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Úvod 

Politické události roku 1948, které poznamenaly podobu evropského kontinentu 

na čtyřicet let, byly zvláště osudné pro dvě v lecčem podobné a přitom tolik rozdílné 

země - Československo a Jugoslávii. Únorový převrat v Československu byl jedním 

z mezníků v konečné fázi utváření sovětského bloku. Roztržka mezi Stalinem a 

Titem, která vyvrcholila červnovou rezolucí Informačního byra komunistických 

stran, byla pak impulsem k jeho přeměně v monolitní celek, kde se suverenita 

jednotlivých států podřizovala linii určované Moskvou. Také pojem "lidová 

demokracie", označující vnitropolitické uspořádání zemí v sovětské zájmové sféře, 

začal měnit svůj obsah. Zavržena byla teorie o vlastních cestách k socialismu, 

respektující specifika té které země a vyhýbající se užití násilných prostředků. Místo 

toho začal být uplatňován jediný známý model, totiž sovětský. Systém formální 

demokracie, v jejíž reálné náplni na jedné straně stálo relativně svobodné 

Československo a na druhé komunisty nepokrytě ovládaná Jugoslávie, ztratil nyní 

pro Sověty opodstatnění. 

Změna v sovětské politice se projevila již v roce 1947, kdy bylo zřejmé, že se 

SSSR nepodaří prosadit představu ovlivňovat do určité míry i oblasti, ležící za 

hranicemi demarkační linie vytyčené spojeneckými mocnostmi na jaltské 

konferenci. Dvě nejsilnější komunistické strany v západní Evropě, v Itálii a 

ve Francii, utrpěly porážky od svých politických protivníků. Komunisté dostali na 

srozuměnou, že období poválečné spolupráce napříč politickým spektrem je 

u konce. Naopak Sověti se museli obávat ohrožení svého vlivu ve věrném 

Československu. Rovněž tam dosavadní političtí partneři začali ztrácet s komunisty 

trpělivost. Komunisté zaznamenali úbytek volebních preferencí a hrozilo jim, že by 

v příštích parlamentních volbách nemuseli obhájit své prvenství. V první polovině 

roku 194 7 čelil Sovětský svaz dvěma zásadním ofenzivním akcím západních 

velmocí. Trumanovou doktrínou přejímaly Spojené státy od Velké Británie kontrolu 

nad východním Středomořím s rozhodnutím zamezit pronikání sovětského vlivu 

do této oblasti. Vládním jednotkám v Řecku se dostalo masivní podpory v občanské 

válce s komunisty. V Marshallovu plánu vycítila Moskva snahu Spojených států 

skrze ekonomickou pomoc získat politické pozice i v sovětské zájmové sféře. 

Donutila proto své dva "spojence", Polsko a Československo, aby přijetí americké 

4 



nabídky odvolali. Opuštění dosavadní taktiky bylo zřejmé na zářijovém setkání 

zástupců osmi komunistických stran ve Szklarzské Porlťbě, které opět vtisklo 

otevřenou institucionální podobu sovětské dominanci nad mezinárodním 

komunistickým hnutím. Přestože to jeho tvůrci nepřiznali, plnilo Informační byro 

komunistických stran (lnformbyro, Kominforma) nejen "informativní" úlohu, nýbrž 

navazovalo svým charakterem na v roce 1943 rozpuštěnou Kominternu. Podle 

sovětského scénáře zde byli francouzští, italští, ale i českoslovenští komunisté 

podrobeni kritice za oportunismus a přílišné lpění na parlamentarismu a opomíjení 

"revolučního potenciálu lidových mas". V roli kritiků vystoupili zástupci 

jugoslávské komunistické strany, která během dosavadního poválečného období 

svou zemi nejvíce přizpůsobila sovětskému předobrazu. Jako nejlepší Stalinovi žáci 

se nyní se sovětským souhlasem prezentovali jako vzor hodný následování. Svou 

horlivostí, kterou dráždili západní velmoci, přitom Sovětskému svazu způsobili 

v minulých letech spíše komplikace. 

Československý únor 1948 byl jedním z prvních úspěchů nového trendu. Sovětům 

se podařilo upevnit dohled nad tímto státem, aniž by museli vynaložit jakékoliv 

úsilí. Přesto je zřejmé, že Československo bylo pro Sovětský svaz naprosto klíčové 

a jiný vývoj by za žádnou cenu nebyl připustil. 

Titovy "drzé" odpovědi na Stalinovy a Molotovovy dopisy v březnu 1948 byly 

pro Sovětský svaz nečekanou komplikací. Rozhořčený Stalin se kvůli nim pustil 

do balkánského dobrodružství, v němž nedokázal zvítězit, ale nesměl být poražen. 

Uvažuje se o mnoha příčinách této roztržky. Mohlo jím být údajné Titovo příliš 

samostatné jednání, které se projevovalo již během války a ambiciózní poválečné 

projekty, které ohrožovaly sovětskou hegemonii a bezpečnost. Zmiňuje se zde 

kvůli odporu Západu nereálná snaha získat Terst a jižní Korutany, otevřená podpora 

řeckým komunistům, hrozící narušit mocenskou rovnováhu v oblasti, pohlcení 

Albánie a projekt balkánské federace, která by nebezpečně posílila vliv Bělehradu 

jako regionálního centra. Jugoslávské vedení však nikdy nejednalo bez předchozího 

souhlasu Moskvy. Stalinovo kárání spíše svědčí o nevyhraněnosti sovětského 

postoje v těchto otázkách. Ostatně bylo Stalinovým zvykem za vlastní chyby činit 

odpovědné pouze přímé vykonavatele svých chybných rozhodnutí. Na Titově 

případě byl pozoruhodný jeho vzdor, na nějž Stalin nebyl připraven. Postup vůči 

Titovi nebyl korunován úspěchem. Jeho zavržení však mělo významný efekt 
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na konsolidaci stávajícího sovětského panství. Titův obraz zrádce pomáhal nyní 

v přeměně sovětské zájmové sféry v mocenský a ideologický monolit. 

Sovětsko-jugoslávská roztržka závažně poznamenala vztahy mezi Jugoslávií a 

Československem. Tradice vzájemných sympatií a spolupráce mezi Čechy a 

jednotlivými jihoslovanskými národy sahala do 19. století. Od počátku existence 

obou států patřila proklamace spojenectví mezi základní komponenty jejich státní 

ideologie. Na neoslavistických mýtech založené partnerství nebylo podloženo 

dostatečně reálnými svazky, které se navíc během třicátých let ještě dále uvolňovaly. 

Po roce 1945 mělo být československo-jugoslávské přátelství, jako jeden z pilířů 

nové politiky, konečně naplněno konkrétním obsahem. Zcela nový prostor se 

otevíral hospodářské spolupráci. Obě země spojovala nyní stejná zahraničně 

politická orientace na Sovětský svaz a formálně obdobné politické uspořádání, 

tzv. lidová demokracie. V české, ale i slovenské společnosti po válce spontánně 

vzkvétala opět novoslovanská euforie, kdy prakticky všechny politické směry 

oslavovaly "heroický" zápas jugoslávských partyzánů a jejich vůdce Josipa Broze 

Tita. Pročeskoslovenské cítění se mezi svým obyvatelstvem snažila uměle 

podněcovat i jugoslávská vláda. 

Po únorovém převratu v Československu se zdálo, že konečně všechny zbylé 

překážky spolupráce pominou. (Přes všemožné projevy sympatií totiž demokratičtí 

politikové občas kritizovali postupy jugoslávských komunistů a nehodlali 

jednostranně tratit na hospodářské spolupráci.) U moci nyní v obou zemích byla 

tatáž politická strana. Českoslovenští a jugoslávští komunisté se však v mnohém 

lišili: politickými tradicemi, skladbou členské základny, atd. KSČ působila 

po většinu času od svého vzniku jako masová strana v rámci parlamentní 

demokracie, zatímco KSJ živořila v ilegalitě jako sekta. Narozdíl od vůdců KSJ, 

kteří si získali autoritu jako velitelé ozbrojeného boje, strávila většina vedoucích 

československých komunistů válku v relativním bezpečí moskevského 

či londýnského exilu. Přestože byl členstvu KSČ předkládán k vyznávání Titův kult, 

vůdci pociťovali vůči jugoslávským premiantům spíše animozitu. Také ve vedení 

KSJ se na československé komunisty pohlíželo s despektem. (Výjimku snad 

představovali jen slovenští komunisté, účastníci SNP, a jednotlivci z českého 

odboje, kteří však byli po válce odsunuti na druhou kolej.) Není divu, že poté co 

v dubnu 1948 Sověti seznámili československé stranické vedení s probíhající 
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korespondencí mezi Moskvou a Bělehradem, vyslovilo se předsednictvo ÚV KSČ 

na své schůzi jednoznačně pro podporu sovětského stanoviska a radilo jugoslávským 

soudruhům přiznat své chyby. Pro československé komunisty byla jakákoliv vzpoura 

proti sovětské autoritě naprosto nepředstavitelná. Mezi vykonavateli sovětských 

instrukcí patřili k nejvěrnějším. 

V roce 1948 se Československo a Jugoslávie vydaly na cestu odlišným směrem. 

Československo se stalo pevnou součástí sovětského bloku. Jugoslávie se měla 

v bipolárně rozdělené Evropě stát určitou anomálií. Pro tento kurs bylo zásadní 

období let 1948-1953. Přestože z něj obě země vyšly různě, vnitřní vývoj byl 

v mnohém obdobný, určovaný stalinistickou praxí. Hlavní rozdíl spočíval v tom, 

že v Československu vládl stalinismus se Stalinem, zatímco v Jugoslávii stalinismus 

proti Stalinovi. 

Původním záměrem této práce bylo sledovat celé toto "zakladatelské období" 

komunistického režimu v Československu a jugoslávské cesty mezi bloky 

z perspektivy Československo - jugoslávských vztahů. Předmětem pozornosti měla 

být proměna politických, kulturních a částečně i hospodářských kontaktů a vliv této 

proměny na zahraničněpolitickou pozici a roli i vnitropolitický vývoj obou států. 

V popředí zájmu měl pak být vliv roztržky na upevňování komunistického režimu 

v Československu, zvláště na politické procesy. 

Při výzkumu dostupné pramenné základny jsem se nejvíce setkával s archivními 

materiály spojenými s jugoslávskou protititovskou emigrací. Brzy jsem zjistil, že se 

jedná o velmi pozoruhodný fenomén, který dosud nebyl téměř vůbec historiografií 

reflektován. Navíc vypovídá nejen o jugoslávském informbyrovském hnutí a jeho 

exilové organizaci, ale poukazuje i na další zajímavé aspekty, jako úlohu KSČ a 

Československa v mezinárodním komunistickém hnutí. 

Československo se na přelomu 40. a 50. let stalo útočištěm pro ty, kdo pro své 

komunistické přesvědčení či politickou činnost byli nuceni opustit svou vlast. 

Kromě jednotlivců ze západních demokratických zemí se pod dohledem KSČ 

v Praze formovaly organizované emigrantské skupiny Španělů, Italů, Jugoslávců a 

Řeků. V případě Řeků šlo z velké části o válečné uprchlíky, které přesouvaly 

komunistické státy, sousedící s Řeckem, do dalších zemí východního bloku. Jejich 

počet se pohyboval v řádu několika tisíc. Narozdíl od většinou politicky 

nevyhraněných a negramotných řeckých vesničanů (hlavně dětí), ostatní skupiny 
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byly tvořeny ne více než dvěma sty aktivních členů komunistických stran a jejich 

rodinných příslušníků. V Československu nezískali tito emigranti jen zázemí 

pro život v bezpečí, ale měli zde i konkrétní politické úkoly. 

Ve 20. století se Československo stávalo cílem politických uprchlíků už v období 

první republiky. Praha byla centrem německých antifašistů. Azyl v ostrově 

demokracie však hledali například po roce 1929 i jugoslávští odpůrci diktatury krále 

Aleksandra. Po únorovém převratu v roce 1948 nastala paradoxní situace. Ve chvíli, 

kdy zemi opouštěli za velmi riskantních podmínek stovky a tisíce jejích občanů, 

stovky cizinců sem přicházely hledat "svobodný" život. 

Při snaze podrobně analyzovat vývoj této emigrace jsem narážel na řadu spletitých 

problémů, které jsem nechtěl přejít bez bližšího osvětlení. Rozhodl jsem se proto 

práci omezit na téma jugoslávské emigrace v Československu a kvůli rozsahu, který 

by jinak přespříliš přesáhl objem požadovaný pro diplomovou práci, jsem se věnoval 

jen období od červnového vyhlášení rezoluce Informačního byra do přelomu let 

1948-1949, kdy se utváření pražské skupiny jugoslávských emigrantů završilo. Tam, 

kde to bylo pro logiku výkladu nezbytné, zvláště v kapitolách věnovaných 

propagandistické činnosti, jsem musel toto chronologické vymezení přesáhnout 

do dalších let. 

V této práci vycházím hlavně z vlastního archivního výzkumu. Nejvíce 

relevantních dokumentů mi poskytl bývalý Archiv ÚV KSČ. Stranický aparát 

zastával po únoru 1948 prakticky úlohu mocenského centra, kopírujícího strukturu 

vládních institucí, kterým byl reálně nadřazen. V kopiích se tak zde u příslušného 

oddělení soustředily všechny důležité dokumenty, které prošly agendou paralelního 

státního úřadu. Pro mé téma byl zásadní fond Mezinárodního oddělení, v němž je 

vedeno několik svazků týkajících se Jugoslávie. Zde se rovněž nalézá většina 

materiálu k jugoslávské politické emigraci, kterou mělo toto stranické oddělení na 

starost. Tento archivní materiál představuje interní korespondence v rámci 

zmíněného oddělení a jeho korespondenci se sdružením jugoslávských emigrantů. 

Obsahuje také archiv této organizace. Velmi cenné jsou interní zprávy, které psal 

pracovník odpovědný za péči o emigranty šéfovi oddělení. Materiál je bohužel 

limitován na tuto nižší úroveň. Chybí zde naprosto písemná komunikace 
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mezinárodního oddělení se stranickým vedením nebo mezi ÚV KSČ a Moskvou. 

Ve fondech předsednictva a sekretariátu ÚV, či fondu Klementa Gottwalda 

překvapivě poznatky vyšší hodnoty nenalézáme. Komunikace s Moskvou byla totiž 

mnohdy vedena konspirativním způsobem. Na mnohé otázky tak dostupné prameny 

nepodávají jednoznačné odpovědi. Musel jsem se proto občas spokojit 

s domněnkami, které snad v budoucnu vyvrátí či potvrdí studium v moskevských 

archivech. 

Cenným materiálem ve fondu Mezinárodního oddělení byly pravidelné rešerše 

zahraničního tisku a rozhlasového vysílání k aktuálním politickým událostem, které 

pro potřeby ÚV KSČ vypracovávala ČTK. V tomto fondu se rovněž soustředily 

veškeré propagandistické tiskoviny, šířené v Československu jugoslávskými 

zastupitelskými úřady. Například v česky psaném bulletinu jugoslávského 

velvyslanectví se objevovaly veškeré články z Borby a jiného jugoslávského tisku, 

týkající se Československo -jugoslávských vztahů nebo komentující vnitropolitickou 

situaci v ČSR. Tento typ pramene je více než z faktografického hlediska přínosný 

zejména pro analýzu propagandy, kterou chtěla Jugoslávie působit 

na československou populaci. Nejedná se přitom jen o způsob informování, ale i 

o volbu témat, považovaných jugoslávskou stranou za závažná. 

Dílčí výzkum jsem provedl i v archivech ministerstva vnitra a ministerstva 

zahraničí. Zvláště zprávy v archivu ministerstva vnitra vypovídají o manipulacích 

bezpečnostních složek a ozřejmují události, zkreslované posléze propagandou 

na obou stranách. 

V dubnu roku 2003 jsem měl díky stipendiu poskytnutém agenturou CEEPUS 

možnost jeden měsíc studovat v bělehradských archivech. Nejdůležitější archiv 

presidenta republiky, tzv. bývalý archiv Josipa Broze Tita, není bohužel badatelské 

veřejnosti z technických důvodů dosud přístupný. V Archivu Jugoslávie jsem však 

prostudoval fond týkající se Československa někdejšího archivu ÚV KSJ, který má 

obdobný charakter jako archiv československé strany. Podrobnější informace 

z některých oblastí, týkajících se jugoslávsko-československých vztahů a 

jugoslávské protititovské emigrace jsem nalezl i v archivech předsednictva federální 

vlády a federálního ministerstva školství, uložených rovněž v Archivu Jugoslávie. 
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Díky profesoru bělehradské university Ljubodragu Dimiéovi jsem mohl alespoň 

namátkou využít i archivu jugoslávského svazového ministerstva zahraničních věcí, 

kam mají i domácí historikové jen poměrně omezený přístup. 

Z memoárové literatury jsem mohl využít zejména knih Lenky Reinerové, přímé 

účastnice mnou sledovaných událostí. A však svému angažmá ve skupině 

jugoslávských politických emigrantů se v nich bohužel vůbec nevěnuje. 1 

Důležitějším zdrojem poznatků je kniha jugoslávského emigranta, manžela Lenky 

Reinerové, Teodora Balka Ztracený rukopis. Autor zde poměrně věrohodně líčí 

důvody, kterého ho vedly na prosovětské pozice a k exilové politické aktivitě.2 

Řadu nejasností mi při několika setkáních v únoru až květnu 2003 osobně 

ozřejmili paní Lenka Reinerová a někdejší politický emigrant pan Gojko Lončar. Se 

svolením obou jsem mohl pořídit audiozáznam jejich poutavého vyprávění. 

Sekundární literatura k danému období je velice bohatá. Tématu protititovské 

jugoslávské emigrace se však dotýká jen okrajově. Z prací českých historiků jsem 

pro uvedení tohoto tématu do souvislostí poúnorového vývoje nejvíce využíval 

četných prací Karla Kaplana.3 Neocenitelnou inspiraci pro pochopení postavení 

Prahy v sovětském bloku a v mezinárodním komunistickém hnutí a jedné 

z důležitých funkcí aparátu KSČ mi dodala kniha česko - francouzského historika 

Karla Bartoška. 4 

Publikací a studií věnovaných zahraničním vztahům poúnorového Československa 

je velmi poskrovnu.5 Kontakty s Jugoslávií se zabývají práce Jana Pelikána. 

Událostem roku 1948 se však věnuje jen jedna z nich, pojednávající o hospodářské 

1 
REINEROV Á, Lenka, Barva slunce a noci, Praha 1969; Táž, Všechny barvy slunce a noci. Praha 

2002; Táž, Kavárna nad Prahou. Vzpomínky poslední německy píšící autorky z Prahy nejen na 
Egona Erwina Kische. Praha 2001. 
2 BALK, Teodor, Ztracený rukopis, Praha 1950. V českých knihovnách dnes nedostupnou knihu mi 
ochotně zapůjčila paní Lenka Reinerová, za což ji velice děkuji. 
3 KAPLAN, Karel, Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha 1992; Týž, Nekrvavá 
revoluce. Praha 1993; Týž, Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Praha 1993; 
KAPLAN, Karel, PALEČEK, Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 
2001. 
4 BARTOŠEK, Karel, Zpráva o putování po komunistických archivech. Praha - Paříž (1948-1968}, 
Praha/Litomyšl 2000. 
5 Jednou z mála publikací k zahraničním vztahům ČSR v tomto období je sbírka dokumentů s úvodní 
studií: DUFEK, Jiří, KAPLAN, Karel, ŠLOSAR, Vladírnír, Československo a Izrael v letech 1947-
1953, Praha 1994. 
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spolupráci v letech 1945-1949.6 Ze starších prací si dodnes uchovávají hodnotu dvě 

studie Květy Kořalkové.7 

V historiografii bývalé Jugoslávie bylo problematice sovětsko-jugoslávské roztržky 

a jugoslávské zahraniční politiky věnováno hodně pozornosti. Práce ze 70. a první 

poloviny 80. let však byly zatížené ideologicky a jsou dnes již překonané i z důvodů 

své omezené pramenné základny.8 Největší význam pro mne mají dvě knihy 

chorvatských historiků ze závěru 80. let. Darko Bekié v objemné knize Jugoslavija 

u hladnom ratu, pojednávající o jugoslávské zahraniční politice let 1949-1954 se 

částečně dotýká i problematiky protititovské emigrace.9 Chorvatský exilový historik 

Ivo Banac se ve své původně anglicky publikované knize Sa Staljinom protiv Tita 

věnuje informbyrovskému hnutí v jugoslávské komunistické straně. Jeho kniha je 

jedinou prací, která se informbyrovskému exilu věnuje podrobněji. Banac však tehdy 

nemohl využít archivů v zemích východního bloku, ani archivů jugoslávských. 

Přínosem jeho práce je také sledování zdrojů názorového rozkolu v jugoslávském 

komunistickém hnutí od dvacátých let. 1° K pochopení specifik jugoslávské 

komunistické strany mi napomohly také práce Nikoly Živkoviée, Branislava 

Gligorijeviée a Kosty Nikoliée. 11 

Jugoslávskou vnitřní i zahraniční politikou po roztržce se nyní zabývá několik 

srbských historiků, využívajících dokumentů z bělehradských archivů. Své poznatky 

v minulých letech publikovali hlavně v podobě časopiseckých článků. Ve své práci 

jsem využíval hlavně dvou sborníků, které z obsahu těchto článků v mnohém 

6 
PELIKÁN, Jan, Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945-1949, Praha 

1990. 
7 KOŘALKOV Á, Květa, Vytváření systému dvoustranných spojeneckých smluv mezi evropskými 
socialistickými zeměmi (/943-1949). Praha 1966; Táž, Slovanská ideologie po Druhé světové válce, 
Slovanský přehled č. 2 ( 1969). 
8 Např: VUKADINOVIé, R., Odnos i medju evropskim socijalističkim državami. SEV i Varšavski 
ugovor, Zagreb 1970; MATES, Leo, Meďunarodni odnos i socijalističke Jugoslavije, Beograd 1976; 
JOV ANOVIé, Jadranka, Borba Jugoslavije protiv pritiska SSSR-a i istočnoeurovropskih država u 
Organizaciji ujedinjenih nacija (/949-/953): Glavni momenti, Istorija 20. veka, 2, 1-2 (1984) s. 85-
111; Táž, Jugoslavija u Organizaci} i ujedinjenih nacija (/945-/953), Beograd 1985; ŠTRBAC, 
Čedomir, Jugoslavija i odnos i izmeďu socijalističkih zemalja. Sukob KP Ji Informbiroa, Beograd 
1984. 
9 BEKié, Darko, Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosí s velikim silama 1949-1955. Zagreb 1988. 
10 BANAC, Ivo, Sa Sta/jinam protiv Ti ta. Jnformbirovski rascjepi u jugoslovenskom socijalističkom 
pokretu. Zagreb 1990. 
11 CVETKOVIé, Slavoljub, Idejne borbe u KPJ /9/9-/928. Beograd 1985; GLIGORIJEVIé, 
Branislav, Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje. Beograd 1992; NIKOLié Kosta, 
Boljševizacija KPJ /919-/929, Beograd 1994; Týž, Komunisti u kraljevini Jugoslaviji. Od socijal
demokratije do staljinizmu /919-194/. Beograd 2000. 
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vycházejí. 12 A však stejně jako jejich předchůdci v době socialistické Jugoslávie 

sledují především kontakty Jugoslávie se Sovětským svazem, západními velmocemi 

a jugoslávskými sousedy. Vztahy s Československem, které byly v této době pro 

Jugoslávii nezanedbatelné, leží stranou jejich zájmu. Výjimku představují dvě práce 

z přelomu 80. a 90. let, článek Branka Petranoviée ve sborníku k výročí Bělehradské 

university o jugoslávských studentech v zahraničí po druhé světové válce a 

monografie Djoka a Milice Tripkoviéových o jugoslávských učních 

v Československu. Přes jistou zkratkovitost a nepodloženost některých tvrzení byly 

pro mne výjimečným zdrojem informací. 13 

Informbyrovskému hnutí se historiografie jihoslovanských zemí věnují s poměrně 

značnou intenzitou. 14 Žádná studie o emigraci v zemích sovětského bloku dosud 

v tomto prostředí neexistuje. 

12 KAČAVENDA, Petar (ed.), Balkan posle drugog svetskog rata. Zbornik radova sa naučnog 
skupa, Beograd 1996; KAČAVENDA, Petar, TRIPKOVIé, Djoko (ed.), Jugoslovensko-sovjetski 
sukob 1948. godine. Zbornik radova s a naučnog skup a. Beograd 1999. 
13 PETRANOVIé Branko, Jugoslovenski studenti- stipendisti u inostranstvu i strani studenti na 
jugoslovenskim univerzitetima 1945-1948. godine; in: Univerzitet u Beogradu 1838-1988. Beograd 
1988, s. 969-977; TRIPKOVIé Djoko i Milica, Iskušenjajedne mladosti. Jugoslovenski omladinci u 
Čehoslovačkoj 1946-1948. g. Beograd 1988. 
14 Zájem u tuto problematiku v jugoslávské společnosti nastal s uvolněním režimu v druhé polovině 
80. let. Jednou z prvních prací v této době byla kniha Radovana Radonjiée: RADONJié, Radovan, 
Izgubljena orijentacija, Beograd 1985. Do vypuknutí války na území bývalé Jugoslávie byla velkým 
tématem historiografie i publicistiky represe titoistického režimu v 50. letech. Vydáno bylo mnoho 
titulů beletristické či memoárové literatury podávající svědectví o jeho brutalitě. Z historiků se 
fenoménem Golého otoku, koncentračního tábora pro stoupence Informbyra, nyní nejsoustavněji 
zabývá Dragoslav Mihajlovié (MIHAJLOVIé, Dragoslav, Goli otok, I, Beograd 1990; Týž, Goli 
otok, II-III, Beograd 1995). Srbskému informbyrovství se dlouhodobě věnuje Momčilo Mitrovié 
(např.: MITROVIé, Momčilo, Antisocijalistička i ibeovska delatnost u narodnoj omladini Srbije 
1945-1952, Tokovi revolucije 1 (1989), s. 160-188; nověji jeho příspěvek ve sborníku 
Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948: lbeovci Srbije 1948-1952. u partijskim izveštajima, s. 223-234). 
K činnosti stoupenců rezoluce lB na Černé Hoře např.: KOV AČEVIé, Branislav, O lnformbirou u 
Crnoj Gori, ln: 1948 - Jugoslavija i Kominform. Pedeset godina kasnije (studije i dokumenti). 
Beograd 1998, s. 127-150. Informbyrovstvim ve Slovinsku se zabývají Božo Repe a Aleš Gabrič 
(GABRIČ, Aleš, lnformbyrojevstvo na Slovenskem, in: Prispevki za novejšo zgodovino, Ljubljana 
1993, s. 136-147; REPE, Božo, Informbiro u Sloveniji i politička liberalizacija posle 1948., ln: 
Jugoslovensko - sovjetski sukob 1948. godine., Beograd 1999, s. 75-78.) V českém prostředí k 
tomuto tématu: PELIKÁN, Jan, Pronásledování prosovětské opozice v Jugoslávii po roce 1948, 
Slovanský přehled 2 (1993), s. 184-190. 
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1. Jugoslávští občané v Československu 

Rezoluce Informbyra zastihla na území Československa tisíce Jugoslávců. Vedle 

cvičenců a oficiálních hostí všesokolského sletu či filmového festivalu 

v Mariánských Lázních se zde nacházela početná dlouhodobě usídlená jugoslávská 

komunita. Její větší část se do ČSR přistěhovala neorganizovaně, často již 

před druhou světovou válkou. Mnozí působili jako vinámíci, cukráři či se věnovali 

jiné malé živnosti. Někteří Jugoslávci se zde natrvalo usadili po ukončení studia 

na československých vysokých školách. Přestože v ČSR nalezli svůj druhý domov a 

často zde založili rodiny, ponechávali si jugoslávské občanství. Zpravidla 

ekonomické důvody, ale též pocit větší politické volnosti a možnosti podnikat vedly 

jugoslávské občany do Československa i po válce. Na blíže neurčenou dobu se zde 

"zastavili" i jednotlivci putující z Německa, kam byli v době války pracovně 

nasazeni. Uchytili se jako pomocní dělníci v zemědělství či v průmyslu. Tato 

skupina, kterou autor diplomatické zprávy z pražské jugoslávské ambasády 

charakterizoval jako "drobně buržoazní element", celkově zaujala vůči nové situaci 

pasivní postoj a nebyla v prvních měsících druhé poloviny roku 1948 vystavena 

žádnému tlaku československých orgánů. 15 

Zcela jiným případem však byli studenti, učni a oficiální představitelé Jugoslávie. 

Do Československa byli v letech 1945-1948 vysláni na základě mezistátních smluv a 

prošli výběrem podle kritérií, stanovených státní mocí. Protože ta byla od obnovení 

jugoslávského státu pevně v rukou komunistů, rozhodovala vedle osobních 

vlastností a předností neméně i hlediska politická a třídní. Rozkol mezi 

jugoslávským stranickým vedením a Moskvou měl pro tyto většinou politicky 

angažované osoby zvláštní závažnost. 

15 AJ, fond A CK SKJ-507-IX-ČSSR, sv. IX,22/III-l97, srpen 1948. Zprávajug. velvyslanectví 
v Praze pro MZV FLRJ; Specifickou skupinu slovenských a českých reemigrantů se v této práci 
budeme zabývat jen okrajově. 
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A) Diplomatická zastoupení 

Rezoluce rozdělila personál jugoslávských zastupitelských úřadů po celém světě. 

V rukou stoupenců rezoluce se ocitly ambasády v Káhiře, Otawě a Washingtonu. 

Proti svému stranickému vedení se postavili i někteří další významní diplomaté, 

Lazar Brankov, konzul v Budapešti, plukovník Slobodan éekié, vojenský atašé 

ve Stockholmu, a pracovník ambasády v Oslu Momčilo Ješié. 16 V delegaci 

Jugoslávie při OSN zůstal jen její šéf, zatímco většina diplomatických úředníků i 

technického personálu vystoupila ze služeb své vlády. 17 Ani jugoslávské 

zastupitelské úřady v Praze nezůstaly ušetřeny odpadlictví. V již zmíněné 

diplomatické zprávě velvyslanectví konstatuje, že "zrádcovský postoj" zaujalo šest 

úředníků Obchodního zastupitelství FLRJ, z nichž pouze dva jsou členy strany. 

V prohlášení zaslaném v polovině srpna Ústřednímu výboru KSJ, v němž se 

pracovníci ambasády distancují od těchto "renegátů", jsou tak, jak bylo zvykem 

v obdobných případech, rázem odhaleni jako bezvýznamní jedinci pochybných 

morálních kvalit s kolaborantskou minulostí, intrikáni, kteří se starají jen o své 

sobecké zájmy. Ani jeden nebyl úředníkem velvyslanectví a na obchodním 

zastupitelství jim byly svěřovány jen podružné úkoly. Příznačný je fakt, že nikdo 

z nich nebyl účastníkem národně osvobozeneckého boje. Aby prý jejich počet 

vypadal větší, pod jejich společné prohlášení za rezoluci lB se podepsaly také 

manželky dvou z nich, jedna svým dívčím jménem. 18 Dostupné prameny bohužel 

nevypovídají o poměrech mezi jugoslávskými diplomatickými úředníky mnoho. 

Velmi málo jsme zpraveni o tom, jak diskuse probíhaly a co vedlo tuto skupinku 

k podpoření sovětského stanoviska. Nesoulad v názorech se však projevil ještě 

před zveřejněním rezoluce, která pro diplomaty nebyla takovým překvapením jako 

pro běžné smrtelníky. Na schůzi stranické organizace velvyslanectví byla 13. června 

projednávána kauza Andriji Hebranga a Sretena Žujoviée. Jednomyslně schválená 

rezoluce oba protagonisty "nejrozhodněji odsuzuje za jejich antistranickou, 

antinárodní a zrádcovskou práci, ... pokus rozbít stranu a sabotáž hospodářské 

16 BANAC, Ivo, Sa Staljinom protiv Tita. /nformbirovski rascjepi ujugoslovenskom socijalističkom 
pokretu. Zagreb 1990, s. 210 
17 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 15, Zpráva MZV pro Gemindera 14.9.1948 
18 AJ, fond A CK SKJ-507-IX-CSSR, sv.IX,22/III-195, 19. 8. 1948 Sindikalna podružnica činovnika 
ambasade Centralnom kom i tetu KP J 
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politiky strany a pětiletky, . . . pokus pomluvami, za využití svého stranického 

postavení lživě ukázat před Sovětským svazem poměry v KSJ a v Jugoslávii 

a házením bláta ohavných lží na naši stranu a její nejvyšší vedoucí." Rovněž 

"nejrozhodněji schvaluje vykonanou likvidaci těchto agentů třídního nepřítele 

v našich řadách, stojí i dále jako doposud věrně a důsledně za ÚV KSJ, v čele se 

soudruhem Titem a žádá, aby Andrija Hebrang a Sreten Žujovié byli po všestranném 

prošetření lidovou mocí potrestáni trestem, který jako zrádci své strany a země 

zasluhujt"'. V přiloženém zápisu z diskuse se nakonec proti Žujoviéovi vyslovil i 

Aca Popovié, jeden z následných stoupenců Informbyra. Avšak zápis schůze nezněl 

tak jednoznačně jako rezoluce, odpovídající tehdy obvyklému vulgárnímu stylu a 

slovníku komunistické propagandy. 19 

Červencové události spojené s aférami na Všesokolském sletu, na Filmovém 

festivalu v Mariánských lázních, zrušení turistických zájezdů českých turistů 

k Jaderskému moři a konfiskace propagačního materiálu v prodejně Jugoslávské 

knihy přehlušily sváry, které vřely v jugoslávské societě, mezi kolegy, stranickými 

soudruhy, přáteli a často i v samotných osobnostech. Rovněž není jasné, nakolik 

do nich bylo zasahováno zvenčí, přemlouváním, přesvědčováním, nabídkami a 

verbováním. Velvyslanectví blíže neurčeného srpnového data sdělovalo 

do Bělehradu, že přímý vliv někoho z KSČ na rozhodnutí skupiny zrádců není 

zřejmý, ani dosud nebyl zaznamenán jediný pokus verbování "našich lidí" 

pro protistátní činnost.20 

V českých archivech se nepodařilo nalézt dokumentaci prvních kontaktů mezi 

touto skupinou a československými orgány. Ve fondu Mezinárodní oddělení 

Archivu ÚV KSČ se však nachází koncept prohlášení "členů KSJ, nestraníků, 

zaměstnanců velvyslanectví FLRJ v Praze a studentů, odsuzující protilidovou 

politiku vedení KSJ a ve všem souhlasící se soudruhy studenty v SSSR."21 V 

podstatě totožný text jen s malými odchylkami se opakuje třikrát a byl adresován 

19 AJ, fond A CK SKJ-507-IX-CSSR, sv.IX,22/III-127, 13.6.1948 Rezo1ucije partijske organizacije 
KP J Ambasadi FNRJ u Pragu. 
20 Tamtéž, sv. IX,22/III-197, srpen 1948. Zprávajug. velvyslanectví v Praze pro MZV FLRJ. 
21 Zprávy o prohlášení jugoslávských studentů v Sovětském svazu proti Titovi přineslo Rudé právo 
21. a 27. července. AJ f. A CK SKJ-507-IX-CSSR, sv. IX,221111-198, lzveštaj br. 51/48, Pisanje čsl. 
štampe od 17 ju1a do I avgusta. Savetnik Ambasade Zdenko Štambuk. 
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ÚV VKS(b ), ÚV KSJ a Informačnímu byru komunistických stran. 22 Rovněž 

"Záznam 7.8.1948" informuje o "stavu skupiny". Jejími členy v daný moment byli 

Miodrag Popovié, Aca Popovié, delegát svazového ministerstva financí, Rajko A. 

Popovié, delegát ministerstva osvěty LR Srbska, Velja Raduševié a student Dušan 

Milinkovié. Jako kandidáti byli uvedeni Radumilo V eljkovié a Dana Popoviéová, 

žena Aci Popoviée, která se podle prohlášení velvyslanectví proti zrádcům 

podepsala pod rezoluci svým dívčím jménem Čukiéová. Bez Politické příslušnosti 

byli Milica Popoviéová a manželé Lojančiéovi. Kromě studenta Milinkoviée měli 

všichni co dočinění 

s jugoslávským zastupitelským úřadem.23 

I v této malé skupině byla zřejmá atmosféra podezíravosti. Jeden z Popoviéů (kteří 

nebyli v příbuzenském vztahu) označil Velju Raduševiée za pravděpodobného 

provokatéra. 

V únoru 1949 ve zprávě o práci s jugoslávskou skupinou píše pracovník 

stranického aparátu Karel Vorlas o vytvoření emigrantské skupiny. Iniciativa vzešla 

z jugoslávské strany, kdy se Ústřednímu výboru KSČ přihlásili jako první Miodrag 

Popovié a Velja Raduševié. Zpočátku však narazili na nedůvěru a obavy 

z provokace24
• Českoslovenští komunisté v tuto chvíli ještě čekali na spolehlivější 

antititovce. 

B) Studenti 

Tradice jihoslovanských studentů na českých vysokých školách sahala do 19. 

století. V meziválečném období dříve spíše ojedinělý jev nabyl mnohem větších 

rozměrů a trvalejšího charakteru. V Praze byla zřízena i kolej pro jugoslávské 

studenty, která nesla jméno krále Aleksandra. 

Po válce české vysoké školství obnovovalo svou činnost s nemalými těžkostmi, 

avšak se značnou euforií. Přicházely ročníky, kterým bylo po uzavření vysokých 

škol v roce 1939 znemožněno studovat. Přesto nadšení z nabytého vítězství, nárůst 

22 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 12. Různá politická prohlášení proti politice 
Ti ta 
23 Tamtéž 
24 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, sv.7l, Ar.j. 286, Jugoslávie 3. 7.2.1949 Vorlas Geminderovi. 
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cítění slovanské vzájemnosti a obdiv k rezistenci jugoslávských partyzánů hovořily 

pro rychlé obnovení svazků s Jugoslávií na všech úrovních. Jihoslovanští studenti 

v Praze představovali v českých očích jistý symbol vzájemnosti a spolupráce. Tato 

"pomoc" posilovala v českém prostředí autostereotyp o své úloze ve slovanském 

společenství, jakožto vyspělého civilizovaného národa vůči zaostalejším národům, 

obdivovaným však pro to, co Čechům chybělo. Tradice hrdinného boje za svobodu a 

bouřlivá mentalita ztělesňovaly romantický ideál "původního" Slovanství, v českém 

vědomí od 19. století spojovaný s Jihoslovany. 

Koncem října 1945 sdělilo Ministerstvo školství ČSR jugoslávskému 

velvyslanectví, že je ochotno přijmout neohraničený počet studentů z Jugoslávie na 

všechny fakulty kromě lékařských, kde je schopno poskytnout místa jen pro sto 

studentů. Ministerstvo je schopno zajistit kolej pro 250 osob. Ostatní si musí sehnat 

privát. Nabízelo rovněž 100 stipendií ve výši 1500 Kčs. Tato nabídka prozatím 

platila pouze pro české země. Jak se však předpokládalo, bude moci i Bratislava 

přijmout zhruba 250 studentů?5 

Jugoslávská vláda měla po válce zájem o kulturní a vědeckou spolupráci 

se spojeneckými státy. V jejím rámci mělo být i vyslání studentů na zahraniční 

vysoké školy. Jednak se tak měla řešit špatná materiální situace vlastního vysokého 

školství, velký počet zájemců o studium a nedostatek odborníků, kteří by byli 

schopni na školách vyučovat. Jugoslávie však zrovna tak chtěla ve vyspělejších 

zemích vyškolit odborné kádry pro ambiciózní plány na poli hospodářské i 

společenské modernizace. Přední postavení v této mezinárodní spolupráci měl 

podle představ jugoslávských činitelů zaujmout Sovětský svaz. Sovětská vláda ale 

o jugoslávskou iniciativu neprojevila zvláštní zájem. Jugoslávci se v SSSR 

vzdělávali pouze na vojenských školách a teprve pro akademický rok 1947/1948 

bylo přijato asi 200 jugoslávských studentů zejména na technické obory. V prvním 

poválečném roce nabídla místa pro jugoslávské studenty vedle Československa 

Francie a pro několik desítek i Velká Británie a Švýcarsko?6 

Pro jugoslávský komunistický režim bylo nepříjemné, že se studenty v západních 

zemích nedařilo udržovat pod kontrolou. Rovněž zostřující se poměr k těmto zemím 

25 AJ, f. 316 (A ~P), F57/3, 1949. l.ll.l945 MlP DFJ (MZV) Ministarstvu prosvete DFJ. /,~-;~ 
26 PETRANOVIC, Branko, Jugos/ovenski studenti- stipendisti u inostranstvu i straní stude;t.ť~'i b;if.'!'. 
jugoslovenskim univerzitetima 1945-1948. godine; in: Univerzitet u Beogradu 1838-1988~grad '-" 
1988, s. 969-977. ' ~ rulut\lfl 1 • · lcr,() 
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nepřál další spolupráci. Jugoslávie se proto orientovala více na spřátelené země 

lidové demokracie. Většina z nich však trpěla stejnými neduhy jako Jugoslávie sama 

a ani jejich atraktivita nebyla z různých důvodů příliš vysoká. V akademickém roce 

se nacházelo v Polsku šest, v Rumunsku dva, v Albánii jeden a čtyři stipendisté 

v Maďarsku, kde tři další Jugoslávci studovali z vlastních prostředků. Výjimkou 

bylo pouze Bulharsko, s nímž v rámci vzájemného sbližování byla studentská 

výměna poměrně aktivní. V období 1946-1948 tam každým rokem studovalo okolo 

sta jugoslávských studentů, převážně Makedonců. 27 

Československo nabízelo Jugoslávii z lidově demokratických zemí zdaleka nejvíce 

a neexistovaly s ním žádné větší problémy. Naopak zde bylo proklamované 

spojenectví a vědomí tradičního přátelství. Československo bylo v očích Jugoslávců 

zemí s vyspělým průmyslem i zemědělstvím, s kvalitním školstvím a vzdělaným 

obyvatelstvem, které je Jugoslávcům příznivě nakloněno. Praha a další města proto 

nabízely jugoslávským studentům ideální podmínky. Stejně tak bylo 

Československo klíčovým partnerem v industrializačním plánu, a tedy vyškolit 

specialisty právě tam přinášelo řadu výhod. 

V akademickém roce 1945/46 odešlo na studia do Československa 267 studentů.28 

V následujícím roce se jejich počet ještě zvýšil na 339?9 Financování jejich studia 

se dělo dvojím způsobem. Jednak část dostávala stipendium od československé 

vlády, v tomto roce konkrétně 140, jednak stipendia vyplácela jugoslávská strana. 

Stipendia byla vázána na určitý počet míst z každého odvětví. Jednotlivé resorty 

v Jugoslávii měly zájem o specialisty v určitých oborech. O tato místa se pak 

zájemci ucházeli. Své stipendisty do Československa poslala různá svazová i 

republiková ministerstva a vládní výbory nebo i jednotlivé průmyslové podniky.30 

Kromě jednostranných stipendií československé vlády, byla poskytována i stipendia 

27 Tamtéž s. 972-974. 
28 Tamtéž, s. 973. 
29 AJ f. 316 (A MP) sv. F- 118, Spisak našili studenata u Čehoslovačkoj 1946/1947. 
30 V roce 194 711948 to byly Ministerstvo osvěty Srbska, Výbor pro radiokomunikace FLRJ, Výbor 
pro kulturu a umění vlády FLRJ, federální Ministerstvo stavebnictví, Ministerstvo osvěty Slovinska, 
Výbor pro vědecké ústavy, univerzitu a vysoké školy Bosny a Hercegoviny, Ministerstvo průmyslu 
Srbska, Ministerstvo osvěty Chorvatska, Státní úřad sociálního zabezpečení, Výbor pro vědecké 
ústavy, univerzitu a vysoké školy Srbska, Ministerstvo těžkého průmyslu FLRJ, Výbor pro ochranu 
národního zdraví FNRJ, Ministerstvo zemědělství FLRJ, Ministerstvo lehkého průmyslu FLRJ, 
Ministerstvo těžby FLRJ: AJ, f. 316, sv F- 57/3; B. Petranovié ještě dodává: Státní železárna 
v Zenici, Ministerstvo průmyslu a těžby Slovinska, Ministerstvo průmyslu a těžby Bosny 
a Hercegoviny, Federální ústav soc. zabezpečení v Lublani, Centrální ústav soc. zabezpečení 
v Záhřebu, Ministerstvo osvěty Černé Hory, PETRANOVIé, s. 973. 
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reciproční, což byl program studentské výměny. Vzhledem k menšímu zájmu 

Čechoslováků o jugoslávské univerzity představoval jen deset míst na obou stranách 

ročně.31 

Výběr zájemců o studium měl v rukou Výbor pro školu a vědu vlády FLRJ, 

kterému bylo z jugoslávské strany svěřeno řízení celé akce, společně s federálním 

ministerstvem osvěty. Kritériem bylo nejenom zakončené středoškolské vzdělání a 

předpoklady ke studiu, nýbrž se také přihlíželo k politické činnosti, účasti 

v národně osvobozeneckém boji, vlastní či rodičů, účasti na brigádách a třídnímu 

původu. 32 Stipendisté se zavázali pravidelně informovat o svém prospěchu 

jugoslávské zastupitelské úřady. Na základě takové zprávy mohlo být dotyčnému 

stipendium odebráno, či mohl být vůbec z Československa odvolán. 

Kromě stipendistů řada Jugoslávců studovala v ČSR i na vlastní náklady, či je 

vydržovali rodiče. V roce 1946/47 jich bylo 176 a dalších 8 studovalo 

"specializaci".33 Jako jugoslávští občané byli i oni velvyslanectvím evidováni a 

museli se zapojit do organizace jugoslávských studentů v Československu, která 

prakticky nad studenty vykonávala ideologicko-politický dohled. Přestože všechny 

politické proudy, legálně působící v letech 1945-1948 v ČSR, byly k Jugoslávii 

přátelské, obávali se jugoslávští komunisté, aby jejich mládež nepodlehla 

zkaženému vlivu buržoazních elementů?4 Zřejmě kvůli poloilegálnímu charakteru 

jugoslávské komunistické strany neposkytují dostupné archivní materiály informaci 

o percentuálním zastoupení komunistů či skojevců (členů komunistické 

mládežnické organizace SKOJ) mezi studenty. Ani tento údaj by však nemusel být 

nutně ukazatelem politických tendencí přítomných ve studentské komunitě. 

Jugoslávci studovali převážně technické obory, kterým vláda přikládala největší 

význam. Populární však byly i mezi těmi, kteří stipendium neobdrželi a měli 

svobodnou volbu výběru. Značný počet studentů navštěvovalo lékařské fakulty. 

31 PETRANOVIé, s. 973; AJ f. 316, sv. F-57/3, 27.9.1948 Komitetzaškole i nauku pri vladi FNRJ 
Ministarstvu prosvete FNRJ. 
32 PETRANOVIé, s. 973, Tuto informaci mi potvrdil i někdejší jugoslávský student 
v Československu pan Gojko Lončar. 
33 AJ f. 316 (A MP) sv. F- 118, Spisak naših studenata u Čehoslovačkoj 1946/1947. 
34 TRIPKOVIé, Djoko, TRIPKOVIé, Milica, lskušenjajedne mladosti. Jugoslovenski omladinci u 
Čehoslovačkoj 1946-1948. g. Beograd 1988, s. 89. 
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Ostatním oborům, zejména filozofickým a uměleckým se věnovalo studentů 

podstatně méně. 35 

Jugoslávští studenti byli zastoupeni na vysokých školách v Bratislavě, Brně 

Ostravě, ale samozřejmě jich nejvíce studovalo na pražských vysokých školách. 

Zatímco Jugoslávie vysílala své studenty do ciziny, sama přijala a poskytla 

stipendium více než dvěma stům Albánců.36 Z prostředků jugoslávské vlády však 

studovali Albánci i v Československu.37 

V polovině března 1948 Výbor pro kulturu a školství federální vlády již sdělil 

svazovým ministerstvům názor, podle nějž by všechny kádry potřebné pro rozvoj 

země měly být školeny doma. Odchod na zahraniční školy by byl žádoucí jen ve 

výjimečných případech specializace. Prioritou nemá být školení v zahraničí, nýbrž 

vytvoření chybějících škol v Jugoslávii. Jako důvod je uvedena potřeba, aby odborné 

kádry lépe poznaly jugoslávské specifické podmínky, s nimiž v cizině ztrácejí 

kontakt. Branko Petranovié se domnívá, že na takové stanovisko, které znamenalo 

zásadní obrat v dosavadní praxi, měl vliv počínající konflikt Jugoslávie se 

Sovětským svazem a zeměmi lidové demokracie. Přestože na konci zimy byly 

o sporech informovány jen nejvyšší špičky stranického a státního vedení, Jugoslávie 

již tehdy narážela ve spolupráci se Sovětským svazem na řadu potíží 

a byrokratických překážek. V únoru například mezi oběma státy ztroskotala 

hospodářská jednání. Nový trend ve vysokoškolském vzdělávání ale nastal spíš 

samospádem až po událostech léta 1948.38 

Naopak v případě Československa se mnohým zdálo, že teprve po únorovém 

uchopení moci komunisty přichází pravý rozvoj spolupráce obou nyní i 

ve vnitropolitickém uspořádání spřízněných zemí. Chybí zatím dokument, který by 

doložil záměr jugoslávské vlády omezit nebo úplně zastavit příliv studentů i do 

Československa. V Praze sloužila Jugoslávcům hlavně bývalá kolej krále 

Aleksandra, která byla nyní přejmenována na Titovu. Vedle Jugoslávců zde tehdy 

35 viz Příloha 1, B ). 
36 PETRANOVIé, s. 975. 
37 A- ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 75, Ar. j. 292, Jugoslávie 24. nedat. zpráva (září-říjen 1948) Školské 
komise ÚV KSČ. Týká se šesti Albánců studujících v Ostravě. Zmínky o nich i na jiných místech. 
Přehled o jejich počtu se mi však v pramenech nalézt nepodařilo. 
38 PETRANOVIé, s. 976-977. 
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bydleli i čeští studenti, avšak v květnu 1948 jugoslávská vláda usilovala o její 

přenechání čistě pro potřeby svých studentů.39 

Zdánlivě nic nenasvědčovalo tomu, že pro většinu jugoslávských studentů se pobyt 

v Československu chýlí ke konci. 

