studie a články

Konec druhé světové války
a sovětizace střední Evropy
Václ av Veber

Kapitalismus se dostal do nesnází začátkem třicátých let minulého století
a základní příčinou byla velká hospodářská krize. Byla všestranná, do té doby
největší, otřásla důvěrou občanů v demokracii jako funkční politický systém
a probudila k životu pretotalitní či totalitou již nahlodané státy a společnosti,
které se ostatně netajily razantní kritikou stávajícího evropského i amerického
(atlantického) kapitalismu a hlasitě či utajeně vyhlašovaly záměr změnit svět
dle svých představ a ku svému prospěchu. Pomalu se rodilo smrtelné nebezpečí
pro starý řád.
Mocenská předehra
Nejhlasitějším kritikem stávajícího
versailleského uspořádání evropského světa byl Hitler, mluvčí a vlastně
i tvůrce německého nacionálního socialismu. O reálnosti jeho úmyslů se většinou pochybovalo a jím vyhlašované
záměry se zlehčovaly jako neuskutečnitelné.1 Chtěl dobýt nejprve Evropu
a pak i svět, evropský kapitalismus
mu ovšem stál v cestě. Hitler se dostal
k moci koncem ledna 1933, kdy převzal
funkci německého říšského kancléře
a v krátké době přistoupil k budování
funkčního totalitního státu, přičemž
vzorem mu byla komunistická země na
východě Evropy (obdivných Hitlerových vyjádření na Stalinovu adresu je
nespočet). Jeho záměry byly brzo čitelné: v krátké době připravit dostatečně
silnou armádu. (Prvním vrcholem bylo
16. března 1935 zavedení všeobecné
branné povinnosti, což bylo flagrantní
porušení versailleské smlouvy, a ná-

sledná – 18. června 1935 – námořní
dohoda s Británií o částečném vyzbrojení nacistického Německa. Západní
demokracie si zakrývaly uši před
jeho křikem a ustupovaly mu na požádání, hlavně však nebyly schopny
pracovat na své obranyschopnosti,
což bylo na pováženou a neslibovalo
nic dobrého.) Druhým jeho záměrem
bylo vytvořit jednomyslně uvažující
německou společnost, akceptující jeho
plán dobýt svět a přetvořit světový
řád v duchu nové nacistické ideologie.
I zde se mu k všeobecnému překvapení evropské veřejnosti dařilo (nikdo
netušil, že tak hluboko může klesnout
vyspělá a vzdělaná německá kulturní
společnost, dostane-li se do nesnází,
a že přijme za své jeho nenávistné
teze). Hlavní metodou získání občanů
byl agresivní nacionalismus. Patřilo
sem i ohlašování zisků, které vzejdou
z nacistického vítězství; vrcholem bylo
referendum zorganizované 29. března
1936 státní správou, v němž se 99 %

německých občanů vyjádřilo pro podporu Hitlerovy politiky, i když si mnozí
možná dokázali spočítat, co je čeká.
Hitler se zřejmě cítil být na konci své
první etapy, a tak 30. ledna 1937 odvolal podpis Německa na versailleské
smlouvě (u příležitosti neuvěřitelně
krátkého, jen čtyřletého výročí svého
nástupu do funkce) a koncem roku
(10. listopadu 1937) tzv. Hossbachovým
protokolem ohlásil své válečné plány. Byl sebevědomý a podle vlastního
mínění připravený, poté už jen hledal
cestu k zahájení vojenských aktivit.
Druhým hráčem na protikapitalis
tické šachovnici byl Stalin, stojící
v čele (přibližně od roku 1927 jako
uznávaný vůdce) totalitního Sovětského svazu, který disponoval stejnými
plány. Na rozdíl od Hitlera je však
úspěšně tajil, na všechny otázky, které
si často i sám objednával, neustále odpovídal, že hlavní politikou jeho vlády
je mír ve světě, jeho stabilizace a klid.
Přitom si ovšem byl plně vědom toho,

1	Hitlerova NSDAP byla ve dvacátých letech v Německu zanedbatelnou stranou, v parlamentních volbách v roce 1928 získala pouhých
12 mandátů (2,6 % hlasu), ale v červenci 1932 již disponovala 230 mandáty (37,4 %). Druhou největší stranou byli sociální demokraté
se 133 mandáty (21,6 %). I když nacisté v opakovaných volbách v listopadu 1932 poněkud ztratili (získali o 34 mandátů méně), v lednu
1933 byli pověřeni řízením státu. Viz Harenberg Schlüsseldaten 20. Jahrhundert. Harenberg Lexikon-Verlag, Dortmund 1993, s. 263.
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J. V. Stalin přísahá věrnost odkazu leninismu po smrti V. I. Lenina. Obraz zhotovený šestičlenným kolektivem, vedeným malířem A. Gera
simovem.
Foto: ČTK

že se blíží – v důsledku hospodářské
krize a celé série nesnází i problémů
kapitalistického světa – nebývalá
příležitost uplatnit „velký sen“, šance posunout hranice komunismu do
širého světa. Chytře nepřipomínal
všechny závěry ze zasedání exekutiv
Komunistické internacionály z dvacátých let, které vyzývaly komunisty
světa ke svržení nekomunistických
vlád, jež měly být s pomocí Moskvy
nahrazeny komunistickými režimy.
Věděl ovšem dobře, jak v srpnu 1939

shrnul v jednom z mála svých známých projevů, že zkušenost posledních
dvaceti let ukazuje, že v dobách míru
komunistické hnutí na Západě nemůže
získat dostatečnou sílu, aby se chopilo
moci. Diktatura komunistické strany je
možná pouze jako důsledek velké války.
Očekával, že se před světovým komunismem otevírá široké pole činnosti ve
smyslu rozvoje světové revoluce.2
Stalinova utajená příprava na válku
se dá shrnout do čtyř bodů:
1) Především šlo o výstavbu doko-

nalé armády, která v očekávaných
bojích obstojí a splní politické záměry
komunistických vůdců. Již na začátku
třicátých let vznikl projekt přezbrojení
sovětské armády: měla být připravena válka motorů. Autorem tohoto
tajného projektu byl Tuchačevskij 3.
V úvodním dopise psal Stalinovi mj.:
Vážený s. Staline! Je mi naprosto jasné,
že válku musíme nejen vyhrát, ale že si
také musíme zachovat svůj ekonomický
potenciál […] Jen tehdy, budeme-li pracovat s tímto cílem, budeme moci vyřešit

2	CROZIER, Brian: Vzestup a pád sovětské říše. BB/art, Praha 2004, s. 447. Celý projev z 19. srpna 1939 viz Drugaja vojna 1939–1945.
Moskva 1996, s. 73–75 (česky viz LITERA, Bohuslav – WANNER, Jan: Přeměny Rudé armády a sovětské strategické plány 1931–1941.
In: Slovanské historické studie č. 26, dokument 18. Historický ústav AV ČR, Praha 2000).
3	Michail Nikolajevič Tuchačevskij (1893–1937), maršál, voják a bolševik, otec sovětských armádních reforem, válečný modernista.
Spory se Stalinem datované od porážky v rusko-polské válce (1919–1921) byly bezpochyby jednou z příčin jeho popravy za velkého
teroru. Oficiálně jimi byla špionáž ve prospěch Německa, trockismus a jiné důvody, kterými Stalin obvykle omlouval odstraňování
svých (možných) konkurentů.
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co nejrentabilněji úkoly, které před nás
postaví Veliká válka.4
2) Druhou Stalinovou myšlenkou,
alespoň se tak domnívám, byla jeho
snaha upevnit komunistické řízení
státu, což v jeho očích znamenalo
nastolit absolutní diktaturu vlastní
moci. Nic nemělo komplikovat a narušovat jeho úsilí o dobytí světa, neměl vzniknout ani stín pochybností
o jeho činnosti a záměrech, vše mělo
být podřízeno nejvyššímu cíli i absolutní poslušnosti. Rozhodl se zbavit
se drtivé většiny představitelů moci,
kteří s ním do této doby spolupracovali, jen nepatrné procento jeho bývalých
pomocníků prošlo jeho přísným a náročným výběrem. Dne 1. prosince 1934
Kirovovou smrtí odstartoval období
velkého teroru a v průběhu následujících čtyř let (formálně velký teror
končil Berijovým nástupem do funkce
lidového komisaře vnitra 8. prosince
1938) téměř zcela vyhladil dosavadní
vedoucí kádry komunistické strany
v Rusku. Na seznamech, které se
soustřeďovaly ve Stalinově pracovně, bylo přes 40 tisíc obětí, většinou
nemilosrdně zastřelených. Stalinova
absolutní vláda byla nyní zajištěna.
3) Jednou z podmínek úspěchu
v dlouhé očekávané válce byla absolutní poslušnost státní správy a absolutní
nedotknutelnost Stalinova vůdcovského postavení, druhou ovšem i naprostá
poslušnost jeho lidu. I k tomu sloužila, vedle lživé propagandy úspěchu,
atmosféra strachu; hlavní metodou
byly tajné masové operace v podobě
státního teroru, jejichž účelem bylo vystrašit občany na několik generací dopředu, aby si nedovolili ani pomyslet
na odpor, a naopak při každé možné
příležitosti vychvalovali své ponížení i poddajnost. Státní orgány, řízené Stalinem a jeho administrátorem

