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Málokdy se objeví mohutná historícká práce o slepé dějinné cestě, třeba o člol'ek_
nebo o skupině osob, jejichŽ snahy a vize během let ztroskotaly do té míry, že Iz=
mluvit o zdrcujícíporážce; navíc o porážce, kterou doprovází cejch odpadlicr' .
a zrádcovství. Monografie ondřeje Vojtěchovského Z Prahy proti Titovi! je variac
(a variací dosud nezpracovanou) na dané téma: na sedmi stech stranách 1íčíŽivo:
neceiých dvou stovekjugoslávských politických emigrantů, kteří se po roztrŽce mez.
Sovětským SVaZem a Jugoslávií V roce 7948 rozhodli natrvalo usadít v Českos]cvensku a manifestovat svou věrnost ke Sta1inoví a současně odpor k,,prašivérnpsu" Titovi.
Vojtěchovského kniha je příběhem 1idí, kteří _ nahlíženo zvnějšku _ na konci čr,,řicáých a počátku padesátých let dobře posloužili propagandistickým a mocenslq'r:.
účeiům(ak z hlediska zahraniční,tak domácí politiky takzvaného východníh_
bloku), a když už nebyli nikomu potřební' proměnili se v párie, v živépřípomínk.
zašlých časů.vojtěchovský ovšem neukazuje jen tuto vnějšístránku věci, nýbrs ýrazným zaujetím přibiiŽuje život těchto neúspěšných emigrantů, jejich míkrc
kosmos. Na mnoha a mnoha stranách své monograhe zabíhá do - místy aŽ příliš t e_
kých - podrobností z osudů dnes uŽ skoro zapomenutých postav, jako byli původn.
.
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Titovi diplomaté ve Spojených státech Slobodan Ivanovió a Pero Dragila, zástupce

šéfredaktora bělehradského listuPolitiko Milutin Rajkovió, člen jugoslávské mise při
organizaci spojených národů Josip Milunič' spisovatel a novinář Teodor Ba]'k nebo
_
Slovinec Anton Rupnik, dříve trvale žijícíveFrancii, a řada dalších vesměs osoby

s jistou nadsázkou připomínají
_
skoro žánr, který veřejnost zná z te\evíze pod označenímreality show dočteme
se o nesnášenlivosti mezi manželkami emigrantů, o milenkách a milencích nebo
o kaŽdodenních problémech, s nimiŽ se museli poýkat v domech, kde společně žili.
ondřej Vojtěchovský ale neusiluje o senzaci, jeho přístup má jiný účel:ukazuje
jugoslávské politické emigranty jako osoby žtjícíve zvláštním prostředí připomí_
najícímghetto. Představuje je jako lídi zahleděné do doboých, leckdy jen jím
pochopitelných ideologických šarvátek, kteříjsou schopni vjednu chvíli radikálně
óčerňovat své nedávno ještě blízkéspojence Qakkvůli,ryššímuprincipu", takkvůli
pragmatickému kalkulu), aby o pár měsíců,nebo dokonce jen dnů později prováděli
sebemrskačské sebekritiky a okázale se sbratřovali s nedávnýrni nepřáteli na život
a na smrt. Zdlouhaým popisem někdy až trochu nudných' opakujících se sporů
se Vojtěchovskému nakonec daří zpřítomnit ideologií a vášněmi nasáklou atmosféru zakladateIské fáze komunistické diktatury _ doby, která je ještě prosycena
neochvějnou vírou a nadějemi.
Autor si okrajově všímái širšího,jugoslávského" kontextu. Československo totiž
neposkytovalo jediný azyl prostalinských Jugoslávců ve ýchodním bloku, byť minímálně zpočátku bylo v tom ohledu centrem významným. V knize Se proto dočteme
i o jugoslávské politické emigraci v jiných státech _ nejvíce o ,,maďarských" Jugoslávcích, jejichŽ vedení (Lazar Brankov) bylo citelně Zasaženo procesem s ministrem
zahraniči LászIó Rajkem. To qrvolalo paniku i mezi Jugoslávcí v Československu,
kteří očekávali obdobnou konstrukci připravovaného politického procesu i v Praze. Jejich obar,y se ale nakonec nenaplnily a hledání zrádci ve vlastních řadách
a vzájemné obviňování r,yznělo do ztracena.
Že sí ondřej Vojtěchovský protititovských Jugoslávců v dalších státech východního
bloku všímájen okrajově' nenívůbec na škodu,jeho záměrbyljinýneŽ komparační'
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Čehosealemohl přisvé analýzedotknoutvíce,bylavazbamezivedenímjugosláv_
ské emigrace v Sovětském svazu a jeho československym protějškem. Do jaké míry