Fakt, že naprostá většina studentů uposlechla výzvu velvyslanectví a koncem 

července se vrátila do Jugoslávie, nezodpovídá otázku postoje studentů k rezoluci 

Informbyra tak jednoznačně, jak by se mohlo zdát na první pohled.40 Byli tito 

všichni navrátilci opravdu tak rozhodní a nezaváhali v podpoře svého stranického a 

státního vedení? A kdo byli ti, co zůstali? Co je vedlo k rozchodu se svou zemí? 

Jasné odpovědi neposkytují prameny ani české, ani jugoslávské provenience. 

Můžeme se pokusit jen o konstrukci na základě několika kusých zpráv, které navíc 

působí dosti zmateně. Tyto zprávy však svědčí o nejednoznačné reakci. Stanoviska 

jednotlivců se během léta 1948 měnila. Diskuse probíhaly mezi komunisty i 

nestraníky. Nebyly prosty vnějších vlivů, protože jak velvyslanectví, tak KSČ situaci 

mezi studenty sledovaly a snažily se na ní působit. Prostředí jugoslávských studentů 

také nebylo uzavřené a jistě docházelo i ke konfrontaci názorů mezi nimi a jejich 

českými kolegy a přáteli. Ani přes kontrolu komunisty ovládaného Sdružení 

jugoslávských studentů v Československu nebyl komunistický politický názor mezi 

studenty naprosto dominantní. Navíc ideologická výbava samotných komunistů byla 

často jen snůškou hesel a spojoval je spíš zážitek války, ozbrojeného boje a nejasná 

představa o lepším světě. Tímto "nedostatkem", příznačným pro fázi revoluce, 

kdy se "předvoj dělnické třídy chápe moci", ostatně netrpěla jen KS Jugoslávie. 

Již druhý den po uveřejnění rezoluce v Rudém právu sděloval pracovník 

informačního oddělení ÚV KSČ Hájek své poznatky z rozhovoru se studentem 

lékařské fakulty Aleksandrem Budimliéem. Budimlié, který byl s Hájkem 

v "kontaktu" již dva roky, od svého příchodu do ČSR, byl bývalý partyzán a 

přesvědčený komunista. Vůči jugoslávské straně se stavěl vždy kriticky a oceňoval 

KSČ. Studenti z Titovy koleje si prý hodlali vyřídit záležitost s Titem "neoficiální 

39 AJ, fond Arhiv predsedništva vlade FNRJ 50-61-127. Čehoslovačka 1945-1950. blíže nedat. 
zpráva vztahující se k čs. notě z 18.5.1948. 
40 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.75, Ar.j. 292, Jugoslávie 22. Doplněk k našemu podání odevzdaného 
ústředí KSČ dne 12.2.1950 k tamní výzvě. nepodepsáno. 
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cestou" s českými soudruhy, účastníky bukurešťského zasedání.41 Agent, či jen 

"soudruh" Budimlié již v souvislosti s dalšími událostmi nikde zmíněn není, a tak 

se pravděpodobně vrátil s většinou svých kolegů domů. 

Zmatený obraz dění mezi studenty líčí zpráva jugoslávského velvyslanectví. 

Konstatuje, že "v souvislosti s rezolucí Informbyra reakční elementy nemají 

jednotný postoj". Zatímco Aleksandar Velimirovié "stojí pevně na stanoviscích 

Informbyra", většina se vyjadřuje neurčitě. "Povídají se nejrůznější věci, jako že 

Stalin má konkrétní cíle, že bolševici uškodili Titovi, protože se ho bojí atd. Všichni 

se hlavně radují z této situace, smějí se a vtipkují na účet Tita a Jugoslávie." 

Studenti se scházejí po skupinkách a diskutují. Padají i názory, že je Tita třeba 

podržet, aby nedošlo k oslabení demokratických sil, přestože sám za moc nestojí. 

Jak pisatel zprávy zdůrazňuje, pochybování o jugoslávském vedení a přitakávání 

některým bodům rezoluce se děje i za přítomnosti Čechů. Na druhé straně 

sympatizanti Informbyra bránili účasti studentů bydlících mimo kolej na konferenci, 

která byla v Titově koleji k této otázce pořádána, a odmítali, aby byli k diskuzi 

přizváni i čeští a albánští studenti. Člen stranické organizace Vincek Željko, který se 

postavil za Informbyro, opustil druhý den po rezoluci kolej z údajné obavy 

před svými soudruhy.42 

Z této zprávy můžeme tušit, že se mezi studenty nedá hovořit o nějakých dvou 

nesmiřitelných táborech, které by se v otázce rezoluce vytvořily. Naopak většina 

studentů kolísala, nebo vůbec větší důležitost v prázdninovém čase přikládala 

problémům zcela jiným. Podle svědectví Gojko Lončara na výzvu velvyslanectví 

k návratu domů reagovala většina studentů zcela klidně. Věřili, že se jedná jen 

o jakési nedopatření či omyl, který se záhy vysvětlí.43 V tom je utvrzovali 

jak diplomaté jejich země, tak čeští komunisté, kteří by si nejspíš v tuto chvíli 

nepřáli nic jiného. Bez ohledu na názory a přání, komu se má ve sporu dát zapravdu, 

studenti počítali s tím, že na podzim budou opět v Praze pokračovat ve studiu. 

Výbor pro kulturu a školství vlády FLRJ dostával na podzim 1948 dopisy bývalých 

41 A-ÚV KSČ, Fond I 00/3, sv. 70, Ar.j. 285, Jugoslávie 14. 30.6.1948 Zpráva s. Hájka (Infonnační 
oddělení) 
42 AJ- A CK SKJ-507-IX/22/1-38. Situacija u Čehoslovačkoj povodom objavljivanja rezolucije 
Kominfonna, 1948. Mišljenja i izjave našili studenata u vezi rezolucije Infonnbiroa. 
43 Osobní svědectví Gojko Lončara dne 16.1.2003. 
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studentů v Československu se seznamy osobních věcí, které tam zanechali. Žádali, 

aby jim bylo dovoleno se do ČSR pro věci vrátit, nebo aby jim byly nahrazeny.44 

V době Všesokolského sletu se někteří funkcionáři studentské organizace, kolejní 

správy a členové stranické organizace KSJ aktivně podíleli na distribuci tiskovin, 

které z Jugoslávie přivezli cvičenci, jak uvedl při prověrkách v roce 1952 jeden 

politický emigrant, vzpomínaje na dobu před čtyřmi roky. Zohledníme-li atmosféru 

strachu v období honu na čarodějnice před procesem se Slánským a spol, zní dosti 

přesvědčivě: "Kamarádi přivezli mnoho titovského materiálu, celé kufry. ... Všichni 

studenti závodili, kdo roznese víc materiálu. Velmi aktivní byl i Gojko. On sám 

to celé rozděloval. Já a Gojko jsme toho roznesli nejvíce." Během celého sletu 

aktivně podporoval stanovisko své strany. Pomáhal také vedoucím jugoslávské 

reprezentace a pracovníkům ambasády chytat "s pistolí" některé jugoslávské 

cvičence, vojáky, kteří chtěli sletu využít k útěku na Západ. Po sletu odjel se svými 

kolegy na rekreaci do Mariánských Lázní, kde se ve studentském penzionu hádali 

s Albánci a stále hájili Tita. Teprve po V. sjezdu KSJ začali chápat, že rezoluce lB 

má pravdu. Vyslýchaný, Lončar a Tumara, odjeli z Mariánských Lázní již jako 

"trojka" do Prahy, aby přesvědčovali ostatní studenty. Nebyli však první. Hned 

po zveřejnění rezoluci přijali Načo Andjelkovski, Luka Serdar a Branislav 

Uroševié.45 

Gojko Lončar byl v Praze stálým jugoslávským zástupcem při Mezinárodním 

svazu studentstva. Proto také nemohl být velvyslanectvím s ostatními odvolán. 

Do otevřeného konfliktu s jugoslávskou mocí se dostal, když Prahu navštívil 

předseda Jugoslávského svazu studentstva Raif Dizdarevié, pozdější jugoslávský 

vrcholný politik. Přemlouval Lončara, aby se jako zástupci Jugoslávie společně 

vydali na Mezinárodní sjezd mládeže v Paříži. Lončar odmítl.46 Dizdareviéovu 

nátlaku byl vystaven i další oficiální zástupce studentů Veselin Kljakié.47 Jako člen 

Správy Sdružení jugoslávských studentů v ČSR zůstal po odjezdu studentů na konci 

44 AJ, 316-F-118, 1950 (Ministarstvo za nauku i kulturu vlade FNRJ). 
45 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j.286, Jugoslávie ll. Záznam 9.5.1952. V neutříděném 
materiálu není zcela zřejmé, jaký byl účel těchto "výslechů". Není uvedeno jméno dotyčného. Gojko 
Lončar mi záležitost výletu do Mariánských Lázní ozřejmil. V první řadě se jednalo o prázdninový 
pobyt s radostmi života a nikoli o politické intrikaření. Podle Lončarova svědectví se pravděpodobně 
jedná o jeho přítele Jakšu Reljiée. 
46 Gojko Lončar v osobním rozhovoru, 16.1.2003. 
47 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 75, Ar.j. 293, Jugoslávie l, Zápis ze schůze studentské skupiny 
3.10.1948 
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července v Praze, aby zajišťoval práce spojené s likvidací této organizace.48 Na 

nerozhodného Kljakiée, stejně jako na ostatní, se snažil působit Rajko Popovié a 

další čerství informbyrovci. Na druhé straně ovšem i úředník ambasády Ružié.49 

V průběhu srpna, kdy se situace dále zostřovala a stupňovala se protititovská 

kampaň, se vyhlídky na brzké a smírné ukončení sporu zdály být čím dál marnější. 

Kromě upřímného uznání oprávněnosti rezoluce, působily i prozaičtější okolnosti: 

možnost dokončit studium, lepší materiální podmínky, vztahy s českými děvčaty, 

nejistota budoucnosti v izolované Jugoslávii pod vládou Titova vedení. Je nutno 

také přihlédnout k zálibě v politice, či spíše politikaření a uspokojení pocitu vlastní 

důležitosti osobní účastí na zahraniční akci proti "fašistickému" režimu. 

Samozřejmě u každého převažoval jiný důvod, přičemž politický hrál většinou roli 

největší. Pro některé bylo rozhodování značným psychickým traumatem. Výše 

zmíněný anonymní emigrant, pravděpodobně Jakša Reljié v roce 1952 udává 

o Veselinu Kljakiéovi: "Rajko Popovié ho několikrát volal, doporučoval mu, aby se 

spojil s Dragilou a lvanoviéem. On však šel na ÚV KSČ. Chtěl mluvit se 

soudruhem Barešem, přišla však Lenka (Reinerová, pozn. O.V.), která v tu dobu 

byla v budově. S Kljakiéem to bylo těžké, působil na něho Ružié. Říká se, že Kljakié 

před Ružiéem plakal. Kljakiéovi to hodně dlouho trvalo, než se rozhodl podepsat 

rezoluci."50 

Stejně jako v případě diplomatických pracovníků, vyšla pravděpodobně iniciativa 

v kontaktu s ÚV KSČ nejprve ze strany studentů. U stranického aparátu lze tušit 

jistou zdrženlivost a obavu před lidmi, kteří se. sami hlásili jako Titovi odpůrci. 

Ostatně ne zcela zbytečně, protože jugoslávské bezpečnostní orgány se aktivity 

informbyrovců snažily od počátku podchytit a infiltrovat svými zpravodaji. 

Tak jediný student podepsaný pod prvním pražským protititovským prohlášením 

Dušan Milinkovié byl údajně získán pro spolupráci Slobodanem Macurou, 

odsouzeným později za špionáž.51 Konečně i nejagilnější mezi informbyrovci Rajko 

48 Tamtéž, Ar.j. 292, Jugoslávie 22. Doplněk k našemu podání odevzdaného ústředí KSČ dne 
12.2.1950 (nepodepsáno ). 
49 Tamtéž, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie ll. Záznam 16.10.1952 Načo Andjelkovski. Prověrky. 
50 Tamtéž, Záznam 9.5.1952. 
51 Tamtéž, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 17, 28.9.1949 Přehled o činnosti Jugoslávského 
velvyslanectví v Praze. Milinkovié byl zatčen Stb v roce 1949. Přesné datum není uvedeno. A-ÚV 
KSČ, Fond 100/3, Sv.68 ,Ar.j.284, Jug. ll. 6.2.1950 Zpráva o skupině jug. polit. emigrantů v ČSR. 
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Popovič, který utekl na podzim 1948 do Jugoslávie, byl patrně provokatérem 

jugoslávské státní bezpečnosti UDB.52 

Avšak jistý vliv na studenty ÚV KSČ přeci jen vykonával. Do Prahy totiž v druhé 

polovině srpna dorazila skupina jugoslávských diplomatů z USA, kteří se postavili 

na stranu Sovětského svazu a jeho satelitů. Skupinu vedl Slobodan Lale Ivanovič a 

Pero Dragila, které zmiňuje výše uvedený citát. Rovněž pro informbyrovské pozice 

byl získán spisovatel Teodor Balk se svou ženou Lenkou Reinerovou, pobývající 

v době uveřejnění rezoluce v Československu. O nich se však podrobněji zmíníme 

později. Bohužel nám opět chybí konkrétní doklad, avšak KSČ pravděpodobně 

k vytváření nějaké emigrantské skupiny vyčkávala pokynu z Moskvy. Sama v těchto 

otázkách jistě nerozhodovala. Lze se domnívat, že Ivanovič a Dragila byli Moskvou 

vybráni, aby v Praze organizovali emigrantské centrum. Teodor Balk byl pak 

osobností známou mezi levicovou inteligencí na západě i východě Evropy a takové 

Moskva právě potřebovala. Studentská iniciativa tak mohla být nyní spolehlivě 

podchycena a přesvědčeni i poslední pochybovači. 

Karel Vorlas, který v aparátu KSČ dostal jugoslávskou věc na starost, hlásil 

27. srpna svému nadřízenému Bedřichu Geminderovi o návštěvě Gojko Lončara, 

zastupujícího jugoslávské studenty, kteří podepsali rezoluci. Lončar ji podepsal 

údajně "po celonoční diskusi" jako první a záhy se k němu připojilo jedenáct 

dalších: Veselin Kljakič, Slobodan Tumara, Ivan Ujevič, Luka Serdar, Nadjo-Ročko 

Andjelkovski, Branislav Uroševič, Jakša Reljič, Velizar Vitorovič, Dušan 

Milinkovič. Jména dvou dalších zde již uvedena nejsou. 

Svým politickým vystoupením se jmenovaní dostali do prekémí situace, neboť jim 

z Jugoslávie přestala být vyplácena stipendia. Účelem Lončarovy návštěvy tedy bylo 

získat od KSČ finanční podporu. Vorlas se obracel na Gemindera, aby pro ně zajistil 

stipendia na ministerstvu školství. 53 

K těmto prvním se záhy přidávali další, kteří v ČSR zůstali, a snad v některých 

případech ještě vyčkávali, jak se bude politická situace vyvíjet. 54 V Brně zůstal 

52 A-UV KSČ, Fond 100/3, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22,4.5.1949 J.Milunié, Referát o situaci ve 
skupině jugoslávských komunistů v Praze. 
53 A-UV KSČ, Fond 100/3, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 15,27.8.1948 Vorlas Geminderovi. 
54 Tamtéž, Sv. 75 Ar.j. 292, Jugoslávie 22, Doplněk k našemu podání odevzdaného ústředí KSČ 
dne 12.2.1950. 
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jediný Jovan éirlié, postdiplomní student na textilní fakultě55 a v Ostravě Vojislav 

Samardžié, který studoval Vysokou školu báňskou. Samardžié byl jednou z vůdčích 

osobností ostravské odbočky Sdružení. Ale když po rezoluci vyzval své kolegy, aby 

o ní diskutovali, byl zbaven všech funkcí a vyloučen. 56 V případě obou měst nám 

není známo, jak byly tamní kolonie jugoslávských studentů početné. To samé platí 

o Bratislavě, kde k žádné studentské informbyrovské aktivitě, pokud víme, nedošlo. 

Na konci září, kdy již organizování emigrantů bylo v plném proudu, čítala 

studentská skupinka 21 lidí. Sedm z nich bylo členy strany.57 Počet 

informbyrovských studentů na podzim 1948 dále rostl. Skupinu posílili Jugoslávci, 

kteří přijeli ze Spojených států či Kanady.58 Z Jugoslávie se často velmi 

dobrodružnou cestou vraceli ti, kteří z Československa v létě odjeli. 59 Podle 

seznamu studentů, kteří dostávali stipendium Ministerstva školství, věd a umění, 

studovalo v Praze 38 stipendistů, v Brně tři, v Liberci dva a v Ostravě jeden. Čtyři 

emigranti navštěvovali střední průmyslovou školu.60 

Počátkem října 1948 bylo přikročeno ke zformování nové studentské organizace. 

Vlastně se tak stalo uzurpátorským aktem, kdy podle stanov starého Sdružení byla 

svolána "pravidelná valná hromada" a zvoleno nové vedení. "Obrození" organizace 

nebylo jen proklamativního řádu. Staré sdružení s několika stovkami členů 

disponovalo majetkem, kterého se nyní emigranti zmocnili. Šlo jednak o finanční 

prostředky ve výši zhruba 200 tisíc korun, jednak o potraviny 

(32 pětadvacetikilových beden sádla, dva stolitrové sudy oleje), 87 dek atd.61 

Podobně nezákonný postup nebyl při transformaci společenských organizací 

v Československu po únoru 1948 žádnou výjimkou. Tak jako v jiných případech, ani 

v tomto se samozřejmě nejednalo o žádné prosazení revoluční vůle či nějakou 

"partyzánštinu." Akce byla uskutečněna z popudu ÚV KSČ a pod dohledem 

stranického výboru jugoslávských politických emigrantů. O "obrozovací" schůzi 

55 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, 19.10.1948 Milunié éirliéovi. 
56 Tamtéž Sv.75, Ar.j. 292, Jugoslávie 25, 5.8.1948 Krajský sekretariát KSČ Ostrava Školské komisi 
ÚV KSČ. 
57 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 28.9.1948 Josip Milunié, Zpráva o stavu skupiny. 
58 Radmila Verstovšek, Boris Verstovšek, Aleksandar Todorovié, Ivanka Mataija, Marica Pavičié, 
Marica Majnarié, Djordje Milišié, Ankica Nikolié, Dušanka Dragila, Novo Novovié. 
59 Ilija Žegarac, Aleksa Radovanovié. Predrag Miličevié se nejprve s ostatními v létě do Jugoslávie 
vrátil ze studia v SSSR. 
60A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8. Seznam studentů stipendistů k 15. březnu 
1949; viz Příloha 2. 
61 Tamtéž, Jugoslávie 15, 25.10. Zpráva Miéi Rajkoviée pro Karla Vorlasa. 
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bylo pochopitelně informováno ministerstvo vnitra a účastnili se jí zástupci Svazu 

vysokoškolského studentstva (SVS) a Československého svazu mládeže (ČSM), 

s nimiž Sdružení mělo úzce spolupracovat a být v těsném kontaktu. Studenti 

organizovaní ve sdružení byli zároveň členy skupiny politické emigrace a pobírali 

stipendium Ministerstva školství, věd a umění. Do výboru sdružení byli zvoleni 

V eso Kljakié jako tajemník, Načo Andjelkovski, Ivan Uroševié, Luka Serdar, Novo 

Novovié a Slobodan Tumara, který ve výboru starého vedení zastával funkci 

sportovního referenta. 62 

Založení studentské organizace na politické linii lnformbyra v Československu 

bylo pro antititovskou propagandu velmi důležité. Nejpočetnější zahraniční 

jugoslávská studentská kolonie nesměla zůstat v tomto směru nevyužita. Díky 

časové prodlevě se nepodařilo zadržet v ČSR větší počet studentů a tak musely být 

jejich řady následně posilovány nově příchozími z jiných států a tím, že se ke studiu 

zapsali i další jugoslávští občané, kteří se v ČSR k rezoluci přihlásili. Sdružení si 

vyžadovalo ze strany KSČ zvláštní péči. ,,Je to vlastně jediná studentská 

organizace, která vystupuje jednotně proti Titovi", podotýká zpráva emigrantského 

vedení pro Bedřicha Gemindera. 63 

Nyní bylo třeba také vyřešit problém Titovy koleje. Její název musel být 

samozřejmě změněn. Autor zprávy navrhuje změnu názvu tak, aby nové jméno 

připomínalo "bratrství slovanských národů". Nemělo by se jednat o jméno ryze 

české.64 Jugoslávská propaganda nesměla dostat žádnou příležitost k tvrzení, že 

Československo narušuje tradiční přátelství mezi národy obou států. 

V československé protititovské kampani se zdůrazňoval rozdíl mezi národy a jejich 

vedením a to ještě v jiné rovině než tomu bylo u informbyrovských sousedů 

Jugoslávie, v jejichž propagandě nechyběla stará nacionalistická témata. Kolej byla 

přejmenována na Komenského. Po králi Aleksandrovi a Josipu Brozovi nesla prvně 

jméno, které mělo se vzdělaností opravdu něco společného. Paradoxně se tak stalo 

v době, kdy se vědě a školství dostalo úkolu sloužit politickým zájmům a totalitní 

ideologii. 

62 Tamtéž 
63 Tamtéž, Jugoslávie 8, 18.10.1948 KJN (Klub jugoslovenskih novinara) Geminderovi. 
64 Tamtéž 
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Plán, aby kolej patřila Jugoslávcům, nepřipadal nyní již v úvahu. Stejně, jako ohled 

na přítomnost jihoslovanských studentů při vybírání nového názvu, měl však 

alespoň ve studentské správě koleje zaujmout post jejího místopředsedy jugoslávský 

student.65 

Ne všichni Jugoslávci, kteří od podzimu 1948 pokračovali ve studiu 

na československých vysokých školách, se zapojili do činnosti zdejších emigrantů. 

Povolení ke studiu od Výboru pro vědu a školství vlády FLRJ dostali 

pro akademický rok 1948/1949 čtyři studenti v Praze a čtrnáct v Bratislavě. Šlo však 

o naprosté výjimky. Vedle dvou studentek, provdaných za Čechy, dokončoval svou 

specializaci na Stavební fakultě ČVUT Josip Grčié. Mile Asié, který studoval 

dirigentství, byl příbuzným velvyslance Stilinoviée. Deset jugoslávských občanů 

studujících v Bratislavě bylo slovenskými reemigranty, kteří měli na Slovensku své 

příbuzné a byli od nich finančně podporováni. Výbor povolil jejich rodinám 

v Jugoslávii poslat jim příspěvek 500 korun na tři měsíce. Na Slovensku žili rovněž 

rodiče či příbuzní dalších čtyř Jugoslávců, kteří se na studiích vydržovali z vlastních 

prostředků.66 Ponechávat své studenty v Československu nebylo pro jugoslávskou 

vládu prioritou. Každý případ posuzoval vládní výbor zvlášť a povolení vydával 

na jeden akademický rok. Přesto ještě v roce 1949/1950 toto povolení bylo vydáno 

14 studentům. Počet to nebyl, jak by se zdálo, zanedbatelný, protože 

Československo bylo v tomto ohledu mezi zeměmi sovětského bloku ojedinělé.67 

Jugoslávie měla v tomto roce kromě ČSR 47 svých studentů ve Francii, 15 

v Rakousku, 8 v Anglii, 6 ve Švýcarsku, 3 v Itálii a jednoho v Terstu.68 Spolupráci 

Jugoslávie se západními zeměmi však čekala lepší budoucnost. Stále více 

jugoslávských studentů mělo v následujících letech možnost vypravit se na západní 

university. V žádné zemi však již nikdy později jugoslávští občané nestudovali 

v tak masovém měřítku jako v letech 1945-1948 v Československu. 

65 Tamtéž 
66 AJ, Fond AMP F-57/3, 1949. Čehos1ovačka-podaci o studentima. 
67 V Polsku se v roce 1948 nacházelo 31 studentů. Studovali loďařství, textilní techniku, 
elektrotechniku, techniku a jeden polonistiku. 13 se v létě 1948 vrátilo domů, zbytek se přihlásil k 
rezoluci lB a zůstal v emigraci. AJ, Fond AMP F-57/3, 1949. 
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2. Teodor Balk a Lenka Reinerová 

Teodor Balk a Lenka Reinerová byli osobnostmi, s nimiž je fenomén jugoslávské 

protititovské emigrace nerozlučně spjat. Poznamenali významně utváření 

emigrantské skupiny a její činnost v prvním období na přelomu čtyřicátých 

a padesátých let. Pro pochopení tohoto prostředí bude jistě užitečné, zabývat se touto 

dvojicí podrobněji. 

Když se Teodor Balk na počátku léta 1948 vydal do Československa, aby si 

v západočeských lázních léčil onemocnění jater, zřejmě netušil, že se do Jugoslávie 

již nevrátí. Ostatně kdekoliv jinde ve světě byl možná více doma než v rodné 

Jugoslávii. 

Dragutin Fodor (1900-1974), což bylo Balkovo vlastní jméno, pocházel z židovské 

rodiny v Zemunu, tehdy provinčního městečka ve východním Sremu. Ve Vídni, 

kde vystudoval lékařskou fakultu, se seznámil se socialistickým hnutím. V roce 

1925 vstoupil do Komunistické strany Jugoslávie. Podmínky v ilegalitě působící 

strany se ještě více zhoršily po vyhlášení královské diktatury v roce 1929. Plno 

komunistů prchalo do zahraničí a Teodor Balk byl jedním z nich. Více než svému 

oboru se věnoval veřejné činnosti. Působil jako publicista a pohyboval se v prostředí 

kosmopolitně smýšlející levicové, zvláště komunistické inteligence. Pobýval v Praze 

a Berlíně, odkud v roce 1933 opět prchal do Československa. Během cesty, 

za účelem reportáže o krajích, které si nárokovalo nacistické Německo, navštívil 

Švýcarsko, Sársko, Francii, Belgii, Lucembursko, Gdaňsk a Litvu. V roce 1936 se 

vydal do Španělska, kde až do porážky republikánů sloužil jako vojenský lékař 

v batalionu Henri Barbusse, 14. mezinárodní brigády Marseilleisa. Mezi posledními 

v roce 1939 mířil do francouzského internačního tábora. Po propuštění žil v Paříži, 

kde kolonií komunistických emigrantů hýbal spor o Pakt Molotov-Ribbentrop. 

Odtud opět putoval do koncentračního tábora v jihofrancouzském Vemet. 

Se štěstím se mu podařilo dostat se na jednu z posledních lodí, které odvážely tisíce 

uprchlíků do exilu v Mexiku. 69 

68 Tamtéž 
69 Své osudy Teodor Balk ztvárnil v autobiografické knize, vydané původně v němčině, Das 
Verlorene Manuskript. česky: Ztracený rukopis, Praha 1950. 
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Osudy Lenky Reinerové ( 1916), ač byla o šestnáct let mladší než její manžel, se 

v mnohém podobaly osudům Balkovým. Již v době svého raného mládí se dostala 

do společnosti pražské německo židovské inteligence. Osobně se znala a přátelila 

s mnoha známými osobnostmi. Ve třicátých letech pracovala v německém exilovém 

časopise Arbeiter lllustrierte Zeitung a pečovala o německé uprchlíky 

v Československu. Rovněž se aktivně zapojila do politické činnosti Svazu 

komunistické mládeže. Měla řadu přátel mezi komunistickými funkcionáři 

a intelektuály. Po období pařížské emigrace a internaci v ženském táboře Rieucros 

se jí také podařilo dostat do bezpečí v Mexiku, kde se seznámila s Teodorem 

Balkem. 

Jejich společností byli němečtí, čeští a jugoslávští emigranti. Azyl zde našla řada 

levicově orientovaných osobností jako Egon Erwin Kisch, novinář Otto Katz, známý 

pod svým pseudonymem André Simone, spisovatel Norbert Frýd nebo jedna 

z čelných postav pražského německého exilu třicátých let Franz Karl Weisskopf .70 

Balk pracoval ve Sdružení svobodné Jugoslávie a Reinerová na československém 

velvyslanectví. 

Balk i Reinerová byli typickými představiteli meziválečné intelektuální levice, 

které bylo vlastní kosmopolitní smýšlení, odpor vůči hrozbě nacismu a rozhořčení 

nad sociální nespravedlností a důsledky hospodářské krize. Stejně jako pro mnoho 

jejich současníků bylo i pro ně jedinou alternativou k neutěšené realitě Evropy 

třicátých let komunistické hnutí. 

Pro poznání tohoto myšlenkového prostředí je cenným pramenem kniha Lenky 

Reinerové Barva slunce a noci71
, která je autobiografickou výpovědí přesvědčené 

komunistky, postižené v 50. letech represí vlastní strany. Její románová postava 

Věra, v níž poznáváme samotnou autorku, líčí momenty svého mládí, které ji 

předurčovaly k cestě revolucionářky. "V novém zaměstnání visely vedle umývadla 

dva ručníky. Jeden poměrně čistý, druhý špinavý. Utřela si ruce do čistšího. "Tenhle 

70 REINEROV Á, L. Kavárna nad Prahou, Praha 2001, překlad německy psané vzpomínkové knížky. 
71 REINEROV Á, L., Barva slunce a noci, Praha 1969. Kniha byla napsána již na přelomu 50. a 
60. let, avšak přijalo ji až nakladatelství Svoboda v roce 1968. Krátce po jejím vydání byl celý náklad 
zničen. Pro historika je kniha velice cenným pramenem pro svou autentičnost a relativně malou snahu 
o autocenzuru. Autorka nedávno knihu přepracovala tak, aby odpovídala jejímu dnešnímu střízlivému 
pohledu, pod názvem Všechny barvy slunce a noci. Praha 2002. 
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ručník je jen pro otce a pro mne", upozorňoval ji mladý pan šéf, "pro zaměstnance 

je ten druhý". " 72 

Po odchodu z tohoto místa poznala Reinerová sama na sobě pocity a útrapy 

nezaměstnaných. Zážitek křivd vlastních se u ní mísil se zlobou nad všeobecnou 

bídou, kterou kolem sebe pozorovala. Patřila mezi plno mladých lidí odhodlaných 

pracovat na tom, aby byl bezpráví učiněn konec. "Tehdy měla Věra spoustu času. 

V kavárně četla noviny a brožury, které převzala v organizaci na prodej. 

O nezaměstnanosti a kartelech v Československu, o pětiletce a kolchozech 

v Sovětském svazu, o fašismu v Německu. Lecčemu rozuměla, s mnohým si nevěděla 

rady. Chodila na schůze, poněvadž chtěla rozumět všemu, byla při každé 

demonstraci nezaměstnaných a postupně překonávala strach před policejními 

koňmi. . .. Jednoho dne ji soudruzi nabídli místo písařky v administraci stranického 

časopisu. Přijala hlasem, který se zajíkal vzrušením. To byl začátek něčeho docela 

jiného. Konec s ručníky pro pány šéfy, konec s dopisy: Vážená paní, Vážení pánové, 

na základě Vaší ctěné poptávky ze dne ... Dvacetkrát, pětadvacetkrát denně. Teď 

bude všechno jiné. Odešla z domova a nastěhovala se do podkroví na Starém 

Městě. "73 

S otázkou, kde je pravda, si tehdejší radikalizovaná mládež příliš hlavu nelámala: 

"Kdysi se všechno zdálo tak prosté. Na jedné straně lidé, kteří žili v hojnosti a 

na druhé straně jiní, kteří neměli nic. Jedni zřizovali koncentrační tábory a druzí se 

dali zabít za pravdu. Spravedlnost a nespravedlnost, lidskost a novodobé barbarství. 

Mladý člověk se docela přirozeně rozhodl pro to správné. " 

V zápětí vystihuje Reinerová atmosféru této doby ještě přesněji. Pojmenovává ji 

"obdobím nelítostných zkoušek. A přesto jednoduchých. Přítel a nepřítel. Buďto pro, 

nebo proti. Hranice ostré jako nůž, ale taky jasné jako den a noc. " 74 

Komunističtí intelektuálové věřili, že znají recept na přeměnu společnosti podle 

spravedlivějšího řádu a rovněž věřili a chtěli věřit, že tento ideál je právě 

uskutečňován v Sovětském svazu. "Obětovali nenahraditelné hodiny spánku snaze 

pochopit všechno v první zemi Sovětů. Nevídanou přeměnu života i děsivé politické 

procesy", píše Reinerová o německých komunistech v pražském exilu. 75 Tváří tvář 

72 REINEROV Á, L., Barva slunce a noci, s. 21. 
73 Tamtéž, s. 22-23. 
74 Tamtéž, s. 29. 
75 Tamtéž, s. 34. 
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nacistickému barbarství a s pohrdáním nad buržoazní demokracií projektovali 

do Sovětského svazu, který Reinerová ani Balk, podobně jako většina jejich přátel 

z vlastní zkušenosti neznali, své představy. Zprávy o realitě sovětského zřízení, které 

pronikly za hranice "státu dělníků a rolníků", se vždycky jako buržoazní propagandy 

popřít nedaly. Všechna tato fakta, ale i samotné direktivy Kominterny a obraty 

v oficiálním sovětském postoji, vyžadovaly od těchto vzdělaných a přemýšlivých 

lidí nevídanou myšlenkovou akrobacii. Reinerová a Balk patřili mezi ty, kteří strávili 

vykonstruované procesy konce třicátých let i velmi obtížnou zkoušku, kterou 

bolševici komunistům připravili-německo-sovětský pakt o neútočení z roku 1939. 

Balk ve své knize Ztracený rukopis se s touto těžkou periodou mezinárodního 

komunismu vyrovnává na několika stranách. Přestože si v románu přiřkl úlohu 

obránce sovětské politiky, který oponuje svému malověrnému příteli, čtenář se 

neubrání dojmu, že jde ve skutečnosti o vnitřní spor samotného autora. Přitom 

argumenty německého antifašisty Thorwalda Siegla zní mnohem přesvědčivěji 

něž krkolomné konstrukce, které v závěru celé kapitoly Balk deklamuje stylem 

"Deus ex machina".76 Nebylo to naposled, co Teodor Balk podřídil svůj intelekt 

dogmatu. 

Schizofrenní období ukončil roku 1941 červnový útok Německa na Sovětský svaz. 

Teodor Balk vítal tento výsledek Stalinova omylu a tuto pro Sověty tragickou 

událost s nadšením: "Věděli jsme, že tento den jednou přijde. Po dva roky byl každý, 

kdo nepovažoval německo-ruský pakt za známku přátelství a spojenectví, nýbrž 

za důsledek neblahé Chamberlainovy intrikářské politiky, pronásledován spíláním a 

nenávistí. Nazývali je pátou kolonou, "komunacisty ". Zavírali je do vězení a 

koncentračních táborů. Po dva roky byli posuzováni jako nepřátelé a spojenci 

Hitlera, kterým oni opovrhovali víc než kdokoli na světě. Jako přátelé a spojenci 

nacismu, ačkoli právě snaha zabránit jeho nástupu a přimět k jeho svržení byla jim 

životní náplní, často i náplní jejich smrti. Byli jsme přesvědčeni, že přijde, a přesto 

nás nesmírně překvapil, když nadešel. Snad proto, že zdroje našich informací byly 

chudé."77 Sovětské omyly a licoměrnost byly hodnoceny stejně jako fatální politika 

komunistů vůči sílícím nacistům takr"ka o deset let dříve jako geniální plán a 

předvídavost sovětského vedení. 

76 BALK, T., Ztracený rukopis, Praha 1950, s. 136-147. 
77 Tamtéž, s. 211. 
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V knize Ztracený rukopis je však velmi znát napětí mezi tradicí západního 

socialismu a bolševickým dogmatismem. Balk je příliš upřímný, než aby nebyla 

rozpoznána nepřesvědčivost jeho prosovětských stanovisek. Jeho pokulhávající 

pokusy vyrovnat se rozumově s absurditami dogmat vzbudí v honu na vnitřní 

nepřátele a špiony o jeho knihu zájem. 

Podobný rozhovor mezi pochybovačem a autorkou, jakožto strážkyní poznané 

pravdy, líčí ve své knize i Lenka Reinerová. Její přítel ztratil v komunismus víru, 

protože je pouhou lidskou záležitostí a lidé chybují. Reinerová však tehdy byla 

ve své víře naprosto neochvějná. Pomůckou k její interpretaci je idea člověka, kterou 

autorka staví proti nedokonalým lidem. "Lidi se mohou tisíckrát mýlit, mohou 

klopýtnout i sklouznout. Mohou umírat, poražení přirozenými i docela 

nepřirozenými nepřáteli. Ale co vymysleli, čím naplnili své životy, aby měly smysl, 

to nemůže zemřít. Říkáme: komunismus bude žít. Přece ne bez nás bez lidí . ... Lidi 

napáchají mnoho hloupostí. I zločinů. Ale člověk? Člověk to všechno musí zase 

urovnat. Musí prostě, jinak to nejde. A komunismus, ten pravý, nezfalšovaný, 

skutečný komunismus, počítá hlavně s ním, s člověkem. Je to jednoduché. "78 

Reinerová byla ve své víře radikálnější a přímočařejší než starší, uvážlivější Balk. 

Ačkoliv Balk bojoval ve Španělsku a politicky se angažoval, rutinní politická 

činnost mu nebyla vlastní. Byl více intelektuálem než praktikem. Reinerová v době 

svého mládí byla ženou Rkce, s vůlí pracovat politicky. Ve svém zaujetí se 

projevovala nesmlouvavě. Odráží se to v jejím pojetí komunismu jako naplnění 

humanistické utopie: "Není jiné učení a jiný společenský řád, který by počítal 

se všemi lidmi. ... Kdysi se nepočítalo s křesťany, pak s pohany, později se židy 

anebo černochy, s jedním národem nebo s druhým a s chudáky se vůbec nepočítalo, 

v žádné době a zemi. Ale komunismus, ten, o kterém jsme se učili z knih, vynechává 

jen lidi, kteří by chtěli žít na úkor jiných. (zvýraznil O. V.) Neznám nic správnějšího 

dl • V•V'h "79 a sprave lveJSl o. 

Na konci války se manželé Fodorovi vraceli z Mexika do Evropy. Cílem jejich 

cesty byla Jugoslávie. Jednoznačným vítězem zde byli Titovi partyzáni a nikdo 

nemohl pochybovat, že kooptace členů emigrační královské vlády je jen přechodnou 

záležitostí. Vývoj zde směřoval k plnému ovládnutí země komunisty. 

78 ' REINEROV A, L., Barva slunce a noci, s. 85. 
79 Tamtéž, s. 87-88. 
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Balk se vracel do osvobozené rodné země, aby přispěl k budování socialismu. 

Šestnáct let v emigraci ho však odcizilo od místních poměrů, které měl vždy sklon 

považovat za malé a primitivní. Jeho vazby k Jugoslávii a rodnému Zemunu byly 

oslabeny či zcela zpřetrhány. Matka, která mu představovala domov, zahynula 

během války v ustašovském koncentračním táboře. Balk se vracel do Jugoslávie 

jako cizinec: "Rodné město, do kterého se vracím onoho pozdního listopadového 

dne, změnilo se do základů. Město a celá země, kterou se musím učit znova 

poznávat. "80 

Rovněž se setkal s přehlížením vůči emigrantovi od účastníků domácí války. Cítil 

komplex, že se tohoto boje neúčastnil. ,,Nepochybně: byla to vyšší moc, která mi 

v tom zabránila-tisíce mil Atlantického oceánu. Nepochybně: ledačemus jsem se 

v letech emigrace přiučil a zde, ve vlasti, budu už vědět, jak toho použít ve výstavbě 

socialismu. Nepochybně. Ale. Ale, které neobstojí před žádnou marxistickou 

kritikou: citem podbarvené "ale" veterána, který nebyl při tom, když došlo 

k poslednímu rozhodujícímu boji. Toto "ale" bude ve mně v příštích letech 

vyvolávat pocit méněcennosti. Způsobí, že budu pochybovat o správnosti svých 

soudů a platnosti svých měřítek, odsoudí mě k častému mlčení."81 

Máme-li věřit jeho vyjádření v Ztraceném rukopisu, který ovšem vyšel až v roce 

1950, byl též přinejmenším znepokojen poměry v KS Jugoslávie. Popisuje-li však 

věci, které v něm vzbuzovaly odpor, nebyla to jen specifika jugoslávské strany: 

hierarchie, ceremonielnost, "byzantská forma", strnulé názory na uměleckou tvorbu. 

Kritizuje však i ilegální charakter stranické organizace a vojenský způsob jednání 

nadřízených s podřízenými. Dalším jevem, který rozhodně nebyl příznačný jen pro 

jugoslávské komunisty, ale vyznačoval se místním svérázem, bylo tzv. "velikášství". 

Balk však jeho hříšnost viděl hlavně v tom, že jugoslávské vedení nezdůrazňuje 

prvenství Sovětského svazu a v monstróznosti se jej snaží překonat. 

" ... strana žije v této zemi jiným životem, než jaký jsem dosud poznal v jiných 

komunistických stranách. Byzantinismus a papismus vedení, zahalování života 

strany rouškou tajemství a dobrodružnost plánování. Podceňování sesterských stran 

80 BALK, T., s. 226. 
81 Tamtéž, s. 222. 
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a velikášský nacionalismus - nic samo o sobě, ale to vše dohromady vyvolalo 

ve mně všeobecnou nevolnost. "82 

I přes datum vydání má tato Balkova výpověď daleko do tehdy obvyklých 

vulgárních frází na adresu Jugoslávie. Těžko však můžeme určit, co ho trápilo 

už tehdy a co přidal teprve pod vlivem rezoluce Informbyra. Nicméně nepochybně 

jako člověk, který strávil dlouhá léta mimo svou zemi, musel cítit jistý odstup 

a rezervovanost. 

Bez ohledu na údajnou nespokojenost získal, jako "zahraniční odborník" post 

vedoucího oddělení dokumentárního filmu Státního filmového podniku, přestože 

v tomto oboru žádné zkušenosti neměl. ,,Jednoho dne mne zavolali do Ústředního 

výboru strany a zeptali se mne, zda by mne bavilo natáčet filmy. . . . " Chuť bych 

měl", odpověděl jsem, "ale můj jediný vztah k filmu tkví v tom, že rád chodím 

do kina". Tím byl případ rozřešen, pro Ústřední výbor i pro mne. . .. " 83 Tato funkce 

v komunistickém režimu, který filmu přikládal pro jeho výtečnou schopnost působit 

propagandisticky na masy mimořádnou důležitost, nebyla nijak bezvýznamná. Balk 

se zařadil do oné "pyramidy hierarchie", věnoval se činnosti, která ho uspokojovala 

a ze svého postavení chtě nechtě profitoval i po materiální stránce. V luxusní 

bělehradské čtvrti Topčideru, kam se nyní nastěhovala nová státní elita, se stavěla 

pro jeho rodinu nová vila.84 

Lenka Reinerová pochopitelně z Mexika následovala svého muže. K návratu 

do Prahy neměla ani příliš důvod. Nikdo z její rodiny nepřežil nacistický 

koncentrační tábor. V Bělehradě se mohla zapojit do aktivit československo

jugoslávské vzájemnosti, která byla jednou z oficiálních priorit nové Jugoslávie. 

Od jara 1947 pracovala v Kulturní společnosti Jugoslávie-Československo 

v Bělehradě, založené z podnětu vlády.85 Vykonávala zde funkci technické 

tajemnice. Aby se zdůraznil význam společnosti, většina členů jejího výboru byli 

politikové či významnější osobnosti kultury. Důvod jejich členství byla v této 

82 Tamtéž, s. 238; V osobním rozhovoru v únoru 2003 mi Lenka Reinerová líčila své první setkání 
s Titem na československém velvyslanectví v Bělehradě. Na hrudi se mu skvěl velký briliant, což v ní 
vyvolalo pohoršení. Okázalé symboly moci nebyly slučitelné s jakobínským ideálem osobní 
skromnosti, který zejména na počátku své vlády ctili sovětští bolševici a jejich středo- a 
západoevropští následovníci. 
83 Tamtéž, s. 232. 
84 Tamtéž, s.229 , Milovan Djilas píše ve svých pamětech, jak přijímali okázalost takr"ka s nutností i 
ti, co o ni nestáli. Byla to však konvence nové vládnoucí vrstvy. Kdo do ní patřil, musel se 
přizpůsobit jejím rituálům. DJILAS, M. Vlast i pobuna. Beograd 1991, s. 68. 
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organizaci spíše reprezentativní povahy. Většinu každodenní úřednické práce tak 

zastávala Reinerová. 

Teodor Balk pobýval v létě 1948 v Československu nejen, aby se léčil v Karlových 

V arech. Současně byl členem tříčlenné jugoslávské delegace na III. Mezinárodním 

filmovém festivalu, který se tehdy konal v Mariánských Lázních. Služební cestu do 

Prahy měla i Lenka Reinerová. Její zaměstnavatel ji vyslal, aby v Československu 

obstarala blíže nespecifikovaný materiál pro potřeby Kulturní společnosti. 86 Protože 

měla v úmyslu strávit s mužem týden v Karlových V arech, vzala s sebou i malou 

dcerku. 

O tom, jak se vyvíjel během července a srpna 1948 postoj manželů Fodorových 

k rezoluci Informačního byra, víme jednak z knihy Ztracený rukopis, které však 

v tomto bodě plně důvěřovat nemůžeme, z osobní výpovědi Lenky Reinerové a 

z několika kusých zpráv z českých a srbských archivů. 

V poslední kapitole českého vydání Ztraceného rukopisu píše Balk 

o pochybnostech a váhání, které v Karlových V arech prožíval. Určující roli podle 

jeho tvrzení mělo setkání s Dolores Ibarruri, která tehdy v Československu pobývala 

jako vládní host. 87 S Passionárií údajně diskutoval společně se skupinou 

jugoslávských důstojníků, kteří se rovněž v Karlových Varech toho času léčili. 

Tento obraz mu jako autorovi umožnil zaujmout bezpečnou pozici nadčasového 

komentátora. Takže, je-li tato scéna pravdivá, o Balkově tehdejším názoru mnoho 

nevypovídá. Pro Balka měla být ikona komunistického hnutí autoritou 

nezpochybnitelnou. Nad pochybováním jednoho z vojáků si povzdychl: ,,Jaký to 

příklad odcizenosti světu a omezenosti. Jak může komunista pochybovat jenom 

okamžik, že žena, která stojí v čele strany, jež se stala velkou v mezinárodním 

smyslu, přikládá větší váhu jménu Stalina, Mo/otova a osmi komunistickým stranám 

spojeným v Informačním byru než vedení komunistické strany, která před válkou 

byla sotva známa ve světě dělnického hnutí- ať se jakkoli úspěšně byla ve válce." 88 

85 AJ, A CK SKJ, IX, 22/III-43. 
86 Tamtéž, IX,22/III-l20. 4.5.1948 Miloš Carevié Ministarstvu unutrašnih poslova FNRJ. 
87 Tento příběh je v současné době znám z vyprávění paní Lenky Reinerové v různých českých 
médiích. 
88 BALK T., s. 240. 
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Na druhé straně ale přece jen přiznává vlastní pochyby, i když nesměle a tak, aby 

bylo jasné, pro koho se nakonec rozhodne: "Styděl jsem se za generála, za sebe, 

za naši stranu, neboť v oněch dnech jsem byl sám rozerván pochybami. Pochybami, 

které naplňovaly snad každého prostého člena naší strany, drženého vedením strany 

v naprosté nevědomosti o skutečném stavu věcí."89 

Konec všem pochybám podle Ztraceného rukopisu učinil V. sjezd KSJ na začátku 

srpna 1948. Balk tuto poslední kapku, kterou přetekla číše jeho trpělivosti se svým 

stranickým vedením, opisuje expresivně, aby snad zdůraznil nezvratnost svého 

rozhodnutí. " .. . nacionalismus se provali/ jako zelený, hnisající vřed, zamořující 

vzduch dělnického světa. "90 

Co je z této kapitoly literární fikcí a co má své reálné jádro zůstane ve větší míře 

nezodpovězeno. 

Takto o aktivitách Balka a Reinerové onoho léta hovoří archivní materiály: 

21. července se Teodor Balk podepsal pod prohlášení jugoslávské delegace 

na filmovém festivalu v Mariánských Lázních, které dosti důrazně protestovalo proti 

svévolnému stažení jugoslávského filmu Tento národ bude žít. Film o hrdinném boji 

jugoslávských národů za svobodu, v němž se velebilo Titovo jméno, se stal politicky 

nepřijatelným. Delegace oznamovala zrušení jugoslávské účasti na festivalu.91 

Když jen o několik dní dříve psala Lenka Reinerová do Bělehradu, rovněž nic 

nenasvědčovalo, že by se nehodlali s manželem vrátit. O všem bude prý ráda 

vyprávět. Pro potřeby Kulturní společnosti obstarává nákup porcelánu, skleniček a 

všeho, co je potřebné pro elektroinstalaci. Kromě povinností měla pět dní volna, 

aby zajela do Karlových Varů navštívit muže. Postěžovala si na hrozný nedostatek 

kvalitních potravin, kvůli němuž její muž zhubl. Vrátit se chtějí někdy 

25 
v • 92 po . cervenc1. 

Avšak všechno bylo jinak. O měsíc později, dopisem z 15. srpna oznámila Lenka 

Reinerová Kulturní společnosti Jugoslávie - Československo, že se zříká své funkce 

technické tajemnice. "Za poměrů, které nastaly po V. Sjezdu KSJ, nevidím možnost, 

89 Tamtéž s. 241-242. 
90 Tamtéž, s. 245. 
91 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 70, Ar.j. 285, Jugoslávie 9. Kulturní styky s Jugoslávií. 21.7.1948 
Vjekoslav Afrié, Teodor Balk, Vojislav V. Nanovié Org. výboru III. MFF v Mariánských Lázních. 
92 AJ, A CK SKJ, IX,22/III-120. 16.7.1948 Dopis Lenky Fodor. 

37 



jak bych mohla pokračovat v práci na opravdovém prohlubování kulturní 

spolupráce mezi FLRJ a Československou republikou."93 

Co manželé Fodorovi tento měsíc podnikali? S kým vším diskutovali? 

Přesvědčoval je někdo, nebo se rozhodli zcela svobodně? Reinerová ani Balk nebyli 

rozhodně v Československu neznámí. Jak již bylo zmíněno, mezi československými 

komunisty měli řadu přátel, kteří nyní zaujímali významné funkce ve státním 

a stranickém aparátu. Byla-li zde idea formovat jugoslávskou emigraci v Praze, 

Balkovi a Reinerové by mohli českoslovenští komunisté plně důvěřovat, což se nedá 

říci o lidech, kteří se jim coby Titovi odpůrci hlásili. Získat Balka a Reinerovou by 

bylo pro KSČ úspěchem hned z více důvodů. Balk byl člověk, s nímž bylo možné 

promluvit. Soudruzi ho nejen znali, ale věděli o něm, že neprošel partyzánským 

bojem a bude více ctít vůdce komunismu světového než provinčního jugoslávského. 

