v i ó , B.: Knjiga o Miloševiču. Beograd 2001, s. 17. Tyto vlastnosti Miloševičova politic
kého přístupu se prohlubovaly zároveň s tím, jak koncem 80. let sílil kult jeho osobnosti. 

2 4 Borba, 4. 9. 1987. 
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Institucionalisté versus revolucionáři: Lehkovážně slíbená rychlost 

Událost šokovala celou jugoslávskou veřejnost, vlnu šovinistických protial-
bánských projevů ale tento čin spustil především v srbském tisku, kde byl inter
pretován jako další v řadě akcí albánských separatistů proti Jugoslávii a zejména 
proti Srbům. 2 5 Pohřeb zastřeleného srbského vojáka se pak i proti vůli jeho rodi
č ů 2 6 změnil v politickou manifestaci, jíž se zúčastnilo kolem 20 000 lidí. Nekon
trolovaná emotivní rétorika srbského tisku vyvolala hysterickou atmosféru a an-
tialbánské nálady, které byly jen stěží zvladatelné. 2 7 V odpovědi na otázku, co 
v této souvislosti činit, se srbské vedení definitivně rozdělilo na dva proudy, 
o niž se dnes obvykle hovoří jako o „institucionalistech" a „revolucionářích". 2 8 

Hlavní myšlenkou institucionalistů bylo přesvědčení o tom, že konflikt na Koso
vu nelze řešit a vůbec již ne vyřešit ohrožováním stávajících institucí. Věřili, že 
klíč k řešení problému je v ústavní reformě, jíž lze docílit trpělivou prací uvnitř 
stávajícího politického systému. Na straně druhé stáli „revolucionáři" slibující 
rychlá a účinná řešení, jež, jak později prohlásil Slobodan Miloševič, přinese 
politika, prováděná „institucionálně i neinstitucionálně, statutárně i nestatutár-
ně, na ulici i kabinetně, populisticky i elitářsky, argumentované i neargumento
vané... " 2 9 V atmosféře strachu, nejistoty a radikálních požadavků to ovšem byla 
opce, která inspirovala mnohem více lidí. 

Z prvé pozice týden po aféře kritizoval předseda bělehradské stranické orga
nizace Dragiša Pavlovic ředitele a šéfredaktory hlavních bělehradských sdělova
cích prostředků. Na setkání s nimi zdůrazňoval, že situaci nelze napravit „ lehko
vážně slíbenou rychlostí" (což byla přímá aluze na Miloševičův projev na Koso
vě Polji, v němž slíbil kosovským Srbům rychlé a účinné řešení problémů), ani 
nějakým mimořádným stavem. Bojovat proti albánskému nacionalismu lze podle 
Pavlovice pouze z pozice SKJ, nikoli z pozic populistických a nacionalistických, 
které v médiích rozdmýchávají nenávist a netoleranci vůči Albáncům. 3 0 Boj pro
ti albánskému nacionalismu i proti srbskému nacionalismu totiž byl pro Pavlo
vice a politický proud Ivana Stamboliče pouze lícem a rubem jedné mince. Pav
lovic se protivil debatám o tom, který nacionalismus je nebezpečnější, podobně 
jako neuznával rozšířený argument, že srbský nacionalismus je pouze reakcí na 

Komentář jugoslávské tiskové kanceláře Tanjug byl v Borbě (4. 9.) nazván Výstřely do Ju
goslávie (Pucnji u Jugoslaviju). 
D j u k i č , S.: Izmedju slavě, s. 68. 
[ m a m i , P.: Srbi i Albánci kroz vekove. Beograd 2000, s. 336. 
J o v i č , D.: Jugoslavija, s. 387-392. 
M i l o š e v i č , S.: Godine raspleta, s. 333. 

P a v l o v i c , Dragiša: Olako obečana brzina. Zagreb 1988, s. 94n.; projev Pavlovice na 
zmíněné tiskové konferenci a záznamy navazujících jednání zasedání předsednictva běle
hradského organizace SKS, zasedání předsednictva ÚV SK Srbska 18.-19. 9. a konečně zá
znam průběhu VIII. zasedání ÚV SK Srbska přineslo také zvláštní vydání Borby z 28. září 
1987 nazvané Rasprava u CK SK Srbije o Dragiši Pavloviču iz časa u čas (citát je ze s. 2 
tohoto speciálního vydání). 

