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lizem je v Titovi Jugoslaviji poleg NOB predstavljal enega izmed glavnih konstitutivnih 

elementov njene civilne religije

predstavil s knjigo With Stalin Against Tito 

vinar Ivo Banac (v hrvaškem prevodu dve leti kasneje), ki se je seveda tedaj lahko oprl le 

na dostopno arhivsko gradivo zahodne provenience.

sovjetskih nasprotnikov Tita v 

izbral za tematiko svoje za-

jetne knjige in pred tem še 

gove raziskave, bralec kmalu 

pride do spoznanja, da mu 

avtor ne nudi samo detajlnega 

vpogleda v delovanje »stali-

novcev«, kot so se nekateri 

sami s ponosom imenovali, 

ampak se skozi na trenutke 

celo pretirano minuciozno 

nega fašizma«, odnosov med 

vaške, Moskve, emigrantskih 

splošno njihovih izkušenj v 

ture pred njim izrisuje podoba 

bitusa. Morda bi k tako ambi-

cioznemu pristopu k razisko-
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vojnih komunistov, ki so bili pripravljeni ilegalno zapustiti svojo domovino ali se vanjo z 

no usmerjenih, ki so v Prago prispeli iz zahodne Evrope ali ZDA, da bi tam osnovali center 

dirali z namenom, da bi ob vrnitvi v Jugoslavijo prevzeli vodilne funkcije. Med izjeme sta 

gotovo sodila zdravnik in pisatelj judovskega rodu Teodor Balk, s pravim imenom Dragutin 

Histriae. Slednja sta se prek svojih predvojnih poznanstev in v primeru Rupnika skupnega 

OCENE/RECENSIONI/REVIEWS



891

v kateri je bilo manj prostora vsaj za javno rovarjenje proti Titu. Informbirojevski emi-

granti se sicer niso mogli enostavno sprijazniti z rehabilitacijo »izdajalske« vodstvene 

klike v njihovi domovini, a so se lahko nekoliko bolj aktivirali le v trenutkih poslabšanja 

odnosov na relaciji Moskva-Beograd kot npr. v letih 1957–1958. Na splošno pa je Nova 

Borba postajala »tako brezzoba, da bi jo lahko prodajali v jugoslovanskih kioskih«, kot se 

je pridušal eden izmed nepomirjenih Jugoslovanov v Pragi. Nekateri izmed emigrantov 

sicer pozdravili sovjetsko intervencijo leta 1968 kot znamenje za novo upanje in sode-

Toda na drugi strani se je nekaj emigrantov po jugoslovanski amnestiji leta 1962 celo 

javnosti in se zelo dobro umestila v raziskovalni interes za informbirojevstvo ali komin-
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