Balk byl poměrně známou osobností s příkladnou internacionální minulostí. 

V plánech, které měla sovětská místa s jugoslávskou emigrací, musela hrát 

propaganda prvořadou úlohu. Balk byl spisovatel, publicista a nyní měl i zkušenost 

s filmem. 

Lenka Reinerová byla v československé straně dobrou známou. Od roku 1945 

neměla žádné oficiální vazby s KSČ a československé občanství vyměnila 

za jugoslávské. Nyní tedy byla vlastně Jugoslávka. Znala dobře jugoslávské 

prostředí, uměla jazyk (kromě dalších sedmi) a už před válkou se osvědčila jako 

svědomitá úřednice, politicky naprosto spolehlivá. Od stranické linie se nikdy 

neodchýlila. Pro práci s emigrací by byla velmi užitečná nejen jako perfektní 

technická síla, ale skrze ni by stranický aparát mohl dobře a nenásilně vykonávat nad 

emigranty dohled. 

Československo v tomto čase navštívili u příležitosti Všesokolského sletu Djuro 

Salaj, Božidar Maslarié, Josip Rus, Miloš Carevié a další Jugoslávci, kteří měli 

mnohem důležitější funkce než Balk. Ti však nebyli vhodným objektem 

pro informbyrovské plány, protože jejich vazby na jugoslávské prostředí byly silné. 

I když víme, že alespoň u Salaje a Maslariée se o to Bedřich Geminder neúspěšně 

k v 194 po ouse. 

93 Tamtéž, IX,22/III-l44. 15.8.1948 Lenka Fodor Kulturnom društvu Jugoslavija-Čehoslovačka 
Beograd. 
94 AJ, A CK SKJ, IX-22/I-38, Situacija u Čehoslovačkoj povodom objavljivanja rezolucije 
Kominforma.s. 9. 

38 



Lenka Reinerová dnes líčí rozhodování zda zůstat či se vrátit jako výsostnou 

záležitost svého muže, kterému se pouze podřídila. O průběhu rodinných porad je 

zbytečné spekulovat. Předpokládat ale můžeme, že její přátelé jistě nevynechali 

příležitost promluvit i s ní. 

Jaká byla asi role vůdkyně španělského proletariátu? Byl-li Balk na pochybách, 

koho mohla strana použít vhodnějšího pro zapůsobení na komunistu a "španěláka" 

než právě ji? 

Nezávisle na tom, zda bylo Balkovo setkání s Dolores Ibarruri inscenováno 

Ústředním výborem KSČ, či nikoli, českoslovenští komunisté měli o jejich získání 

pro stanovisko proti Titovi jistě zájem. Indicie pro toto tvrzení, i když nepřímé, 

v Archivu ÚV KSČ existují. Karel Vorlas ve zprávě o vývoji emigrantské skupiny 

z ledna 1950 shrnuje události od jejího počátku. Balka a Reinerovou pracovníci 

ÚV KSČ seznámili v srpnu se skupinou Lale Ivanoviée, která v polovině srpna 

přijela do Prahy ze Spojených států.95 

Utváření skupiny popisuje i v únoru 1950 Dušan Nikolié. Pro jeho zaujatost proti 

Reinerové není informace zcela důvěryhodná. Balka a Reinerovou měli přemlouvat 

Gustav Bareš a Bedřich Geminder. A však bez úspěchu. Balk a Reinerová měli 

již rezervovány jízdenky na vlak do Bělehradu na konec srpna. Geminder tedy 

požádal Ivanoviée a Peru Dragilu, aby se o to pokusili oni ještě jednou. Pod jejich 

vlivem se konečně Reinerová a Balk rozhodli zůstat.96 

O této rozmluvě, ale v odlišném významu, snad píše Balk i ve Ztraceném rukopisu. 

Již rozhodnut, na čí straně leží pravda, si položil leninskou otázku "co dělat?". 

Vrátit se a bojovat proti zrádcům doma a tak odčinit svou nepřítomnost během 

války, nebo zůstat zase jednou v emigraci? "Moji přátelé a soudruzi prohlásili, 

že první alternativa je v mém případě vyloučena, neboť hnutí v zemi bude mít i beze 

mne dost mučedníků, uvržených do vězení." I přesto mělo být Balkovo dilema těžké. 

V exilu už jednou prožil šestnáct let. Jeden ,J"ugoslávský soudruh, bývalý partyzán" 

ho nabádal: " Já vím, tohle je komplex méněcennosti těch, kteří se neúčastnili 

partyzánských bojů. V Jugoslávii se tento komplex přímo pěstoval. A což jsi nebyl 

ve Španělsku? A kdybys nebyl bojoval ve Španělsku, mohlo by to něco změnit na tvém 

95 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 9. 13.1.1950. K. Vor1as. Zpráva o situaci 
v Jugoslávské skupině a jejím vývoji. 
96 Tamtéž, Jugoslávie 30. 7 .2.1950. Dušan Nikolié. Vyzvědačská skupina v organizaci jugoslávských 
politických emigrantů v Praze. 
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rozhodování? Připadá ti těžké nevrátit se do vlasti. Strana se však ani trochu 

nestará o to, zda se cítíš čistší ve vězeňské cele UDBA nebo v hotelovém pokoji 

v Praze. Co má ve straně cenu a co od tebe strana očekává, je: podíl v boji 

proti zrádcům, kteří se zmocnili naší strany - a ten může být v tomto okamžiku větší 

zde v cizině než doma. To je to jediné, co má cenu." ,,Jiný partyzán, nositel mnoha 

vyznamenání" k tomu dodal: "To, co nazýváš emigrací, je nesmysl. To jsem raději 

se Stalinem v emigraci, než s Titem ve vlasti."97 Čekal Balk na slovo "partyzána 

a nositele mnoha vyznamenání", aby dodal svému kroku legitimitu? 

Balk ani Reinerová si zřejmě nepřipouštěli, že by jejich "emigrace" mohla být 

trvalá. Podle jedné zmínky v dokumentech ležících v archivu ÚV KSČ, sdělil 

v srpnu 1948 Gustav Bareš Reinerové, že Titův režim může odolávat sovětskému 

tlaku maximálně tři čtvrtě roku.98 

3. "Američani" a další 

Dopis z 23. července 1948, adresovaný Bedřichu Geminderovi sděloval, že ve 

Washingtonu podepsal rezoluci Informbyra tajemník jugoslávského velvyslanectví 

Pero Dragila, který byl na základě toho ze své funkce "odvolán". Dragila odlétal27. 

července do Prahy, aby se s Geminderem poradil "o dalším postupu.'m 

Bedřich Geminder byl patrně pověřen svými soudruhy z Informbyra či přímo 

z Moskvy, což však prakticky není třeba rozlišovat, řízením akce, jejímž cílem bylo 

soustředit v Praze co nejvíce Titových odpůrců. Jak již bylo zmíněno, Praha měla 

k vytvoření takového centra řadu předností. Pro jugoslávský režim bylo nemilou 

skutečností, že se za prosovětské stanovisko postavila i řada diplomatů. V největší 

míře pak ve Washingtonu a New Yorku. 

1. srpna vydalo jedenáct pracovníků obou zastupitelstev prohlášení adresované 

Ústřednímu výboru KSJ. Opakují se v něm nařčení, která obsahovala bukurešťská 

rezoluce a obvinění z pokusu svést jugoslávské komunisty z cesty komunistického 

97 BALK T., s. 245-246. 
98 A ÚV KSČ, Fond 100/3, sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, 7.2.1949 Vorlas Geminderovi. 
99 Tamtéž, sv. 72, Ar. j. 288, Jugoslávie 15, 23.7.1948 Zpráva pro Gemindera. 
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internacionalismu, o rozbití "světové demokratické fronty v čele se SSSR", "svedení 

Jugoslávie do izolace na cestu protisovětské politiky a ze zrady", tedy "opuštění 

zásad marxismu-leninismu". "Co nejrozhodněji se stavíme proti linii a kursu, který 

nabyl svého výrazu na V kongresu KSJ. Věrni zásadám skutečného komunistického 

internacionalismu našich velkých učitelů Marxe. Engelse, Lenina a Stalina, jakož 

i boji, který naše hrdinná KSJ vedla vítězně pod těmito prapory, prohlašujeme, 

že nemůžeme v budoucnu plniti směrnice, které jsou v protikladu s generální 

politickou linií Informačního byra. Poněvadž jsou naše funkce ve státní 

administrativě převážně politické, jsme nuceni vzdáti se svého postavení ve státní 

službě. " 100 Pod tento text se podepsali tiskový atašé velvyslanectví Slobodan Lale 

Ivanovié, tajemník velvyslanectví a tamní vedoucí UDBy Pero Dragila, hospodářský 

poradce obchodního zastupitelství Dušan Nikolié. Aleksa Todorovié, Djordje 

Milišié a Boris Verstovšek byli tajemníky jugoslávské stálé delegace při OSN, Novo 

Novovié přidělencem a Vilma Rijavcová posluhovačkou. Svůj podpis rovněž 

připojily manželky některých dotyčných, Vera Pešié-Ivanovié, Dušanka Dragila, 

Angelina Milišié a Antica Nikolié. 

Kromě těchto osob, o nichž nemáme zprávy, kdy ze Spojených států odcestovali, 

se během několika dní rozhodlo pro Informbyro ještě několik dalších. 4. srpna žádal 

Slobodan Ivanovié Gemindera o instrukci, zda mají hned podat demisi a odjet také 

do ČSR. 101 O dva dny později Geminder instruoval Franze Karla Weisskopfa, 

známého Lenky Reinerové z předválečné Prahy a Mexika, který nyní působil 

v československých diplomatických službách, aby zařídil na polských 

zastupitelstvích v USA místa na lodi, plující 14. srpna z New Yorku do Gdyně. 102 

To už však do Prahy přijela "druhá" skupina "Američanů": Mezi nimi Dušan 

Nikolié, Aleksa Todorovié, Djordje Milišié, Boris Verstovšek a Novo Novovié. 103 

Při jugoslávské misi v OSN v době zveřejnění Rezoluce Informbyra působili i 

manželé Miluniéovi, oba dva lékaři, pracující ve zdravotním výboru světové 

100 Tamtéž, sv. 72, Ar. j. 288, Jugoslávie 13, Dopis pracovníků jugoslávského velvyslanectví 
ve Washingtonu, 1.8.1948. 
101 Tamtéž, Jugoslávie 15. 4.8.1948 Zpráva pro Gemindera. 
102 Tamtéž, 6.8.1948 Geminder Weisskopfovi. 
103 Tamtéž, 19.8.1948 MZV Gemindrovi. Přeposílá Důvěrnou řádnou konzulární zprávu Generálního 
konzulátu v Záhřebu. 
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organizace. V archivu ÚV je jejich nedatované rozsáhlé prohlášení pro rezoluci. 104 

Josip a Atena Miluniéovi se z New Yorku údajně vraceli do Jugoslávie přes 

"několik jugoslávských ambasád." Na konci srpna během zastávky v Praze je měl 

Ivanovié přemluvit, aby zůstali. 105 

Zřejmě nejvýznamnější postavou patřící k americké skupině byl "marxistický 

ekonom" V aso Srzentié, který na washingtonském velvyslanectví zastával funkci 

obchodního rady. Ze Spojených států zamířil nejprve do Paříže a v Praze se objevil 

až koncem října. 106 

Dalším "esem", které se podařilo získat pro utvářející se pražskou emigrantskou 

skupinu, byl šachista, ale především zástupce šéfredaktora bělehradského listu 

Politika Milutin Miéa Rajkovié. Člen vedení jugoslávského novinářského sdružení 

údajně patřil k okruhu funkcionářů, kteří na jaře 1948 pracovali na formulaci 

odpovědí na Molotovovy a Stalinovy dopisy. Po uveřejnění rezoluce prý zaujal 

protisovětské stanovisko. Rubrika o Sovětském Svazu byla v Politice zastavena 

na jeho příkaz. V červenci odcestoval do Stockholmu jako vedoucí jugoslávské 

reprezentace na šachovém turnaji. Byl totiž mimochodem také předsedou Šachového 

svazu Jugoslávie. Zde pod vlivem "sovětského občana" měl být přesvědčen 

o správnosti rezoluce. Původně se rozhodl vrátit do Jugoslávie, aby tam organizoval 

prosovětské ilegální hnutí. Podepsal prohlášení, které mělo být v Sovětském svazu 

v případě jeho zatčení zveřejněno. Tato eventualita se mu zdála natolik 

pravděpodobná, že si dokonce ve Švédsku pořídil kvalitní těžké boty, které by se mu 

v pracovním táboře jistě hodily. Na zpáteční cestě do Jugoslávie se zastavil v Praze, 

údajně aby se poradil s Lale lvanoviéem. 107 

Rajkovié se tehdy nejspíše ještě domů vrátil. Do Prahy přijel znovu začátkem září 

společně s redaktorem ČTK Opočenským, který byl v Jugoslávii na rekreaci. 

104 Tamtéž, Sv.68, Ar.j.284, Jugoslávie 21, Milunié. Prohlášení vynikajících jugoslávských sociálních 
a zdravotních pracovníků. 
105 Tamtéž, Jugoslávie 7. 13.1.1950 Karel Vorlas. Zpráva o situaci v jugoslávské skupině a jejím 
vývoji. 
106 Tamtéž, Sv.74, Ar.j.292, Jugoslávie 8, 18.10.1948 nepodepsaná zpráva pro Gemindera. 
107 Tamtéž, Sv.68, Ar.j.284, Jugoslávie 23, 10.12.1949 Boris Verstovšek"soudruhům instruktorům". 
Verstovšek zde tvrdí, že R~kovié již v Praze zůstal a do Jugoslávie se nevrátil. Jeho informace 
musíme brát s jistou rezervou, jednak pro jejich zprostředkovanost, jednak pro časový odstup. Navíc 
tato zpráva byla napsána se záměrem Rajkoviée denuncovat jako špiona. 
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Tentokrát měl již jasnou představu, čemu by se chtěl věnovat, totiž protititovskému 

rozhlasovému vysílání. 108 

Kdo byli tito jugoslávští političtí emigranti? V Jugoslávii Titův režim pomocí 

státní bezpečnosti (UDBA) eliminoval hned od počátku pokusy o organizaci 

prosovětského hnutí. Zatčením a uvězněním dvou nejnebezpečnějších Titových 

potenciálních rivalů Andriji Hebranga a Sretena Žujoviée byla v jugoslávském 

užším stranickém vedení nastolena jednota. Několik váhavců ze širší stranické 

oligarchie jako Blagoje Neškoviée či Rodoljuba Čolakoviée bylo třeba ukáznit a 

pro jistotu přesunout na jiné funkce. Brutálněji zneškodnilo stranické vedení 

informbirovské tendence v republikových výborech na Černé Hoře a v Chorvatsku. 

Čtyři členové černohorského ÚV, kteří se odmítli nechat přesvědčit o svém omylu, 

byli vyloučeni ze strany a zatčeni. 109 Stejný osud potkal o něco později chorvatské 

Srby, členy republikového ÚV a ministry, Dušana Brkiée, Radu Žigiée a Startko 

Opačiée-éanku. 110 

Likvidace postihla taktéž významné osobnosti armády. Asi nejvýznamnější 

postavou, která se zároveň mohla stát jistou prosovětskou alternativou k Titově 

vedení, byl šéf generálního štábu Arso Jovanovié, který však byl při pokusu o útěk 

do Rumunska pohraniční stráží zastřelen. 111 Brzy bylo jasné, že doma stranická 

opozice nemá na politické vystoupení šanci. Její soustředění v zahraničí bylo proto 

velmi důležité. A však ani v emigraci se po Jovanoviéově smrti žádné významné 

jméno neobjevilo. Z bývalých státních činitelů byl nejvýše postaven generál Pero 

Popivoda, bratr slavnějšího Krsta Popivody, hrdiny národně osvobozeneckého hnutí. 

Rezoluce zastihla Peru na vojenském školení v Sovětském svazu. 112 V létě 1948 

uprchl přes Albánii s několika druhy ministr vnitra Černé Hory a nedávný 

108 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j.292, Jugoslávie 8, 7.9.1948 Kulturní a propagační oddělení ÚV KSČ 
Geminderovi. 
109 GLIŠié, V., Otpor sukobu sa Informbiroom u vrhu KPJ, in: Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948. 
Beograd 1999, s.l73-181. 
110 BANAC, I. Sa Sta/jinam protiv Tita., s. 175-177. 
111 MATOVIé, Ivan, Tragom sudbine Arsa R. Jovanoviéa, in: Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948, 
s.l83-194. Okolnosti smrti Arsa Jovanoviée jsou dodnes zastřeny nejasnostmi. Jako očitý svědek jeho 
smrt Hčí Vlado Dapčevié, který se spolu s ním a s Branko Petričeviéem-Kadjou o útěk pokusil. 
Dapčevié, bratr generála Peka Dapčeviée, se poté skrýval několik týdnů v Bělehradu a byl dopaden 
při druhém pokusu o přeběhnutí, tentokrát na maďarské hranici. éURUVIJA Slavko, lbeovac. Ja· 
Vlado Dapčevié. Beograd 1990, s.l33-141 
112 BANAC I., s. 214; BEKié Darko, Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silama 1949-
1955. Zagreb 1988, s. 31-32. 
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velvyslanec v Bukurešti Radonja Golubovié. 113 Spolu s Popivodou vystupovali 

jakožto vrcholní představitelé jugoslávských antititovců v emigraci. 

Jugoslávští emigranti v Praze by ve škále funkcí státních úředníků zaujímali pozici 

ještě o stupeň nižší. Bohužel nám zatím zůstane skryto, jaké důvody je vedly do řad 

"informbyrovců" a jaké okolnosti provázely jejich rozhodování. Nejasná je pro nás i 

minulost většiny z nich. Můžeme se o ní dozvědět hlavně ze dvou zdrojů. Oba jsou 

neověřitelné a zřejmě tendenční. Prvním je titovská propaganda se snahou označit 

tyto odpadlíky nejen za renegáty současné, ale jejich "zradu" vysvětlit amorálním, 

zbabělým i zločinným chováním v minulosti. Druhým jsou takzvané "kádrové 

posudky" či "charakteristiky", psané pro potřeby ÚV KSČ. 

Patrně nejvýraznější, avšak rovněž i nejzáhadnější postavou z "americké" skupiny 

byl Slobodan Lale Ivanovié. V politice nebyl v roce 1948 žádným nováčkem. 

Od dob bělehradských studií na právnické fakultě se angažoval v srbské zemědělské 

straně Dragoljuba Jovanoviée (Savez zemljoradnika). Podle titovské propagandy 

měl mařit činnost organizace studentské mládeže na universitě, v níž dominovali 

komunisté. Ivanovié zde reprezentoval zemědělskou stranu. Ta společně s přívrženci 

"liberálních" stran z organizace vystoupila. Po kapitulaci Jugoslávie v roce 1941 se 

Ivanovié dostal do zajetí. Ivanoviéova válečná léta jsou značně neprůhledná. Borba 

o něm v prosinci 1948 přinesla dlouhý článek "Pravá tvář jednoho zrádce a 

vyzvědače" a následně uveřejňovala reakce čtenářů, kteří Ivanoviée znali a 

doplňovali k článku různé podrobnosti o jeho údajných zločinech. Ivanovié měl být 

osvobozen ze zajetí pomocí srbských kvislingovských úřadů. Za to se režimu 

generála Nediée zavázal ke spolupráci. V roce 1942 ve východní Bosně přeběhl 

od nediéovských četníků k partyzánům. Jak se tvrdí v jeho charakteristice, založené 

nejspíše na vlastním životopise, s pověření Blagoje Neškoviée odešel na Kosovo, 

kde pod falešným jménem vykonával funkci zástupce okresního komisaře 

ve Vučitmu. Později měl být "spojkou" mezi Neškoviéem a Svetozarem 

Vukmanoviéem-Tempem. 

Podle Borby byl naopak chráněncem úředníka nediéovského předsednictva vlády a 

redaktora kolaborantského listu "Srpski narod" Miši Miloševiée, švagra Dragoljuba 

Jovanoviée. Ve Vučitmu se údajně přátelil s albánskými begy. Měl být sice 

ve spojení s ilegální skupinou, avšak krátce poté, co v roce 1943 odtud zmizel, byli 

113 BANAC I., s. 21 O. 
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její členové zatčeni a posláni do internačního tábora. Na Ivanoviée tak padlo 

podezření, že ji vyzradil. 

Tajným členem KSJ byl od roku 1943 a po válce dostal vyznamenání 

tzv. "prvoborců", účastníků první fáze partyzánského boje, "Spomenica 1941".114 

Od roku 1945 lvanovié opět pracoval ve Svazu zemědělců, kde podle směrnic KSJ 

vedl prokomunistickou levou frakci. Dokonce se stal osobním sekretářem 

Dragoljuba Jovanoviée. Za Svaz byl rovněž zvolen do srbské republikové skupštiny. 

Diplomatickou kariéru zahájil jako člen jugoslávské delegace na mírové konferenci 

v Paříži a delegace OSN v Řecku. Kromě toho byl šéfredaktorem Glasu, deníku 

Národní fronty Srbska. I v poválečných letech měl jeho veškerou činnost řídit 

Neškovié. Konečně v roce 1947 byl jmenován tiskovým přidělencem a tajemníkem 

velvyslanectví ve Washingtonu. Tak jako většina jugoslávských diplomatů pracoval 

i Ivanovié zřejmě pro UDBu.ll 5 

O jeho příteli Pero Dragilovi v archivních materiálech nalézáme velmi málo. 

Jelikož se držel většinou v pozadí, nevšímala si ho ani jugoslávská propaganda. 

Z "charakteristiky", kterou stejně jako ostatní na žádost ÚV KSČ psala Lenka 

Reinerová, se dozvídáme, že Dragila byl učitelem, do strany vstoupil v roce 1937. 

Za války byl nejprve vězněn v ustašovském koncentračním táboře. Podařilo se mu 

uprchnout a zapojit do ilegálního hnutí. Stejně jako Ivanovié byl vyznamenán 

Spomenicí 1941. Od roku 1944 byl členem národně osvobozenecké rady (NOV) 

pro Slavonii a stal se rovněž velitelem tajné policie (OZNa) pro tuto oblast. 

Pracovnicí OZNy byla i jeho žena Dušanka. 

Ve Washingtonu byl od roku 1946 tajemníkem velvyslanectví, předsedou tamní 

stranické organizace a údajně vedoucím UDBy116
, která ho pověřila prací mezi 

jugoslávskými vystěhovalci ve Spojených státech. 117 

Podobně jsme velmi málo spraveni o minulosti Josipa Miluniée. Titovská 

propaganda se mu sice věnovala dosti obšírně, avšak její invektivy nemůžeme 

114 A ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 13. Prohlášení jugoslávských politických 
emigrantů o vrácení titovských vymamenání. 
115 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 69, Ar.j. 285, Jugoslávie 8. Informační zprávy z jugoslávského tisku 
14/1948, 31.12. Pravá tvář jednoho zrádce a vyzvědače (Borba 9.12.1948); Tamtéž, Jugoslávie 2. 
Informační zprávy z jugoslávského tisku č. 211949, 15.1. Reakce čtenářů Borby na článek "Pravá tvář 
jednoho zrádce a vyzvědače" ; Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 25. Slobodan lvanovié
charakteristika; rovněž Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 4. 
116 OZNa přejmenována v roce 194 7 na UDBa (Uprava državne bezbednosti) 
117 Tamtéž, Jugoslávie 26. Pero Dragila- Charakteristika, rovněž: Sv.68, Ar.j.284, Jugoslávie 4 

45 



konfrontovat s téměř žádným pramenem, který by mu byl nakloněn. Již na studiích 

vstoupil do komunistického hnutí v Chorvatsku.U8 V dubnu 1949 Tito ve svém 

projevu na II. sjezdu Národní fronty Jugoslávie, když hovořil o emigrantech, obvinil 

Miluniée ze spolupráce s ustaši. Měl být dokonce okresním přednostou v Bosanské 

Kostajnici. V partyzánském zajetí v roce 1942 se mu mělo podařit zatajit své 

postavení v ustašovském režimu; jako lékař byl přijat do partyzánského vojska. 119 

V chaosu občanské války na území Jugoslávie nebyla jistě o takovéto obraty nouze. 

Na druhé straně nebylo obtížné nařčení podobného druhu vyrobit. Podle tvrzení 

Gojko Lončara, dlouholetého Miluniéova přítele, patřil před válkou Milunié mezi 

poměrně významné chorvatské komunisty. Osobně se například znal s Vladimirem 

Bakariéem. Za války se v domě jeho rodiny v Záhřebu skrýval Titův syn. 120 

Miluniéova manželka Atena byla nositelkou vyznamenání "Spomenica 1941 ". O ní 

toho můžeme říci ještě méně než o Miluniéovi. A však ani ji nevehnalo 

do politického dění teprve válečné běsnění. V roce 193 7, kdy studovala v Paříži, 

se podle vlastních slov účastnila blíže neurčených aktivit na pomoc 

republikánskému Španělsku. 121 Po osvobození pracoval Milunié na republikovém 

ministerstvu zdravotnictví a kromě toho vykonával i jiné funkce politického rázu. 122 

Když manželé Miluniéovi odjížděli na podzim roku 1947 do New Yorku, 

zanechávali v Záhřebu své čtyři malé děti. Neměli je vidět plných devět let. 

"Naším nejdražším emigrantem" nazval Karel Vorlas v říjnu 1949 Vasu 

Srzentiée. 123 Rodina Srzentiéů byla v jugoslávském prostředí velmi známá. Čtyři 

bratři Srzentiéové působili v komunistické straně od dvacátých let. Dva z nich padli 

jako partyzánští velitelé a získali v Jugoslávii gloriolu hrdinů národně 

osvobozeneckého boje. 124 Vasův bratr Voja (Vojislav) byl po roce 1945 náměstkem 

ministra zahraničního obchodu. V únoru 194 7 podepsal za jugoslávskou stranu 

118 Tamtéž, Jugoslávie 22. 14.6.1949 Josip a Atena Miluniéovi Geminderovi. 
119 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 285, Jugoslávie 8. Titův referát na III. kongresu Lidové fronty Jugoslávie 
9.4.1949 
120 Gojko Lončar v osobním rozhovoru, 16.1.2003; Rovněž: A-ÚV KSČ, Fond 100/3, sv. 75, Ar.j. 
293, Jugoslávie l. Zapisnik sa partijskog sastanka održanog 10.9.1948. V Zápise z první schůze 
emigrantů v Praze se o Miluniéovi hovoří jako "nejstarším členovi strany v této skupině". (Srzentié 
dorazil do Prahy až v říjnu) 
121 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie ll. Záznam rozhovoru s Atenou Milunié 
16.10.1952. Šlo o již zmíněné prověřování jugoslávských emigrantů zřejmě v souvislosti s přípravou 
procesu s Protistátním záškodnickým centrem. 
122 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20. 6.3.1951 Milunié Geminderovi. 
123 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 4, 4.10.1949 Vorlas Geminderovi. 
124 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j.293, Jugoslávie 1, 18.6.1951 Milunié Geminderovi. 
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obchodní dohodu mezi Jugoslávií a Československem. 125 Byl jedním z mála vůdčích 

srbských komunistů, kteří po rezoluci proti stranickému vedení otevřeně 

vystoupili. 126 Když v červnu 1951 protestoval proti právě zahájeným jednáním 

Jugoslávie se západními velmocemi o ekonomické pomoci v Londýně, byl zatčen a 

následně odsouzen na 15 let. Jeho žena, která pracovala na ministerstvu zahraničí, 

byla rovněž odsouzena na 1 O let. 127 

Vaso byl spjat s Komunistickou stranou Jugoslávie v jejím počátečním období. 

V první polovině dvacátých let byl členem Ústředního výboru a zastupoval dokonce 

jugoslávskou stranu ve Výkonném výboru Kominterny (EKKI). Jeho členství 

ve straně bylo údajně ukončeno v roce 1925.128 V ilegálních podmínkách působící a 

spory zmítané straně byl stoupencem tehdejších předáků Simy Markoviée a Filipa 

F"l" . ' 129 1 tpovtce. 

Srzentié byl člověk, kterému jeho politické postoje nikdy žádný prospěch 

nepřinesly. " ... byl vždycky v opozici. Je pravda, že nakonec mu dal jeho čich 

vždycky zapravdu, na příklad v otázce Gorkiée, ale nechce ani dnes pochopit, že 

čich a instinkt není hlavní zbraní komunisty." Tak ho charakterizoval český 

komunista Karel V orlas. V pražské emigraci ho čekala jen izolace a podezírání. 

O Miéovi Rajkoviéovi jsme se již zmínili. Do KSJ vstoupil v lednu 1942, bojoval 

v partyzánském vojsku ve Vojvodině a byl vyznamenán Spomenicou 1941.130 

Pokud mají tyto informace nějaký reálný základ, kromě Srzentiée a snad také 

Miluniée, jsou si všechny tyto osudy podobné. Žádný nebo minimální styk 

s předválečnou komunistickou stranou, účast ve válce na straně komunistických 

partyzánů, přijetí do strany a po válce politická činnost byly zkušeností společnou 

mnohým členům poválečné KSJ. Kolektivní prožitek války a podobná cesta 

do komunistického hnutí tyto emigranty sbližovala, avšak dělila je od těch členů 

emigrace, jejichž zkušenost byla jiná. 

125 A-ÚV KSČ, Fond l 00/24, Sv. 95, Ar.j. 1120, Jugoslávie. 4.1.1957 O. Kocour. Závěry 
a vyhodnocení dohody o československých dodávkách a jugoslávských protidodávkách na léta 1947-
1948. 
126 BANAC, 1., s. 174 
127 AMZV-T0-0-ll-9, 29.1.1952 Zámam pro s. ministra. Zatýkání v Jugoslávii. Darko Bekié uvádí, 
že byl Voja zatčen kvůli zmizení dokumentace o rozhovorech Jugoslávie se Světovou bankou z jeho 
úřadu. BEKié, D., s.291. 
128 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.7l, Ar.j. 286, Jugoslávie 4, 4.10.1949 Vorlas Geminderovi. 
129 CVETKOVIé, S., Idejne borbe u KPJ 1919-1928. Beograd 1985, s. 80, 82; GLIGORIJEVIé, B., 
Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje. Beograd 1992, s. 127. 
130 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 4, Milutin Rajkovié-charakteristika. 
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4. Šváb, Bareš, Geminder 

Jugoslávské záležitosti zaměstnávaly téměř všechny vedoucí československé 

komunisty. Nejdůležitějším úkolem dne byl boj na poli propagandy. Jednou 

ze zbraní propagandy se měli stát i jugoslávští občané v Československu. Proto tato 

činnost nespočívala pouze v psaní článků do Rudého práva a politických proslovech 

státníků. Bylo potřeba do ní zapojit široké aktivity, především bezpečnostních 

složek. Akce řídil aparát komunistické strany pod vedením funkcionářů, kteří měli 

dané oblasti na starost. 

Při formování jugoslávské emigrantské skupiny se setkáváme především se jmény 

Gustava Bareše, Karla Švába a Bedřicha Gemindera. Bareš byl tajemníkem ÚV KSČ 

a vedoucím československého "agitpropu", tedy Kulturně propagačního oddělení 

ústředního sekretariátu strany. Karel Šváb řídil ve stranickém aparátu Oddělení pro 

evidenci. Toto oddělení mělo širokou působnost, především však spoJenou 

s bezpečnostními otázkami. Bylo jakýmsi paralelním i nadřízeným orgánem 

k ministerstvu vnitra a fakticky řídilo bezpečnostní složky. "Kontrola práce 

v bezpečnostním sektoru Ministerstva vnitra" byla dokonce přímo jedním z bodů 

popisu jeho činnosti. Oddělení se dále zabývalo kádrovými otázkami. Střežilo 

stranu před proniknutím "nepřátelských živlů". Vedlo i evidenci podezřelých 

elementů v Praze, jako trockistů, bývalých předáků jiných stran, či pravděpodobných 

špionů. Pod jeho velení spadala i ozbrojená ostraha budovy sekretariátu strany. 

Za úkol mělo sledovat činnost jiných politických stran, církví, "masových 

organizací", především Sokola, a dohlíželo na ideologický monopol komunistů 

ve sdělovacích prostředcích. Pro nás je hlavně zajímavé, že se staralo o "realizaci 

zahraničních styků s bratrskými stranami" a pečovalo o zahraniční emigraci. 

"Evidencí", tedy kartotékou a archivováním zpráv, kterou mělo ve svém názvu, se 

zabýval teprve poslední, devátý sektor tohoto oddělení. 131 Pozice šéfa oddělení pro 

evidenci dávala Karlu Švábovi značnou moc. 

Bedřich Geminder je postavou, kterou by se česká historiografie měla jistě zabývat 

více než doposud. Jak se zdá, jeho úloha v KSČ byla nejméně od počátku 

čtyřicátých let klíčová. Jeho život i politická činnost jsou obestřeny řadou 

131 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.1, Ar.j. 2, Mezinárodní oddělení 1, 25.11.1948 Návrh na organizaci 
Oddělení pro evidenci. 
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nejasností i záhad. Fritz Geminder pocházel z německo židovské rodiny z českého 

Slezska. Na přelomu dvacátých a třicátých let byl ve vedení Komunistického svazu 

mládeže, odkud se mimo jiné znali s Lenkou Reinerovou. 132 Už tehdy často jezdil 

do Sovětského svazu. Tam musel nakonec uprchnout před zatčením kvůli jakési 

"ilegální práci", snad za rozšiřování letáků. V Moskvě patřil tento nositel Leninova 

řádu k významným pracovníkům aparátu Kominterny. Byl sekretářem jejího 

tajemníka Georgi Dimitrova a za války vedl její tiskové oddělení. Po rozpuštění 

Kominterny v roce 1943 přešel volně do jejího následníka, Oddělení mezinárodních 

informací (OMl) ÚV VKS(b). Zde zastával funkci ředitele Ústavu č.205 pro 

zahraniční rozhlasové vysílání. Po osvobození zemí, kam moskevský rozhlas vysílal, 

bylo toto pracoviště, nyní přejmenované na Oddělení zahraniční politiky (OVP), 

pověřeno organizací informací o zahraničních komunistických stranách a 

spřízněných organizacích, které mělo také zásobovat propagačním materiálem. 133 

V roce 1946 vypracoval Geminder pesimistickou zprávu o zmenšování vlivu 

sovětské propagandy v Československu a růstu vlivu západního. Sovětské vedení 

bylo tehdy znepokojeno možností ztráty Československa ze své zájmové sféry. 134 

Nejspíše v intenci dohlížet na úspěšnější provádění sovětské politiky přešel 

v červenci 1946 Geminder do Prahy. Záhy zaujal v KSČ jedno z čelných postavení. 

Stal se jednak vedoucím zahraničního oddělení ÚV, jednak zasedal v jeho 

předsednictvu, ačkoliv do něj nebyl zvolen. 135 Funkce šéfa zahraničního oddělení 

byla ve stranickém aparátu poměrně významná. Toto oddělení mělo na starost 

propagandu o SSSR a zahraničně politických otázkách. O zahraniční politice 

dodávalo témata pro stranické školení. Řídilo časopis Světové rozhledy a zahraniční 

vysílání československého rozhlasu. Taktéž pod něj spadala česká redakce časopisu 

Informačního byra komunistických stran Za trvalý mír, za lidovou demokracii! Jeho 

úkolem bylo informovat vnitřním bulletinem funkcionáře strany o zahraničních 

událostech. Vydávalo i cizojazyčný bulletin o KSČ. Kontrolovalo také zahraniční 

oddělení všech institucí, úřadů a svazů přátel cizích zemí v Československu. Kromě 

této propagandistické činnosti, jejíž význam pro totalitní ideologický systém byl 

132 REINEROV Á, L., Barva slunce a noci, Praha 1969, s. 89. 
133 ADIBEKOV, G. M., Kominform i poslevojennaja Jevropa: 1947-1956, Moskva 1994, s. 12. 
134 MARJINOV Á, V.V., Od důvěry k podezíravosti. Sovětští a českoslovenští komunisté v letech 
1945-1948. Soudobé dějiny IV/3-4 (1997), s. 451-467. 
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značný, se však Geminderovo oddělení věnovalo i praktickým úkolům. Bylo 

pověřeno kontakty se sesterskými stranami včetně finančního zaopatření 

zahraničních hostí (zde se do jisté míry kompetenčně krylo s oddělením pro 

evidenci). Jeho svolení podléhaly žádosti o cesty pracovníků stranického aparátu a 

vyslání delegací do zahraničí. Rozhodující vliv mělo oddělení v kádrových otázkách 

ministerstva zahraničních věcí a ministerstva zahraničního obchodu. 136 Kromě 

těchto vybraných funkcí zahraničního oddělení, které jsou v popisu jeho činnosti 137, 

bylo i Švábovo oddělení pro evidenci pod Geminderovým dohledem. 138 

Avšak archivní materiály nenasvědčují tomu, že by se komunistický aparát striktně 

držel při své činnosti psaných pravidel úřadování. Ta se navíc dosti často měnila. 

Geminderova úloha byla zřejmě větší než by tomu odpovídala i tak dost mocná 

funkce vedoucího zahraničního oddělení. Vzhledem ke Geminderově předchozímu 

postavení i jeho faktické pozici v KSČ lze předpokládat trvající komunikační 

kanály na moskevské centrum. V Archivu ÚV KSČ se nám doklad tohoto spojení 

nalézt nepodařilo. Snad se ani žádný takový nedochoval, protože instrukce mohl 

Geminder dostávat jinými cestami než přes svůj stranický úřad. Valentina Marjinová 

cituje dopis, který poslali sovětští soudruzi z OVP ÚV VKS(b) Geminderovi a 

Slánskému v říjnu 1946: "Prosíme, abyste měli na zřeteli, že tyto materiály jsou 

naprosto tajné a poté co s nimi budou seznámeni členové politbyra a tajemníci KSČ, 

musí být zničeny." 139 

V zahraničních, československému komunistickému režimu nepřátelských kruzích 

panovala představa, že Geminder je "hybnou pákou československé politiky", "muž 

stojící v pozadí", sovětský agent, který je svými moskevskými nadřízenými pověřen 

135 A-ÚV KSČ, Fond 02/1, Sv. 2, Zápisy ze schůzí předsednictva ÚV KSČ. Geminder zde pravidelně 
pořizoval zápis. 
136 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.1, Ar.j.4, Mez. odd. I. Zápisy o poradách o kádrových otázkách 
na MZV. Konaly se zpravidla jednou za čtrnáct dní či častěji. Pravidelně se jich za ÚV účastnil 
Geminder, za MZV Borek, Hajdů, Černý, či London. Na těchto poradách se od jara 1948 prakticky 
prováděla čistka personálu MZV a schvalovaly zahraniční cesty. Jsou dokladem toho, že Geminder 
skrze ni prakticky toto ministerstvo řídil. Viz BARTOŠEK K., Zpráva o putování po komunistických 
archivech. Praha-Paříž (1948-1968), Praha!Litomyšl2000. s. 69-70. Barošek vyzdvihuje hlavně roli 
Arthura Londona, tehdy náměstka ministra zahraničí, dosazeného na ministerstvo, aby dohlížel 
na nespolehlivého ministra Clementise. Dovolíme si říci, že London zde byl spíše vykonavatelem 
směrnic daných Geminderem. 
137 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 2, Ar.j. 3. Mez. odd. 1. 25.11.1948 Návrh činnosti Mezinárodního 
oddělení. 
138 KAPLAN, K., Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Praha 1993. Struktura 
sekretariátu ÚV KSČ v srpnu 1949, s. 49. 
139 ' MARJlNOVA, V. V., s. 456. 
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úplnou kontrolou nad domácí politikou. Rádio Vatikán v něm vidělo iniciátora 

a vykonavatele represí vůči církvi. 140 Jak byl vnímán československou veřejností a 

jaká byla jeho skutečná úloha jsou otázky, na něž musí čeští historikové ještě hledat 

odpověď. 

Démonem byl Geminder po rezoluci Informbyra i pro Jugoslávce. Zpráva, pro 

vnitřní potřeby jugoslávského ÚV, s charakteristikami vůdčích představitelů 

Československa, o něm nehovoří nijak lichotivě: "nejoddanější kreatura Moskvy, 

nebo jak ho nazývají "šedá eminence ÚV"". Geminder, "žid ze sudetské oblasti" ... 

"hovoří míchanicí rusko-polského a československého jazyka". V KSČ je obecně 

znám jako diktátor, který řídí celé stranické organizace i buňky. Je obecně nenáviděn 

a na IX. sjezdu mnohé stranické organizace proti němu písemně protestovaly. Jako 

jediný ze starých členů ÚV nebyl znovu zvolen, přesto v něm zasedá i nadále. 

Pro jugoslávské komunisty byl Geminder také hlavním strůjcem protijugoslávské 

politiky po rezoluci IB, expresivně vyjádřeno: "protijugoslávský štváč číslo 

jedna"141
. Vinu na tom neslo zřejmě jeho židovství, protože boj proti slovanskému 

spojenci byl podle autora zprávy ve zjevném rozporu s národním zájmem Čechů a 

Slováků. Jak vidíme, antisemitismus nebyl cizí ani jugoslávské straně. Příčinu 

"nenárodní politiky" československých komunistů Jugoslávci viděli tedy ve velkém 

počtu anacionálních židů na čelných místech ve stranických a státních strukturách, 

zvláště v hospodářství. Stejně jako v Rumunsku a Maďarsku prosazovali podle 

jejich mínění sovětskou, vlastnímu národu nepřátelskou politiku. Zasedání 

v Bukurešti se účastnili za československou stranu samí židé a největším 

Geminderovým souputníkem v protijugoslávské politice byl také žid, Gustav Bareš, 

původním jménem Bratenfeld. 142 

Geminder "vedl akci za získání našich studentů pro Rezoluci lB a jejich setrvání 

v ČSR. Při jedné příležitosti řekl, že je třeba zadržet co nejvíce našich studentů 

v ČSR a že se postará o jejich ubytování a zaopatření. Gemindera a Bareše KSČ 

pověřila, aby studentům vyšli vstříc a pomohli naší zrádcovské skupině v Praze již 

140 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 18, Zvláštní informační služba ČTK. 
8.7.1949 Vatikán: Geminder je hybnou pákou čs!. politiky. 
141 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 18, "Štvavé správy'', Zvláštní informační 
služba ČTK, 8. 7.1949 Bělehrad, česky (monitoring). 
142 AJ, A CK SKJ IX, 22/II-46, Neki podací o članovima CK KPČ (1951 ). 
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hned po jejím vytvoření."143 V tomto ocenění se autor zprávy v jednom bodě mýlí. 

Geminder a Bareš nevyšli vstříc až po utvoření skupiny, ale na jejím vzniku se 

přímo podíleli. 

5. Klub jugoslávských novinářů 

12. září psal Geminder Jiřímu Taufrovi, toho času velvyslanci v Bělehradě: ,,Milý 

Jiří, ... Jak víš, máme zde již silnou skupinu Jugoslávců, která pracuje v našich 

intencích. Velké potíže máme s jugoslávskými učni. Byly případy násilí a teroru 

ze strany učňů, kteří jsou solidární s Titovou klikou. Museli jsme některé násilníky 

zatknout. V této souvislosti možno očekávat protest jugoslávské vlády. Dal jsem 

pokyn, aby naše Ministerstvo zahraničí paralisovalo případný takový postup 

podáním noty z naší strany. To krátce a v rychlosti pro Tvoji iriformaci . ... 'd44 

Bedřich Geminder takto stručně charakterizoval události srpna a září. Jak se počet 

jugoslávských emigrantů zvyšoval, bylo potřeba zajistit pro ně nejnutnější materiální 

zázemí a podmínky pro zahájení činnosti jejich organizace. K tomu byl později 

v Oddělení pro evidenci zřízen tzv. Mezinárodní odbor, který měl emigrantům a 

"zahraničním hostům" zajistit veškerou péči. Vedle praktických stránek bylo třeba 

dbát i na politickou kontrolu, kterou v Zahraničním odboru vykonával zvláštní 

Referát pro emigraci. 145 Na konci července byl úkolem pečovat o Jugoslávce 

narychlo pověřen technický referent Oddělení pro evidenci Karel Vorlas. Řešení to 

bylo nouzové, protože Vorlas neměl s Jugoslávií nikdy nic společného. 146 

143 Tamtéž, 22/11-45, 12.12.1951 Us1ovi za izgradnju socijalizma u Čehoslovačkoj; Červnového 
zasedání Informačního byra se za KSČ účastnili Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Gustav Bareš a 
Viliam Široký. Autor zprávy pro ÚV KSJ z roku 1951 tvrdí, že Široký byl původem maďarský žid, 
což se mu podařilo utajit před slovenskou veřejností. Proto také vystupoval jako pražský centralista, 
kterému slovenské národní zájmy byly cizí. Jelikož byl předsedou Svazu přátel Titovy Jugoslávie, 
patřil Široký mezi ty československé politiky, kteří se po rezoluci k Jugoslávii vyjadřovali nečastěji 
a nejútočněji: A CK SKJ IX, 22/ll-46, Neki podací o članovima CK KPČ (1951). 
144 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 44, 12.9.1948 Geminder Taufrovi. 
145 Tamtéž, sv. I, Ar.j. 2, Mezinárodní oddělení 1, 10.6.1949 Organizace a úkoly mezinárodního 
odboru. 
146 Tamtéž, sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, 7.2.1949 Vorlas Geminderovi. O styku KSČ 
s jugoslávskou skupinou. 
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Už v druhém srpnovém týdnu zajistil Vorlas místnost pro kancelář Jugoslávců 

v budově Junáku na Havlíčkově náměstí. 147 Kancelář byla do čtrnácti dnů 

připravena k nastěhování. Jugoslávci byli ubytováni zprvu ve Staré Boleslavi, dokud 

jim nebyly zajištěny pokoje v luxusním hotelu Paříž. V Boleslavi byli tito první 

vystřídáni druhou "americkou" skupinou, která přicestovala na konci srpna. 

Při zaopatřování nebylo nakládáno se všemi rovně. V hotelu Paříž bydleli 

Miluniéovi, Ivanovié a Dragila, prostorný byt v Žitné ulici získali Balk a Reinerová 

a garsonku v centru města po svém přijezdu i Miéa Rajkovié148
. Zato většina 

Jugoslávců musela do prosince zůstat v staroboleslavském "nevytápěném domě bez 

vodovodu". 149 Rozdílný přístup českých komunistů způsoboval hned od počátku 

mezi emigranty animozitu. "Vedoucí skupina Reinerové dostávala diplomatické 

potravinové lístky, zatímco ostatní se museli spokojit s obyčejnými.'" 50 V Boleslavi 

pobývali Balk s Reinerovou jen "když bylo hezké počasl'' a "se zvláštními příděly a 

nadbytkem peněz". 151 

Úloha Reinerové byla při spolupráci s aparátčíky KSČ od počátku zásadní. V tuto 

chvíli byla naprosto nepostradatelná. Jelikož Vorlas neuměl srbochorvatsky a 

v jugoslávských záležitostech se naprosto nevyznal, byla Reinerová určena 

za sekretářku emigrantské organizace a "spojku" na Ústřední sekretariát strany. 

Tato forma styku se zprvu vedla zcela konspirativně. 152 Akce prosovětských 

Jugoslávců měla vypadat jako spontánní akt, s nímž KSČ nemá vlastně nic 

společného. Rovněž skutečnost, že skupinu řídí Reinerová, která nebyla 

jugoslávského původu, by mohla jugoslávská strana nepříjemně propagandisticky 

využít. 

Emigranti nepovažovali za vhodné, aby je před KSČ zastupovala právě Reinerová, 

jejíž vazby na jugoslávské prostředí byli nedávného data a poměrně mělké. Milunié 

a Dragila si přáli s KSČ komunikovat přímo, což však nízká úroveň jazykových 

147 Tamtéž, sv. 71 ,Ar.j. 286, Jugoslávie 3, 9.8.1948 Vor las Geminderovi. 
148 Tamtéž, sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 3, 21.9.1948 KJN Magistrátu hl. m. Prahy, referát pro 
národní správu majetku. 
149 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 30, 7.2.1950 Dušan Nikolié, Vyzvědačská skupina 
v organizaci jugoslávských politických emigrantů. 
150 Tamtéž, sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie l, 24.8.1948 Vorlas, Přehled o provedených opatřeních pro 
Klub jugoslávských novinářů. 
151 Tamtéž, sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 3, Nikolié, Vyzvědačská skupina v organizaci jugoslávských 
politických emigrantů. 
152 Tamtéž, sv.7l, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, 7.2.1949 Vorlas Geminderovi. O styku KSČ 
s jugoslávskou skupinou. 
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znalostí na obou stranách neumožňovala. Jak Jugoslávci, tak Vorlas totiž neuměli 

dostatečně ani rusky. 153 

K formálnímu vytvoření organizace došlo 10. září na schůzi asi třiceti emigrantů, 

kteří byli členy komunistické strany. Pokyn k ustavení vlastní stranické jednotky 

dostali Rajkovié, Ivanovié, Dragila a Milunié na poradě s Geminderem. 

Do šestičlenného výboru byli zvoleni čtyři jmenovaní, Teodor Balk a jako zástupce 

studentů Veselin Kljakié. Jelikož se navzájem znali velmi málo, hlavním kritériem 

při volbě byla délka členství ve straně. 154 Výbor měl sudý počet členů. Jedno místo 

bylo rezervováno pro významnější osobnost, která by ještě do Prahy mohla přijít. 

Naopak přes podporu Miluniée a Rajkoviée se volby a dokonce ani schůze 

nezúčastnila Lenka Reinerová. Do výboru ji prosazovali i Geminder a Bareš, avšak 

Ivanovié a Dragila její účasti zabránili poukazem, že není členkou jugoslávské 

strany. 155 

Hned na této první schůzi se začal pomalu ukazovat charakteristický jev, který si 

emigranti přinesli ze svého domácího prostředí a který v emigrantských podmínkách 

nabýval karikaturních rozměrů: nekonečné diskuse na ideologická témata, při nichž 

se stanoviska mezi protivníky vyostřovala na život a na smrt. Paradoxně se však 

tábory měnily a včerejší zavilí nepřátelé byli schopni zapomenout na všechna příkoří 

a soudružsky se smířit v boji, tentokrát proti svému dosavadnímu spojenci. 

