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1. Úvod do problematiky a cíle práce
V

zemích regionu střední a jihovýchodní Evropy existoval vletech 1945 - 19

specifický model státního uspořádání, který někdy bývá označován jako lidová demokracie.
Jeho nejvýstižnějším rysem byla smíšenost, neboť se v tehdejších reáliích pohyboval mezi
kapitalismem a socialismem, mezi parlamentní demokracií západního typu a sovětským
typem státního uspořádání, přičemž zcela nenaplňoval charakteristiky ani jednoho
z uvedených modelů, naopak je v různé míře kombinoval. Tento typ státního uspořádání se
dal jasně odlišit od komunistických režimů, kterými byl postupně nahrazen a které ke konci
roku 1948 vytvořily v regionu blok států absolutně podřízených Moskvě.
Takovýto smíšený model státního uspořádání existoval i v poválečném Polsku, a
analýza jeho polské varianty představuje záměr celé práce. Zkoumání charakteru polského
poválečného systému bude provedeno v rámci širšího kontextu - budou představeny jeho
určující rysy a dynamika vývoje, a tato fakta budou následně porovnána s obecným
poválečným modelem státního uspořádání vyskytujícím se v zemích regionu. Tedy záměrem
celé práce bude určit, v čem se konkrétní polská varianta shodovala s obecným rámcem a
v čem se naopak odlišovala, a tyto závěry také doložit a vysvětlit.
Hned v úvodu bude vhodné zmínit několik objasňujících poznámek. Za prvé se jedná
o problematiku pojmenování poválečného modelu uspořádání - práce pro něj používá dva
termíny, smíšený systém a lidová demokracie, přičemž u obou vysvětluje v jakém smyslu. Za
druhé je třeba vymezit prostor, ve kterém se zkoumaný model uspořádání vyskytoval. Práce
používá sousloví země regionu střední a jihovýchodní Evropy pro tyto země: Albánii,
Bulharsko, Československo, Jugoslávii (jen do sovětsko-jugoslávské roztržky), Maďarsko,
Polsko, Rumunsko a budoucí NDR. Podobná systémová nastavení bychom sice nalezli i
v jiných státech (Finsko, Francie, Itálie či Řecko), ale vývoj jejich uspořádání se ubíral jiným
směrem v důsledku odlišného geopolitického zázemí - tyto státy nepříslušely do přímé
sovětské zájmové sféry. Právě faktor sovětského zasahování totiž významně, ne-li dokonce
klíčově ovlivnil vnitřní dění v daném regionu. Za třetí je nutno uvést, že poválečný typ
uspořádání nefungoval v jednotlivých zemích regionu v identické podobě, naopak se
vyznačoval řadou odlišností a zejména časovými rozdíly ve vývoji. Zároveň však vykazoval
dostatek shodných rysů (v podobě i ve vývoji), na jejichž základě je možné vypracovat jeho
obecný model.

Bakalářská práce

Analýza charakteru polského poválečného systému v letech 1944-1948

Nyní přejděme ke struktuře a metodologii práce. První dvě kapitoly budou pracovat
s obecným modelem poválečného typu státního uspořádání. První z nich nabídne jeho obecné
normativní rysy a mechanismy fungování, na jejichž základě se pokusí poválečný systém
charakterizovat jako určitý typ politického režimu. Druhá kapitola pak bude pracovat
s vývojem podoby poválečného systému mezi léty 1945 - 1948 zásadně ovlivněnou vnějším
kontextem, především sovětským zasahováním do dění v regionu a změnami v sovětské
koncepci uspořádání regionu. Čtvrtá v řazení kapitol pak přejde k samotnému polskému
poválečnému uspořádání, které popíše v jeho systémové podobě. Tedy bude si všímat
obecných charakteristik, se kterými pracovaly předchozí dvě kapitoly a hledat jejich konkrétní
projevy v polské variantě poválečného modelu. V závěru celé práce pak bude provedeno
shrnutí, které stanoví, do jaké míry se polská varianta kryla s obecným modelem poválečného
uspořádání a v čem byla naopak specifická.

1.1 Zhodnocení použitých zdrojů
Použité zdroje se dají rozdělit do několika kategorií dle struktury celé práce. První část
práce charakterizuje poválečný model státního uspořádání regionu jako určitý typ politického
režimu a zařadila jej na pomyslné ose demokracie - totalitarismus. Ktom u využila
odpovídající obecnou politologickou literaturu, zejména publikace Teorie a praxe totalitních
a autoritativních režimů od autorů S. Balíka a M. Kubáta, a Demokracie: teorie, modely,
osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie od kolektivu brněnských politologů
na čele s V. Hloušek a L. Kopečkem. Zvláštní místo v první části zaujímá teorie hybridních
režimů, jejíž stručné zpracování nabízí článek Debata o hybridních režimech. Stručná
rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu od autorů S. Balíka a J. Holzera.
Druhá část práce se věnuje poválečnému uspořádání regionu z hlediska jeho vývoje
v čase. V tomto ohledu pracovala především s proměnou mezinárodních vztahů v letech 1945
- 1948 a s ní provázeným sovětským přístupem k tématu. Zde má zásadní místo článek K
otázce výkladu tzv. sovětizace střední a jihovýchodní Evropy v letech 1945 - 1948 od J.
Vykoukala a také příslušné pasáže publikace Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku
1944-1989 od autorů J. Vykoukala, B. Litery a M. Tejchmana. Význam těchto prací spočívá
v tom, že problematiku poválečného uspořádání regionu zpracovávají v obecné (systémové)
rovině, publikace Východ, navíc nabízí i stručný popis vývoje let 1945 - 1948 v jednotlivých
zemích regionu. Dále byly v této části využity standardní příručky zpracovávající příslušnou
etapu vývoje mezinárodní politiky, konkrétně Kapitoly z dějin studené války. Díl I od V.
-2 -
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Nálevky či Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. Díl 1, Světová válka a nukleární
mír od K. Durmana. Zvláštní prostor je v druhé části práce věnován vývoji sovětské koncepce
uspořádání regionu, a proto byly využity zdroje věnující se oficiální sovětské teorii lidové
demokracie, jak bývá tento model uspořádání také nazýván. Jedná se o publikaci People’s
Democracy od J. Kase a články People’s Democracy in Soviet Theory. I a People’s
Democracy in Soviet Theory. II od H. G. Skillinga. Autor práce si je vědom, že tyto zdroje I
pracují s marxisticko-leninským přístupem k vědě a využívá je pouze k dokumentaci vývoje
sovětské koncepce lidové demokracie.
Poslední skupinu představují zdroje použité při analyzování polského poválečného
uspořádání jako konkrétní varianty obecného modelu. Jedná se o monografie Narodziny
systému wladzy : Polska 1943 — 1948 od K. Kersten či Půl století dějin Polska od A.
Paczkowského věnující se příslušné etapě polských dějin. Faktografie byla čerpána především
z jednotlivých částí velkých sborníků Polskie dylematy polityczne 1939-1995 : wybrane
problémy, História ustroju i prawa polskiego a História ustroju Polski X-XXw, které nabízejí
popis ústavně - právního rámce, politické situace a institucí meziválečného a poválečného
Polska. Byly využity i zdroje věnující se specifickým problematikám souvisejícím s tématem
práce, např. monografie System partyjny w Polsce 1944 - 1950 od J. Wrony, sborník Procesy
transformacyjne w Polsce i Czechoslowacji w latach 1944 (1945) - 1948 či monografie Mysl
polityczna polskich komunistów v latach 1939 - 1944 od S. Ciesieslského.
Ostatní literatura uvedená v seznamu použitých zdrojů byla využita výběrově, pro
doplnění či zpřesnění informací.

-
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2. Obecná charakteristika poválečného uspořádání regionu
Tato kapitola bude charakterizovat poválečný model státního uspořádání, který existoval
v regionu střední a jihovýchodní Evropy jako určitý typ politického režimu. Nejprve proto
popíše jeho určující rysy a mechanismy fungování a na jejich základě pak provede samotnou
analýzu. Hned na začátku této kapitoly bude vhodné objasnit dvě problematické otázky, na
něž v souvislosti s tématem práce narazíme. První z nich je obtížná „čitelnost“ poválečných
státních systémů. Na jedné straně se totiž hlásily k demokratickým hodnotám, konaly se
v nich volby, fungovaly parlamenty, avšak zároveň některé systémové rysy demokratické
principy popíraly a deformovaly, čímž „táhly“ charakter celého systému směrem k
nedemokratickému typu politického režimu. Zde poprvé letmo narazíme na dominantní rys
poválečného modelu státního uspořádání, jeho smíšenost či hybridnost. Pro tuto obtížnou
zařaditelnost jsem se rozhodl jako hlavní klasifikační kritérium při hodnocení poválečného
systému použít osu demokratický - nedemokratický typ politického režimu (porovnání
základních

znaků

poválečného

systému

s identifikačními

rysy

demokratického,

autoritativního a totalitního režimu). Druhým probléme pak je, jak pojmenovat zkoumaný
poválečný model státního uspořádání. Někdy bývá označován jako lidová demokracie, avšak
tento termín se mnohem více vztahuje k pojmenování komunistických režimů, které v zemích
regionu fungovaly až od roku 1948 (podrobněji viz kapitola č. 3). Předmětem analýzy jsou
nicméně systémy, které komunistickým režimům přímo předcházely a které je od nich možné
odlišit. Kritériem rozlišení je právě ona smíšenost či hybridnost poválečných systémů, které
ještě nebyly zcela komunistické, ale také už by bylo problematickým, označit je za
demokratické. Proto se domnívám, že bude vhodnější pro zkoumaný typ státního uspořádání
používat pracovní označení (zejména v této časti práce) smíšený systém. Při jeho analyzování
budeme totiž neustále narážet na hybridně fungující instituce, pracovat s nějakou smíšeností,
přechodným stavem či kombinováním prvků odlišných modelů státního uspořádání.

2.1 Charakteristické znaky poválečného smíšeného systému
Popis jednotlivých rysů a mechanismů fungování smíšeného systému bude proveden
nejen v normativní rovině, ale pozornost bude věnována také jejich praktické stránce.
Důležitým aspektem při provádění rozboru bude zohlednění dynamiky smíšeného systému,
tedy jeho vývoje v čase. Jak si totiž ukážeme, postupně docházelo ke zvýrazňování jednoho
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z pólů smíšenosti, mezi kterými se charakter systému pohyboval. Následující přehled
základních charakteristik smíšeného režimu jsem sestavil především na základě publikace
Východ} Částečně i z literatury věnující se sovětskému pojetí smíšeného systému (viz
kapitola č. 3) a dále z literatury věnující se charakteristice systému v konkrétních zemích,
zejména v Československu a Polsku.2
Logice vzniku a vývoje systému, ba i celé jeho koncepci se podrobněji věnuje
následující kapitola. Na tomto místě však bude vhodné, alespoň stručně zmínit dvě základní
východiska systému, ze kterých pramenila některá jeho nastavení. Prvním z nich bylo
uvažování uvnitř jednotlivých společností o formě poválečného uspořádání. Problematická
minulost z něj v podstatě vyloučila „klasickou“ parlamentní demokracii a pravicové varianty
rozvoje (hlavně extrémně pravicové politické subjekty) diskreditované předchozími
obdobími. Parlamentní demokracie diskreditovala neschopnost čelit vzniku autoritativních
režimů, které v prostoru, s výjimkou Československa, fungovaly v meziválečném období a
také bezmocnost v konfrontaci s nacismem. Pravicové subjekty se kompromitovaly účastí na
vedení autoritativního režimu či spoluprací s nacismem (podílením se na okupačním režimu či
na řízení tzv. satelitů Osy). Poválečné nálady proto kladly důraz na revizi této minulosti,
stabilizaci a poválečnou obnovu, kterou by neblokovalo soupeření politických subjektů či
jejich neschopnost dohodnout se. Inspirace byla hledána u modelů, které posilovaly státní
prvek a orientovaly se levicově (socialisticky).3 Druhé, avšak nikoliv méně významné
východisko představovala příslušnost regionu do sovětské zájmové sféry a z něj vyplývající
důsledky pro poválečné uspořádání, zejména míra vlivu komunistů a jejich vnější zázemí
(pochopitelně mimo autentickou podporu komunismu v jednotlivých zemích). V souhrnu se
pak tato východiska projevila ve specifických nastaveních smíšeného systému, přičemž u
některých nebyla hybridnost či zjevná nedemokratičnost vnímána pouze negativně, ale jako
vhodný, avšak dočasný nástroj stabilizace.

1 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha :
Nakladatelství Libri, 2001. Jedná se o kapitoly věnující se příslušné etapě dějin jednotlivých států regionu, kde
fungovaly smíšené režimy (str. 103 - 226, 252 - 285) a kapitoly Problém sovětizace (str. 95 - 103) a Lidová
demokracie? (str. 244 - 251).
2 V případě Československa se jedná o publikaci Kaplan, K: Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993, str.
40 - 56. V případě Polska o příslušnou pasáž monografie Kallas, M.: História ustroju Polski X-XXw. Warszawa
: Wydawnictwo naukowe PWN, 2001, str. 389 - 425.
3 Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace střední a jihovýchodní Evropy v letech 1945 - 1948. Slovanský
přehled. 1995, r. 81, č. 2, str. 148.
-
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2.1.1 Politická a institucionální rovina smíšenosti
Nejmarkantnějším

znakem

hybridnosti

poválečného

systému

byl

limitovaný

pluralismus. Ten se promítl zejména do podoby stranického spektra a následně i do povahy
celého

systému.

V poválečném

období

byly

ostře

odsouzeny

pravicové

subjekty

kompromitované v předchozím období a pravicovému pólu stranického spektra jako celku
nebyla povolena obnova činnosti. Stranické spektrum tedy fungovalo v asymetrické,
středolevé podobě: velmi silná levice (komunisté, socialisté), pro region tradiční, zejména
agrárně orientované strany se silně levicovým programem, a předchozími obdobími oslabené
středové strany (křesťanští demokraté, liberálové, aj.). Legální působení politického subjektu
bylo vázáno na povinné členství v tzv. národní frontě (viz dále), nadsystémové instituci, která
disponovala výlučnou pravomocí rozhodnout o povolení legální činnosti.
Tato středo levá asymetrie ovlivnila i celkové pojetí politiky, zejména na jeho
procesuálni úrovni (tzv. politics). Stranické spektrum totiž spojovala celá řada společných
témat (zájmů). Jednalo se především o provedení několika socio-ekonomických reforem
reagujících na předválečnou situaci -

realizace částečného znárodnění hospodářství,

pozemkové reformy či reformy sociálního zákonodárství. Na procesuálni úrovni politiky
proto nedocházelo ke střetu, zda např. provést znárodnění, protože se na něm celé politické
spektrum shodlo. Konflikt se tedy odehrával až v obsahové dimenzi politiky (tzv. policy), kde
se rozhodovalo jako formou (v jaké míře) znárodnění realizovat. Limitovaný pluralismus se
tedy projevil i v omezeném střetávání různorodých politických programů, ze kterých voliči
vybírají - panovala totiž apriorní shoda na určitém okruhu témat, přičemž rozmanitost
existovala až v jejich rámci.
Dalším význačným rysem smíšeného systému byla asymetrie dělby moci. Poválečný
systém značně posiloval exekutivní složky moci, které disponovaly zákonodárnou pravomocí.
Dekrety s platností zákonů mohl vydávat úřad prezidenta, předsednické orgány parlamentů či
národních front a státní rady (nový typ státní instituce kombinující legislativní a
zákonodárnou funkci). Nutno zdůraznit, že tato možnost byla často využívána.
V

podobě poválečných vlád se odráželo jak „nekonkurenční“ pojetí politiky, ta

středo levá asymetrii politického spektra. První prozatímní vlády vznikly na bázi národní
fronty jako široké koalice všech legálně působících stran. Tento koaliční charakter byl
mnohdy uchován i po prvních poválečných volbách (bez ohledu na jejich výsledek). Svázání
celého stranického spektra v národní frontě a vládě, i prostřednictvím programu poválečné
obnovy, výrazně znemožňovalo, aby se strana mohla chovat jako opoziční. Důsledkem toho
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faktu byla silná deformace kontroly výkonu moci. Opoziční stanovisko vůči vládě či její
politice bylo vnímáno jako nesouhlas s celým poválečným systémem a vedlo ke zpochybnění
loajality subjektu k systému a jeho následné ostrakizaci (s dynamikou systému i k represi).
Navíc v poválečných parlamentech byly zastoupeny výhradně strany národní fronty, potažmo
vládní strany, které tak disponovaly kvalifikovanou parlamentní většinou. Fakticky tak došlo
k paralyzaci institutu vota nedůvěry (odpovědnost vlády parlamentu). Jako po každé velké
sociální přeměně se pochopitelně objevily instituty mimořádného soudnictví. Primárně se
jednalo o legislativu určenou k potrestání válečných zločinů a kolaborantů či různé formy
zákona na ochranu státu. Jejich široce a vágně formulované paragrafy však zároveň mohly
vést (a vedly) ke zneužití - konstrukce různých protistátních afér či porušení občanských a
lidských práv.
Nyní se podívejme na nejdůležitější instituce smíšeného systému. Ústřední z nich byla
tzv. národní fronta. Tento orgán původně vznikl jako široká kompromisní platforma
odbojových a exilových uskupení koncem války (jako orgán koordinující odbojovou činnost,
odtud názvy vlastenecká či osvobozenecká fronta), a měl se stát základem poválečné
spolupráce. Po válce se národní fronta stala jakousi nadsystémovou institucí, ve které se
povinně sdružovaly všechny legálně působící politické subjekty. Orgán předsednictva národní
fronty rozhodoval o povolení politické činnosti (registraci strany) a taktéž zde byla přijímána
rozhodnutí o zásadních politických otázkách, např. se zde projednávaly návrhy zákonů a
vládní politika dříve než byla celá věc, víceméně již formálně, předána parlamentu. Národní
fronta tak fakticky stála nad parlamentem a mimo demokratickou kontrolu. Její nastavení
měla formálně znemožnit dominanci jednoho politického subjektu, avšak v praxi takto
národní fronta často nefungovala. Jednak v ní politické subjekty často neměly paritní
zastoupení, což narušilo její vyváženost a navíc národní fronta postupně ztrácela význam,
protože reálné mocenské centrum se s dynamikou systému přesouvalo jinam (viz dále).
Praktické fungování poválečných parlamentů se v důsledku stranické asymetrie a
„nekonkurenčního“ pojetí politiky fakticky omezilo na hlasování dle stranické disciplíny,
které kopírovalo rozhodnutí přijatá v rámci národní fronty (zde se odehrávaly případné střety).
První prozatímní parlamenty vznikly na základě kooptace, která mnohem více reflektovala
faktické poválečné rozložení sil (účast na odboji, vnější zázemí strany) než předválečnou
situaci či rozložení nálad ve společnosti. Postupně se sice konaly parlamentní volby
probíhající formálně na základě všeobecného volebního práva, avšak v praxi docházelo
k jejich rozsáhlé falzifikaci (některé volby proběhly ještě bez manipulací, ale s postupně se
zvýrazňující dynamikou systému již byla manipulace pravidlem). Volby měly v podstatě
-7 -
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podobu hlasování o vztahu k systému (akceptace/odmítnutí) neboť volební programy stran se
v zásadě lišily jen ve variantách provedení apriorně schvalovaných reforem. Ve většině zemí
komunisté přišli s iniciativou vytvoření volebního bloku, který by již dopředu proporcionálně
dělil získané mandáty (realizováno jen v některých státech). V řadě zemí regionu byly také
přijaty zákony, které umožňovaly suspendaci pasivního i aktivního volebního práva. Tato
legislativa opět vycházela z nastavení systému jako „antifašistického“, tedy měla se vztahovat
na kolaboranty a „fašisty“, avšak v reálu byla často zneužita k likvidaci politických
konkurentů.
V

ústavně-právní rovině kombinoval smíšený systém prvky předválečného státníh

uspořádání s výsledky poválečné reality. Formálně totiž systém navázal na konkrétní
předválečnou ústavu, avšak velmi vágně - pouze se k dané ústavě přihlásil a deklaroval, že
působí na jejím základě. Tento volně vykládaný ústavní rámec byl následně kombinován
s poválečnými mimořádnými legislativními akty. Ty byly buď v přímém rozporu s přebíranou
ústavou (např. omezení soukromého vlastnictví či zrušení horních komor parlamentu, atd.)
nebo v ní nenacházely žádné podložení (instituce národní fronty nebo nový systém územní
samosprávy v podobě tzv. národních rad (výborů)). Mohli bychom zde zařadit již zmiňovanou
legislativu ohledně omezení občanských práv. Tento nepřehledný stav mělo vyřešit přijetí
nové ústavy, kterou měl za úkol vypracovat parlament vzešlý z prvních poválečných voleb
(tedy Ustavodámé shromáždění). K vypracování ústavy, která by zachycovala nastavení
smíšeného systému, však již během jeho existence nedošlo, respektive nové ústavy byly
vypracovány až po jeho nahrazení komunistickým systémem (tento fakt souvisel s logikou
vývoje smíšeného systému, když i po jeho faktické přeměně v komunistický systém zůstaly
zachovány některé prvky smíšenosti - viz následující kapitola).