25 

26 
27 
28 
29 

30 
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nacionalismus albánský a automaticky zanikne tehdy, když zmizí jeho příčina, 
tedy nacionalismus albánský. 

Pavlovióův projev, zejména kritika srbského nacionalismu, byla zcela v sou
ladu s dlouholetou tradicí antinacioanlistické politiky uvnitř SKS a nelišila se 
zřejmě ani příliš od přesvědčení Slobodana Miloševiče. Kamenem úrazu Pavlo-
vičova projevu a počátkem konce jeho politické kariéry (a také politické kariéry 
Ivana Stamboliče) byla ona tři slova o „lehkovážně slíbené rychlosti". Již v pon
dělí 14. září totiž vyšel v deníku Politika expres, jenž byl pod přímým vlivem 
Miloševičova proudu, článek, manipulativně dokazující, že Pavlovičova kritika 
směřovala k nejvyšším srbským stranickým orgánům a předseda bělehradské 
organizace j í rozbíjí jednotu srbských komunistů. Nevídaná tvrdost útoku pře
kvapila především srbského prezidenta Ivana Stamboliče, jenž chtěl Pavlovice 
bránit v nejvlivnějších novinách Politice, jejichž šéfredaktor se však setkání 
s prezidentem vyhýbal, a když byl navíc v Politice inkriminovaný článek přetiš
těn, bylo jasné, že Stambolič ztratil na tisk v l iv . 3 1 

Předehra VIII. zasedání ÚV SKS 

Shodou okolností bylo na 23.-24. 9. 1987 svoláno VIII. zasedání ÚV SKS. 
Miloševič se rozhodl využít této příležitosti a hodlal zařadit na program dne 
i případ Pavlovic, resp. otázku jeho odpovědnosti za „mediálníštvanici na před
sednictvo ř / V " 3 2 (byť předsednictvo ÚV SKS jako takové rychlé řešení kosov-
ského problému neslibovalo). K takovému závažnému kroku ovšem potřeboval 
předběžné schválení předsednictva ÚV, jehož zasedání proto promptně svolal na 
18. září. 

Pavlovic se rozhodl úder vrátit a pojistit se před nadcházejícím střetem podpo
rou své stranické organizace a svolal proto na 17. září schůzi bělehradského 
stranického vedení. Bělehradská organizace s 230 000 členy byla samozřejmě 
silou, kterou nebylo možno ignorovat, a pokud by se za něj postavila celou svou 
vahou, jen velice těžko by Miloševič mohl počítat se získáním souhlasu před
sednictva. Také Stambolič již viděl, že jde o politické bytí či nebytí, a rozhodl se 
Pavlovice a jeho postoje podpořit dopisem, adresovaným všem členům běle
hradského stranického vedení dopis. 3 3 Pomohl-li Stamboličův dopis přesvědčit 
členy bělehradského předsednictva není jisté, jak se však již vzápětí mělo uká
zat, byl především hřebíkem do jeho politické rakve. 3 4 

J 1 S t a m b o l i é , I.: Put, s. 181. 
3 2 Takto nazval Pavlovičovo jednání s šéfredaktory blízký Miloševičův spolupracovník Bo-

rislav Jovič. Viz J o v i č , B.: Knjiga o Miloíeviču, s. 35. 
3 3 Obsah dopisu, který se po odvolání Pavlovice ztratil, byl později překrucován a sloužil 

k obžalobě I. Stamboliče z vyvolávání rozporů v rámci SK. 
3 4 S i 1 b e r , L. - L i 111 e , A.: Smrt Jugoslavije. http://mmc.et.tudelft.nl/~sii/b92- 

net/unfinishedpeace/smrt jugoslavije/podizanjeoptuznice/nikonesme3.html. 

http://mmc.et.tudelft.nl/~sii/b92-
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Na zasedání předsednictva ÚV SKS se postupně vystřídalo téměř padesát dis
kutujících, z nichž ovšem mělo hlasovací právo pouze dvace tři členů předsed
nictva. Nositelé státních funkcí (kteří byli v podstatě bez výjimky na Stambo-
ličově a Pavlovičově straně) se totiž mohli jednání stranického předsednictva 
a následných diskusí účastnit, ze zákona ovšem nemohli být členy předsednictva 
a neměli ani právo hlasu, což se vztahovalo i na srbského prezidenta. V disku
sích se ukázalo, že názorové rozdíly obou směrů jsou již nepřeklenutelné. Návrh 
Nikoly Ljubičiče, aby byl Pavlovic odvolán ze stranických funkcí a jmenován 
místopředsedou vlády, či otcovský návrh Ivana Stamboliče, aby se napříště pro
blémům předcházelo přátelskými rozpravami obou hlavních protagonistů sporu 
„u kávy", byly Miloševičem striktně odmítnuty a vše spělo k dramatickému hlaso
vání, v němž by ale podle aktuální konstelace bylo Miloševičovo křídlo poraženo. 