J ežovem, pracovaly metodou směrných
čísel: pro každý region stanovovaly
kvóty obětí, které pak orgány tajné
policie naplňovaly konkrétními jmény.
Tento způsob práce vedl k morálnímu
rozkladu společnosti jako celku, ztrátě osobní odvahy i identity, dotkl se
minimálně téměř dvou milionů obětí,

Sovětský maršál M. N. Tuchačevskij
Foto: ČTK

z nichž bylo podle oficiálních statistik
téměř 700 tisíc lidí v letech 1937–1938
zastřeleno. Cíle však bylo dosaženo,
celou společnost objímal strach, i když
stavba moci na tak labilních základech
nebyla příliš pevná.
4) Čtvrtou podmínkou dokonalé pří
pravy, kterou by nebylo dobře přehlédnout, byl ruský nacionalismus. Tradice
historické ruské expanze měla být základem sovětských válečných plánů.
S pomocí ruské historie chtěl Stalin
šířit slávu ruských zbraní i sovětského
(komunistického) vítězství. Je pravda,

že to byla jeho dávná myšlenka, už při
výstavbě sovětského státu v roce 1922
navrhoval vytvoření ruské federace,
do které by jednotlivé sovětské státy
vstupovaly, ale Lenin jeho projekt
podrobil tvrdé kritice právě pro jeho
nacionalismus, který v jeho očích hrozil sklouznout na pozice velkoruského
šovinismu. Stalinovi nezbývalo než
ustoupit. Byl velmi dobře obeznámen s historií Ruska a jeho úspěchy
v evropské politice, dobře věděl, že
napoleonské období bylo zatímním
vrcholem ruské expanze do Evropy
(ruští vojáci byli až v Paříži) a podle
tehdejšího memoranda Platona Zubova, jednoho z posledních milců Kateřiny II., který ho ovšem vypracoval
až roku 1813 pro Alexandra I., mělo
Rusko šanci ovládnout Evropu až po
linii Labe – Terst, zbytek Evropy rozdrobit a dirigovat.5 Do moderní podoby
ho pravděpodobně pod Stalinovou taktovkou převáděla Litvinovova komise
při sovětském ministerstvu zahraničí
(připravila tři memoranda v průběhu
listopadu 1944 – ledna 19456).
Byla to náročná hra, často s nepředvídanými výsledky, v níž Stalin vystupoval se střídavými úspěchy. V letech
1939–1940 díky úzké spolupráci s Hitlerem posunul hranice Sovětského
svazu vydatně na západ – likvidací
Polska, zabráním Estonska, Litvy i Lotyšska a vynucenými územními zisky
na úkor Finska i Rumunska. Vrcholem
spolupráce, která ale nakonec skončila
fiaskem (v jednání byl i společný útok
proti Velké Británii), byla diplomatická
aktivita v listopadu 1940, jež měla –
podle předběžných plánů – skončil
podepsáním paktu čtyř, když k původním signatářům Německu, Itálii
a Japonsku měl přistoupit i Sovětský
svaz. Ruka už skoro byla v rukávě, ale
Molotov (jistě se Stalinovým dohledem

4	RADZINSKIJ, Edvard: Stalin – zevrubný životopis založený na nových dokumentech z ruských tajných archivů. Mladá fronta, Praha 1996,
s. 379–380. Nejnověji nás Zubov (ZUBOV, Andrej (ed.): Dějiny Ruska 20. století – díl I. Argo, Praha 2014) informuje, že HDP v Sovětském
svazu v letech 1928–1940 stoupl přibližně na dvojnásobek, ale výdaje na obranu 27krát (s. 825) a Rudá armáda měla v roce 1928 ve
stavu 2,9 mil. vojáků, ale roku 1934 již 4,8 mil. (s. 905) a jejich počet stále rostl.
5	Podrobněji viz DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír. Karolinum, Praha 2004, s. 101–102.
6	Ukázku takového Litvinovova memoranda Stalinovi a Molotovovi viz Istočnik – dokumenty russkoj istorii, Priloženie k žurnalu Rodina,
1995, č. 4, s. 119–124.
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a s jeho nápovědou) 25. listopadu ve
zvláštní nótě vymezil podmínky „rovnoprávnějšího postavení“, které Hitler
vyhodnotil jako nepřípustnou nenasytnost,7 a 18. prosince 1940 dal příkaz
k vypracování plánu útoku na SSSR.
Co se týče zahájení sovětsko-německé války, dnes se už přece jenom
vytříbily názory na její nečekané
vypuknutí. Oba diktátoři v duchu
svých ambicí jednak věřili ve své
síly (Stalin 5. května 1941 v projevu
k absolventům vojenských akademií:
reorganizovali jsme naši armádu,
stali jsme se silnými, musíme jednat
v ofenzivním stylu a přejít od obrany
k vojenské politice ofenzivních akcí8),
nevylučovali použití zbraní a připravovali se na vzájemné měření sil, každý
podle svých možností. Skutečností je,
že vojenský útok zahájil Hitler (Stalin ho prý plánoval na jaro 1942, ale
k tomu nemáme žádné dokumenty)
a zdůvodnil ho mj. i tím, že je nutné
předstihnout preventivní útok Sovětů
na nacistické pozice.9 Ruský historik
Plešakov píše nejnověji, že Stalin od
ledna 1941 skrýval i před svým okolím
plán preventivní války, na němž pracovali střídavě Šapošnikov, Timošenko
i Vasilevskij a v poslední fázi i Žukov.
Jisté je, že ho Stalin nepoužil (den před
nacistickým vpádem se u Stalina údajně konala porada o preventivním úderu ve smyslu jeho urychlení „během

J. V. Stalin na frontě – propagandistický obraz P. Sokolova-Skala

několika týdnů“ vzhledem k množícím
se informacím o německých přípravách na útok).10
Vývoj i výsledky sovětsko-německé
války 1941–1945 necháme stranou, jistě se o sovětské vítězství vedle úsilí
Spojenců a jejich nezištné podpory, až
výjimečného výkonu sovětské (včetně
ruské) společnosti zasloužily Hitlerovy
fatální chyby i omezené možnosti. Byl
to přece jenom fanatik s planoucíma
očima a neskutečný hazardér, který
měl sice v roce 1938 k dispozici nejmo-

Foto: ČTK

dernější brannou moc světa, ale pro
jeho cíle byla malá (tvořilo ji tehdy
podle Pickera 815 tisíc mužů pěchoty,
278 tisíc letectva a 50 tisíc válečného
loďstva, 21 850 děl všech typů, 9 300
protiletadlových děl, 3 834 letadel,
3 230 tanků, 54 válečných lodí a 57
ponorek). Ke zmíněným chybám patřila neschopnost využít protiruských
a zároveň protisovětských nacionalistů typu ukrajinských banderovců,
kteří svou pomoc nabízeli (Hitler je
odmítl a dokonce pronásledoval a za-