2.1.2 Socio-ekonomická rovina smíšenosti
Tato rovina smíšenosti se sice dotýká politického charakteru smíšeného systému
méně, ale její zevrubnější poznání nám může pomoci doplnit jeho celkový obraz. Ekonomická
struktura totiž představovala jeden z hlavních bodů celkové smíšenosti poválečných systémů zachovávala sice soukromé vlastnictví, ale zároveň v hospodářství dominoval státní sektor, a
nalezli bychom v něm i prvky plánovaného hospodářství (vznikly centrální/státní plánovací
úřady a byly vypracovány několikaleté hospodářské plány poválečné obnovy). Fungovala
tedy tzv. třísektorová ekonomika, které dominoval státní sektor (zestátněné obory velkého
průmyslu, energetiky, dopravy, atd.), vedle něj však existovala soukromá průmyslová výroba
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(především lehký průmysl a podniky do určitého počtu zaměstnanců) a soukromá odvětví v
malo výrobě, službách a řemeslech.
Na částečném zestátnění průmyslu se sice shodovaly všechny politické strany, avšak
rozcházely se v míře jeho provedení. Stejně tomu bylo i u pozemkové reformy, která
zachovala soukromé zemědělství, ale omezila maximální pozemkový výměr. Prosazení
radikálnějšího provedení těchto reforem bylo zapříčiněno jednak silnějším postavením
levicových stran (komunistů a socialistů), a také silnými sympatiemi obyvatelstva k levicové
(socialistické) koncepci hospodářství, patrné ostatně v celé poválečné Evropě.
Je záhodno také stručně zmínit poválečnou proměnu společností, kde sice narazíme na
silné lokální odlišnosti, ale opět můžeme vypozorovat obecné trendy. Tím nejpatmějším bylo
jistě silné narušení sociálních struktur v důsledku válečných událostí, holocaustu, poválečném
odsunu menšin, decimace elit za války. Již tak silně destabilizované sociální struktury byly
nadále narušovány rozsáhlými důsledky hospodářských a společenských reforem. Politická i
hospodářská sféra života se tedy v poválečném systému vyznačovala určitou mírou
reglementace a omezení. Oblast společenského života fungovala bez výraznějších zásahů
(církve, kultura, školství, atd.). I když i zde bychom mohli vypozorovat pomalu se prosazující
trendy obdobné politické asymetrii - snad nejvýrazněji ve snaze komunistů centralizovat a
unifikovat profesní organizace, zejména odbory, a následně je použít jako nátlakové
organizace pro stranické zájmy.

2.1.3 Dynamika smíšeného systému
V

předchozích odstavcích jsme pracovali s převážně normativním popisem smíšeného

systému. Pro pochopení jeho skutečného charakteru je však nutné přihlédnout i kjeho
reálnému fungování a také vývoji systému v čase. Postupná evoluce systému se totiž
neodehrávala v normativní rovině (viz vágní ústavní rámec), ale v podobě kontinuálního
vychylování smíšenosti směrem ke komunistickému typu režimu. Vysvětlení se pokusí
nabídnout následující řádky.
Smíšený systém byl formálně nastaven proti dominanci jednoho subjektu (viz národní
fronta, odmítnutí opozičního stanoviska či široká vládní koalice). Avšak jednotlivé strany
středolevého spektra vnímaly systém v odlišných kategoriích. Nekomunistické strany jej
považovaly za vhodný a nutný nástroj poválečné stabilizace. Jejich programy obsahovaly
provedení reforem a strany souhlasily s revizí předválečného stavu. Avšak toto bylo
maximum, kam byly ochotny v přeměně politického systému zajít, ostatně po období
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stabilizace očekávaly postupnou normalizaci většiny asymetrických opatření, včetně obnovení
pravé části stranického spektra. Jednalo se o tzv. maximální pojetí. Oproti tomu komunisté
vnímali systém jako základ hlubší socio-politické přeměny, jako

východisko pro

komunistický režim, Smíšený systém tedy vnímali v kategoriích tzv. minimálního pojetí4.
Vnitřní dynamika režimu se pak odvíjela od výše zmíněných chápání systému,
přičemž nevětší míru aktivity v něm vyvíjeli komunisté. Jejich kroky bychom mohli shrnout
do dvou odlišných, ale doplňujících se taktik. První z nich bylo kladení důrazu na
„demokratičnost“ systému a na důsledné odmítání obavy, že hodlají komunizovat zemi. Tato
taktika byla realizována zejména prostřednictvím obecně systémové politiky - reformy,
potrestání kolaborantů

či prací v odborech,

samosprávě,

atd.

Komunistické

strany

participovaly na „pozitivním“ obsahu systému a pečlivě pracovaly na zvyšování vlastní
společenské podpory. Druhou, a na rozdíl od té první skrytou, taktikou bylo obsazování
mocenských postů a jejich zneužívání k likvidaci politických konkurentů. Jednalo se
především o ovládnutí bezpečnostního aparátu, o snahu zajistit si dominantní vliv v armádě,
médiích, odborech, atd. Velmi rozšířeným nástrojem rozšiřování vlivu komunistů byla
instalace vlastních agentů (tzv. kryptokomunisté - tajní členové strany) do ostatních
politických stran či významných institucí. Jejich úkol spočíval v získávání informací o vnitřní
situaci organizace, kam byli delegování, mnohem častěji pak v pronikání do vedoucích postů
s cílem řídit organizaci ve prospěch komunistických zájmů. Měli také vyvolávat vnitřní napětí
či rozkoly a organizaci tak oslabit. Pokud se komunistům podařilo nějakou stranu ovládnout,
ta se následně chovala jako tzv. satelitní - formálně vystupovala jako samostatná (vnějškově
uchováváno zdání plurality systému), avšak bezvýhradně podporovala komunistickou
politiku.
Vzhledem k tomu, že formální nastavení systému znemožňovala jeho ovládnutí
jedním subjektem, museli je komunisté ve svém úsilí o monopolizaci moci rozbít za použití
mocenských nástrojů. K násilnému rozbití systému došlo v době, kdy pro komunisty již
nemělo smysl udržovat výše popsanou linii „demokratičnosti“ systému (ze strany komunistů
de facto „fasádní taktika“). Tedy v době, kdy by otevřená represe nekomunistických stran a
společnosti nevedla k mezinárodním obtížím (viz vnější logika systému zpracovaná
v následující kapitole). Konkrétními projevy komunistické uzurpace moci byly především
likvidace či podřízení si ostatních politických subjektů (fyzická i psychická eliminace,
falzifikace voleb, zatýkání, šikana, konstrukce údajných protistátních či protisovětských

4 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ., c.d., str. 247 - 248.
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spiknutí, propagandistické kampaně, atd.) a postupné ovládnutí mimopolitických oblastí
života (likvidace soukromého sektoru, počáteční fáze kolektivizace zemědělství, podvazování
nezávislosti kultury, společenských organizací, atd.). Těmito kroky se postupně zvýrazňoval
nedemokratický charakter systému, ať už šlo o viditelnou represi či skryté přesouvání
reálného centra moci do rukou úzkého vedení komunistické strany.
Nekomunistické strany (s určitou výjimkou socialistů) se při své činnosti orientovaly
spíše na klasické parlamentní metody politického boje jako např. interpelace, volební
kampaně, formulování stranického programu či kritiku komunistů na půdě parlamentu.
Vzhledem k reálnému fungování systému, však byly tyto metody neúčinné.

2.2 Analýza charakteru smíšeného systému
Nyní máme dostatečný „datový balík“, na jehož základě můžeme poválečný smíšený
systém analyzovat na námi zvolené ose demokracie - totalitarismus.
Hned v úvodu můžeme vyloučit, že by smíšený systém naplňoval charakteristicky
totalitního typu politického režimu. Vyjděme ze standardně používané charakteristiky
totalitarismu vypracovanou americkými politology C. J. Friedrichem a Z. Brzezinským, která
udává tyto základní znaky: oficiální státní ideologie, masová politická strana, absolutní
monopol na kontrolu všech prostředků politické moci, úplná kontrola prostředků masové
komunikace, systém fyzické a psychologické kontroly společnosti a centrální řízení a kontrola
ekonomiky.5 Ve smíšeném systému bychom však žádnou vše prostupující oficiální ideologii
nenašli, dělba moci byla sice deformována, ale zdaleka neexistovalo jedno nezpochybnitelné
centrum moci, politické spektrum bylo sice limitované a asymetrické, ovšem stále uchovávalo
jistou pluralitu a konečně mimopolitické oblasti společenského života fungovaly bez
výrazných omezení.
Tudíž se nám osa, dle které analyzujeme, zúžila do podoby demokracie autoritarismus.6 Odpovídá tomu i smíšený charakter systému, ve kterém je možno nalézt
určité demokratické prvky, ale zároveň řada nastavení a hlavně reálné fungování systému
demokratické principy porušovalo. Na tomto místě bychom mohli porovnat typické znaky
smíšeného systému se standardními definicemi demokratického a autoritativního typu

5 Hloušek, V., Kopeček, L. a kol.: Demokracie : teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy
demokracie. Brno : Masarykova univerzita 2003, str. 261. Tento katalog zůstává dodnes zachován a
nezpochybněn, i přes pokusy o jeho revidování.
6 Přičemž pomineme tzv. posttotalitní autoritativní režim, který někdy bývá vyčleňován jako samostatný typ
politického režimu, protože jeho určující charakteristikou je postupné vyklizení dominantní pozice strany. Viz
Balík, S., Kubát, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha : Dokořán 2004, str. 60.
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politického režimu. Avšak stále bychom naráželi na problematiku smíšenosti navíc
deformované dynamickým vývojem systému. Proto se jeví vhodným využít pro naši analýzu
tzv. teorii hybridních režimů7. Tato koncepce se zabývá zkoumáním politických režimů, které
se nacházejí „(...) mezi konsolidovanou demokracií a autoritářským režimem (,..).“8. Věnuje
se tedy obdobnému tématu jako tato bakalářská práce, zkoumání hybridního režimu, jehož
charakter není snadno rozpoznatelný. Práce hodlá využít zejména oživení debaty ohledně
definování demokratického a nedemokratického typu režimu, kterou teorie vnesla do politické
vědy. Konkrétně jsem se rozhodl použít koncepci německého politologa W. Merkela, který
v souvislosti s debatou o hybridních režimech pracuje s tzv. kritérii kvality demokracie. Jedná
se o: (1) legitimaci moci, (2) přístup k politické moci, (3) monopol na výkon politické moci,
(4) strukturu politické moci, (5) rozsah politické moci nad občany, a (6) výkon politické
moci.9 Merkelovi se jeví nedostatečným definovat demokracii pouze pomocí legitimity vztahu
volič - vládnoucí subjekt, a přidává další „rozměry demokracie“: propojení demokratické
formy vlády s dodržením principů právního státu a s garancí lidských a občanských práv,
výkon politické moci musí být pouze v rukou demokraticky zvolených zástupců. Autor se
věnuje i teorii nedemokratických režimů, přičemž k jejich typologizaci používá v podstatě
stejná kritéria jako pro definování demokratického typu režimu10. Záleží tedy na konkrétním
naplnění jejich obsahu. Aplikace Merkelových kritérií na poválečný smíšený systém
s přihlédnutím na jeho dynamiku v čase vypadá následovně:
1) legitimace moci - formálně byla založena na suverenitě lidu, avšak v reálu ji
narušovala manipulace voleb a postupně nastupující represe,
2) přístup k politické moci - formálně občané disponovali všeobecným volebním právem
splňujícím demokratická kritéria (tajné, rovné, atd.), avšak jeho reálné výstupy byly
deformovány manipulací výsledků i volebního procesu (zbavení aktivního i pasivního
volebního práva na základě mimořádné legislativy),
3) monopol na výkon politické moci - moc vykonávali sice volení zástupci (nutno
přihlédnout k poválečné kooptaci pokud trvala příliš dlouho a volby byly odkládány),
ovšem jejich demokratickou legitimitu narušovala manipulace voleb a nedostatek

7 Stručně ktéto problematice viz Balík, S., Holzer, J.: Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace
pokusu o paradigmatickou změnu. Politologická revue, roč. 12, č. 2, str. 5 - 29 či Hloušek V., Kopeček, L. a
kol., c.d., str. 285 - 294.
8 Hloušek V., Kopeček, L. a kol., c.d., str. 285.
9 Hloušek V., Kopeček, L. a kol, str. 287.
10 tamtéž, str. 279. K Merkelově typologizaci nedemokratických režimů viz Balík, S., Kubát, M., c.d., str. 46 47, 62 -64
-
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kontroly výkonu moci (kompromisní a nekonkurenční pojetí systému, koncentrace
moci v úzké struktuře národní fronty a postupně v rukou vedení komunistické strany),
4) struktura politické moci - nefungoval efektivní systém dělby moci ani systém brzd a
rovnovah (odpovědnost vlády parlamentu, nezávislé soudnictví, funkce opozice,
oddělení funkcí),
5) rozsah politické moci nad občany - formálně byla deklarována občanská a lidská
práva, ovšem v praxi docházelo k jejich postupně sílícímu porušování,
6) výkon politické moci - zde Merkel udává jako hlavní znak nejen garanci, ale hlavně
dodržování osobní svobody. Výkon státní moci musí splňovat princip právního státu
(zákonná realizace státní moci a závaznost zákona pro jednotlivce, skupiny i státní
orgány). Ve smíšeném systému však docházelo ke zjevnému porušování zákonnosti
(manipulace voleb, represe, atd.).

Na základě tohoto porovnání můžeme jasně pozorovat, že poválečný smíšený systém
sice demokratické principy deklaroval, formálně na nich zakládal svou existenci, avšak reálné
fungování systému tomu zdaleka neodpovídalo. Pokud navíc opět zdůrazníme vývoj systému
v čase, musíme odmítnout, že by smíšený systém byl demokratickým typem politického
režimu. Možná by se dalo hovořit o nějaké asymetrické podobě demokracie.11 Z počáteční
typologické osy nám tedy zbyl pouze autoritativní typ politického režimu a tedy povinnost
doložit, zda a jak smíšený systém naplňoval jeho charakteristiky.

2.2.1 Vysvětlení autoritativního charakteru smíšeného systému
Pro začátek si uveďme standardně používanou definici autoritarismu vypracovanou
americkým politologem J. J. Linzem, která charakterizuje autoritativní režimy jako politické
systémy „(...) (1) s limitovaným politickým pluralismem, (2) bez vybroušené a vedoucí
ideologie, zato s typickou mentalitou, (3) bez extenzivní či intenzivní politické mobilizace
(vyjma některých etap vývoje) a (4) ve [kterých] vůdce či výjimečně malá skupina uplatňuje
moc uvnitř formálně špatně definovaných, avšak předvídatelných hranic.“12
Nyní můžeme přistoupit k hledání konkrétních projevů těchto charakteristik ve
smíšeném systému. Zde však musíme zdůraznit, že autoritativní charakter smíšeného systému
nevyplýval z jeho normativních nastavení, tedy nebyl jeho nedílnou či imanentní součástí.

11 Vykoukal, J., Litera, B, Teichman, M., c.d., str. 245.
12 Balík, S., Kubát, M., c.d., str. 50.
-
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Základní principy smíšeného systému sice deformovaly „klasické“ pojetí demokracie (viz
výše zmíněné asymetrie), nicméně byly výrazem široké shody a důsledkem tehdejší
poválečné situace (revize minulosti, potřeba akceschopného systému pro provedení obnovy
země, atd.). Není možné hodnotit je jako nějaký předstupeň nedemokratické evoluce systému
(kterou se ze zpětného pohledu stala komunizace země), protože jejich smysl spočíval
v zabránění dominance jednoho subjektu. Když tedy začalo docházet k porušování nastavení
smíšeného systému, které se odvíjelo od komunistického minimálního pojetí, dělo se tak
zneužitím mocenských prostředků a násilným způsobem (represe politických konkurentů,
manipulace voleb, státní puč, atd.). Normativní nastavení systému by totiž teoreticky tomuto
procesu dokázala zabránit - viz instituce národní fronty, široké vládní koalice či komunisty
navrhovaný volební blok, který by reguloval volební zisky, atd.
Avšak v reálném fungování a vývoji systému můžeme jasně pozorovat zvýrazňování
autoritativního charakteru systému, které bylo dáno aktivitou komunistické strany. Pokud
půjdeme po jednotlivých bodech Linzovy definice dostaneme tyto výstupy:
(1) Nalezneme prohlubování limitovaného pluralismu (represe, likvidace a případné
ovládnutí ostatních politických stran) a postupné rýsování se jediného reálného
mocenského centra v podobě vedení komunistické strany. Stranický systém se
dostával do podoby tzv. systému ideologické hegemonické strany, který charakterizuje
existence více stran, avšak pouze jedna z nich je reálně vládnoucí (v tomto případě
komunisté), má nezpochybnitelné postavení a pouze trpí ostatní („satelitní“) strany.13
Limitovaný pluralismus se šířil i do mimopolitických sfér života, když postupně
docházelo k likvidaci soukromého sektoru v hospodářství, začal proces kolektivizace
zemědělství, docházelo k unifikaci a centralizaci společenských organizací, atd.
(2) Komunistická ideologie zatím nebyla prosazována (v počátečním období existence
systému dokonce odsouvána do pozadí - viz následující kapitola), ale mohli bychom
vypozorovat typickou mentalitu odvíjející se od národních a demokratických hesel boj s „fašisty“ a ,reakcí“, budování „pravé demokracie lidu“, atd.
(3) Za určitý druh politické mobilizace bychom mohli považovat rétoriku poválečné
obnovy a hlásání budování socialismu, které však nemělo podobu nějakých
aktivizačních kampaní, spíše bylo neseno poválečnou radikální a levicovou vlnou.
(4) Za špatně definovatelné hranice moci můžeme jednoznačně označit vágní ústavní
rámec smíšeného systému, v jehož rámci postupně docházelo k přesunu mocenského
13 Cabada, L., Kubát, M. a kol.: Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, str. 254.
Takovýto stranický systém je nedemokratický a nealtemativní (nedochází v něm k politické soutěži).
-
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centra do rukou vedení komunistické strany. Předvídatelnou hranici moci pak můžeme
vidět v komunistické obavě o ztrátu svého vlivu, ze které se odvíjel proces zneužívání
mocenských nástrojů - manipulace voleb, likvidace nezávislých společenských autorit
(např. církev), atd.
Vidíme tedy, že autoritativní charakter režimu vyplynul z jeho dynamiky v čase a
reálného fungování, nikoliv z jeho formálních nastavení. Zbývá ještě zařadit smíšený systém
v rámci vnitřní klasifikace autoritarismu. Opět vyjdeme z poznatků Linzovy definice, z níž
odpovídá smíšenému systému kategorie tzv. defektních a pretotalitních autoritativních režimů.
V jejím rámci je určujícím ukazatelem míra naplňování tří typologických znaků totalitarismu,
tak jak jej definuje Linz: jediné centrum moci, masivní politická mobilizace a oficiální státní
ideologie. Tedy pokud „(...) se skutečný stav (...) ve všech třech aspektech blíží či je
srovnatelný pouze ve dvou a ve třetím z rozličných důvodů prozatím ne, je možno označit
daný režim za defektní totalitarismus či režim pretotalitní.“14 Pokud opět přihlédneme k
dynamice systému, uvidíme, jak v něm postupně všechna uvedená kritéria krystalizovala monopolizace moci komunisty,

mobilizace

společnosti pro budování socialismu a

prosazování komunistického světonázoru (ideologie). Proto můžeme poválečný smíšený typ
režimu označit za pretotalitní, neboť „(...) za pretotalitní budeme považovat ty situace, ve
kterých existují důležité politické, sociální a kulturní faktory příznivé k totalitámímu výstupu:
v podstatě takové situace, v nichž existuje politická skupina dostačujícího významu, která
sleduje totalitámí utopii, ale která ještě plně nezkonsolidovala svou moc a nedala systému
institucionální strukturu (,..).“15 Onou politickou skupinou byla komunistická strana
monopolizující moc v rámci smíšeného systému (tedy prozatímně bez pevné institucionální
státní struktury komunistického typu).
Aspekt pretotalitarismus nám objasní i vnější rozměr existence smíšeného systému.
Vývoj dění v regionu totiž regulovaly sovětské zájmy a Moskva se v prostoru na přelomu let
1947/1948 rozhodla vytvořit blok komunistických režimů kopírujících sovětský totalitní
model státního uspořádání. Moskvě podřízené komunistické strany tyto sovětské instrukce
začaly naplňovat především od roku 1948 (po vyřešení problematiky národního komunismu)
a usilovaly tedy o zavedení totalitních komunistických režimů. Tento proces se nicméně
nepodařilo dotáhnout do úplného konce a v jednotlivých komunistických režimech nadále
přetrvávaly určité odlišnosti od sovětského státního modelu (viz následující kapitola).