Názory se rozdělily v otázce, zda do práce emigrace zahrnout i nestraníky, kterých 

ostatně mezi signatáři rezoluce byla zatím většina. Miéa Rajkovié tvrdil, že 

samotným vyslovením se proti rezoluci tito lidé obětovali velmi mnoho a měla by se 

jim tedy dát možnost se na politické činnosti podílet. Na druhé straně stáli 

nedůvěřiví, kteří o upřímnosti a důvodech rozhodnutí některých nestraníků 

pochybovali. 156 

Zásadnější byl ovšem střet v představě o charakteru skupiny - čím má být a čím se 

má zabývat. Na jedné straně stál poměrně ambiciózní plán Rajkoviée a Balka. 

V Praze by se kolem nich soustředilo ideologické centrum, kde by byl teoreticky 

rozebírán titovský revisionismus. Vzorem pro připravovaný časopis měla být kdysi 

153 Tamtéž 
154 Tamtéž, sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22, 4.5.1949 Milunié. Referát o situaci ve skupině 
Jugoslávských komunistů v Praze (září 1948 -duben 1949). 
155 Tamtéž, sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 3, Nikolié. Vyzvědačská skupina v organizaci jugoslávských 
politických emigrantů. 
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Leninem ve švýcarské emigraci vydávaná Iskra. Rajkovié s Balkem se rovněž 

netajili ambicí, aby pražská skupina hrála úlohu centra pro emigrantské protititovské 

skupiny v ostatních, tzv. lidově demokratických zemích. Balk dokonce schůzi 

označil za historickou událost, jako založení nové KSJ. Ivanovié, Dragila a Milunié 

se k takovéto představě stavěli skeptičtěji. Pro svůj časopis chtěli raději skromně 

přejímat články z jiného komunistického tisku, jelikož se pro takový úkol necítili 

dostatečně ideologicky vzdělání. 157 

Avšak ani jejich představa nebyla tak skromná, jak by se v tomto momentu zdálo. 

Ve svém úsudku byli nyní sice realističtější, ale vyhlídky na čelná místa ve vedení 

nové KSJ se rozhodně nevzdávali. Věděli ovšem, že tato iniciativa musí přijít 

od moskevských a bukurešťských kolegů, s nimiž byli Ivanovié a Dragila již 

v kontaktu. 158 

Členové výboru si rozdělili mezi sebe pole působnosti. Vedoucím skupiny jako 

politický tajemník se stal Josip Milunié, Pero Dragila zaujal post organizačního a 

kádrového tajemníka a pokladníka, Lale Ivanovié byl odpovědný za publikační 

činnost a list skupiny a Miéa Rajkovié za rozhlas a teoretickou práci. Prací s mládeží 

byl pověřen V eso Kljakié. 159 

V druhé polovině září byla ustavena organizace všech emigrantů, straníků i 

nestraníků. Otázka pracovní náplně byla prakticky dána tak, jak ji formuloval 

v pozdější zprávě Karel Vorlas: "Politickým úkolem skupiny bylo všemi prostředky 

odhalovat podstatu a rozsah zrady Tita, osvětlovat vně i Uvnitř skupiny základní 

příčiny titovštiny a získávat pro rezoluci jugoslávské učně a studenty. Organizačně 

měla skupina za úkol vytvořit vedení skupiny ze svého středu a získávat, rozšiřovat 

d vl , v d . , o ,.160 a vz e avat ra u agztatoru. 

Různé představy o účelu práce v emigraci se výrazněji ukázaly v otázce názvu 

organizace. Ivanovié a Dragila nejspíše po dohodě s Geminderem navrhli název 

Klub jugoslávských novinářů, což v podstatě odpovídalo prozatímní opatrnější 

formulaci statusu jugoslávské emigrace, tedy jen jakéhosi vnějšího podněcovatele 

156 Tamtéž, sv. 75 , Ar.j. 293, Jugoslávie I, Zapisnik sa partijskog sastanka održanog I 0.9.1948. 
157 Tamtéž, sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22, 4.5.1949.Milunié, Referát o situaci ve skupině 
Jugoslávských komunistů v Praze (září 1948-duben 1949). 
158 Tamtéž, sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 21.1 0.1948.Zpráva pro Gemindera. Ivanovié je 
v Bukurešti. 
159 Tamtéž, sv. 75, Ar.j. 293, Jugoslávie 1, Zapisnik sa partijskog sastanka održanog 10.9.1948. 
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boje na domácí jugoslávské půdě propagandistickými prostředky. Můžeme se 

domnívat, že takový byl v této chvíli úmysl Moskvy emigranty využít a 

zainteresovaní Ivanovié a Dragila, pyšní na svou důležitost, se mu nijak nevzpírali. 

Odlišného mínění byl Miodrag Popovié, který logicky namítal, že většina členů není 

a nebude novináři. lvanovié uznával, že by vhodnější název byl "Klub Jugoslávců, 

kteří jsou za lnformbyro", ale vyjadřovat jménem nějaké "politické tendence" by 

bylo podle něj předčasné. ,,Nejsme vůdci v tomto boji, ti jsou doma. Dokud nevíme, 

jaké formy tento boj bude mít, ne můžeme klubu dávat nějaké speciální jméno, nýbrž 

jen takové, které si žádají organizační principy. Nyní můžeme soustředit a 

zabezpečit soudruhy, ale hlavní je, abychom pomohli boji v zemi 

na propagandistické rovině - rozhlasem, novinami, psaným slovem, tiskem, a na této 

rovině můžeme poskytnout maximum."161 Aca a Miodrag Popoviéové i Milunié stále 

nesouhlasili: Bylo by třeba vystoupit otevřeně, aby je titovci nemohli nařknout, že 

své cíle skrývají. Diskusi utnul nakonec Miéa Rajkovié zajímavou konstrukcí: "Tak 

jako jsme svého času byli všichni partyzáni, tak budeme nyní novináři." 

Úkoly klubu byly nakonec schváleny ve třech bodech: !.Propaganda a agitace 

tiskem a rozhlasem, 2. Ideově výchovná práce v Klubu, 3. Evidence a starost 

o členstvo. 

V otázce členství vystoupila obava před proniknutím špionů. Nový člen nemusel 

být straníkem, ale mohl být přijat, pokud se za něj zaručili tři stávající členové 

klubu. V případě, že by ho nikdo neznal, o přijetí rozhodovala správa klubu. 

Financování klubu bylo řešeno "dočasnou", "bratrskou" pomocí z československé 

strany. Do správy Klubu byli zvoleni Pero Dragila, Ivanovié, Rajkovié, Milunié, Aca 

Popovié, Velimir Raduševié, Djordje Lojančié a Dušanka Dragila. 162 Všimněme si, 

že jaksi opomenut zůstal Teodor Balk. Ani Lenka Reinerová se zatím viditelně 

neprosadila. Měla zato vykonávat placenou funkci sekretářky, nevolenou, avšak o to 

důležitější. 

160 Tamtéž, sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8, 13.1.1950 K.Vorlas, Zpráva o situaci v jugoslávské 
skupině a jejím vývoji. 
161 Tamtéž, sv. 75, Ar.j. 293, Jugoslávie I, Osnovan sastanak Klubajugoslovenskih novinara u Pragu 
21.9.1948. 
162 Tamtéž 
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Zatímco se většina emigrantů zaobírala sáhodlouhými diskusemi o charakteru 

a jménu své organizace, českoslovenští soudruzi, Reinerová, ale i vůdčí čtyřka 

museli řešit problémy praktické. Především jak získat tři tisíce jugoslávských učňů. 

6. Akce učni 

Nabídka československé vlády přijmout do učebních oborů v průmyslu tři tisíce 

mladých Jugoslávců přišla na podzim 1945. Jugoslávie o ni projevila pochopitelně 

zájem. Ve fantazii jugoslávských komunistů se rodily smělé plány na industrializaci 

zaostalé a válkou zničené země. Nestačilo ovšem postavit za pomoci Sovětů a 

Československa nové továrny, ale vyškolit i kvalifikované dělníky, kteří by v nich 

pracovali. 163 

Československo vyšlo vstříc jugoslávskému požadavku, aby byla zvolena taková 

odvětví, která nejlépe odpovídají jugoslávským potřebám. Jugoslávie rovněž kladla 

důraz na to, aby se učni školili ve velkých podnicích. Důvodem nebylo jen, aby 

získali odbornou kvalifikaci jako dělníci ve velkovýrobě, ale i zájem, aby pracovali 

v podnicích státních a nikoli těch, které se dosud nacházely v soukromých rukách. 

To se nakonec důsledně provést nepodařilo. Jugoslávské straně také velmi záleželo 

na ubytování učňů v internátech, kde by nad nimi drželi výchovný a ideologický 

dohled jugoslávští vychovatelé. Panovala totiž obava, že by v Československu 

mohli být vystaveni nakažlivým vlivům společnosti, která se ještě nezbavila 

"buržoazních přežitků". Délka učebních oborů byla od tří do čtyř let a smlouva 

uzavřená v lednu 1946 zaručovala návrat všech učňů domů, poté co se vyučí. 

Smlouva stanovila, že ubytování a stravování bude hrazeno z československých 

prostředků. Pro potřeby koordinace práce vychovatelů a dohled nad učni i pro 

163 TRIPKOVIé Oj oko i Milica, , Iskušenja jedne mladosti. Jugoslovenski omladinci u 
Čehoslovačkoj 1946-1948.g. Beograd 1988, s. 7-13. Tvrzení manželů Tripkoviéových, že 
Československo motivoval k této nabídce nedostatek pracovní sil a učňovského dorostu v průmyslu, 
není podepřeno pramennou bází. Rovněž zmínka o údajné nabídce pracovních míst pro desetitisíce 
jugoslávských dělníků z počátku roku 1946 není v poznámkovém aparátu nijak podložena. 
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jednání s československými úřady a podniky zřídila jugoslávská vláda při pražském 

velvyslanectví post sociálního atašé. 164 

Výběr adeptů měla na starost republiková ministerstva sociální politiky. Musela se 

řídit kritérii určenými federální vládou. Kromě zdravotního stavu a předpokladů pro 

úspěšné zvládnutí řemesla bylo dáno věkové kritérium 14-17 let, protože tento věk 

byl nejvhodnější pro "výchovnou práci". 165 Kromě odbornosti přikládali komunisté 

stejnou důležitost politické uvědomělosti dělnické třídy. Učni měli být vybíráni 

mezi demobilizovanými mladými vojáky, nezaopatřenými válečnými sirotky, 

chlapci z velmi chudého prostředí a dětmi zasloužilých válečných hrdinů a 

invalidů. 166 Nejvíce chlapců pocházelo ze Srbska, Bosny a Hercegoviny a 

Chorvatska, zastoupeny však byly všechny republiky. 167 

Učni přijeli do Československa v několika transportech v rozmezí března až října 

1946. Po krátkém pobytu v přijímacích střediscích byli rozřazováni do podniků a 

internátů. Téměř ze tří čtvrtin byli umístěni do strojírenství, ostatní pak do různých 

odvětví lehkého průmyslu. Nejvíce jich putovalo do velkých průmyslových center -

Prahy, Brna, Plzně. 168 Podniky, kde pracovali, se však nacházely celkem 

ve 4 7 městech po celé republice, kromě čtyř, všechny v českých zemích. 169 

Československá strana podle smlouvy nechala volnou ruku v záležitosti výchovy a 

organizace života v učňovských domovech. V internátech vládl kasárenský režim. 

Na padesát učňů měl připadat jeden vychovatel. Na výběr vychovatelů byly kladeny 

přísné ideologické požadavky. Učni se politicky organizovali v Lidové mládeži 

Jugoslávie (NOJ) a téměř třetina byla členy jugoslávského komsomolu (SKOJ), část 

dokonce komunistické strany. Vychovatelé řídili tzv. kulturně-osvětovou práci, 

která sestávala hlavně z pravidelných týdenních diskusí na aktuální politická témata 

z dění v Jugoslávii, v Československu i ve světě. Tyto diskuse probíhaly zcela 

v režii vychovatelů, kteří si samozřejmě vždy ponechávali poslední slovo. Politické 

164 Tamtéž, s. 15-22. 
165 Tamtéž, s. 19. 
166 Tamtéž. 
167 Tamtéž, s. 23. Podle rozpisu federálního Ministerstva sociální politiky z ledna 1946 vypadala 
struktura takto: Srbsko 81 O, Bosna a Hercegovina 720, Chorvatsko 650, Slovinsko 300, Makedonie 
300, Černá Hora 225. Podle občasných zmínek i daných kritérií výběru lze předpokládat, že většina 
učňů z Chorvatska pocházela z válkou nejvíce postižených tedy z větší části srbských oblastí. Dosud 
v tomto směru nebyl podniknut žádný průzkum. 
168 Tamtéž, s. 3 l. 
169 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie ll. Domovy mladých Jugoslávců v ČSR 
k l.l2.1947; viz Příloha 4 a 5. 
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výchově sloužil další program volného času, jako čtení domácího tisku, pečování 

o nástěnné noviny a organizovaná četba převážně politické literatury 

ve "čtenářských kroužcích". Učni se se svými vychovateli účastnili i různých 

manifestací, kde se netajili, komu na československé politické scéně patří jejich 

sympatie. 170 Samozřejmě se objevily i výjimečné případy nekázně jako útěky a 

podobně. Velké nebezpečí pro úspěšný výsledek indoktrinace představovaly podle 

představ jugoslávského establishmentu například demoralizující západní filmy, jako 

detektivky a westerny, které se v komunistické Jugoslávii zásadně nepromítaly. 

Na velvyslanectví se vyskytl i názor, že by mohla být zřízena pro delikventy a 

pomýlené jakási polepšovna. 171 

Přes toto líčení, které v nás může snad vyvolávat nepěkné pocity, nelze říci, že by 

se učni cítili ve svém postavení nespokojeni. Jejich vztah k vychovatelům byl často 

velmi citový a oddaný, což platí hlavně pro sirotky, kterých mezi nimi nebyl 

zanedbatelný počet. 172 

Jugoslávští učni měli pochopitelně z československých politických stran nejblíže 

ke komunistům. V únoru 1948 se místní mocenské orgány ovládané komunisty 

pokoušely učně v továrnách zapojit do manifestací na podporu KSČ. Jugoslávské 

velvyslanectví se podle stanoviska své vlády nehodlalo do vnitřních záležitostí ČSR 

vměšovat. Přesto se na některých místech jako v Ústí nad Labem a Slaném těchto 

manifestací učni zúčastnili. Jelikož učni často měli osobní zkušenost se zbraní, 

snažili se je někde místní komunističtí funkcionáři ozbrojit. Přes oficiální 

zdrženlivost jugoslávských zastupitelských úřadů i správ internátů se učni 

na některých místech začlenili do jednotek Lidových milicí. 173 Mohlo se tak stát 

i s tichým souhlasem velvyslanectví, které se od účasti učňů na těchto akcích 

formálně distancovalo. Vystupovali v nich totiž jako členové podnikových 

organizací ROH a nikoli jako solidarizujícíjugoslávští občané. 174 

170 TRIPKOVIé, s. 38-42. 
171 Tamtéž, Svědectví Jovana Petroviée, někdejšího sociálního atašé v Praze, s. 89. 
172 Tamtéž, Svědectví někdejšího učně Milana Milentiée, s. 131, " ... hodně učňů se dost vázalo na 
vychovatele, protože mnozí z nich za války ztratili oba rodiče ... " 
173 Tamtéž, s. 45-46. 
174 Tamtéž, s. 96 Prohlášení Milana Glediée, někdejšího vedoucího NOJ při sociálním atašé 
velvyslanectví FLRJ v Praze. 

59 



Jugoslávští učni v Československu byli vedle žáků vojenských škol v Sovětském 

svazu, tzv. suvorovců, nejpočetnější skupinou mladých Jugoslávců v zemích 

sovětské sféry. 175 Po rezoluci Informbyra bylo jasné, že o ně bude mezi Jugoslávií a 

informbyrovským táborem sveden boj. Získání těchto hochů pro jeho cíle by 

představovalo velké propagandistické vítězství. Jednalo se přece o mládež a dělníky, 

jejichž jménem si komunisté nárokovali právo na absolutní moc a kteří měli být 

oporou jejich režimu. Kdyby učni přijali prosovětské stanovisko, mohla by to 

informbyrovská propaganda využít jako argument: dělnická mládež, která poznala 

prostředí vyspělé dělnické třídy, dala v konfrontaci s domácími zkušenostmi 

za pravdu vůdcům mezinárodního proletariátu. Pro jugoslávské komunisty by ztráta 

tří tisíc téměř vyučených dělníků znamenala velkou prohru a to nejen praktickou, 

ale i na poli propagandy. Chtěli-li obhájit svoji pravověrnost, museli prokázat, že 

za nimi stojí v revoluci kovaná mládež a dělnická třída. 

V zápase o učně měla jugoslávská strana nepochybně navrch. Systém výchovné 

kontroly, který měl mládež uhájit před buržoazními vlivy, se nyní mohl osvědčit 

v boji proti československým soudruhům. Naopak těm zbývalo jen pomocí dělníků

komunistů, závodních organizací strany a hrstky jugoslávských informbyrovců 

pokusit se nalomit loajalitu těchto vojensky vycepovaných pubescentů. V druhém 

sledu se nabízelo použití nátlakových a represivních prostředků, jejichž účinnost 

byla předem dosti pochybná a druhou stranou propagandisticky využitelná. 

Rezoluce vzbudila u učňů i jejich vychovatelů překvapení. 176 Přesněji řečeno, její 

význam ani obsah většina učňů vůbec nechápala. 177 Někteří z nich se v den 

uveřejnění nacházeli mtmo své internáty na prázdninových výletech, 

na všesokolském sletu či na zemědělských brigádách. 178 Jaká tehdy byla situace 

v učňovských domovech se můžeme dozvědět jen z několika dosti fádních 

svědectví pamětníků, která do své knihy zařadili Djoko a Milica Tripkoviéovi. 

Podle většiny z nich se během července nic zvláštního nedělo. Stejně jako jejich 

okolí i oni věřili, že se "nedorozumění" mezi Titem a Moskvou brzy vysvětlí. 

Vychovatelé se zvídavým otázkám učňů spíše vyhýbali a dbali především 

175 Tamtéž, s. 47. 
176 Tamtéž, s. 90, Prohlášení Jovana Petroviée, někdejšího sociálního atašé v Praze; s. 96, Prohlášení 
Milana Glediée. 
177 Tamtéž, s. 48, též s.l27, Prohlášení Milovana Raliée, někdejšího učně v Liberci; s. 133, Prohlášení 
Milojka Krčmara, někdejšího učně v Plzni. 
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na zachování disciplíny. Učni také nepocítili žádný nátlak zvenčí a domácí 

komunisté, s nimiž přicházeli do kontaktu, se chovali v otázce rezoluce sice 

rezervovaně, ale přátelsky. 179 

Poměry v učňovských internátech po uveřejnění rezoluce sleduje i jedna zpráva 

jugoslávského velvyslanectví: " U našich učňů, jakož i u vychovatelů byl v prvním 

momentu, když se z Rudého práva dozvěděli o rezoluci, cítit zmatek a bezradnost. 

Avšak tato bezradnost zmizela ihned po poslechu prvních zpráv bělehradského 

rozhlasu a poté, co obdrželi Borbu. Ve všech domovech, kde se o rezoluci 

diskutovalo se pociťuje jednota a rozhořčení nad nepravdami uvedenými v rezoluci. 

Mezi našimi učni je vidět živý zájem, zdravé připomínky, správný postoj a jednota. 

Tato jejich jednota se neprojevuje jen slovy, ale i zlepšením prostředí v kolektivu, 

soudružství, správnějším poměru k mládežnickému sekretariátu a vychovatelům 

a lepším a odpovědnějším přístupu k práci a učení." 180 Přes toto optimistické 

hodnocení registruje zpráva i projevy, které její jednoznačnost poopravují. Mezi 

vychovateli i učni bylo přítomno pochybování i otevřené výroky na podporu 

Informbyra. Někteří odmítali zaujmout stanovisko, protože již dva roky nebyli 

v Jugoslávii a nemohli se přesvědčit o stávající situaci na vlastní oči. Další 

přiznávali větší autoritu Informbyru než své komunistické straně, kritizovali postup 

proti Hebrangovi a Žujoviéovi a to, že KSJ nevyslala své představitele do Bukurešti. 

Jednotlivci se dokonce tajně účastnili schůzí závodních organizací KSČ, na nichž se 

probírala rezoluce. 181 

Otázku, kdy a na jaký podnět došlo z československé strany k prvním pokusům 

o "verbování" učňů pro politickou emigraci nedávají dosud prohádané archivní 

prameny zřetelnou odpověď. Ve výpovědi skupiny někdejších učňů se objevuje 

spekulace, že československé orgány spustily nátlakovou akci teprve po neúspěšné 

kampani během všesokolského sletu, kdy se jim nepodařilo získat početnou delegaci 

. 1' ký h . v o 182 Jugos avs c cv1cencu. 

178 Tamtéž,s.96, 117,133. 
179 Tamtéž, s. 130, 142. 
180 AJ, A CK SKJ-507-IX/2211-38. Situacija u Čehoslovačkoj povodom objavljivanja rezolucije 
Kominforma, 1948. Zapažanja kod našili učenika u privredi u vezi rezolucije Informbiroa. 
181 Tamtéž 
182 TRIPKOVIé, s. 107, Svědectví bývalých učňů ve Slaném Iliji Šolaje, Mitry Spasojeviée, Zvonka 
Sinakijeviée a Svetozara Markanoviée. 
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Jugoslávští představitelé si zřejmě uvědomovali, že taková akce je jen otázkou 

času a nehodlali ponechat iniciativu pouze na protivníkově straně. Podle 

československých dokumentů svolali teprve počátkem srpna přední pracovníci 

velvyslanectví Petrovié, Štambuk a Ružié schůzi všech vychovatelů. Ozřejmili jim 

okolnosti rezoluce a vybavili je instrukcemi, jak věc vysvětlit učňům a jak se bránit 

případnému nátlaku. Z přítomných šedesáti se údajně postavil proti pouze jediný.183 

Potvrzení spolehlivosti vychovatelů bylo velmi důležité. Jejich vliv na mobilizaci 

učňů a udržení disciplíny v domovech zdůrazňují i vzpomínky tehdejších učňů: 

,,Naštěstí jsme měli zkušené pedagogy a ideově dobře způsobilé vychovatele, kteří 

nám od počátku pomáhali pochopit podstatu Rezoluce, její cíl a metody, kterým 

měla posloužit."184 Význam vychovatelů byl zcela zřejmý i československým 

komunistům. Již v době, kdy učňům nedal dosud nikdo znát, že se nová situace 

bude týkat i jich, navštěvovali vychovatele funkcionáři KSČ, aby s nimi 

"soudružsky" pohovořili. Asi deset dní po uveřejnění rezoluce přijel prý do Svitu 

za vychovatelem v místním jugoslávském internátu Ilinčiéem tajemník ÚV KSS 

Bašťovanský. O správnosti tvrzení bukurešt'ské rezoluce ho však nepřesvědčil. 185 

Dokumenty v českých archivech se o "Akci učňů" zmiňují teprve na přelomu srpna 

a září. Poslední srpnový den se na ÚV KSČ dostavil ředitel učňovského domova 

v Praze na Vinohradech Jan Herda. Pracovníka Ústředního výboru (nejspíše Karla 

Vorlase) informoval o dění mezi jugoslávskými učni. Herda se zřejmě snažil působit 

na tamního vychovatele. Ten byl ochoten vystoupit proti Titově politice, dostane-li 

od českých soudruhů doklad o nesprávném postupu jugoslávského vedení. Podle 

Herdy jsou učni připraveni tvrdě zakročit proti všem stoupencům rezoluce, 

nevyjímaje "teroristické činy". Herda učňům pohrozil československými zákony. 

Pracovník ÚV ho na schůzce vybavil novými instrukcemi. Měl učně svolat za účasti 

politického tajemníka Thelena a sdělit jim, že by svým neuváženým chováním mohli 

zapříčinit ztrátu sympatií českého dělnictva k jugoslávským národům a že by za své 

chování mohli být podle československých zákonů trestně stíháni. 186 

183 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.72, Ar.j. 288, Jugoslávie 22, nedatovaná zpráva o 
protičeskoslovenské činnosti jugoslávské ambasády 1948-1949. 
184 TRIPKOVIé, s. 106 (viz pom. 166). 
185 Tamtéž, s.121, Prohlášení Milovana Uinčiée, někdejšího vychovatele ve Svitu. 
186 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, Zámam ze dne 31.8.1948. 
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Od posledních srpnových dní některé, zejména větší učňovské domovy, doslova 

vřely. Stoupenci Rezoluce mezi učni byli za nečinného přihlížení či dokonce 

podněcování ze strany vychovatelů ostatními šikanováni i fyzicky napadáni. 

První případ se vyskytl v Praze-Vysočanech. 28. srpna odešel z internátu učeň 

Milutin Petrovié, který se již dříve českému zaměstnanci internátní správy svěřil, že 

souhlasí s Rezolucí lB. Česká pracovnice internátu, která chtěla učňovo zmizení 

ohlásit na StB, se dostala do konfliktu s jugoslávským vychovatelem. Když se 

Petrovié v ll hodin večer vrátil, nechtěl ho vychovatel do Domova vpustit a 

vyhrožoval mu, že ho ostatní učni budou soudit. Před rozlíceným davem učňů se 

Petrovié ukryl v bytě českého vychovatele. Po dvou dnech byl odveden na ÚV KSČ 

k Bedřichu Geminderovi. Ten ho nejprve ubytoval v kanceláři emigrantů 

na Havlíčkově náměstí a posléze v Titově koleji. 187 V noci z 28. na 29. srpna byli 

"těžce ztýráni" učni v domově na Smíchově, v ulici Na Cihlářce. Jen na zákrok 

českého ředitele domova byli prý "zachráněni od nejhoršího."188 

Největší rozbuškou byl případ v Čakovicích. Jak vzpomíná někdejší sociální atašé 

Jovan Petrovié, v Čakovicích byli informbyrovští aktivisté zvláště úspěšní. Na druhé 

straně vyvolali svými urážkami na adresu jugoslávského vedení a partyzánů mezi 

učni obrovské pobouření, které hrozilo přerůst ve vzpouru. 189 Někdy na konci srpna 

zde byl zbit učeň Veselin Starčevié. Zpráva v archivu ÚV podotýkala, že jeho rodiče 

byli v Jugoslávii uvězněni jako stoupenci Informbyra. Chlapci prý hrozilo násilné 

odvezení do Jugoslávie. 190 

Dalším dokladem, že ve věci učňů akce řízená ze sekretariátu Strany opravdu 

existovala, je srbochorvatsky psaný dopis, datovaný 25. srpna, adresovaný Rudému 

právu. Dopis, vyjadřující podporu stanoviskům Informbyra a odsuzující Titovu 

politiku měli napsat učni z Čakovic. Na první pohled však vypadá velice 

nevěrohodně, jelikož se hemží cizími výrazy jako "narcismus" nebo "pleonasmus". 

Také ho k posouzení na ÚV, pravděpodobně Geminderovi, zasílal ředitel 

187 AMV, Sv. 305-498-4, Protokol s Boženou Kaludovou, zástupkyní ředitele Domova mladých 
Jugoslávců, Protokol se S. Z.( Jméno v dokumentu začerněno. pozn. O. V.), učitelem a vychovatelem 
Domova mladých Jugoslávců, 10.9.1948 Zpráva pro ministerstvo vnitra. Seznam násilí v domovech. 
188 Tamtéž .... Seznam násilí v domovech. 
189 TRIPKOVIé, (viz pozn. 158), s. 90-91. 
190 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.71, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, 31.8.1948 Zpráva o případu teroru proti 
jugoslávskému učni v jugoslávských domovech. 
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čakovického internátu Jan Matouš a prosil, aby byl s připomínkami na jeho adresu 

zaslán zpět. 191 

Jugoslávští činitelé měli být tedy zjevně proč znepokojeni. 31. srpna (podle jiného 

zdroje 29. srpna) se konala v čakovickém zámku, který sloužil jako internát, schůze 

učňů s velvyslancem Stilinoviéem192 a sociálním atašé Petroviéem. Oba diplomaté 

situaci ještě více vyhrotili a vyvolali bojovou náladu proti "zrádcům". Stilinovié 

označil Rezoluci za "sviňámu" a její stoupence za nepřátele. S velvyslancem si 

dovolil polemizovat jen učeň Cvetan Mišié. Druhý den dostal přípis, že se má 

okamžitě vrátit do Jugoslávie. Z obavy před únosem odešel z internátu a požádal 

závodní radu A vie o ochranu. S ním bylo vypuzeno ještě dalších pět učňů. Ti také 

jako jediní docházeli i nadále do zaměstnání, zatímco ostatní stávkovali. Kolem 

budovy internátu začali učni hlídkovat a vyzbrojili se klacky a punčochami 

naplněnými pískem. "Obranu" internátu zřejmě kromě vychovatele koordinoval 

osvětový inspektor velvyslanectví Branko Kmeta, který do Čakovic dorazil 2. září. 

7. září došlo ke zbití dalších pěti jugoslávských učňů a jednoho českého, který se je 

snažil hájit. Branko Kmeta odmítl dát závodní radě záruku, že se něco podobného 

již nebude opakovat. 193 

Den předtím se udála podobná scéna v internátu Leteckých závodů v Jinonicích. 

Dvěma napadeným učňům se podařilo po utržení mnoha ran nakonec ze spárů svých 

kolegů vyváznout. Případem se zabývala závodní rada, jejíž schůze se zúčastnil i 

zástupce ÚV (opět Vorlas?). Doporučoval protititovské učně oddělit a na ostatní 

"ideologicky působit". Měla být uspořádána diskuse, které by se účastnili i studenti 

a učni, co už se pro Informbyro rozhodli. Pracovníci velvyslanectví, s nimiž Závodní 

rada jednala, projevili sice ochotu učňům zdůraznit, že podléhají československým 

zákonům, avšak s chováním učňů vesměs souhlasili. 194 Také na Kladně, jak hlásil 

tamní krajský sekretariát, byli "na podnět vychovatele" zmláceni tři "pokrokoví" 

191 Tamtéž, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie I O, 25.8.1948 Par učenika jugoslovenskog domova u 
Čakovic i. 
192 Marijan Stilinovié popisuje události v Čakovicích dosti expresivně, avšak zkratkovitě a zjevně 
jednostranně ve svých pamětech: STILINOVIé, Marijan, Bune i otpori, Zagreb 1969, část Sumrak 
u Pragu, s. 244-247. 
193 AMV, Sv. 305-498-4, 13.9.1948 Závodní rada Avia- J. Dimitrova. Souhrn událostí s 
jugoslávskými učni 31.8.- 10.9.1948, Výpovědi učňů, Výpověď Jana Matouše. 
194 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, Záznam ze dne 7. září. 
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učni. Jejich spolužáci je ohrožovali noži a jednoho z nich prý dokonce chtěli zabít. 

Vychovatel tvrdil, že se tito jedinci musí neprodleně vrátit do Jugoslávie. 195 

Chybí doklad z jugoslávské strany, že by lynčování bylo uměle provokováno. 196 

Jugoslávští diplomaté a vychovatelé však mohli násilí využívat jako prostředek 

k upevnění disciplíny a loajality. Společná účast na lynči "zrádců" posilovala mezi 

učni pocit sounáležitosti a udržovala jejich kolektiv v bojové pohotovosti. Váhavce 

a "slabé charaktery" bylo třeba z kolektivu nemilosrdně vyloučit. V podstatě ale při 

jednání s inforrnbyrovskými učni nešlo o žádné novoty. Bylo s nimi nakládáno tak, 

jako před rezolucí se všemi, kdo se kázeňsky provinili. Rozhodnutí sociálního atašé 

o odeslání takového delikventa do Jugoslávie či o jiném trestu československá strana 

plně respektovala. Ostatně v roce 1946 se k tomu smluvně zavázala. Na druhé straně 

neomluvitelná brutalita dala československým komunistům záminku k otevřenému 

zákroku, takzvaně na obranu pořádku. 

1 O. září rozeslal Bedřich Geminder krajským sekretariátům strany následující 

pokyny: 

1. Závodní rady podniků, v nichž učni pracují, mají zajistit ochranu těm, co se 

vyjadřují pro rezoluci Inforrnbyra a má jim být poskytnuta "všechna zákonná práva 

našeho lidově demokratického zřízení". Těmto učňům se má věnovat zvýšená péče. 

Proto je nutné vybrat "nejschopnější soudruhy, aby je politicky vychovávali". Učňů, 

souhlasících s rezolucí je potřeba "zajistit, co největší počet". 

2. Oznámit učňům, budou-li "zachovávat dělnickou solidaritu a principy dělnické 

demokracie", že jim bude zaručeno řádné vyučení, možnost dalšího zaměstnání až 

do "vyjasnění poměrů v Jugoslávii". Kdo však bude zmíněné "principy" porušovat a 

přestupovat československé zákony, uplatní se proti němu "co nejtvrdší postup" a 

bude předán soudům. 

3. Na podněcovatele násilí podat trestní oznámení stanici SNB a zásah ze strany 

bezpečnostních složek "politicky kontrolovat". 

4. Učňům, kteří se vyslovili pro rezoluci, zajistit "oddělené" soukromé ubytování 

u "dobrých a politicky vyspělých soudruhů". Náklady na bydlení bude hradit 

ministerstvo sociální péče. 

195 Tamtéž, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 15, 10.9.1948 Dálnopis z kraje Kladno. 
196 TRIPKOVIé, s. 91. Ve svém svědectví sociální atašé Petrovié jakékoliv organizování násilností 
ze strany velvyslanectví popírá. "Rvačky" připisuje mladické horkokrevnosti. 
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5. Zabránit, aby stoupenci rezoluce byli nuceni k odjezdu do Jugoslávie. Závodní 

rady mají zakázat vstup oficiálních jugoslávských činitelů do domovů bez souhlasu 

ministerstva sociální péče. 

Krajské sekretariáty měli rovněž okamžitě podat ústřednímu sekretariátu zprávu 

o opatřeních, násilnostech a celkové situaci v učňovských domovech, které se 

nalézají v jejich kraji. 197 

Na učňovskou akci se připravovali i emigranti. Jak oznamoval 4. září Slobodan 

Ivanovié Geminderovi, propagační materiál pro učně je už hotov a "referenti" čekají 

jen na Geminderův pokyn. 198 

Do čakovického internátu se StB dostavila 1 O. září. Požadovala vydání sedmnácti 

učňů, označených za hlavní viníky při násilnostech proti svým druhům. Vychovatelé 

to odmítli a naopak trvali na zásadě, že vyšetřování náleží do kompetence 

jugoslávských orgánů a Češi nemají žádné právo se do vnitřních záležitostí 

jugoslávských občanů vměšovat. Přivolali také okamžitě sociálního atašé Petroviée. 

Ani ten neuspěl proti argumentu, že na rozdíl od velvyslanectví jugoslávské 

internáty žádné exteritoriality nepožívají a podléhají plně československé jurisdikci. 

Po čtyřech hodinách handrkování se ozbrojení estébáci pokusili vniknout do budovy 

internátu, v čemž jim bránil dav učňů v čele s vychovateli a Petroviéem. Nakonec 

dorazil poradce ambasády F eliks Gorski, který nařídil, aby učni přestali klást odpor. 

Do přistaveného autobusu estébáci odvlekli nejprve několik vzpírajících se jedinců, 

avšak posléze je i ostatní učni dobrovolně následovali. Do "donucovací pracovny" 

v ruzyňské věznici bylo odvezeno kolem devadesáti učňů. 199 

ll. září vyzval Karel Šváb Lenku Reinerovou, aby s dalšími jugoslávskými 

emigranty a v doprovodu pracovníka ministerstva vnitra Pokorného promluvila se 

zajištěnými. Z emigrantů byl v té době v Praze pouze Slobodan Ivanovié. Odmítl, 

aby šel přemlouvat učně, jsou-li ve vyšetřovací vazbě. Geminder, kterému 

Reinerová telefonovala, řekl, že většina není ve vazbě, ale v pracovním táboře. Tam 

jim měli emigranti vysvětlit, že násilí není vhodným prostředkem k vyjádření 

politického přesvědčení. I tak to Ivanovié a ostatní jugoslávští emigranti odmítli. 

197 AMV, Sv. 305-498-4, 10.9.1948 Geminder v.r. Krajským sekretariátům, v jejichž krajích se 
nacházejí domovy jugoslávských učňů. 
198 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 4.9.1948 lvanovié Geminderovi. 
199 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 23, 13.9.1948 Zpráva o incidentu jugoslávských učňů v 
Čakovicích (Pokorný, Reinerová); TRIPKOVIé, s. 90-91. Svědectví Jovana Petroviée. 
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Doporučili ale Geminderovi urychleně dát zprávu o incidentu do novin a rozhlasu, 

aby je nepředběhla jugoslávská propaganda. To už však bylo pozdě, protože tentýž 

večer bělehradský rozhlas vysílal zprávu o "brutálním zákroku československé 

policie proti nezletilým dětem". 200 

Atašé Petrovié vskutku nelenil a ihned po incidentu kontaktoval nejen jugoslávský 

Tanjug, ale i jiné zahraniční agentury?01 Velvyslanec Stilinovié s dalšími 

spolupracovníky nyní neúnavně objížděli internáty po celé republice, aby zde 

informovali o tom, co se stalo v Čakovicích. 

Už 1 O. září se v domovech podepisovala petice proti policejnímu násilí, 

adresovaná ministru sociální péče Evženu Erbanovi. Erban tuto žádost o zakročení 

proti nátlaku na jugoslávské učně odmítl. Pracovníci ambasády navštěvovali opět 

internáty, nabádali ke stávce a k odmítnutí účasti na "diskusích", pořádaných 

československou stranou. Do stávky vstoupily všechny domovy nejpozději 15. září. 

Tento den také velvyslanectví podalo za učně žádost o ukončení pracovního poměru, 

rozvázání učební smlouvy a návrat do Jugoslávie?02 

Do práce nejprve odmítli nastoupit učni ve Slaném a poté je následovaly i další 

internáty. V Praze, Slaném, Plzni a dalších městech se učni v domovech 

zabarikádovali a do oken umístili transparenty s hesly "Blokáda", "Odjezd domů" a 

podobně.203 

Ne všechny z desítek internátů se proměnily v bojiště. Zvláště v těch menších, kde 

se nevyskytly žádné vnitřní spory, vyčkávali učni trpělivě společně se svým 

vychovatelem pokynů z velvyslanectví. V Brněnském kraji, kde 300 učňů pracovalo 

v devíti podnicích a bydlelo v pěti internátech, byl až do 1 O. září úplný klid. Krajský 

výbor Geminderovi oznamoval: "Podle našich zjištění je velká část učňů pro 

politiku Tita." Poté co internáty navštívil atašé Petrovié, nedostavili se 14. září učni 

do práce. Vedoucí pracovník výboru žádal Gemindera o instrukci, jak mají 

postupovat, když nebylo zaznamenáno žádné násilí?04 

14. září svolal Karel Šváb poradu s vedoucími emigranty Miluniéem, Ivanoviéem a 

Reinerovou. Jelikož se situace nebezpečně vyhrotila a očekával se brzký odjezd 

200 Tamtéž, 13.9.1948 Zpráva o incidentu jugoslávských učňů v Čakovicích. 
201 TRIPKOVIé, s. 91. Svědectví Jovana Petroviče. 
202 AMV, Sv. 305-498-4, 15.9.1948 OU Stb Pardubice ústředně Stb při Ministerstvu vnitra. 
203 Tamtéž,s.110-115, 134,146. 
204 Tamtéž, Sv, 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 15, 14.9.1948 K vis, KV Brno Geminderovi. Dálnopis. 
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všech učňů domů, muselo se vyvinout ještě větší úsilí v pokusu učně 

v Československu zadržet. Šváb měl rychle zorganizovat cesty emigrantů do všech 

krajů, kde učňové pracovali. Návrh rozvržení těchto cest měl do druhého dne 

předložit lvanovié. Milunié okamžitě odjížděl do Ústí nad Labem, kde se vývoj 

událostí zdál nejpříznivější, jelikož tamní vychovatel Vlado Popovié se postavil 

na jejich stranu. Rychle se musela vyřešit i otázka ubytování přemluvených učňů.205 

Zatím se činili podle Geminderových instrukcí i krajští a závodní funkcionáři. 

Zvali učně a vychovatele na schůzky, na nichž jim nejprve nabízeli bezpečnost a 

dokončení učení i zaměstnání, v některých případech i různé materiální 

vymoženosti, rozhodnou-li se zůstat v Československu a podepíší rezoluci.206 

Na takovéto diskuse, pokud na výzvu vůbec reagovali, vychovatelé poslali 

samozřejmě ty nejspolehlivější. Podle jednoho svědectví došlo ve Slaném k 

zajímavé výměně názorů mezi učni a funkcionáři kladenského krajského výboru. 

Ve chvíli, kdy aparátčíkovi došly argumenty, vytáhl z kapsy červenou stranickou 

legitimaci a žádal, aby mu učni ukázali svou.Z07 

Šlo o narážku na jeden bod Rezoluce Informbyra týkající se ilegálního charakteru 

organizace jugoslávské komunistické strany. Členové KSJ se nejen scházeli tajně a 

své členství museli i v poválečné komunistické Jugoslávii skrývat, ale nevlastnili ani 

žádné stranické doklady. Jednalo se o reziduum z ilegální předválečné i válečné 

minulosti KSJ, které posloužilo v době příchodu k moci ke klamání zejména 

zahraniční veřejnosti, že v nové Jugoslávii vlastně vládne nikoliv komunistická 

strana, ale pracující lid prostřednictvím Lidové fronty, v níž formálně kromě 

komunistů působili i představitelé tzv. masových organizací a zbytků jiných 

politických stran. 

Na výzvu odpověděl jeden učeň otázkou, zda legitimaci onen funkcionář takto 

ukazoval i za války. Ten odvětil záporně. Znamenalo by to tehdy jistou smrt. Učeň 

triumfoval: ,,Jugoslávští komunisté se nebáli svou příslušnost ke straně veřejně 

ukazovat, když Němci stáli před Moskvou a Stalingradem. Pěticípou hvězdu 

205 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 5, Záznam ze dne 14. září (Reinerová). 
206 Podle Marijana Stilinoviée nabízeli čeští komunisté učňům za podpis rezoluce nábytek, kola, 
hodinky, rádia a dokonce i peníze a ženy, zejména prostitutky. STILINOVIé, s. 246. 
207 TRIPKOVIé, s. lll-112, Svědectví bývalých učňů ve Slaném Iliji Šolaje, Mitry Spasojeviée, 
Zvonka Sinakijeviée a Svetozara Markanoviée. 
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se srpem a kladivem nosili na svých čepicích a pod tímto znamením bili Němce 

a ostatní fašisty plné čtyři roky." 208 

Na učňovské nepokoje odpověděly československé mocenské orgány blokádou 

internátů i přerušením elektrické energie, vodovodu i telefonních linek?09 Podle 

zmíněné Geminderovy instrukce se mělo zabránit jakémukoliv styku internátů 

s jugoslávskými diplomatickými činiteli. Bezpečnost zatýkala vychovatele 

za "rušení klidu a pořádku" a za stávkování, jako porušování zákona o dvouletém 

hospodářském plánu?1° K zatčení vychovatelů používala československá bezpečnost 

několika způsobů: Vychovatelé byli buď pozváni na schůzi závodní rady nebo aby si 

"upřesnili nějaké věci" s odborovými funkcionáři. Ti je pak předali bezpečnostním 

orgánům. Tam, kde se vychovatele nepodařilo vylákat lstí, podnikla StB noční vpád 

do budovy internátu a zadržela je násilím. Díky učňovské obraně se akce na mnoha 

místech nepodařila a vychovatelé zůstali na svobodě. Fyzické střety s bezpečností 

měly za následek, že kromě devatenácti vychovatelů putovalo do vyšetřovací vazby i 

několik desítek učňů? 11 

Pro informbyrovský tábor naneštěstí nevyšel předpoklad, že osiřelí učňové budou 

vůči nátlaku povolnější. V Karlových Varech, Kuřimi u Brna a ve Vlašimi vyhlásili 

za propuštění svých vychovatelů hladovku. Ve Vlašimi také údajně protestovali 

proti represím vůči mladým Jugoslávcům dokonce čeští dělníci?12 

Zajímavý průběh měly události v Ústí nad Labem. Na schůzce tamních 57 učňů 

s představiteli velvyslanectví vychovatel Vlado Popovié vystoupil s obhajobou 

rezoluce a vyzval učně, aby ho následovali. Krátce na to se učni přestěhovali kvůli 

rekonstrukci internátu do náhradní budovy ve Velkém Březně. Poté, co byl vznesen 

požadavek návratu do Jugoslávie, snažili se jugoslávští činitelé zapůsobit 

na Popoviéovy svěřence dopisem, který jim napsali učni ze Slaného a v němž 

apelovali na jejich vlastenectví a přemlouvali je, aby se s nimi také vrátili. 

Devatenáct učňů, kteří se tedy rozhodli pro cestu domů, zůstalo po dokončení oprav 

ústeckého domova v provizorní budově. Jednoho dne odešli tito učni na nádraží a 

odjeli do Prahy, aby se zde uchýlili na jugoslávské velvyslanectví. Na Masarykově 

208 Tamtéž 
209 Tamtéž, s. 97, Prohlášení Milana Glediée. 
210 AMV, Sv. 305-498-4, 15.9.1948 OÚ Stb Pardubice ústředně Stb při Ministerstvu vnitra. 
211 TRIPKOVIé, s. 52. 
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nádraží většinu z nich bezpečnost zatkla a odvezla do ruzyňské věznice. Tentýž 

večer na Masarykovo nádraží přijela také skupina 80 učňů i se svým vychovatelem 

z Děčína. Po potyčkách s bezpečností nechali na místě ležet svá zavazadla a utekli 

na velvyslanectví.213 Jugoslávští představitelé se takto nejspíše pokusili dodat celé 

záležitosti s učni ještě větší publicitu. Mohli očekávat, podaří-li se učňům dostat až 

do Prahy, že se je československé bezpečnostní složky budou snažit zadržet. 

Podobný pokus ve Vlašimi bezpečnost zmařila hned na místě?14 V Rajhradu u Brna 

se učňům podařilo proniknout skrz policejní kordon do ulic a demonstrovat před 

místním obyvatelstvem za propuštění svého vychovatele a za odjezd domů?15 

Údajně již na konci srpna změnila jugoslávská vláda svůj původní záměr, aby učni 

v Československu své vzdělání dokončili. Většině z nich totiž zbývalo do konce 

učení pár měsíců. Zhoršující se politická situace a protijugoslávské provokace 

rozhodly jinak. Čakovický incident byl již jen vhodnou záminkou, jak odvolání učňů 

odůvodnit. V Jugoslávii byla organizována masivní kampaň volající po jejich 

návratu. Jugoslávský tisk i rozhlas přinášel podrobné informace o policejním násilí 

v Československu a o tom, jak jugoslávská mládež verbování a nátlaku statečně 

odolává. Učňům byly adresovány tiskem a rozhlasem šířené dopisy mládežnických i 

jiných organizací, vyjadřující jim podporu a očekávání jejich návratu. Medializace 

kauzy, kterou zaznamenaly i západní tiskové agentury, byla pro Československo 

nepříjemnou záležitostí. Zřejmě i tato okolnost přiměla československá oficiální 

místa, aby byl problém jugoslávských učňů vyřešen co nejdříve.216 

Jednání mezi jugoslávským velvyslanectvím a československým ministerstvem 

sociální péče proběhla ve dnech 17. až 19. září. Obě strany se dohodly na rychlém 

odjezdu učňů do Jugoslávie. Zatčení učni se měli po propuštění z vazby přepravit 

společně s ostatními do sběrných center a vychovatelé se k nim mohli připojit až na 

hraničních přechodech. Československá strana kvůli "zachování pořádku" nechtěla 

přistoupit na požadavek, aby byla jugoslávským diplomatům umožněna návštěva 

internátů a aby byla ukončena jejich blokáda a obnoveno telefonní spojení a 

212 STlLINOVIé, s. 245; Zprávu v listu Politika z 18.91948 o solidaritě českého dělnictva s mladými 
jugoslávskými dělníky a s postojem Jugoslávie vůbec cituje i TRIPKOVIé, s. 53. 
213 TRIPKOVIé, s. 142-143, Svědectví Ljubana Djukiée, s.131-132 Svědectví Milana Milentijeviée, 
STlLINOVIé, 245-246. 
214 AMV, Sv. 305-498-4, SNB, OÚ StB-Tábor. věc: jugoslávský státní příslušník z Vlašími
nabádání k zastavení práce a rušení klidu a pořádku. 
215 ' TRIPKOVIC, s. 55. 
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dodávky elektrického proudu?17 A však už 1 7. září dalo ministerstvo vnitra 

zaměstnancům jugoslávského velvyslanectví Vladovi Novakovi a Milanu 

Popoviéovi souhlas, aby uklidnili učně v Horním Litvínově a oznámili jim výsledek 

dohody s československou vládou.218 

20. a 21. září se vydali učni z internátů na cestu do sběrných center. Českoslovenští 

komunisté se nejspíš do poslední chvíle nevzdávali možnosti ještě některé z nich 

přemluvit. Ovšem současně se je snažili nejvíce izolovat od českého prostředí a 

zabránit dalším manifestacím. Sběrná centra se proto nacházela při železničních 

stanicích mimo velká města, v Ďáblicích u Prahy, v Čakovicích a pro učně z Moravy 

a Slovenska v Mikulově. Tam pro ně přijely vlaky speciálně vypravené z Jugoslávie. 

Až v den odjezdu byli propuštěni z vězení poslední učni a vychovatelé. Učni 

opouštěli území Československa ve vlacích ozdobených transparenty a obrazy nejen 

Tita, ale i Stalina a Gottwalda?19 Teprve za rok přestalo jugoslávské vedení své 

občany udržovat v domnění a naději, že nepřátelství vůči Jugoslávii mají na svědomí 

jen jejich špatní rádci. 

Z oficiálně uváděného počtu 2 825 učňů zůstalo v Československu pouhých 73. 