Jednání pokračovalo i následující den. Během noci však Miloševičův tým pře
svědčil několik členů bělehradského výboru, aby napsali prohlášení, že na ně 
Stambolič vyvíjel svým dopisem nátlak. Hned na počátku druhého dne zasedání 
pak byl tento trumf vytažen. Do „spiknutí" proti stranickému vedení tak byl nyní 
zapleten také Stambolič. Účastníci jednání sice nebyli s dopisem přímo sezná
meni, přesto však mnozí z nich přijali argumentaci, že takovýto způsob ovlivňo
vání komunistických orgánů je zlo, které může ohrozit budoucnost strany. Vý
sledek hlasování o tom, je-li Pavlovic vinen a má-li být na zasedání ÚV potres
tán, ovšem byl i přes šok, který způsobila aféra s dopisem, od počátku nejistý. 
Z dvaceti tří členů předsednictva byli čtyři zástupci z autonomních oblastí. T i se 
rozhodli nehlasovat, neboť se podle nich jednalo o personální spor uvnitř srb
ského vedení, do něhož nechtěli zasahovat. Z ostatních 19 členů hlasovalo pro 
Pavlovičovu vinu 10 účastníků, proti bylo devět. Miloševič tedy získal hubené 
vítězství, 3 5 které se ovšem snažil v mezidobí před zahájením VIII. zasedání ÚV 
SK Srbska pojistit. Tým srbského stranického předsedy v čele s budoucím jugo
slávským prezidentem Borislavem Jovičem tak loboval u členů oblastních výbo
rů v celém Srbsku. Jovič podle některých autorů ve dvou dnech, které předchá
zely zasedání, pozval do Bělehradu šestnáct předsedů regionálních či oblastních 
stranických výborů, které přesvědčoval o tom, jak mají na plénu ÚV hlasovat.36 

Vítězství revolučního proudu 

Osmé zasedání ÚV SKS, které se konalo ve dnech 23.-24. 9. 1987, se ode
hrávalo v napjaté atmosféře. Bylo totiž jasné, že se jedná o bezprecedentní akt 
v dějinách srbské komunistické politické scény, jehož význam překračoval jak 
případ pádu Aleksandra Rankoviče v roce 1966, tak krach srbských liberálů 

3 5 O průběhu zasedání viz paměti jeho účastníků - např. S t a m b o l i č , I.: Put, s. 200-
202; J o v i č , B.: Knjiga o Miloíeviču, s. 35-37 aj. 

3 6 S i 1 b e r , L. - L i 111 e , A.: Smrt Jugoslavije. http://mmc.et.tudelft.nl/-sii/b92- 
net/unfinishedpeace/smrt jugoslavije/podizanjeoptuznice/nikonesme3.html. 
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v roce 1972. 3 7 Napětí zvyšovala i skutečnost, že poprvé v dějinách jugoslávské 
komunistické strany bylo zasedání přenášeno televizí. 3 8 