14 Balík, S., Kubát, M., c.d., str. 60.
15 Linz, J., J.: Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder : Lynne Rienner, 2000, str. 241.
-
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Závěrem můžeme konstatovat, že poválečné smíšené režimy nebyly již od počátku
demokratickými. Dalo by se říci, že demokracii na čas „zablokovaly“ s deklarovaným cílem
stabilizovat rozjitřené poválečné poměry. Avšak tato „blokace“ měla zcela jiný důsledek, a to
sice uzurpaci moci komunisty, která však nevyplynula z podstaty systému, ale z jeho proměny
v čase. Se zdůrazněním tohoto faktu, můžeme poválečný model státního uspořádání zemí
regionu označit za nedemokratický typ režimu, konkrétně pretotalitní autoritarismus.

-
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3. Logika vývoje poválečného uspořádání regionu
Zatímco v předchozí kapitole jsme analyzovali poválečné uspořádání regionu jako
určitý typ politického režimu (smíšený systém), nyní budeme pracovat s logikou jeho vývoje.
V tomto ohledu je určujícím vnější kontext existence systému, kterým rozumíme mezinárodní
rozložení sil ve vztahu k regionu a z něj vyplývající důsledky. Rozhodující složkou vnějšího
kontextu byl sovětský přístup, neboť celý prostor se dostal do sovětské zájmové sféry. Proto
bude hlavní pozornost věnována vývoji sovětské politiky k regionu a také sovětské koncepci
jeho poválečného uspořádání. Budeme si všímat hlavně zlomových momentů vývoje, tedy
porovnávat změny vnějšího kontextu (mezinárodní diplomacie) s proměnou sovětské
koncepce uspořádání regionu.

3.1 Pojem lidová demokracie
V

předchozí kapitole jsme pro pojmenování poválečného modelu uspořádání regionu

odmítli užít termín lidová demokracie a raději jsme při politologické analýze použili označení
smíšený systém, abychom se vyhnuli případnému znejasnění pojmů (hlavně v oblasti použití
adjektiva demokratický). Nyní však budeme pracovat převážně se sovětským přístupem
k regionu a jeho uspořádání, a protože pojem lidová demokracie je produktem sovětského
prostředí, bude vhodné se k němu vrátit a vysvětlit jej.
Sovětská teorie práva a státu chápala lidovou demokracii jako protiklad „buržoázni
demokracie“ a hodnotila jí jako „(...) pravou demokracii, kde skutečně vládne lid, jako
demokracii lidu.“16 Obsah termínu měl vyjadřovat odlišnost státního uspořádání lidové
demokracie jak od sovětského, tak od západního („buržoazního“) modelu. Na tomto základě
došlo k vypracování sovětské teorie lidové demokracie17, která prošla takřka totožným
vývojem jako systém samotný. Je však třeba upozornit, že celá teorie není ničím jiným než
snahou vysvětlit a legitimizovat proces ustavení komunistických režimů v regionu v rámci
marxisticko-leninské ideologie18. Veškeré další odkazování na sovětskou teorii lidové
demokracie má proto pouze pomocný charakter - dokumentovat na ní vývoj sovětské
koncepce uspořádání regionu. Název lidová demokracie se v sovětském prostředí začal
16 Kase, F., J.: People’s Democracy. Leyden : A. W. Sijthoff s - Leyden, 1968, str. 9.
17 viz Kase, F. J., c.d. či Skilling, H., G.: People’s Democracy in Soviet Theory. I. Soviet Studies. 1951, vol. 3,
no. 1, p. 16-33 a Skilling, H., G.: People’s Democracy in Soviet Theory. II. Soviet Studies, 1951, vol. 3, no. 1, p.
131-149.
18 Kase, F., J., c.d., str. 189.
-
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používat na přelomu let 1944-1945 pro země regionu střední a jihovýchodní Evropy (samotný
pojem se objevil v sovětském prostředí již v 20. letech minulého století19). Pojem následně
přešel i na označení komunistických systémů v prostoru po roce 1948, které byly nazývána
jako tzv. lidově demokratické zřízení, a měl stále vyjadřovat určitou odlišnost těchto systémů
od sovětského modelu státního uspořádání (přičemž už nešlo o rozdíl v podstatě, ale v
„pouhé“ formě, viz dále).
Neznamená to však, že by termín lidová demokracie měl nějaký pejorativní nádech a
že by s ním pracovali pouze komunisté. Během let 1945 -

1948 jej používali také

nekomunističtí politikové (např. v Československu prezident E. Beneš20) ve smyslu odlišnosti
poválečného uspořádání od stavu před rokem 1939.

3.2 Rámec vývoje poválečného uspořádání regionu
Rozhodujícím faktorem pro pochopení poválečného uspořádání regionu střední a
jihovýchodní Evropy je soudobý vývoj vztahů mezi světovými mocnostmi.21 Celý prostor se
totiž v důsledku vývoje válečných událostí ocitl po roce 1945 ve značně proměněné
geopolitické situaci, která výrazným způsobem ovlivnila podobu jeho vnitřní úpravy. Onou
proměnou bylo uznání celého prostoru za sovětskou sféru vlivu ze strany západních
mocností.22 Tento fakt však nemůže být vykládán jako naprostá rezignace Západu na dění v
regionu či souhlas k tomu, aby se Sovětský svaz choval v prostoru dle své libovůle. Šlo spíše
o jakési vytýčení bezpečnostní zóny, jejíž vnější suverenita byla omezena ve prospěch
příslušné velmoci (garanta bezpečnosti), přičemž takovýto postup byl oboustranný (viz
dominantní vliv Západu v Itálii, Japonsku či západní Evropě a sovětská akceptace tohoto
faktu).23
Sovětský přístup k regionu ostatně vycházel především ze zajištění vlastní
bezpečnosti.24 Z této premisy nicméně vyplýval přímý zájem na ovlivňování jeho vnitřního
dění ve vlastní prospěch. Souhrn kroků Moskvy ovlivňující podobu uspořádání regionu bývá
označován jako tzv. sovětizace. Ta bývá vykládána různě, ať už jako způsob vysvětlení
etablování komunismu v prostoru nebo souhrnné označení poválečných let v regionu, záleží
19 Kase, F., J., c.d., str. 11 -1 3 .
20 Kaplan, K , c.d., str. 21.
21 Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace, c.d., str. 140.
22 Nálevka, V.: Kapitoly z dějin studené války. Díl I. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,
1997, str. 21.
23 Durman, K.: Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. Díl 1, Světová válka a nukleární mír. Praha :
Karolinum, 2004, str. 125.
24 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 78
-
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na kladení akcentů ve sledování vývoje.25 V této souvislosti se často objevuje myšlenka, že
sovětizace byla vnitřně strukturovaným, koordinovaným a jednotným plánem, jak nastolit
v daném prostoru komunistické režimy. Neexistuje však žádný doklad, že tomu tak ve
skutečnosti bylo.

Naopak pokud budeme sovětizaci chápat jako souhrn zasahování Moskvy

do vnitřního dění regionu, můžeme jasně doložit, že sovětské kroky mnohem více
zohledňovaly aktuální situaci jak v mezinárodních vztazích, tak ve vnitřním dění zemí a také
podstatně souvisely se vztahy uvnitř komunistického hnutí. Výsledek těchto kroků je
z dnešního pohledu zřejmý - ustavení bloku komunistických režimů, ale proces vzniku těchto
režimů byl složitý a heterogenní. Právě proto můžeme v sovětském přístupu k regionu a
v sovětské koncepci jeho uspořádání najít několik odlišných fází, z jejichž alternace se pak
odvíjela dynamika modelu státního uspořádání prostoru (lidové demokracie/smíšeného
systému).

3.3 Fáze vývoje poválečného uspořádání regionu
Etapy vývoje modelu poválečného uspořádání regionu byly dány proměnou vnějšího
kontextu, protože od něj se odvíjela sovětská politika vůči prostoru. V každé fázi vývoje
budeme sledovat, jaké důsledky měla změna charakteru mezinárodních vztahů pro sovětskou
koncepci uspořádání regionu a s ní provázanou praktickou podobou tohoto uspořádání.

3.3.1 Počáteční fáze let 1945 - 1947
3.3.1.1 Zavedení modelu lidové demokracie do praxe
První fáze vývoje poválečného uspořádání regionu se odvíjela od dobíhající
spolupráce antihitlerovské koalice po ukončení válečných operací. Ta pokračovala i přes
objevující se sporné body, protože ani jedna strana neměla zájem na vyvolání konfliktu a
raději se volila kompromisní řešení (viz ústup SSSR v lránské otázce či Západní ústupky
v polské otázce). V praktické rovině ve vztahu k regionu to znamenalo, že Západ se po uznání
prostoru za sovětskou zájmovou sféru (ve výše uvedeném smyslu) orientoval na politiku
uchování jeho vnitřní suverenity. Tu měla zemím zajistit jaltská ujednání o vytvoření
poválečných prozatímních vlád ze zástupců všech „demokratických a antifašistických“ stran,

25 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d, str. 95 - 96.
26 viz Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace, c.d. či kapitola Problém sovětizace in Vykoukal, J., Litera,
B., Tejchman, M., c.d., str. 95 - 103, kde je podrobně vysvětlena heterogenita procesu sovětizace (vnitřní členění
na hladký a komplikovaný typ, časová nesourodost a lokální odchylky).
-
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které budou povinny konat svobodné volby. Dohoda však byla velmi obecná (Deklarace o
osvobozené Evropě) a chyběly v ní efektivní nástroje vymahatelnosti. 27
Kompromisní, ale hlavně pragmatické stanovisko ohledně uspořádání regionu zastával
v počátečním období i Sovětský svaz. Přímé zavádění sovětského modelu v prostoru pro něj
nebylo žádoucím - hrozily mezinárodní obtíže a často to ani pro slabost místních komunistů
nebylo možné. Proto se Moskva orientovala na široce akceptovatelnou a kompromisní
variantu státního uspořádání - model lidové demokracie. Ten navazoval již na model tzv.
lidové fronty z 30. let (široká levicová antifašistická koalice)28 a na koncepci národní fronty,
která se stala základem sovětských instrukcí komunistickým stranám již od vypuknutí
sovětsko-německé války v červnu 1941. Komunisté měli iniciovat vznik národních front jako
širokých

koalic

protinacistického

odboje,

navazovat

v jejich

rámci

spolupráci

s nekomunistickými stranami a získávat společenskou podporu, kterou by mohli zúročit po
válce. Ve svých programech a krocích se měly komunistické strany distancovat od
radikalismu (opustit či odsunout na „vhodnější“ dobu vizi komunistické revoluce) a pracovat
s národními a demokratickými hesly osvobození a poválečné obnovy. Šlo o proklamaci
provedení socio-ekonomických reforem o levicové orientaci s důsledným odmítnutím
směřování ke komunismu29. Na těchto základech byla v podstatě vystavěna i sovětská
koncepce poválečného uspořádání regionu. Tedy široce otevřená, odmítající zavádění
sovětských vzorů a reflektující aktuální nálady patrné v celé Evropě (věnování pozornosti
státním modelům o levicové a etatistické orientaci).30 Model lidové demokracie vyhovoval
aktuálním sovětským požadavkům. Jeho kompromisní nastavení nezavdávalo podnět ke
sporům se Západem (ty se v souvislosti s regionem objevovaly, ale právě pro porušení
formálních nastavení lidové demokracie - postupné uzurpaci moci komunisty v systému).
Zároveň systém lidové demokracie zajišťoval významnou pozici komunistům a svou
„levicovou“ profilací i vhodné prostředí pro jejich politický růst. Moskva tedy mohla
prostřednictvím komunistů kontrolovat a regulovat vnitřní dění v jednotlivých zemích. Pro
tento účel disponoval SSSR i dalšími mechanismy vyplývajících z faktu, že osvobodil prostor
od nacismu (používanými i pro posilování pozice komunistů): diplomatický vliv (možnost
vyvíjet nátlak jako garant bezpečnosti regionu), vojenská přítomnost (možnost čištění

27 Durman, K., c.d., str. 124.
28 Žaloudek, K. Encyklopedie politiky. L ibri: Praha, 2004, str. 238 - 239.
29 Jak to např. v roce 1944 vyjádřil Stalin: „ (...) správná politika národní fronty vyžaduje řadu ústupků a
kompromisů, které rozdělí naše protivníky ... a vytvoří situaci příznivou našim dlouhodobým plánům.“ Citace
z Durman, K.: Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. Díl 1, Světová válka a nukleární mír. Praha :
Karolinum, 2004, str. 96.
30 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 245 - 246.
-
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sovětského týlu od „fašistických“ elementů), kontrola nad spojeneckými okupačními
komisemi v bývalých satelitech Osy či série dvoustranných smluv o spolupráci a přátelství.
Kompromisní rozměr modelu lidové demokracie byl dán i tím, že jeho pojetí
odpovídalo úvahám o poválečném uspořádání v jednotlivých zemích v nekomunistickém
prostředí. Ty se odvíjely od již zmíněných faktorů - revize obtížné minulosti (časté politické,
hospodářské či národnostní krize vedoucí k vzniku autoritarismu, katastrofa války,
kompromitace části elit, atd.) a požadavků jejich neopakování, což vedlo k hledání modelu,
který by za ně nebyl odpovědný (v očích společností byla viněna jak „klasická“ parlamentní
demokracie,

tak

extrémní

pravice

a

autoritarismus).31 Tyto

úvahy

se

skloubily

s celoevropskou poválečnou radikalizací a sympatiemi k levicovým a etatistickým variantám
rozvoje (zejména modelu SSSR, který dokázal obstát proti nacismu). Nekomunistické strany
se v obecné rovině shodly na vyloučení zkompromitovaných elit (v zásadě extrémní pravice)
a provedení socio-ekonomických reforem o levicové orientaci (částečné znárodnění,
pozemková reforma, reforma sociálního systému, atd.), přičemž se rozcházely ve formě
provedení. Protože model lidové demokracie odpovídal většině těchto představ, byl přijat jako
východisko poválečného uspořádání. Otázka spolupráce s komunisty a SSSR vyplývala
z aktuální mocenské situace (pochopitelně existovala i různá míra autentické podpory
komunismu, navíc mnohdy velmi výrazná), ale také z postoje západních mocností, které
k takovéto spolupráci nekomunistické strany tlačily.32
3.3.1.2 Odlišná pojetí systému lidové demokracie
Na modelu lidové demokracie jako kompromisním a svými nastaveními smíšeném
systému se uzavřelo hledání formy poválečného uspořádání regionu střední a jihovýchodní
Evropy. Na bázi národních front vznikly prozatímní vlády (s postupující frontou na konci
roku 1944 a v první polovině roku 1945), začalo se s realizací reforem a obnovou poničených
zemí. Zavedení systému lidové demokracie však bylo výrazem kompromisu více stran, a
proto jej každá z nich vnímala v jiných kategoriích. Dynamika systému se v tomto období
odvíjela především od odlišného vnitřního chápání lidové demokracie (viz minimální a
maximální pojetí) a byla postupně zvýrazňována snahou komunistů rozšiřovat rozsah své
moci („legálně“ i manipulací za využití mocenských nástrojů) na jedné, a úsilím
nekomunistických subjektů tomuto procesu čelit na druhé straně. Avšak limity nějakého
posunu v nastavení systému určoval vnější kontext. Zasahování Moskvy do poválečného
31 Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace, c. d, str. 148.
32 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 251.
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uspořádání od ustavení prozatímních vlád (zhruba druhá polovina roku 1945) sice polevilo,
avšak Sovětský svaz nepřestal hlídat vývoj ve své bezpečnostní zóně. Konkrétně se jednalo o
nezájem Moskvy na vychýlení kompromisní koncepce lidové demokracie ani jedním směrem
a blokaci takovýchto snah.33 Motivaci pro zabránění pokusů o oslabení vlivu komunistů není
třeba vysvětlovat. Složitějším procesem odehrávajícím se z druhé strany bylo úsilí Moskvy
bránit snahám o transformaci systému lidové demokracie v čistě komunistický systém. Za
prvé šel takovýto vývoj přes aktuální sovětskou zahraničně-politickou linii (nevyvolávat
konflikt se Západem). Zároveň Moskva pracovala s široce otevřeným a od komunismu se
distancujícím modelem i ve vztahu k západoevropským komunistickým stranám, které měly
sledovat taktiku národní fronty34 (vzhledem k odlišnému geopolitickému zázemí se zde
nerealizoval model lidové demokracie). Proto se SSSR nehodilo, aby se takovýto model v její
bezpečnostní zóně transformoval v komunistický režim.
Za druhé šlo o rozpor se sovětskou koncepcí poválečného uspořádání regionu, která se
v tomto období orientovala na odlišení lidové demokracie od sovětského státního modelu.
V tomto ohledu zdůrazňovala lokální (národní) specifika a odlišnosti, tedy rozdíl mezi
„národní“ podobou komunismu a sovětskou variantou. Potvrzení tohoto přístupu nám nabízí
počáteční období vývoje oficiální sovětské teorie lidové demokracie časově spadající mezi
vznik prvních poválečných vlád (1944/1945) a první polovinu roku 1947. V tomto období
žádná vysoká sovětská politická autorita přesněji nespecifikovala termín lidové demokracie,
čímž byl dán prostor širokým interpretacím, které zdůrazňovaly „novost“ či „svébytnost“
lidové demokracie a hlavně její odlišnost od sovětského modelu (toto období bylo později
označeno za „liberální“).35 Konkrétními příklady byly práce dvou sovětských teoretiků I. P.
Trainina (Právní institut akademie věd) a E. S. Vargy (Institut světové ekonomiky a
politiky).36 O lidové demokracii se v nich hovořilo jako o „demokracii nového typu“ (Varga)
či „demokracii speciálního typu“ (Trainin) a jako její charakteristický znak uváděly přechod
mezi kapitalismem a socialismem. Důležitou součástí těchto formulací bylo zdůrazňování
osobitých rysů tranzice sledovaných každým státem (tedy lokální specifika) a odmítání
nutnosti zavádět sovětský model státního uspořádání (diktaturu proletariátu), respektive při

33 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 248.
34 Durman, K, c.d., str. 152.
35 Skilling, H., G.: Soviet Theory I, c. d, str. 18.
36 Varga v článku Demokracie nového typu z března 1947 a Trainin v článku Demokracie speciálního typu taktéž
z března 1947, viz Kase, F., J., c.d., str. 19.
-
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zavádění socialismu používat sovětské metody (Varga hovořil o možnosti uchování
parlamentní demokracie).37
V

praktické podobě by se tato sovětská koncepce dala nazvat jako „parlamentní ces

k socialismu“. Komunistické strany měly svou činnost orientovat tak, aby nepřekročily
kompromisní nastavení systému lidové demokracie. Tedy posilovat svou pozici participací na
realizaci reforem a obecně „systémové“ práci (chodu státu) a získávat na svou stranu
nekomunistické strany a společnost. Taktéž se měly soustředit na obsazování důležitých
mocenských postů (bezpečnost, armáda, média, masové organizace, atd.), ale jejich využívání
k mocenskému růstu nemělo mít přímou vazbu - např. tedy nikoliv podobu otevřené represe
konkurentů, ale jejich poškození formou konstrukce nějakého protistátního „spiknutí“, jeho
„odhalení“ a potrestání „viníků“, apod.
Pokud se však objevily tendence orientující se na ,/evoluční cestu k socialismu“
(zjevné porušení nastavení smíšeného systému a jeho nahrazení komunistickým režimem)
hrozilo nebezpečí mezinárodních obtíží. Mnohem podstatnějším však bylo, že Moskva tyto
tendence vnímala jako nebezpečí nekontrolované národní komunistické revoluce ohrožující
integritu kontroly nad vlastní bezpečnostní zónou a především v komunistickém hnutí.38
Sklony k na Moskvě nezávislému jednání souvisely s narušením striktní sovětské kontroly
komunistických stran v důsledku druhé světové války. Po jejím skončení nedošlo k jejímu
plnému obnovení, navíc se dalšímu rozvolnění otevřel prostor ve výše popsané koncepci
pracující s možností lokálních (národních) odchylek. V některých zemích si komunisté
nárokovali

právo

k nezávislému jednání

na

základě

značných

vlastních

úspěchů

v protinacistickém odboji, kterých dosáhli bez přímé pomoci Rudé armády39. Tendence
k autonomnímu jednání souvisela s tzv. národním komunismem, který však nikdy nešel mimo
sféru komunistické ideologie, avšak v jejím rámci si nárokoval samostatné rozhodování.
Národní komunisté byli naopak ortodoxními vyznavači marx-leninismu, což se v této
počáteční etapě vývoje poválečného uspořádání projevovalo snahami nahradit kompromisní
nastavení smíšeného systému čistě komunistickým režimem. Jak jsme však uvedli výše,
Moskva na tomto vychýlení (respektive zhroucení) modelu lidové demokracie neměla zájem,
a proto takovéto pokusy blokovala (ovšem pouze tam, kam dosahoval její přímý mocenský
vliv).40

37 Viz Skilling, H., G.: Soviet Theory I, c.d., str. 24 - 33 a Skilling, H., G.: Soviet Theory II, c.d., str. 132 - 139.
38 Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace, c.d., str. 146.
39 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 290.
40 Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace, c.d., str. 146.

