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Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Zbigniew Girzyński 
(Toruń)

Francuska Partia Komunistyczna 
i jej rola w pierwszych latach IV Republiki Francuskiej

„komuniści nie są na lewicy, ale na wschodzie”
Leon Blum

Francja jest krajem szczególnym dla rozwoju ideologii lewicowych. Re
wolucja stanowi bowiem nie tylko urywek historii tego kraju, ale jest częścią 
tożsamości narodowej. Rewolucyjne hasło „Liberté, Egalité, Fraternité” wpisane 
jest we francuskie godło, flaga francuska ma swój początek w rewolucji, a rewo
lucyjna pieśń jest hymnem tego państwa. Nic więc dziwnego, że na tak podatnym 
gruncie zawsze bardzo silne i prężne były i są nadal wszelkiego rodzaju ruchy 
lewicowe. Dzieje francuskiej lewicy nabrały nowego oblicza po zdobyciu władzy 
w Rosji przez komunistów. Wówczas na wrodzone zamiłowanie Francuzów do 
rewolucji nałożyła się zapoczątkowana w XIX w. fascynacja Rosją. Zjawisko to 
nazwane przez François Furet „niezwykłym urokiem Października” 1 doprowa
dziło w grudniu 1920 r. do rozłamu wśród francuskich socjalistów i wyodrębnie
nia się Francuskiej Partii Komunistycznej2. Powstanie FPK w sposób znaczący 
zmieniło oblicze francuskiej sceny politycznej3. Po przezwyciężeniu w latach 
dwudziestych typowych dla partii komunistycznych walk frakcyjnych oraz stali
nowskich czystek w latach trzydziestych FPK zdobywała coraz większą popular
ność we francuskim społeczeństwie zwłaszcza zaś wśród lewicowo nastawionej

F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa 
1996, s. 79-125.
Partie komunistyczne i robotnicze świata. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1978, s. 
336-337; Międzynarodowy Ruch Robotniczy. WiekXIX-  1945, t. 1, Warszawa 1976, s. 
387-389.
Pracując nad niniejszym artykułem autor oparł się na dostępnej w Polsce literaturze przed
miotu, konfrontując uzyskane w ten sposób informacje z dokumentami Archiwum Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (AMSZ). Szczególnie przydatne okazały 
się nadsyłane dość regularnie z Paryża do Warszawy raporty okresowe oraz okoliczno
ściowe sprawozdania i notatki przesyłane przy okazji szczególnie istotnych wydarzeń
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inteligencji francuskiej4. Francuscy komuniści poza aktywną działalnością nad 
Sekwaną czynnie angażowali się także w funkcjonowanie międzynarodowego 
ruchu komunistycznego, biorąc udział i inicjując wiele działań Komintemu. Ak
tywnie uczestniczyli m.in. w tworzeniu Frontu Ludowego we Francji skupiające
go zgodnie z zaleceniami Komintemu siły szeroko pojmowanej lewicy.

Wówczas także francuscy komuniści stali się najwierniejszymi wykonaw
cami woli Stalina. Jak słusznie zauważył Józef Lewandowski: „wszystkie partie 
komunistyczne tego okresu były stalinowskie z ducha i ciała, ale partia francuska 
górowała nad innymi”5. FPK kierował od 1931 r. jeden z największych miłośni
ków Stalina Maurice Thorez6. Największy dowód swojej lojalności wobec Stali
na FPK dała po wybuchu II wojny światowej.

Przed wojną FPK słynęła ze swych antyfaszystowskich wystąpień, które 
po podpisaniu układów monachijskich we wrześniu 1938 r. przybierały wręcz 
charakter nacjonalistyczny. Z ust Thoreza płynęły wówczas hasła Jedności naro
du francuskiego”, wzywał także do utworzenia „Frontu Francuskiego”. Postawę 
tę zmienia dopiero podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow i wybuch II wojny świa

