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PAX a „vlastenečtí kněží“ v letech 1945–1956. 
 
 
 

Bakalářská práce Terezy Kryšpínové se soustředila na jedno ze závažných témat 
vývoje sovětských po druhé světové válce, a to na jejich snahu eliminovat nejzávažnějšího 
ideového, ale v neposlední řadě i sociálního a politického rivala – církve. 
 Autorka své téma zasazuje do kontextu středoevropského vývoje, což jeho zpracování 
dodává na plastičnosti i na přesvědčivosti. Více by však v této v této souvislosti bylo záhodno 
se rozepsat o několikrát zmiňovaném sovětském konceptu společného postupu proti církvím. 
Zahrnoval totiž nejen rovinu vztahu režim versus církve, ale v některých ohledech i občas 
nejednoznačné vztahy mezi místními komunisty a Moskvou; překvapivě ne vždy byl 
zrychlený nátlak na církve věcí Moskvy, ale právě místní KS. V této souvislosti nych 
připomenul, že pro účely práce mohla být využita dvousvazková komparativně zaměřená 
práce Bohdana Cywińského Ogniem próbowane (Warszawa 1993-1994), zejména druhý 
svazek zaměřený na poválečný vývoj. 
 Co se vlastní polské kapitoly týká, připomenul bych jen, že ve vztahu k Vatikánu a 
jeho možnosti ovlivňovat situaci sehrálo svou rolu vypovězení konkordátu z roku 1925, a to 
nikoliv jen kvůli sporům mezi komunisty a církví, nýbrž už v roce 1945 na základě argumentu 
ve společnosti rezonujícího, a to že Svatá stolice schválila po zániku polského státu na podzim 
1939 teritoriálně-správní změny v organizaci polské církevní administrativy. Nesouhlasil 
bych také s tvrzením, tj. spíše s formulací, že B. Piaseckého ohrožovala jeho minulost jen  
v tom smyslu, že by vyšla najevo; šlo spíše o to, že záleželo na situaci, kdy mohla a kdy 
nemohla být proti němu využita. 
 Drobné připomínky lze mít jen k občasným překlepům či špatným přepisům polských 
vlastních jmen či názvů, ale to je detail, na druhé straně oceňuji, že práce je napsána velmi 
kultivovaným jazykem, takže ji lze číst, aniž by bylo nutné klopýtat před gramatické, 
syntaktické či stylistické překážky. 
 Práce splňuje podmínky pro postoupení k obhajobě, navrhuji hodnocení „výborně“. 
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