-23

-

Bakalářská práce

Analýza charakteru polského poválečného systému v letech 1944-1948

3.3.2 Fáze eroze modelu lidové demokracie a jeho faktické zhroucení
v letech 1947 - 1948
3.3.2.1 Příčiny zlomu ve vývoji (vnější kontext)
Změna ve vývoji podoby poválečného uspořádám se realizovala až s proměnou
vnějšího kontextu, tedy se zásadní změnou vztahů mezi Západem a Sovětským svazem.41
S narůstající intenzitou výskytu sporných otázek v průběhu let 1946 - 1947 (Fultonský
projev, německá otázka, Trumanova doktrína, ostatně i spory ohledně uspořádání regionu např. Rumunsko, Polsko, Bulharsko, atd.)

přešly vzájemné vztahy velmocí do konfrontační

fáze (počátky studené války). Spojené státy v tomto duchu zformulovaly novou koncepci své
zahraniční politiky, tzv. doktrínu zadržování komunismu (containment) - definitivní podobu
dostala v článku pracovníka Státního departementu G. Kennana Příčiny sovětského chování
publikovaného v červenci 1947.42 Tato koncepce šla přímo proti jedné z podstat sovětského
pohledu na model lidové demokracie - containment měl aktivně bránit dalšímu pronikání
sovětského (komunistického) vlivu mimo přímou sféru vlivu Moskvy (region střední a
jihovýchodní Evropy tak nebyl jeho součástí). S nastolením konfrontačních vztahů se
Západem a s americkou politikou aktivního bránění dalšímu využívání poválečného chaosu
pro šíření levicových modelů státního uspořádání odpadly pro Moskvu důvody, proč nadále
udržovat kompromisní model lidové demokracie ve své bezpečnostní zóně. Navíc jeden
z prvních konkrétních projevů doktríny containment, Marshallův plán z června 1947,
bezprostředně narušoval sovětské zájmy v prostoru. Účast zemí regionu hrozila nejen
hospodářským vlivem Západu v sovětské bezpečnostní zóně, ale perspektivně také možností
posilování tendencí k vychýlení systému lidové demokracie k maximálnímu pojetí, respektive
jeho přesažení (obnovení pravé části politického spektra).43
3.3.2.2 Odpovídající proměna sovětské koncepce a podoby uspořádání
Ze sovětského pohledu znamenal zlom ve vývoji vnějšího kontextu (definitivně léto
1947) konec udržování kompromisního modelu uspořádání své zájmové sféry.44 Konfliktnímu
stavu mezinárodních vztahů totiž nevyhovovalo uspořádání sovětské bezpečnostní zóny za
použití systému plného odchylek a lokálních specifik, naopak žádoucím se stal model

41 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 249.
42 Nálevka, V., c.d., str. 29.
43 Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace, c.d., str. 1 5 0 - 151.
44 tamtéž, str. 145.
-
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unifikovaného a centralizovaného bloku. Proto také došlok zásadnímu zlomu v sovětské
koncepci uspořádání regionu a k faktickému zhroucení modelu lidové demokracie.
Konkrétním výrazem tohoto přehodnocení se stalo ustavení Informačního byra
komunistických a dělnických stran v září 1947. Komunistické strany přestaly být instruovány
k formálnímu dodržování koaličních nastavení lidové demokracie, naopak měly urychleně
dokončit faktické převzetí veškeré moci bez ohledu na použité prostředky (oproti
předchozímu období, kdy měly k oslabování či likvidaci politické konkurence využívat
„skryté“ metody -

subverzi, kontrolu nejdůležitějších mocenských postů, narušování

tradičních sociálních vazeb radikálnějším pojetím reforem, atd.). Tzv. Kominforma měla tento
proces koordinovat a nabádat komunisty k radikálnějším a zrychleným postupům tam, kde
ještě fakticky nebyli u moci. Sovětská koncepce uspořádání regionu tedy zjevně přešla k čistě
komunistickému modelu. V tomto okamžiku však začala být Moskvou velmi intenzivně
vnímána problematika lokálních odchylek a specifik - národní komunismus, a proto měla
Kominforma zároveň obnovit striktní kontrolu a ideologickou jednotu komunistického hnutí.
Tolerované a do určité míry podporované národní odchylky znamenaly pro Moskvu
v předchozím období nebezpečí autonomního postupu strany, avšak nyní, když tyto strany
byly již fakticky u moci, šlo už o nebezpečí nezávislého jednání celého státu. Takovéto
tendence se reálně objevovaly (viz jugoslávský případ) a šly přímo proti záměru Moskvy
vytvořit ve své bezpečnostní zóně homogenní a absolutně poslušný blok. Proto sovětská
koncepce od podzimu 1947 přešla nejen kjiné formě uspořádání regionu (komunistický
režim), ale změnil se i její obsah - už ne komunismus v národní, ale v stalinské variantě.45
Posuny v sovětské koncepci uspořádání regionu a ve vnějším kontextu se totiž přesně
nekryly s vývojem v jednotlivých zemích. Komunisté často získali faktickou moc již před
druhou polovinou roku 1947, tedy v době, kdy Moskva ještě zdůrazňovala „národní cesty
k socialismu“. Tyto „cesty“ rozvíjely a propagovaly zejména skupiny „národní komunistů“,
kteří kladli důraz na národní (lokální) specifika, která odlišovala národní model komunismu
od sovětského (např. nezavedení revoluční diktatury proletariátu či systému pouze jedné
strany, možnost vyhnout se zavedení socialismu za použití násilných metod, atd.)46 Součástí
národního komunismu byl i nárok na autonomní rozhodování a rovnoprávné vztahy
s Moskvou. „Národní komunisté“ odmítali vzdát se nároku na autonomní rozhodování a
národních odchylek a hodlali zavádět komunismus v „národní“ variantě.

45 Nálevka, V., c.d., str. 44.
46 Kase, F., J., c.d., str. 1 8 - 2 2 .
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Ustavení Kominformy však dalo jasný signál, že lokální a národní odchylky již nadále
nebudou součástí poválečného uspořádání ani komunistického hnutí. Dokladem bylo i ostré
zkritizování dosavadních teoretických formulací věnujících se modelu lidové demokracie a
pracujících se „specifickou cestou k socialismu“.47 Intenzita řešení problematiky národního
komunismu akcelerovala v první polovině roku 1948, když byly kritizovány jednotlivé strany
za „nacionalismus“, „orientaci na pokojný vývoj k socialismu“ či „protimarxistické
ideologické tendence“.48 Vyvrcholila pak v sovětsko-jugoslávské roztržce v červnu 1948, po
které následovalo odstranění skupin národních komunistů z vedení jednotlivých stran (a
následně i jejich odsouzení ve stalinských monstrprocesech).49
V

praktické rovině se tento posun v koncepci projevoval dokončováním proces

monopolizace moci komunisty za využití systému mocenských nástrojů (manipulace voleb,
represe či likvidace opozice, státní převrat, atd.) či za přímého sovětského nátlaku. Model
lidové demokracie se však nehroutil jen v politické rovině, k rozbíjení jeho smíšených
nastavení postupně docházelo i v mimopolitických oblastech (likvidování soukromého
sektoru v hospodářství, v červnu 1948 vydala Kominforma instrukci k zahájení kolektivizace,
odstartovaly procesy zaměřené podvazování nezávislého společenského života - podřízení
církví státu, vytváření unifikovaných společenských a profesních organizací, v kultuře a
školství nastupovalo povinné sledování komunistické ideologie, atd.). Tato fáze sice
vykazovala ve všech zemích regionu vyšší míru koordinovanosti a shodnosti než v případě
zavádění modelu lidové demokracie do praxe50, avšak tento proces se lišil v jednotlivých
zemích ve svých výsledcích, k čemuž se ještě vrátíme (viz dozvuky logiky).
Jakýmsi završením eroze modelu lidové demokracie se pak stalo tzv. sjednocení
dělnického hnutí, mající podobu pohlcení socialistických (sociálně-demokratických) stran
komunisty. Slučovacím sjezdům odehrávajícím se již od počátku roku 1948 předcházely
čistky v obou stranách („národní komunisté“ na jedné a tzv. socialistická „pravice“ na druhé
straně), které uzavřely veškeré možné varianty dalšího vývoje státního uspořádání
(demokratický socialismus či národní komunismus, případně nějaká jejich syntéza). Vedení
komunistických stran totiž zcela převzali tzv. intemacionalisté (stalinisté), kteří se plně
orientovali na vykonávání vůle Moskvy - zavádění stalinského modelu uspořádání.
Závěr roku 1948 přinesl potvrzení této změny v sovětské koncepci uspořádání
bezpečnostní zóny (přeměnu v tzv. východní blok) i v oficiální sovětské teorii lidové
47 Skilling, H., G.: Soviet Theory I, c.d., str. 19.
48 Durman, K, c.d., str. 231.
49 Nálevka, V., c.d., str. 49.
50 Vykoukal, J.: K otázce výkladu tzv. sovětizace, c.d., str. 145.
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demokracie. K vyhlášení nové doktríny lidové demokracie došlo na sjezdu bulharských
komunistů v prosinci 1948 z úst G. Dimitrova a v průběhu následujících let byla zcela
přeformulována i celá teorie lidové demokracie51. Veškeré zmínky o novosti či specifičnosti
byly ostře zkritizovány a opuštěny, názory o „specifických cestách k socialismu“ byly
označeny za odchylku od leninské vědy světové revoluce a za herezi.52 Nahradil je
identifikační přístup, který sice připouštěl, že přechod od kapitalismu k socialismu se
v jednotlivých zemích může lišit v „metodách, formách a tempech pohybu“, nicméně jako
celek byl a bude vždy shodný, neboť jeho podstatou je nastolení diktatury proletariátu, která
následně vykonává moc. Proto se státní uspořádání lidové demokracie a Sovětského svazu
shoduje ve své podstatě (obě jsou diktaturami proletariátu).53
3.3.2.3 Dozvuky logiky modelu lidové demokracie
Model státního uspořádání regionu však vykazoval viditelné odlišnosti od sovětského
státního typu i po faktickém převzetí moci komunisty a deklarovaném zavedení
komunistických režimů ve stalinské variantě. Tedy nebyly identické, jak o tom přesvědčovala
sovětská teoretická reformulace. Odlišnosti byly dány přetrváváním některých prvků
smíšeného systému (tudíž i některých předválečných prvků, na které lidová demokracie
navazovala), v jehož rámci komunisté monopolizovali moc. Konkrétně šlo o zachování
institutu národní fronty, která sdružovala nejen politické strany, ale veškeré společenské,
kulturní či zájmové organizace. Dále pak o podobu stranického systému, když zůstaly
zachovány tzv. „satelitní“ strany ať už z praktických důvodů (zachování často tradičních stran
křesťansko-demokratického nebo agrárního typu jako ventilačních kanálů zájmů určitých
skupin obyvatel) či jako dobíhající „fasáda“ plurality systému. Nemělo to však žádný vliv na
faktický výkon moci úzkou skupinou vedení komunistické strany, stejně jako formální
zachování parlamentního charakteru režimu (oproti systému sovětů). V některých zemích
nadále fungovala i prezidentská funkce (z tradičních důvodů) oproti sovětskému pojetí
kolektivní hlavy státu. Odlišnosti přetrvávaly i v ekonomické struktuře, když teprve postupně
docházelo k úplné likvidaci soukromého sektoru a v některých státech dokonce zůstalo
zachováno drobné soukromé podnikání (např. Polsko). Stejně tomu bylo i s kolektivizací
zemědělství, jejíž pomalý průběh byl často dán katastrofální výkonností státních farem a
zásobovacími obtížemi, tudíž se často přechodně upřednostňoval model povinných dodávek

51 Skilling, H., G.: Soviet Theory I, c.d., str. 19.
52 Skilling, H., G.: Soviet Theory II, c.d., str. 138.
53 Kase, F., J., c.d., str. 23 - 24.
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uvalených na soukromé zemědělce. V některých zemích ani v následujících letech nedošlo
k úplné kolektivizaci zemědělství. A v neposlední řadě šlo o poměrně nezávislé postavení
církve, která sice podléhala kontrole státu, ale v některých silně věřících zemích jí nebylo
možné zcela zakázat činnost (navíc v takovýchto zemích církev často disponovala silnou
společenskou autoritou).
Tuto dobíhající logiku systému lidové demokracie můžeme najít i v oficiální sovětské
teorii. Jejím axiomem sice po roce 1948 bylo ztotožnění lidové demokracie se sovětským
modelem státního uspořádání (diktatura proletariátu), nicméně nemohla zcela pominout
zjevné odlišnosti mezi těmito dvěma systémy. Jejich existenci teorie vysvětlovala odlišným
způsobem vzniku lidové demokracie („dlouhý revoluční proces“) a tím, že se lidové
demokracie nacházejí ve stádiu přechodu od kapitalismu k socialismu, zatímco Sovětský svaz
již buduje komunismus.54 Navíc lidové demokracie jako socialistické státy nemusely přijmout
sovětskou formu státního uspořádání, protože v průběhu svého vývoje disponovaly pomocí
Sovětského svazu, které zemím lidové demokracie poskytl „neocenitelné rady“, „pevné
vedení“ či „ochranu proti reakci“, která eliminovala možnost občanské války, atd.55 Tyto
odlišnosti tedy teorie vnímala jako přechodné a jejich odstranění považovala za otázku času.
Stejně tomu mělo být i v praxi, avšak s celkovým vývojem v komunistickém bloku a v
Sovětském svazu samotném se od toho často upustilo a markantní odlišnosti zůstaly
zachovány (např. v některých zemích i nadále existovaly vedle komunistů i další, tzv. satelitní
politické strany, a to jak po přijetí nových ústav kopírujících stalinskou ústavu z roku 1936 na
přelomu 40. a 50 let 20. století, tak po přijetí ústavních článků o vedoucí úloze komunistické
strany v 70. letech 20. století).

54 Kase, F., J., c.d., str. 24
55 tamtéž, str. 26
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4. Polská varianta smíšeného systému v letech 1944 -1948
Předchozí dvě kapitoly nám nabídly obecnou charakteristiku poválečného modelu
státního uspořádání regionu střední a jihovýchodní Evropy vletech 1945 - 1948. Popsaly
vývoj podoby a fungování tohoto systému od koncepce smíšeného systému/lidové
demokracie k pretotalitnímu autoritarismu/komunistickému režimu. Nyní se dostáváme ke
konkrétní variantě tohoto modelu, a to sice státnímu uspořádání Polska v letech 1944 - 1948.
Struktura a metodologie této kapitoly bude vycházet z předchozích kapitol. Tedy polské
poválečné státní uspořádání bude popsáno v jednotlivých etapách svého vývoje a pozornost
bude věnována výhradně jeho systémové rovině. Získaná fakta budou následně zhodnocena
v závěru celé práce, když bude polská varianta smíšeného systému/lidové demokracie
konfrontována sjeho obecným modelem. Název práce udává časové rozmezí 1944 - 1948,
protože v těchto letech se odehrávaly hlavní událostí mající vliv na podobu poválečného
státního uspořádání Polska, avšak v několika případech bude nutné tento časový rámec
překročit pro lepší orientaci v kontinuitě vývoje.

4.1 Proces vzniku smíšeného systému v letech 1944 -1945
Vyjdeme z popisu vnitřního rozložení sil v Polsku. V červenci 1944 bychom totiž
v Polsku nalezli dvě jasně odlišitelná politická centra, jejichž koncepce poválečného
uspořádání se ani tak neodlišovala deklarovanými změnami předválečného stavu jako svým
vnějším a ideovým zázemím, které tyto centra stavělo proti sobě.
První z nich bývá označováno jako tzv. londýnský tábor, který se skládal
z nekomunistických politických subjektů sdružených a spolupracujících v rámci exilových a
odbojových (tzv. podzemní stát) struktur. Jádro těchto struktur tvořila předválečná opozice
tzv. sanačního režimu (autoritativní režim fungující v Polsku v letech 1926 - 1939). Jednalo
se o Lidovou stranu (SL), Národní stranu (SN), Polskou socialistickou strana (PPS) a Stranu
práce (SP). Tyto struktury pochopitelně nezahrnovaly všechny politické a společenské
subjekty a v jejich rámci panovaly určité spory (stranická rivalita, v exilu především spory
v zahraniční

politice,

atd.).