Již během jednání U V bylo zřejmé, že na VIII. zasedání dojde k vítězství M i -
loševičova revolučního proudu nad proudem institucionálním. Tato skutečnost 
se projevovala i v rétorice mnohých řečníků, kteří často používali při odsuzování 
„chladných hlav", tedy zastánců institucionálních postupů, emotivní slovník 
konce 40. a 50. let. Hlavním tématem zasedání bylo sice Kosovo, všemi projevy 
se ale jako červená nit táhla problematika střetu dvou koncepcí a navíc Pavlo-
vičův případ. „Revolucionáři" kritizovali odpovědnost srbského vedení za poma
lé provádění ústavních změn, za absenci politické ochrany kosovských Srbů 
a Černohorců před „albánským separatistickým nátlakem a útiskem." V přestáv
ce jednání se uskutečnilo slavnostní zasedání ÚV věnované 50. výročí nástupu 
J. B. Tita do čela Komunistické strany Jugoslávie. I projev S. Miloševiče, pro
slovený při této příležitosti, byl nesen snahou porazit Stamboličovo stranické 
křídlo. „ Tito se nebál bitev, sporů a konfliktů, nepřátel, rizika," prohlásil Milo-
ševič ve zjevné aluzi na opatrné metody práce institucionalistů. Svůj projev za
končil vizí, že „v současné fázi revoluce (Titovo dílo a jeho revoluce tedy trvá, 
je permanentní - pozn. V . Š.) nás čekají nové bitvy. Abychom z nich vyšli jako 
vítězové, je zapotřebí, abychom byli svomi a jednotní tak jako v minulosti. To je 
smysl Titova díla, to je podstata naší jugoslávské revoluce, to je podmínka pro to, 
abychom se dočkali budoucnosti, která bude světlá a která není tak vzdálená"?** 

Tímto projevem Miloševič definitivně získal na svou stranu zbývající „staré" 
komunisty - Titovy spolupracovníky, osvojil si sympatie v armádě a titoistickou 
rétorikou se zabezpečil i proti útokům politiků z ostatních republik. Střelba po 
protivnících Titovým kalibrem byla navíc natolik zdrcující, že v té chvíli již bylo 
zastáncům institucionální myšlenky jasné, že prohráli. 4 0 

i ' Za liberály bylo označováno srbské komunistické vedení, které se k moci dostalo po tzv. 
brionském (čtvrtém) plénu SKJ v roce 1966. Jeho nej významnějšími představiteli byli v le
tech 1968-1972 Marko Nikezič a Latinka Perovičová. Tito demokraticky orientovaní a prin
cipiálně antinacionalističtí politici se během diskusí o nové ústavě mj. zasazovali o prosaze
ní postavení autonomních oblastí jakožto konstitutivních faktorů jugoslávské federace, pří
mo zastoupených ve federálních orgánech. Proti nim stál politický proud vedený Dragolju-
bem Markovičem, snažící se naopak konstitutivní status autonomních oblastí ve federálních 
orgánech na maximum omezit a prosazující pokud možno centralistické vztahy mezi repub
likou a jejími autonomiemi. V roce 1972 byl liberální proud na přímý popud J. B. Tita likvi
dován a jeho protagonisté politicky marginalizováni. Srbští liberálové výrazně pozitivně 
ovlivnili politické klima jak v Srbsku, tak v celé Jugoslávii. 

3 8 Přenos ze zasedání byl zpočátku přímý, s postupující dobou však byl přerušován zpravodaj
stvím a projevy byly zkracovány. Ředitel televize Mitevič přitom dával zjevně přednost Mi-
loševičově straně. Byl to první případ manipulace veřejným míněním při přímém přenosu 
v Jugoslávii vůbec. 

3 9 Politika, 24. 9. 1987, s. 1; M i l o š e v i č , S.: Godine, s. 166n. 
4 0 „Znamenalo to, ie my nejsme s Titem. Bylo to veřejné lynčování," svěřil se Stambolič 

v rozhovoru se Silberovou a Littlem. Viz http://mmc.et.tudelft.nl/~sii/b92net/unfinishedpea- 
ce/smrtjugoslavije/podizanje optuznice/nikonesme3.html. 
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Přesto však ještě výsledek hlasování, které mělo přijít k závěru zasedání, ne
byl jasný. Stambolič byl jistým symbolem kontinuity srbské politiky a jeho pád 
by strhl mnohé další. Atmosféra v sále i v kuloárech tak byla stále napjatější. 
Jedna z členů U V , historická L . Trgovčevičová, později vzpomínala, že se „de
legáti potili studeným potem, byli bledí, nervózní, mnozí z nich měli v kapse při
praveny pro každý případ dva projevy... Kariéry a budoucnost devadesáti pro
cent těchto lidí totiž závisely na výsledku zasedání".^ 