Vedle nich se nevrátilo 6 vychovatelů?20 Pro československé komunisty a emigranty 

to byl značný neúspěch. Utěšovat je snad mohla jen situace v sousedním Polsku, 

která se vyhrotila o tři týdny později. V rámci reciproční akce se v Mariboru, 

Záhřebu, Novém Sadu a Borovu učilo 260 polských učňů, zatímco polské podniky 

poskytly místa pro 500 až 600 mladých Jugoslávců. Když z obavy před zneužitím 

svých učňů jugoslávskou propagandou je polská vláda 7. října z Jugoslávie odvolala, 

následovalo stejné opatření i na jugoslávské straně.221 Z jugoslávských učňů se 

z Polska nevrátil jediný Aleksandar Milenkovié. Aby tam nezůstal zcela osamocen, 

byl poslán posléze do Československa?22 

V Československu však nebyl boj u konce. Jugoslávští představitelé se nechtěli 

vzdát ani oněch sedmi desítek. Předpokládali, že někteří zůstali především pod 

vlivem vychovatelů a o svém rozhodnutí nejsou nijak pevně přesvědčeni. V prvním 

216 Tamtéž, s. 53-54. 
217 Tamtéž, 57-58 
218 AMV, Sv. 305-498-4, 17.9.1948 SNB, OBLV Most. 
219 TRIPKOVIé, s. 58-59. 
220 A-ÚV KSČ, I 00/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 28.9.1948 Josip Milunié. Zpráva o stavu 
skupiny. 
221 AMZV, T0-0-12-4. 7 .I 0.1948 Taufer (Čs. velvyslanectví Bělehrad) Šťastné (MZV Praha). 
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řijnovém týdnu se sociální atašé Petrovié a další diplomaté znovu snažili přimět 

zbylé učně k návratu a zaručovali jim beztrestnost, což se jim údajně ve dvou 

případech podařilo. ll. října proto ministerstvo vnitra instruovalo oblastní úřadovny 

StB v Ústí nad Labem, na Kladně a v Brně, aby zákaz vstupu diplomatů do 

internátních budov byl ponechán v platnosti.223 

Emigranti měli učně registrovat224 a zapojit do své činnosti. Už 1 O. září bylo 

ujednáno zřídit pro jejich zástupce zvláštní funkci v emigrantském výboru. Aby bylo 

možné učně snáze kontrolovat, měli být všichni ubytováni na jednom místě.225 

Prozatím se soustředili na několika místech: v Praze-Vysočanech, Titově 

(Komenského) koleji a v Ústí nad Labem. Ostatní internáty byly uzavřeny?26 

S učni, u nichž byla mnohdy jediným argumentem pro rezoluci oddanost, respekt či 

bázeň vůči vychovateli, pořádali vedoucí emigranti schůze, aby je v jejich 

rozhodnutí utvrzovali.227 

V říjnu po vyhoštění atašé Petroviée228 převzal na velvyslanectví agendu učňů 

Milan Gledié. Gledié se zaměřil hlavně na učně ve Vysočanech a Ústí.229 Jeho 

působení vyústilo v další incident, který ilustroval stálé zvětšování propasti mezi 

Československem a Jugoslávií. 

V listopadu 1948 se emigranti z Klubu dozvěděli o Glediéových návštěvách 

několika učňů v Ústí, jejichž prostřednictvím pak působí na další. Na místě zjistil 

Josip Milunié společně s pracovnicí ministerstva sociální péče Kadlecovou, že pro 

návrat jsou tři chlapci, kteří s dvěma dalšími před několika dny navštívili 

velvyslanectví. Milunié s týdenním odstupem líčil atmosféru v internátu: "V domě 

bylo před schůzí velké rozhořčení všech učňů proti uvedeným třem. Všichni ode mne 

žádali, abych jim dovolil, aby je zbili, což jsem kategoricky zakázal." Svůj zákaz 

vysvětloval tím, že "stejně jako doposud si nepřejeme používati jakéhokoli násilí 

222 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 5, 13.1.1950 Reinerová Vorlasovi. 
223 AMV, Sv. 305-498-4, Ministerstvo vnitra OÚ StB Ústí nad Labem, Kladno, Brno. 
224 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, 4.10.1948 KJN Závodní radě 
Automobilových závodů A VIA Čakovice. Potvrzení pro Veselina Kljakiée, že za účelem registrace 
vybere od devíti jugoslávských učňů pasy. 
225 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 293, Jugoslávie 1, Zapisnik sa partijskog sastanka održanog 10.9.1948. 
226 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, 15.10.1948. Zemská péče o mládež v Brně, domov 
mladých Jugoslávců Brno-Hlinky Klubu jugoslávských novinářů. Likvidace Domova. 
227 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, 15.10.1948 Milunié. V neděli 15.10. schůze se všemi 
jugoslávskými chlapci z Prahy a okolí. 
228 TRIPKOVIé, s.60. 
229 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie l., 2.2.1949 Ministerstvo sociální péče na 
ÚV KSČ (Švábovi). 
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proti oněm, co se chtějí vrátit do Jugoslávie". Milunié se snažil o řešení jiné, a to 

zabránit velvyslanectví na učně jakkoliv vyvíjet tlak. Učni dostávali z domova 

dopisy, které se snažily zapůsobit na jejich emoce. Některým chlapcům někdo 

z velvyslanectví denně telefonoval. Milunié pověřil vychovatele Popoviée, aby 

"technicky" tyto kontakty znemožnil, což znamenalo kontrolu pošty a zákaz 

telefonování. Naučené způsoby však stále mladým radikálům ležely v hlavě. Proto 

Miluniéovi navrhli, aby dovolil zbít Glediée, až zase do Ústí přijede. Milunié to 

nijak nekomentoval. Prý to nepovažoval za vážně míněný úmysl. ,,Avšak byl jsem 

názoru, že jedině takovéto opatření bylo působivé za znemožnění agitování agentů 

ambasády", přiznal později. " Ovšem měl jsem za to, že my z naší strany ne můžeme 

dát podobné rady či nařízení." Milunié tedy mlčky svolil a když Gledié do Ústí 

přijel, aby odvezl zájemce o návrat domů na ambasádu, učni ho napadli a zničili mu 

automobil.230 Vodou na mlýn jugoslávské propagandě byl i zákrok bezpečnosti, 

která jednak ataku vůbec nebránila a navíc místo viníků zatkla Glediée a jednoho 

stejně postiženého učně. 

Ani ostražitost Miluniée a jugoslávských vychovatelů nebyla schopna zabránit 

tomu, aby začátkem prosince nepřišla emigrantská skupina o třináct učňů, osm z 

nich z ústeckého domova. 4. prosince Borba a české vysílání bělehradského 

rozhlasu vítězoslavně hlásily: "Z 2835 učňů se jich z Československa vrátilo 2762." 

Uveřejněn byl dopis navrátilců, kteří popisovali, jak jim teror československé policie 

a nátlak zrádce Vlada Popoviée bránil v návratu. Nyní také viděli, jak jim "bídáci" 

lvanovié a Popovié lhali, když tvrdili, že se v Jugoslávii nebuduje socialismus.231 

V Československu se samozřejmě uveřejňovaly "dopisy" od navrátivších se učňů 

zcela jiného obsahu, potvrzující pro změnu "teror Titovy kliky".Z32 Stejně jako 

jugoslávští tvůrci propagandy pojednávající o zemích sovětského bloku, ani 

propagandisté na druhé straně příliš mnoho fantazie nepotřebovali. Materiálu jim 

jejich protivníci užívající podobných metod jako oni sami dodávali dostatek. Rovněž 

poměry v lidově demokratické Jugoslávii měly k idyle značně daleko a nabízely 

230 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 26, 3.12.1948. J. Milunié. Zpráva o návštěvě domova učňů 
v Ústí nad Labem. 
231 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 285, Jugoslávie 8, Informační zprávy z jugoslávského tisku 14/1948 
(31.12.1948). Dopis Borbě od další skupiny našich učňů, kteří se vrátili z Československa; též Sv. 
72, Ar.j. 288, Jugoslávie 15, 4.12.1948 Bělehrad česky, 13.30 (monitoring). 
232 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 21.10.1948, Návrh na obsah 4. čísla listu Nova Borba. 
Dopis učně, který se z ČSR vrátil do Jugoslávie. 

73 



hojnost materiálu, který se proti ní dal použít. Není proto divu, že mnozí učni se 

mohli po návratu domů cítit rozčarováni a oklamáni a pokoušet se o návrat. 

O takových případech Rudé právo ochotně informovalo. Dokladem, že si moc 

vymýšlet nemuselo, je dopis velvyslance Taufra Bedřichu Geminderovi z listopadu 

1948. Taufer referoval, že koncem října československé velvyslanectví v Bělehradě 

navštívili dva bývalí učni pražských podniků Aero a Walter. Do Jugoslávie se 

vrátili dobrovolně, přesvědčovaní, že se Jim doma povede lépe než 

v Československu. Avšak po návratu se přesvědčili rychle o opaku. Zažili, jak 

"dobrovolníci" jsou násilím odváděni na veřejně prospěšné práce a jejich známého 

dokonce milicionář zastřelil, když odmítal jít na stavbu kulturního domu. Doma se 

setkali zpočátku s nevraživostí svých příbuzných a spoluzeměstnanců, kteří v nich 

viděli nástroj Titova režimu. Nyní by se většina z bývalých učňů, kteří s nimi pracují 

v továrně na letecké motory lkarus v Zemunu a Rakovici, ráda vrátila zpět. 

Vyprávěním o materiálních a sociálních vymoženostech čt?ského dělnictva pro 

myšlenku k útěku do Československa získali i řadu dělníků. Šest učňů ze Zemunu 

prý již uprchlo a dva z nich byli už v Československu. 

Tiskový atašé Jiří Meissner jim odmítl k útěku pomoci, protože se velvyslanectví 

takovou činností zabývat nemůže. Ukázal jim však časopis pražské emigrace, kde 

byl otištěn rozhovor s dvěma navrátivšími se učni. Na prosbu obou učňů jim 

Meissner časopis dal a upozornil je na maximální opatrnost. Přestože se učňům 

pomoci nedostalo, byli odhodláni se o útěk pokusit na vlastní pěst.233 

Nevíme, kolik učňů se k ilegálnímu návratu do Československa rozhodlo a kolika 

se to skutečně podařilo. V dokumentech Archivu ÚV KSČ můžeme nalézt zprávy 

o několika jednotlivcích, kteří s cílem dostat se do ČSR uprchli do Bulharska či 

Maďarska. Ani těmto se KSČ nesnažila nijak pomoci a ponechala je v Bulharsku 

jejich osudu. Uspěl-li někdo a dostal-li se na československé území, bylo s ním 

zpravidla nakládáno jako s podezřelým živlem. Československým komunistům 

na nich záleželo potud, pokud mohli posloužit jejich protititovské propagandě.234 

233 A-ÚV KSČ, Fond 100/24 (Klement Gottwald), Sv. 95, Ar.j. 1120, Jugoslávie. l.ll.l948 Zpráva 
č. 4. Taufer Geminderovi. 
234 Tamtéž, Sv, 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 16, 22.6.1949 Reinerová Vorlasovi. Dva učni, kteří odjeli 
v roce 1948 s ostatními do Jugoslávie, uprchli v únoru 1949 do Bulharska a rádi by přijeli do ČSR. 
Jejich dopis byl nedávno uveřejněn v Rudém právu; Sv. 75, Ar.j. 293, Jugoslávie 1, 26.4.1950 
Reinerová Vorlasovi. Dva bývalí učni v Československu, nalézající se v Bulharsku žádají opět 
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V prosinci, po odjezdu třinácti hochů, se poměry mezi učni nijak zvláště 

nepročistily. Ambasáda si svůj vliv na některé z nich stále uchovávala. Nejvíce 

starostí československým úředníkům, funkcionářům a jugoslávským emigrantům 

dělali učni ve Vysočanech. Aby se narušilo tamní prostředí, zatížené "titovskou 

výchovou", byli do "akce jugoslávského dorostu" zařazeni i čeští učni. Kupodivu 

nesplnili očekávání, která do nich úřední místa vkládala. Byli tací, kteří 

na jl.lgoslávské hochy měli spíše vliv "vysloveně špatný".Z35 Ve Vysočanech se 

několik učňů nadále stýkalo s Glediéem. Pracovník ministerstva sociální péče 

Švábovi navrhoval, aby byli takoví raději přesunuti do jiného domova, nebo vůbec 

posláni zpátky do Jugoslávie. Podle něj nebylo divu, že je morálka mezi učni tak 

slabá. Jednak jsou zcela politicky neuvědomělí a "valná část z nich nezůstala v ČSR 

z politických důvodů, nýbrž z důvodů ryze osobních a lze předpokládat, že až na 

malé výjimky, se budou chtít po vyučení vrátit do Jugoslávie." Výjimku 

představovali hlavně hoši ubytovaní v Komenského koleji.Z36 

Na konci roku 1948 a v první polovině roku následujícího se zdálo, že mladí 

dělníci budou jak pro československé orgány tak pro emigranty jen zdrojem potíží. 

KSČ si i tak věděla poradit. V srpnu 1949 byli konečně všichni - nyní již většinou 

vyučení dělníci sestěhováni do Prahy. Lenka Reinerová se zasazovala, aby nové 

ubytování bylo pokud možno kvalitní. První objekt v Kateřinské ulici se neukázal 

být vyhovujícím. "Poněvadž nám však velmi záleží na tom, abychom tyto mladé 

dělníky drželi pohromadě, abychom z nich vychovali skutečné dobré komunisty - a 

někteří k tomu mají neobyčejně dobré předpoklady - navrhujeme, aby toto řešení 

bylo považováno za přechodné."237 Geminder opatřil učňům vhodnou budovu 

v Žitné ulici. Možná toto místo nezvolil náhodně, jelikož v Žitné měli svůj byt i 

Balk s Reinerovou. V zájmu československých komunistů bylo, aby na mladé 

dělníky dohlížela a působila spíše Reinerová, než vlastními představami zaujatí 

Ivanovié a Rajkovié. V době, kdy se někteří představitelé emigrantů začínali 

vymykat kontrole, představovali mladí dělníci "zdravé jádro", s jehož pomocí chtěla 

KSČ opět nastolit pořádek. 

po roce o povolení příjezdu do ČSR; tamtéž: 26.6.1950 Reinerová Vorlasovi. Bývalý učeň v ČSR 
Dragomir lvanovié v říjnu 1949 uprchl přes Maďarsko z Jugoslávie zpět. 
235 Tamtéž, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 12, 14.1.1949 Domov učňů ČKD. 
236 Tamtéž, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 1, 2.2.1949 Ministerstvo sociální péče na ÚV KSČ 
(Švábovi). 
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Ostatně, o tom, že tito zástupci dělnické třídy by měli postupně ve skupině hrát 

důležitější roli, nepochyboval od počátku ani nikdo z vedoucích emigrantů. Třídní 

původ většiny z členů pražské emigrace, podle kádrových měřítek většinou 

intelektuálů a maloburžoazních elementů, nebyl právě uspokojující. S pracovníky 

aparátu KSČ se emigrantské vedení shodovalo v názoru, kde by se chlapci měli 

uplatnit dále. Většina měla pracovat jako kvalifikovaní dělníci v továrnách a menší 

část se zapojit do politické práce skupiny. Co však vedoucí emigranti zdůraznili, 

jejich hlavním přínosem bylo značné vylepšení třídní struktury emigrantské 

skupiny.238 

Na počátku příběhu jugoslávské politické emigrace v Československu se o učních 

dozvídáme z velké části jen jako o jakési šedé mase, jíž manipulují jiní a jednotlivá 

jména vystupují pouze jako drobné ilustrace. O trochu lépe na tom jsme v případě 

některých z jejich vychovatelů. Jak již bylo zmíněno výše, v Československu jich 

podle jednoho údaje zůstalo šest: Vlado Popovié z Ústí, Moma Pavičevié z Aše, 

Pane Ponjavié z Chebu, jakýsi Jovanovié239 a manželé Subiéovi z Plzně. 

Vlado Popovié si z této šestice počínal, jak víme, bezesporu nejagilněji. 

Jugoslávská propaganda na něj měla proč mít spadeno. Líčila ho nejen jako zrádce, 

ale i lenocha a zhýralce, který už před rezolucí zanedbával své povinnosti a 

projevoval značnou laxnost k vlastenecké výchově učňů?40 Jelikož v Ústí nad 

Labem získal pro rezoluci asi čtyřicet učňů, u emigrantů požíval jistý respekt.241 

Spolu s Momou Pavičeviéem také u svého zaměstnání zůstali a postarali se, aby 

učně vedli tak, jak si KSČ představovala. Přesto k němu čeští komunisté narozdíl od 

bezbarvého, "ideologicky průměrného" Pavičeviée důvěru nechovali. "Samolibý, 

povýšenecké chování, špatný poměr k práci, nacionalistické tendence", čteme v jeho 

kádrovém posudku. Popovié kdysi býval učitelem na srbské menšinové škole 

237 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, 29.8.1949 Reinerová Geminderovi. 
238 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8, 12.6.1949 Zpráva o činnostijugoslávských komunistů 
v Praze (Slobodan lvanovié, Milutin Rajkovié, Lenka Reinerová, Pero Dragila). 
239 Zřejmě se jedná o onoho jediného, který se už na počátku srpna rozhodl pro podporu rezoluce. 
Nevíme, kde působil a ani mezi emigranty, kteří se více angažovali, se neobjevuje. Snad se jedná 
o Jocu Jovanoviée, který jako řadový člen emigrantské organizace v dokumentech sporadicky 
vystupuje. 
240 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 285, Jugoslávie 8, Informační zprávy z jugoslávského tisku 14/1948 
(31.12.1948). Dopis Borbě od další skupiny našich učňů, kteří se vrátili z Československa; též Sv. 
72, Ar.j. 288, Jugoslávie 15, 4.12.1948, Bělehrad česky, 13.30 (monitoring). 
241 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 27, 10.12.1949 Verstovšek "soudruhům instruktorům"; 
Sv.74, Ar.j.292, Jugoslávie ll, 16.1.1950 Pravo lice jednog tak zvanog polit. emigranta. 
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v Rumunsku. V roce 1941 se vrátil do Jugoslávie a prošel boji na straně partyzánů. 

Během války vstoupil do komunistické strany.242 

Živojin a Sofija Subiéovi své prohlášení pro rezoluci napsali na konci srpna?43 

V době rezoluce jim bylo přes čtyřicet let a nebyli tedy mezi vychovateli, většinou 

jen o málo staršími než jejich svěřenci, úplně typičtí. Oba dva byli učitelé. Živojin 

učil více jak dvacet let až do odjezdu do Československa v roce 1947 na škole 

v Zemunu a jeho žena, poté co se provdala, musela, jak nařizoval zákon, odejít do 

penze. Kromě Subiéova útěku do Francie za první světové války, čteme v jejich 

životopisech velmi málo, co by překračovalo práh všednosti. Válku prožili 

v Zemunu, kde v sousedství nediéovského Srbska byla situace pro Srby 

nesrovnatelně lepší než v jiných částech ustašovského státu. Partyzánského boje a 

zřejmě ani žádné jiné ilegální činnosti se nezúčastnili. Pozoruhodné je to snad proto, 

že se Subié v roce 1945 stal členem KSJ. Co však přeze všechno poměrně usedle 

působící učitelskou dvojici ze sremského maloměsta vedlo do Československa, které 

se pro ně nestalo jen provizoriem, ale nakonec i mnohaletým exilem? 

Subiéovi jsou příkladem, jak osobní záležitosti mohou prostředního občana dovést 

do ciziny a nakonec i na extrémní politické pozice. Co však v této době bylo 

"normální" a co "extrémní"? 

Měli syna, který se, nevíme přesně, zda coby "suvorovec", tedy chovanec 

vojenské školy, nebo student rozhodl v Sovětském svazu pro Informbyro. Snad 

nechtěli bez něj zůstávat doma sami, snad se potom domů nechtěli vrátit, když 

nevěděli, kdy se s ním budou moci opět setkat. 244 

Jejich "charakteristika" je označuje za "ideologicky velmi slabé", avšak "politicky 

spolehlivé"?45 V zářijovém zápase o učně informbyrovskému táboru přispěli jen 

svojí maličkostí, protože nikoho ze svých učňů k následování nestrhli. Pro 

emigrantskou skupinu neplatili za výrazné posily. Čeští komunisté jim brzy našli 

uplatnění jako vychovatelům dětí z občanskou válkou sužovaného Řecka, které 

242 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 31, 15.2.1949 Reinerová Vorlasovi. Stručná charakteristika 
Vlado Popoviée, Stručná charakteristika Momčilo Pavičeviée (Důvěrné) 
243 Tamtéž, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 10, 27.8.1948 Prohlášení Živojina a Sofije Subiéových. 
244 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 31, 15.2.1949 Reinerová Vorlasovi. Stručná charakteristika 
Živojina Subiée. Stručná charakteristika Sofije Subiéové. (Důvěrné) 
245 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 31, 15.2.1949 Reinerová Vorlasovi. Stručná charakteristika 
Živojina Subiée. Stručná charakteristika Sofije Subiéové. (Důvěrné) 
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Československo tehdy přijímalo po tisících?46 Nejprve odešli Subiéovi do domova 

pro tyto děti ve Starých Splavech, pak v Chrastavě a nakonec se přesunuli do Bělé 

pod Bezdězem.247 Ze svého působiště udržovali kontakt s emigrantskou organizací 

pravidelnou korespondencí. Úhledně psané dopisy posílané každý měsíc jako 

omluvenka, že se nedostaví na schůzi všech emigrantů, líčí úspěchy, které dosahují 

při výchově makedonské omladiny a opisují fráze z Rudého práva o Titově 

zločinecké klice.248 Po několika letech života v ústraní se pro Subiée našlo místo 

pomocné technické síly v emigrantském časopise.249 

Po nezdaru se studenty byla "Akce učňů" vyloženou prohrou. Toto trauma si 

jugoslávská emigrantská skupina nesla do následujících let. V atmosféře uzavřené 

společnosti se v roce 1949 začaly výrazně projevovat antipatie mezi vůdčími členy 

skupiny. Vzájemná skutečná či domnělá příkoří vedla k vytvoření menších kroužků, 

které spolu zápasily o vedení skupiny a o přízeň československých komunistů. 

Neúspěch učňovské akce byl jedním z témat při očerňování a obviňování. Obvinění 

z nedbalosti, lenosti či neschopnosti vystřídalo s nástupem špionománie i nařčení 

ze záměrné sabotáže. 

Boris Verstovšek chybu spatřoval v nedostatečné úloze jugoslávského vysílání 

pražského rozhlasu. Zatímco bělehradský rozhlas vedl za návrat učňů masivní 

kampaň, pražská jugoslávská emise odvysílala pouze jediný komentář, jeden 

"článeček" z Rudého práva a dvě nebo tři menší zprávy. Miéa Rajkovié, který 

jugoslávskou redakci československého rozhlasu vedl, mohl údajně zadržet v Praze 

asi osmdesát učňů. Protože však nedorazil na s nimi smluvenou schůzku, odjeli 

do Jugoslávie. Podle Verstovšeka se činnost údajného agenta "titovcům" velmi 

hodila a tak svou bitvu o tři tisíce učňů vyhráli. Nebýt Vlada Popoviée emigranti by 

nezískali ani jediného. Svým soudruhem za agenta označený Rajkovié měl mít 

na svědomí i udržování v nečinnosti deseti emigrantů ve Staré Boleslavi. Ti se 

246 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, 10.9.1948 Zemský národní výbor v Praze, Zemská péče 
o mládež (Jan Vajčner) Československo-řecké společnosti. 
247 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 12, 11.1.1951 Subié Živojin i Softja Rukovodstvu Udruženja 
jugoslovenskih politemigranata u Čehoslovačkoj. 
248 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie ll, 7.2.1950 Subié Živojin i Sofija Udruženju 
jugoslovenskih politemigranata, Prag. 
249 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j.292, Jugoslávie 23, 1.2.1952 Predlog za jedinstveno ruko vodstvo grupe 
jugoslovenskih revolucionamih emigranata u ČSR. 
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chtěli ihned učňům začít věnovat, ale dostali k tomu svolení teprve až po 

"tříměsíčním titovském zpracovávání". 250 

Odpovědnost za tuto prodlevu přikládal Dušan Nikolié, stejně jako Verstovšek 

jeden z deseti obyvatel staroboleslavské vily, pro změnu Lence Reinerové a Teodoru 

Balkovi. Na začátku září k nim přišel předseda ONV v Brandýse nad Labem Přibáň 

a nabádal emigranty, aby agitovali mezi učni v nedalekých Čakovicích a 

Čelákovicích. Balk jakoukoliv aktivitu bez směrnice ÚV KSČ zakázal a na další 

výzvy starostlivého okresního funkcionáře nereagoval. Jak Nikolié uvádí, co se týče 

směrnic ÚV KSČ, Balk "lhal". V první polovině září se konala porada u Bedřicha 

Gemindera. Referentka pro jugoslávské učně na ministerstvu sociální péče Libuše 

Kadlecová, blízká přítelkyně Leky Reinerové, měla na schůzi prohlašovat, že nevidí 

žádné argumenty, s nimiž by bylo možné učně získat. Přesto závěrem porady byla 

směrnice navštěvovat učňovské domovy a přimět "omladince", aby 

v Československu zůstali. Bylo už však příliš pozdě. Všude vládla obdobná situace. 

"Přivítali nás rozhořčeně, elektrizováni titovskou propagandou, připraveni 

k odjezdu do Jugoslávie, ke kterému došlo dva dny poté." Nikolié se domníval, 

pokud by prve poslechli Přibáňovu výzvu, mohlo zůstat asi 1 500 učňů.251 

Za tzv. krize ve skupině, jak se v interních materiálech Referátu pro jugoslávské 

emigranty nazývá frakční boj mezi dvěma skupinami emigrantů na přelomu let 1949 

až 1950, se objevuje ještě jeden zajímavý dokument. Bohužel není podepsán, avšak 

vše nasvědčuje tomu, že patří těm, o nichž se do té doby hovořilo jen ve třetí osobě 

množného čísla, bývalým učňům, mladým dělníkům a snad v této době již čerstvým 

posluchačům vysokých škol. Každopádně autoři, obyvatelé Komenského koleje, se 

věnují tehdy populární činnosti, udávání svých kolegů a soudruhů z řad 

"předrezolučních" studentů. Titovským agentem, který sabotoval mimo jiné 

250 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 27, 10.12.1949 Boris Verstovšek "soudruhům instruktorům". 
251 Tamtéž, Jugoslávie 30, 7.2.1950. Dušan Nikolié. Vyzvědačská skupina v organizaci jugoslávských 
politických emigrantů v Praze. Nikoliéova zpráva je velmi pozoruhodná. V únoru 1950 obviňuje jako 
Tito vy agenty nejen Balka, Reinerovou a Kadlecovou, ale naznačuje, že jsou jen členy mnohem 
rozsáhlejší agenturní sítě, prorostlé československým stranickým aparátem. Jako přitěžující okolnost 
zde (v únoru 1950!) Reinerové vyčítá její spolupráci s StB. Nevíme komu byla zpráva adresována a 
kdo k ní případně dodal Nikoliéovi podklady, protože on sám nemohl být účastníkem všech 
vylíčených záležitostí. Víme však, že o několik měsíců později v souvislosti s hledáním 
československého Rajka začala čistka ve státní bezpečnosti a aparátu strany. Rok a týden 
po Nikoliéově zprávě byl zatčen Karel Šváb (KAPLAN, Karel, Zpráva o zavraždění generálního 
tajemníka, Praha 1992, s. 111-121). Nakonec na jaře následujícího roku i Lenka Reinerová. Dušan 
Nikolié však, tak jako předtím i nadále byl jen jedním z řadových pracovníků emigrantského 
sdružení. 
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učňovskou akci, byl podle nich student medicíny a funkcionář sdružení Slobodan 

Tumara. Nebyl však sám, podezřelí jsou těmto mladým dravcům prakticky všichni, 

kdo zastávají nějaké funkce. ,,Jemu a většině vedoucích klademe velkou část viny na 

tom, že většina jugoslávských učňů opustila Československo kvůli jejich liknavosti, 

slabé propagandě a konečně i jejich nepřítomnosti."252 

Mladí jugoslávští proletáři vystupovali nyní na scénu v aktivní roli. 

7. "Země zaslíbená" 

Na konci září 1948 poskytovalo Československo politický azyl již 136 

jugoslávským informbyrovcům. Z tohoto počtu představovali téměř třetinu (39) 

bývalí jugoslávští státní zaměstnanci s manželkami a dětmi, studentů bylo 21, učňů 

73 a jejich vychovatelů 6. Pouze 36 z nich bylo organizováno v komunistické 

straně?53 

Jak víme, skupina koncem roku přišla o několik učňů, kteří se vrátili do 

Jugoslávie. Jiní naopak často velmi dobrodružnou cestou přicházeli. Koncem srpna 

ze sovětského okupačního pásma v Rakousku přešla u Břeclavi hranici republiky 

skupina třinácti jugoslávských důstojníků. Z Jugoslávie uprchli pod vedením 

podplukovníka letectva Savo Poljance. Ujal se jich břeclavský okresní výbor strany 

a dal jim peníze na další cestu. Kam však měli namířeno, nevíme. Informace o jejich 

dalším osudu jsou velmi kusé. Většina z nich zřejmě téměř bez povšimnutí 

československých orgánů pokračovala do Sovětského svazu, který o ně jako 

o vojenské osoby patrně projevil zájem?54 Avšak vůdce emigrantů v SSSR Pero 

Popivoda nabádal v lednu 1949 pražskou skupinu, aby kontaktovala ty z nich, kteří 

252 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 22. Doplněk k našemu podání odevzdaného 
ústředí KSČ dne 12.2.1950 k tamní výzvě. nepodepsáno. 
253 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, též: Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8, 
28.9.1948 Josip Milunié. Zpráva o stavu skupiny. 
254 O tom sice chybí doklad, avšak emigrantská skupina v Československu měla v popisu práce čistě 
propagandistickou činnost, zatímco v Sovětském svazu se zakládaly jugoslávské jednotky a v 
informbyrovských zemích sousedících s Jugoslávií byla zřizována výcviková střediska pro diverze či 
případnou invazi do Jugoslávie. Dá se tedy předpokládat, že vojáky, informbyrovské emigranty, 
směřovala sovětská místa do těchto zemí. BANAC, 1., Sa Sta/jinam protiv Tita, s. 214-216. 
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se stále ještě na území republiky nalézali.255 Nejméně do začátku roku 1949 zůstalo 

v Československu pět důstojníků: sám Savo Poljanac, podplukovník Arso Boljevié, 

poručík Mihajlo Jakovljevié, podporučík Vojislav Ristié a důstojník blíže neurčené 

hodnosti, Slovinec Vasil Dimitrovič. Pražské skupině se podařilo navázat spojení 

pouze s posledním z nich, který nějaký čas pracoval jako dělník Gottwaldových 

závodů v Brně-Králově Poli. Dimitrovié v roce 1944 uprchl z italského zajetí 

na Slovensko, kde bojoval na straně povstalců a zůstal zde v partyzánské jednotce 

až do konce války. Poté pracoval jako dělník v Bratislavě a v roce 1947 byl 

do Jugoslávie povolán na vojenské cvičení. Rezoluce Informbyra ho zastihla 

u vojenské posádky v Prizrenu. Přestože jak on sám, tak emigrantské vedení 

projevili o navázání spojení zájem256
, Dimitrovič z dalšího vývoje událostí mizí. 

Pravděpodobně i on tedy následoval své druhy do Sovětského svazu. 

Ilegální přechody hranice se množily. Do Československa se vraceli někteří 

ze studentů, co po rezoluci odjeli do Jugoslávie. Tehdy však netušili, že legální cesta 

zpět již nebude možná. K nim se připojili i další, kteří přicházeli do Československa 

zcela poprvé. Mezi studenty, hlavně na bělehradské univerzitě, byla prosovětská 

orientace poměrně častým jevem a stanovisko podporující Titovo vedení vynucovaly 

stranické a bezpečnostní orgány nátlakem nebo represí. Řada studentů se proto 

rozhodla pro velice riskantní útěk ze země.257 Do Československa se takto přes 

Maďarsko například v prosinci 1948 vrátili Ilija Žegarac a Aleksandar 

Radovanovié?58 Stejně jako Ivo Ladkoviée, který patřil mezi ty, co přišli do ČSR 

poprvé, je zde nikdo nečekal s otevřenou náručí. Klub jugoslávských novinářů jim 

odmítal dát osvědčení o politické spolehlivosti a přijmout je za své členy, což 

podmiňovalo poskytnutí stipendia československé vlády. Avšak nečekala je jen 

tíživá finanční situace, ale i podezření, že jsou agenty UDBy či západních 

výzvědných služeb. Ilija Žegarac, který se do Prahy vrátil především kvůli své české 

přítelkyni, zažil ještě mnoho ústrků, než mohl v Československu začít normální 

život. Po jistých problémech s emigranty mu ministerstvo školství sice přiznalo 

255 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, Záznam ze dne 22.1.1949. 
256 Tamtéž, Sv. 74, Ar. j. 292, Jugoslávie 14, též: Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 6, 23.3.1949 
Reinerová Vorlasovi; Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 5, Vasil Dimitrovič (životopis). 
257 MITROVIé, Momčilo, Antisocijalistička i ibeovska delatnost u narodnoj omladini Srbije 1945-
1952, Tokovi revolucije l (1989), s. 160-188. 
258 Tamtéž, Sv, 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 25.2.1949 Ledinka (Kulturní a propagační oddělení ÚV 
KSČ) Geminderovi; Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 30.9.1950. Životopis. Ilija Žegarac. 
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stipendium, ale ležel na něm stín podezření, který jeho druhové, studenti a 

emigranti, pravidelně přiživovali. Nejprve mu bylo v březnu na zákrok emigrantů 

stipendium opět odňato?59 Milutin Rajkovié v říjnu nabádal, aby byl Žegarac spolu 

s Radovanoviéem pro podezření ze styku s ambasádou zatčen260 , což se v listopadu 

opravdu stalo. Po půlročním věznění byl Žegarac v dubnu následujícího roku 

vyhoštěn, tak jak měla československá bezpečnost tehdy ve zvyku - odvezen 

na rakouskou hranici a tam "odstrčen", což znamenalo bez dokladů vyhnán za státní 

hranici. Po dvou týdnech strávených ve Vídni se opět ilegálně vypravil nyní již 

za svou manželkou do Československa. V Praze se hned přihlásil na bezpečnosti 

a kupodivu byl po sepsání protokolu propuštěn s povolením k pobytu. Práci si 

zpočátku našel jako bagrista v cihelně, ale na podzim 1950 již žádal o přidělení 

stipendia, aby mohl dostudovat.261 Jelikož mu do konce studia chybělo jen jeden a 

půl semestru, dostal z cihlářských závodů v Uhříněvsi jen dovolenou, aby je mohl 

dokončit. Lenka Reinerová zpravujíc o jeho případu podotkla: "Žegarce svého času 

obviňovali někteří naši soudruzi-studenti, kteří toto své obvinění nyní ovšem 

odvolávají."262 Žegarac se ale cejchu podezřelého .živlu nezbavil. O tři roky později 

byl s několika dalšími Jugoslávci opět zatčen StB pro podezření z protistátní 

činnosti.263 

O poznání lepší zkušenost měl Predrag Miličevié. Do Jugoslávie byl po rezoluci 

odvolán ze studií v Sovětském svazu. Na konci léta se mu naskytla jedna 

z posledních šancí vycestovat za hranice legálně. Ještě těsně před rezolucí, kdy se 

na střední a nižší úrovni dobré vztahy mezi oběma zeměmi bohatě rozvíjely, nabídlo 

slovenské pověřenectvo zdravotnictví bezplatné léčení v Piešťanech pro skupinu 

jugoslávských partyzánů, trpících revmatem.264 Predrag Miličevié mohl takto 

259 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 19.3.1949 Žilka (Ministerstvo školství ČSR) Bednářovi 
(Evidenční oddělení ÚV KSČ. Žilka řešil případ několika studentů, kterým emigrantské sdružení 
navrhlo odebrat stipendium. "Ze zdejší zkušenosti dodávám, že v Udruženju (Sdružení) nevládnou 
zdravé poměry a rozhodují osobní známosti a intriky. Žaloby stipendistů mezi sebou a osočování 
jsou na denním pořádku." 
260 Tamtéž, Sv, 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 15, 4.10.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
261 Tamtéž, Sv, 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 30.9.1950. Životopis. Ilija Žegarac. 
262 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 3.10.1950. Reinerová Vorlasovi. 
263 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 24, 24.4.1953 Antonín Prchal, náměstek ministra NB, 
Baramové, tajemnici ÚV KSČ. Žegarac byl zatčen v souvislosti s únosem letadla, o nějž se pokusilo 
několik jugoslávských emigrantů k útěku na západ. Nebyl přímým spolupachatelem. Jeho role v 
případu není jasná. 
264 A SMIP, Državni sekretarijat za inostrane poslove. Diplomatski arhiv. 1948-31-16. 22.6.1948 
Generální konzulát FLRJ Bratislava Ministerstvu zahraničních věcí FLRJ. 
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doprovázet svého dědečka, který byl na léčení vybrán. Bez problémů získal 

stipendium a zapojil se do práce emigrace.265 

Československé hranice překračovali nejen vojáci a studenti. V říjnu například 

z Maďarska na československou půdu nezákonně vstoupili dva dělníci Dragomir 

Ivanovié a Božidar Dzeodrovié. Při výslechu tvrdili, že z Jugoslávie uprchli 

z politických a hospodářských důvodů a jejich cílem je získat pracovní místo 

v čKD?66 Ilegální přechody hranic směrem do československého vnitrozemí se 

kupodivu neděly jen na hranici s Maďarskem či Rakouskem, ale i s americkým 

okupačním pásmem v Bavorsku. V srpnu 1948 přešel přes šumavské hvozdy, zvyklé 

spíše na proudy opačným směrem, do Československa Mihajlo Filipovié.267 

Bezpečnostní orgány se s takovými případy potýkaly čím dál častěji a zavírat tyto 

běžence do "Tábora míru a demokracie" do vězení nebo je vyhostit se 

komunistickému režimu brzy jevilo jako řešení ne právě nejšťastnější. V listopadu 

odsoudil okresní národní výbor v Domažlicích za nezákonné překročení hranic 

k dvěma měsícům vězení jugoslávského občana Branko Radivojeviée. Radivojevié 

uprchl z Jugoslávie údajně z důvodu nesouhlasu s "diktátem vládnoucí třídy" a 

projevil zájem pracovat v československých dolech. Zpráva (nejspíše ministerstva 

vnitra pro ÚV KSČ) vyzývá, jelikož se podobné případy množí, aby byla vydána 

instrukce, jak při nich má bezpečnost postupovat. Geminder na ni rukou připsal 

poznámku: "s. Šváb k urychlenému rozhodnutí."268 Švábovo rozhodnutí se nám 

objevit nepodařilo. Ministerstvo vnitra ale v prosinci oblastní úřadovny a pobočky 

StB instruovalo: "Zjistí li se výslechem zadržené osoby, že se jedná o cizince, který 

uprchl z některého státu, kde byl pronásledován pro své komunistické, socialistické 

a protifašistické přesvědčení a který hledá v ČSR azyl, budiž podrobný protokol 

o výslechu ihned zaslán Ministerstvu vnitra k dalšímu prošetření. Zadržený nebudiž 

bez výslovného pokynu Ministerstva vnitra vyhoštěn, resp. odstrčen z ČSR. Podotýká 

se, že se jedná hlavně o osoby uprchlé z Itálie, Jugoslávie, španělské republikány 

z Francie, Řeky a dále o osoby uprchlé z některých západoevropských států."269 

265 Informaci mi osobně sdělil pan Gojko Lončar 16.1.2003. 
266 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv.7l, ar.j. 286, Jugoslávie 12,4.2.1949 Kovář (Ministerstvo vnitra) 
Geminderovi. 
267 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 9.3.1951 Reinerová Vorlasovi. 
268 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 5, 18.11.1948 (nepodepsaná zpráva). 
269 Tamtéž, Sv. 2, Ar.j. 6, Mezinárodní oddělení, 14.12.1948 Pokorný (Ministerstvo vnitra) Všem 
oblastním úřadovnám a pobočkám StB. Tajné. Ilegální přechody státních hranic. 
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Vedle uprchlíků, kteří přicházeli na vlastní pěst a spontánně, aniž by věděli, co je 

zde čeká, projevovali o azyl v Československu zájem Jugoslávci nalézající se 

v západních zemích: členové vystěhovaleckých kolonií, státní zaměstnanci, kteří se 

ze služebních cest odmítli vrátit domů a hlavně další pracovníci jugoslávských 

zastupitelských úřadů. Do Československa je vedly různé důvody. Část se přihlásila 

na velvyslanectví Sovětského svazu či některé z lidově demokratických zemí a jejich 

diplomaty byla nasměrována do Prahy. Sověti tak patrně rozhodovali o obsazení 

jednotlivých emigrantských organizací v zemích své sféry, podle toho, jakou 

činností se daná skupina zabývala. O personální posily pražské skupiny bylo 

postaráno na několika úrovních. Jednak Na stranické úrovni cesty emigrantů 

do Prahy zajišťoval Bedřich Geminder nebo jeho spolupracovníci ze sekretariátu 

strany a z ministerstva zahraničí. Vlastní kontakty měli ale i vůdci emigrace, kteří se 

snažili pro svou skupinu získat své přátele či hledali u vystěhovaleckých levicových 

organizací lidi pro konkrétní pracovní úkoly. Někteří informbyrovci, kteří se ocitli 

na západě, ale jednali samovolně a nechtěli čekat (či je to ani nenapadlo) 

na politické rozhodnutí, kam budou přiděleni. Centrum jugoslávských 

informbyrovců v Praze se brzy stalo díky vlastní i nepřátelské propagandě ve světě 

známé. Možná měla Praha pro některé lepší zvuk než Bukurešť, Sofie či 

od Jugoslávie příliš vzdálená Varšava. Zpráva vedení Klubu jugoslávských novinářů 

v prosinci konstatovala: ,,Jelikož v Praze je nejorganizovanější centrum Jugoslávců 

pro lnformbyro, popu/arizované Novou Borbou a Klubem, objevují se případy, že 

soudruzi ze zahraničí i Jugoslávie utíkají do Československa bez předchozího 

ohlášení. "270 Pražští emigranti se tak museli potýkat s problémem, že se v Praze 

objevovali náhle lidé, které nikdo neznal a nemohl se za ně zaručit, že nejsou agenty 

nebo provokatéry. 

Na druhé straně emigranti zvali někdy své známé do Prahy bez vědomí svých 

československých dobrodinců nebo docházelo k nedorozuměním mezi 

ministerstvem zahraničních věcí a Geminderovým mezinárodním oddělením. 

Do Československa byl například vpuštěn pouze se svolením náměstka ministra 

zahraničí Viliama Širokého, aniž by o tom věděl Geminder, bývalý III. tajemník 

270 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8, 15.12.1948 Ivanovié, Dragi1a, Milunié. 
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jugoslávského velvyslanectví v Paříži Borivoje Nikolajevié s manželkou. Přitom 

emigranti se k jeho osobě vyjadřovali skepticky.271 

Jugoslávský emigrant v Polsku, Jovan Prodanovié, psal v lednu 1949 pražské 

skupině žádost o přestěhování do Prahy. Pracoval v chemičce v Chorzówě, kde byl 

zcela osamocen. Milunié sice žádost předložil Vorlasovi272
, ale Prodanoviéův přítel 

Rajkovié nečekal na jeho vyjádření a Prodanoviée hned pozval.273 

Bedřich Geminder zato vyslovil souhlas se žádostí Pera Dragily a Slobodana 

Ivanoviée, aby do Prahy mohly přicestovat z Kanady tři dívky jihoslovanského 

původu?74 Emigranti požádali jugoslávskou sekci Komunistické strany Kanady 

o dvě nebo tři technické pracovnice, ovládající srbochorvatštinu a angličtinu. 

V případě, že by již v Praze nebyly potřebné, měly se do Kanady vrátit.275 Ivanka 

Mataija, Marica Pavičiéová a Slavica Majnariéová byly od roku 1946 členkami 

kanadské strany, která je zaměstnávala v administrativě.276 Přestože jejich hlavní 

činností byla "politická práce", překladatelství a podobně, mohly posílit i řady 

informbyrovských studentů. Avšak i jejich "studium" bylo politickou manifestací. 

Úředník ministerstva školství Žilka se podivoval nad tím, že od něj emigranti žádají 

stipendium pro kanadské státní příslušnice, které přece rozhodně neuprchly před 

terorem "kliky Tita a Rankoviée". Navíc tři zmíněné studentky se o studium mnoho 

nezajímaly, komunikovaly téměř výhradně anglicky a odmítaly se učit česky_277 

O tom, čemu se kdo bude věnovat, ale rozhodovalo emigrantské vedení. Kanaďanky 

začaly studovat na Vysoké škole politické, protože budoucí nová KSJ bude 

potřebovat politicky vzdělané kádry. O rok později ale Slavíci Majnariéové nařídil 

vedoucí studentského sdružení Tumara, aby začala studovat na filosofické fakultě 

srbochorvatštinu. Protože jako medik neměl ponětí, co jazykovědné studium 

271 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 15,22.11.1949 Reinerová Vorlasovi; Sv. 68, Ar.j. 284, 
Jugoslávie 2, 13.9.1950 Vorlas Geminderovi. 
272 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14, 8.2.1949 Milunié Vorlasovi. 
273 Tamtéž, 30.3.1949 (Reinerová?) Vorlasovi. 
274 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 2, Zpráva 29.11.1948. 
275 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 47, Dopis Tima Bucka (Sekretariát Pokrokové strany práce 
Kanady) (nedat. září či řijen 1950). 
276 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie, Charakteristiky jugoslávských soudruhů zvolených 
do výboru organizace 17.11.1949. 
277 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 19.3.1949 Žilka (Ministerstvo školství) Bednářovi 
(Evidenční oddělení ÚV KSČ. 
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obsahuje, myslel si, že se touto cestou Majnariéová nejlépe naučí jazyk, kterým se 

bude muset v Jugoslávii, po "osvobození", dorozumět.278 

Na konci roku 1948 se také v Praze objevil Petar Nerandžié, který byl v dubnu 

1948 přeložen z pražského velvyslanectví do Říma. Po rezoluci se přihlásil 

na sovětské římské ambasádě. Sověti se po dohodě s italskými komunisty a 

československým velvyslancem Pacákem nakonec dohodli, aby Nerandžié odjel do 

Prahy ?79 Další posilou byl Vladimír Perié, bývalý první náměstek ústředního 

ředitele podniku Jugodrvo, který zastupoval po dvě léta Jugoslávii při obchodních 

jednání v Pákistánu a Indii?80 Miloš Nešié, někdejší šéf kabinetu královských 

exilových vlád v Londýně a po válce tajemník náměstka ministra zahraničí 

Vladimíra V elebita a delegát jugoslávského ministerstva zahraničního obchodu se 

do Prahy přesunul z Belgie?81 

Ne všichni považovali za cíl své cesty Československo. Emigrant Komadinovié, 

který do Prahy přišel z velvyslanectví v Kapském Městě nebyl jediný, kdo toužil 

pokračovat do Sovětského svazu.282 Ten byl pro jugoslávské informbyrovce onou 

pravou "zaslíbenou zemí". Stejně jako Komadinovié i ostatní byli na počátku roku 

1949 disciplinovaní a ctili rozhodnutí svých nadřízených?83 První proletářská země 

světa, o níž snili, je však vábila neodolatelně. 

Během následujících měsíců a let nacházeli v Československu azyl další 

jugoslávští stoupenci Infrombyra. Nejvýznamnější postavou byl Anton Rupnik, 

Slovinec, pocházející z vystěhovalecké komunity ve Francii, dělník, kádr 

Komunistické strany Francie. Za války se účastnil odbojového hnutí, byl vězněn 

v Mauthausenu, po válce pracoval na jugoslávském pařížském velvyslanectví. Byl 

dobrým známým Arthura Londona a osobně ho československým komunistům 

doporučil Jacques Duclos?84 Jeho nastávající Micheline Bauvillain pracovala jako 

278 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 10, 13.9.1950 Slavica Majnarié Rukovodstvu Udruženja. 
279 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie, Charakteristiky jugoslávských soudruhů zvolených 
do výboru organizace 17.11.194 9. 
280 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14,2.3.1949 Reinerová Vorlasovi. 
281 Tamtéž, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 4, 4.10.1949 Vorlas Geminderovi; o Nešiéově minulosti: 
Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie ll, 6.2. 1950 Zpráva o skupině jugoslávských politických emigrantů 
v Československu. 
282 Tamtéž, Jugoslávie 3, Záznam ze dne 7. ledna 1949. 
283 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 13, 19.4.1949 Rajkovié Vorlasovi. Rajkovié píše, že se 
Komadinovié osvědčil v práci skupiny, dobrovolně se účastní československých pracovních brigád 
a tudíž ho navrhuje přijmout do strany. 
284 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie, Charakteristiky jugoslávských soudruhů zvolených 
do výboru organizace 17.11.1949. 
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sekretářka Marrana a Artauda, dvou komunistických ministrů ve francouzské 

vládě.285 Tohoto spolehlivého stranického funkcionáře, spíše Francouze, než 

Slovince či Jihoslovana, který se objevuje v Praze někdy v létě 1949286
, čekal 

v pražské emigrantské organizaci závratný vzestup. 

8. Nova Borba 

V rámci nátlakových akcí Sovětského svazu a jeho satelitů proti Titově Jugoslávii 

dostala jugoslávská informbyrovská emigrace několik úkolů. Jak jsme se již 

zmínili, v Sovětském svazu a zemích sousedících s Jugoslávií působili vojáci, 

cvičení pro stávající i potencionální cíle; jednak pro záškodnické akce na území 

Jugoslávie a pohraniční provokace, jednak pro vedení odbojových skupin 

v jugoslávském vnitrozemí nebo pro působení v dobrovolnických jednotkách, které 

by se zúčastnily možné invaze. V Československu i dalších zemích se připravovaly 

politické kádry, které by zaujaly pozice v "obrozené" jugoslávské komunistické 

straně a po vítězném tažení sovětských vojsk vystřídaly titoisty ve státním, 

stranickém i hospodářském aparátu. Největší význam byl ale v tomto okamžiku 

přikládán činnosti propagandistické. Jak učila leninská teorie i praxe, propaganda 

byla považována za významný nástroj revolučního boje. Po vyhlášení rezoluce 

Informbyra a přerušení kontaktů s KSJ, na čas přestalo vycházet srbochorvatské 

vydání orgánu Informačního byra, "Za trvalý mír, za lidovou demokracii!" (Za trajan 

mir, za narodnu demokratiju!) Přestože bylo jugoslávské vydání tohoto časopisu 

s poněkud krkolomným názvem posléze obnoveno, postupem času každá 

z emigrantských skupin začala vydávat i svůj vlastní "revoluční list": V Moskvě 

"Za socijalističku Jugoslaviu, v Bukurešti "Pod zastavom intemacionalizma", 

v Sofii "Napred", v Tiraně "Za Slobodu", ve Varšavě "Za pobedu" a v Budapešti 

285 Tamtéž, Sv.68, Ar.j. 284, Jugoslávie 23. Anton Rupnik- Zprávy pro s. Gemindera. 19.10.1949 
Rupnik Geminderovi. 
286 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 3, 29.8.1949 Ivanovié (Geminderovi?) První zmínka 
o Rupnikovi. 
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od roku 1951 slovinsky "Za ljudsko zmago". Prvenství ovšem držela skupina 

pražská se svým listem Nova Borba.287 

Jak již víme, propagandistická činnost byla v programu pražského Klubu 

jugoslávských novinářů na prvním místě. Dokonce určila z počátku i název 

organizace. Napadá nás otázka, proč právě Praha byla zvolena za centrum 

informbyrovské jugoslávské propagandy? 