Avšak

v zásadě

spolu

dokázaly

zastoupené

subjekty

spolupracovat, shodly se na revidování sanačního režimu a trvání konšpirační koalice až do
uspořádání poválečných voleb, které měly rozhodnout o přesné podobě poválečného
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uspořádání.56 Za konkrétní výraz shody uvnitř podzemních struktur můžeme označit
programovou deklaraci „Zač bojuje polský národ?“ vydanou Radou národní jednoty (orgán
sdružující konšpirační strany) v březnu 1944. V dokumentu se hovořilo o co nejrychlejším
uskutečnění poválečných parlamentních voleb, o vypracování nové ústavy garantující
občanské svobody i autonomní práva národnostním menšinám, o posílení prvků samosprávy
(v hospodářství, politice i společenském životě) a decentralizaci výkonné moci. Dále pak o
provedení společensko-hospodářských reforem, především agrární reformy a částečného
znárodnění při zachování soukromého vlastnictví, reformováno mělo být i školství či sociální
systém. Nedílnou součástí dokumentu bylo trvání na plné nezávislosti poválečného Polska a
jeho předválečné teritoriální integritě. Nutno dodat, že její obsah reflektoval také nárůst
radikalismu a levicových nálad ve společnosti a snažil se čelit propagandě komunistů, kteří
tyto prvky využívali pro svůj politický růst.57
Londýnské struktury uznávala a podporovala jako své politické představitele velká
část společnosti, stejně tak je uznávaly západní mocnosti, od kterých se očekávala podpora na
mezinárodní scéně. Vedle okupace pro ně největší problém představovaly vztahy se SSSR,
zejména otázka vzájemné hranice, když pochopitelně odmítaly uznat sovětské územní zábory
ze září 1939 a novou vzájemnou hranici vzniklou na jejich základě (ta začala být v jednáních
označována jako tzv. Curzonovu linii podle návrhu sovětsko-polské hranice z roku 1920). Po
odhalení Katynského masakru v květnu 1943 byly přerušeny diplomatické styky mezi
polskou exilovou vládou v Londýně a Moskvou, což do budoucna představovalo velký
problém, protože obrat na východní frontě z roku 1943 znamenal, že polská území osvobodí
Rudá armáda.
Mimo tyto struktury se nacházeli polští komunisté, kteří svou stranu obnovili na konci
roku 1941 pod názvem Polská dělnická strana (PPR) a kteří představovali ono druhé politické
centrum prosazující svou variantu poválečného uspořádání. Není pochyb o tom, že
komunistická vize byla silně provázena se sovětskou a odvíjela se od výše popsané koncepce
lidové demokracie. PPR vstoupila na odbojovou scénu s programem hlásajícím širokou
antifašistickou odbojovou koalici („bez zrádců a kapitulantů“), národní a demokratická hesla
a důsledné distancování se od programu komunistické revoluce.58 Avšak ani sledování
koncepce národní fronty dle sovětských instrukcí nepomohlo změnit všeobecný názor

56 Paczkowski, A.: Půl století dějin Polska. Wyd. 1. Warszawa : Wydawnictvo Naukowe PWN, 1996, str. 52.
57 Fijalkowska, B., Godlewski, T.: Polskie dylematy polityczne 1939-1995 : wybrane problémy. Wyd. 1. Olsztyn
: Wyžsza szkota pedagogiczna, 1996, str. 28.
58 Ciesielski, S.: Mysl polityczna polskich komunistów w latach 1939 - 1944. Wroclaw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroclawskiego, 1990, str. 1 1 4 - 117, 1 3 8 - 140.
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společnosti, že PPR je pouhou loutkou Moskvy a usiluje o sovětizaci země. Toto vnímání se
jen utvrdilo, když PPR během jednání o začlenění se do podzemních struktur (únor 1943)
odmítla jasně deklarovat, že není ve spojení s cizí mocností a že neuznává sovětské územní
zábory z roku 1939.59
Jaro 1943 můžeme označit za významný zlom pro podobu poválečného polského
uspořádání a to ze dvou důvodů. Jednak se komunisté neprosadili s politikou široké
spolupráce v rámci odboje (politika národní fronty), a také došlo k již zmíněnému přerušení
diplomatických styků mezi exilem a Moskvou. Sovětský svaz i polští komunisté od této
chvíle začali označovat londýnské struktury za ,reakční“ a „kolaborantské“ a následně také
zpochybňovat jejich právo na reprezentaci polského národa.60 Taktika národní fronty sice i
nadále zůstala základem sovětské i komunistické politiky, ale došlo v ní k určitému posunu.
Polští komunisté začali budovat své vlastní odbojové struktury, které měly konkurovat
londýnskému táboru ,reakce“ a v jejichž rámci měla PPR získat ke spolupráci další politické
subjekty a co nejširší vrstvy společnosti. Programová prohlášení se měla nadále distancovat
od komunismu.
Během realizace této politiky se však objevily spory a nekoordinovanost mezi PPR a
Moskvou, respektive tamním druhým centrem polského komunismu - od června 1943 tam
polští komunisté oficiálně působili pod hlavičkou Svazu polských patriotů (ZPP) a v lednu
1944 vzniklo jako dozorující orgán Centrální byro polských komunistů (CBKP). Konkrétně
šlo o projevy tendencí PPR jednat nezávisle na moskevském centru a také o její příliš
radikální programové formulace. PPR totiž vycházela především z hodnocení situace v zemi,
na rozdíl od Moskvy, která hodnotila situaci více z mezinárodního pohledu. PPR od poloviny
roku 1943 začala zdůrazňovat nejen boj s okupanty, ale i s ,reakcí“, za kterou označila
subjekty působící na základě tzv. sanační ústavy z roku 193561, odmítající uznat Curzonovu
linii a kritizující spolupráci se SSSR. V podstatě tedy celé londýnské struktury, avšak s tím, že
dle PPR bylo „reakční“ jen politické vedení a proto měla PPR začít budovat národní fronty
„od spodu“, spoluprací se všemi „demokratickými“ subjekty.62 Programové dokumenty
komunistů se již více věnovaly budoucímu socio-politickému uspořádání, když už se objevila
slova o „lidovém Polsku“, o blíže nespecifikovaném znárodnění a o provedení agrární
59 Kersten, K.: Mi^dzy wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944 - 1956. London : Aneks Publishers, 1993, str.
2 0 - 21 .
60 Ciesielski, S.. c.d., str. 200 - 201.
61 Londýnské struktury působily na základě autoritativní sanační ústavy z důvodu udržení státoprávní kontinuity
a již v listopadu revidovali její nastavení (omezení prezidentských pravomocí a prohlášení o suverenitě lidu).
Nicméně komunistická propagandě tento fakt sloužil jako argument při označování londýnských struktur za
„reakční“ a při zpochybňování jejich legality.
62 Ciesielski, S., c.d., str. 231 - 250.
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reformy (deklarace „Zač bojujeme?“ z listopadu 1943)63. Na čele této orientace PPR se
profiloval W. Gomulka, od prosince 1943 generální tajemník strany a budoucí hlavní
exponent polského „národního komunismu“. Nejvýraznější projevem samostatného jednání
PPR bylo ustavení Zemské národní rady (KRN) v poslední den roku 1943 (určitou roli zde
sehrál i výpadek rádiového spojení s Moskvou). KRN se prohlásila za Jediného autentického
představitele polského národa“ a fakticky fungovala jako prozatímní parlament.64 Jelikož se
PPR nepodařilo získat ke spolupráci téměř žádné významné politické subjekty, byla
společenská základna KRN velice malá a v podstatě postavená na PPR a jejích přidružených
organizacích (např. Lidová garda či komunistická mládežnická organizace).65 Tyto kroky
ostře kritizovali jak polští komunisté v SSSR, tak Moskva, konkrétně malou společenskou
základnu KRN a příliš radikální formulaci programu PPR (kritizovali příliš slabé zdůraznění
zachování soukromého vlastnictví, když sami v této době ještě důsledně vynechávali
jakékoliv zmínky o socialismu, atd.). Určitou roli hrály i spory o to, kde má být centrum
polského komunismu a povolána prozatímní vláda (moskevské centrum počátkem roku 1944
opustilo prakticky již hotový projekt Polského národního výboru, který se měl stát základem
vládních struktur budovaných zahraničními polskými komunisty).66
K vyřešení neshod a obnovení koordinovaného postupu s moskevskými instrukcemi
došlo na jednáních mezi představiteli PPR, moskevskými komunisty a Stalinem mezi
květnem a červencem 1944 v Moskvě (vnitřní spory v PPR mezi „národními komunisty“ a
„stalinisty“ existovaly i nadále, ale strana již navenek vystupovala jednotně). Hlavním
obsahem porad bylo vytvoření výkonného orgánu, který by přejímal správu za Curzonovou
linií. Za základ tohoto orgánu byla uznána struktura KRN, ale jeho programovou orientaci
formulovali především zástupci CBKP a proto v ní dominovala umírněná národní a
demokratická hesla zcela v souladu s koncepcí národní fronty.67 Dne 20. 7. 1944 tak
v Moskvě došlo k ustavení Polského výboru národního osvobození (PKWN), čímž se
doformovaly komunisty kontrolované a vůči londýnskému táboru konkurenční vládní
struktury. PKWN vznikl dle oficiální komunistické propagandy v Lublinu 22. 7. 1944 (odtud
odvozen přívlastek „lublinské“ struktury) a formálně měl fungovat jen jako výkonný výbor
KRN. V této době totiž ještě probíhala jednání mezi Moskvou a exilovou vládou v Londýně o

63 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 24.
64 Kallas, M., c.d., str. 393.
65 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 26.
66 Ciesielski, S.. c.d., str. 336 - 342.
67 Kersten, K , c.d., str. 62.
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vzájemné dohodě (viz dále) a SSSR proto ještě nechtěl vytvářet otevřeně konkurenční
prozatímní vládu. Ve skutečnosti však PKWN takto působil.

ro

Podoba lublinských struktur formálně vycházela z koncepce národní fronty, ale ve
skutečnosti jim zcela dominovali komunisté. V rámci KRN a PWKN totiž vedle PPR působily
i další strany, které se postupně vyprofilovaly jako odštěpenecké a radikální frakce velkých
konspiračních stran a které vůči komunistům vystupovaly zcela konformně a loajálně. Jednalo
se o tzv. „Obrozenou“ PPS a Lidovou stranu - Vůli lidu, a menší Demokratickou stranu (SD).
Politický program lublinských struktur byl shrnut v tzv. Červencovém manifestu (programové
prohlášení PKWN z 20. 7. 1944). Ten opakoval, že KRN je jediným autentickým a legálním
centrem moci v zemi, působí na základě ustanovení předválečné ústavy z března 1921 (oproti
„reakčnímu“ londýnskému táboru působícímu na základě tzv. sanační ústavy - viz výše, dále
jen březnová ústava) a jen do zvolení Ustavodámého orgánu, který rozhodne o podobě
poválečného

polského

uspořádání.69 Červencový

manifest

také

hovořil

o

návratu

„demokratických svobod“, provedení agrární reformy bez odškodnění či o zavedení státní
správy ve velkých průmyslových podnicích, velkoobchodě a bankách, přičemž bylo
o

zdůrazňováno, že soukromý majetek zůstane zachován.

70

4.1.1 Důsledky vnějšího kontextu a prosazení komunistické koncepce
V

polském případě se tedy nerealizovala koncepce národní fronty jako širok

antifašistické odbojové koalice, respektive takováto koalice se realizovala ve dvou
oddělených a navzájem se vylučujících strukturách. Důvodem tohoto faktu bylo, že většina
společnosti a politických subjektů odmítala spolupráci s PPR pro její ideovou a vnější
orientace na Sovětský svaz. A to i přesto, že se PPR distancovala od komunistické
ortodoxie.71 Programová prohlášení ohledně poválečného uspořádání se totiž v podstatě
nelišila (reformy, revize stavu před rokem 1939), avšak zatímco nekomunistické subjekty se
v rámci poválečného vývoje hodlaly orientovat na svobodné volby, tak komunisté zamýšleli
pokračovat v procesu monopolizace moci - tuto politiku pochopitelně nehlásali veřejně, ale
byla u nich imanentně přítomná.

68 Bardach, J., Lešnodorski, B., Pietrzak, M.: História ustroju i prawa polskiego. Wyd. 5. Warszawa :
LexisNexis, 2001, str. 623.
69 Bardach, J., Lešnodorski, B., Pietrzak, M., c.d., str. 624.
70 Polsko Ministerstwo edukacji narodowej: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechoslowacji w latach 1944
(1945)-1948. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000, str. 197-198
71 Kersten, K., c.d., str. 38.
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tom, která z těchto koncepcí se stane základem poválečného uspořádání, vš

nerozhodla jejich výchozí vnitřní pozice a podpora polskou veřejností, ale naopak silné vnější
zasahování. Původně silnější londýnské struktury (ať už v porovnání početnosti, organizační
79

stavby či míry podpory polskou společností ) totiž od druhé poloviny roku 1944 postupně
ztrácely reálný vliv na dění v zemi. S postupujícím osvobozováním polských území Rudou
armádou (v lednu 1944 překročila linii hranice ze září 1939 a v červenci 1944 Curzonovu
linii) a vývojem na mezinárodní scéně naopak paralelně posilovaly komunisty ovládané
lublinské struktury.
Od obratu na východní frontě v roce 1943 totiž můžeme pozorovat stále markantnější
sovětské zasahování do polského vnitřního dění, které Moskva regulovala dle svých zájmů a
postupné ustupování západních mocností sovětským požadavkům. Postoj Západu v polské
otázce vycházel především ze snahy nenarušit spolupráci antihitlerovské koalice, navíc region
střední a jihovýchodní Evropy nepatřil mezi prioritní oblasti jeho zahraniční politiky (zejména
USA) a také věřily Stalinovým slibům, že nechce komunizované, ale silné a nezávislé
Polsko.73 Na teheránské konferenci na podzim 1943 tak nejprve Sovětský svaz získal
explicitní souhlas USA a VB s podobou sovětsko-polské hranice na Curzonově linii. Moskva
následně tlačila vývoj polské otázky do roviny hledání mezinárodně uznané vlády, která by
s touto hranicí souhlasila, a zároveň by v ní významné místo připadalo komunistům.
Londýnské struktury v zásadě neodmítaly jednat s Moskvou a normalizovat vzájemné
vztahy, ale stejně jako pro většinu polské společnosti pro ně byla nepřijatelná Curzonova
linie. V tomto ohledu spoléhaly na podporu západních mocností (o teheránských ujednáních
se exil dozvěděl až v říjnu 194474), které sice nadále uznávaly exilovou vládu, ale tlačily na
ní, aby se s Moskvou dohodla sama a reálně jí nijak nepodpořily. V emigračních kruzích na
otázce jednání se Sovětským svazem eskalovaly vnitřní spory, přičemž se skupina
kompromisních politiků nacházela ve výrazné menšině na čele s premiérem Mikolajczykem
z exilové SL. Avšak ani ti nebyli ochotni přijmout sovětské podmínky - radikální vládní
rekonstrukci (vyřazení,reakce“ a rozšíření o „demokratické subjekty“) a uznání Curzonovy
linie, na jejichž základě se v zásadě odehrávala většina jednání až do vzniku PKWN.

75

Na konci srpna 1944 se Mikolajczykovi podařilo v exilu prosadit memorandum, které
vyjadřovalo maximální míru kompromisu, kam byly londýnské struktury ochotny zajít 72 Např. zatímco struktury podzemní armády (tzv. Zemská armáda - AK) v této době čítaly na 250.000 vojáků,
tak její komunistický protějšek (Lidová armáda - AL) jen zhruba 30.000. Další srovnání viz Bardach, J.,
Lesnodorski, B, Pietrzak, M., c.d.,
73 Durman, K., c.d., str. 126.
74 Paczkowski, A., c.d., str. 79.
75 Kersten, K., c.d., str. 63
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vytvoření prozatímní vlády rozšířením exilu o PPR jako rovnocenného pátého člena a
akceptace Curzonovy linie, s tím, že by byla posunuta za linii Lvova a Vilniusu.

76

v

Avšak na

jednáních s Moskvou v říjnu 1944 (stejně jako předchozích jednáních počátkem srpna) slyšel
Mikolacjzyk už tyto podmínky: exil se musí dohodnout PKWN, což v podstatě znamenalo,
aby londýnský tábor přijal v prozatímní vládě takové místo, jaké jim lublinští nabídnout a
Curzonova linie měla být přijata bez dalších výhrad. Exilová vláda jako celek však takovéto
podmínky odmítla počátkem listopadu 1944, kompromisní politikové z ní odešli a exil se od
této doby ocitl již mimo faktický vliv na dění v zemi.77 V důsledku vnějšího kontextu došlo
také k vyčerpání sil podzemí během neúspěšné realizace plánu dekonspirace (tzv. plán Bouře)
probíhajícím od jara 1944 a tragicky zakončeným varšavským povstáním mezi srpnem a
říjnem 1944.78 V rámci plánu Bouře bojovaly jednotky podzemí s ustupujícími Němci a
pokoušely se ve svých rukou zavést správu na osvobozených územích ještě před příchodem
Rudé armády. Rudá armáda a NKVD (komunisty kontrolované bezpečností orgány se
nacházely teprve ve stádiu výstavby) však podzemní struktury postupně likvidovaly pod
argumentem, že za jediné legální představitele na polských územích uznává lublinské
struktury (na základě smlouvy mezi PKWN a Moskvou z 26. 7. 1944, PKWN touto smlouvou
zároveň uznal Curzonovu linii jako polsko-sovětskou hranici).
Naopak paralelně posilovaly lublinské struktury, a to i přesto i přesto, že je stále
většina společnosti odmítala jako cizí a komunistické a potýkaly se s řadou problémů.79 Dělo
se tak jednak prostřednictvím „negativních“ kroků, když mezi říjnem 1944 a květnem 1945
probíhala intenzivní represe podzemních struktur. Tato represe byla formálně postavena na
základě mimořádných dekretů vydaných PKWN či KRN, jejichž vágní formulace
umožňovaly prakticky kohokoliv označit za „kolaboranta“ či „reakční uskupení“ blokující
vládní politiku, navíc vyměřovaly téměř za každý přestupek trest smrti a na jejich základě byli
i civilisté souzeni vojenskými soudy (např. dekret o rozpuštění tajných organizací z 24. 8.
1944, dekret o výměře trestu pro válečné zločince a zrádce polského národa z 31. 8. 1944 či
dekret o ochraně státu z 30. 10. 1944). Zároveň však lublinské struktury participovaly na
provádění poválečné obnovy a normalizaci společenského života - činnost obnovovaly
kulturní a společenské organizace, v říjnu 1944 začala realizace agrární reformy vyvlastňující
pozemky bez náhrady, přičemž však PPR důsledně odmítala, že v budoucnu dojde ke

76 Kersten, K., c.d., str. 78 - 82.
77 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 48.
78 Kersten, K , c.d., str. 86.
79 tamtéž, str. 94.
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kolektivizaci80. Zároveň docházelo k organizačnímu upevňování lublinských struktur - v září
1944 proběhly sjezdy lublinských socialistů i lidovců, intenzivně se budoval systém
národních rad jako jednotek územní samosprávy a především bezpečnostní aparát zcela
kontrolovaný komunisty na čele s Ministerstvem veřejné bezpečnosti.

oi

Komunisté tedy v této

době kombinovali systémovou represi se snahou o získání autentické společenské podpory (či
alespoň neutrálního stanoviska). Tento postup komunisté v budoucnu několikrát opakovali.
Další posun v řešení polské otázky se odehrál až na jaltské konferenci Velké trojky
v únoru 1945. Jednak byly dohodnuty změny polského teritoria (potvrzena východní hranice a
přiznány ještě přesněji neurčené přírůstky na severu a západě - polská západní hranice
definitivně stanovena na postupimské konferenci) a také vyřešen problém poválečné polské
vlády. Prozatímní vláda (vznikla v lednu 1945 na základě PKWN) měla být rozšířena o
demokratické představitele z emigrace i z podzemí a byla povinna uspořádat „(...) co nejdříve
svobodné, nemanipulované volby (...)“, kterých se budou moci „(...) zúčastnit všechny
demokratické a protinacistické strany.“.82 Západ tedy definitivně potvrdil své defenzivní
stanovisko v polské otázce, když de facto uznal Polsko za sovětskou sféru vlivu, orientoval se
pouze na uchování jeho vnitřní suverenity, kterou však měla zajistit vágní a nevymahatelná
ustanovení o provedení voleb.
Na jaře 1945 se proměnila i situace v zemi. Podzemní orgány totiž postupně
ukončovaly činnost a na jaltský kompromis přistoupila část jejích členů. Konkrétně lidovci a
socialisté (na jaře 1945 ukončili konšpirační činnost a exiloví předáci se postupně vraceli do
země) či demokraticky orientovaná část národního tábora. Tito politikové, jejichž
nejvýraznějším představitelem byl S. Mikolajczyk, si byli vědomi, že jedinou šanci, jak
alespoň nějak ovlivnit dění v zemi představuje přijetí účastí v lublinských strukturách.83
Samotná jednání o vládní rekonstrukci se odehrávala v červnu 1945 v Moskvě za
účastí představitelů lublinských struktur, podzemí a emigrace (nikoliv exilové vlády).
Současně s nimi probíhal vykonstruovaný proces s nejvyššími představiteli podzemí (tzv.
proces šestnácti), který sloužil především jako prostředek nátlaku na „nelublinské“
vyjednavače. Výsledkem jednání bylo vytvoření Prozatímní vlády národní jednoty (TRJN)
dne 28. 6. 1945, přičemž „kompromis“ měl tuto podobu: 17 z 21 rezortů obsadily lublinské
strany včetně funkce předsedy (E. Ósobka - Morawski z lublinské PPS) a 1. místopředsedy
vlády (W. Gomulka), nezávislí lidovci získali 3 rezorty a post 2. místopředsedy vlády (S.
80 Werblan, A.: Wladysiaw Gomulka Sekretarz Generálny PPR. Warszawa : Ksi^žka i Wiedza, 1988, str. 319.
81 viz Paczkowski, A., str. 80, 102 - 103.
82 Durman, K., c.d., str. 126.
83 Kersten. K., c.d., str. 114.
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Mikolajczyk) a jedno ministerstvo pak nezávislý socialista. Podobně bylo rozšířeno složení
KRN a dohodnuty podmínky legalizace činnosti „nelublinských“ stran (viz dále).84 Nová
vláda byla záhy uznána západními mocnostmi (VB dne 29. 6. a USA dne 5. 7.) a dne 16. 8.
podepsala polsko-sovětskou smlouva o hranicích, kde uznala Curzonovu linii.
V

důsledku silného vnějšího zasahování se lublinské struktury, které byly vybudován

a ovládány komunisty na základě koncepce národní fronty, staly základem polského
poválečného uspořádání. Tento fakt však nemůže být hodnocen jako pouhý diktát ze strany
Moskvy realizovaný PPR. Jejich program a pojetí totiž do určité míry vyjadřovalo nálady ve
společnosti - široký národní a demokratický apel, nutnost spolupráce při obnově země a
osídlení nových západních teritorií, provedení očekávaných reforem, atd. Polská společnost i
část politiků přijala lublinské struktury a dohodu s komunisty také pro to, že v legální činnosti
viděly efektivnější nástroj jak čelit obavám, že dominantní pozice PPR v systému povede ke
komunizaci země.85