np. wybory czy duże akcje strajkowe. Wykorzystywanie tego typu dokumentach do ba
dań nad dziejami politycznymi wymaga ustosunkowania się co do ich wiarygodności. 
Dokumenty przesyłane przez Ambasadę w Paryżu do centrali miały charakter tajny i nie 
były przeznaczone do szerszej prezentacji. Dostęp do nich mieli jedynie wyżsi urzędnicy 
MSZ. Stopień szczegółowości wykorzystanych dokumentów świadczy o tym, że centrala 
życzył sobie bardzo precyzyjnych i kompletnych informacji. W związku z powyższym 
nie ma podstaw aby sądzić, że urzędnicy ambasady chcieliby wprowadzać w błąd swoich 
przełożonych tym bardziej, że co pewien czas placówka była wizytowana przez przed
stawicieli MSZ i podobne nadużycia zostałyby wykryte. Ambasada nie miała też interesu 
aby w jakikolwiek sposób zniekształcać w swoich raportach oblicze polityczne Francji 
ponieważ nie miała na nie wpływu a więc nawet z najbardziej niekorzystnego z punktu 
widzenia Warszawy obrazu Francji nie była rozliczane. W związku z powyższym pre
zentowane dokumenty mogą bez przeszkód być wykorzystywane do badań nad dziejami 
politycznymi Francji zwłaszcza zaś dla badań nad historią FPK. Częste kontakty przed
stawicieli tej partii z Ambasadą Polską w Paryżu oraz szczery ton rozmów przyczyniły 
się do tego, że Ambasada dysponowała wiarygodnymi i kompletnymi informacjami o 
działalności FPK.

4

Szerzej: H. R. Lottman, Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do zimnej wojny, Warszawa
5 1997.

J. Lewandowski, „ Tajny ” referat Chruszczowa — okoliczności wygłoszenia i ujawnienia, 
„Zeszyt Historyczne”, nr 41, Paryż 1977, s. 199.
Swoje życie i działalność polityczną opisał M. Thorez w autobiografii: Syn ludu, Warsza
wa 1950. Niewygodne wydarzenia okresu „dziwnej wojny” stara się w niej przemilczeć 
lub za pomocą kłamstwa wybiela swojąpostać. Z treści wspomnień można za to wyczy
tać uwielbienie dla Stalina i Związku Sowieckiego. „Jakiż byłby los Francji i świata bez 
Związku Radzieckiego, bez jego okrytej sławą armii, bez Stalina”(s. 126).
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towej. Jeszcze w początkach września 1939 r. komuniści byli gotowi walczyć we 
francuskiej armii. Gdy jednak docierają do nich dyrektywy z Moskwy odrzucają 
wojnę jako imperialistyczną i opowiadają się po stronie Hitlera i Stalina. Postawa 
defetystyczna i dezercja komunistów z wojska w czasie wojny doprowadziła do 
delegalizacji FPK przez władze francuskie 26 września 1939 r. M. Thorez nato
miast za dezercją z wojska zostaje skazany na 8 lat więzienia. Z obawy przed 
aresztowaniem Maurice Thorez udaje się na emigrację do Moskwy. Tam w audy
cji radiowej w szczytowym momencie niemieckiego natarcia apelował do żołnie
rzy francuskich, aby nie stawiali oporu7. W Moskwie, jak wielu innych komuni
stów z kilku europejskich krajów, przygotowuje się do przechwycenia władzy we 
Francji po wojnie. Stara się także koordynować działania swojej partii na terenie 
Francji podczas niemieckiej okupacji. W swoich działaniach zawsze wiernie wy
konuje zalecenia sowieckie. Aż do ataku Niemiec na Związek Sowiecki w czerw
cu 1941 r. francuscy komuniści zachowywali się biernie lub wręcz kolaborowali z 
Niemcami, uważając ich za sojusznika Stalina. Wystąpili m. in. do władz nie
mieckich o pozwolenie na wznowienie ich oficjalnego organu „L’Humanité” ar
gumentując to tym, że byli jedyną siłą polityczną, która przeciwstawiała się woj
nie, podkreślali także, że zadaniem wydawanego przez nich pisma „będzie konty
nuacja pokojowej polityki europejskiej oraz obrona konkluzji wynikających z 
umowy o niemiecko-sowieckiej przyjaźni i tworzenie w ten sposób warunków do 
trwałego pokoju.” Chociaż nie otrzymali zezwolenia, wydawane w konspiracji 
„L’Humanité” atakowało Wielką Brytanię za prowadzenie wojny z Niemcami. 
Numery „L’Humanité” z tego okresu, z których wynika, że komuniści popierali 
wówczas Ruch Oporu, a w czasie walk w czerwcu 1940 r. wzywały Francuzów do 
przeciwstawienia się Niemcom zostały sfabrykowane po czerwcu 1941 r.8 Atak 
Niemiec na Związek Sowiecki spowodował zwrot w polityce FPK o 180 stopni. 
Aktywnie włączyli się wówczas w działalność Ruchu Oporu (Résistance) stając 
się w nim bardzo poważną siłą. Ponieważ w tym okresie Stalin ściśle współpraco
wał z przywódcami państw zachodnich to i FPK nawiązało współpracę z genera
łem de Gaullem. Działalność FPK w Ruchu Oporu przysporzyła partii dużej po
pularności. Dlaczego francuska opinia publiczna tak szybko zapomniała o postę
powaniu FPK w latach 1939-1941? Społeczeństwo francuskie w tym okresie w 
ogromnej swej większości również naznaczone zostało piętnem kolaboracji9. Za 
szczególnie godne potępienia należy uznać aktywne uczestnictwo rządu Vichy w