Atmosféru v sále ještě zahušťovaly tzv. telegramy podpory, které přicházely 
z regionů od oblastních výborů i jednotlivců. Byly veřejně čteny v pauzách mezi 
jednotlivými projevy a vytvářely tak dodatečný nátlak, neboť z 90 % šlo o tele
gramy podpory revolučnímu křídlu. Zejména telegramy kosovských Srbů přispě
ly k vytváření emocí a posílily Miloševičovo postavení. Byl to vlastně první pří
pad zneužití veřejnosti k vytváření politicky příznivé atmosféry pro prosazení 
úmyslů S. Miloševiče. Později se z telegramů stanou masové „mítinky pravdy". 
Dodatečný nátlak činili Miloševičovi emisaři i v pauzách mezi jednáním, kdy 
lobovali pro Miloševičovu opci u členů, kteří nebyli přesvědčivě na jeho straně, 
zatímco Stambolič byl zcela paralyzován, neschopen provést protiútok. Při hla
sování zůstalo na jeho straně pouze osm příznivců při 18 abstencích, které připa
daly členům delegací z autonomních oblastí. 4 2 Odvolaného D. Pavlovice I. Stam
bolič politicky dlouho nepřežil. Oficiálně byl z místa srbského prezidenta sesa
zen 14. prosince 1987, když za své odvolání sám hlasoval. 4 3 Projevy Slobodana 

S i 1 b e r , L. - L i 111 e , A.: Smrt Jugoslavije. http://mmc.et.tudelft.nl/~siifo92- 
net/unfinishedpeace/smrt_jugoslavije/rjodizanjeoptuznice/nikonesme3.html. 
Borislav Jovió v této souvislosti ve své Knize o Miloševičovi (s. 37) poznamenává: „Kdyby 
představitelé autonomních oblastí mohli tušit, jaký historický obrat přineslo VIII. zasedání 
UV, na němž se zdrželi hlasování, podobné jako na předcházejícím zasedání předsednictva 
ÚV, jistě by hlasovali proti Miloševičovi a vše by mohlo být jinak." Vojvodinštf představite
lé se rozhodli nehlasovat ze stejných důvodů, z jakých tak učinili na zasedání předsednictva 
ÚV čtyři dny před tím - hodnotili situaci jako vnitřní věc užšího Srbska, od níž se distanco
vali. Azem Vllasi, tehdejší předseda oblastního výboru SK Kosova, důvod abstence kosov
ských zástupců zdůvodnil takto: „My jsme měli na situaci na Kosovu jiný názor již dávno 
před VIII. zasedáním, proto jsme se necítili povinni pomáhat Stamboličové frakci. A i kdyby
chom chtěli, pouze by to urychlilo jejich porážku, neboť extremisté by tu pomoc využili jako 
další argument proti Stamboličovi a Pavlovičovi." Vllasi také oprávněně tvrdí, že Albánci 
nemohli být faktorem mocenského boje v Srbsku, a proto je také nikdo nemůže obviňovat za 
neutrální postoj, na rozdíl od zástupců Vojvodiny, „kteříjsou konec konců Srbové". Rozho
vor Dejana Joviče s A. Vllasim publikován v J o v i č , D.: Jugoslavija, s. 404. 

Po demisi se Stambolič na návrh svého přítele, charvátského politika a pozdějšího poslední
ho jugoslávského premiéra Ante Markoviče stává ředitelem Jugoslávské banky pro meziná
rodní ekonomickou spolupráci (JUMBES), podporující exportní politiku jugoslávských fi
rem. Do veřejného života se vrací v dubnu roku 1995, když s padesáti předními srbskými 
opozičními intelektuály shromážděnými v nevládní organizaci Beogradski krug odjíždí do 
obleženého Sarajeva, kam veze jako pomoc JUMBES banky léky a kde po osmi letech po
prvé opět přednáší. Od roku 1997 publikuje čas od času ostré výpady proti svému bývalému 
příteli v opozičním tisku. V srpnu 2000 byl unesen během pravidelného joggingu. Motivy 
únosu nebyly zřejmé, vzhledem k blížícímu se termínu předčasně vypsaných prezidentských 
voleb a voleb do jugoslávského svazového parlamentu se spekulovalo o tom, že srbský re
žim a zejména S. Miloševič měl obavy z jeho možného návratu na politickou scénu. Jeho 
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Miloševiče na VIII. zasedání, zejména jeho pojednání o Titovi, rozhodnost, kte
rou jako řídící schůze projevoval, navíc před televizními kamerami, neústupný 
postoj, pokud šlo o Kosovo, to vše z něj činilo v očích srbské veřejnosti nového 
Tita. Jeho fotografie se po rozhodujícím vítězství a získání absolutní kontroly 
nad SKS a tím i nad srbskými státními orgány začínají objevovat na stěnách ved
le fotografií Titových, což byl do té doby nemyslitelný precedens. K jeho oslavě 
vznikají také písně a říkadla podobná těm, jimiž byl předtím oslavován nedo
tknutelný vůdce jugoslávské revoluce. Za několik let Miloševičovy fotografie 
Titovy obrazy zcela vytlačí. Jugoslávské vedení sice později po Miloševiči mno
hokrát požadovalo, aby se proti této glorifikaci ohradil, což on sice formálně 
učinil, avšak bez patřičného důrazu a také bez jakéhokoli účinku. 

