
Abstrakt 

 

Diplomová práce „Vztahy Polské sjednocené dělnické strany a Francouzské komunistické strany v 

roce 1956“ se zabývá vztahy mezi středoevropskou Polskou sjednocenou dělnickou stranou (PZPR) a 

západoevropskou Francouzskou komunistickou stranou (PCF) v krizovém roce 1956. Zatímco PCF 

byla v té době víceméně pevně v rukou stalinisty Maurice Thoreze, což Chruščovovým stoupencům 

bránilo významněji ovliňovat situaci ve straně a její politiku, v případě PZPR se smrtí Bolesława 

Bieruta v březnu 1956 otevřel prostor pro větší rozmanitost názorů v rámci strany. Diplomová práce má 

za cíl charakterizovat nejen situaci obou stran v roce 1956, ale také definovat obrazy, které si strany 

vzájemně vytvářely jedna o druhé. Práce popisuje také způsob, jakým se tyto obrazy šířily, a jaký vliv 

měly právě na vztahy mezi oběma stranami. Zásadní rozdíl mezi oběma stranami pak spočíval 

v odlišném přístupu k destalinizaci a také k Chruščovovu tajnému referátu „O kultu osobnosti a jeho 

důsledcích“: zatímco vedení PCF nejprve jeho existenci, a později jeho znalost, popíralo, vedení PZPR 

se rozhodlo s textem referátu seznámit širší okruh svých členů a jeho obsah diskutovat. Bylo jen 

logické, že obě strany zaujaly odlišný postoj k maďarským událostem. Vedení francouzských 

komunistů, na rozdíl od komunistů polských, od začátku události, které označilo za kontrarevoluci, 

odsoudilo a sovětskou intervenci nadšeně uvítalo. Jak v PCF, tak i v Polsku lze nalézt dlouhotrvající 

obrazy – stereotypy. Polsko nahlíželo na PCF jako na stranu hrdinů z druhé světové války, francouzští 

komunisté pak k Polsku vzhlíželi jako k zemi socialismu. Kritika pak přišla vždy v momentě, kdy se 

dění v PCF či v Polsku začalo od těchto zavedených obrazů odchylovat. Pro polské komunisty bylo 

setrvávání ve stalinismu odchýlením se od hrdinské tradice PCF, komunisté francouzští pak kritizovali 

Poláky v momentě, kdy se podle nich dění v Polsku odchylovalo od směřování k socialismu. Protože 

PCF nepřijala destalinizaci, nemohla tedy přijmout ani její diskurs, a naopak setrvávala v diskursu 

stalinského období. Používání odlišného diskursu pak bylo také jednou z příčin tiskové polemiky mezi 

francouzskými a polskými komunisty. Vzájemné kontakty mezi členy PCF a PZPR (případně 

„obyčejnými“ Poláky) se v roce 1956 stávaly neuralgickým bodem vztahů mezi oběma stranami. Tyto 

kontakty totiž většinou vyústily právě v kritiku thorezovského vedení. Situace PCF a PZPR v roce 

1956, obraz, který si jedna strana o druhé vytvářela, způsob, jakým mezi nimi docházelo ke vzájemným 

kontaktům a přenosům, a konečně také diskurs, který komunisté používali – to vše tedy spolu úzce 

souviselo a mělo na utváření vztahů PCF – PZPR vliv.  

 

 