4.2 Podoba a vývoj smíšeného systému v letech 1945 - 1947
Veřejně deklarovaná podoba lublinských struktur v etapě mezi červencem 1944 a
červnem 1945 se sice hlásila k modelu lidové demokracie a formálně naplňovala jeho znaky.
Nicméně o reálném naplňování charakteristik smíšeného systému nemůžeme hovořit, protože
tyto struktury fakticky zcela ovládali komunisté a reprezentovaly jen malou část společnosti.86
Odlišná situace nastala po červnu 1945, když byly lublinské struktury rozšířeny o autentické a
na nekomunistech nezávisle jednající politické subjekty (i když ne rovnoměrně, viz dále) a
většina společnosti takto rozšířené struktury akceptovala.
Podoba a vývoj systému se vletech 1945 - 1947 odvíjela od několika základních
faktorů. Předně se jednalo o nastavení systému, která v podstatě vycházela z podoby
lublinských struktur modifikovaných dohodami z června 1945 o jejich rozšíření a která proto
silně nadhodnocovala postavení lublinských subjektů. Za druhé se pak jen stěží dá hovořit o
nějakém „solidárním“ pojetí poválečného polského systému, protože se vněm od počátku
vyprofilovala dvě protichůdná politická centra, která se rozcházela v otázce dalšího směrování
systému. Vedle původní lublinské koalice, kterou i nadále a přes určité problémy (zejména
autonomní tendence socialistů) ovládaly zájmy a cíle PPR, se zformovala legální a otevřená
politická opozice na čele s Polskou lidovou stranou (PSL). Opozice neodmítla společenské
84 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 52.
85 Kersten, K , c.d., str. 118.
86 Polsko Ministerstwo edukacji narodowej, c.d., str. 15.
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reformy či státoprávní změny (měla je ostatně ve svém programu)87, ale protestovala proti
formě, jakými byly tyto kroky realizovány. Podstatou jejího opozičního stanoviska bylo
odmítnutí faktické dominance PPR v systému a z toho pramenícího zneužívání moci
(především represe). Rozdílná stanoviska a chápání systému těchto dvou center se střetla
především v otázce realizace parlamentních voleb v období mezi vznikem TRJN v červnu
1945 a uskutečněním voleb v lednu 1947.
Oproti předchozímu období polevilo vnější zasahování do polského uspořádání. Západ
se držel svého defenzivního přístupu, když se orientoval na dodržení jaltských ujednání o
konání voleb a až postupně zjišťoval, že nedisponuje žádnými mechanismy jejich
vymáhátelnosti.88 Na jejich nedodržení reagoval pouze ekonomickými sankcemi (např.
pozastavením pomoci z fondu UNRRA či odmítnutím poskytnou úvěry na jaře 1946)

89 v

či

diplomatickými protesty (po falzifikaci voleb v lednu 1947). Reálně opozici nijak nepodpořil
a navíc postupně zformuloval výše zmíněnou doktrínu zadržování komunismu, v jejímž rámci
považoval polsko-německou hranici za hranici komunismu v Evropě (viz stuttgartský projev
státního tajemníka J. Byrnese ze září 1946)90. Sovětské svaz si v polské otázce zajistil své
tehdy aktuální požadavky - v Polsku existovala prosovětská vláda s významnou pozicí
komunistů, která uznala Curzonovu linii jako vzájemnou hranici. Přímé sovětské zasahování
polevilo, ale Moskva stále pozorně sledovala vývoj dění v zemi a poskytovala komunistům
vnější krytí (např. zdůrazňování své role garanta polské západní hranice, poskytnutím
finančních půjček, ale také intenzivní přítomností v polském bezpečnostním aparátu a
armádě).

4.2.1 Popis základní rysů a mechanismů fungování systému
Základní nastavení poválečného systému byla stejná jako u lublinských struktur.
Systém formálně působil na „základních demokratických zásadách“ březnové ústavy z roku
1921, avšak nebylo nikdy přesně specifikováno, o která ustanovení se jedná. V praxi se
jednalo o využití článků, které se týkaly organizace voleb, struktury a fungování parlamentu a
dalších státních orgánů či samosprávy, nikoliv o články, které určovaly mechanismus vzniku
takovýchto orgánů, protože KRN či národní rady by v nich nenašly žádné opodstatnění.91
Tento „eklekticismus“ byl kombinován s mimořádnými dekrety vydanými KRN (týkající se
87 Kersten, K., c.d., str. 174 - 177.
88 tamtéž, str., 142.
89 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 86.
90 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 74.
91 Kallas, M., c.d., str. 391.
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např. represe či národních rad) a PKWN (např. o realizaci agrární reformy) a systém tak
působil v dosti vágním ústavním rámci.
4.2.1.1 Zemská národní rada (KRN)
Nejvyšším státním orgánem nového systému byla formálně KRN plnící do zvolení
Ústavodámého Sejmu funkci prozatímního parlamentu. Hlavní pravidla jejího fungování
určoval její vlastní statut z 11. 9. 1944: určil dělení mandátů, podmínkou kooptace poslance
bylo uznání ustanovení březnové ústavy a vyjádření souhlasu s poválečnou realitou (platilo i
pro strany). V prosinci 1945 se počet poslanců v KRN ustálil na 44492. Kooptace byla
v poválečném období pochopitelná, ovšem demokratický charakter orgánu se snižoval úměrně
s tím, jak PPR při vědomí vlastní slabosti oddalovala volby (viz dále). Pochybný byl i
Q-5

samotný vznik orgánu - KRN povolala sama sebe jako výraz „vůle bojujícího národa“ , tedy
bez jakéhokoliv právního podložení (fakticky vznikla rozhodnutím v té době marginální
PPR). Nejvýraznější součástí KRN byl orgán jejího předsednictva. Ten měl v polském
případě nahrazovat institut národní fronty jako platformy pro zastoupení všech působících
stran (ty se scházely také v rámci Ústřední dorozumívací komise demokratických stran),
avšak v praxi takto nefungoval, protože v něm strany neměly paritní zastoupení (fakticky jej
řídila PPR).94 Předsednictvo KRN prakticky ovládalo celou KRN, protože se zde
projednávaly zásadní otázky a přijímala rozhodnutí o jejich řešení, navíc plénum KRN bylo
svoláváno jen zřídka a hlasovalo se v něm dle stranické disciplíny. Předsednictvo KRN
disponovalo rozsáhlými pravomocemi - mohlo vydávat dekrety s platností zákonů, stálo na
vrcholu sítě národních rad, předseda předsednictva byl zároveň předsedou parlamentu a
z tohoto titulu také hlavou státu.
V

součtu se tedy reálné fungování KRN odvíjelo od faktu, že v ní dominovaly

lublinské subjekty, ať už šlo o většinu v předsednictvu KRN či kvalifikovanou většinu
v plénu. Prakticky nerealizovatelnou se stala odpovědnost vlády parlamentu (neboť poválečný
systém se hlásil k parlamentní formě politického režimu) či dělba moci. Tento fakt sice
formálně vycházel z koaličního pojetí systému dohodnutého na moskevských jednáních

92 viz příloha č. 1, stejný počet poslanců měl předválečný Sejm.
93 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 26.
94 viz příloha č. 2.
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v červnu 1945 („rozhodovat formou porozumění, nikoliv přehlasování“95), avšak toto pojetí
bylo deformováno nerovnoměrným zastoupením stran v systému.

4.2.1.2 Stranický systém
Již v červenci 1944 byla zavedena praxe, že strany nepůsobily na základě žádné právní
úpravy, ale dle faktického rozhodnutí vedení PPR.96 Problematiku stranického systému
pochopitelně řešila moskevská jednání v červnu 1945, která jako de facto legálně působící
stanovila strany zastoupené v TRJN a mimo ně rozhodla o povolení činnosti pouze
křesťansko-demokraticky orientované Strany práce (SP). Na tomto základě pak došlo
k do formo vání stranického systému v druhé polovině roku 1945, kdy se podzemní strany
pokusily o svou dekonspiraci.
Jednoznačně nejúspěšněji provedli dekonspiraci podzemní lidovci (SL - „Roch“), kteří
neměli žádné vážnější vnitřní spory, těšili značné podpoře obyvatelstva zejména na venkově a
také západních mocností.97 Proto odmítli všechny návrhy na „sloučení“ s lublinskou SL a
v srpnu 1945 přijali pro odlišení název Polská lidová strana (PSL). Nezávislí lidovci se pak
stali hlavní opoziční silou. Podstatně hůře však dopadly další pokusy. Strana práce rozhodla o
ukončení konspirace v červnu 1945, ale neustála první útok PPR. Komunisté využili existence
odpadlické a prokomunistické frakce SP, tzv. Strany národního vzepětí (či skupina „Vzepětí“)
a pod společným nátlakem s PPS nakonec v listopadu 1945 prosadili, aby byla tato frakce
začleněna do SP - skupina „Vzepětí“ získala zhruba polovinu z míst ve vedení strany a
z mandátů SP v KRN.98 Fakticky tak došlo k zablokování vytvoření nezávisle jednající a na
katolické kruhy orientované strany, protože SP následně charakterizovalo vnitřní pnutí mezi
zastánci autonomní linii (K. Popiel) a prokomunistické skupiny „Vzepětí“ (Z. Felczak, F.
Widy - Wirski). Nezávisle orientovaná část SP v červenci 1946 rozhodla o ukončení své
činnosti (na protest proti nemožnosti svobodné politické činnosti) a stranu definitivně ovládlo
prokomunistické frakce.
Zcela neúspěšně pak dopadly pokusy o vytvoření nezávislé socialistické strany a o
dekonspiraci Národní strany. Vedení podzemních socialistů (PPS - WRN) se nejprve mezi
červnem a červencem 1945 pokusilo dohodnout s lublinskou PPS na sjednocení, což však její

95 Wrona, J.: Systém partyjny w Polsce 1944 - 1950. Miejsce - funkce - relacje partii politycznych w warunkach
budowy i utrwalania systému totalitamego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskiej : Lublin,
1995, str. 128.
96 tamtéž, str. 215
97 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 71 - 72.
98 Paczkowski, c.d., str. 106.
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většinově prokomunistické vedení odmítlo a povolilo pouze individuální vstupy do strany."
Tento návrh část socialistů kolem Z. Zaremby odmítla a emigrovala, kompromisněji
orientovaní socialisté kolem Z. Žulawského se následně v říjnu 1945 pokusili vytvořit novou
stranu, Polskou sociálně demokratickou stranu, avšak žádost o její registraci odmítlo
předsednictvo KRN. Žulawského skupina následně individuálně vstoupila do PPS, kde se
přidala k frakci orientované na vůči PPR nezávislou činnost strany. Stejně tak byla zamítnuta
žádost o povolení legální činnosti podaná v srpnu 1945 Legalizačním výborem Národní
strany, na níž KRN odpověděla „(...) demokratické svobody nemohou sloužit vrahům
demokracie.“ 100 Národní strana se následně rozhodla zůstat v konspiraci a nejradikálnější
složky národního tábora pokračovaly i v konspiraci ozbrojené. Ta měla již značně
decentralizovanou podobu a reálných výsledků nedosáhla. Naopak její existenci využívala
komunistická propaganda a bezpečnost při represi opozičních subjektů, když je obviňovala ze
„spojení s reakčním podzemím“.
KRN pak svým usnesením z 30. 10. 1945 stanovila, že legálně působí pouze tato
šestice stran: Polská dělnická strana (PPR), Polská socialistická strana (PPS), Lidová strana
(SL), Demokratická strana (SD), Polská lidová strana (PSL) a Strana práce (SP). Došlo tak
k jasnému porušení jaltských i moskevských dohod, které garantovaly možnost veřejné
činnosti všem demokratickým a antifašistických stranám, a také svobodu organizační a
propagační činnosti či shromažďování (také porušeny, viz dále).101
4.2.1.3 Prozatímní vláda národní jednoty (TRJN)
Formálně se jednalo o koaliční vládu, jejímž hlavním úkolem (pochopitelně kromě
standardní činnosti) bylo dovést zemi k parlamentním volbám konaných dle jaltských úmluv.
Avšak složení vlády a rozložení rezortů neodpovídalo skutečné společenské podpoře stran,
neboť silně nadhodnocovala pozici lublinské koalice (viz příloha č. 3). Navíc v ní nejen
prostřednictvím skrytých mechanismů dominovali komunisté - PPR obsadila všechny klíčové
rezorty (bezpečnosti, národní obrany, tzv. ministerstvo znovu získaných území, které fakticky
ovládalo veškerou správu na bývalých německých územích, pak ministerstvo průmyslu či
zásobování a obchodu), další rezorty PPR kontrolovala prostřednictvím svých prvních
náměstků, kterých měla celkem 17 a kteří často fakticky ovládali příslušný rezort (např.
ministerstvo zahraniční, obnovy či spravedlnosti) a vnespolední řadě PPR kontrolovala

99 Kersten, K., c.d., str. 161.
100 Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 74.
101 Wrona, J., c.d., str. 128.
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ministerstva, která řídili jejich stoupenci či přímo tajní členové v ostatních stranách (např.
ministerstvo informací a propagandy).102
PPR de facto dominovala vedle parlamentu i ve vládě, což jí umožňovala prosazovat
vládní politiku dle svých záměrů, i když formálně byly návrhy důležitých aktů často
podávány jako společné s PPS - např. návrh o znárodnění průmyslu z ledna 1946 či návrhy na
vytvoření volebního bloku v průběhu roku 1946. Tento stav a zněj vyplývající zneužívání
moci PSL často kritizovala (návrhy na zrušení ministerstva bezpečnosti či propuštění
politických vězňů z ledna 1946), avšak nedisponovala žádným efektivním prostředkem, jak
tuto skutečnost změnit. Proto svou činnost orientovala hlavně na co nejrychlejší realizaci
svobodných voleb. Podobné stanovisko zastávala i nezávisle orientovaná křídla SP a PPS,
která se však nacházela v ještě slabší pozici než PSL vzhledem k silnému zastoupení
prokomunistických politiků ve vedenou obou stran.

4.2.1.4 Další roviny smíšenosti
Programy všech stran deklarovaly levicově orientované socio-ekonomické reformy,
avšak názory stran se lišily v míře jejich realizace a způsobu řízení hospodářství. Vzhledem
k dominanci PPR v systému se však vždy prosadila její pojetí. K agrární reformě došlo již
v říjnu 1944. Vyvlastnila pozemky nad 100 ha bez náhrady a přidělovala parcely v základním
výměru 5 ha (program PSL navrhoval 7 - 15 ha a vytvoření systému středně velkých
samostatných farem jako základu zemědělského sektoru hospodářství). Reformou vzniklo na
milion soukromých hospodářství, která však byla až do srpna 1946 vázána povinnými
státními dodávkami.103 Obdobně prosadili komunisté i radikálnější provedení znárodnění
uskutečněného na základě dekretu KRN z 6. ledna 1946, který společně navrhla PPS a PPR.
Nacionalizace se týkala 17 „tzv. klíčových odvětí průmyslu“ (hlavně těžkého průmyslu, ale
také velkých potravinářských či polygrafických závodů a tiskáren proti čemuž protestovala
PSL) a dále pak všech podniků nad 50 zaměstnanců (PSL navrhovala nad 100). Zároveň
došlo k zavedení prvků plánované ekonomiky. Jednotlivá oddělení ministerstva průmyslu
nejen řídila státní sektor, ale také dozorovalo nad soukromými a družstevními podniky, již od
listopadu fungoval Centrální úřad plánování zodpovědný za investiční plány a od ledna 1946
pak Ekonomický výbor vlády, který ihned vypracoval roční plán produkce pro znárodněná
odvětví.104 Pro roky 1947 - 1948 pak byl vypracován tříletý plán hospodářské obnovy.
102 Wrona, J., c.d., str. 1 2 9 - 130.
103 Polsko Ministerstwo edukacji narodowej, c.d., str. 207 - 208.
104 tamtéž, str. 200 - 204.
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Zůstalo tedy zachováno soukromé vlastnictví (v družstevnictví, řemeslech a službách)
a nedošlo ke kolektivizaci a fungovala tzv. třísektorová ekonomika, ale tyto reformy byly
v rozporu s březnovou ústavou, která neomezovala soukromé vlastnictví ani rozsah
pozemkového výměru. Navíc přispěly k již tak silnému narušení tradičních vazeb polské
společnosti způsobeného decimací elit a střední třídy za války, rozsáhlými přesuny
obyvatelstva v důsledku proměny státního teritoria, holocaustem, atd. Určité regulaci tedy
podléhala jak politická, tak ekonomická sféra státního uspořádání. Podobná omezení se však
zatím nedotkla společenského ani kulturního života.