Hodnocení VIII. zasedání ÚV SKS jugoslávskou politickou elitou 

V souvislosti s výsledkem VIII. zasedání ÚV SK Srbska je přinejmenším pozo
ruhodná skutečnost, že Miloševičův triumf byl stranickým vedením ostatních ju
goslávských republik přijat v podstatě kladně. Vědělo se sice, že jde o politika 
sklonného k rychlým a radikálním řešením, jeho projev na Kosovu byl všeobecně 
znám, přesto však jej považovali za mladou a nezbyrokratizovanou krev, která do 
stále více zatuchlých vod SKJ přinese oživení. Jeho titoistická rétorika z něj navíc 
činila hlavního jugoslávského titoistu, kolegové z ÚV SKJ nemohli zanedbat ani 
skutečnost, že za Miloševičem stojí drtivá většina U V SK Srbska. Svoji roli 
v podpoře S. Miloševiče z jiných republik sehrála i jistá nedůvěra ke Stamboličovi, 
který byl, byť naprosto neoprávněně, považován za nedostatečně razantního vůči 
srbským nacionalistům, hovořilo se i o únavě politické scény klanem Stamboličů, 
jehož vliv (Petra a Ivana) na srbskou a potažmo i jugoslávskou politickou scénu 
trval již čtyřicet let. Ivan Stambolič byl považován také za jednoho z největších 
jugoslávských byrokratů, 4 4 jež si navíc chtěl pro sebe údajně pojistit pětiletý man
dát jugoslávského prezidenta. Stamboličovi oponenti totiž vycházeli z jeho inter
view v časopise NIN v květnu 1987, v němž kritizoval jednoroční rotaci jugosláv
ské prezidentské funkce a navrhoval pětiletý prezidentský mandát s přímou volbou 
kandidáta, což byl v době složitého jugoslávského delegačního systému naprostý 
precedens. Stambolič pak byl, z logiky stranického uvažování, podezírán z toho, 
že touto kritikou se sám staví na místo jediného kandidáta.V tom, že byl Stambolič 
snadno odepsán, hrála roli i osobní antipatie. Jeden z nejvlivnějších jugoslávských 
komunistů té doby, charvátský člen předsednictva ÚV SKJ Stipe Šuvar, otevřeně 

ostatky byly nalezeny při akci spojené s pátráním po vrazích srbského premiéra Zoraná 
Djindjiče 28. března 2003. Vyšetřování zjistilo, že byl likvidován bezprostředně po únosu, 
a to komandem speciální protiteroristické jednotky srbského ministerstva vnitra, která byla 
pod přímou kontrolou S. Miloševiče. Viz Gde je Ivan Stambolič. Free Serbia, 11. září 2000. 
www.xs4all.nl/~freeserb/specials/topspot/stambolic.html; Ivan Stambolič. Revue B92, 
www.b92.net/specijaI/stambolic/. 

V rozhovoru se Silberovou a Littlem označil charvátský člen předsednictva SKJ Stipe Šuvar 
Stamboliče za „tak rigidního byrokrata, ze jsme mysleli, le Miloševiče budeme moci snáze 
kontrolovat". 

http://www.xs4all.nl/~freeserb/specials/topspot/stambolic.html
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přiznal, že Slobodana Miloševiče podpořil i proto, že se Stambolič „paktoval se 
Špiljakem, který tehdy proti mně sočil..."45 Roli Stipe Šuvara v Miloševičově 
podpoře na VIII. zasedání ÚV SK Srbska potvrzuje také Nijaz Durakovič, jenž 
později vzpomínal, jak jej v předvečer VIII. zasedání Šuvar přesvědčoval, že je 
třeba použít všechny prostředky k tomu, aby byl Ivan Stambolič z politické scény 
odstraněn a nastolen Slobodan Miloševič. 4 6 