7	Šlo o tyto podmínky: (1.) Německé jednotky budou okamžitě staženy z Finska, které podle dohod z roku 1939 patří do zájmové sféry Sovětského svazu. (2.) Bezpečnost SSSR v Úžinách bude do několika měsíců zajištěna sovětsko-bulharským paktem o vzájemné pomoci […] a zřízením základny sovětských pozemních a námořních sil v dosahu Bosporu a Dardanel… (3.) Oblast na jih od Batumi a Baku ve všeobecném
směru k Perskému zálivu bude uznána za centrum aspirací SSSR. DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé I., s. 59.
8	Tamtéž, s. 61. Celý projev česky viz LITERA, Bohuslav – WANNER, Jan: Přeměny Rudé armády a sovětské strategické plány 1931–1941.
In: Slovanské historické studie č. 26, dokument 31. Historický ústav AV ČR, Praha 2000. Stalin vedle oficiálního projevu pronesl ještě
tři přípitky na následné recepci; v jednom z nich reagoval na vystoupení nejmenovaného generálmajora tankových vojsk, jenž připil
na mírovou stalinskou zahraniční politiku. Stalin řekl: Dovolte mi vnést menší korekci. Mírová politika zajišťovala mír pro naši zemi.
Mírová politika je věc dobrá […] Do jisté míry, do jistého času jsme prováděli linii zaměřenou na obranu, bylo to do té doby, než jsme přezbrojili naši armádu, než jsme ji vybavili moderními bojovými prostředky. Ale nyní, když jsme naši armádu zrekonstruovali, když jsme ji vybavili technikou, když jsme se stali silnými, nyní je třeba přejít od obrany k útoku. Chceme-li bránit naši zem, musíme tak činit útočným způsobem.
Od obrany přejít k vojenské politice útočných akcí. Musíme změnit naši výchovu, naši propagandu, agitaci, náš tisk a vést je v útočném duchu.
Rudá armáda je armádou moderní a moderní armáda je armádou útočnou.
9	Stalin údajně v červnu 1941 soustředil na německo-ruské hranici větší vojenskou sílu než Německo, a sice 246 divizí se 4,7 mil. vojáků, 6 000 letadel, 6 000 tanků a asi 12 000 děl. PICKER, Henry: Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu. Alpress, Frýdek-Místek 2005,
s. 22.
10	PLEŠAKOV, Konstantin: Stalinovy iluze – prvních deset tragických dní druhé světové války na východní frontě. Beta, Praha 2006, s. 47n
(o tajné poradě se píše na s. 13).
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víral do koncentračních táborů) i to,
že dvakrát odmítl Stalinovu nabídku
separátního míru, první v listopadu
1941, kdy si už mylně myslel, že vyhrál
válku, a druhou v březnu 1943, kterou
Stalin spojil s celou řadou podmínek,
ale která přece jen mohla být pro Hitlera jistým východiskem.

Poslední fáze války
Poslední, třetí fáze druhé světové
války je vymezena obdobím, kdy se
ústřední mocnosti dostávají do nesnází a vývoj války se obrací ve prospěch
Spojenců. K obratu dochází přibližně ve stejné době na všech frontách,
včetně východní, a do popředí vystupují debaty o tom, co bude po válce.
Existovala sice dohoda, že konkrétní
rozhovory o poválečné Evropě se povedou až po válce, ale prvním jednáním
nebylo možné zabránit.
Před teheránskou konferencí se
však odehrála velmi zajímavá diskuse, která mohla mít vliv na výsledek
evropské války a na střední Evropu.
Druhá fronta probíhala od samého
počátku na africkém bojišti, odkud
byla na jaře 1943 vyhnána nacistická i italská vojska. První zkušenost
s invazí měla již za sebou armáda Spojených států, připravila ji do oblasti
severní Afriky. Nyní přišla na přetřes
otázka, kam půjdou spojenecká vojska dále, Churchill navrhoval, aby se
vylodila na území západního Balkánu
a zahájila útok na Berlín. Od tohoto
projektu očekával rychlejší skončení
bojů. Samozřejmě že tyto návrhy byly
politicky účelové, jejich cílem bylo ztížit Stalinovi cestu do střední Evropy.
Churchill se zřejmě rozpomněl na svou
zkušenost s gallipolskou operací z první světové války, která mu sice způsobila velké nesnáze, ale její smysl asi
zcela nezamítl. Vycházel ze zjištění,
že v Jugoslávii je nejsilnější protina-

cistický odpor s dobrou vojenskou
základnou, že bude nejsnazší uchytit
se v tomto prostoru a za pomoci partyzánů rychle zaútočit do centrálních
oblastí Německa. Tento projekt však
narazil na sovětské plány; Stalin byl
jeho jednoznačným odpůrcem, a protože získal na svou stranu váhajícího
Roosevelta, byl návrh zamítnut (Spojenci pak šli tou nejnevhodnější cestou
a zamířili dalšími invazemi na Sicílii
a do Itálie). Střední Evropa zůstala
volná pro sovětské manévry.

Stalin na karikatuře nazvané Svědomí
Foto: ČTK

Opřen o stalingradské vítězství
hned po Teheránu se Stalin rozhodl
pro razantní politiku obrany sovětských zájmů v Evropě. Vyhodnotil
si postoj Spojenců vyjádřený v Atlantické chartě 11 jako ryze formální
bez praktických důsledků a pevně
vyhlásil požadavek zachovat východní
hranice získané od Hitlera jako trvalý
zisk. Souhlasný postoj Spojenců byl
pro něho jistě velkým povzbuzením,
zákonitě však narazil v zemích, jichž

se to týkalo. Pobaltské země měly
malou váhu pro tehdejší koryfeje
světové politiky, ani Churchill pro
ně neztratil slovo, ale Polsko se svou
zásluhou nejaktivnějšího protinacistického válečného spojence nebylo tak
snadno přehlédnutelné. A navíc mělo
se Sovětským svazem a Stalinovou politikou mnoho negativních zkušeností
a na úrovni vysoké politiky i mínění
občanské společnosti bylo v zásadě
protiruské i protikomunistické.
Negativní zkušenosti lze shrnout
následovně: Především se moskevská diplomacie zasloužila o likvidaci
polského státu (tajnými dohodami
Stalina s Hitlerem) a také ji s pomocí válečných operací nakonec v roce
1939 provedla. Při této příležitosti
zlikvidovali Sověti i polskou komunistickou stranu, kterou nemohli přimět k podpoře stalinské politiky (od
srpna 1937 do listopadu 1938 v období
velkého teroru na základě tzv. polské
operace NKVD dle rozkazu 00485
z 11. srpna 1937 zatkly sovětské orgány
140 tisíc Poláků a z nich 111 tisíc odsoudily k smrti a zastřelily12), poté přišla katyňská zkušenost (Stalin sovětský zločin nikdy nepřiznal a navíc to
nikomu nedovolil), vrcholem pak bylo
Varšavské povstání ve dnech 1. srp-
na – 2. října 1944, jemuž ze Stalinova
příkazu nepřišla na pomoc u Varšavy
stojící Rudá armáda a v němž padlo
přibližně 200 tisíc obětavě bojujících
Poláků, vesměs příslušníků západního
odboje, a město bylo srovnáno se zemí
(sovětská armáda obsadila rozbitou
Varšavu až 17. ledna 1945). Překonat
takovou sérii negativních zkušeností
a sovětských zločinů se zdálo být nereálné, přesto se tak stalo. Zřejmě to
bylo možné jen díky velké ústupnosti
západních politiků, kteří Stalinovi doslova vycházeli vstříc. Jejich priority
byly všude jinde, jen ne ve střední
Evropě.