4.2.2 Vnitřní dynamika systému a otázka voleb
Uvnitř výše popsané rámce se od léta 1945 odehrával spor o další směřování
poválečného Polska. Odvíjel se od rozdíleného a v podstatě protichůdného chápání systému
jeho hlavními politickými silami, komunisty a nezávislými lidovci. Oblastí střetu se pak stala
otázka realizace parlamentních voleb.
Není pochyb o tom, že komunisté směřovali svou veškerou činnost na získání
absolutní mocenské kontroly.105 Z tohoto axiomu se pak odvíjelo jejich chápání systému i
taktika politického boje, která se vždy přizpůsobovala aktuální situaci. Především skrytými
mechanismy (které však často přešly v otevřenou represi, viz dále) se úspěšně snažili
rozšiřovat svůj faktický vliv a směřovat systému ke komunistickému státnímu modelu.
Navenek však striktně odmítali, že hodlají komunizovat zemi a důsledně pracovali
s demokratickými a národními hesly o obnově země, obraně míru a nových hranic či
spolupráci všech demokratických stran. O poválečném systému hovořili jako o „lidové
demokracii“, přičemž striktně zdůrazňovali jeho odlišnost od sovětského modelu - absenci
diktatury proletariátu, zachování soukromého zemědělství a podnikání. PPR se netajila tím, že
usiluju o zavedení socialismu, ale zároveň deklarovala, že tento cíl hodlá uskutečnit
„evoluční“ formou a ve spolupráci s „lidovými, důsledně demokratickými silami“. Uvnitř
strany sice existovaly spory mezi „národními komunisty“ na čele s generálním tajemníkem
W. Gomulkou, kteří varovali před používáním sektářských metod (přílišná lpění na
komunistické ortodoxii a instrukcích Moskvy, např. v květnu 1945) a orientovali se na
zdůrazňování národních specifik a na nárokování si vůči Moskvě autonomního rozhodování, a
„stalinisty“, kteří se důsledně drželi instrukcí moskevského centra komunismu. V tomto
období však spory ještě tlumila společná orientaci na zisk moci a strana navenek vystupovala
105 Kersten, K., c.d., str. 157.
-
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jednotně právě s programem „polské cesty k socialismu“, která ostatně odpovídala i tehdejším
instrukcím zadaným komunistických stranám Sovětským svazem.106
Vůči komunistům otevřeně opoziční program zformulovali nezávislí lidovci. Jeho
podstatou byla realizace voleb dle jaltských ujednání, která měla zlomit faktickou dominanci
PPR v poválečném systému. Na přelomu let 1945/1946 dávala PSL dobré vyhlídky na volební
úspěch zejména široká společenská podpora (PSL byla nejpočetnější stranou

107

a navíc

přitahovala široké společenské okruhy zastávající antikomunistické postoje), ale také příklad
maďarský parlamentních voleb z podzimu 1945, které proběhly svobodně a bez manipulací a
které drtivě vyhrála Malorolnická strana (v podstatě maďarský protějšek PSL). Lidovci
v otázce voleb spoléhali také na podporu západních mocností, která se však, jak ukázal
pozdější vývoj, neodstavila. PSL tedy byla v souhrnu přesvědčena, že v převážně
zemědělském Polsku získá ve volbách většinu a proto byla ochotna jít v otázce jejich
realizace do otevřeného střetu s komunisty.
V

poměrně

složité

situaci se nacházela PPS, kterou charakterizovalo

vnitrostranické pnutí mezi nezávisle orientovaným křídlem usilujícím o samostatnou činnost
strany a prokomunisticky orientovanou skupinou, která však disponovala většinou ve vedení
strany. I přes určité náznaky se PPS fakticky nikdy neodchýlila od spolupráce s PPR a
ustoupila při každém komunistickém nátlaku.108 Navíc v průběhu let 1945 - 1948 postupně
docházelo k odstraňování autonomních socialistů, jednak v procesu střetu PPR a s opozicí (do
ledna 1947), a následně během procesu tzv. sjednocení dělnického hnutí (do prosince 1948).
Tyto čistky souvisely se zájmem PPR regulovat vnitřní dění v socialistickém hnutí ve svůj
prospěch, neboť v jejich průběhu získávalo navrch prokomunistické křídlo strany a PPS tak
nemohla zaujmout pozici mezi komunisty a socialisty, případně z této pozice politicky těžit.
Zároveň se čistkami připravoval prostor pro sjednocení PPS a PPR.
Otázka realizace voleb se tedy stala zlomovým bodem vývoje polského poválečného
systému a dominovala průběhu událostí od přelomu let 1945/46 až do ledna 1947. Jelikož se
komunisté oprávněně obávali, že ve svobodně konaných volbách propadnou, vypracovali
106 Kersten, K., c.d., str. 1 5 4 - 156.
107 Vývoj přibližného počtu členů PSL vypadal následovně: listopadu 1945 zhruba 200.000 členů, květen 1946
až 800.000, následně se však strana stala terčem intenzivní komunistické represe, počet členů rychle klesal a
strana byla rozbita jako nezávislá politická síla. U PPR byl vývoj takovýto: léto 1944 zhruba 20.000 členů,
prosinec 1945 asi 230.000, prosinec 1946 zhruba půl milionu a před sloučením s PPS v prosinci 1948 přibližně 1
milion. Doplňme ještě vývoj u lublinské PPS: prosinec 1944 pouhých 5.000, duben 1945 140.00, koncem roku
1946 necelých 300.000, koncem roku 1947 730.000 a před sloučením s PPR se zejména v důsledku čistek počet
zmenšil na přibližně půl milionu. Čerpáno z Fijalkowska, B., Godlewski, T., c.d.
108 Kersten, K , c.d., str. 165. Míru samostatné aktivity PPS dokládá i fakt, že její poslanci jako druhý největší
poslanecký klub KRN nepředložili ani jeden samostatný legislativní návrh a ani jednou nehlasovali jinak než
poslanci PPR - viz Polsko Ministerstwo edukacji narodowej, c.d., str. 105 - 106.
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odpovídající volební taktiku.109 Nejprve se pokusili iniciovat vytvoření společného volebního
bloku, který by jednak PSL znemožnil vystupovat opozičně a zároveň by dopředu rozložené
mandáty regulovaly její volební zisk (volby by se mohly uskutečnit dle jaltských dohod a
Západ by ztratil možnost zasahovat do polské otázky). Lidovci však v únoru a následně i
v září 1946 takovéto návrhy odmítli a ke slovu se dostala druhá varianta komunistického
postupu. Ta se zakládala na odsouvání termínu voleb za paralelně probíhající represe opozice,
která měla opozici eliminovat, případně její pozici oslabit natolik, aby ve volbách neohrozila
komunisty. Tato destrukční taktika se uplatnila během dvou zmanipulovaných volebních aktů,
referenda v červnu 1946 a parlamentních voleb v lednu 1947, které proběhly dle shodného
scénáře. Lublinská koalice se jich zúčastnila na společné kandidátce (před volbami vytvořila
v září 1946 ,31ok demokratických stran a odborových svazů“110), komunisté použili proti
samostatně se účastnící PSL širokou škálu policejního i administrativního teroru111 a výsledky
referenda i voleb byly falzifíkovány - např. oficiální výsledky voleb udávaly 80,1% hlasů pro
lublinský blok, zatímco odhady reálných výsledků hovořily zhruba o 70% pro PSL.112

4.3 Závěrečná fáze existence smíšeného systému v letech 1947 -1948
Po zmanipulovaných volbách se částečně proměnila podoba poválečného systému, ale
hlavně začala postupná eroze jeho smíšených nastavení. V lednu 1947 se totiž fakticky
uzavřel proces likvidace otevřené politické opozice (PSL) a vnitřní dynamika ohledně dalšího
směřování systému se proto přenesla dovnitř staré lublinské koalice, konkrétně do řešení
vztahů mezi PPS a PPR. Dynamika proto neměla podobu přímého střetu o moc, ale
odehrávala se v nepolitických oblastech a jejím obsahem bylo definování, v jaké variantě
bude v Polsku fungovat socialismus.113 Do toho sporu navíc od druhé poloviny roku 1947
začal výrazným způsobem promlouvat vnější kontext, konkrétně změna v sovětské koncepci
uspořádání regionu střední a jihovýchodní Evropy.
109 Vykoukal, J.: Dvousečná politická taktika polských komunistů v době legální opozice Stanislawa
Mikolajczyka a první volené vládní koalice (červen 1945 - podzim 1948). Slovanský přehled. 1995, r. 81, č. 3.,
str. 220.
110 Poměr dělení mandátů: PPR a PPS po 32%, SL 25%, SD 10%, odbory 1%. Čerpáno z Fijalkowska, B.,
Godlewski, T., c. d, str. 88.
111 Zatýkání a vraždy členů strany, pozastavování činnost lokálním stranickým organizacím či rušením
lidoveckých kandidátek, atd. Zároveň došlo k eskalaci vnitřních sporů v PSL, které vedly ke dvěma secesím
v červnu 1946 (PSL - Nové osvobození) a v prosinci 1946 (PSL - Levice). Teror byl oficiálně uplatněn pouze
proti „reakci“ a „fašistům“ a jeho právním základem byl zejména tzv. malý trestní kodex z června 1946
(shrnoval paragrafy represivních aktů z lublinských dob), ale také Volební řád od Ústavodámého Sejmu přijatý
KRN 22. 9. 1946 (např. zbavoval volebního práva „kolaboranty“, atd.). Podrobnosti manipulacím viz Staar, R ,
F.: Elections in Communist Poland. Midwest Journal o f Political Science. 1958, vol. 2, no. 2., str. 200 - 218.
112 Paczkowski, A., c.d., str. 120.
113 Vykoukal, J.: Dvousečná politická taktika, c.d., str. 224.
-

45

-

Bakalářská práce

Analýza charakteru polského poválečného systému v letech 1944-1948

4.3.2 Podoba systému
V lednových volbách 1947 byl zvolen tzv. Ústavodámý Sejm (SU), jenž v praxi
fungoval podobně jako KRN (reálná rozhodnutí byla dohadována v tzv. Konventu seniorů
složeného z maršálka Sejmu, jeho zástupců a předsedů poslaneckých klubů, 90%
legislativních návrhů podala vláda, poslanecká hlasování měla jen formální charakter).114
Poválečný systém i nadále fungoval na základě ústavního provizoria, protože SU splnil svůj
hlavní úkol, vypracovat a přijmout novou ústavu, která by zachycovala poválečné státoprávní
změny, až v roce 1952. Do té doby fungoval poválečný systém na základě tzv. Malé ústavy
z 19. 2. 1947115, která kombinovala ustanovení březnové ústavy (definování nejvyšších
státních orgánů) s mimořádnými akty z lublinských dob (zřízení národních rad, atd.).
Formální nastavení Malé ústavy sice splňovala demokratická měřítka (dělba moci,
proklamace suverenity lidu, atd.), avšak jejich reálné fungování bylo pouhou fikcí, neboť jak
SU, tak celý systém fakticky ovládala PPR, i přesto, že byl nadále udržován jeho formální
koaliční charakter (viz koaliční vláda či složení SU).116
V systému se objevily dvě nové instituce. Za prvé byl zaveden prezidentský úřad, do
kterého byl v únoru 1947 B. Bierut (formálně nestraník, ve skutečnosti člen nejužšího vedení
PPR), a za druhé zřízena tzv. Státní rada, která byla inspirovaná sovětským vzorem a která
disponovala značnými pravomocemi (jak legislativními - pravomoc zákonodárné iniciativy,
potvrzovala dekrety s mocí zákonů vydávanými vládou, atd., tak exekutivními - stále na čele
systému národních rad, mohla zasahovat do složení vlády). I nadále se využívala rétorika
lidové demokracie - v systému neexistují opoziční vztahy, a proto je ten, kdo nespolupracuje
s ostatními označen za „reakcionáře“ a „vraha demokracie“ s příslušnými konsekvencemi
(represe, likvidace). Podobně byla podmíněna Deklarace občanských práv a svobod z 22. 2.
1947, neboť stanovovala, že občanská práva nemohou být využívána proti demokratickému
zřízení, tedy existujícímu zřízení.117
Od ledna 1947 můžeme pozorovat významné změny i v nepolitických oblastech
poválečného uspořádání, které se odvíjely nejprve od procesu postupné likvidace
samostatných pozic PPS komunisty, a následně i od odmítnutí „polské cesty k socialismu“
(oba procesy budou vysvětleny dále). Společným jmenovatelem těchto změn pak bylo
stupňovité zařazování dosud nezávislých oblastí státního uspořádání a společenského života
114 Kallas, M., c.d., str. 422.
115 Ústavní zákon o struktuře a oblasti působnosti nejvyšších orgánu Polské republiky. Termín malá ústava
znamená, že takováto ústava je pouze prozatímní a definuje jen nejvyšší státní orgány a vztahy mezi nimi.
116 viz příloha č. 4.
117 Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., c.d., str. 170.
-

46

-

Bakalářská práce

Analýza charakteru polského poválečného systému v letech 1944-1948

pod striktní kontrolou komunistů a jejich následné zcentralizování a ideologizování. Nicméně
tento proces nebyl ve všech oblastech dotažen až do konce (viz dozvuky smíšeného systému).
V ekonomické sféře tedy docházelo k likvidaci třísektorové ekonomiky a zavádění
dirigisticky centralizovaného ekonomického modelu. V dubnu 1947 odstartovalo zestátňování
družstevního sektoru, které pokračovalo zřízením Ústředního svazu družstev v březnu 1948.
V únoru 1948 byli odstraněni zastánci keynesiánského modelu ekonomiky z Centrálního
plánovacího úřadu, který nahradila Státní plánovací komise. Ta začala pracovat na plánu
urychlené a militaristické industrializace země (plán přijat v roce 1950). Na soukromá
zemědělská hospodářství byly nejprve v červnu 1947 opětovně uvaleny povinné státní
dodávky a v červnu 1948 odsouhlasil ÚV PPR rezoluci Informbyra o kolektivizaci, která
začala být realizována od roku 1949).

118

Oblasti kultury, vědy a školství se od druhé poloviny

roku 1947 dostávaly pod státní (komunistický) dohled a začaly se v nich prosazovat
odpovídající ideologické vzory.119 Na přelomu let 1947/1948 došlo k i obratu ve vztazích
mezi mocí a církví, když na jaře 1948 PPR odstartovala velkou proticírkevní kampaň a
zintenzívnila subverzivní kroky zacílené na likvidaci církve jako nezávislé společenské
autority.120

4.3.2 Likvidace samostatného postavení PPS a odmítnutí polské cesty
k socialismu
Po zmanipulovaných parlamentních volbách již neměla PPR žádného relevantního
politického konkurenta (v říjnu 1947 ovládli zbytky PSL prokomunističtí politikové a
Mikolajczyk emigroval). Do závěrečné fáze se proto dostaly vzájemné vztahy mezi
komunisty a socialisty. V průběhu let 1945 -

1947 potřebovala PPR udržovat s PPS

spolupráci pro provádění vládní politiky a likvidování opozice formou „koaličních“ kroků,
přičemž důsledně dbala na to, aby uvnitř strany nepřevládli nezávisle orientovaní socialisté.
Od ledna 1947 však komunisté tuto spolupráci již nadále nepotřebovali, ba naopak začali
usilovat o odstranění veškerého vlivu PPS z veřejného života, které mělo vyústit v tzv.
118 Polsko Ministerstwo edukacji narodowej, c.d., str. 201 - 210.
119 Např. v létě 1947 vznikla Správa podniků ministerstva kultury a umění, v říjnu 1947 byla zřízena Hlavní rada
pro vědu a vysoké školy. „Kulturní revoluce“ pak probíhala naplno od roku 1949, viz Paczkowski, A, c.d., str.
1 7 2 -1 7 7 .
120 Bezprostředním impulsem pro zahájení kampaně bylo poselství papeže Pia XII. k německým biskupům
z ledna 1948 (vyslovilo politování nad poválečným odsunem Němců). Ve svých proticírkevních krocích PPR
zesilovala administrativní nátlak (již od roku 1945 vláda neuznávala církevní představitele na znovuzískaných
územích), dokončila rozbití křesťansko-demokratických politicky orientovaných kruhů (tzv. „týdeníkáři“) a jako
jediná legální katolická politická organizace mohlo působit komunisty vytvořené hnutí loajálních katolíků (tzv.
PAX). Viz Kallas, M., c.d., str. 498 - 502.
-
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sloučení dělnického hnutí (sjednocení socialistické a komunistické strany). Tento proces se
odehrával formou etapovitých čistek uvnitř PPS, které probíhaly dle jednotného schématu již
od poloviny roku 1946. Nejprve byly rozkryty vnitřní poměry v PPS (vnitrostranickou diskuzí
nad určitou politickou otázkou či různými efemérními pokusy o vnitrostranický puč) a
následně došlo k odstranění nezávisle orientovaných socialistů pod argumentem, že se jedná o
„reakční“ elementy. Posilovalo tak prokomunistické křídlo PPS, které následně uzavíralo
s PPR dohody o společném postupu (např. září 1946 či listopad 1947). Od ledna 1947 se
útoky na PPS zintenzívnily a měly podobu velkých kampaní týkajících se nepolitických
oblastí (tzv. válka o obchod na jaře 1947 či tzv. ideologická ofenzíva koncem roku 1947),
v jejichž průběhu docházelo nejen k čistkám, ale také odstraňování vlivu socialistů z řídících
pozicí v ekonomice či školství. Poslední fáze této likvidační politiky se týkala otázky, kdo
bude ze strany PPS provádět sloučení s komunistickou stranou. Ta se vyřešila na jaře 1948,
když došlo ke konečné likvidaci „pravice“ (tzn. zastánců samostatné pozice PPS) a
prokomunistické vedení strany vyjádřilo souhlas se sloučením formou podřízení se
požadavkům PPR (rezignace na demokratickou realizaci socialismu).121
Problematika sjednocení PPS a PPR však souvisela i se změnou ve vnějším kontextu.
V důsledku definitivního přechodu mezinárodních vztahů do konfrontační fáze v druhé
polovině roku 1947 došlo k zásadnímu zlomu v sovětské koncepci uspořádání regionu. Pro
Moskvu se totiž existence národních a lokálních odchylek stala nežádoucí nejen v uspořádání
její

bezpečnostní zóny,

ale

také

v jednotlivých

komunistických

hnutích.

Namísto

konglomerátu navzájem se lišících států lidové demokracie, začala Moskva prosazovat
vytvoření unifikovaného bloku států, jejichž vnitřní uspořádání bude kopírovat sovětský státní
model. Proto nebylo důsledkem otázky „sloučení dělnického hnutí“ definitivní vyřešení
vnitrostranického pnutí jen v PPS, ale také v PPR.
Latentní spory mezi „národními komunisty“ a „stalinisty“ existovaly v PPR již od
lublinských dob, ale byly tlumeny společným úsilím o získání moci.122 Nápovrch se naplno
dostaly v polovině roku 1948 a jejich vyřešení souviselo i se stanovením podoby polského
komunistického režimu. Na čele „národních komunistů“ totiž stál generální tajemník W.
Gomulka, hlavní zastánce a autor koncepce „polské cesty k socialismu“, která byla až do
poloviny roku 1948 základem komunistického programu a do obratu v sovětské koncepci
uspořádání regionu v druhé polovině roku 1947 byla také v souladu instrukcemi Moskvy. Její
podstatou bylo postupné a stadiální zavádění socialismu, které nemělo proběhnout za použití
121 Podrobněji k celé problematice viz Vykoukal, J.: Dvousečná politická taktika, c.d., str. 219 - 228.
122 Fijatkowska, B., Godlewski, T., c.d., str. 65.
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sovětských metod (především násilného zavádění diktatury proletariátu) a které mělo uchovat
určité národní odchylky (konkrétně prvky třísektorové ekonomiky, nekolektivizované
zemědělství či samostatné postavení katolické církve).123 V tomto ohledu Gomulka kritizoval
sektářské tradice předválečné Komunistické strany Polska i stalinské frakce PPR124, kterými
rozuměl přílišné lpění na subordinaci Moskvy. Neznamenalo to však, že by na konci „polské
cesty“ nestál komunistický režim, který by byl postaven na marxisticko-leninské ideologii a
ve kterém by se rozhodující mocenská kontrola soustředila v rukou vedení komunistické
strany.
Avšak právě takovéto koncepce „národních cest“ a nárokování si autonomního jednání
Moskva již nadále nehodlala tolerovat (zvláště po sovětsko-jugoslávské roztržce v červnu
1948) a naopak začala jejich propagátory likvidovat jako zastánce „titoismu“ či „pravicověnacionalistické úchylky“. V polském případě byla problematika „národního komunismu“
nejen výrazně přítomna v osobě W. Gomulky (kritizoval už ustavení Informbyra, protože se
oprávněně obával, že to povede k obnovení striktní sovětské kontroly nad komunistickým
hnutím125), ale také velmi intenzivně vnímána Moskvou (Polsko bylo hlavní spojnicí do
sovětské okupační zóny Německa a hlavním pilířem severní části sovětské bezpečnostní
zóny).
V

Polsku se tedy v druhé polovině roku 1948 odehrál „klasický“ scénář likvida

„národních komunistů“. Bezprostředním impulsem pro tento proces se stal Gomulkův referát
na téma národní suverenity a proletářského internacionalismu přednesený na zasedání UV
PPR dne 3. 6. 1948. V době, kdy vrcholila sovětsko-jugoslávská roztržka, vněm Gomulka
hovořil o „autentickém komunismus“ či „principech suverenity a partnerství mezi
komunistickými stranami“126. Tedy o věcech, které už Moskva vnímala jako projev
ideologické hereze. Svým vystoupením tak Gomulka vlastně jen dodal argumentační arzenál a
záminku pro útok stalinské frakce PPR (na jejím čele se profiloval B. Bierut). Stalinisté již na
červnovém zasedání ÚV PPR127 začali s Gomutkovou kritikou, ve které se stále častěji
zdůrazňovala potřeba zostření třídního boje. V srpnu pak Bierut informoval Stalina o situaci
v PPR a navrhl personální změny, které Stalin akceptoval a Bierut byl po svém návratu
z Moskvy politbyrem dosazen do funkce generálního tajemníka strany. Na následném

123 Werblan, A.: Wladyslaw Gomulka and the Dilemma o f Polish Communism. International Political Science
Review. 1988, vol. 9, no. 2, str. 149 - 151.
124 Vykoukal, J.: Dvousečná politická taktika, c.d., str. 227.
125 Paczkowski, A., c.d., str. 130.
126 Vykoukal, J.: Dvousečná politická taktika, c.d., str. 227.
127 Zároveň zde schválili červnovou rezoluci Informbyra „O situaci v Komunistické straně Jugoslávie“, ve které
byli jugoslávští komunisté obviněni mj. ze sektářství a nacionalismu („titosmu“).
-
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zasedání ÚV PPR (31. 8. až 3. 10.) již Gomulka kapituloval, přednesl sebekritiku a opustil
vysoké funkce. 128
Odstranění „národních komunistů“ a ovládnutí PPR „stalinisty“ znamenalo opuštění
veškerých úvah o „polské cestě k socialismu“. Nic již tedy nebránilo samotnému sloučení
PPS a PPR, které proběhlo na společném kongresu stran na konci prosince 1948. Nově
vytvořená strana nesla název Polská sjednocená dělnická strana (PZPR) a v jejím čele stáli
vůči Moskvě absolutně loajální „stalinisté“. V stranickém statutu PZPR přijatém na
slučovacím sjezdu se výslovně uvádělo, že neexistuje žádná specifická „polská cesta
k socialismu“ a že „(...) systém lidové demokracie může a měl by v této historické situaci...
efektivně realizovat základní funkce diktatury proletariátu.“129 Odstranění „národních
komunistů“ a slučovací sjezd tak můžeme označit za faktický konec existence smíšeného
systému, protože od prosince 1948 v Polsku naplno probíhal proces, který usiloval o zavedení
čistě komunistického režimu v jeho stalinské variantě. Reálně ktom u nikdy nedošlo (viz
následující podkapitola), ale není pochyb o tom, že polské státní uspořádání již od roku 1948
nesplňovalo charakteristiky smíšeného systému, které byly popsány v předchozích kapitolách.

