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Spojené stdty americké a sovětskú e-yp{,nze do středovýchodní Evropy: americký princip

sebeurčení versus sovětský pocit nejisíoty v letech 1941-I945

Jakub .Iaroš se ve své bakalářské práci soustř,edil na jednu z klíčových otázek

cvropskýclr dějin 20. století, a sice proč vítězné mocnosti z druhé světové války nedokázaly

pokračovat ve své spolupráci i v poválečném období a současně národťrm střední a východní

Evropy nebylo umožněno, aby svobodně rozhodovaly o svém dalším osuctu. .Iak napovídá už

název práce, odpověd' nalczl v nekompatibilitč principLr sebeirrčení, který - byt' s řaclou

ústrrpků a kompronlisťr - prosazovirla v letech války arnerická strana, a pernlanentního pocitu

olrrožení. je.jž pocit'ovali sor,ětští vládcor,ó. V obor_r případeclr přitom sehrála důležitou úlo1rrr

historická zkušenost a snaha neopakovat chyby minulosti. V anrerickónr případě to byl odklorl

od r,vilsonovských univerzalistických zásacl, jenž způsobil fiustraci z nlíru l918-19, následrré

vítězství izolacionisnru a potažnro nový světový konflikt, r,, přípaclč sor,ětskérn pak zkušerrost

s několika vpády na ruské území ze,západu.

Autor využil ke své práci hned nčkolika vynikajících prací nejrenomovarrějších

lristoriků dějin l,álečné cliplonlacie a studené války (J. t., Citrddis, V. Mastný,. A. Ulam, F{,

Feis, R. Dallek atcl.), jež cloplnil o memoáry důležitý,clr protagonistťr arrrerické politiky (A.

Flarrinran, S. Welles. C. tILrll), ale rovrrčž vzporrrínkl,Miloi,,atla Djilasc..íe přitorn patrrré. žc

autor uvederré práce důkladně prostudoval a dokázal vystilrnoLit,iejich stěžejní rnyšlenky, Na

druhou stranu nelze pominotit f-akt, že v posiedních dvaceti letech b1,1a publikována řada knih.

které naši znalost problematiky kořenů studené války posouva.jí poclstatně za hranici této

postrevizionistické školy a revidují také mnohé z je.jích závěrů. Autor z této žně vi,užil - a tcl

pouze okrajol,ě jen novč,jší knihu Vojtčcha Mastnélro 7'he Cold Iťttr uncl ,Soviel íns,ecurily,

T'he,Stalin Years (OUP 1998). která se však meritorně zabývá obclobím následu.jícím (1945-

53). Řacla dťrležitých prací byla sice publikována jen rusky, nicménč autor mohl určitě r,'yLržít

dťrležité práce Karla Durrnana Pope11, je,ště žhuvé (Karolinunl 2{)04). A také John L. C}addis, z

jehož práce T-he Llnited Stutes, and the Origins cl the Coltl LVur autor hojnč čerpal, ve své

novější práct Líre !\ioly Knr,lyl,. Rethinking Coltl War ř{isltlty (OtJP l9L)7) dospěl k závěru,

podle něhož sovětské vcdení (tl. Stalin) vnímalo Spojené státy - bcz ohledu na jejich politikLr

,.iako sr,ého arcinepřítele. a tedy,ito nejger'crciznčjší uspokojení bezpečnostních priorit SSSR

ze strany Západu by Stalina pouze podnítilo k tomu, aby záhy t,znesl další požadavky.

Z dílčích výhrad bych uvedl následující: Zejrnóna při zkor-rrnání Stalinových motivŮ a

postojů moh1 J. .Iaroš čerpat z rrových Stalinových biogratií (Radzinskij, 'fucker, BLriiock



apod, - viz např. str.32: ..Je zřejmě nemožné zjistit. co přesnč si StaIin o prezidentol,ý,ch

výrocích myslel.": dtouhý odstavec o Stalinovi na str. 48). Jestliže autor zmiňuje

Flarrimanovo ..proroctví" o brzkém vzniku nějakého ..tlsvobozetreckélro výboru" v Polsku

z ledna 1944 (s. 37), stálo by za znrínku, že československý prezident Ber"reš takto

,.prorokoval" už o měsíc dříve - při svých kremelských jednáních se Stalirlem a Molotovem...

,.[.ublinský výbor" či Polský výbor národního osvobození by,l tvořen rre.jen polskýrni

komunisty (s. 37), ale také jejich souputrríky z řad socialistťl. lidovců a člcnů Dernokratické

strany,.Iestliže autor obsáhle citLrje Churchillovy memoáry (s.40-41). pak by rněl následovat

odkaz na ně (zvláště byty-li přeloženy do čcštiny. a jsou tudíž. snadno clostupné). nikoli na

memoáry Ilarritnanovy. Považuji z,a stěží udržitelný autorťtv detcrnritlistnus, podle něhož by'l

ve středový,cliodrrí F,vropě ,,vznik prosovětských vlád prostředrrictvíIn clemokratických

procesů zhola nemož,ný", a .jakákoliv svobodně zvolerrá r,láda v tčchto zemích by proto

automaticky byla silně antisovčtská" (s.51). To samozřejmě neplatí o Československr-r či

.lugosiávii a v dané historické situaci (vzhledern k osvobození, přítomnosti Rudé armád1,

r,, oblasti atd.) je to sporná teze i v případě samotného I'olska či Rtrmunska. Na poli spektrlací

sc pak autor ocitl v následLrjící r,ětě: ..Stalin si zřejnrě skLrtečný rclzsah tohotcl r-repřátelství

uvčdomi1 až, po .Ialtské korlíercI-rci a ihnecl odpor,ídajícím způsobern pozměnil význam

termínu ..přátelský stát" tak, že nyní znanrenal kompletní sovětskou ktlntroIu." (viz mo.ie

poznámka o potřebč čcrpat zc Stalirror,Ých bioerafií). Ncptlvažltji rovtlčž za cloložitclné. žc

Roosevelt dal Stalirrovi v'fel-reránu najevo, že je ochoten c_lát Sor,,ětťrm..zr íiee hand in Easlern

E,urope" rozlrodně ne ve smyslu naprosté svobody jednání v této oblasti (s. 54),

Včtšina nrých výhrad .ie nicménč ntínčna přcdevším cob1,, poclnčty pro další brldání

nespornč talentovaného studenta. který vc své bakalářské priici prokázal dostatečnou

schopnost kritického přístupr"r k historické rnatérii. se znalostí věci fbrrnuloval vy,vážené

sy,ntetické soucly a v neposlední řadč osvědčil též vysocc naclprťtnrčrnou fbrmulačrrí a

stylistickou dovecjnost. Doporučuji proto jcho bakalářskou práci kobha.jobě a nai.,rhLrji

lrodnotit j i známkoL1 yý h tl rně.
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