7 P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992, s. 483; por. J. 
Holzer, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000, s. 52.
Por.: H.R. Lottman, op. cit., s. 283; W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świa
ta po 1945 roku, Warszawa 1997, s. 64.
Na ten temat szerzej: J. Eisler, Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1989; Ł. 
Hirszowicz, Z dziejów współpracy między Francją Vichy a hitlerowskimi Niemcami, 
„Kwartalnik Historyczny” 1960, nr 2.
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eksterminacji francuskich Żydów10. Warto dodać, że FPK wykorzystała wówczas 
eksterminację Żydów do wewnętrznych czystek11. Postawa Pétain’a spotkała się 
z powszechną akceptacją Francuzów. „Petain szybko stał się najpopularniejszym 
francuskim przywódcą od czasów Napoleona. Uosabiał antyromantyzm, dążenie 
do porzucenia historycznych i ogólnoświatowych powinności, tęsknotę za cichym 
i bezpiecznym życiem, jaka wówczas ogarnęła Francję”12. Wyrzuty sumienia fran
cuskiego społeczeństwa kazały puścić w niepamięć również postępowanie FPK.

De Gaulle świadomy rosnącej pozycji FPK w oczach francuskiego społe
czeństwa i aby zjednać sobie przychylność Stalina współpracował z komunistami 
podczas przekształcania utworzonego w Algierze Francuskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego (le Comité français de libération nationale) w Rząd Tym
czasowy 3 czerwca 1944 r. Ponieważ Rząd ten nie był uznawany przez członków 
antyhitlerowskiej koalicji, po powrocie do Francji de Gaulle 9 września dochodzi 
do jego rekonstrukcji. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich waż
niejszych sił politycznych także komuniści: Charles Tillon (lotnictwo), François 
Billoux (zdrowie). Zróżnicowany skład rządu zapewnił mu powszechną akcepta
cję społeczną i uznanie międzynarodowe13. Pewną przeszkodą dla działania FPK 
była nieobecność jej przywódcy Thoreza, który ciągle przebywał w Moskwie. Do 
Francji wrócił dopiero 27 listopada 1944 r. Zwłoka w powrocie Thoreza do Fran
cji była spowodowana tym, że był skazany za dezercję i istniało realne niebezpie
czeństwo, że może zostać aresztowany. Podczas wizyty de Gaulle’a w Moskwie 
w grudniu 1944 r. Stalin poprosił generała, aby Thorez został objęty amnestią. 
Zdaniem Stalina Thorez to „dobry Francuz, który nie zasługuje na karę więzienia. 
W każdym razie nie od razu.” Protekcja Stalina zapewniła Thorezowi nie tylko 
bezkarność po powrocie do Francji, ale także stanowisko ministra stanu (w pol
skiej nomenklaturze jest to równorzędne z funkcją wicepremiera) po kolejnej re
konstrukcji rządu. Przed powrotem z Moskwy do Francji podczas rozmowy 19 
listopada 1944 r., Stalin szczegółowo poinstruował Thoreza, jak mają się zacho
wywać francuscy komuniści. Zdaniem Stalina powinni schować broń i czekać, aż 
przyjdą lepsze czasy na przejęcie władzy14.

° Szerzej: T. Janasz, Państwo francuskie wobec kwestii żydowskiej 1940-1944, Wrocław

ii 1968'
S. Courtois, N. Werth, J. L. Pannę, A. Paczkowski, K. Bartosek, J. L. Margolin, Czarna 
księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 277 (dalej: 
Czarna księga komunizmu).
P. Johnson, op. cit., s. 488.