1. Praha byla od jugoslávských hranic sice dále než Sofie, Budapešť a Bukurešť, 

ale na rozdíl od nich byla hlavním městem státu, který ve svých moderních dějinách 

k Jugoslávii zachovával přátelský poměr. Jugoslávské obyvatelstvo, pokud mělo 

o Československu vůbec nějakou představu, pak jistě pozitivnější než o dávných 

i nedávných nepřátelích - Albáncích, Bulharech a Maďarech, nebo o podceňovaných 

Rumunech. Z ideologického důvodu byla Praha i vhodnější než Moskva. Sověti 

představovali konflikt s Jugoslávií, jako konflikt Titovy kamarily, ovládající 

jugoslávskou stranu, se světovým dělnickým hnutím, personifikovaným 

Informačním byrem komunistických stran. Sovětské vedení zdánlivě přenechávalo 

iniciativu svým spojencům a samo v konfliktu zůstávalo v pozadí. Praha oplývala 

tradicí významného jihoslovanského intelektuálního centra v zahraničí, 

srovnatelného v tomto směru s Paříží či Vídní. Byla zkrátka z ideologického 

hlediska pro propagandistické působení na Jugoslávii z hlavních měst zemí bloku 

nejvhodnější. 

2. Pádným důvodem byla praktická stránka. Jak ve své knize ukazuje Karel 

Bartošek, "komunistická Ženeva", dostala ve světovém komunistickém hnutí 

důležité místo.288 Nešlo přitom jen o dobré jméno Československé republiky 

ve světě a o proslulé krásy jejího hlavního města. Československo bylo ve srovnání 

s ostatními státy sovětské sféry relativně bohatou zemí a mělo i mocnou a bohatou 

komunistickou stranu, která byla schopna zajistit zahraničním komunistům a jejich 

aktivitám značné finanční prostředky. KSČ disponovala také zkušeným a 

spolehlivým personálem, který zúročoval své rozvětvené kontakty na západ 

i východ. Sověti si mohli být jisti, že jejich českoslovenští soudruzi se postarají 

o ideologický dohled nad jugoslávskými "novináři", zajistí kvalitu propagačního 

materiálu, jeho výrobu a distribuci. 

287 BANAC, I., Sa Sta/jinam protiv Tita, s. 212-213 .. 
288 BARTOŠEK, K., Zpráva o putování po komunistických archivech, s. 97-125. 
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3. Dalším "pro" bylo složení pražské skupiny. Viděli jsme, že neleželo jen na nově 

příchozích, ale mělo i poměrně slušný základ ve studentech, jako budoucí národní 

elitě a v ideologicky a politicky dosud tvárném dělnickém dorostu. Na jedné straně 

zde byli lidé, schopní intelektuální činnosti, na druhé představitelé dělnické třídy, 

jejichž přítomnost se dala výhodně propagandisticky využít. K tomuto základu 

přibylo několik desítek politicky angažovaných, schopných úředníků a dokonce 

i s praxí z předních jugoslávských komunistických periodik, v jejichž redakcích a 

redakčních radách v minulosti zastávali čelná místa. Pražská skupina tedy 

disponovala dostatkem osob zběhlých v propagandě a vůbec schopných psát a 

intelektuálně pracovat. 

Pokud rozdělíme podle Ivo Banace emigrantské aktivity na tři oblasti, pak 

vojenská se soustředila v SSSR a zemích hraničících s Jugoslávií, "aktivisticko

politická" připadla hlavně na vůdčí emigranty, pendlujícími mezi Moskvou, sídlem 

informačního byra - Bukureští a ostatními skupinami a propagandistickou, která 

připadala především pražské skupině. Tyto oblasti nebyly, jak jsme viděli, rozděleny 

přesně. Kromě vojenské se dvě zbylé ve všech skupinách proHnaly. 

Z archivních pramenů není zřejmé, zda skupina kolem Slobodana lvanoviée 

do Prahy přijela již s ideou vydávat svůj časopis. Pravděpodobně se tento nápad 

zrodil v hlavě někoho z funkcionářů či pracovníků Informbyra nebo ÚV VKS(b) a 

Ivanovié, Dragila, Rajkovié a další byli již pouze obeznámeni s tím, kam mají jít a 

co bude jejich úkolem. 

Na začátku září každopádně byly už přípravy v plném proudu. Slobodan Ivanovié 

se obracel 4. září na Gemindera s několika otázkami týkajícími se technických 

záležitostí. Propagační materiál, " v budoucnu snad i týdeník", dělil na dva typy. 

Jeden měl být určen pro použití za hranicemi Jugoslávie. Jeho odběrateli by byly 

redakce a tiskové agentury náležící komunistickým stranám a zahraniční Jugoslávci. 

Byl by také zasílán na jugoslávská diplomatická zastoupení, hlavně v zemích se 

silnými jihoslovanskými krajanskými komunitami (Sovětský svaz, Terst, Francie, 

Belgie, Rakousko atd.) a v zemích lidové demokracie. Naopak tiskoviny určené 

pro Jugoslávii by musely mít zcela jiný charakter. Ivanovié prosil Gemindera, aby 

emigrantům pomohl při budování distribuční sítě a to jak v Československu, kde se 

jejich materiál měl dostat mezi zde usedlé jugoslávské občany, tak v zahraničí, 
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hlavně v lidově demokratických zemích. S pomocí tamních "bratrských stran" by 

"pověřenci", spojení co nejvíce s pražskou "ústřednou" působili "propagačně, 

agitačně a jako organizátoři hnutí jugoslávských komunistů." Vytvoření distribuční 

sítě v Polsku se už v těchto dnech ujal Rajkovié. Díky své znalosti maďarštiny a své 

popularitě mezi vojvodinskými Maďary by ji mohl organizovat i v Maďarsku. 

Geminder by měl pro něj zajistit doporučení u maďarského ÚV. V Rumunsku by se 

tohoto úkolu mohl ujmout Radonja Golubovié a co se týče Bulharska, žádal 

lvanovié Gemindera o radu, jak tam postupovat. V Terstu měl podle Ivanoviée 

distribuci zajišťovat tamní komunistický předák Vittorio Vidali. Závěrem Ivanovié 

Geminderovi předkládal možnost vydávání týdeníku a prosil ho, zda by s ním tuto 

záležitost mohl prodiskutovat.289 lvanovié rozhodně neskrýval své ambice. Pražské 

"ústředně", jíž se cítil být vůdčí postavou, vymezil v protititovském boji postavení 

zcela jasně. 

lvanovié a spol se v této počáteční fázi jejich pražského pobytu nespokojovali jen 

s plány do budoucna. Do tisku odevzdali dvě brožury: "Jugoslávští komunisté 

pro Informační byro - proti zradě ÚV KSJ", se srbochorvatskými překlady všech 

prohlášení jugoslávských protititovských komunistů, uveřejněných v různých 

novinách, zahrnující články, rezoluce a otevřené dopisy. Druhá brožura "Všechny 

komunistické strany světa odsuzují zradu vedení KSJ" obsahovala kromě rezolucí 

těchto stran, články z časopisu "Za trvalý mír, za lidovou demokracii!", týkající se 

jugoslávské problematiky. Mimo to, jak lvanovié podotýkal, se připravovala brožura 

"Pod vlajkou internacionalismu", obsahující jednak dopisy ÚV VKS(b), jednak 

odpověď na titovskou brožuru s korespondencí mezi Stalinem a Molotovem a Titem 

a Kardeljem. Tuto brožuru titovci doplnili komentářem, jehož autorem byl patrně 

Milovan Djilas. Protože tento komentář byl údajně "poměrně vysoké úrovně", 

pokládal lvanovié za vhodné, aby odpověď napsal někdo "velmi odpovědný", jako 

třeba soudruh Judin z Informačního byra?90 

Mimo tyto smělé návrhy, svědčící o čilé komunikaci nejen mezi lvanoviéem a 

Gemiderem, ale i sovětskými funkcionáři, lvanovié neváhal ještě československého 

soudruha pokárat za prohřešky jeho stranického tisku. Musel být po četbě novin 

opravdu rozrušen, když tentýž den napsal Geminderovi ještě jeden dopis. Rudé 

289 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 4.9.1948 Ivanovié Geminderovi. 
290 Tamtéž, 6. 9.1948 Ivanovié Geminderovi. 
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právo, pokud informuje o jugoslávských událostech, by podle něj mělo využívat 

znalostí jugoslávských soudruhů. 6. září interpretovalo přesun Blagoje Neškoviée 

z postu předsedy srbské vlády do několika funkcí na federální úrovni jako známku 

jeho nespolehlivosti pro stranické vedení a jeho potenciálně prosovětského smýšlení. 

Ivanovié to zhodnotil jako naprostou neznalost jugoslávských poměrů, neboť 

Neškovié byl takto povýšen a jeho vliv naopak vzrostl. Rudé právo se podle 

Ivanoviée nedopouštělo jen chybných interpretací, ale vynechávalo i důležité zprávy 

na úkor méně závažných.291 

Ivanoviéova interpretace kupodivu tehdy odpovídala skutečnosti méně než ona, 

uveřejněná v Rudém právu. Mýlil se však i ohledně svého postavení. Mentorování 

a nepatřičná smělost mu přestanou být trpěny. Nyní mu ale v jeho elánu zatím nikdo 

nebránil. 

V posledním zářijovém týdnu, kdy se konala ustavující schůze Klubu 

jugoslávských novinářů, byl nejen hotov plán časopisu, ale vyšlo i jeho první 

dvojčíslo. Název listu "Nova Borba" (Nový boj), opět svědčil o značném 

sebevědomí pražských emigrantů. Čtenář se mohl lehce dovtípit, má-li nahradit 

starou Borbu, hlavní orgán jugoslávských komunistů, Borba nová, budou její 

vydavatelé aspirovat i na vytvoření nové Komunistické strany Jugoslávie. Začátky 

ale byly skromné. Hrstka "pravých" komunistů v exilu stála proti masové KSJ, která 

byla vládnoucí silou jugoslávského státu. A však i stará KSJ začínala svou činnost 

v poloilegálních podmínkách a spíše jako sekta než lidové hnutí. Leninovi bolševici, 

s nimiž se Rajkovié, Ivanovié či Balk srovnávali raději, splňovali i onu podmínku 

činnosti v emigraci. Informbyrovci měli oproti svým předchůdcům i svému vzoru tu 

výhodu, že za nimi stála jedna světová velmoc, dobře organizované světové 

komunistické hnutí a kapitál československých hostitelů. 

První číslo Nové Borby vyšlo 25. září. Na osmi stranách formátu A-3, přinášelo jak 

články převzaté z listu Informbyra, tak ze sovětské Pravdy. Mimo to se však 

na několika podíleli autorsky samotní vydavatelé. Slobodan Ivanovié signoval 

značkou S.I. jednu zprávu, celým jménem se podepsali Teodor Balk a Miodrag 

Popovié. Studenti Lončar, Uroševié a Ujevié odpovídali na článek Borby, který 

častoval studenty, kteří se z Prahy nevrátili, různými urážkami. Vedle článku proti 

politice KSJ z pera tajemníka KS Francie Jacquesa Duclose, list přinášel i prohlášení 

291 Tamtéž, 6.9.1948 Ivanovié Geminderovi (druhý dopis tohoto data). 
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představitele amerických Jihoslovanů, bývalého interbrigadisty Tomo Babina. 

Jugoslávské tématice se věnovalo čtrnáct ze šestnácti článků. Prokládaly je citáty 

klasiků marxismu-leninismu, hesla typu "přečti a dej dalšímu!", a údaje o frekvenci 

jugoslávského vysílání z Moskvy, Prahy, Bukurešti a dalších informbyrovských 

zemí. Nepodepsaný úvodník "Proč vydáváme Novou Borbu?" vysvětloval, že po 

rezoluci Informbyra slouží veškerý jugoslávský tisk titovskému aparátu a 

šovinistickým štvanicím proti lidově demokratickým zemím. Protože Titova skupina 

zabránila šíření listu "Za trvalý mír, za lidovou demokracii!" a ukončila činnost jeho 

jugoslávské redakce, "proletářská internacionalistická linie v KSJ nemá svůj list, 

který by iriformoval o významných událostech v Jugoslávii a ve vztahu k Jugoslávii a 

pomáhal řešit její úkoly." I přes velké těžkosti s redigováním a šířením takového 

listu byla jeho potřeba neoddiskutovatelná. Ve světovém komunistickém tisku 

vycházely v ten čas články "neocenitelné hodnoty", volající po bolševizaci KSJ. 

Úkolem Nové Borby by mělo být především to, aby se tyto články dostaly "v našem 

jazyce" do rukou co největšímu počtu jugoslávských komunistů. Pisatel považoval 

vydávání Nové Borby za "přínos boji komunistů Jugoslávie proti zrádcovské klice 

Tita, Kardelje, Rankoviée a Djilase" a vyjádřil přesvědčení, že s pomocí bratrských 

komunistických stran v čele s VKS(b) bude úspěšný?92 

Další své představy precizoval Ivanovié v tzv. pracovním plánu, který předložil 

Geminderovi o tři dny později. List koncipoval jako týdeník, který bude jen dočasně 

kvůli počátečním redakčním a technickým potížím vycházet jako dvojčíslo jednou 

za čtrnáct dní. Týdeník o obsahu čtyř až šesti stran by měl být založen na překladech 

článků "vynikajících soudruhů bratrských komunistických stran", které by doplňoval 

materiál dodaný redakcí. Překlady měli listu zajistit "teoretickou zásadnost a 

úroveň". Ivanovié dále z obsahové stránky zdůraznil "specifický jugoslávský ráz 

uveřejněného materiálu". V následujících číslech měla Nova Borba přejít 

od pouhých odpovědí na titovskou propagandu k ofenzivnějšímu pojetí. 

Druhým bodem byla distribuce. Hlavním problémem bylo, jak Novou Borbu dostat 

do Jugoslávie. Podle lvanoviée si jednání ohledně této záležitosti vyžaduje 

"co nejpřísnější konspiraci". lvanovié podotkl, že tento úkol přesahuje současné 

možnosti redakce a administrace listu. Nevyřčeno, ale navýsost zřejmé zůstalo, že 

292 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 70, Ar.j. 285, Jugoslávie 19, Nova Borba, broj 1-2,25. septembar 
1948. 
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tuto starost přenechává československým soudruhům. Expedici do jiných zemí měl 

převzít Orbis, administrace Nové Borby měla zorganizovat síť důvěrníků pro každou 

z nich. V nejbližších dnech měli odejít někteří soudruzi do Rumunska a Maďarska, 

tam od Orbisu převzít materiál a dále ho rozdělovat. 

Ivanovié se dále zabýval otázkou personálního složení redakce a její 

administrativy. Za šéfredaktora navrhl sám sebe. Redakci, která by se věnovala 

překladům, přepisování na stroji i "vypracovávání" vlastních článků by tvořily Atena 

Milunié, Dušanka Dragila, Vera Pešié-Ivanovié, tedy manželky vedoucích 

emigrantů. Spolu s Djordjem Milišiéem, odpovědným za administrativu a expedici 

by tato pětice byla placena. Vedle redakce, zajišťující spíše rutinní úkoly, by hlavní 

slovo patřilo redakční radě, která se kryla personálně s výborem emigrantské 

stranické organizace. Fakticky by ale Novou Borbu redigoval tzv. užší redakční 

výbor, složený z Ivanoviée, Balka a Rajkoviée. 

První číslo Nové Borby vzniklo takřka na koleně, protože jeho redaktoři neměli 

dosud žádné prostory ani zařízení. V budově Junáku na Žižkově sousedil Klub 

s redakcí Rolnických listů, které lvanovié radil vystěhovat a opatřit tak redakci 

patřičné zázemí. V požadavcích na jeho vybavení byl Ivanovié skromnější. Žádal 

pouze dva nebo tři psací stoly a dva psací stroje. Rozpočet listu zatím nemohl 

Ivanovié odhadnout. Redakce měla mít pět placených zaměstnanců. Výši nákladů 

bylo podle Ivanoviée možné odhadnout až po vydání dvou nebo tří čísel. Emigranti 

zatím dostávali zdarma kancelářský materiál, tisk na vlastní náklady obstarávala 

Svoboda a expedici Orbis. Ivanovié proto sekretariát KSČ požádal pouze o 5 až 10 

tisíc korun na "drobné výdaje". 

Závěrem pod nadpisem "Naléhavé problémy" předkládal Ivanovié návrh, aby odjel 

do Bukurešti projednat s funkcionáři Informačního byra všechny zmíněné body: 

redakci, spolupráci, distribuci, těsnější kontakt s "tamními soudruhy z KSJ". 

Do Bukurešti by na dva až tři dny co nejdříve odjeli lvanovié s Miluniéem, Dušan 

Nikolié by podnikl delší cestu do Maďarska, Rumunska a Bulharska, aby tam 

. 1 N B b 't' do v 'k o 293 zorgamzova pro ovou or u st uvern1 u. 

Klub jugoslávských novinářů začal v září vydávat nakonec pod názvem jedné 

ze zamýšlených brožur knihovničku "Pod vlajkou internacionalismu" (Pod zastavom 

293 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 28.9.1948 Slobodan lvanovié. Pracovní plán listu Nova 
Borba. 
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internacionalizma). První číslo Nové Borby upoutávalo na dva zářijové tituly: 

"Informbyro a všechny komunistické strany odsuzují zradu Titovy skupiny" a 

"Jugoslávští komunisté pro Informbyro proti zradě vedení KSJ". První přinášela 

rezoluci lB, článek z moskevské Pravdy "Kam vede nacionalismus Titovy skupiny 

v Jugoslávii" a rezoluce a prohlášení 24 komunistických stran. V druhé brožuře byla 

prohlášení Radonji Goluboviée a Pera Popivody převzatá z Pravdy, otevřené dopisy 

adresované jugoslávským novinářům, Svazu spisovatelů a různé jiné rezoluce. 

Do konce září měly v této edici vyjít ještě brožury "Zrádci mezinárodního 

socialismu" s opusy několika představitelů informbyrovského tábora Judina, 

Duclose, Deje, Bareše a Polita a "Vyzdvihněme vysoko vlajku proletářského 

internacionalismu", což byla opět sbírka textů ze sovětských a jiných 

komunistických novin. V přípravě se nacházel spisek "Postoj polské dělnické 

strany".294 Na rozdíl od brožur vydávaných v Jugoslávii edice "Pod vlajkou 

internacionalismu" žádné protivníkova prohlášení neobsahovala. Pro polemiku zde 

prostor nebyl. Stejně jako dva "nejugoslávské" články v prvním čísle Nové Borby i 

poslední z brožur pojednávala o Gomulkově případu. Prosovětská strana 

potřebovala Jugoslávcům doma i v zahraničí zdůraznit, že žádná druhá anomálie se 

v táboru míru a demokracie již konat nebude a vyhlídky Titova vedení a jeho 

stoupenců na nalezení spřízněnce mezi sovětskými satelity jsou liché. 

O sporech mezi Miluniéem na jedné a Rajkoviéem a Balkem na druhé straně 

o koncepci a obsahu Nové Borby jsme se již zmínili výše. Ve zprávě z jara 1949 

počáteční nejasnosti emigranti vysvětlovali "úzkým až nacionalistickým chápáním 

určitých problémů". Teprve po několika číslech Nová Borba "přechází v tón, jaký 

si Titova banda zasluhuje". Tento tón ukončil polemický styl a přinesl "rozhodný a 

houževnatý boj proti trockistům v Jugoslávii." Protože se jugoslávští komunisté 

v Praze nemohli opřít o jednotné vedení emigrace, správnou linii nalezli s pomocí 

Ksč.Z95 

lvanovié hledal rady nejen u Bedřicha Gemindera. V říjnu odcestoval, jak předem 

ohlašoval do Bukurešti. Instrukce, které tam dostal, musely být zásadního významu. 

Do Prahy totiž poslal zprávu, ať se pozdrží vydání čtvrtého čísla, dokud se nevrátí. 

294 A-ÚV KSČ, Fond l00/3, Sv. 70, Ar.j. 285, Jugoslávie 19, Nova Borba, broj 1-2, 25. septembar 
1948; též: Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 28.9.1948 Josip Milunié. Zpráva o stavu skupiny. 
295 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8, 12.6. 1949 lvanovié, Rajkovié, Reinerová, Dragila. 
Zpráva o činnosti jugoslávských komunistů v Praze. 
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Oproti prvnímu převládal v návrhu tohoto čísla, předloženém Geminderovi, materiál 

vytvořený redakcí. Autorsky se nejvíce prosadil Teodor Balk dvěma příspěvky: 

"Něco neklape ve státě Jugoslávii" a "Passionaria a jugoslávské dilema". Více se 

objevila témata související s hostitelskou zemí a jejím vztahem k Jugoslávii ("30 let 

Československé republiky", "Dopis dělníků Kolbenky ÚV KSJ", "Projev 

V. Nového před dělníky Kolbenky", "Dopis učně, který se z ČSR vrátil do 

Jugoslávie"), o emigrantech v Československu a reakcemi na jejich list v zahraničí 

("Výroční schůze jugoslávských studentů v Praze", "Ohlas Nové Borby ve světě 

dělnického hnutí"). Vedle toho se Nová Borba vracela opět k polskému poměru 

k Titovi. Co však soudruzi v Bukurešti pokládali zřejmě v minulých číslech za 

nedostatečné, byl onen málo útočný tón. Tituly článků, napsaných Miluniéem, 

Rajkoviéem, Nikoliéem a Novoviéem, se nyní zdají být více provokativními ("Kdo 

ohrožuje integritu Jugoslávie?", "Zda li se Jugoslávie bude maršalizovat?", 

"Klevety, lži a kampaně", "Výročí osvobození Bělehradu"296).297 

Přes Ivanoviéovy přímé kontakty s Informačním byrem a neformálními vůdci 

jugoslávských emigrantů Popivodou a Goluboviéem, konečná podoba každého čísla 

Nové Borby záležela na Bedřichu Geminderovi. Geminder posuzoval skladbu a 

případně tématické zaměření čísla i jednotlivé texty?98 Nebyl však jen pouhým 

kontrolorem či cenzorem, nýbrž určoval i směřování a dlouhodobější plán listu. 

Za nedostačující úroveň nebo prohřešky po obsahové stránce podroboval redakci 

kritice. Sledujeme-li dlouhodobější tendenci do roku 1949 a následujících let, 

Geminderova kontrola nad redakcí se postupně zvyšovala. Na podzim roku 1948 

ambicí hýřící Ivanovié prosil o rok později Gemindera, aby ke každému novému 

číslu předložil redakci svou kritiku. Konkrétní poznámky měly redakci pomoci, aby 

se chyby v dalším čísle už neopakovaly. Geminder měl zároveň navrhovat obsah 

dalšího čísla. 299 Geminder tak nad Novou Borbou vykonával vlastně trojí kontrolu. 

Nejprve navrhl obsah čísla, to mu bylo předloženo před vydáním ke schválení a 

poté, co vyšlo, kritizoval redakci za jeho nedostatky. 

296 Tento název je neutrální jen zdánlivě. V článku šlo o velmi citlivé téma významu sovětské účasti 
na osvobozování Jugoslávie, které jugoslávští komunisté považovali jen za symbolické. Důležitou 
součástí poválečné komunistické ideologie v Jugoslávii bylo tvrzení, že se jugoslávské národy 
pod vedením KSJ osvobodily samy. 
297 21.10.1948 KJN Geminderovi. Obsah č. 4 Nové Borby. 
298 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 5.ll.l948 Geminderovi. 
299 Tamtéž, Jugoslávie 17, 8.11.1949 Reinerová Geminderovi. 
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Kromě vlastních komentářů a přebírání článků a zpráv ze světového 

komunistického tisku, uveřejňovala Nova Borba i zprávy původní, které dosud 

nebyly nikde publikovány. Zprávy z Jugoslávie často pro redakci obstarával 

Geminder. Emigrantský list tak měl původními zprávami patrně získat více na váze. 

Například pro desáté číslo v březnu 1949 dodal Geminder informaci o likvidaci 

informbyrovské buňky na Černé Hoře, okresního stranického výboru v Bijelom 

Polju. Teprve od Nové Borby tuto informaci, kterou infrombyrovská propaganda 

využila jako jeden z hlavních dokladů teroru "Titovské kliky" nad "pravými 

komunisty", převzaly TASS a tiskové agentury satelitních zemí.300 Protože pražští 

emigranti pravidelným a samostatným spojením s Jugoslávií nedisponovali, snažili 

se je získávat i tak říkajíc pokoutním způsobem. Lenka Reinerová navrhovala v létě 

1949 pohovořit s dopisovatelem ČTK v Bělehradě Vrbackým, který právě trávil 

dovolenou v Karlových Varech.301 Zrovna tak žádali "cenné informace ze země" 

od Zdeňka Lahůlka, který se v srpnu 1949 vrátil ze Sarajeva, kde působil po dva 

roky na bosensko-hercegovském ministerstvu průmyslu.302 Mnohem atraktivnější 

povahy byly dopisy od účastníků ilegálního domácího hnutí. Dostaly-li se 

emigrantům přímo, bez prostřednictví KSČ303 nebo Informbyra, Geminder se 

o uveřejnění radil s Popivodou. Jako nespolehlivé byly zpravidla zamítány.304 

Zdrojem informací, který redakci zajišťoval stranický aparát, byl zahraniční, 

především jugoslávský tisk. V říjnu 1948 dostal Geminder od emigrantů seznam 

jugoslávských novin, jejichž pravidelný odběr měl opatřit. U některých titulů 

redakce žádala i všechna čísla od počátku roku.305 V roce 1949 odebírala redakce 

Nové Borby na účet sekretariátu KSČ šest francouzských, šest anglických, dva 

americké, pět sovětských, dva švýcarské a osm jugoslávských denníků a k tomu i 

šestnáct jiných jugoslávských periodik.306 Zajistit pravidelně jugoslávský tisk nebylo 

ovšem snadnou záležitostí. Během roku 1949 byly styky mezi Československem a 

300 Tamtéž, Jugoslávie 14, 16.3.1949 Ivanovié Geminderovi. 
301 Tamtéž, Jugoslávie 16,23.8.1949 ReinerováGemiderovi. 
302 Tamtéž, Jugoslávie 17, 30.12.1949 Reinerová Vorlasovi. 
303 Dokladem, jak informbyrovské země někdy postupovaly při "výrobě" protititovských prohlášení 
jugoslávských občanů a komunistů je Tauferova zpráva pro Gemindera z léta roku 1949. Taufer 
posílal Geminderovi "Dopis bělehradských komunistů". Dopis si vyžadoval Geminderovy korektury, 
protože, jak Taufer podotýkal, "nejde totiž o autentický dopis". Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 
42, 12.7.1949 Taufer Geminderovi. 
304 Tamtéž,, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 29,6.2.1950 Vorlas Geminderovi. 
305 Tamtéž, Jugoslávie 8, 30.10.1948 Geminderovi (nepodepsáno ). 
306 Tamtéž, Jugoslávie 15, 20.10.1949 Reinerová Geminderovi. 
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Jugoslávií dovedeny takřka na nulovou úroveň. Redakce často celé týdny 

nedostávala dokonce ani stěžejní Borbu.307 

Od samého počátku vydávání Nové Borby řešili emigranti společně s pracovníky 

sekretariátu KSČ otázku distribuce. Na konci září 1948 ji projednávali Reinerová a 

vedoucí administrace listu Milišié s pracovníkem aparátu Rossmanem. Rossman jim 

oznámil, že distribuci v Jugoslávii zajistí velvyslanec Taufer. Reinerové doporučil, 

aby se zeptala Marty Gottwaldové na ministerstvu zahraničí, kolik výtisků 

s ohledem na váhu je možno poslat do Bělehradu diplomatickou poštou a emigranty 

rovněž upozornil na zachování co nejpřísnější konspirace. Svolení k zahájení akce 

náleželo jedině Geminderovi. Protože se však v té době nacházel mimo republiku, 

emigranti o ně požádali Gustava Bareše. Nakonec se s distribucí muselo počkat 

do Geminderova návratu, jelikož Bareš odmítl zasahovat do jeho kompetence.308 

Nova Borba byla tištěna jednak na běžný novinový papír, jednak na tenký biblový, 

který vyhovoval lépe potřebám ilegální distribuce i letecké přepravě. V březnu 1949 

náklad představoval 6000 tenkých a 5000 obyčejných výtisků.309 Větší množství 

distribuoval v Československu i legální cestou do zahraničí Orbis. Přibližně třetinu 

rozšiřovala přímo redakce a Geminderovo oddělení pomocí vlastní distribuční sítě, 

využívané částečně rovněž Orbisem. Odběrateli Nové Borby byly jak fyzické osoby, 

tak organizace. Mezi nimi se nacházela především politická sdružení a noviny 

krajanských komunit, avšak také i tiskové agentury a redakce československých i 

zahraničních komunistických a levicově orientovaných časopisů, novin a 

rozhlasových stanic, či zastupitelské úřady komunistických zemí. Kromě těchto 

cílových adresátů zahrnovala distribuční síť i jednotlivce a organizace, pověřené 

další distribucí. Větší zásilky tak především dostávaly komunistické strany zemí 

sovětského bloku.310 Pomocí svých vlastních kontaktů rozšiřovaly Novou Borbu 

dále, hlavně do Jugoslávie. Například maďarské velvyslanectví v Jugoslávii 

v prosinci 1948 zásobovalo Novou Borbou jednu informbyrovskou buňku 

v Bělehradě.311 Kromě využití diplomatické pošty k doručování zásilek s Novou 

307 Tamtéž, Jugoslávie 17, 19.12.1949 lvanovié Geminderovi. 
308 Tamtéž, Jugoslávie 8, 2.10.1948 Ivanovié Geminderovi. 
309 Tamtéž, Jugoslávie 14, 29.3.1949 KJN (Reinerová) Nakladatelství Svoboda; V červnu 1949 se 
tenkých výtisků tisklo již 10 tisíc. Tamtéž, Jugoslávie 16, 8.6.1949 Distribuce NB. 
310 Tamtéž, 8.2.1949 Rajkovié Vorlasovi. Přehled expedice NB. 
311 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 40, nedat. (prosinec 1948) Čs. velvyslanectví Bělehrad 
Ministerstvu ZV Praha (kopie pro ÚV KSČ). Důvěrné. 
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Borbou do Jugoslávie přemýšleli emigranti o dalších možnostech přímého spojení. 

V květnu 1949 Ivanovié navrhoval zintenzívnit kontakty s KS svobodného území 

Terstu, která měla podle něj do Jugoslávie snadnější přístup přes Jugoslávci 

kontrolovanou zónu B. Jak Ivanovié podotknut, "pro distribuci materiálu zde 

existují ohromné možnosti".312 "Kanály do země" se zabýval ve stejné době 

i Milutin Rajkovié. Generál Popivoda, s nímž Rajkovié jednal v Bukurešti, radil 

pokusit se využít dunajské cesty. Samozřejmě pokud s tím bude souhlasit Geminder 

a o realizaci se postarají českoslovenští soudruzi? 13 Českoslovenští komunisté 

samozřejmě dunajskou plavbu používali pro pašování všeho možného oběma směry, 

aniž by se o tom museli s emigranty radit.314 Jaký další způsob však volili 

k pašování protititovských tiskovin vlastní nebo emigrantské provenience se 

z dostupných pramenů nedozvídáme. Při stálém zdůrazňování nejvyššího utajení 

není ani divu. Můžeme se domnívat, že nějaké vlastní cesty měli. Aparát KSČ 

mimo to v mezinárodním komunistickém hnutí plnil roli distributora tisku, 

korespondence a písemného materiálu různé povahy. Lze se domnívat, že 

na iniciativu skupinky jugoslávských emigrantů se v tomto ohledu spoléhat nemusel. 

Přes "spolehlivou poštovní přepážku", jak československý komunistický aparát 

obrazně nazývá Karel Bartošek, posílala své letáky "pracujícím Jugoslávie" i 

francouzská komunistická strana.315 

Nedostatky v proniknutí na jugoslávskou půdu, k domácímu ilegálnímu hnutí, 

kompenzovala pražské skupině rozvětvená a funkční distribuční síť. Na redakci 

Nové Borby se obracely ostatní emigrantské skupiny, aby jim pomohla s šířením 

jimi vydávaných tiskovin. Jejich technické prostředky nedosahovaly zdaleka 

312 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 12, 24.5.1949 Ivanovié Geminderovi. Důvěrné. 
313 Tamtéž, 20.5.1949 Rajkovié Geminderovi. 
314 V srpnu 1949 proběhla například "Akce Pozor", kdy byli z Jugoslávie do Československa pomocí 
československé Dunajplavby propašováni tři vojvodinští Slováci, kterým hrozilo zatčení 
za informbyrovskou činnost. A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 14. 
315 BARTOŠEK, K., s. 146. Karel Bartošek klade otázku, proč se protititovské letáky vyráběly 
zrovna ve Francii a ne někde jinde. Domnívám se, že důvody lze najít nejméně dva: l. Ve Francii 
jednak působilo mezi jihoslovanskými přistěhovalci, většinou horníky a dělníky, jedno 
z jugoslávských prosovětských středisek. Vydávány zde byly nejméně dva prosovětské 
srbochorvatské časopisy Glas Jedinstva (orgán Sdružení Jihoslovanů ve Francii) a Nova Jugoslavija 
(A-ÚV KSČ, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 37; Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 25). 
2. Protititovské letáky se "vyráběly'' nejen ve Francii, ale do protititovské kampaně se zapojilo celé 
světové komunistické hnutí. Kromě zemí východního bloku, včetně Polska, se brožury, letáky a jiný 
materiál produkoval například v Itálii (Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 16). Není důvod, proč by jedna 
z největších komunistických stran a k tomu členská strana Informačního byra měla zůstat mimo. 

98 



možností Nové Borby?16 V září 1949 kromě Nové Borby bylo z Prahy 

distribuováno přes dva a půl tisíce výtisků moskevského Za socijalističku 

Jugoslaviju, 700 sofijského Napred a zhruba 50 v Bukurešti vydávaného 

Pod zastavom intemacionalizma.317 Nešlo o nějakou výjimečnou výpomoc. Naopak 

zásilky z Moskvy, Bukurešti a Sofie docházely pravidelně. Jen co se týče samotného 

moskevského listu dostávala redakce Nové Borby od každého čísla ne méně než 

2000 exemplářů.318 

Distributorská úloha Nové Borby nebyla jen servisní technickou záležitostí, ale 

měla i svůj politický význam. Pražská redakce se díky ní cítila být organizátorem 

boje proti Titovu režimu, k čemuž jí dodávali kuráž i uznávaní Popivoda a 

Golubovié. Fakt, že i přes její bezprostřední kontakty, břímě velké části distribuce 

leželo na Orbisu, vnímali její představitelé jako nutné provizorium, dokud nebudou 

sami schopni distribuci převzít úplně. Tak měla být naplněna vedle propagátorské i 

organizátorská funkce pražské skupiny. Posílení výkonné pravomoci Ivanoviée a 

spol mělo, jak v červnu 1949 Ivanovié navrhoval, provázet výrazné zvýšení finanční 

pomoci ze strany KSČ.319 Zde však jeho ctižádost vrcholila a brzy měl být usměrněn 

do patřičných mezí. 

Pro zvýšení propagačního účinku Nové Borby v zahraničí, předložili emigranti 

Geminderovi návrh na vydávání zvláštního bulletinu. Vycházel by častěji než Nová 

Borba tak, aby přinášel nejen zkrácený obsah posledního čísla, ale i včas reagoval 

na aktuální události. Měl sloužit redakcím komunistického tisku v Československu i 

zahraničí. Podle původní představy by vycházel v srbochorvatštině pro tisk a 

rozhlas emigrantských a krajanských komunit a v angličtině pro komunistický tisk 

v západních státech. Pro potřebu tisku v lidově demokratických zemích a Sovětském 

svazu mělo být užito české transkripce, protože mezi členy emigrace 

ze srbochorvatštiny do ruštiny nikdo překládat neuměl.320 V létě 1949 bulletin přesto 

vycházel nejen rusky, ale dokonce i francouzsky.321 

316 A-ÚV KSČ, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 16, 17.6.1949 Reinerová Vorlasovi. 
317 Tamtéž, Jugoslávie 3, 17.9.1949 Přehled o expedici časopisů jugoslávských politických emigrantů 
z Prahy. 
318 Tamtéž, 7.9.1949 Reinerová Geminderovi. Expedice "Za socijalističku Jugoslaviju" z Moskvy. 
319 Tamtéž, Jugoslávie 13, 6.6.1949 Ivanovié Geminderovi. 
320 Tamtéž, Jugoslávie 14, 25.3.1949 Reinerová Geminerovi. 
321 Tamtéž, Jugoslávie 16, 13.8.1949 Reinerová Geminderovi. 
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"Spolehlivá poštovní přepážka", v podobě ÚV KSČ a jemu jako servisní 

organizace sloužícího Orbisu, ale i prvenství Nové Borby mezi emigrantskými 

protititovskými periodiky, zaručoval pražské skupině ve světě ohlas. Jihoslovanské 

kolonie v západní Evropě, severní i jižní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu 

představovaly z valné části ekonomické a sociálně slabé vrstvy. Vystěhovalectví 

z jihoslovanského prostoru sahalo do závěrečné čtvrtiny 19. století a pokračovalo do 

posledních let před druhou světovou válkou. Imigranti, pocházející často z velmi 

chudých a zaostalých poměrů, zaujali v nové vlasti podprůměrné společenské 

postavení a většinou měli šanci se uchytit jen jako nekvalifikované pracovní síly 

v průmyslu. Většina jejich organizací se politicky vyhranila pro socialistické hnutí 

různých směrů, které dominovalo v místním dělnickém prostředí.322 V době roztržky 

mezi sovětským blokem a Jugoslávií zápasily titovská a infromyrovská propaganda, 

která orientace v nich získá převahu. Prosovětsky orientovaní představitelé 

krajanských sdružení měli možnost se ze srbochorvatsky psaného informbyrovského 

tisku nejdříve seznámit s Novou Borbou. Na pražskou skupinu se obraceli se žádostí 

o radu a pomoc, jak postupovat proti působení titovských ambasád v jejich řadách. 

Bez ohledu na to, že jim v tomto pražští emigranti mohli těžko reálně pomoci, drtivá 

většina z těchto organizací zůstala v ,jednotné frontě světového proletariátu." 

Pražská skupina brzy navázala se všemi spojení a začala jim Novou Borbu posílat 

pravidelně. Protože i tak byl počet výtisků Nové Borby nevelký, její články 

uveřejňoval tisk těchto organizací. V červnu 1949 měli pražští emigranti čilý styk 

s krajany v Kanadě (Rada kanadských jižních Slovanů, jejich list Jedinstvo, list 

kanadských Makedonců Vreme), ve Spojených státech ( noviny řízené 

jihoslovanskou sekcí KS USA, srbské Slobodna Reč, chorvatské Narodni Glasnik), 

v Argentině (Centrální rada Jihoslovanů, sdružení Slobodna Jugoslavija, noviny 

Iseljenički glas), v Austrálii (Svaz jugoslávských vystěhovalců v Austrálii a jejich 

list Napredak) a ve Francii ( Sdružení Jihoslovanů ve Francii, noviny Glas 

jedinstva). Kromě toho zasílali Novou Borbu jednotlivým sdružením na Nový 

Zéland a do Jižní Afriky a pokoušeli se o spojení s organizací v Belgii. Články 

322 Míníme zde výlučně ekonomické vystěhovalce z doby před druhou světovou válkou, nikoli 
poválečnou politicky motivovanou emigraci odpůrců nového jugoslávského režimu. O jejich 
působení na tradiční komunity se dostupné prameny nezmiňují. V této době nejspíše výraznou silou 
nedisponovali. 
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z Nové Borby uveřejňoval i Delo, deník komunisty řízené Slovinsko-italské 

antifašistické jednoty v Terstu.323 

Tam, kde krajanské komunity nebyly organizovány, či jejich sdružení patřila k jiné 

politické orientaci, byla Nova Borba zasílána alespoň jednotlivým osobám, které ji 

případně mohly využít ke své propagandistické práci. V červnu tak měla Nova 

Borba své odběratele v 29 a v září již v 34 zemích světa.324 

I když během prvního pololetí začaly i některé další emigrantské skupiny vydávat 

vlastní list, uchovala si Nova Borba mezi nimi významné postavení. Především 

kvůli jejím zásilkám bylo pražské sdružení bez prostřednictví koordinátorů 

Goluboviée a Popivody v přímém kontaktu se skupinami v Sovětském svazu 

(Moskvě, Leningradu, Kyjevu a Engelsu), v Polsku, Maďarsku a Bulharsku. Díky 

své novinářské činnosti požívali tvůrci Nové Borby mezi ostatními emigrantskými 

centry jisté prestiže. Obzvlášť čile probíhala komunikace se soudruhy v Sofii, kteří 

neustále od svých pražských vzorů žádali instrukce pro svůj časopis i organizaci?25 

Na podzim roku 1949, kdy jugoslávští emigranti v Bulharsku byli zataženi 

do vykonstruovaného procesu s Trajčo Kostovem, padnul kvůli těmto vazbám 

na lvanoviée a Rajkoviée a některé další stín nedůvěry a podezírání.326 

Už v říjnu 1948 lvanovié usiloval, aby propagaci Nové Borby věnovala prostor i 

jiná média ve východním bloku. Vedle pražského rozhlasu měla dostat svůj vysílací 

čas i ve vysílání pro Jugoslávii z Moskvy. V relaci by byl shrnut stručně obsah čísla 

a čteny úryvky z některých článků. Pokud by byl Geminder schopen toto zařídit, již 

by neměl být problém zavést obdobný program i v jugoslávských vysíláních 

z ostatních lidově demokratických zemí.327 Redakce Nové Borby stála však 

323 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8, 12.6.1949 Zpráva o činnosti jugoslávských komunistů 
v Praze (Ivanovié, Rajkovié, Reinerová, Dragila). 
324 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 16, 8.6.1949 Distribuce NB; Tamtéž, Jugoslávie 3, 
17.9.1949 Přehled o expedici časopisů jugoslávských politických emigrantů z Prahy. 
325 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8, 12.6.1949 Zpráva o činnosti jugoslávských komunistů 
v Praze (lvanovié, Rajkovié, Reinerová, Dragila). 
326 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 26, 19.12.1949 Dragila Geminderovi; Tamtéž, Jugoslávie 
27, 10.12.1949 Verstovšek "soudruhům instruktorům"; Tamtéž, Jugoslávie 22, l 1.12.1949 Josip a 
Atena Miluniéovi Popivodovi a Goluboviéovi. Milunié poukazoval na pražský pobyt Koči Popova, 
člena emigrace v Bulharsku, který jako údajný titovský agent svědčil na sofijském procesu. Koča 
Popov měl mít podle Miluniée své spolupracovníky i v pražské skupině. Boris Verstovšek byl již 
konkrétní a obvinil z agentství Ivanoviée, Rajkoviée a Dragilu; V Praze se rovněž vyskytl jeden 
z pozdějších hlavních svědků Rajkova procesu v Budapešti Lazar Brankov. lvanovié, Dragila a 
Rajkovié o jeho návštěvě věděli a snad se s ním dokonce i setkali: A-ÚV KSČ, f. 100/3, Sv. 71, 
Ar.j. 286, Jugoslávie 21. Přehled o činnosti skupiny od jejího vzniku, únor 1950 (Reinerová). 
327 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 7, 13.10.1948 lvanovié Geminderovi. 
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o popularitu i ve své hostitelské zemi. Informaci o obsahu jejich listu přinášel od 

roku 1949 Slovanský přehled, který se po převzetí Zdeňkem Nejedlým proměnil 

z kulturně společenského časopisu na tribunu obhroublé komunistické 

propagandy. 328 

Zůstává neznámou, jaký vliv se Nové Borbě podařilo zajmout v Jugoslávii. 

Jedinou odezvou jsou jí nadšené dopisy, jejichž autentičnost je přinejmenším 

neověřitelná. Jakému počtu domácích čtenářů se dostala do rukou, snad jednou 

napoví záznamy tamního federálního i republikových ministerstev vnitra. K vůli 

konspiraci neexistují zřejmě ani údaje, kolik výtisků Nové Borby se ilegálnímu 

informbyrovskému hnutí dodávalo. Redakce objednávala v tiskárně 15 000 kusů, 

z nich 1 O 000 na tenkém papíře. Pro distribuci do jiných zemí bylo určeno podle tří 

výše zmíněných přehledů z února, června a září 1949 kolem čtyř tisíc výtisků. Lze 

se tedy domnívat, že zbytek různými cestami putoval do Jugoslávie. Domácí ilegální 

hnutí mělo zásobit v červnu roku 1949 i 1 O 000 na tenkém papíře tištěných, různých 

brožur edice "Pod zastavom internacionalizma".329 

Jugoslávští představitelé, čelící nepřátelské kampani, Novou Borbu nijak 

nepodceňovali. Nóta jugoslávského velvyslanectví z 12. října 1948 zmiňovala 

podporu protititovským emigrantům a jejich listu jako hlavní důvod k vypovězení 

dohody o kulturní spolupráci: " ... přes existující spojenecké a přátelské styky mezi 

dvěma státy, československá vláda svolila, aby byl na jejím území vydáván, 

rozšiřován a propagován prostřednictvím československého tisku a rozhlasu list 

jugoslávských ~rádců pod názvem "Nová Bor ba", který přináší celou řadu 

nejnestoudnějších výmyslů, urážek a pomluv národů, státu a vlády FLRJ, a který 

financuje jedna z politických stran v Československé republice. ... list "Nová 

Bor ba" se i nadále propaguje se strany československé a je mu dávána rozsáhlá 

publicita i přes to, že je rozšiřování tohoto listu zakázáno v Jugoslávii, co by 

československá vláda, vzhledem k existujícím vztahům dvou států, měla vzíti 

na zřetel. Uvedeným způsobem, Praha se skutečně stále více stává střediskem 

protijugoslávské kampaně (podtrhl O.V.), za účelem proti existujícímu politickému 

328 Přehled listů jugoslávských politických emigrantů, Slovanský přehled 9-l O, XXXV( 1949), s. 51. 
329 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 16, 8.6.1949 Distribuce NB. 
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systému ve FLRJ, se kterou je ČSR vázána jak spojeneckou smlouvou, tak 

dohodami o hospodářské a kulturní spolupráci."330 

Koncem prosince v rozpočtové debatě federální skupštiny hovořil Edvard Kardelj 

v projevu o zahraniční politice za končící rok o informbyrovské kampani proti 

Jugoslávii, aniž by jedinkrát zmínil Sovětský svaz. Ze zemí sovětského bloku 

naopak jmenoval jedině donedávna přátelské Československo, které "dezertérům 

z fronty budování socialismu, zrádcům socialismu a naší země" dovolilo v Praze 

vydávat "kontrarevoluční plátelť' a šířit rozhlasem nepřátelskou propagandu proti 

budování socialismu v Jugoslávii.331 

Československu nejvíce prostoru mezi ostatními hostiteli jugoslávských 

informbyrovců věnoval ve svém projevu na sjezdu Lidové fronty Jugoslávie v dubnu 

1949 i Josip Broz. Urážky a pomluvy, které rozšiřovala informbyrovská propaganda, 

přirovnal ke kampani "mezinárodní reakce a vyvlastněné ruské buržoazie" proti 

mladému sovětskému státu ve 20. letech. Situace Jugoslávie byla však o to horší, že 

se nyní Sovětský svaz a země lidové demokracie snažily vyvolat občanskou válku 

ve spojenecké a socialistické zemi. Tito zdůraznil, jak agilně si v tomto počínalo 

Československo: "Praha, hlavní město bratrského Československa, stala se dnes 

střediskem nejnovějších vyvrhelů našeho státu, kteří se tam organizují, podnikají 

různé teroristické akce a jsou pro československé ústřední orgány pramenem pomluv 

proti našemu státu. Za všechno to nese plnou odpovědnost vláda československá." 

Při této příležitosti Tito jmenoval i jediný z informbyrovských časopisů, Novou 

Borbu, kterou označil za "zrádcovský časopísek s honosným názvem".332 

Rozhořčení, s nímž se jugoslávští vůdci vyjadřovali o Československu, pražské 

emigraci a Nové Borbě ukazovalo na míru nespravedlnosti, které se ze strany ČSR 

Jugoslávii dostávalo. Ve srovnání s Československem se Maďarsko, Bulharsko a 

další sovětské satelity takové pozornosti v Jugoslávii netěšily, protože se od těchto 

zemí vlastně nic moc jiného čekat nedalo. Avšak to, že Nova Borba stála Titovi a 

Kardeljovi vůbec za zmínku, napovídá také cosi o jejím dráždivém účinku. 

330 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 285, Jugoslávie 5, 12.10.1948 Velvyslanectví FLRJ Ministerstvu 
zahraničních věcí ČSR. (Dokument citován v doslovném znění. Překlad je původní. pom. O.V.) 
331 Tamtéž, Sv. 70, Ar.j. 285, Jugoslávie 19, Edvard Kardelj, náměstek předsedy vlády a ministr 
zahraničních věcí FLRJ. Zahraniční politika Jugoslávie. Bělehrad 1949. (česká brožura, kterou 
rozšiřovalo v ČSR jugoslávské velvyslanectví). 
332 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 285, Jugoslávie 8, Titův referát na II. kongresu Lidové fronty Jugoslávie dne 
9.4.1949. 
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9. "Govori Prag"333 

Československý rozhlas vysílal do Jugoslávie od roku 1945 dvakrát denně 

po patnácti minutách srbochorvatsky a dvakrát týdně slovinsky.334 Jugoslávské 

vysílání se po obsahové stránce prakticky nelišilo od ostatních zahraničních relací. 

