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První tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Nikita Sergejevič Chruščov pronesl v únoru 1956 na XX. sjezdu KSSS pro-

jev, v němž odhalil a odsoudil praktiky a některé deformace režimu, který vedl jeho předchůdce J. V. Stalin. Tento projev byl nazván „Kult osobnosti 

a jeho důsledky“ a byl přednesen na uzavřeném a neveřejném jednání. Přepis Chruščovova projevu však pronikl na veřejnost a v návaznosti na něj 

došlo v červnu 1956 k nepokojům v Polsku a v říjnu k revoluci v Maďarsku. Chruščov tímto odhalením přispěl k uvolnění mezinárodních vztahů, 

na druhé straně ovšem neváhal krvavě potlačit zmíněné maďarské povstání.  

1956 – Khrushchev’s speech and subsequent unrest in Poland and Hungary

The First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, Nikita Sergeyevich Khrushchev, made a speech in 

February 1956 at the 20th Congress of the CPSU, in which he discredited and denounced the practices and warping of the regime led by his prede-

cessor, Stalin. The speech was called On the Personality Cult and its Consequences and was presented at a closed and private meeting. The transcript 

of Khrushchev’s speech, however, leaked out and led to unrest in Poland in June 1956 and the revolution in Hungary in October of that year. With 

this denouncement, Khrushchev contributed to the liberalisation of international relations; however, on the other hand, he did not hesitate to bloodily 

suppress the Hungarian uprising.  

„Věci se řítí podivným tempem. Ráno jsme ještě pochybovali, zda revoluce v Maďarsku vydrží, přišly totiž zprávy 

o posilách sovětských vojsk, a večer jsme hlásili novou vládu koaliční, v níž jsou 4 nekomunisté a tři komunisté. 

To znamenalo celý den přizpůsobovat komentáře, rušit staré, psát nové atd. atd. (...) Stále držíme vše na uzdě – žád-

né přímé výzvy – ale zvyšujeme útok na vládu a ukázkami hrdinství v Maďarsku a jeho výsledky nepřímo apelujeme 

na mozek a srdce.“ 

Julius Firt (dopis Ferdinandu Peroutkovi 30. 10. 1956)

“Things are hurtling forward at a peculiar pace. In the morning we still doubted whether the revolution in Hungary 

would last. We had heard news about reinforcements of Soviet troops and in the evening we announced a new coali-

tion government in which there were four non-Communists and three Communists. This meant adjusting the commen-

tary all day, cancelling the old one, writing a new one, etc. etc. (...) I am constantly holding everything in check – no 

direct proclamations, but we are elevating the attack on the government and giving examples of heroism in Hungary, 

and we are indirectly appealing to the peoples’ brains and hearts with its results. 

Julius Firt (letter to Ferdinand Peroutka 30 October 1956)

Český politik, poslanec a novinář. V meziválečném období byl politicky činný a po-

dílel se na řízení nakladatelství Borový. V roce 1939 emigroval do Velké Británie, po 

válce řídil nakladatelství Melantrich a byl poslancem Národního shromáždění za Čes-

koslovenskou stranu národně socialistickou. Po roce 1948 odešel znovu do emigrace,  

o tři roky později byl jmenován zástupcem šéfredaktora newyorské redakce RSE a roku 

1955 se stal ředitelem její československé sekce v Mnichově. V roce 1992 byl in memo-

riam vyznamenán Řádem T. G. Masaryka II. stupně.

Julius Firt (1897 Sestrouň u Sedlčan – 1979 Munich, Germany)

Czech politician, MP and journalist. In the inter-war period, he was politically active 

and was involved in the management of the Borový publishing house. In 1939, he emi-

grated to Great Britain, after the war managed the Melantrich publishing house and 

was a member of the National Assembly for the Czech National Social Party. After 

1948, he emigrated again, and three years later he was named deputy editor-in-chief 

for the New York RFE service; in 1955 he became director of its Czechoslovak section in 

Munich. In 1992 he was awarded the Order of T. G. Masaryk, class II, in memoriam.
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