11	Atlantická charta byla společné prohlášení států bojujících proti nacistickému Německu, vydané na konferenci v Londýně 24. 8. 1941.
Šlo o prohlášení prezidenta USA F. D. Roosevelta a britského ministerského předsedy W. Churchilla o společném postupu v probíhající válce.
12	Pamieč wielkiej zbrodni: 75 rocznica „operacji polskiej“ NKWD – anketa historyczna. In: Arcana – kultura, historia, polityka, 2012,
č. 106–107, s. 58n.
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Polsko
Stalin šel v Polsku cestou tzv. fázované sovětizace. 13 První fáze začala
v hloubi války a na jejím počátku
bylo vytvoření komunistické strany
v okupovaném Polsku – stalo se tak
v lednu 1942 a dostala název Polská
dělnická strana. Měla nahradit Kominternou v roce 1938 rozpuštěnou Komunistickou stranu Polska, čistkami
i popravami prakticky zdecimovanou
(ve Stalinových očích byla málo poslušná). Jejím hlavním cílem nebyl protinacistický odboj (i když vydala sérii
umírněných politických prohlášení),
ale snaha vypudit z politického života londýnskou exilovou vládu W. Sikorského, která si mezitím vydobyla
významné mezinárodní renomé a měla
i svůj nezanedbatelný vliv v polském
podzemí (udržovala v činnosti více než
třistatisícovou podzemní Zemskou armádu, AK – Armiu Krajowu). Hlavním
předmětem sporu obou politických sil
byla v té době Katyň: v dubnu 1943 k ní
nacistická vláda obrátila pozornost
mezinárodního společenství, sovětská
vláda ostře protestovala. Je příznačné,
jak chabé argumenty stačily sovětské
straně k obhájení vlastního tvrzení,
že v Katyni stříleli polskou inteligenci příslušníci nacistického Gestapa.
V oficiálním „Prohlášení sovětského
Informačního byra“, uveřejněném
16. dubna 1943, mj. stálo: Goebbelsovi
nactiutrhači rozšiřují v posledních dvou
třech dnech hanlivé, pomlouvačné a lživé výmysly. Tvrdí se v nich, že na jaře
1940 byli v prostoru Smolenska sovětskými orgány masově postříleni polští
důstojníci. Německo-fašističtí padouši
se ve svých nejnovějších a nehorázných
výmyslech nezaleknou nestydatých
a hanebných lží, aby zamaskovali odporný zločin, který, jak je teď zřejmé,
sami spáchali. 14 Již 21. dubna 1943
psal Stalin Churchillovi, jehož činil
odpovědným za chování Sikorského
vlády, že Sikorski je bezpochyby ve

spojení s nacisty a spolu s nimi připravil protisovětskou kampaň, a oznámil
mu, že v nejbližších dnech přeruší
sovětská vláda s polskou exilovou
vládou, kterou uznávají Spojenci,
veškeré styky. Prakticky ji posunul
do kategorie nepřátel sovětské moci.
(W. Sikorski, ministerský předseda
polské exilové vlády a vrchní velitel
polských ozbrojených sil vně i uvnitř
Polska, zahynul 4. července 1943 při
leteckém neštěstí u Gibraltaru, když
se z Moskv y vracel do Londýna.)

Socha Władysława Sikorského v Londýně
Foto: ČTK/VIEW PICTURES/Dennis Gilbert

Churchill se prakticky postavil na
Stalinovo stanovisko, i když se choval zdrženlivě, ale zavázal se, že se
pokusí ovlivnit polskou exilovou vládu,
aby se ke Katyni dále nevyjadřovala. Výsledkem zmíněných událostí
bylo vytvoření Zemské národní rady
v prosinci 1943, která se opírala výlučně o komunistické a jiné levicové
funkcionáře a na jejímž základě se
21. července 1944 k životu přihlásil
Polský výbor národního osvobození,
jakési druhé centrum státní moci na
polské půdě (v literatuře známý jako

Lublinský výbor, složený téměř výlučně ze sovětských agentů – současně
se sovětským uznáním výboru jako
prozatímní polské vlády s ním Mosk
va podepsala smlouvu, v níž výbor
akceptoval tzv. Curzonovu linii jako
novou polsko-sovětskou hranici a přiznal sovětské armádě právo vlastní
jurisdikce na polských územích v týlu
fronty, což Moskvě otevřelo cestu k likvidaci polského podzemí).
Druhou etapu polské sovětizace
od léta 1944 do ledna 1945 můžeme
charakterizovat jako snahu polských
komunistů řízených z Moskvy eliminovat vliv polské exilové vlády v Londýně,
všude ji zatlačovat a podporovat Polský
výbor národního osvobození, který se
stále častěji choval jako nová legitimní
vláda a přebíral obvyklé (i nepostradatelné) vládní povinnosti. Protože
vrcholil zápas s nacistickými vojsky,
londýnská vláda se pokusila osvobodit
Polsko z větší části vlastními silami
(zorganizovala Varšavské povstání,
ale i celou řadu dalších akcí), jednotky Zemské armády, které podporovaly
londýnský exil, vystupovaly z podzemí, ale byly ihned předmětem útoku
komunistických bezpečnostních sil,
polských i sovětských, a dostávaly se
do nežádoucí pozice ozbrojené opozice.
Polská dělnická strana (komunistická) sice měla v programu koncept
široké národní fronty, ale v září 1944
ho proměnila v užší koncepci fronty
demokratických sil, kdo to však je, to
určovali se sovětskou pomocí sami
polští komunisté. Doma i v cizině
byla spuštěna kampaň za vytvoření
oficiální polské vlády a 31. prosince
1944 vznikla prozatímní vláda, z níž
byli vyloučeni političtí představitelé
londýnského exilu. Jejím předsedou
se stal prokomunistický socialista
E. Osóbka-Morawski. První (4. ledna 1945) ji uznala Moskva, 30. ledna
v Moskvě československý vyslanec
Z. Fierlinger (jistě s Benešovým souhlasem), třetí byla 30. března titov-

13	Viz MOULIS, Vladislav – VALENTA, Jaroslav – VYKOUKAL, Jiří: Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944–1989. Amosium
servis, Ostrava 1991, s. 42n.
14	KAISER, Gerd: Katyň. Státní zločin – státní tajemství. BB/art, Praha 2003, s. 275.
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Konec druhé světové války a sovětizace střední Evropy

ská Jugoslávie (USA i Británie uznání
odmítly a podmínily ho rekonstrukcí
vlády ve prospěch exilových Poláků 15).
Třetí etapa probíhala od 1. ledna
1945 přibližně do ledna 1947, jejím
obsahem byl konf likt mezi londýnskou exilovou vládou (v listopadu 1944
podala demisi Mikołajczykova londýnská vláda, kritizovaná za údajné
neúspěchy, novým premiérem se stal
pravicový socialista T. Arciszewski,
jenž ustavil vládu tzv. národního protestu, odmítající jakékoli kompromisy,
S. Mikołajczyk však zůstal morální
autoritou s vlivem v polském podzemí) a novými silami, podporujícími
komunistické instituce. Do konfliktu
vydatně zasahovali politici obou stran,
z Moskvy i z Londýna, jejich pozice
byly ovšem nesouměřitelné a Moskva měla viditelně navrch. Byly sice
přijímány akceptovatelné dokumenty,
ale každá strana měla jejich vlastní
výklad. Spory vrcholily v květnu 1945
na jednání v Moskvě, z něhož vyšlo
rozhodnutí utvořit novou společnou
vládu obou protichůdných politických
sil. V červnu 1945 byla ustavena druhá vláda se stejným premiérem, jeho
náměstky se stali komunista W. Gomułka a bývalý premiér londýnské
exilové vlády S. Mikołajczyk, jenže
poměr ministrů byl 17 ku 4 ve prospěch Polské dělnické strany a komunisté měli v držení všechna významná
ministerstva. Jak píše Karel Durman,
veškerá politická ujednání o koaliční
vládě a budoucích svobodných volbách
byla vlastně zbytečná, protože polští
komunisté, orientovaní na Moskvu
(Bierut a spol.) odmítali jednoznačně všechno, co se jen blížilo parlamentní demokracii. 16 Střetem bylo
lidové referendum, které komunisté
prosadili v červnu 1946, v domnění,
že se polská veřejnost jednoznačně
postaví na jejich stranu. Hlasovalo
se o třech otázkách: požadován byl
souhlas se zrušením senátu, s dosavadním vývojem reforem (znárodnění