Bez výrazné ideologické tendence informovalo především o dění v Československu 

a zahraničně politické události komentovalo bez bližšího vztahu k Jugoslávii. 

Posláním zahraničního vysílání bylo taktéž popularizovat "úspěchy", kterých 

Československo dosahovalo v hospodářství, kultuře, sportu a podobně.335 

Rozhlas jako prostředek politické propagandy se osvědčil již v Evropě třicátých let, 

kdy si jeho důležitost ke škodě demokratických režimů a zemí s početnými 

německými menšinami uvědomili němečtí nacisté. Pravý rozkvět v tomto směru toto 

médium zažilo za války. O efektivitě rozhlasové propagandy se tentokrát přesvědčily 

všechny válčící strany. Svých zkušeností z protiněmecké propagandy a zvyku 

obyvatel Evropy poslouchat zahraniční rozhlas mohly využít oba tábory v počínající 

studené válce. 

V Československu po únorovém převratu byl dohledem nad zahraničním 

vysíláním z Prahy pověřen vedoucí zahraničního oddělení ÚV KSČ Bedřich 

Geminder. 336 Jak víme, měl s touto oblastí bohaté zkušenosti ze svého 

moskevského působiště. Bezzubý obsah zahraničních relací nahradila propagace 

nového československého režimu a zahraniční orientace na Sovětský svaz a jeho 

spojence. 

Podle nové situace, kterou přinesla červnová rezoluce Informbyra, se charakter 

vysílání pro Jugoslávii začal více měnit až s příchodem Milutina Rajkoviée do jeho 

redakce v září 1948. Rozhlasová propaganda byla po Nové Borbě nejdůležitějším 

bodem činnosti emigrantské skupiny v Praze. Rajkovié se zde setkal se třemi 

pracovníky, které shledal jako nedostatečně politicky uvědomělé a schopné 

odpovědně pracovat na úkolu, který si boj proti Titovu režimu v Jugoslávii žádá. 

333 Název kapitoly použit z dopisu amerických krajanů s odezvou na jugoslávské vysílání 
československého rozhlasu. A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 25, (nedat.) Klub 
Cmogoraca, Ličana, Kordunaca, Slovenaca i Čehoslovaka, Michigan USA Udruženju jugoslovenskih 
politemigranata u Čehoslovačkoj. 
334A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 39,7.2.1950 Zpráva T. Železného. 
335 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 7, 13.10.1948 Zpráva pro Gemindera (nepodepsáno). 
336 ' • KAPLAN, K., Aparát UV KSC v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Praha 1993, s. 58. 
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Rajkovié prosazoval výrazné omezení dosavadních témat orientovaných 

na československé reálie ve prospěch čistě jugoslávské problematiky. Během září 

tak byl vysílán "téměř všechen materiál mezinárodního komunistického hnutí proti 

Titově skupině" a přes deset vlastních komentářů pražských emigrantů. Rajkoviéovi 

se však zdál prostor, který československý rozhlas věnuje jugoslávské relaci nepříliš 

dostatečným. Jelikož vedení rozhlasu trvalo na zachování československých témat, 

navrhoval Rajkovié vedle současných dvou zavedení třetího vysílání, určeného 

výlučně pro protititovskou propagandu. Chtěl však mít kontrolu nad všemi relacemi 

a zřídit pro ně jedinou redakci, jejíhož vedení by se sám ujal. Vylepšeno mělo být 

technické zázemí jugoslávské redakce v rozhlasu, čímž by získala oproti ostatním 

zvláštní postavení. Za nutné považoval Rajkovié i změny v personálním obsazení. 

Podle jeho původního plánu měla funkci zástupkyně šéfredaktora zastávat Lenka 

Reinerová, zatímco dosavadní redaktor Vlaškalié měl být propuštěn.337 

Pragmaticky uvažující šéfredaktor krátkovlnného vysílání Theodor Železný 

Rajkoviéovu rozhodnost a přímočarost nesdílel bez výhrad. Shodl se s Rajkoviéem 

na nutném doplnění redakce vhodnými lidmi. Rajkovié totiž nemohl sám zvládnout 

zařazování aktuálních denních zpráv bezprostředně se dotýkajících Jugoslávie. 

Borba docházela se zpožděním a Rajkovié z důvodu neznalosti češtiny nemohl 

využívat zpráv ČTK. Železný rovněž souhlasil s třetím jugoslávským vysíláním. 

Na rozdíl od Rajkoviée, ale odmítal jeho "čistě jugoslávský ráz". Železný se obával, 

aby komentování jugoslávských událostí ve vysílání pro Jugoslávii nebylo 

hodnoceno jako vměšování se do vnitřních záležitostí a nezavdalo Bělehradu 

formální příčinu k protestům. Za bezpečnější formu propagandy považoval líčení 

úspěchů pracujícího lidu Československa, Sovětského svazu a ostatních lidově 

demokratických zemí, které by bylo vhodně přizpůsobeno k efektu v jugoslávském 

prostředí. Zde však Železný přeceňoval své kompetence. Nevěděl patrně, že 

umírněný tón v informbyrovské propagandě byl již opuštěn a že Rajkovié předkládal 

své návrhy podle přímého návodu Gemindera. Společně s pracovníky aparátu 

ÚV KSČ, odpovědnými za jugoslávskou emigraci, Železný schválil příchod 

do rozhlasu dalších tří emigrantů: Pane Ponjaviée, který ovládal češtinu a ruštinu, 

Dušana Nikoliée, pro jeho znalost francouzštiny a angličtiny a Borise Verstovšeka, 

337A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 28.9.1948 Milutin Rajkovié. Rozhlasová 
propaganda. 
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který měl zajišťovat slovinskou emisi. Lenka Reinerová naopak zůstala v Klubu 

jugoslávských novinářů, kde byla pro komunikaci mezi československou stranou a 

emigranty nenahraditelná.338 

Počet zaměstnanců redakce se udržoval na šesti do konce roku 1949 a na počátku 

roku 1950 stoupl na deset. Postupně se zvyšoval počet vysílacích hodin. V únoru 

1950 představoval tři hodiny denně v šesti relacích, z toho tři čtvrtě hodiny 

připadalo na vysílání ve slovinštině.339 K tomu je nutno připočíst ještě makedonské 

vysílání, které na Geminderův návrh zahájil československý rozhlas v lednu 1949 

v rámci vysílání řeckého.340 

Rozsah vysílacího času jen potvrzuje významné postavení pražské skupiny 

v jugoslávské informbyrovské em1grac1. V červnu 1950 bylo možné denně 

poslouchat déle jen informbyrovské stanice v Moskvě (5 hodin 45 minut) a v Sofii 

(3 hodiny 30 minut). Pražské vysílání (3 hodiny 15 minut) předčilo nejen Varšavu 

(30 minut), ale i Budapešť (1 hodina 35 minut), Bukurešť (45 minut) a Tiranu 

(45 minut).341 

Ve slovinštině vysílala mezi rozhlasovými stanicemi informbyrovských zemí vedle 

Moskvy jedině Praha. Vysílací čas byl zvětšen hned v červenci 1948 na čtyřikrát 

týdně po patnácti minutách. V květnu 1949 se jeho frekvence zvýšila na dvakrát 

denně patnáct minut a v říjnu téhož roku na tři čtvrtě hodiny denně.342 V roce 1951 

slovinské vysílání z celkových 260 zaujímalo 110 vysílacích minut.343 V jeho 

popisu práce nebylo jen užívání slovinského jazyka, nýbrž také zaměření se 

na specificky slovinské problémy a komentář k slovinským vnitropolitickým 

událostem. 344 

Slovinské vysílání se neustále potýkalo s nedostatkem personálu. Slovinci byli 

mezi jugoslávskými stoupenci Informbyra naprostou menšinou.345 O jejich počtu 

338 Tamtéž, Jugoslávie 7, 13.10.1948 (Vorlas) Geminderovi (téhož data dva dopisy). 
339 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 39, 7.2.1950 Zpráva T. Železného. 
340 Tamtéž, Jugoslávie 50, Slovinské vysílání ( 1949). 
341 BANAC, 1., s. 213. 
342 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 50, Slovinské vysílání (1949). 
343 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 21, 25.6.1951 116 K otázce uvolnění s. Verstovšeka 
do Maďarska. 
344 Tamtéž, , Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 50, Slovinské vysílání (1949). 
345 BANAC, I., s. 148, Ivo Banac cituje tabulku Radovana Radonjiée (Izgubljena orientacija, Beograd 
1985), podle níž představovali obyvatelé Slovinska mezi prokázanými 55 663 informbyrovci jen 
934 osob (1, 68%), což bylo zdaleka nejméně ze všech jugoslávských republik. Jejich poměr 

106 



mezi informbyrovskou emigrací obecně neexistují žádné přesné údaje. V Praze se 

kromě Borise Verstovšeka, který byl v letech 1948-1951 za slovinskou relaci 

odpovědný, vyskytlo jen několik málo dalších. Dělnice Vilma Rijavecová zřejmě 

pro práci v rozhlasu nepřicházela v úvahu. V roce 1948 se v Československu 

"mihnul" voják Vasil Dimitrovič, který do života pražské skupiny nijak nezasáhl. 

Druhým Slovincem mezi hlavními postavami jugoslávské emigrace byl Anton 

Rupnik. Do redakce rozhlasu nastoupil v říjnu 1949.346 Pro tuto práci byl však 

prakticky neupotřebitelný. Do Prahy přišel z Francie a neovládal dostatečně ani 

srbochorvatštinu ani svou mateřštinu. Pro běžnou komunikaci volil raději 

francouzštinu. Hlavní břímě povinností redaktora i hlasatele leželo tedy i nadále 

na Verstovšekovi. Opakovaným žádostem pražského sdružení jugoslávských 

politických emigrantů o slovinskou posilu z Moskvy pro práci v rozhlasu nebylo 

nikdy vyhověno.347 Vedení emigrantů sondovalo rovněž možnost získání dalších 

Slovinců u KS Terstu. V září 1949 se jednalo o příjezd bývalého slovinského 

poslance Rudolfa Lenardiče, který uprchl z Jugoslávie do spojenci spravované zóny. 

Z nám neznámého důvodu se však jeho přestěhování do Československa 

neuskutečnilo.348 Andrés Frankovič, který se na jaře 1950 uchýlil 

do Československa, poté co byl pro komunistickou činnost vypovězen 

z Argentiny349
, se pravděpodobně vyrovnával se stejnými jazykovými těžkostmi 

jako Anton Rupnik. Totéž platí o Rupnikovu známém, z Francie v létě téhož roku 

k celkovému počtu obyvatel republiky byl pouhých 0,07%. V Chorvatsku tvořili skuteční či domnělí 
stoupenci rezoluce O, 19% populace, v Bosně a Hercegovině O, 19%, v Makedonii 0,23%, na Kosovu 
0,21 %, ve Vojvodině 0,32% v užším Srbsku 0,69% a na Černé Hoře dokonce 1 ,32%. Ivo Banac 
vysvětluje větší či menší sklon jednotlivých etnik Jugoslávie k podpoře Sovětského svazu jejich 
nacionálními zájmy. Mezi Slovinci nenalezla protititovská politika podporu, jelikož Sovětský svaz se 
postavil proti pretenzím Jugoslávie na Terst a jižní Korutany, území, která považovali Slovinci za 
svůj národní prostor; Prakticky stejný počet informbyrovců ve Slovinsku odhaduje i Božo Repe 
(asi 1000 osob). Shoduje se s Banacem i v interpretaci. Zdůrazňuje spokojenost Slovinců 
s federativním řešením. Podtrhuje výjimečnou míru loajality slovinských komunistů k Titovu režimu. 
REPE Božo, lnformbiro u Sloveniji i politička liberalizaci} a posle 1948. in: Jugoslovensko-sovjetski 
skob /948.godine. Beograd 1999, s. 75-79; obdobně: GABRIČ Aleš, Informbyrojevstvo 
na Slovenskem, in: Prispevki za novejšo zgodovino, Ljubljana 1993, s. 136-14 7. 
346 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 15,21.10.1949 Reinerová Geminderovi. 
347 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 8 7.3.1950 Vorlas (Geminderovi); Tamtéž, Sv. 69. Ar.j. 284, 
Jugoslávie 50, 16.3.1950 Reinerová Geminderovi; Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 
4.4.1950 Rupnik Geminderovi. 
348 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 3, 28.9.1949 Reinerová Geminderovi. 
349 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 26.4.1950 Reinerová Vorlasovi. 
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vypovězeném Leopoldu Prosencovi.350 Přes jejich slovinský původ se o jejich 

využití v rozhlase ani neuvažovalo. 

Technické síly, které by ovládaly dostatečně slovinštinu, byly nakonec nalezeny 

mezi Slovinci, v Československu dlouhodobě usedlými. V dubnu 1950 přišla do 

jugoslávské redakce Dana Lončar - Prokopcová, snacha bývalého československého 

konzula v Lublani351 a o rok později Jelka Skrinjar-Šetlíková, manželka českého 

komunisty a redaktora ČTK. Do svých aktivit se emigranti a českoslovenští 

komunisté pokusili jako hlasatele vtáhnout i starého pěstitele slovinsko - českých 

kulturních styků, universitního profesora a někdejšího jugoslávského kulturního 

atašé Otona Berkopce.352 

Praha se dostává z výsluní "bašty" slovinského informbyrovství odchodem Borise 

Verstovšeka v červnu 1951 do Budapešti, která byla určena za sídlo redakce 

jediného slovinského časopisu informbyrovské emigrace, "Za ljudsko zrnago".353 

Ve stranickém aparátu se na podzim roku 1949 také uvažovalo o vysílání pro asi 

stotisícovou slovenskou menšinu v Jugoslávii, sídlící v Báčce, východním Sremu a 

Banátu. Menší množství se během poválečného období přestěhovalo v rámci 

reemigrační akce na Slovensko.354 Andrej Kardelis, jeden z čelných představitelů 

vojvodinských Slováků, se po rezoluci Informačního byra nevrátil z ČSR, kde se 

účastnil jednání ohledně reemigrace. Kardelis v říjnu 1949 navrhl ÚV KSČ zřídit 

v Bratislavě zvláštní centrum jugoslávské politické emigrace, tak jak tomu bylo 

ve všech hlavních městech lidově demokratických zemí. Přestože nebyla Bratislava 

hlavním městem samostatného státu, měla, jak se Kardelis domníval, ideální, 

z neznámých příčin dosud nevyužité podmínky pro vedení protititovské propagandy. 

350 Tamtéž, 14.8.1950 Reinerová Papežovi. 
351 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 4.4.1950 Rupnik Geminderovi. 
352 Tamtéž, I 0.5.1951 Rupnik Vorlasovi. 
353 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 21, 25.6.1951 l/6 K otázce uvolnění s. Verstovšeka do 
Maďarska. 
354 Poválečná jednání mezi československou a jugoslávskou vládou o reemigraci jugoslávských 
Slováků a Čechů provázely značné komplikace. Plány na návrat příslušníků krajanských kolonií 
do staré vlasti byly motivovány spíše sentimentem než reálnými ekonomickými potřebami 
československého státu. Přesídlení slovenské a české menšiny z Jugoslávie bylo uskutečnitelné pouze 
za značných ústupků na obou stranách a fmanční újmy samotných reemigrantů. Vývoj 
po bukurešťské rezoluci přispěl jen k brzkému ukončení tohoto oboustranně nevýhodného projektu: 
PELIKÁN, J., Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945-1949, Praha 
1990, s. 38-44, 53-54, 65-66, 78, I 04, 113. 
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Tento návrh předložil hned v létě 1948 pověřenci informací Pavlíkovi a o několik 

měsíců později předsedovi SNR Karolu Šmidkemu. Slovenští komunisté však přes 

svá ujištění, že se věcí budou zabývat, nikdy Kardelisovi neodpověděli. Kardelis si 

představoval, že kroužek "politických emigrantů", který by utvořili hlavně 

představitelé slovenských reemigrantů, by se zabýval psaním článků 

do emigrantského i českého a slovenského tisku a vedením propagandy přes 

bratislavský rozhlas. Osobních vazeb reemigrantů na slovenskou menšinu by tento 

kroužek mohl využívat k distribuci písemného materiálu a získávání informací 

o hospodářských a politických poměrech v Jugoslávii. 

Kardelis považoval zaměření propagandy na vojvodinské Slováky za velmi 

užitečné, protože mohou v mnohonárodnostní Vojvodině působit i na své srbské, 

chorvatské či maďarské sousedy. Slovenský národ se také těšil mezi jugoslávskými 

národy díky slovenskému národnímu povstání jistému kreditu. Bratislava by tak byla 

vnímána důvěryhodněji než Budapešť, u nemaďarských obyvatel Vojvodiny kvůli 

válečným zkušenostem nepříliš populární. Pádným důvodem pro rozhlasovou 

propagandu z Bratislavy byla údajná velmi dobrá slyšitelnost bratislavského 

středovlnného vysílání ve Vojvodině, které tamní Slováci rádi poslouchali.355 

Kardelisův plán byl v pražském ústředí KSČ vnímán pozitivně, přestože stavěním 

Bratislavy na roveň hlavním městům z něj mohla být cítit jistá nacionalistická 

tendence. Naopak znepokojení v Praze budili slovenští komunisté. Nedostatečná 

pozornost, kterou KSS věnovala možnosti bratislavského vysílání pro Jugoslávii, 

nešlo omlouvat údajnou nedůvěrou jejích funkcionářů k osobě Andreje Kardelise, 

považovaného za ambiciózního a zištného člověka. Karel Vorlas ve zprávě 

Geminderovi dával tento nezájem do souvislosti s informací pražského ministerstva 

vnitra, podle níž se v Bratislavě rovněž nic nepodniká proti činnosti jugoslávské 

' ~d ' l ~b 356 vyzve ne s uz y. 

V listopadu 1949 vyzval Vorlas generálního tajemníka KSS Štefana 

Bašťovanského, aby určil člověka k projednání záležitosti bratislavského vysílání. 

Sekretariát ÚV KSČ hodlal v oddělení pro evidenci uspořádat poradu, která by 

kromě této otázky projednala i další aspekty spolupráce pražské skupiny se 

355 A-ÚV KSČ, Fond 100/3, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 18,20.10.1949 A. Kardelis. Otázka vedenia 
propagandy proti zrádcom juhoslovanského národa a medzinárodného proletariátu Tito vy kliky. 
356 Tamtéž, 22.10.1949 Vorlas Geminderovi. 
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slovenskými reemigranty a aktivity jugoslávského konzulátu v Bratislavě?57 

Geminder a Vorlas informovali o možnosti bratislavského vysílání lvanoviée, 

Rajkoviée a další členy vedení jugoslávské emigrace. Geminder souhlasil 

s Ivanoviéovým návrhem vysílat z Bratislavy kromě slovenštiny jednou denně též 

srbsky. Rajkovié pozval s Geminderovým vědomím Kardelisovu dceru Annu, aby se 

seznámila s prací jugoslávské redakce v pražském rozhlasu.358 V případě realizace 

bratislavského vysílání hodlalo emigrantské vedení poslat na Slovensko jednoho 

člověka, který by slovenské kolegy zaučil a vypomáhal jim v počátečních 

nesnázích. 359 

Zřízení zvláštního bratislavského vysílání se nakonec neuskutečnilo. Důvody byly 

pravděpodobně velmi prozaické. Československý rozhlas vysílal své zahraniční 

relace na krátkých vlnách. Vedoucí krátkovlnného vysílání Theodor Železný odmítl 

tvrzení, že ve Vojvodině může být Bratislava slyšet lépe než Praha, jelikož 

slovenské vysílání na krátkých vlnách užívá pražského vysílače. Po tomto sdělení 

byly všechny další přípravy přerušeny.360 

Přesto se nemůžeme vyhnout podezření, že Železného odmítnutí posloužilo jen 

jako pouhá záminka. Kardelis totiž nehovořil o vysílání krátkovlnném, nýbrž na 

středních vlnách. Toto vysílání nebylo určeno pro zahraničí. Avšak je možné, že by 

tato formální okolnost mohla zhatit záměr vážně uvažovaný v nejvyšších stranických 

kruzích? Rovněž ani později nebyly slovenské relace zařazeny do programu 

jugoslávského krátkovlnného vysílání. Taktéž k aktivizaci slovenských reemigrantů 

pro protititovskou kampaň nikdy nedošlo.361 

357 Tamtéž, 11.11.1949 Vorlas Bašťovanskému. 
358 Tamtéž, Jugoslávie 24, 10.11.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
359 Tamtéž, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 24, 10.11.1949 Dragila (Vorlasovi). 
360 Tamtéž; též, Sv. 68, Ar.j. 284,24, 10.11.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
361 Důvodem mohly být jednak sváry mezi předáky vojvodinských Slováků v Československu 
(Kardelis, Vrbovský, Kopčok, Kondač, Gašpar) (A-ÚV KSČ, f. 100/3, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 
14, Jugoslávská emigrace na Slovensku),jednakjím mohla být i nedůvěra pražského centra 
k slovenskému prostředí. Na jaře 1950 v rámci kampaně proti slovenskému buržoaznímu 
nacionalismu byla donucena k sebekritice a následně odvolána z funkcí řada předních slovenských 
funkcionářů. Tzv. slovenští buržoazní nacionalisté byli obviněni mimo jiné ze sympatií k Titově 
Jugoslávii a z úmyslu začlenit Slovensko do Bělehradem vedené dunajské federace. Takovýto celek, 
navazující na předválečný "Cordon sanitaire", měl sloužit západním imperialistickým velmocím proti 
SSSR. V únoru až dubnu 1951 proběhla vlna zatýkání ve slovenském stranickém aparátu a 
v bezpečnosti. Zatčen a později odsouzen v procesu s důstojníky bezpečnosti byl i bezpečnostní 
referent ÚV KSS Oskar Valášek, který měl na starost slovenské reemigranty: PEŠEK, Jan, Štátna 
bezpečnost' na Slovensku 1948-1953. Bratislava 1999, s.89-100; KAPLAN, K. Zpráva o zavraždění 
generálního tajemníka. Praha 1992, s. 79-87; Týž. Nekrvavá revoluce. Praha 1993, s. 267, 351; 
KAPLAN, K., PALEČEK, Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 
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10. Život v nových podmínkách 

Úkoly stanovené na schůzi na konci září 1948 se v následujících měsících dařilo 

jakž takž naplňovat. "Politická práce" v Klubu, v redakci Nové Borby a v rozhlasu 

však naplno zaměstnávala jen několik členů emigrantské komunity. Většinu bylo 

třeba zaopatřit jiným způsobem. Pracovníkům stranického sekretariátu odpadla 

prozatím starost o studenty a učně. Studentům živobytí zabezpečovalo stipendium 

ministerstva školství a životní náklady učňů šly jednak na účet ministerstva 

sociální péče, jednak na účet podniků, pro něž učni pracovali. Jelikož i mezi nově 

příchozími, hlavně "Američany", bylo hodně velmi mladých lidí, mohl být problém 

zaopatření vyřešen jejich zápisem na vysokou školu a přidělením stipendia. 

"Američanů" se mezi studenty zařadilo devět.362 Studentské řady rozšířili rovněž 

někteří z bývalých úředníků pražského velvyslanectví a jejich rodinných 

příslušníků.363 Československým soudruhům se takto podařilo zabít dvě mouchy 

jednou ranou. Jak jsme se již zmínili v kapitole věnované studentům, bylo v zájmu 

emigrantské akce počet členů sdružení jugoslávských protititovských studentů co 

možná nejvíce rozmnožit. 

Jádro jugoslávských emigrantů představovali lidé se zkušenostmi z diplomatické 

služby a odborných profesí. Přes počáteční neznalost jazyka i prostředí se je jejich 

hostitelé snažili zaměstnat v sektoru, který by jim byl relativně blízký. Nejprve přišli 

na řadu bývalí zaměstnanci pražského velvyslanectví, kteří v Praze zdomácněli již 

dříve a měli zde i vlastní byty. Už začátkem září se Geminder postaral 

o zaměstnání bývalého delegáta jugoslávského ministerstva osvěty Rajko Popoviée 

v tiskárně nakladatelství Svoboda, kde se tisklo Rudé právo. Zřejmě i pro potřeby 

chystané Nové Borby si Ivanovié přál v Popoviéovi zacvičit korektora a lámacího 

2001, s. 100; StB také v roce 1950 podnikla rozsáhlou akci proti jugoslávskému bratislavskému 
konzulátu, který se snažil vytvořit na Slovensku svou agenturní síť. V listopadu téhož roku bylo 
ve vykonstruovaném procesu s bratislavským vicekonzulem Šefikem Keviéem odsouzeno šest 
československých a deset jugoslávských občanů. Padly dva rozsudky smrti a vysoké tresty odnětí 
svobody. Kevié sám byl odsouzen na doživotí. Parnica protiv titovskih špijuna i prevratnika 
u Čehoslovačkoj, Praha 1950. 
362 A-ÚV KSČ, f. 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 9, Seznam jugoslávských studentů- stipendistů 
k 15. březnu 1949. Noví studenti z americké skupiny byli Marica Majnarié, Ivanka Mataija, Marica 
Pavičié, Ankica Nikolié, Djordje Milišié, Novo Novovié, Aleksa Todorovié, Boris a Radmila 
Verstovšekovi. 
363 Tamtéž, Milan Smiljanski, Danica Popovié, Milica Čukié. 
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redaktora.364 Aca Popovié, Miodrag Popovié a Branislav Čolié byli po dohodě 

Miluniée s pracovníkem Národohospodářské komise ÚV KSČ Dykastem 

zaměstnáni v energetických závodech.365 I další bývalí diplomaté pražské ambasády 

nalezli slušně placená místa v československých podnicích: Djordje Lojančié 

v generálním ředitelství dolů, Velja Raduševié a Anica Smiljanská v Centrotexu, 

Relja Vasovié ve Skloexportu.366 

Péče o zaměstnání emigrantů z americké skupiny začala o něco později, poté co se 

mohli přestěhovat ze Staré Boleslavi do Prahy. Nejprve byla umístěna bývalá 

posluhovačka v jugoslávské misi při OSN Vilma Rijavecová. Potřebovala co 

nejdříve vlastní stálý příjem, protože musela vydržovat svou v Jugoslávii žijící 

starou matku. Karel Vorlas se sekretářkou Klubu Reinerovou pro ni našli práci 

v holešovické továrně Panar. Prozatímní ubytování ji měla poskytnout některá 

spolupracovnice. ,,Jde nám o to, aby pocítila zde v bratrském Československu 

solidaritu československých komunistů", odůvodňovala tuto žádost Reinerová.367 

Někteří českoslovenští komunisté však "solidaritu" nebyli ochotni projevit 

za každou cenu. Na jednom místě jazyka neznalého a proto neupotřebitelného 

jugoslávského soudruha fingovaně zaměstnat odmítli. V listopadu ústředí KSČ 

doporučilo ministerstvu informací Borise Verstovšeka a Aleksu Todoroviée. Místní 

úředník se je snažil umístit do anglo-amerického oddělení. Ukázalo se však, že tito 

bývalí jugoslávští diplomaté ve Spojených státech ovládají angličtinu jen částečně 

a češtinu pochopitelně vůbec. Presidium ministerstva informací ale nechtělo žádost 

soudruhů z ÚV KSČ úplně odmítnout. Našlo tedy pro Jugoslávce méně odpovědné 

pozice v tiskové agentuře Pragopress. Nakonec se však vše vyřešilo v sekretariátu 

strany. Oba dva získali stipendium a Verstovšek se navíc měl ujmout slovinského 

'l' ' 368 vyst am. 

364 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 13,4.9.1948 Zpráva pro Gemindera. 
365 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, 14.9.1938 Milunié Čsl. energetickým závodům; Nakonec 
nalezl Aca Popovié uplatnění v Živnobance, Miodrag Popovié ve Středočeských plynárnách a Čolié 
v Západočeských plynárnách se sídlem v Praze: Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 33, Přehled 
o zaměstnání a zaopatření jug. polit. emigrantů v ČSR (4.10.1949). 
366 Tamtéž 
367 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 2, Reinerová (KJN) ředitelství podniku Panar. 
368 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 8, 9.11.1948 Presidium Ministerstva informací Sekretariátu 
ÚV KSČ. 
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I další příchozí získávali v Československu plnohodnotné zaměstnání. Například 

Petar Nerandžié z velvyslanectví v Římě byl zaměstnán v Živnobance a chemik 

Jovan Prodanovié ve Výzkumném ústavu pro výživu.369 

Platy dostávali emigranti podle běžných tehdy platných tabulek. Z "politických" 

pracovníků byli podle dostupného přehledu z října 1949 samozřejmě nejlépe 

ohodnoceny osoby na vedoucích pozicích: Šéfredaktor Nové Borby Ivanovié, 

tajemník stranické organizace Rajkovié a sekretářka KJN Reinerová dostávali 5000 

Kčs. Pero Dragila, tehdy vedoucí rozhlasového vysílání, dostával pro obdobnou 

poziCI v Československém rozhlasu standardních 3 300 Kčs. Avšak jako 

zaměstnanec stranické organizace si polepšoval o další dva tisíce. Pro všechny 

ostatní zaměstnance Nové Borby, rozhlasu a emigrantské organizace byl plat 

stanoven na 3 500, respektive 3 300 Kčs. 

Emigranti zaměstnaní mimo svou organizaci byli placeni různě. Mezi zaměstnanci 

Centrotexu, Skloexportu, Československých dolů či Živnobanky se plat pohyboval 

mezi 6000 až 9 300 Kčs. Méně dostávala pouhá úřednice v Centrotexu Smiljanská 

(3000 Kčs), úředník plynáren Čolié (3 200) a dělnice Rijavecová (2000 Kčs). Plat 

Teodora Balka zaměstnaného v té době v Československém státním filmu činil 

4 600 Kčs. Pro studenty byla výše stipendia jednotně 3000 Kčs a o mzdě učňů a 

mladých dělníků přesné informace chybí.370 

Tyto údaje můžeme srovnat s platovými podmínkami v komunistickém aparátu. 

Bedřich Gem in der jako vedoucí zahraničního oddělení pobíral 1 O tisíc korun 

měsíčně, jeho sekretářka 4500, vedoucí odboru 6000, vedoucí referent 6000, referent 

5000 a výjimečně 7000 zvláštní referent pro SSSR. Vedoucí redaktor českého 

vydání Za trvalý mír, za lidovou demokracii! Vošahlík byl ohodnocen stejně jako 

šéfredaktor Nové Borby 5 tisíci Kčs. Sekretářky odboru či referátu se těšily z 3 500 

Kčs, což byl plat jen o něco větší než úředníka v jiném podniku na centrální úrovni a 

stejný jako většina platů v emigrantské organizaci a redakci.371 

V počátečním období pobytu, než emigranti získali pracovní místo, o ně 

z vlastních prostředků pečovala KSČ. Vyplácela jim tzv. podpory či o něco nižší 

kapesné. A však ani potom bez dalších dotací nezůstali. Zvláště rodinám s dětmi, 

369 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 33, Přehled o zaměstnání a zaopatřeníjug. polit. emigrantů 
v ČSR (4.10.1949). 
370 Tamtéž 
371 Tamtéž, Sv. 2, Ar.j. 3, Mezinárodní oddělení 1, Přehled platů v Mezinárodním oddělení ÚV KSČ. 
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kde žena byla v domácnosti, nebo nemocným přilepšovala KSČ dalšími finančními 

obnosy. Systém podpor se ustálil v březnu 1949. Každá svobodná osoba měla nárok 

na příjem ve výši 3 500 Kčs a muž s manželkou v domácnosti 4000 Kčs 

s příplatkem 600 Kčs na každé dítě. Pokud něčí příjem takové výše nedosahoval, 

rozdíl doplácela KSČ.372 

Kromě finančního zaopatření se českoslovenští soudruzi starali svým 

jugoslávským hostům i o stravování a předměty denní potřeby, jako ošacení a 

obuv, které běžný trh nenabízel a dostupné byly pouze na přídělové poukázky. 

Emigrantům, kteří přicestovali ze zahraniční v letních měsících, byly na náklady 

strany opatřeny kabáty a další oděvy pro chladnější obdobe73 

Součástí servisu, který českoslovenští komunisté emigrantům poskytovali, bylo i 

ubytování. Netýkalo se to však studentů, kteří bydleli v Titově (Komenského) koleji 

a bývalých zaměstnanců pražského velvyslanectví. Jak jsme se již zmínili, učni a 

mladí dělníci bydleli společně nejdříve v několika a později v jednom internátu. 

Postarat se však KSČ musela o ty, co v Československu nečekaně uvízli (Balk, 

Reinerová), či sem přišli ze zahraničí. Emigrantům byla nejprve vyhrazena vila ve 

Staré Boleslavi. Už koncem srpna se osoby, s nimiž se počítalo jako vedoucími 

představiteli, přestěhovaly do pražského hotelu Paříž. Lenka Reinerová s Teodorem 

Balkem měli možnost přechodného ubytování u přátel.374 Jim jako prvním našel 

Karel Vorlas vlastní bydlení: veliký byt v Žitné ulici. Milutin Rajkovié po svém 

příjezdu dostal do užívání garsonku v centru Prahy.375 Ostatní do konce prosince 

zůstali ve vile ve Staré Boleslavi.376 Jelikož vila nevyhovovala zimním podmínkám 

a byla i tak pouze provizorním řešením, přestěhovali se její obyvatelé do vily 

v Bubenči, v ulici Na Zátorce. Vilu obývali hlavně emigranti ze skupiny 

tzv. Američanů: Nikoliéovi, Milišiéovi, Verstovšekovi, Aleksa Todorovié, Marica 

Pavičié a Vilma Rijavecová. Z drahého hotelu Paříž se sem přesunuli Miluniéovi. 

372 Tamtéž, Vorlas.Návrh na zvýšení platů v redakci NB a v Klubu Jugoslávců (březen 1949). Tyto 
podmínky však pravděpodobně neplatily pro studenty, učně a mladé dělníky. 
373 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie l, Přehled o dosavadní činnosti odboru pro Jugoslávce (únor 
1949). 
374 Tamtéž, Sv. 71, Ar.j. 286, Jugoslávie 3, 24.8.1948 Přehled o provedených opatřeních pro Klub 
jugoslávských žurnalistů. 
375 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 3, 21.9.1948 KJN Magistrátu hl. m. Prahy, referát pro 
národní správu majetku. 
376 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 30, 7.2.1950 Dušan Nikolié, Vyzvědačská skupina 
v organizaci jugoslávských politických emigrantů. 
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Postupně se zde ubytovali i další příchozí: Neranžiéovi, Kamadinoviéovi, Vlado 

Perié.377 

Druhá část, užší lvanoviéova skupina opustila stejně tak jako Miluniéovi pokoje 

pro dlouhodobý pobyt příliš luxusního hotelu Paříž a vyměnila je za skromnější 

v pensionu Na Slupi. Manžele Ivanoviéovi a Dragilovi zde doplnil Milutin Rajkovié, 

který svůj byt přenechal pro "potřeby strany". 378 V létě 1949 se do pensionu 

přistěhoval ještě nový člověk ve skupině - Anton Rupnik. Několik osob, kteří se 

skupinou nesrostli, nebo přijeli později, jako Vasa Srzentié nebo Miloš Nešié zůstali 

bydlet v hotelech Paříž a Centrál. 379 

V počátečních měsících emigrace využívali Jugoslávci pohostinnosti 

československé strany a bydleli zcela bezplatně. Hrazeno bylo ubytování jak ve 

Staré Boleslavi, což byl jeden z objektů, stejně jako vila Na Zátorce, který strana 

měla pro tyto účely k dispozici, tak pokoje hotelu Paříž i garsonka pro stranické 

hosty, obývaná Rajkoviéem. Reinerová s Balkem si nájemné po určité době začali 

platit sami. Ostatní, i když změnili své bydliště, požívali tohoto privilegia i 

nadále.380 

Financování činnosti i životních nákladů jugoslávské em1grace bylo téměř 

výhradně v režii KSČ. Příspěvky, které pražská skupina dostávala od krajanů ve 

Spojených státech, dosahovaly v listopadu 1948 34 tisíc korun.381 KSČ zato od srpna 

1948 do února 1949 utratila na výlohách za jugoslávské emigranty 307 tisíc Kčs. 

99 000 připadlo na režii Klubu a 65 000 na platy "politických pracovníků". Ostatní 

položky představovaly výdaje na materiální zabezpečení. Za ubytování a stravování 

zaplatili českoslovenští komunisté 54 tisíc, za "vánoční akci", kterou Jugoslávcům 

zpříjemnili živobytí, 45 tisíc, za ošacení 9 tisíc a za úpravu místností ve vile 

Na Zátorce 35 tisíc korun.382 

Za prvních osm měsíců roku 1949 přesáhly náklady na jugoslávské emigranty 

1 200 tisíc Kčs. Expedice Nové Borby, předplatné tisku, nákup knih a různých 

377 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 33, Přehled o zaměstnání a zaopatření jug. polit. emigrantů 
v ČSR (4.10.1949). 
378 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14, 4.2.1949 Milunié Vorlasovi. 
379 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 284, Jugoslávie 33, Přehled o zaměstnání a zaopatřeníjug. polit. emigrantů 
v ČSR (4.10.1949). 
380 Tamtéž 
381 Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 25, listopad 1948. Peníze od Jugoslávců v USA pro KJN. 
382 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 1, Přehled o dosavadní činnosti odboru pro Jugoslávce 
(únor 1949). 
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potřeb pro vedení organizace a redakci a nájem kanceláře činily dohromady 459 

tisíc Kčs. Na platech KSČ emigrantům za toto období vyplatila 350 tisíc a uhradila 

jim ubytování v hotelech Paříž, Centrál a pensionu Na Slupi za 146 tisíc korun. 90 

tisíc korun představovaly náklady na údržbu a provoz vily Na Zátorce. Položka 

"různé", vyčíslená 93 tisíci, zahrnovala cesty Ivanoviée a Dragily do Budapešti a 

Bukurešti, pobyty zahraničních hostů, kapesné a podpory některých osob, ošacení a 

další drobnosti?83 

Přestože jugoslávští emigranti měli řadu privilegií, o nichž se běžnému 

československému občanu mohlo jen zdát, často se svými životními podmínkami 

nebyli spokojeni. Dlouhodobé ubytování v hotelu, i když třeba luxusním, působilo 

provizorním dojmem a přispívalo k latentnímu stresu.384 Rozdíl v kvalitě bydlení a 

v požívání výhod měl za následek vzájemnou nevraživost i nedůvěru vůči 

pracovníkům stranického aparátu. Obyvatelé staroboleslavské vily, která měla patrně 

k útulnosti daleko, žehrali na nerovný přístup českých komunistů. Jako "český 

šovinismus" údajně označili to, že Lenka Reinerová dostala velmi brzy vlastní 

byt.385 Ani vila Na Zátorce, ač v příjemné čtvrti, neskýtala svým uživatelům přílišné 

pohodlí. Každá rodina zde měla k dispozici jednu místnost, zatímco o další 

příslušenství se musela dělit s ostatními.386 Stížnosti ,jugoslávských soudružek" 

na bytové podmínky odbývali vedoucí emigranti, bydlící ostatně v mnohem 

příjemnějším pensionu, poukazem, že v Jugoslávii by na tom byli ještě daleko 

hůře.387 Takové drobné jízlivosti pochopitelně obyvatele "vily" popouzely a 

nepřispívaly v emigrantské komunitě k dobré atmosféře. 

Pohled na platové přehledy rovněž neprozrazuje, že někteří emigranti se občas 

ocitali ve finanční nouzi. V únoru 1949 obdržel Dušan Nikolié v rozhlasu honorář 

pouhých 1200 korun a jako výpomoc dalších 1000 Kčs. Z toho však živil i svou 

ženu. "Dnes jsme se dozvěděli, že soudruh Nikolié někdy nejí, poněvadž je naprosto 

bez peněz", sděloval Josip Milunié Karlu Vorlasovi. 388 Naštěstí, vyskytla-li se 

nějaká chyba, byl zde český soudruh, aby se postaral. 

383 Tamtéž, 28.9.1949 Přehled o vydání zajugoslávskou emigraci v Praze v době od 1.1.1949 do 
3l.Vlll.l949. 
384 Tamtéž, Jugoslávie l, 15.12.1948 Ivanovič, Dragila, Milunié. Činnost skupiny. 
385 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14, 1.3.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
386 Tamtéž, 4.2.1949 Milunié Vorlasovi. 
387 Tamtéž, 1.3.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
388 Tamtéž, 11.2.1949 Milunié Vorlasovi. 
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ll. První problémy 

Vaso Srzentié do Prahy přicestoval na konci října se souhlasem strany a 

na lvanoviéovo pozvání.389 Během Ivanoviéovy listopadové návštěvy Bukurešti mu 

Popivoda sdělil, aby pražská skupina přerušila se Srzentiéem veškerý styk, protože 

to je "nebezpečný, rozbíječský živel". Poté, co se Ivanovié vrátil, byl nad Srzentiéem 

vyhlášen bojkot. I když Popivodovo rozhodnutí otevřeně nikdo nezpochybňoval, 

na Srzentiéově případu se projevil náznak neshody. Milunié toto rozhodnutí 

nerespektoval a se Srzentiéem nepřestal komunikovat.390 

V té době otřásl emigrantskou skupinou jiný případ. Po nezdařené "akci učňů", 

která emigrantům na sebevědomí nepřidala, chyběla skupině meta, proti níž by se 

byli schopni zmobilizovat. Práce na Nové Borbě a rozhlase nepřinášela kromě 

výpadů bělehradského rozhlasu žádné viditelné plody. V této situaci skupinu opustil 

a uprchl do Jugoslávie Rajko Popovié.391 Počátkem listopadu uveřejnila Borba jeho 

otevřený dopis Geminderovi. Dopis byl koncipován v duchu tehdejší "umírněné" 

jugoslávské propagandy, která se vyhýbala přímým útokům na představitele zemí 

Informbyra a roztržku presentovala jako nedorozumění. Popovié zato nevybíravě 

napadl své nedávné druhy a označil je za podvodníky, kteří tohoto nedorozumění 

chtějí zneužít pro své osobní amorální cíle. " ... ze společné práce s vedoucími 

tzv. Klubu jugoslávských novinářů jsem došel k pevnému přesvědčení, že se tito lidé 

nepostavili na stranu rezoluce s poctivými záměry a přáním, udržet jednotu 

mezinárodního dělnického hnutí a přispět tak k brzkému vyřešení této žalostné 

situace, nýbrž jenom proto, aby uspokojili své ctižádostivé choutky, představujíce si 

již, jak sedí v ministerských křeslech po převzetí moci v Jugoslávii." Navíc 

emigranty, zvláště "Američany", dehonestoval jako šmelináře, kteří se z příkazu 

emigrantského vedení zabývají černým obchodem. Svého jmenovce a bývalého 

kolegu z velvyslanectví Miodraga Popoviée obvinil z kolaborantské minulosti, kdy 

ve válečném Bělehradu měl být konfidentem gestapa. Rajko Popovié ve snaze 

podnítit nedůvěru československých komunistů k těmto "věčným zrádcům" do jisté 

míry předznamenal budoucí komplikace s radikalismem části emigrantského jádra: 

389 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 2, 29.11.1948 Vorlas Geminderovi. 
390 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14, 1.3.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
391 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22, 4.5.1949 Milunié. Referát o situaci ve skupině 
jugoslávských komunistů v Praze (září 1948 -duben 1949). 
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"Radil bych Vám, abyste se více zajímal o minulost i o dnešní práci těchto lidí, kteří 

již dnes Vás pomlouvají, že jste oportunisté . ... nebude se lze divit, až jednou zradí i 

Vás a přejdou k našim věčným nepřátelům, imperialistickým zotročovatelům." 392 

Kromě tohoto vystoupení Rajko Popovié vyzradil v Bělehradu jistě vše, co 

o činnosti pražské skupiny věděl. Přestože nebyl členem vedení, jako korektor Nové 

Borby patřil do užšího kruhu a byl obeznámen se skutečnostmi, které se v rámci 

konspirace před dalšími emigranty tajily. Tento jugoslávský agent tedy skupinu 

zasáhl na poměrně citlivém místě a podařilo se mu na nějaký čas emigrantské 

aktivity ochromit. 393 

Nemilé zjištění, že se do skupiny vetřel a dokonce se aktivně na jejím vytvoření 

podílel titovský agent atmosféru v komunitě značně zhoršilo a ukázalo, že věřit se 

nedá prakticky nikomu. Dřívější opatrnictví začalo od tohoto okamžiku přerůstat 

v patologickou podezřívavost a hledání dalších nepřátel. Jednotliví členové vedení si 

předhazovali odpovědnost za to, že Rajka Popoviée neodhalili dříve či ho dokonce 

podporovali. V nepříjemné pozici se ocitl Slobodan Ivanovié, který nejen že Rajka 

Popoviée doporučil za korektora, ale znal se s ním již z Jugoslávie, kde společně 

pracovali v redakci listu Glas.394 Za podezřelého mohl být označen téměř každý 

emigrant, který v minulosti pracoval v jugoslávské státní službě. Většina 

zaměstnanců jugoslávských zastupitelských úřadů totiž byla současně důstojníky 

UDBy.395 

Nicméně pozornost se soustředila nikoli na vůdce, nýbrž na outsidery skupiny, 

bývalé Rajkovy spolupracovníky, Acu a Miodraga Popoviée. Ostatně podnět 

nevzešel patrně z okruhu emigrace. V listopadu začala Státní bezpečnost vyšetřovat 

případ kriminální povahy, do nějž měli být oba zmínění zataženi. Dostupné prameny 

informují o celé kauze útržkovitě a zmateně. Počátkem července, ještě ve službách 

velvyslanectví, se jeden z pozdějších signatářů rezoluce vrátil z Jugoslávie do Prahy 

vozem značky Mercedes. Tento automobil byl určen pro potřeby ambasády a 

dotyčného jeho převozem do ČSR pravděpodobně pověřil jeho nadřízený. 

392 Tamtéž, Sv. 69, Ar.j. 285, Jugoslávie 8, Informační zprávy z jugoslávského tisku 14/1948, 31.12., 
Dopis Rajka A. Popoviée soudruhu Geminderovi (Borba 7.11.1948) 
393 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22, 4.5.1949 Milunié. Referát o situaci ve skupině 
jugoslávských komunistů v Praze (září 1948 - duben 1949). 
394 Tamtéž, Jugoslávie 9, 13.1.1950 Karel Vor las. Zpráva o situaci v jugoslávské skupině a jejím 
vývoji. 
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Jugoslávští diplomaté se nejspíše chtěli vyhnout zaplacení víza a proto vydávali 

automobil za soukromý. Po nejasné peněžní transakci, kdy byl automobil jedním 

oddělením ambasády zaplacen a následně měl být obdržený obnos odevzdán jinému 

oddělení, zůstala menší částka, asi 14 tisíc korun, v rukou Aci Popoviée, nyní již 

protititovského aktivisty. Miodrag Popovié navrhoval peníze ambasádě nevracet a 

použít je pro činnost skupiny. Záležitost emigranti dokonce projednávali na 

stranické schůzi. Nakonec se většina přiklonila k Miluniéovu názoru, aby peníze 

ambasádě odevzdali, o čemž byl vyhotoven písemný doklad. Když se v souvislosti 

s touto "šmelinou s auty" stali Aca a Miodrag Popoviéové středem zájmu 

bezpečnostních složek, oznámil jim Pero Dragila, že se nemohou účastnit 

stranických schůzí, dokud se případ nevyřeší. Od této chvíle jim stranické vedení 

zabraňovalo v možnosti se před komunitou jakkoli hájit. Na schůzi, které se 

nesměli zúčastnit, byli na Dragilův návrh vyloučeni ze života skupiny a výbor 

ustavil tříčlennou komisi, která se jejich případem měla zabývat.396 

Paradoxně se tak záhy začal odvíjet jeden bod scénáře (a měl být jen prvním 

v řadě), který ve svém propagandistickém dopise prorokoval Rajko Popovié. Jeho 

invektivy se dost možná nezakládaly na pouhých výmyslech. Sám jistě o nelegálních 

aktivitách svých soudruhů něco věděl. Acovi a Miodragovi Popoviéům značně 

přitížilo, že s Rajkem Popoviéem byli v minulosti nejen kolegy, ale do jeho útěku se 

s ním často stýkali a pravděpodobně i přátelili.397 Protože v Praze žili již delší čas, 

nebyli zde bez vazeb na místní jihoslovanské přistěhovalce. Politický názor jim také 

nebránil v udržování kontaktů se svými dřívějšími spolupracovníky, kteří se 

z různých důvodů rozhodli svůj podpis pod rezoluci nepřipojit.398 Tyto kontakty 

nelze považovat prvoplánově za nekalé a podloudnické aktivity, ať už hospodářsko 

kriminální či špionážní povahy, tak jak je chtěli vidět někteří "Američané". Ti zde 

pochopitelně žádné podobné vazby neměli. Ivanovičovi a Dragilovi se tímto 

případem naskytly vhodné terče, aby se sami vyhnuli kritice za neobezřetný postup 

vůči Rajkovi Popoviéovi. Miodragu Popoviéovi přitom příliš nemohlo pomoci, že se 

395 Tamtéž, Sv. 72, Ar.j. 288, Jugoslávie 33, Výpověď zatčeného úředníka jugoslávského 
velvyslanectví Zvonimira Tomiée o protistátní činnosti tohoto úřadu (nedat.). 
396 Tamtéž, Sv. 71, Ar.j.286, Jugoslávie ll, "Výslech" patrně Miodraga Popoviée. (nedat. 1952?) viz 
pozn. 45. 
397 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22, 4.5.1949 Milunié. Referát o situaci ve skupině 
jugoslávských komunistů v Praze (září 1948 -duben 1949). 
398 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14, 1.3.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
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jako jediný z emigrantů jmenovitě stal objektem útoku Rajka Popoviée. Mohlo se 

přece jen jednat o titovský zastírací manévr.399 

Podle již několikrát citované zprávy Dušana Nikoliée důvod k očernění Popoviéů 

měla zrovna tak jako lvanovié a Dragila Lenk'a Reinerová. Reinerová měla údajně 

na oba spadeno. V září se nezúčastnila první stranické schůze, protože nebyla 

členkou KSJ. Když ji v říjnu na druhou schůzi přivedl Milunié, její přítomnost se 

setkala s obecným nesouhlasem. Žádost, aby odešla, však vyslovili právě 

Popoviéové. Reinerová schůzi opustila a údajně "soptíc vztekem" prohlásila: 

"Vyhodili mě ze schůze. Ale oni na mě nezapomenou!" Za dva dny na to, byli Aca a 

Miodrag Popoviéové poprvé předvoláni na StB.400 I když je souvislost mezi 

obtížemi Reinerové prosadit se ve skupině a vyšetřováním Popoviéů naprosto 

neprokazatelná, nesli českoslovenští soudruzi odpor některých emigrantů k její 

osobě dosti nelibě.401 

A však dočasné oslabení vlivu Reinerové nezavinili její protivníci, nýbrž važné 

onemocnění.402 Za její absence konflikt v emigrantském vedení vypukl naplno. 