museli či nemuse|i,,českoslovenští" Jugoslávci poslouchat Pera Popívodu, bývalého
partyzánského velitele a generála, který se stal hlavou jugoslávských stalinistů
v SSSR? Vojtěchovský se omezuje V tomto případě většinou jen na líčenínárazoých
návštěv Popivody v Praze, které působívjeho výkladujako trochu chaotický deus
ex machina. Souvisí to s širšímproblémem: Jak se vyvíjely záměry Moskr,y s jugoslávskou politíckou emigrací v čase a jaké instrukce jí lydávala? o tom nalezneme
V textu méně (a spíše jen ímplicitně), než by se dalo čekat.
Vojtěchovského monografie, obhájená původnějako disertačnípráce na Ústavu
světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karloly, ale neukazuje jen tak trochu
podivný auzaviený svět do sebe zah1eděných po1itíckých emigrantů, který skonči1
jednou velkou depresí: útěky do Sovětského SVaZu' a dokonce často i kajícnými
návraty do v}asti (z vedení československé emígrace tuto cestu do Canossy zvoli1i
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například Milutin Rajkovió, Jovan Prodanovič nebo Borivoj Nikolajevič). Krom prcstředí zklamaných politických emigrantů totiž kniha dává nahlédnout - z perspel'tir.y,ju goslávského problému" - i do vnitropolitických zá(ežitostí komunistickéh :
Československa: osvětluje třeba okolnosti procesu s Rudolfem Slánským a,jugo_
slávskou kartu" v něm nebo vztahy mezi Státní bezpečnostía vedením Komunis_
tické strany Československa (zajímavá je v tomto kontextu například komunikace
mezi Geminderor,1ím mezinárodním oddělením Úv xsČ a StB ohledně možnost_
sledovat politické emigranty).
Tento druhý - ,,československý" - pól dělá z knihy pozoruhodný příspěvek i prc
pochopení' jak fungovala mocenská ohníska komunistické diktatury v Českosloven_
sku na konci čtyřicátých a počátku padesáých let, kam časově spadájádro celéhc
ýkladu. A právě tento ýborně zachycený druhý aspekt je tím, co práci ondřeje

Recenze

Vojtěchovského polyšuje na podstatně lyššíúroveň.

Na mnoha stránkách kníhy se potkáváme s Lenkou Reinerovou, známou českoněmeckou spisovatelkou, která jako manželka Teodora Balka zajišťovalade factc
coby spojka komunikaci mezi československou komunistickou stranou a jugoslárskými politickými emígranty. Aniž bych se chtěl o tomto punktu v recenzi výrazněj_
rozepisovat, stojí za pozornost, že poznatky autora monografie někdy zajímal'e
doplňují nebo i korigují svědectví Lenky Reinerové zaznamenané v jejích memoároých textech, vyznačujícíchse _ celkem přirozeně - jistou mírou sebestylizace'
Monografie ondřeje Vojtěchovskéhojako první objemnější vědecká práce na dane
témavychází zejména z archivních pramenů, ať uŽ československých nebo b1.valých
jugoslávských. Autor hovořil i s několika pamětníky, ale na r,yužitírozhovorů v textu
rezignoval, s trochu podivnýlrn dovětkem, že se ,,nezabýwá historickou pamětí, ale
snažíse rekonstruovat dění na základě prímárních pramenů". Vyjadřuje přitom sr'e
přesvědčení, že ,,historik, který studuje archivní dokumenty, ví co do faktografie
více než aktéři, kteří toto dění prožili před desítkami let" (s. 28). Z rozhovoru
s narátorem tedy nevzníkne primární pramen?
A tu jsme u jediného závažnějšíhoproblému: Vojtěchovského monografie je beZesporu poctivou historickou prací, navíc čtivě napsanou, která důkladně analyzuje
obrovské penzum materiálů (včetně tisícůstran záznami prověrkových komisí
a podobně); co jí ale chybí, je teoretické ukowení. Autor se hned od počátku pusti1
do popisování historických faktů a lidských osudů, obecnější pojednání o vhodných
metodologických přístupech však oželel. Kniha Z Prahy proti' Titovi! si však nezaslouží,aby tato recenze končila kritickou poznámkou _ je totiž neobyčejně zajímaým příspěvkem k jugoslávským a československým dějinám přelomu čtyřicátých
a padesátých 1et minulého století.
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