Při rozhodování o podpoře Miloševiče hrála mezi jugoslávskými politiky vel
kou roli také skutečnost, že jeho křídlo, alespoň slovně, slibovalo daleko roz
hodnější boj se srbským nacionalismem. Miloševičův závěrečný projev na VIII. 
zasedání ÚV S K Srbska v tomto směru nemohl nikoho nechat na pochybách. 
Předseda SKS tehdy prohlásil, že „srbský nacionalismus je had na prsou srb
ského národa".47 „Byli jsme přesvědčeni (Šuvar, Marko Orlandič a Vidoje Žar-
kovič 4 8 - pozn. V . Š.)," tvrdil později Šuvar, „...že se Miloševič dokáže účinně 
postavit vlně srbského nacionalismu. " 4 9 Miloševičův nacionalismus ostatně ne
připouštějí tehdejší vysoce postavení komunističtí funkcionáři ani po trpkých 
zkušenostech rozpadu Jugoslávie. „ / dnes se domnívám," tvrdí v roce 2000 Ni 
jaz Durakovič, „že Miloševič nebyl nacionalistou. Jen dovedně využil naciona
listické opium k získání moci. Pouze si osedlal již probuzený nacionalismus. " 5 0 

Téměř totožnými slovy hodnotí Miloševičovu koketerii s nacionalismem v roce 
2001 i tehdejší předseda kosovských komunistů Azem Vllasi: „Miloševič nebyl 
nikdy přesvědčeným nacionalistou posedlým nacionalistickou ideologií. Pouze 
správně vycítil, že srbský nacionalismus je třeba osedlat, neboť to byla nejjistější 
cesta k tomu, jak si upevnit moc. Využil tedy nacionalismu, aby posílil své mo
censké postavení, a poté, když již seděl pevně v sedle, pozvolna odstranil všechny 
zaryté nacionalisty ze svého okolí. Byť pak za ně vykonával všechny práce na 
projektu Velkého Srbska, přesvědčením nacionalistou nebyl. " 5 1 

Stipe Šuvar, ale i většina dalších jugoslávských politiků byla navíc skutečně 
přesvědčena, že Kosovo je klíčovým problémem tehdejší Jugoslávie, který může 

4 5 Mika Špiljak (1916), v letech 1983-1984 předseda prezidia SFRJ a od roku 1984 do roku 
1986 předseda SK Charvátska, považoval Suvara za komunistického dogmatika a chtěl, za 
spolupráce se Stamboličem, znemožnit jeho volbu do předsednictva ÚV SKJ. 

4 6 D u r a k o v i č , N.: lzetbegovič nije lelio znati da se na Bosnu priprema agresija? Rá
dio Free Europa (dále jen RFE) 19. 5. 2000. www.danas.org./programi/interview/000/05/ 
200051913253.asp. Durakovič byl v té době členem předsednictva UV SKJ, v roce 1989 byl 
zvolen posledním předsedou ÚV SK Bosny a Hercegoviny. 

4 7 Miloševič, S.: Godine, s. 171. 
4 8 Marko Orlandič (1930) a Vidoje Žarkovič (1927-2000) byli v té době černohorští představi

telé v předsednictvu ÚV SKJ. Oba se předtím vystřídali ve funkcích předsedů ÚV SK Černé 
Hory, předsedů černohorského prezidia a předsedů černohorské vlády. V roce 1989 oba 
skončili svoji politickou kariéru jako oběti Miloševičovy antibyrokratičké revoluce. 

4 9 Šuvar v rozhovoru s Dejanem Jovičem v říjnu 1997. Viz J o v i č , D.: Jugoslavija, s. 405. 
50 D u r a k o v i č , N.: lzetbegovič nije zelio, RFE 19. 5. 2000. www.danas.org./progra-

mi/interview/000/05/200051913253.asp. 
V l l a s i , A.: Na jug od Bijeline i na sjever od Tuzle. RFE 1. 7. 2001. www.danas.org/  
programi/magazin/jut27/2001/07/20010701094728.asp. 
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dovést až k rozbití Jugoslávie, spoléhala na Miloševičovu „lehkovážně slíbenou 
rychlost" při řešení kosovské problematiky a sdílela jeho přesvědčení o tom, že 
na Kosovu dřímá latentní kontrarevoluce, i jeho argument, že většina kosov-
ských Albánců koketuje se secesionismem.52 Při hodnocení role jugoslávských 
politiků v mocenském vzestupu Slobodana Miloševiče však také nelze zapomí
nat na skutečnost, že možnosti politiků z ostatních jugoslávských republik i z fe
derálních institucí zasahovat do srbských vnitrostranických záležitostí byly ústa
vou z roku 1974 pouze velmi omezené, ve skutečnosti však nemožné. 