Nejprve se všichni členové společně postavili proti Teodoru Balkovi. Podle 

Miluniée prokázal Balk "frapantní neznalost linie strany". Nezajímal se vůbec 

o problémy skupiny a jejich řešení se systematicky vyhýbal. lvanovié tlumočil názor 

svých soudruhů, když konstatoval, že bylo chybou Balka do výboru vůbec volit. 

Po rozhodnutí o zesílení konspirace, přestal být Balk stejně jako student Kljakié 

na schůze výboru zván.403 Averze bývalých partyzánů, jugoslávských vlastenců, 

proti těžko zařaditelnému soudruhovi se zde prvně projevila otevřeně. 

Po odstranění Balka až do doby, než se Reinerová mohla plně vrátit ke své práci, 

ztratili soudruzi z ÚV nad vývojem událostí přehled. Geminder a instruktor Vorlas 

399 Vyšetřování "šmeliny s auty" skončilo na konci roku 1949 zproštěním obvinění obou podezřelých. 
Po ročním "odstavení" se znovu mohli zapojit do života skupiny. Za stále se zostřující situace 
pod vlivem budapešťského a sofijského procesu i následného vývoje v pražské skupině se již 
podezření zcela zbavit nemohli. Pravděpodobně neustálý psychický nátlak dohnal v květnu 1950 Acu 
Popoviée k sebevraždě: Tamtéž, Sv. 75, Ar.j. 292, Jugoslávie 20, 19.1.1950 Reinerová Vorlasovi; 
Tamtéž, Jugoslávie 25, 29.4. 1950 Sdruženíjug. polit. emigrantů Pohřební služba hl.m.Prahy; 
Tamtéž, Sv. 71, Ar.j.286, Jugoslávie ll, Záznam 9.5.1952. ("Výslech" Jakši Reljiée). 
400 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 30, 7.2.1950 Dušan Nikolié, Vyzvědačská skupina 
v organizaci jugoslávských politických emigrantů. 
401 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie I, Přehled o dosavadní činnosti odboru pro Jugoslávce (únor 
1949). 
402 Tamtéž; V osobním rozhovoru 17. února 2002 mi paní Lenka Reinerová sdělila, že v této době 
onemocněla rakovinou. 
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spoléhali nyní hlavně na Ivanoviče, požívajícího důvěry Goluboviče a Popivody. 

Jen v listopadu strávil na jejich pozvání v Bukurešti dvacet dní a hned v polovině 

prosince tam opět odcestoval na celý měsíc. Ivanovič spolu s Dragilou prosadili 

ve vedení přísná konspirativní opatření, aby činnost skupiny, tedy hlavně Novou 

Borbu, ochránili před dalšími provokatéry. Z vůdčí čtveřice spolupracovali úzce 

Ivanovič a Dragila s Rajkovičem, zatímco formálního předsedu Miluniče stále více 

izolovali. Těžiště vedení skupiny se přesunulo ze stranického výboru na redakci 

Nové Borby, kde měl rozhodující slovo právě Ivanovič. 

Po dobu Ivanovičovy nepřítomnosti řídil skupinu autoritativním způsobem 

"mlčenlivý" Dragila, odpovědný za "personální otázky". Svou podezřívavostí i 

vyhrožováním vyloučením ze strany a zbavením statutu emigranta vyvolával mezi 

řadovými členy nejistotu. Rajkovič se po odsunutí Balka vydával za hlavní autoritu 

v ideologických otázkách. Ve skupině si získal pověst namyšleného autoritáře, 

naprosto nepřístupného jakékoliv diskusi. Odlišný názor totiž okamžitě ze své 

pozice šéfa rozhlasové propagandy označoval za "nemarxistický" a 

"nekomunistický" a tím nepřímo očerňoval své oponenty jako potenciální nepřátele. 

Horlivost vedoucí trojice ohrožovala nyní každého z emigrantů. Na druhou kolej 

odsunutý Milunič nebyl schopen tomuto vývoji účelně bránit. Kritizoval sice své 

kolegy za neprůhledné jednání, které má za následek rozpad "stranického života", 

ale bál se proti nim otevřeně vystoupit. Diskuse s těmito radikály nebyla možná, 

případný projev nesouhlasu by nutně způsobil v emigrantském vedení rozkol. 

Milunié byl navíc oproti Ivanovičovi v té nevýhodě, že se nemohl opřít o autoritu 

bukurešťských soudruhů. V říjnu na návrh vedení pražské skupiny, aby na poradu 

do sídla Informačního byra odjel vedle Ivanoviče i on, odpověděl Golubovié 

pozváním samotného Ivanoviče. Přestože byl Milunié tajemníkem Klubu a 

formálním vedoucím skupiny, považovali její členové za pravého vůdce suverénněji 

působícího Ivanoviče. Současný neuspokojivý stav organizace kladli naopak za vinu 

jejímu tajemníkovi.404 

Ivanovič a Dragila po jistý čas Miluniée alespoň formálně uznávali. Nejméně 

od začátku prosince však jednali tak, aby se ho co nejdříve zbavili. Před 

403 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22, 4.5.1949 Milunié. Referát o situaci ve skupině 
jugoslávských komunistů v Praze (září 1948 -duben 1949). 
404 Tamtéž 
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československými soudruhy se snažili Miluniée diskreditovat jako neschopného a 

naivního slabocha, který podléhá vlivu své manželky a trpí sklonem k alkoholismu. 

Milunié byl také podle nich buď příliš důvěřivý nebo záměrně sabotoval 

Popivodovu direktivu o zvýšené konspiraci. Udržoval kontakty nejen se zavrženým 

Srzentiéem, ale i s Popoviéi a lidmi z jihoslovanské kolonie, jimž jako 

nespolehlivým individuím Dragila bránil v získání emigrantského statutu. Rajkovié 

si ve zprávě Vorlasovi stěžoval: ,,Miluniéovi by nejradši každému dali legitimaci, 

zaměstnání a stipendium. ... sbližuje se (Milunié) s podezřelými a získává jejich 

sympatie. Naši opatrnost potom vydává za praxi udbovské kontroly". 

"Trojka" rovněž farizejsky představovala Miluniée jako reprezentanta 

nepřátelských postojů vůči KSČ a Lence Reinerové, které se vyskytovaly hlavně 

u newyorkské skupiny, bydlící ve Staré Boleslavi a posléze ve vile Na Zátorce. 

Ivanovié a spol si přitom v hotelu Paříž, respektive pensionu Na Slupi nemuseli sice 

stěžovat na své materiální poměry, avšak na Lenku Reinerovou pohlíželi, stejně jako 

na jejího muže, s nemenším despektem než obyvatelé vily. V tuto chvíli ale vůči ní 

postupovali pragmaticky. Zato si velmi dobře uvědomovali, jak touto zmínkou 

mohou Miluniéovi uškodit. Nespokojenost některých emigrantů šlo interpretovat 

jako nacionalistické tendence, tedy titoistickou úchylku proti zásadám proletářského 

internacionalismu. 

Kromě těchto nařčení prezentoval Rajkovié spor s Miluniéem jako zápas 

o koncepci emigrantské organizace. Miluniéovi přisoudil myšlenku co nejširší 

demokracie ve straně. Sám pak zastával v bolševické straně od Leninových časů 

platnou zásadu demokratického centralismu, který je "pravým nástrojem uskutečnění 

vůle stranické většiny".405 

Milunié své postoje nevysvětloval odkazy na ideologické poučky, ale lidštějším 

přístupem, potřebou nastolit "soudružskou" atmosféru a zapojit všechny schopné 

ruce do protititovské práce. Podmínkou měl být jen podpis rezoluce. Milunié věřil, 

že případný agent by se brzy prozradil sám a tudíž přehnaná podezřívavost je zcela 

b v ' 406 z ytecna. 

405 Tamtéž, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14, 1.3.1949 Rajkovié Vorlasovi. 
406 Tamtéž, Sv. 68, Ar.j. 284, Jugoslávie 22, 4.5.1949 Milunié. Referát o situaci ve skupině 
jugoslávských komunistů v Praze (září 1948 -duben 1949); O několik měsíců později se Milunié kál 
za svůj omyl: "Můj dřívější stav byl zcela nepřípustným naivním pokusem o kompromis mezi 
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Rajkoviéova argumentace zněla uším československých komunistů přesvědčivěji. 

Tzv. demokratický centralismus, tento logický paradox, umožňující diktaturu malé 

skupinky nad většinou, byl uplatňován nejen ve všech komunistických stranách, ale i 

při organizaci komunisty řízené společnosti a státu.407 Milunié se tak vlastně měl 

proviňovat nejen osobními nedostatky, nýbrž se přímo svými tvrzeními odporujícími 

marxisticko-leninské nauce dopouštět v komunistické straně neodpustitelné úchylky. 

Na šikmou plochu Miluniée dovedlo i přátelství se spolubydlícími z vily 

Na Zátorce. Na návštěvy tam docházeli i někteří studenti a což bylo zvláště 

neodpustitelné, Vaso Srzentié. Rajkovié měl mezi obyvateli vily svého člověka, 

Komadinoviée. Ten ho o všech rozmluvách, které se ve vile vedly, a o všech 

návštěvách informoval. Rajkoviéovi se takto naskytla možnost označit vilu 

za "Miluniéovu frakci". 408 

Milunié měl rázem na krku několik těžkých prohřešků: opilství, neschopnost, 

podezření, že Je provokatérem, nacionalistické tendence, úchylkářství a 

frakcionářství. Jeho situace nebyla růžová. Proti nařčením se nemohl dovolat 

žádného zastání. Hledání nepřátel a nespolehlivých živlů ve vlastních řadách nebylo 

samozřejmě specialitou jugoslávské emigrantské skupiny. Očistou prověrek 

procházela od konce roku 1948 samotná KSČ. Mezi patrony protititovských 

aktivistů nebyla vůle Miluniée chránit.409 

Miluniéovou kauzou se začal odvíjet proces, který je v archivním fondu 

Mezinárodního oddělení ÚV KSČ lakonicky označován jako "Krize ve skupině 

jugoslávských politických emigrantů". 

důsledným hájením linie strany a střežení strany a přílišnou důvěrou a ohledy vůči lidem.": Tamtéž, 
Jugoslávie 22, 11.12.1949 Milunié Popivodovi a Goluboviéovi. 
407 "Demokratický centralismus, zákl. organizační zásada výstavby komunist. stran, organické spojení 
vnitrostranické organizace s přísnou kázní a centralismem, které straně zabezpečuje jak maximální 
rozvoj iniciativy mas, spojení s nimi a správné rozhodování, tak i jednotu a akceschopnost. 
Rozhodující úlohu při probojování zásady d. c. v souvislosti s budováním revoluční strany nového 
typu měl V. I. Lenin. D. c. znamená důslednou volitelnost vedoucích orgánů strany zdola až nahoru, 
povinnost volených orgánů pravidelně skládat účty, přísnou stranickou disciplínu a podřízení menšiny 
většině, závaznost usnesení vyšších orgánů pro orgány nižší. ... Princip d. c. je uplatňován také 
v masových organizacích; za socialismu je zákl. organizačním principem celého společenského 
života.": Příruční slovník naučný, I. díl (A-F), Praha 1962. 
408 A-ÚV KSČ, f. 100/3, Sv. 74, Ar.j. 292, Jugoslávie 14, (nedat. leden-únor? 1949) Rajkovié 
Vorlasovi. 
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Závěr 

Po rezoluci Informbyra nabraly události na poli jugoslávsko - sovětské 

kontroverze rychlého spádu. Obě strany očekávaly, že se krize ve vzájemných 

vztazích brzy rozuzlí. Jugoslávské vedení doufalo v usmíření. Přitom bylo ale 

ochotno podstoupit spíše s Moskvou otevřený konflikt, než přijmout její ponižující 

podmínky. Sovětská strana s dobrovolně povinnou podporou zemí svého impéria 

sázela ve sporu s jugoslávskými komunisty na jejich bezpodmínečnou kapitulaci. 

Zhoršující se vztahy s Jugoslávií hnalo sovětské vedení k nezvratné konfrontaci, 

aniž by předem mělo plán, jak v ní dosáhnout rychlého vítězství. Podcenilo poněkud 

autoritu Titovy osobnosti a schopnost i vůli vůdců KSJ klást drtivému nátlaku 

odpor. Sovětská strategie předpokládala úplnou izolaci Jugoslávie, která pod vládou 

komunistů v minulých měsících úspěšně narušila či úplně zpřetrhala všechny svazky 

se západním světem. Politická a ekonomická blokáda měla dohnat chudý a 

na zahraniční pomoci závislý stát k vnitřnímu rozvratu. Za podpory ze sousedních 

informbyrovských zemí měly prosovětské elementy v jugoslávské straně využít 

nespokojenosti obyvatelstva, vyvolat povstání a usměrnit ho ve vlastní prospěch. 

Po svržení Titovy "kamarily" by utvořily nové stranické vedení. Tomuto "domácímu 

hnutí" se mělo dostat ze zemí Informbyra všestranné podpory, především 

propagandistické. V nejistotě však jugoslávský režim udržovaly hlavně vojenské 

jednotky v blízkosti hranic FLRJ. Na hranicích se vedla permanentní drobná válka, 

na jugoslávské území pronikaly ozbrojené skupiny, aby zde podněcovaly 

partyzánský odboj. 

Jedním z nátlakových prostředků bylo i soustředění skupin protititovských 

emigrantů v zemích sovětského bloku. Od počátku se zabývala především 

propagandou, šířenou do Jugoslávie. Avšak stejně jako ostatním oblastem 

protijugoslávské kampaně, ani jugoslávské emigraci se nedostalo předem 

vypracovaného plánu. Proto v prvním období své existence ji v mnoha ohledech 

provázela improvizace. Nejasná byla její struktura, organizace na úrovni celého 

bloku, postavení a poměr k hostitelské zemi, její cíle a využití, představa o jejím 

uplatnění po brzy očekávané jugoslávské porážce. Teprve, když začalo být zřejmé, 

409 Tamtéž, Sv. 68, Ar. j. 284, Jugoslávie l, Přehled o dosavadní činnosti odboru pro Jugoslávce 
(únor 1949) 
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že tato optimální eventualita není otázkou dnů a týdnů, nýbrž se odkládá do blíže 

nespecifikované budoucnosti, začaly být spontánně vyvstalé problémy konečně 

řešeny. 

Dlouho se očekával příchod významnějších osob, které by mohly platit za 

adekvátní protiváhu proti Titovu vedení. Až na Popivodu a Goluboviée, kteří stejně 

zaujímali v jugoslávské politické oligarchii druhořadé pozice, se žádné důležitější 

osobnosti jugoslávské komunistické strany v řadách emigrace neobjevily. Pražskou 

skupinu reprezentovali v tomto počátečním období hlavně bývalí partyzáni, 

odměnění poválečným režimem za své zásluhy diplomatickými funkcemi. 

Okolnosti, na jejichž vznik neměli pranepatrný vliv, jim rázem umožnily hrát roli 

alternativy vůči zbožštělým jugoslávským vůdcům, jejichž šance v odporu proti 

všemocnému Sovětskému svazu se zdály být předem odsouzené k neúspěchu. 

Nereálné ambice a iluze o vlastní důležitosti těmto čerstvým protititovským 

aktivistům zastřela pravý stav věcí. Stali se totiž jen obyčejnými pěšci 

na šachovnici, o jejichž osudu rozhoduje herní taktika, kterou nemají nejmenší 

možnost jakkoli ovlivňovat. Ve svých pěti minutách slávy si tito emigranti 

představovali, že právě rozhodují o budoucnosti miliónů obyvatel své země. Tyto 

představy se však z dnešního pohledu jeví jako velmi bláhové a přehnané 

sebevědomí jejich původců jako nabubřelé a směšně troufalé. Taktéž rozepře, 

kterými žila pražská emigrantská komunita, působí dnes malicherně. Protivníci se 

sporům osobní povahy snažili vtisknout ideologický obsah podle šablony známé 

z dějin ruské bolševické strany, kdy se pasovali do role vítězných vůdců a své soky 

přirovnávali k poraženým heretikům. Přestože poměry v jugoslávské politické 

emigraci byly spíše karikaturou jejího bolševického předobrazu, osobní konflikty se 

v ní vedly s nemenší zavilostí. 

Události, z dnešní perspektivy "velkých dějin" jen okrajové, prožívali jejich aktéři 

pochopitelně jako své velké životní drama. Snižujeme-li tedy význam vlivu 

emigrantských aktivit na hlavní proud politického dění, rozhodně tím nechceme 

bagatelizovat rozměr těchto životních dramat. Ať už to bylo vědomé rozhodnutí či 

shoda okolností, co tyto lidi vedlo k protivládní politické činnosti a do emigrace 

v druhé komunistické zemi, museli často podstoupit nesnadné oběti: ztrátu domova, 

rodiny, životních jistot. Svým politickým angažmá se rovněž vystavovali nebezpečí 

společenské, ale nakonec i fyzické likvidace. Tuto hrozbu pociťovali více ze strany 
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jugoslávských titovských tajných služeb. Jak ale v roce 1949 ukázaly 

vykonstruované procesy v Maďarsku a Bulharsku, mnohem reálněji je ohrožovala 

moc, pod jejíž křídla se rozhodli uchýlit.410 

Na druhé straně požívali jugoslávští emigranti výhod režimu, který připravil 

bezpráví, ztrátu svobody či života a mnohá jiná příkoří tisícům vlastních občanů 

(nehledě na ztrátu politických svobod celé populace). S touto represí "třídních" a 

jiných nepřátel jugoslávští emigranti bezesporu souhlasili, protože pro ně 

ztělesňovali překážku na budovatelské cestě k vysněné beztřídní společnosti. A však 

neuvědomovali si, že stejně jako tito nepřátelé, se sami dostali do soukolí, v němž 

se výběr obětí často logickým rozlišením na "my" a "oni" neřídil. 

Pražská skupina jugoslávských politických emigrantů se ve svém prvním období, 

které sledovala tato práce, věnovala hlavně aktivitám spojeným se svým utvářením a 

dotvářením. Zahájila rovněž činnost na svém hlavním úkolu, na propagandě tiskem i 

rozhlasem. Zaznamenala několik neúspěchů a jednu porážku v zápase o jugoslávské 

učně. Na druhé straně si vysloužila "uznání" v podobě hrubých urážek, které jim 

věnovala jugoslávská média. Od chvíle, kdy se přestala starat pouze o technické 

zabezpečení, ale rozproudila se mezi jejími vůdčími členy diskuse o postavení 

skupiny a charakteru její práce. Zvláště intermezzo, které následovalo po učňovské 

akci, ukázalo na množství neduhů a nejasností. V cizím prostředí izolované a 

do sebe zahleděné skupince se začal projevovat emigrantský komplex. Odlišné 

názory a osobní antipatie narůstaly v nepřekonatelnou animozitu. 

Rozbujení těchto sporů o základní otázky, jejichž řešení by vlastně ani pražské 

skupině nemělo příslušet, do jisté míry umožňovala zmíněná absence plánu 

na vyšších pozicích. Z dostupných archivních pramenů lze vyčíst v jednání 

odpovědných československých funkcionářů improvizovanost a názorovou 

nevyhraněnost. Také netečnost KSČ k narůstajícím nešvarům mezi jugoslávskými 

emigranty způsoboval v systému založeném na bezvýhradné poslušnosti 

pravděpodobně nedostatek sovětských direktiv. I když vzhledem ke konspirativnímu 

charakteru komunikace mezi Informačním byrem, Geminderovým mezinárodním 

410 Ostatně se o tom mohla pražská skupina o něco později přesvědčit sama, přestože na ni výroba 
československého procesu neměla díky změně priorit sovětské politiky tak drtivý dopad jako na jejich 
budapešťské a sofljské kolegy. 
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oddělením a příslušnými moskevskými orgány nám nezbývá mc jiného než 

spekulovat. Pasivní postoj československých soudruhů částečně nahrazovaly zásahy 

Popivody a Goluboviée, kteří pravděpodobně v řadě případů jednali z vlastní 

iniciativy, jak jim nepropracovanost protijugoslávské kampaně dovolovala. Po celou 

první fázi pobytu jugoslávských antititovců v Československu KSČ stanoviska 

"bukurešťských soudruhů", prosazovaná lvanoviéovou linií, více méně respektovala. 

A však československým komunistům nic nebránilo, aby si mezi jugoslávskou 

emigrací neudržovali jisté pojistky. Vedle patrně již v létě 1948 Sověty zvoleného 

lvanoviée, podporovali českoslovenští soudruzi "své" lidi, jimž mohli za každých 

okolností důvěřovat. "Jedničkou" tu bez pochyby byla Lenka Reinerová, která 

ve skupině působila jako "spojka" na Ústřední výbor a úzce kooperovala 

s instruktorem Karlem Vorlasem a dalšími představiteli KSČ. Kromě úkolu 

zajišťovat emigrantům servis a hladký průběh jednání mezi jejich vedením a ÚV 

KSČ, měla ve skupině i funkci kontrolní, i když plné prosazení této role spadá až 

do období za časovým horizontem vymezujícím tuto práci. Přímé funkce 

v emigrantském vedení se jí zatím dosáhnout nepodařilo, v pozici sekretářky však 

její vliv nebyl zanedbatelný. Teodor Balk byl v praktické politice svou ženou 

zastíněn. Přestože zaujal místo v prvním emigrantském vedení, brzy se i 

pro obecnou nelibost kolegů k jeho osobě stáhl do ústraní. 

Od počátku aktivizace jugoslávské emigrace v Praze se v exilové komunitě 

vytvářel systém pomyslné hierarchie. Podněcovateli tohoto procesu byli do jisté 

míry emigranti sami. Členové komunistické strany si nárokovali větší vliv a lepší 

postavení než nestraníci. Svou roli při sociální stratifikaci také sehrály starší 

přátelské a klientské vazby. Skupiny, které tvořily jádro komunity, si udržovaly 

určitou stabilitu. Na jedné straně tak stála skupina bývalých zaměstnanců pražské 

ambasády, na druhé "Američané", kteří se však dále dělili podle toho, zda působili 

na washingtonském velvyslanectví nebo v misi při OSN v New Yorku. Dalším 

"mocenským centrem" byla Lenka Reinerová se svým manželem. Ostatní, kteří se 

k pražské emigraci připojili samostatně, jako Rajkovié, Perié, Komadinovié a další 

tendovali k jednomu z těchto "center". V ,jádru" emigrantské komunity se 

v počátečním období odvíjel hlavní proud jejího politického života. Z kolektivu 

studentů na něm participovali jen jednotlivci a učňové se drželi (byli drženi) zcela 

stranou. 
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Za této konstelace na konci roku 1948 a počátkem roku 1949 proběhl ve skupině 

mocenský boj. Nejprve z něj byla vyřazena skupina z pražského velvyslanectví, 

diskreditovaná zradou Rajka Popoviée a "šmelinářskou" aférou. Pracovníci aparátu 

KSČ jim také od prvního kontaktu příliš nedůvěřovali a rovněž se za ně nikdo 

v Moskvě a Bukurešti nezasazoval. Členům této skupiny také neprospívala malá 

soudržnost a vzájemné očerňování. 

Vůli k uchopení vůdcovství ve skupině projevili už na přelomu srpna a září 1948 

Slobodan Ivanovié, Pero Dragila, Milutin Rajkovié a Josip Milunié. Kolem posledně 

jmenovaného se soustředilo "centrum" podporované tzv. newyorskou skupinou. 

Na rozdíl od Ivanovičova centra, které přesunulo těžiště moci do redakce NB, 

postrádalo zásadní podporu z Bukurešti. 

Prostor pro mocenský střet umožnilo i onemocnění Lenky Reinerové, která se na 

čas dění mezi emigranty vzdálila. 

Rozuzlení celé aféry tato práce již podrobně nesledovala. Milunié se v lednu 

1949 po návštěvě Popivody a Goluboviée, kteří osobně podpořili Ivanovičova 

stanoviska, musel podrobit sebekritice a vzdát se své funkce tajemníka stranické 

organizace, v níž ho vystřídal Rajkovič. Nakonec byl v květnu i se ženou ze skupiny 

vyloučen. Miluničovi byli posléze vystěhováni z Prahy do Hradce Králové, kde 

ve "vyhnanství" strávili téměř rok. Ivanovič a Dragila dokonce požadovali 

Miluniéovo zatčení, což českoslovenští komunisté odmítli. 

Ptáme-li se po implicitních příčinách těchto rozbrojů, můžeme ihned vyloučit 

jejich nacionální motivaci. Žádný z prohádaných archivních dokumentů se nezabývá 

národnostním složením skupiny. Podle životopisů a jmen můžeme soudit, že většinu 

tvořili lidé srbského původu. Přítomni však byli příslušníci všech jihoslovanských 

národů. Důsledný internacionalismus nedovoloval těmto věřícím komunistům 

rozlišovat se mezi sebou podle nacionálního klíče. V prvním větším konfliktu proti 

sobě stáli Chorvat Milunič na jedné a Chorvat Dragila se Srbem Ivanovičem 

na druhé straně. Tyto jugoslávské komunisty spojovala zkušenost boje pod vlajkou 

s rudou hvězdou proti společným nepřátelům z řad okupantů i vlastních národů. 

Tato partyzánská minulost zakládala nový, společně sdílený patriotismus. Na účast 

v národně osvobozeneckém hnutí byli patřičně hrdí a používali ji jako argumentu 

k vlastní výlučnosti. 
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Naopak averzi v nich vyvolával nacionálně indiferentní intelektuál Teodor Balk a 

na Lenku Reinerovou pohlíželi jako na nastrčenou figuru československých 

komunistů, kteří se velké vážnosti mezi Jugoslávci netěšili. Brzy nato se proti 

Reinerové a Balkovi objevily i antisemitské argumenty, v duchu Ždanovovy kritiky 

kosmopolitismu. 

V následujících měsících nezůstala pražská skupina bez působení vnějších faktorů 

na mezinárodní i domácí československé politické scéně. Především ji čekalo řešení 

otázky postavení v rámci celé protititovské emigrace a úpravy organizace vlastní 

skupiny. Kritickou třecí plochu představoval požadavek na vyjasnění poměru 

emigrantské organizace vůči KSČ a statutu jejích členů v československém státě. 

Určujícím faktorem se stala změna postoje KSČ k situaci v emigrantské komunitě 

a počátek aktivnějších zásahů do jejího života a uspořádání. Dosti patrně se 

projevovaly známky nesouladu mezi Geminderovým oddělením a Popivodou a 

Goluboviéem. Nesrovnalosti na komunikační linii Moskva - Praha - Bukurešť 

budou zajímavou otázkou pro budoucí bádání. Život pražské skupiny také silně 

poznamenaly politické procesy v Maďarsku a Bulharsku na podzim 1949. Konflikty 

se tímto posunuly do nové roviny a vystavovaly jejich aktéry hrozbě likvidace nejen 

politické. Na konci roku 1949 v emigrantské skupině zavládla posedlost hledáním 

vlastního Brankova či Hadži-Panzova. (Tyto dvě čelné postavy emigrantských 

skupin v Sofii a Budapešti, byly souzeny jako jugoslávští špioni.) Ivanovié a 

Dragila, kteří v létě neuspěli s prosazením svých představ o charakteru a organizaci 

emigrace (ačkoliv jednali podle Popivodova návodu), se pod vlivem procesů 

s vysokými funkcionáři v Maďarsku a Bulharsku osmělili k napadání 

"oportunistické" linie v ÚV KSČ. Českoslovenští komunisté se rozhodli prosadit 

novou koncepci, která chtěla aktivity emigrantů podřídit větší kontrole a značně 

ubrat na jejich ambicích. Bezpochyby zde Geminderův aparát nejednal na vlastní 

pěst. Změnu připravovali českoslovenští soudruzi od léta 1949. V červenci nebo 

srpnu (přesný údaj prameny neposkytují) byl do Prahy z Francie povolán Anton 

Rupnik, nezatížený titoistickou minulostí jugoslávských partyzánů. Po Geminderem 

předem rozhodnuté "volbě" nového vedení vystřídali Ivanoviéovu skupinu 

Reinerová a Rupnik. Přestože lvanovié zůstal v čele redakce NB, bylo jeho 

postavení oslabeno návratem rozhodujících pravomocí do rukou výboru organizace 
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a novou redakční radou, v jejímž čele stanul Teodor Balk. Podporu novému vedení 

zajišťovali "mladí dělníci", popuzení záměrně proti ,jádru" emigrantské komunity, 

které mělo tendenci je podceňovat. Podle nové koncepce představované Reinerovou 

a "dělníkem" Rupnikem, získávali mladí dělníci na důležitosti. Jejich práce 

v československých továrnách byla vydávána za stejně důležitou či dokonce 

důležitější součást "boje proti Titově klice" než "politická práce", jíž se zabývalo 

emigrantské jádro. Před volbou nového vedení byla zinscenována kritika lvanoviée, 

Dragily a Rajkoviée. Mladí dělníci a někteří studenti je nevybíravým způsobem 

napadli a v ovzduší kampaně hledání vnitřního nepřítele je obvinili ze špionáže. 

KSČ tak chtěla pravděpodobně jen oslabit jejich pozice, protože byli následně 

zvoleni do rozšířeného výboru stranické organizace a lvanovié potvrzen ve funkci 

šéfredaktora. Výsledkem ale nebylo zpokornění, nýbrž ostrý protiútok. Trojice se 

odmítla účastnit práce výboru, ovládané Reinerovou a Rupnikem, dokud nebudou 

vznesená obvinění vyvrácena. Jako záminku k ignorování Balkem řízené redakční 

rady použili lvanovié a spol Rajkovičův rozbor knihy Ztracený rukopis. Rajkovié 

obvinil Balka z protisovětských pomluv, kosmopolitismu a trockismu. Pod výzvu 

proti diktatuře "porodice Balk", která byla zaslána dokonce Slánskému a v níž se 

vyzývalo k Balkově zatčení, se podepsali kromě lvanoviéovy skupiny i někdejší 

stoupenci Miluniée a někteří studenti. Do Prahy přivolaní Golubovié a Popivoda 

napětí uvolnili jen minimálně. Nabádali sice vzbouřence k respektování autority 

ÚV KSČ a Rupnika, v podstatě však podpořili odpor proti Balkovi a Reinerové a 

povýšenecké chování k bývalým učňům. "Rozvratnická" činnost frakce kolem 

redakce NB již však dále nepokračovala. Nejspíše díky Popivodově a Goluboviéově 

zásahu se odstranění lvanoviée, Dragily a Rajkoviée jen o několik měsíců opozdilo. 

Tak jako kdysi Milunié byli nyní i oni vyloučeni ze strany. KSČ jim však navíc 

určila, aby se z "maloměšťáckých" sklonů léčili v profesi pomocného dělníka. 

Pokud však výrobci obvinění pro inscenovaný proces uvažovali tak jako 

v sofijském a budapešťském případě o použití jugoslávské karty, nehledali své oběti 

v Ivanoviéově frakci, nýbrž mezi těmi, kteří udržovali dobré vztahy s funkcionáři, 

vybranými za členy smyšlené nepřátelské skupiny ve straně. Reinerová a Balk byli 

nejprve na základě rozhodnutí právě založeného Koordinačního centra jugoslávské 

politické emigrace v červnu 1951 odvoláni z práce skupiny na zcela jiný pracovní 

úsek. Anton Rupnik, který se vedle Popivody a Goluboviée stal druhým 
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místopředsedou tohoto centrálního orgánu, hodil ochotně svou spolupracovnici 

(a více méně i instruktorku) přes palubu. Od Geminderových lidí se tak distancoval 

v pravý čas, protože se pod samotným Geminderem již židle povážlivě houpala. 

Geminder byl v září 1951 odvolán, přeřazen do funkce ředitele zahraničního vysílání 

československého rozhlasu a v prosinci téhož roku zatčen. Lenka Reinerová svého 

šéfa následovala do vyšetřovací vazby o tři měsíce později. Její jméno se nakonec 

při procesu s "protistátním spikleneckým centrem" nevyskytlo. V obžalovacím spise 

k smrti odsouzeného Bedřicha Gemindera však k jeho "zločinecké" činnosti patřily 

kontakty a podpora "známého trockisty a jugoslávského špiona Teodora Balka." 

(Balk ovšem paradoxně nikdy, pokud víme, stíhán nebyl.) 

Zkušený funkcionář Rupnik se sice vyhnul osudu svých přátel a patronů, Londona, 

Gemindera, Reinerové a dalších, nakonec byl ale přeci jen odsunut na druhou kolej 

rehabilitovaným Miluniéem. V roce 1952 však jejich rivalitu ukončili zástupci 

mladých dělníků, kteří ve vedení stranické organizace obsadili většinu míst. 

Po Stalinově smrti a prvních náznacích vůle Sovětského svazu k normalizaci 

vztahů s Jugoslávií, zachvátila emigrantskou skupinu v Československu 

dezorientace. Zvláště příslušníci původního jádra nechtěli uvěřit, že demobilizace sil 

protititovských aktivistů se děje na pokyn Moskvy a považovali ji za projev zrady 

československých komunistů. Nemohli rovněž pochopit, že se jim po likvidaci 

Gemindera a dalších "zrádců, špionů a sabotérů" v KSČ, nedostalo satisfakce. 

Ivanovié, Dragila a někteří další tuto situaci řešili pokusem o ilegální přechod hranic 

do Sovětského svazu. 

V pozdějších letech se někteří rovněž rozhodli pro návrat domů. Mnozí naopak 

v Československu zapustili kořeny. Někdejší studenti a učni nalezli uplatnění 

ve svých oborech a propracovali se i na prestižní posty v universitní a vědecké sféře: 

Gojko Lončar, profesor ČVUT, Jovan éirlié, v 70. letech rektor Vysoké školy 

textilní v Liberci, historik Veselin Starčevié ad. V obecném povědomí dnešní české 

společnosti také vystupují známá jména někdejších informbyrovců v druhé generaci: 

Jacques Rupnik, architekt Vlado Milunié, rozhlasová moderátorka Světlana 

Popoviéová. Živoucí legenda Lenka Reinerová dnes ve svých knížkách, rozhovorech 

a v televizních a rozhlasových pořadech vzpomíná spíše na předválečná a válečná 

léta. Poválečnému období se stejně jako mnozí jiní pamětníci raději vyhýbá. 
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Přílohy 

Příloha 1: 

Jugoslávští studenti v Československu 1946/1947 

A) Rozdělení podle republik 

Bosna a Černá Chorvatsko Makedonie Slovinsko Srbsko neurč. celkem 
Herceg. Hora 

stipendisté 
čs. vlády 22 15 24 13 ll 57 - 142 
studenti v 
rámci I - 3 - - 4 - 8 
reciproční 

.výtn~ny 
"specialisté" 
v rámci - - I - I 2 - 4 
reciproční 

výiTlěny 

stipendisté 
jugoslávských 6 I 2 2 5 I 34 51 
institucí 
studující na 
vlastní ll 3 25 2 18 117 - 176 
náklady 
"specialisté" 
na vlastní - - 4 I 1 2 - 8 
náklady 

Poznámka: Nejedná se zde o údaj o národnosti, nýbrž pouze o místním původu na základě vnitřního 
administrativního členění Jugoslávie po roce 1945. V kolonce "stipendisté jugoslávských institucí" 
není uveden původ u osob, financovaných institucemi na federální úrovni. Pojem "specialisté" 
označuje studenty, kteří v Československu pokračovali v postdiplornním studiu. 
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B) Rozdělení podle studijních oborů 

stipendisté studenti v "specialisté" stipendisté studující "specialisté" 
čs. vlády rámci v rámci jug. na na vlastní 

reciproční reciproční institucí vlastní náklady 
výměny výměny náklad v 

lékařství 33 2 - - 50 -
filozofie 7 - - - 19 -
právo - - - - 3 -
pedagogika - - - - 6 -
přírodní vědy - - - - 2 -
farmacie - - - - 3 -
chemie 9 - - 2 29 1 
agronomie 32 1 1 - 7 1 
obuvnictví - - - 1 - -
potravinářství - - - 2 - 1 
techn. obory 37 3 3 8 35 4 
architektura 9 1 - - 4 1 
stavebnictví 4 - - - 6 -
metalurgie 6 - - 6 2 -
báňské školy - - - 5 - -
veterinářství - - - - 3 -
obchod/ekonomie 2 - - 1 4 -
umělecké školy 3 1 - 7 2 -
kinematografie - - - 19 - -

·--····---·-··-··········- ,,,,,,,,,, .. ,,, .. ,,,,,,,.,.,_,, .. , .... ,,,,, .. ·············--····-····- ......... _ .. ___ ·····-···-··· ·--------· --·-·----....... ·-···- ············-
......... ________________ 

···-·-·-·····-····--- -···-----·····-··--···-
celkem 142 8 4 51 176 8 

-·····-·-···-······ ············--·····-··-····-··-······ 

Poznámka: V obou tabulkách ne lze provést prostý součet jednotlivých položek, jelikož někteří 
studenti dostávali stipendium ze dvou zdrojů. Takové osoby jsou v tabulce uvedeny dvakrát. 

Pramen: Tabulky vypracovány na základě soupisu jugoslávských studentů v Československu: AJ, 
316-F-118, 1950 (Ministarstvo za nauku i kulturu vlade FNRJ). Spisak naših studenata koj i su 
studirali u Čehoslovačkoj u školjskoj 1946/1947 godini. 

···-··---·· 

140 



Příloha 2: 

Seznam studentů- stipendistů k 15. březnu 1949 

1. Andjelkovski Načo 

2. Andonovié Marija 

3. Čukié Milica 

4. Čumlivski Bora 

5. Čupin Mara 

6. Galantié Kosta 

7. Kljakié Veselin 

8. Kovačevié Gospava 

9. Kovačevié Milan 

1 O. Lončar Gojko 

ll. Majnarié Marica 

12. Mataija Ivanka 

13. Maksimovié Boško 

14. Miličevié Predrag 

15. Milišié Djordje 

16. Mučev Dimitar (Liberec) 

17. Novovié Novo 

18. Nikolié Antica 

19. Pavičié Marica 

20. Ponjavié Pane 

21. Popovié Danica 

22. Reljié Jakša 

23. Serdar Luka 

24. Skalar Franc 

25. Skrinareva Jelka 

26. Smiljanski Milan 

27. Stefanovié Nadežda 

28. Todorovié Aleksa 
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29. Tumara Slobodan 

30. Ujevié Ivan 

31. Uroševié Branislav 

32. Velimirovié Aleksa 

3 3. V erstovšek Boris 

34. Verstovšek Radmila 

35. Vincek Željko 

36. Trajkov Stefan (Stř. prům. škola) 

37. Tomié Uroš (Stř. prům. škola) 

38. Veruovié Budimir (Stř. prům. škola) 

39. Blaževski Toma (Liberec) 

40. Samardžié Vojislav (Ostrava) 

41. Gladovié Aleksa (Brno) 

42. Šekeljié Rodoljub (Brno) 

43. Djokovié Milovan (Brno) 

44. Radovanovié Aleksa 

45. Žegarac Ilija 

46. Pavel Šidlof (Stř. prům. škola) 

47. Milinkovié Dušan (Stř. prům. škola) 

48. Janičijevié Milovan 

49. Eduard Delié (Brno) 

50. Vitorovié Velizar (Stř. prům. škola) 

Poznámka: Jugoslávští studenti, kteří se vyslovili pro rezoluci lB. Na základě toho jim bylo uděleno 
stipendium Ministerstva školství, věd a umění ČSR. 

Pramen: A- ÚV KSČ, f. l 00/3, Sv. 74, Ar. j. 292, Jugoslávie 8. 
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Příloha 3: 

Jugoslávští emigranti studující v Československu (listopad 1949) 

A) Rozdělení podle místního původu 

Bosna a Černá Chorvatsko Makedonie Slovinsko Srbsko jiný Celkem 
Hercegovina Hora původ 

5 1 5 2 - 16 3 32 

Poznámka: Tabulka odpovídá počtu jugoslávských občanů, kteří pobírali stipendium čs. vlády 
listopadu 1949. Tento počet se často měnil. V kolonce ,jiný původ" jsou uvedeni dva jugoslávští 
občané narození v ČSR a jedna osoba, u niž se místo narození nepodařilo identifikovat. Studenti, 
pocházející z Bosny a Hercegoviny jsou vesměs srbského původu. Totéž platí nejméně o jednom ze 
studentů pocházejících z Chorvatska. 

B) Rozdělení podle oborů 

agronomie lékařství technické filozofie umělecké obchod/ film VŠPV SPŠ 
obory obory ekonomie 

4 4 6 4 2 1 1 6 4 

Poznámka: SPŠ (Střední průmyslová škola); VŠPV (Vysoká škola politických věd) 

Pramen: Tabulky vyhotoveny podle: A-ÚV KSČ, f. 100/3, Sv. 74, Ar. j. 292, Jugoslávie 22, 
18.11.1949 KJN Ministerstvu školství věd a umění ČSR (Tognerovi). Spisak jugoslovenskih studenata 
-stipendista, koj i studiraju u Čehoslovačkoj. 



Příloha 4: 

Domovy mladých Jugoslávců v ČSR (k 1.12.1947) 

1. OPM Aš 

2. fy Zbrojovka Brodec nad Sázavou 

3. OPM Čelákovice 

4. fy Avia Čakovice 

5. OPM Frýdlant v Čechách 

6. Stalinovy závody Horní Litvínov 

7. fy Podhajský Hostivař u Prahy 

8. OPMCheb 

9. OPM Jablonec nad Nisou 

1 O. OPM Josefův Důl u Ml. Boleslavi 

ll. fy Poldina Huť Kladno 

12. OPM Klatovy 

13. OPM Krnsko 

14. fy Alba Komárov u Hořovic 

15. OPM Děčín 

16. OPM Liberec 

17. Východočeské bavlnářské závody Náchod 

18. OPM Nejdek 

19. Čsl. vlnař. závody Nové Město pod Smrkem 

20. fy Synthesia Pardubice- Semtín 

21. OPM Plzeň 

22. ÚSÚ hl. m. Prahy, Vysočany, ul. 5. května 

23.ÚSÚ hl. m. Prahy, Praha XVI., Na Cihlářce 1977 

24. ÚSÚ hl. m. Prahy, ul. J. Masaryka 

25. fy RAKO Rakovník 

26. OPM Rychnov n. Kněžnou 

27. OPM Slaný 

28. OPM Karlovy Vary 
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29. OPM Strakonice 

30. Pojizerské vlnařské závody Tanvald 

3l.OPM Ústí n. Labem 

32. OPM Teplice- Šanov 

33. OPM Varnsdorf 

34. Zbrojovky Vlašim 

35. Spojené ocelárny Vrchoslav u Teplic- Šanova 

36. Domov mladých Bulharů, Automobil. závody Choceň 

37. OPM Hradec Králové 

38. Moravské vlnařské závody Bruntál 

39. ČZPM Brno- Hlinky 122/124 

40. ČZPM Brno -Hlinky 38/41 

41. Tatra Kopřivnice 

42. Spojené továrny na obráběcí stroje Kuřim u Brna 

43. Sigma Lubín u Olomouce 

44. Moravia Mariánské Údolí u Olomouce 

45. Ostravské strojírny a slévárny 

46. OPM Ostrava 

4 7. MEZ Mohelnice na Moravě 

48. Vítkovické železárny 

49. Baťa Otrokovice 

50. OPM Prostějov 

51. ČZPM Rajhrad u Brna 

52. OPM Svitavy 

53. OPM Třinec 

54. Zbrojovky Vsetín 

55. Baťa Zlín 

56. Baťa Svit u Popradu 

57. Baťa Bošany 

58. Škodovy závody Dubnica nad Váhom 

59. Povážské strojírny Povážská Bystrica 

Pramen: A-ÚV KSČ, f. 100/3, Sv. 68, Ar. j. 284, Jugoslávie ll, Přehled o jugoslávské emigraci. 
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Příloha 5: 

2. Přehled učňů ve výrobě v ČSR podle míst učení a podle odvětví ke dni 28. 
VIII. 1948. 

Místo internátu Počet učňů Odvětví 
1. Batovani (?) 46 kožedělný průmysl 
2. Bošany 26 kožedělný průmysl 
3. Brno Hlinky 122 50 strojírenství 
4. Brno Hlinky 39/41 60 strojírenství 
5. Rajhrad u Brna 87 strojírenství 
6. Cheb 35 strojírenství 
7. Děčín 43 strojírenství 
8. Čelákovice 50 strojírenství 
9. Dub ni ca nad V áhom 55 strojírenství 
10. Frýdlant 55 textilní průmysl 
ll. Horní Litvínov 75 chemický prům., 36 

strojírenství, 39 
12. Hradec Králové 50 strojírenství 
13. Jablonec nad Nisou 47 stavební prům., 18 

strojírenství, 39 
14. Kladno 45 strojírenství 
15. Klatovy 28 kožedělný prům. 
16. Komárov u Hořovic 28 strojírenství 
17. Kuřim 62 strojírenství 
18. Kopřivnice 53 strojírenství 
19. Liberec 23 strojírenství 
20. Lubín 30 strojírenství 
21. Mariánské Údolí 32 strojírenství 
22. Mladá Boleslav 81 strojírenství 
23. Mohelnice na Moravě 37 strojírenství 
24. Moravská Ostrava 103 strojírenství 
25. Strakonice 41 kožedělný prům., 

13 
26. Plzeň 198 strojírenství, 28 
27. Povážská Bystrica 34 strojírenství 
28. Praha XII 121 strojírenství 
29. Čelákovice 90 strojírenství 
30. Praha- Vysočany 261 strojírenství 

grafický, 45 
strojírenství, 29 

31. Praha XVI, Na Cihlářce 52 různý, 7 
32. Praha- Hostivař 27 strojírenství 
33. Rakovník 27 strojírenství 
34. Rxchnov n(ld!_(n~~l1_Qu - 40 kerami~ký prům. _ 

. - - ________________ L:: ____ - .. 
-
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35. Semtín 20 strojírenství 
36. Slaný 82 chemický prům. 
37. Staré Role (?) 23 strojírenství 
38. Kraslice 50 keramický prům. 
39. Svit 50 strojírenství 
40. Svitavy 58 textilní prům. 
41. Tanvald 48 textilní prům. 

strojírenství, 1 O 
42. Teplice - Šanov 48 textilní prům., 38 

chemický prům., 14 
43. Třinec 40 strojírenství, 34 
44. Brodec nad Sázavou 46 strojírenství 
45. Ústí nad Labem 57 strojírenství 

strojírenství, 49 
46. Varnsdorf 28 chemický 8 
47. Vlašim 29 strojírenství 
48. Vrchoslav 37 strojírenství 
49. Vsetín 30 strojírenství 
50. Zlín 46 strojírenství 
51. Žandov 30 kožedělný prům. 

Celkem 2814 strojírenství 

------------~---- -- - --- ·---~·-· ---------- ·--

1. Rozdělení žáků středních technických škol v ČSR podle míst 

1. Praha 43 
2. Ústí nad Labem 5 
3. Mladá Boleslav 6 
4. Děčín 43 
5.Bmo 6 
6. Liberec 8 
7. Teplice- Šanov 4 

Celkem: 115 

Poznámka: V původním textu zkomolené místní názvy jsou upraveny. Otazník označuje zkomoleninu, 
kterou se nepodařilo identifikovat. 

Pramen: AJ, fond MR, f-82, převzato z: TRIPKOVIé Dj. i M., Iskušenjajedne mladosti. 
Jugoslovenski omladinci u Čehoslovačkoj 1946-1948. g. Beograd 1988, s. 84-85. 
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Příloha 6: 

Jugoslávští političtí emigranti (září? 1948) 

1. Rajko A. Popovié, delegát ministerstva osvěty 

2. Ing. Aleksandar S. Popovié, delegát ministerstva financí 

3. Branko Vlaškalié, gen. tajemník Jugoslávské národní fronty v ČSR 

4. Živojin Subié, vychovatel Domovajug. učňů v Plzni 

5. Sofija Subié, vychovatelka Domovajug. učňů v Plzni 

6. Djordje Milišié, tajemník v delegaci FLRJ při OSN 

7. Boris Verstovšek, tajemník v delegaci FLRJ při OSN 

8. Aleksa Todorovié, tajemník v delegaci FLRJ při OSN 

9. Novo Novovié, úředník delegace FLRJ při OSN 

10. Vilma Rijavec, zaměstnanec velvyslanectví FLRJ ve Washingtonu 

ll. Radmila V erstovšek 

12. Angelina Milišié 

13. Antica Nikolié 

14. Vera Ivanovié 

15. Dušanka Dragila 

16. Salih Hadžiosmanovié, student 

17. Aleksandar Georgijevié, novinář 

18. Ing. Djordje Lojančié, delegát ministerstva hornictví 

19. Ing. Velimir Raduševié, reerent obchodního zastupitelství 

20. Miodrag D. Popovié, úředník ministerstva těžkého průmyslu 

21. Dr. Draga Čukié 

22. Dana Popovié 

23. Sofija Raduševié 

24. Lenka Balk 

25. Milica Popovié 

26. Radmila Lojančié 

27. Borislav Čolié 
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28. Anica Smiljanski, úředník obchodního zastupitelství 

29. Milan Smiljanski, úředník obchodního zastupitelství 

30. Velizar Vitorovié, vojenský chovanec 

31. Veselin Kljakié, student 

32. Gojko Lončar, student 

33. Slobodan Tumara, student 

34. Milica Čukié, student 

35. Luka Serdar, student 

36. Ivan Ujevié, student 

37. Borivoj Razié, student 

38. Ročko Nadjo Andjelkovski, student 

39. Branislav Uroševié, student 

40. Jakša Reljié, student 

41. Dušan Milinkovié, student 

Pramen: A-ÚV KSČ, f. 100/3, Sv. 68, Ar. j. 284, Jugoslávie 11, Přehled o jugoslávské emigraci. 
"Jugoslávci žijící v Praze". 

Pomámka: Soupis jugoslávských občanů v ČSR, kteří se vyslovili pro rezoluci Informbyra, pořízený 
pravděpodobně během září 1948. Semam není zjevně ani pro daný moment úplný. Chybí jména 
všech vedoucích představitelů: Ivanoviée, Dragily, Miluniéových, Balka, Rajkoviée. 
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