a pozemková reforma) a s posunem
nové západní hranice na Odru, Nisu
a na Balt. Dodnes je výsledek nepřehledný, obecně se však soudí, že byl
zfalšován – oficiálně úřady uvedly, že
80 % zúčastněných se k předloženým
otázkám vyjádřilo kladně. Archivní
dokumenty ale hovoří jinak. Komunisté konstatovali, že v zemi mají příliš
malou podporu, že jsou považováni
za agenturu SSSR, Mikołajczykovi
dokonce nabídli novou politickou
koalici (reorganizaci politických institucí, třetinu v senátu i ve vládě), ale
on odmítl, domníval se totiž, že jeho
západní spojenci situace využijí ke
splnění jaltského závazku svobodných
voleb. I Stalin Polákům jednoznačně
sdělil, že nastolit nyní diktaturu proletariátu, tedy vládu komunistické strany, by bylo „škodlivé“.17 Situace v zemi
byla opravdu nepřehledná a zásahy
Západu protikomunistické opozici
příliš neprospívaly. Jednak Američané v zájmu obchodu s černým uhlím,
které bylo v Evropě velmi potřebné,
navázali kontakty s existující vládou,
čímž ji vlastně podpořili, na druhé
straně právě v této době zpochybnili
(americký ministr zahraničí James
Byrnes ve Stuttgartu 6. září 1946)
hranici na Odře a Nise, což dodalo
náboje komunistické propagandě (na
nových územích s původně německými majetky byly již asi dva miliony
nových polských usedlíků). Svou roli
navíc sehrála i občanská válka, která probíhala na východních územích
prakticky nepřetržitě. Asi 100 tisíc
partyzánů většinou z bývalé Zemské
armády se zbraní v ruce oponovalo
novému režimu – státní moc proti nim
zorganizovala velikou sílu, uvádí se asi
300 tisíc vojáků Rudé armády a více
než 200 tisíc příslušníků sovětské tajné policie NKVD a minimálně 200 tisíc
polských vojáků i 120 tisíc příslušníků
politické policie. Boj nemohl být jiný
než jednostranný. Uvádí se také jen
počet padlých příslušníků komunis-

tických útvarů, což bylo asi 30 tisíc,
u nekomunistů šlo pravděpodobně
o daleko větší číslo. Zavíralo, soudilo a popravovalo se, vrcholem pak
byly deportace do sovětských táborů.
Neštěstím bylo, že někteří protikomunističtí radikálové připisovali komunistické zločiny polským komunistům
židovského původu (Berman, Minc,
Modzelewski aj.), oživili tak antisemitismus a proslulý pogrom v Kielcích
(4. července 1947) byl jen vrcholem
ledovce. Těžko změříme, co bylo základní příčinou posunu polského veřejného mínění, jistě svou významnou
roli hrály perzekuce, věznění, zatýkání
i hrozby s nimi spjaté. Bylo mnoho
těch, kteří hledali klid i stabilitu
života, jistě uvažovali o nové nepřehledné době jako o době přechodné.
V lednu 1947 se komunisté odvážili
uspořádat volby, demokratické byly
však jen naoko. Soupeřily v nich dva
bloky. Komunistický, jehož oporou
byla Polská dělnická strana, se spojil s většinou socialistů, kteří už pro
něj beztak zčásti pracovali, a nazval
se Demokratický blok. Vedl agresivní
propagandu s podporou všemožných
státních institucí. Opozici tvořila jen
Mikołajczykova lidová strana, jejíž
ctižádostí bylo organizovat rolníky,
ale její možnosti byly stále více omezovány. Byla například obviněna, že je
ve spojení s podzemím a podporuje ho,
vede aktivní boj proti současné vládě,
a ve 22 volebních okrscích byla postavena mimo zákon. Čas od času proti
ní vláda zorganizovala velké policejní
akce; interní analýza strany uváděla
šestnáct typů represivních postupů,
od zastrašování po vraždy. V předvolebním období bylo zadrženo, šetřeno,
propuštěno a opět zadrženo celkem
892 předních členů strany. Není divu,
že byly vytvořeny podmínky, za nichž
byly výsledky voleb hrubě zkresleny:
oficiální informace vládní komise obsahovala tvrzení, že 80 % volebních
lístků patřilo Demokratickému bloku

15	VYKOUKAL, Jiří: Cesta k ustavení druhé polské prozatímní vlády v červnu 1945. In: Slovanský přehled, 1997, roč. 83, č. 2, s. 160.
16	DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé I., s. 194.
17	Tamtéž, s. 195.
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(řízenému komunisty) a jen 10 % lidovcům. Jakékoli kritické hlasy byly
odmítnuty.
Tyto volby odstartovaly čtvrtou
etapu,18 v níž Polská dělnická strana
nastoupila cestu za absolutní mocí,
zcela v duchu moskevské strategie.
Situace byla i nadále nepřehledná.
Veřejné spory se vedly i uvnitř komunistické strany, zápasily spolu
dva směry: Bierutův stalinistický
a Gomułkův obsahující něco jako náznak národního komunismu. Oficiálně
bylo vítězství Bierutovo oznámeno až
v druhé polovině roku 1948 (Gomułka, dosavadní generální tajemník, byl
obviněn z pravicové úchylky, zbaven
funkce a v roce 1950 zatčen). Právě
taková dvě křídla spolu soupeřila
i v socialistické straně, někdy se zdálo,
že strana bude jazýčkem na váze, ale
většinou šlo o zastírací manévry, brzo
i zde mělo prokomunistické křídlo navrch. V čele strany stála tzv. hlavní
rada, v níž měli už v červnu 1947 hlavní slovo přívrženci komunistů. Hned
poté byly zorganizovány rozsáhlé prověrky (nespolehlivé členy vyloučili –
bylo jich více než 82 tisíc – ale mnozí
odešli sami, protože ze 730 tisíc členů
jich zůstalo ve straně jen 513 tisíc 19)
a na jejich konci v březnu 1948 byla
ohlášena příprava sjednocovacího
sjezdu, který proběhl v prosinci 1948.
Boj o hegemonii byl u konce, komunisté – i když jako Polská sjednocená
dělnická strana – seděli pevně v sedle,
stalinismus měl otevřené dveře.
Cesta ke komunismu byla v Polsku neobyčejně krvavá, obětí bylo
nespočet. Již válka znamenala ztrátu asi 6 milionů lidí, hmotné škody
podle poválečných odhadů činily asi
38 % národního jmění. Střední třída
byla v Polsku následkem válečných
i poválečných událostí téměř zdecimována – píše se, že zahynulo přibližně

20 % všech učitelů, 30 % vědců, 40 %
lékařů a téměř 60 % právníků (jde
samozřejmě jen o kvalifikované odhady). 20 Hned za sovětskou frontou
vznikaly internační tábory (k témuž
účelu byly použity Majdanek i Osvětim), hlavní proud zatčených šel ovšem
na východ. Jen z bělostockého vězení
bylo na východ odesláno 170 vlaků,
v nichž se tísnili mladí lidé z protikomunistických jednotek.21 Jako příklad
sovětského chování na polské půdě
může posloužit příběh vojenského
vedení a některých opozičních předáků: Šéf sovětské bezpečnosti v Polsku
Ivan Serov je pozval k jednání, vedení
podzemní armády se rozhodlo Armiu
Krajowu rozpustit na výraz dobré
vůle. Jenže Serov je zahrnul sérií požadavků, na které nemohli přistoupit, a reakcí sovětské delegace bylo
zatčení celé šestnáctičlenné polské
delegace, která skončila na Lubjance,
ve vězení NKVD. Žádné intervence
západních Spojenců nepomáhaly,
Moskva na ně prostě neodpovídala
a po krátkém čase oznámila obvinění
z protistátních činů a rozsudky: pro
gen. Okulického, hlavního obžalovaného, to bylo 10 let. Na závěr našeho výkladu o polských poválečných
letech se asi ztotožníme se závěrem
K. Durmana: Ať by polská politika byla
jakkoliv moudrá a realistická, začlenění Polska do sféry sovětského panství
a nastolení komunistické moci nemohla
zabránit. To platí o všech zemích, které
se Stalin rozhodl začlenit do sovětské
bezprostřední bezpečnostní zóny.22