4.4 Dozvuky smíšeného systému v letech 1949 -1952
Deklarované ztotožnění polského státního uspořádání s diktaturou proletariátu z konce
prosince 1948 neodpovídalo reálnému stavu polského politického ani socio-ekonomického
systému. Až do 50. let totiž dobíhal proces státoprávních změn nastartovaných již za války,
který můžeme označit za dobíhající logiku poválečného smíšeného systému. Tento proces
usiloval o zkopírování sovětského státního uspořádání, avšak ani po jeho formálním
ukončení, kterým bylo přijetí nové ústavy v roce 1952, nebylo možné označit polské státní
uspořádání za totožné se sovětským (respektive za diktaturu proletariátu).
Již jen stručně shrňme nej důležitější body tohoto procesu a přetrvávající odlišnosti
polského uspořádání. V ekonomice nadále zůstal zachován drobný soukromý sektor
v řemeslech a službách a v roce 1956 oficiálně ukončena kolektivizace se týkala pouze 10%

128 Rezoluce o jeho chybách uváděla: nedocenění revolučních tradic a místa, které v nich měla nezávislost,
zveličování úlohy PPS, chybné tendence v roce 1944, stavění se proti koncepci kolektivizace venkova
vyjádřeným Kominformou, obrana tezí o mírném přerůstání kapitalismu v socialismus, atd. Čerpáno
z Paczkowski, A., c.d., str. 135. Gomulka byl v srpnu 1950 byl internován, nicméně chystaný stalinistický
monstrproces s polskými národními komunisty se neuskutečnil - viz. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.,
c.d., str. 257.
129 Staar, R., F.: Theory o f the Polish People’s Democracy. The Western Political Quaterly, 1956, vol. 9, no. 4,
str. 844.
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zemědělské půdy.130 Až v roce 1950 byl do formován stranický systém v této podobě: PZPR,
Sjednocená lidová strana (vznikla sloučením PSL a SL v roce 1949) a SD (v roce 1950 se do
ní začlenila SP). V souvislosti s doktrínou „zostřování třídního boje“ prosazovanou od léta
1948 došlo k zavedení sovětských prvků do soudního systému - zákony přijaté v letech 1949
a 1950 ukládaly soudům jako primární povinnost ochranu režimu a „společenského
vlastnictví“.131 I po podepsání konkordátu mezi vládou a polským episkopátem v dubnu 1950
pokračovaly útoky moci na katolickou církev. Episkopát sice v září 1953 vyjádřil loajalitu
státní moci132, ale katolická církev si určité nezávislé postavení uchovala až do konce éry
komunistického Polska. Formálně poválečnou etapu završilo přijetí nové ústavy dne 22. 7.
1952, která kopírovalo stalinskou ústavu z roku 1936. Ústava přijala nový státní název Polská lidová republika, zavedla kolektivní funkci hlavy státu (Státní rada) a její paragrafy
popsaly polský politický systém v duchu doktríny diktatury proletariátu.

130 Polsko Ministerstwo edukacji narodowej, c.d., str. 210.
131 viz Paczkowski, str. 153 - 155.
132 tamtéž, str. 169 - 171.
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5. Závěr
Jak tedy vypadá porovnání polského poválečného uspořádání s obecným modelem
smíšeného systému/lidové demokracie? Již na první pohled můžeme najít řadu odlišností,
zejména v prvotní fázi vzniku polského smíšeného systému, avšak zároveň můžeme
konstatovat, že celkový vývoj let 1944 - 1948 byl zakončen shodným závěrem, jaký
předpokládá obecný model - vznikem komunistického režimu usilujícího o zkopírování
sovětských vzorů. Pro lepší názornost bude vhodným zamýšlené porovnání rozdělit do
několika částí dle fází vývoje polské varianty poválečného uspořádání.
První fáze se týká vzniku polského smíšeného systému mezi červencem 1944 (vznik
PKWN) a červnem 1945 (vznik TRJN). Výraznou odchylku od obecného modelu představuje
v polském případě fakt, že se nerealizovala koncepce národní fronty jako široký kompromis
mezi odbojovými uskupeními. Naopak proces výstavby lublinských struktur můžeme
považovat za „konkurenční“ (otevřené odmítání a zpochybňování londýnských struktur) a
„umělou“ (jako jediná relevantní politická síla v nich působila PPR) realizaci koncepce
národní fronty. Proto nemůžeme hodnotit formální nastavení lublinských struktur (program
reforem distancujících se od zavádění komunismu, koaliční pojetí, atd.) jako skutečné
naplňování charakteristik smíšeného systému. Tato odlišnost byla dána především tradičními
faktory (antikomunismus a rusofobie polské společnosti citlivé na otázky národní
nezávislosti) a také vývojem válečných událostí (existence silného nekomunistického odboje,
intenzivní sovětské zasahování do polské otázky), v jejichž důsledku polská společnost
mnohem více odmítala PPR jako takovou, než její program hlásící se ke smíšenému systému
(revidování minulosti a poválečné reformy). Silně naopak obecný model potvrzuje sovětského
zasahování do polské otázky. Jednak se politika polských komunistů odvíjela od sovětské
koncepce uspořádání regionu (s výraznou výjimkou nezávislého jednání PPR na přelomu let
1943/1944) a navíc Moskva v souladu se svými představami o uspořádání regionu prosadila
lublinské struktury jako základ poválečného polského politického systému.
V

souhrnu můžeme o první fázi konstatovat, že zásadně ovlivnila následnou podob

vývoj polské varianty smíšeného systému. Poválečný systém totiž již od počátku
nadhodnocoval pozici lublinských stran, respektive PPR, a proto se v něm na komunistech
nezávislé politické subjekty profilovaly do pozice otevřené opozice.
Druhá fáze se datuje do období fungování TRJN mezi červnem 1945 a lednem 1947.
Zde opět můžeme pozorovat výrazné odlišnosti od obecného modelu, které se logicky
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odvíjely od systémových nastavení vzniklých v předchozí etapě. V podobě systému se jednalo
o tyto projevy; instituci národní fronty nahrazoval orgán předsednictva KRN, ve které však
strany neměly paritní zastoupení; působila otevřená a legální politická opozice na čele s PSL;
podobu stranického systému neovlivnilo jen jeho asymetrické nastavení (nepovolení
dekonspirace Národní strany jako projev absence pravicové části politického spektra), ale také
zablokované dekonspirace autonomně orientovaných politických subjektů (nezávislých
socialistů, okamžitá paralyzace SP) a existence „satelitních“ lublinských stran; legislativní
akty mimořádného soudnictví vytvořené v předchozím období především za účelem likvidace
podzemních subjektů byly nyní zneužity k likvidaci opozice, atd. Odlišná byla i vnitřní
dynamika systému. V polském případě nemůžeme hovořit o žádném koaličním pojetí
poválečného uspořádání, protože se v něm okamžitě vyprofilovala legální a otevřená politická
opozice (navíc působila i antikomunistická konspirace). Proto prakticky ihned od vzniku
TRJN probíhal střet mezi lublinskou koalicí ovládanou PPR a opozicí ohledně dalšího
směřování systému. Oblastí střetu se stala realizace parlamentních voleb, které však byly
komunisty zmanipulovány a v jejímž průběhu došlo k faktické likvidaci opozice.
Shodné rysy s obecným modelem bychom mohli najít v polevení vnějšího zasahování
od podoby poválečného systému, ať šlo o defenzivní přístup Západu (orientace na
nevymahatelná jaltská ujednání a nepodpoření komunistické opozice) či oproti předchozímu
období poněkud pasivnější postoj SSSR (neznamenalo to však, že by přestal kontrolovat
vnitřní dění v Polsku). Za shodný prvek můžeme označit i deklarovaný program PPR, který se
distancoval od komunistické ortodoxie („polská cesta k socialismu“) a zdůrazňoval odlišnost
poválečného systému od sovětského modelu („lidová demokracie“).
Třetí a závěrečnou fázi můžeme vymezit parlamentními volbami v lednu 1947 na
jedné a vznikem PZPR na slučovacím sjezdu v prosinci 1948 na druhé straně. Po faktickém
odstranění opozice sice podoba systému přesněji splňovala charakteristiky smíšeného systému
(neexistence opozice), avšak ve skutečnosti se jednalo již jen o fasádu skutečné hegemonie
komunistů. PPR prakticky okamžitě začala podnikat kroky, které postupně vychylovaly
smíšený systém směrem ke komunistickému režimu. Konkrétně se jednalo o likvidaci
samostatné pozice PPS završené sloučením s PPR a zavádění striktní komunistické kontroly i
do nepolitických oblastí státního uspořádání (v souhrnu tedy naplňování pretotalitního
charakteru systému). Tento proces pak udával dynamiku celého období. Jeho podstatnou
součástí bylo odstranění „národních komunistů“ z vedení PPR a současné opuštění „polské
cesty k socialismu“. Vedení strany převzali vůči Moskvě absolutně loajální „stalinisté“, kteří
učinili přítrž všem úvahám o ponechání nějakých odchylek v polském uspořádání. Naopak
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v následujících letech usilovali o jeho plné ztotožnění se sovětským státním modelem
(diktatura proletariátu), které však nebylo dotaženo do úplného konce.
V

této závěrečné fázi bychom podstatné odlišnosti od obecného modelu nena

Ostatně vývoj obecného modelu vykazoval v období mezi druhou polovinou roku 1947 a
koncem roku 1948 ve všech svých konkrétních variantách známky koordinovanosti a
pravidelnosti. V polském případě se spíše dá hovořit o intenzivnějším naplňování jeho
některých rysů, které byly určitě nejmarkantněji viditelné v řešení problematiky národního
komunismu. Určité rozdíly však přeci jen panovaly a souvisely s procesem, který jsme v práci
označili jako dozvuky smíšeného modelu/lidové demokracie. V polském případě je totiž
přetrvávání rysů smíšeného systému pozorovatelné mnohem zřetelněji než v ostatních zemích
regionu (např. pozdější přijetí nové ústavy kopírující stalinský model, částečné zachování
soukromého podnikání, postavení katolické církve či jen zčásti provedená kolektivizaci).
Toto porovnání můžeme uzavřít konstatováním, že polská varianta smíšeného systému
sice vykazovala dosti četné a markantní odlišnosti od obecného modelu, avšak svým
celkovým vývojem a důsledky se od něj neodchýlila. Určité odlišnosti od obecného modelu se
totiž vyskytovaly ve všech konkrétních variantách a jejich charakter a intenzita výskytu byla
dána lokálními specifiky určité země.
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6. Summary
The subject of this paper is the character of Polish state system in period o f 1944 1948. Paper doesn’t describe it in details but tries to analyze it within a wider framework.
Such approach is possible because in the region of Central and South-eastern Europe existed a
specific model o f state settlement in the immediate period after the Second World War. This
state system showed apparent common features and evolution in each country o f the region,
although that concrete form of this model showed particular differences at the same time. So
aim o f this paper is to describe a particular Polish variant of such state system and to compare
it with common model. That’s why this paper works comparative methodology and has
following structure.
The first part of paper initiate into the problematic of post-war state and political
settlement of given region and describe general characteristic of examine state model. The
first chapter describes system’s common features and typical mechanisms o f functioning and
comes to the conclusion that system’s character can be called ‘mixed’ because combines
components o f different political regimes. System’s true nature doesn’t emerge from its
formal settings (formally it is not democratic nor communistic) but from its evolution in time
when system’s rules are disrupted and power is monopolized by communist. That’s why the
first chapter comes to the conclusion that examined type can be characterized as a
pretotalitarian authoritarism.
Second chapter works with system’s evolution in period of 1945 - 1948. By the end of
the Second World War given region became an interest sphere of the Soviet Union which
aimed on control of its inner settlement. Type of this control was given by character of
international relations between world powers. In the initial period was chosen a compromise
model o f so called people’s democracy which differed from the western type of democracy as
well as from soviet state model (‘mixed character’) and at the same time guaranteed an
important position to the communist party in the system and a strong friendly orientation to
the USSR. Cooperation between the USSR and the western powers still continued in that time
and Moscow didn’t want to evoke a conflict by introducing soviet models to the region. A
turn occurred in the middle o f 1947 when relations between world powers headed to the Cold
War and when Moscow decided to create a bloc o f uniform and absolutely controlled regimes
in its interest sphere. Model o f people’s democracy was no more desirable and was replaced
by communist regime in process of communist monopolization of power.

-

55

-

Bakalářská práce

Analýza charakteru polského poválečného systému v letech 1944-1948

Created general characteristic of examined state system (called ‘mixed system’ or
people’s democracy) is then compared with concrete Polish variant in the third chapter. Polish
post-war system is described in the particular stages o f its evolution whereas attention is paid
to the common features o f systems, his functioning and events which influenced its direction
of evolution (inner as well as outer). In that way we can observe an initial period 1944 - 1945
characterized by strong Soviet interference to Polish inner affairs which caused that post-war
system was build on communist conception of national front (coalition o f antifascist
resistance). Second period 1945 - 1947 was characterized by inner conflict between two
political centres, communist and by them controlled other subject and anticommunist
opposition led by Polish Peasant Party. Because communist executed hidden control of the
whole system they managed to liquidate open opposition mostly by repression and also
manipulation of referendum in June 1946 and of parliamentary elections in January 1947. In
the last period o f system’s evolution between years 1947 - 1948 occurred a gradual erosion of
people’s democratic model in political (finished by unification of socialist and communist
party in December 1948), economic (in June 1948 was decided about collectivization) and
social (regulation and control o f culture, education and science, etc.) spheres. This period was
accompanied by solving the problematic o f national communism which we can be simply
describe as a demand for on Moscow independent acting and preserving some national
differences in state and social settings (from soviet model) but stayed in the framework of
communistic ideology. Such differences were strictly refused by Moscow and national
communist were liquidated. In Polish case was process of destroying o f people’s democratic
model de facto finished in the late 1948. However some features o f ‘mix model’ continued to
exist to the 50’s (in 1952 was adopt a new constitution which finally described post-war
changes) and some o f them even longer (semi-independent position o f Catholic Church or not
at full scale collectivized agriculture).
If we compare Polish variant with general model of people’s democratic model we can
found many differences and even discrepancies (for example there was no national front
organ, existed an open and legal opposition, etc.). But Polish post-war system as a whole can
be marked as a variant of people’s democracy model. It is above all due to the fact that the
general course o f events in Polish case confirmed a common evolution of examined model
(from conception o f mixed system to the communist regime).
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8. Přílohy
Příloha č. 1: Složení KRN v letech 1945 - 1947 (tabulka)
strana
PPR
PPS
SL
PSL
SD
SP
PSL Nowe Wyzwolenie
židovské strany

počet mandátů
135
112
60
55
36
14
2
30

Zdroj: Bardach, J. a kol.: Dzieje Sejmu polskiego. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo
Sejmowe, 1997, str. 238.

Příloha č. 2: Složení předsednictva KRN v letech 1945 - 1947 (přehled)
• předseda: B. Bierut - formálně vystupoval jako nestraník, ve skutečnosti byl členem
nejužšího vedení PPR
• místopředsedové: S. Grabski - nestraník, před válkou spojen s národně demokratickou
pravicí
S. Szwalbe - člen prokomunistického křídla PPS
dle moskevských dohod z června 1945 měl funkci obsadit také W.
Witos z PSL, ale z důvodů nemoci funkci nepřijal a po jeho smrti
v říjnu 1945 zůstala neobsazená
• členové: R. Zambrowski (PPR), Waclaw Barcikowski (z lublinské SD), a z titulu vrchního
velitele Polského vojska gen. Michal Rola-Žymierski (tajný člen PPR)
Zdroj: Moldawa, T.: Ludzie wlady 1944-1991 : wladze paňstwowe i polityczne Polski wedlug
stanu na dzieň 28 II 1991. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, str. 76 - 78.

Příloha č. 3: Složení TRJN v letech 1945 - 1947 (tabulka, přehled)
strana
křesla
PPR
6
PPS
6
PSL
4
SL
2
SD
2
min. národní gen. Zymierski
jako nestraník
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Rozdělení rezortu:
PPS
•
•
•
•
•
•
•

•
PSL
•
•
•
•

premiér: Edward Osóbka-Morawski (PPS)
ministr zásobování a obchodu: Teodor Piotrowski (PPS)
ministr informací a propagandy: Stefan Matuszewski (PPS)
ministr práce a sociálních věcí: Jan Staňczyk (PPS) - v červenci 1946 nahrazen
Adamem Kurylowiczem (PPS)
minstr financí: Konstanty Dqbrowski (PPS)
ministr obnovy: Michal Kaczorowski (PPS)
ministr spravedlnosti: Henryk Šwi^tkowski (PPS) - v září 1946 obsadil post Feliks
Widy - Wirski z SP, po smrti Felczaka (1945) vedoucí představitel prokomunistické
frakce „Vzepětí” ve straně
v listopadu 1946 jmenován Josef Cyrankiewicz minstrem bez portfeje

druhý místopředseda vlády, ministr zemědělství a zemědělské reformy: Stanislaw
Mikolajczyk (PSL)
ministr školství: Czeslaw Wycech (PSL)
ministr veřejné správy: Wladyslaw Kiernik (PSL)
ministr pošt a telegrafu: Mieczyslaw Thugutt (PSL) - nominován, ale nevrátil se
z emigrace, tudíž vedením ministerstva pověřen Tadeusz Kapelinski (SL) - od března
1946 Josef Putek (SL)
l

PPR
•
•
•
•
•
•
•

první místopředseda vlády, ministr znovuzískaných území: Wladyslaw Gomulka
(PPR)
minstr lesů: Stanislaw Tkaczow (PPR)
ministr veřejné bezpečnosti: Stanislaw Radkiewicz (PPR)
ministr průmyslu: Hilary Mine (PPR)
ministr výživy a obchodu: Jerzy Sztachelski (PPR)
ministr plavby a zahraničního obchodu: Stefan J^drychowski (PPR)
ministr národní obrany: gen. Michal Žymierski (formálně nestraník, viz výše)

•
•

ministr spojů: Jan Rabanowski (SD)
ministr zahraničních věcí: Wincenty Rzymowski (SD)

•
•

ministr kultury a umění: Wladyslaw Kowalski (SL)
ministr zdravotnictví: Franciszek Litwin (SL)

SD

SL

Zdroj: Moldawa, T.: Ludzie wlady 1944-1991 : wladze paňstwowe i polityezne Polski wedfug
stanu na dzieň 28 II 1991. Wydawnictwo Nauko we PWN, Warszawa 1991, str. 95 - 97.
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Příloha č. 4: Přehled mandátů v Ústavodárném Sejmu v letech 1947 1952 (tabulka)

poslanecký klub
PPS
PPR
SL
SD
PSL
SP
PSL Nowe Wyzwolenie
PSL - Lewica
Křesťansko - sociální klub
bez klubové příslušnosti

počet členů
116
114
109
41
24
15
7
3
3
12

Zdroj: Moldawa, T.: Ludzie wlady 1944-1991 : wladze paňstwowe i polityczne Polski wedlug
stanu na dzien 28 II 1991. Wydawnictwo Nauko we PWN, Warszawa 1991. str. 15.
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