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Posudek na rigorózní práci Mgr. Ondřeje Vojtěchovského 

Formování jugoslávské informbyrovské emigrace v Ceskoslovensku 

V současné době již do určité míry odeznívá příval (někdy i mondénního) 

zájmu o historii první fáze existence východního bloku, který po změně politické 

situace a zpřístupnění dosud utajovaných dokumentů vypukl počátkem 

devadesátých let. Autoři prací věnovaných vývoji sovětské zájmové sféry ve druhé 

polovině 40. a na počátku 50. let si až na výjimky vybírali lákavé náměty z oblasti 

vysoké politiky, nedočkavě využívali doposud nepřípustných dokumentů vzniklých z 

činnosti nejvýznamnějších mocenských a politických institucí států sovětského bloku. 

Komplexnější zpracování vývoje jednotlivých států sovětské zájmové sféry a jejich 

vzájemných vztahů však i nadále povětšinou schází. Nabízející se předpoklad, že 

téma, kterým se ve své rigorózní práci zabýval Ondřej Vojtěchovský, dnes již není 

příliš atraktivní, tak není podle mého soudu správný. O. Vojtěchovský totiž důkladně, 

takřka do všech podrobností, zpracovává parciální, nikoliv však banální téma. Právě 

podrobný výzkum dílčích problémů následně umožní i nový, celistvější, a tedy 

přesnější pohled na historii východního bloku. 

O. Vojtěchovský původně zamýšlel analyzovat historii československo

jugoslávských vztahů v celém období roztržky mezi Stalinem a Titem, tedy v letech 

1948 -1953. Téma však postupně redukoval jak chronologicky, tak tématicky. 

Ukázalo se totiž, že problematika vzniku jugoslávské prostalinské emigrace v 

Československu je natolik obsáhlá, že sama o sobě představuje nosné téma. 

Téma oponované práce nelze korektně analyzovat bez důkladné znalosti 

tehdejší politické situace v Československu a v Jugoslávii. O. Vojtěchovský se musel 

zorientovat i v subtilnostech vývoje sovětského bloku a pochopitelně zejména v 

problematice počínající krize sovětsko-jugoslávských vztahů. Zdánlivě kompaktní 

téma historie počátků protitovské jugoslávské emigrace v Ceskoslovensku přitom 

představuje neobyčejně mnohovrstevnou, a navíc mnohdy nekoherentní látku, která 
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zahrnuje velké množství dílčích, navzájem ne vždy přímo souvisejících problémů. Z 

textu vyplývají i otázky, které si ještě historiografie ani nepoložila (např. fenomén 

levicové emigrace v ČSR po roce 1948; vztah Čechů a Slováků k cizincům 

dlouhodobě žijícím v ČSR v období komunistického režimu; vitalita jugoslávské 

emigrantské komunity a příčiny následného společenského vzestupu některých jejích 

příslušníků). 

Při přípravě práce O. Vojtěchovský využil dostupnou literaturu vztahující se ke 

sledované tématice. Studie a syntézy věnované jak vývoji východního bloku v roce 

1948, tak dějinám Československa a Jugoslávie se však problémem jugoslávské 

emigrace až na několik okrajových zmínek nezabývají. Absence závažnějších prací 

věnovaných zkoumané problematice nepochybně znesnadnila výchozí pozici autora. 

O. Vojtěchovský se mohl jen občas opřít o již zastaralou práce lva Bance Sa 

Staljinom protiv Tita. 

Vzhledem k absenci předcházejícího solidního historiografického výzkumu 

muselO. Vojtěchovský vycházet takřka výhradně z pramenů. Z publikovaných 

pramenů představovaly nejhodnotnější zdroj poznatků memoárové práce. Je přitom 

třeba zdůraznit, že získání některých publikací vyžadovalo neobyčejnou námahu, 

kterou nemohlo nijak zmírnit využití moderních informačních technologií. Velkou 

energii a vytrvalost muselO. Vojtěchovský vynaložit i při shromáždění svědectví 

účastníků analyzovaných událostí. Zaznamenání jejich vzpomínek samo o sobě 

představuje vzhledem k věku dnes ještě žijících aktérů neobyčejně záslužný počin. 

Získání jejich výpovědí bylo o to namáhavější, že většina pamětníků o této etapě své 

životní pouti nijak ráda nevypovídá. Pro členy aparátu KSČ, kteří posléze stranu 

opustili, byla slepou uličkou, pro většinu jugoslávských emigrantů strastiplnou 

stezkou, za jejíž zdolání se jim nikdy nedostalo očekávané satisfakce. Možná, že 

stálo za pokus oslovit i syny významných představitelů jugoemigrace A. Miluniée a J. 

Rupnika s prosbou o možnost nahlédnout do rodinných pozůstalostí. Vzhledem k 

současné společenské pozici V. Miluniée i J. Rupnika však o úspěchu takové akce 

pochybuji. 
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Impozantní soubor představuje výčet archivních fondů, které O. Vojtěchovský 

prozkoumal. Jako jeden z mála českých historiků bádal v dosud - ani jugoslávskými 

badateli - neprozkoumaných fondech shromážděných v Archivu Jugoslávie a archivu 

bělehradského ministerstva zahraničních věcí. O. Vojtěchovský analyzoval všechny 

dostupné důležité archivní fondy, v nichž jsou shromážděny materiály k analyzované 

tématice. V jejich výčtu snad jen schází fond Politické zprávy - Bělehrad, uložený v 

archivu pražského ministerstva zahraničních věcí. Lze však předpokládat, že 

vzhledem k tehdejší úloze KSČ se autor mohl z většinou dokumentů z tohoto fondu 

seznámit v kopiích, které jsou uloženy v bývalém archivu ÚV KSČ. 

K posuzované práci nemám žádné závažnější připomínky. Zdá se mi jen, že 

O. Vojtěchovský byl někdy při hodnocení aktivit hrdinů, či spíše antihrdinů příběhu, o 

kterém píše, příliš přísný. To však je jen postřeh, nikoliv výtka. Text vědeckých studií 

zkoumajících dosud neprobádané téma obvykle nebývá příliš čtivý. Tuto limitu se 

nepodařilo překročit ani O. Vojtěchovskému. Čtenář se logicky obtížněji orientuje v 

záplavě jmen, někdy musí dohledávat údaje v již přečteném, fakty překypujícím textu. 

Posuzovaná práce však nebyla psána jako povrchní historizující esej. Představuje 

vysoce hodnotnou, neobyčejně svědomitě zpracovanou, objevnou analytickou studii, 

která bude jistě zajímat i odbornou veřejnost v Srbsku, v Chorvatsku a v dalších 

státech bývalé Jugoslávie. 

Z výše uvedených důvodů plně doporučuji rigorózní práci O. Vojtěchovského k 

obhajobě. 

V Praze, 4. února 2007 

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 
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