Maďarsko
Současně s polskou sovětizací Stalin
inscenoval bezohledné převzetí moci
v další středoevropské zemi, v Maďarsku. To bylo v mnohem horší situaci
než Polsko, dlouho (vlastně až do

hořkého konce) bojovalo ve válce na
straně hitlerovského Německa a rozcházelo se s válkou složitě a komplikovaně. Admirál Horthy, jehož energie se
však už vytrácela, se snažil vystoupit
z války už v roce 1943, měl k tomu své
podřízené Telekiho i Kállaye. Jenže
tajná jednání brzo vešla ve všeobecnou známost (viditelným předmětem
sporů byla ochrana maďarských Židů
a snaha dostat zpět z východní fronty
maďarská vojska) a Hitler si v březnu 1944 vynutil souhlas se vstupem
nacistických vojsk do Maďarska. Po
krátkém čase, jistě pod vlivem vývoje
války, se Horthy opět pokusil o kontakty s maďarským protinacistickým
odbojem i se západními Spojenci.
Jejich rada ho asi příliš nepotěšila,
zněla, že je třeba dohodnout se se
Sověty. V druhé polovině roku 1944
Horthy vyslal tajnou misi do Moskvy
a 11. října 1944 bylo podepsáno sovětsko-maďarské příměří. Hlavním
požadavkem byl odchod maďarských
vojsk z východní fronty do Maďarska,
vymezeného trianonským mírem po
první světové válce, a vyhlášení války nacistickému Německu do deseti
dnů. Důležitý byl však článek 18 tohoto ujednání, který kladl rovnítko
mezi spojenecké a sovětské velení (až
do uzavření mírové smlouvy). Právo
rozhodovat v Maďarsku přešlo na
sovětské orgány.
Pak však v Maďarsku přišly na
řadu vnitřní střety. Dne 15. října 1944
byla svržena Horthyho vláda (Horthy
byl zatčen a internován v Německu)
a nastolena vláda pronacistické Strany Šípových křížů, která se vehementně snažila zabránit sovětské armádě
v postupu a obsazování Maďarska
(spolu s nacistickými jednotkami
bojovala až do posledního dechu ještě
na jaře 1945). Samozřejmě urychleně
přistoupila k dokončení nacistických

18	Podrobněji VYKOUKAL, Jiří: Dvousečná politická taktika polských komunistů v době legální opozice Stanislawa Mikołajczyka a první volené vládní koalice (červenec 1945 – podzim 1948). In: Slovanský přehled, 1995, roč. 81, č. 3, s. 219n.
19	Tamtéž, s. 228.
20	DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé I., s. 159.
21	Tamtéž, s. 126.
22	Tamtéž, s. 127 (autor cituje K. Kerstenovou).
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projektů, hlavně k vyhlazování Židů
a Romů. Pro většinu maďarských
občanů však razantní fašistická diktatura rozhodně nebyla nejvhodnější
poválečnou perspektivou, není se tedy
co divit, že přišly na řadu levicové experimenty. Hlavní roli hrála ovšem sovětská armáda, která postupně začala
obsazovat maďarské území. Válečné
operace byly jen jednou stránkou její
činnosti, druhou – v Moskvě jistě považovanou za rovnocennou – byla péče
o vytváření místní moci; všude dbali,
aby měla co nejlevicovější charakter,
komunisté totiž byli nedostatkovým
zbožím, v Maďarsku, i za Horthyho,
byli v ilegalitě a koncem války se počítali jen na několik stovek.23
Již v prosinci 1944 byla pod sovětskou ochranou a při komunistické dominanci ustavena Maďarská národní
fronta nezávislosti, 2. prosince vznikl
v Debrecíně, přímo pod záštitou sovětských okupačních vojsk, přípravný
výbor Prozatímního národního shromáždění, který hned na svém druhém
zasedání vytvořil politický výbor, jehož úkolem bylo zorganizovat ustavení prozatímní vlády. 24 To se stalo
22. prosince 1944 a schválená vláda
byla překvapivě koaliční. Její činnosti
se dokonce zúčastnili i tři horthyovští
důstojníci, kteří se včas přidali k odboji (jeden z nich, gen. Béla Miklos von
Dálnoki, se stal premiérem), bezpartijní Géza Teleki, politik s autoritou
demokrata, a pak po dvou zástupcích
povolených stran (komunistů, sociálních demokratů a malorolníků) a jeden za Národní rolnickou stranu (ten
ovšem jako tajný člen komunistické
strany stejně brzo předal tento důležitý post komunistickému kandidátovi,
postupně to byli Imre Nagy a Laszló
Rajk, takže po delší část existence této
vlády v ní komunisté obhospodařovali
tři ministerstva: zemědělství, vnitra
a obchodu a dopravy, k tajným členům

Admirál Miklós Horthy v Komárně připojeném k Maďarsku po arbitráži ve Vídni, 6. listopadu
1938
Foto: ČTK

komunistické strany patřil i tehdejší ministr zahraničí z malorolnické
strany).
Hned s jejich jmenováním byl přijat
i program činnosti ve formě různých
prohlášení. Nemusíme ani uvádět,
že texty programových prohlášení
vznikaly v Moskvě a jejich případné
domácí úpravy vyžadovaly souhlas
sovětských okupačních orgánů. Na
začátku byly všeobecně pozitivně
přijímané požadavky: vyhlásit válku nacistickému Německu, uzavřít
příměří se všemi Spojenci a zajistit
demok ratizaci Maďarska. Demokratizací se především rozumělo
potrestání maďarských válečných
zločinců, likvidace zbývajících fašistických organizací i jejich tisku,
obecnou demokratizací pak povolení
protifašistických stran, nahrazení

bývalého četnictva nově budovanou
státní policií a rozsáhlá pozemková
reforma, která měla pod prapor y
komunistů přivést miliony rolníků.
Západní Spojence jistě uspokojilo, že
v Maďarsku byl vzkříšen parlamentní
systém více stran a koaliční vládnutí
(i když bez opozice). Dnes soudíme, že
Stalin nechtěl vylekat Západ radikálními opatřeními a z různých pramenů
(jako je např. Dimitrovův deník) víme
přesně, že i řeči o nastolení komunismu doslova zakázal. Někteří západní
politici dokonce soudili, že Stalin
chce mít z Maďarska výkladní skříň
dobrých úmyslů. Není divu, že mnozí podlehli iluzím, nekomunistické
strany byly odvážné ve své aktivitě
a hlavně Nezávislá malorolnická strana (s předsedou Ferencem Nagyem)
získávala stále větší sympatie. Velkou