Po VIII. zasedání ÚV SKS se Slobodan Miloševič stává nejsilnějším politi
kem celé jugoslávské politické reprezentace. VIII. zasedání je rozhodujícím pře
lomem ve vývoji Jugoslávie. Od něj již směřuje mílovými kroky k rozpadu. 

VIII SEDNICA CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTA 
SRBIJE - PŘELOMNÍ DATUM U MODERNOJ JUGOSLOVENSKOJ 

ISTORUI 
Prilog usponu politické moči Slobodana Miloševiča 

Studija se bavi periodom od 1984-1987. godine u kojem dolazi do političkih borbi u okviru Sa-
veza komunista Srbije (SKS), čiji je tezultat uticao na buduču sudbinu Jugoslavije. Autor obraca 
pažnju na politické kalkulacije predsednika SKS-a Ivana Stamboliča kome nije pošlo za nikom da se 
dovoljno snažno uhvati u koštac sa narastajučim medjuetničkim problemima na Kosovu i sa uticajem 
nacionalistické opozicije iz redova tzv. srpske kritické inteligencije koja je jačala, te se povukao na 
formalno značajnije, ali politički slabije město srpskog predsednika, a na upražnjeno město predsed
nika SKS-a progurao je svog mladjeg prijatelja Slobodana Miloševiča. Na osnovu dostupnog materi-
jala autor karkateriše Miloševiča tog vremena kao konzervativnog komunistu koji se bori protiv naci
onalistické struje srpske opozicije. Nedoslednost ovog njegovog stava vidi u Miloševičevom odnosu 
prema Memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti (objavljenom 1986), koji se smatra mani-
festom srpskog nacionalizma, gde se Miloševič, za razliku od Stamboliča, uzdržava od njegove kriti-
ke. Članak prati dalji Miloševičev politički uspon za koji največi značaj ima njegov govor na Kosovu 
Polju u aprílu 1987. kojim je pridobio simpatije javnosti. Pažljivom analizom govora autor opovrgava 
raširenu tvrdnju da taj govor predstavlja početak nacionalizma u srpskom političkom rukovodstvu 
i dokazuje da Miloševič u to vřeme još uvek nepokolebljivo sledi antinacionalističku liniju jugoslo-
venskih komunista. Studija dalje prati okolnosti koje su postepeno dovele do spora izmedju I. Stam
boliča i S. Miloševiča i vodile stvaranju dve struje u SKS-u - Stamboličevih tzv. institucionalista, 
koji su nastojali da probléme Kosova reše strpljivim radom unutar tadašnjeg političkog sistema, i tzv. 
revolucioname struje na čelu sa S. Miloševičem, koja je obečavala brza i efikasna rešenja do kojih se 
može doči i vaninstitucionalnim putem. Dalje podrobno analizira sukob obe koncepcije do koga je 
došlo na VIII sednici Centralnog komiteta SKS-a 23. i 24. 9. 1987. i iz kojeg je kao pobednik izašla 
Miloševičeva struja. U zaključku autor ukazuje na činjenicu da su pobedu S. Miloševiča potpomagali 
i pozdravili mnogi političari i njegovi kasniji protivnici iz drugih jugoslovenskih republika i konstatu
je da nakon VIII sednice CK SKS-a Slobodan Miloševič postaje najmočniji političar cele jugoslo-
venske politické reprezentacije. VIII sednica zbog toga predstavlja odlučujuču prekretnicu u razvoju 
posleratne Jugoslavije. 

Např. S i 1 b e r , L. - L i t i , A.: Smrt Jugoslavije. http://mmc.et.tudelft.nl/~sii/  
b92net/unfinishedpeace/smrt_jugoslavije/podizanjeoptuznice/nikonesme3.html. 
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