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Zdůvodnění výběru tématu
Komunistický režim Sovětského svazu ve dvacátém století stále zůstává jednou ze skvrn na
tváři evropských dějin. Násilné převraty i postupné, systematické a nedemokratické změny
režimů států střední a východní Evropy způsobily zničení mladé demokracie v těchto
státech

a

uvrhly

je

na

více

než

polovinu

století

pod

vládu

hegemona.

Téměř dvacet let po pádu tohoto hegemona – Sovětského svazu, pomalu upadá
mnoho událostí a faktů v zapomnění a o tom, co se doopravdy stalo, se začíná pochybovat.
Zapomínat tak rychle a zpochybňovat relativně tak mladé skutečnosti je vždy nebezpečné.
Proto si myslím, že by se věda neměla zaměřovat pouze na pokrok a nové informace, ale
starat se i o to, aby se nezapomínalo na historii. A právě proto jsem si za téma své práce
zvolila dvě z největších proti komunistických povstání v šedesátých letech, která ale
v obecném podvědomí už upadají v zapomnění.

Předpokládaný cíl
Za cíl své práce si kladu prozkoumat podobnosti a rozdíly povstání v Maďarsku a Polsku
v roce 1956. Ačkoli obě povstání probíhala ve stejném roce a z podobných důvodů, existuje
zde samozřejmě celá řada rozdílů, ať se týkají průběhu, podpory povstalců, zapojení vlády,
vztahu k režimu a jeho fungování, počtu obětí či ukončení povstání. Rozdíly i podobnosti
prozkoumám a následně systematicky porovnám.

Základní charakteristika tématu
Polsko a Maďarsko byly země, které se po 2. světové válce dostaly pod sféru sovětského
vlivu. Stejně jako ostatní socialistické země východního bloku bylo i Polsko a Maďarsko
nuceno přijmout sovětský, nesvobodný a nedemokratický systém. Všechny státy také

zasáhlo několik vln znárodňování a kolektivizace. Tato omezení a násilné změny vedly u
většiny států Východního bloku dříve nebo později ke krizi systému. Mezi prvními státy, ve
kterých se výrazněji projevila nespokojenost s režimem, bylo Polsko. Polské povstání v
Poznani, které se uskutečnilo v říjnu roku 1956, bylo ale pouze vlaštovkou nadcházejícím
událostem, totiž jedné z největších a nejkrvavějších protestních akcí v 50. letech: o čtyři
měsíce později po demonstracích v Polsku proběhlo mnohem větší a dramatičtější povstání
v maďarské Budapešti.

Metodologie práce
Tato práce je komparativní případovou studií, která popisuje jednak jednotlivé incidenty,
jejich příčiny, průběh a důsledky, ale také je současně mezi sebou srovnává. Základní
výzkumná otázka celé práce se tedy týká hlavních rozdílů a podobností obou povstání a
toho, v čem byla tato povstání proti komunistickému režimu, která na sebe přímo
navazovala a která měla mnoho společného, tolik rozdílná. Toho všeho se práce dotýká
především v otázce příčiny, rozsahu a postojů domácí vlády.
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