23	V komunistické literatuře se uvádí, že koncem prosince 1944 měla Komunistická strana Maďarska 3 058 členů, ale to je jistě nadnesený údaj. I tak drtivá většina členstva a hlavně vedení strany přišly ze sovětského exilu. IRMANOVÁ, Eva: Vnitřní procesy maďarské
sovětizace 1944–1949 (několik poznámek). In: Slovanský přehled, 2014, roč. 100, č. 1, s. 40.
24	Prozatímní národní shromáždění bylo sestaveno jednostranně, z 230 jmenovaných poslanců bylo 71 komunistů, 38 sociálních demokratů a 19 odborových funkcionářů; komunisté jasně vyhlásili svůj úmysl být hegemonem všech událostí. Tamtéž, s. 42.
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roli jistě hrálo všeobecné zklamání
z vystupování sovětské okupační armády, ke cti přišly všechny poválečné
stereotypy chování vítěze: krádeže
a znásilňování, reparační břemeno
i oficiální drancování pod hlavičkou
válečné kořisti (většina dopravního
parku i továrního zařízení byla demontována a odvezena do Sovětského
svazu jako dílčí poplatek za osvobození), na stížnosti – i na úrovni vlád
– nikdy nepřišla odpověď.
Je možná překvapením, že v této
fázi většina aktivních maďarských
politiků, povzbuzovaná i Západem,
věřila v dobré úmysly místních komunistů. Měli tendenci spíše omlouvat různé jejich výstřelky, jako byla
infiltrace policie, činnost lidových
soudů. Zvláště pozitivně je naladil
komunistický souhlas s volbami,
i když kandidovat mohly jen povolené
strany. Prvním měřením sil byly volby
ve Velké Budapešti z října 1945, pro
něž komunisté vytvořili společnou
kandidátku se sociálními demokraty.
Zřejmě počítali s dobrým výsledkem.
Komunistický vůdce M. Rákosi dokonce garantoval Vorošilovovi, který byl
v Budapešti jako spojenecký vysoký
komisař, jisté vítězství. Malorolníci
však získali 50,5 % hlasu. A opět bylo
velkým překvapením i pro Západ, že
Stalin dal souhlas s následnými celostátními volbami, které se konaly
4. listopadu 1945. Pro komunisty dopadly ještě hůře, zvítězila v nich Nezávislá malorolnická strana (získala
57,7 %), komunisté byli sice druzí, ale
dostali jen 16,7 % (83 % zúčastněných
voličů vlastně hlasovalo proti komunistům), což pro ně bylo samozřejmě
nepřijatelné. Stalin opět projevil
jistou velkorysost, uznal výsledky
voleb, žádal ovšem následná politická jednání, vymínil si pro komunisty
post ministra vnitra v nové maďarské
vládě a požadoval, aby její program
zabezpečoval bezpodmínečně přátelský
vztah k Sovětskému svazu.25 Kdo má
v Maďarsku hlavní slovo, bylo jasné
hned při povolebních jednáních. Vítěz-

Imre Nagy, ministr vnitra, od roku 1953 před
seda vlády
Foto: ČTK

ní malorolníci neustavili vlastní vládu,
na kterou v demokratické společnosti
měli plné právo vzhledem k volebním
výsledkům, ale utvořena byla koaliční
vláda prakticky s převahou komunistů, ti dostali čtyři ministerské posty
a dalších pět získali politici s nimi
sympatizující, ministrem vnitra se
stal Imre Nagy.
Dne 1. února 1946 byla vyhlášena
Maďarská republika, do jejího čela byli
postaveni politici malorolnické strany,
Zoltán Tildy byl zvolen prezidentem
a post premiéra zaujal Ferenc Nagy.
Po krátké době komunisté vyhlásili
úmysl zaútočit a v yhnat „reakci“
z vlády, pořádali demonstrace, vedli
útočné kampaně, proti nimž bylo obtížné se bránit, ve všech existujících
stranách vytvářeli své buňky, tajné
i veřejné, a v průběhu března spolu
s prokomunistickými sociálními demokraty, částí odborářů a prokomunistickou Národní rolnickou stranou
utvořili Levicový blok, který se ujal
iniciativy, podporován sovětskými
okupanty. Nejprve předložil program,
v němž sice používal demokratickou
frazeologii, ale zahrnul do něho i řadu

socia list ických požadavků, ja ko
bylo např. znárodnění či rozsáhlá
pozemková reforma, vrcholem pak
byl požadavek „nemilosrdného“ boje
s reakcí. Ekonomicky se republice
příliš nedařilo, i to bylo předmětem
ostré kritiky. Nevybíravými útoky byla
většina nekomunistů zaskočena, nechala se dohnat až k vylučování protikomunistických skupin ze svých stran
a dokonce i z parlamentu. Příkladem
může být příběh generálního tajemníka malorolnické strany Bély Kovácse.
I on byl obviněn, že připravuje spiknutí
proti státu, ale tvrdě se hájil. Parlament, jenž obvinění projednával, se
postavil na jeho stranu a nevydal ho
trestnímu stíhání. Okupační sovětská
správa konflikt řešila jednoduše: Kovácse zatkla a unesla do Moskvy, za
několik měsíců – ve vhodný čas – pak
přišlo z Moskvy Kovácsovo přiznání
k aktivní protistátní činnosti.
Salámová taktika, postupné „ukrajování koleček“, vůči největší malorolnické straně slavila úspěch: začátkem
ledna 1947 vydalo komunistické ministerstvo vnitra zprávu o odhalení protistátního spiknutí, kterého se údajně
zúčastňují i špičky malorolnické strany. Jejich obrana byla stále bezzubější,
zřejmě v Moskvě byl vypracován plán
na urychlení krizového vývoje, k jehož
dokončení byla využita dovolená premiéra Ference Nagye ve Švýcarsku.
Na začátku krize bylo veřejné předání
Kovácsova moskevského „doznání“
velitelem okupačních vojsk generálem Sviridovem zástupci premiéra
Rákosimu a vzápětí se strhla mediální
bouře. F. Nagyovi bylo několikrát tajně
doporučeno, aby se nevracel (Rákosi
držel v Maďarsku jeho čtyřletého syna
jako rukojmí a za rezignaci ho slíbil
propustit, což opravdu učinil). Dne
30. května 1946 bylo oznámeno, že
F. Nagy rezignuje a odchází do exilu,
s ním odešla asi stovka prominentních
osobností. Ohlášena byla reorganizace
vlády. Funkce předsedy sice zůstala
malorolnické straně, ale ujal se jí jeden z představitelů prokomunistické

25	DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé I., s. 226.
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frakce Lajos Dinnyés. Více než polovina ministerských křesel však
nyní patřila komunistům. Několik
měsíců se komunisté připravovali
k novým volbám, rozhodně se chtěli prosadit jako nejsilnější politické
seskupení. V malorolnické straně
si vynutili za pomoci svých příznivců a tajných členů rozsáhlé čistky.
Usilovali o kontrolu volebních listin
všech kandidujících stran, připravili
si i takový volební zákon, na jehož
základě mohli zbavit až půl milionu
občanů volebního práva. Pak přiměli
k emigraci malorolnického předsedu
parlamentu B. Vargu (opět sérií různých obvinění) a na 31. srpna 1947
vyhlásili nové volby.
Ani ty však komunisty neuspokojily, zisk 22 % hlasů byl naopak pro
vedení strany i Moskvu nedostatečný.
Malorolnickou stranu sice dokázali
zdiskreditovat (získala pouhých 17 %
hlasů), ale v parlamentu se objevily
dvě nové protikomunistické strany,
křesťansko-demokratická a Strana
maďarské nezávislosti, které získaly
po 20 % hlasů. Rozhodnutí Moskvy
a Stalina bylo ovšem jednoznačné:
konec „parlamentních“ piruet, posílení úlohy tajné policie a zvýšení tlaku
na obyvatelstvo – v letech 1945–1947
bylo před soud postaveno 34 874 lidí,
z nichž 286 bylo odsouzeno k smrti
a popraveno. 26 Rychle přibyly i další
požadavky: zestátnění bank a jimi
spravovaných podniků, zestátnění
podniků nad sto zaměstnanců, přijetí
prvního tříletého plánu „hospodářské
obnovy“, zákaz činnosti otevřeně opozičních stran a následně i stran dosud
poslušných. Zbytky sociálních demokratů byly v červnu 1948 sloučeny s komunisty v novou Maďarskou stranu
práce. Soustředění moci v rukou jedné
politické strany se stalo skutečností
a cesta k zavedení stalinského modelu
byla naplno otevřena.

Československo, Rakousko,
Německo
Psát o Československu by bylo nošením dříví do lesa.27 Sověti si koncem
války ohlídali všechno, co bylo zapotřebí k prosazení jejich plánů. Zajistili si souhlas s osvobozením většiny
československého území (poskytli
„bratrskou pomoc“, zabezpečovali
svévolné přebírání moci národními výbory, zatýkali a odvezli tisíce
občanů ČSR do Sovětského svazu
a také protiprávně vyváželi čs. majetek, otevřené vměšování a hrozba
násilím byla běžnou normou chování
okupantů – osvoboditelů), s přípravou
komunistického programu v Moskvě
(Košického vládního programu). K demokratické fasádě získali vhodné
buržoazní politiky, kteří se netajili
důvěrou v českou komunistickou
elitu a nechali se vláčet až k politickému pádu. V souladu s mezinárodní
atmosférou pak přihlíželi násilnému
uchvácení moci v únoru 1948 (dlouho
se tradovalo, že bylo legitimní, a psalo,
že demisi podalo 12 ministrů, i když
jich Beneš podepisoval 14), dnes se
v literatuře všeobecně soudí, že cesta
komunistů k moci byla v ČSR relativně
snadná.28
Naprostou zvláštností byl vývoj
v sovětské okupační zóně v Německu, na jehož konci bylo vytvoření
„prvního německého státu dělníků
a rolníků“, jenž by bez vůle a tlaku
sovětských okupačních orgánů nemohl vzniknout, už proto, že místní
komunisté prostě neexistovali (na výpomoc tam přicházeli i českoslovenští
antifašisté převážně z řad sudetských
Němců, ale samozřejmě nestačili).
Totéž můžeme napsat i o Rakousku,
jenže tam se sovětské okupační orgány musely dělit o pravomoci se třemi
Spojenci, a navíc se jim nepovedlo
nalézt ochotné spolupracující demo-

kraty – rakouští sociální demokraté
spolupráci s komunisty jednoznačně
odmítli (ve volbách v listopadu 1945
komunisté zcela propadli, získali
necelých 5 % hlasů a v nové vládě
Leopolda Figla dostali jen jedno ministerstvo, a to energetiky; komunisté
usilovali o rovné zastoupení všech politických stran účastnících se voleb,
ale byli stroze odmítnuti a sovětská
podpora se ukázala jako nedostatečná). V roce 1947, kdy se v jiných
zemích střední Evropy lámal chléb,
byla v Rakousku ustavena vláda velké
koalice a komunisté zůstali bez opory
i bez angažmá.29

Závěr
Stalinova koncepce byla jasná a čitelná: jeho hlavním cílem bylo exportovat
komunismus do co největší části Evropy, proto by ji nejraději „osvobodil“
celou. Byl přesvědčen, že tam, kam
šlápne bota sovětského vojáka, má
právo nastolit režim, který považoval za nejužitečnější. A po zakotvení
komunistů do mocenského systému
v kterékoli části Evropy dbal na to, aby
moc postupně přešla plně do rukou
komunistické elity, kterou na tuto
příležitost dlouhodobě připravoval.
Sloužila mu k tomu strategie přerůstání revoluce národně osvobozenecké
(protinacistické) v revoluci socialistic
kou a taktika Lidové (Národní, Vlastenecké aj.) fronty, do jejíhož čela se
samozřejmě s pomocí sovětských
okupačních jednotek postavili komunisté. Jednal tak, aby nevystrašil
své původně západní spojence a nyní
protivníky.
Cesta ke komunistickému uchopení moci byla ve všech státech
střední Evropy prakticky stejná, jen
s minimem odlišností (a nezdařila se
jen v Rakousku a svým způsobem se
Stalinovi vymkla z rukou i v Jugoslávii,

26	LEMBERG, Hans: Die Sowjetisierung Ostmittel- und Südosteuropas. In: Ostmitteleuropa und Südosteuropa, Informationen zur politischen
Bildung. München 1989, s. 24.
27	Podrobně viz VEBER, Václav: Osudové únorové dny 1948. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.
28	TEICHMAN, Miroslav: Sovětizace střední a jihovýchodní Evropy 1944–1949. In: Slovanský přehled, 1994, roč. 80, č. 3–4, s. 323.
29	VEBER, Václav a kol.: Dějiny Rakouska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010, s. 548n.
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o níž jsme ovšem nepojednávali). Za
společné znaky můžeme považovat:
– vyčistění politického života od „zrádců a kolaborantů“, akce, která pomohla
zlikvidovat všechny potenciální politické protivníky komunistů,
– postupné uplatňování tzv. socialis
tických požadavků, jako bylo např.
znárodnění, rozsáhlá pozemková
reforma aj., což umožnilo postupně
vyřadit z občanské sféry podnikatele
a nakonec i střední třídu jako celek,
– po prvních neúspěšných a komplikovaných pokusech o volby (a komunistické vítězství v nich) přešli komunisté na taktiku vytvoření jednotných
kandidátek stran a hnutí začleněných
(a pečlivě vybraných) do různých typů
„národních front“,
– diskreditace politiků nekomunis
tických stran, i když s komunisty
spolupracovali v Národní frontě,
a zvláštní přístup k socialistickým
stranám, jenž končil postupným slučováním těchto stran s komunisty
(přesněji začleněním jejich členstva
i tradic pod komunistické prapory,
k prvnímu došlo v sovětské zóně poraženého Německa); agrární strany
byly většinou zakázány a obviněny
z předválečných hříchů, přežily jen
nepatrné satelitní strany, jež vzali
komunisté na milost,
– z národních front se jako vládnoucí politická síla vyčlenili komunisté
(formálně jim patřila vedoucí úloha
ve státě), podřídili si všechny politické strany i hnutí za pomoci čistek,
teroristických útoků (procesů i justičních vražd, ale teror byl přítomný
i v denním životě), diskreditačních
kampaní (obvinění z nacionalismu,
kosmopolitismu, sionismu aj.), hlavní dohled nad společností postupně
přešel z okupačních armád na komunistické bezpečnostní orgány, kterým

Oslavy 1. máje 1948 na Václavském náměstí v Praze měly již charakter manifestace na podporu
politiky KSČ
Foto: ČTK

komunisté ve všech státech věnovali
velkou pozornost od samého začátku.
Občanská společnost v jednotlivých
středoevropských státech se bránila
komunistickému nátlaku rozdílně, někde usilovně, jinde méně rozhodně,30
zčásti podléhala komunistické propagandě a věřila v možnou spolupráci
s místními komunisty. Většinou se
soudí, že neměla šanci se komunistickému tlaku ubránit, jeho šíření po Evropě zabránila až Trumanova politika
zadržování komunismu. Trochu zaráží,
že při příchodu sovětské armády do
zemí střední Evropy měla komunis-

tická strana v Rumunsku asi 2 000
členů, v Bulharsku 1 000, v Maďarsku
několik set (a ještě navíc trockistů),
v Polsku asi 20 000 a v ČSR cca 30 000.
Po třech letech komunistického náporu, který smetl veškerou možnou opozici, ohlašovala komunistická strana
v létě 1948 v Rumunsku 940 000 členů,
v Bulharsku 500 000, v Maďarsku
900 000, v Polsku 1 370 000 a v ČSR
dokonce téměř 2 miliony.31 Jistě není
místní občanská společnost bez viny,
ale vyvozovat z toho, že s masovou podporou přivítala komunistickou vládu,
by jistě neodpovídalo pravdě.

30	Téma odboje proti komunismu se spíše podceňuje, ale blýská se na lepší časy. Např. již citovaný A. Zubov (Dějiny Ruska 20. století –
díl I) píše hned v úvodu (s. 1–2) své obsáhlé práce: Mnoho, opravdu mnoho lidí s komunismem bojovalo: někdo se zbraní v ruce, další slovem,
jiný svým neutichajícím svědomím. A jestliže vyjdeme z toho, že režim, který sebral lidem právo na víru v Boha, právo na život i důstojnost,
je absolutním zlem, pak si také fakt, že s ním lidé bojovali a protivili se mu, zasluhuje vděk, uznání i pozorné studium.
31	LEMBERG, Hans: Die Sowjetisierung Ostmittel- und Südosteuropas, s. 17.
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