13

Ch. de Gaulle, Pamiętniki wojenne, t. 3, Ocalenie, Warszawa 1968, s. 10-11, 50; J. 
Baszkiewicz, Historia Francji, wyd. II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 
699; J. Baszkiewicz, Francja, Warszawa 1997, s. 118.
Czarna księga komunizmu, s. 312.
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Aby zatrzeć haniebny ślad z lat 1939-1941, FPK bardzo silnie pod koniec 
wojny zaangażowało się w karanie kolaborantów. Towarzysząca tej akcji nachal
na propaganda i niezwykły pośpiech doprowadziły do licznych nadużyć i do sytu
acji, w której przeprowadzający akcję komuniści niejednokrotnie byli większymi 
kolaborantami niż osoby skazywane. Zgodnie z oficjalnymi danymi za kolabora
cję z Niemcami stracono 10522 osoby, z czego 8348 zostało zabitych przez Ruch 
Oporu bez postępowania sądowego15. Zapewne taki stan rzeczy przesądził także
o losie Francuskich Sił Wewnętrznych (FFI - Forces françaises de l ’interieur) 
skupiających zgodnie z założeniem wszystkie organizacje zbrojne Ruchu Oporu.
29 sierpnia 1944 r. de Gaulle zdecydował o rozwiązaniu FFI. Natomiast 22 wrze
śnia wydał dekret zmuszający partyzantów do indywidualnego a nie jak chcieli 
komuniści do grupowego wstępowania do wojska. Działania te spowodowały, że 
w armii francuskiej zanalazło się tylko od 2 do 3 tys. komunistów co stanowi 
niewielką liczbę zważywszy na fakt, że cieszyli się oni wówczas ok. 25% popar
ciem wyborców. Były to zresztą osoby zajmujące najczęściej mniej eksponowane 
stanowiska. Wśród generałów z komunistami sympatyzowali Petit, Tubert, Pla- 
gne i admirał Muselier a wśród wyższych oficerów Rol-Tanguy i Georges Beau- 
fils. Bardzo szybko zostali oni odsunięci na podrzędne stanowiska i choć sympa
tyzujący z komunizmem żołnierze w miarę możliwości sabotowali wojnę w Indo- 
chinach to bilans walki FPK o wpływy w armii należy uznać za niekorzystny16.

„Kult republikanizmu, rewolucji, demokracji i lewicowości stwarzał dla 
komunistów francuskich szczególnie pomyślny klimat.” 17 Pragnęli oni wykorzy
stać te okoliczności, aby jeszcze bardziej wzmocnić swojąpozycję w oczach opi
nii publicznej i zdobyć większy wpływ na politykę państwa. Dlatego szczególnie 
silnie będą akcentowali potrzebę zjednoczenia wszystkich sił lewicowych. Dzia
łania takie były zresztą w tym okresie podejmowane także w innych krajach euro
pejskich. We Francji miały jednak szczególną moc z uwagi na wspólne komuni- 
styczno-socjalistyczne działania w okresie Frontu Ludowego i w Ruchu Oporu. 
Bombardowani propozycjami jednościowymi socjaliści stanęli przed trudnym 
wyborem. Do dyskusji nad sprawą jedności lewicy doszło na pierwszym po woj
nie Kongresie SFIO w sierpniu 1945 r. W jej rezultacie zdecydowana większość 
delegatów opowiedziała się za rezolucją Julesa Mocha, decydując się na wysta
wienie w wyborach samodzielnych list wyborczych. Rezolucja ta oznaczała w

15 J. Krasuski, op. cit., s. 38.
' T. Wolton, Le KGB en France, Paris 1986, s. 43. Istnieją spore rozbieżności co do 

wpływów FPK w armii por.: P. Krop, Sekrety wywiadu francuskiego, Warszawa 1999, s. 
593-595; P.de Wilemarest, STASI Markusa Wolfa. Niemiecka Wojna Domowa 1945- 
1991, Warszawa 1997, s. 127-128.
J. Krasuski, op. cit, s. 33.
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praktyce odrzucenie komunistycznych propozycji18 i uchroniła SFIO przed prze
jęciem jej przez FPK. Komuniści nie rezygnowali jednak i wbrew uchwale kon
gresu SFIO apelowali do działaczy socjalistycznych o wspólne działanie i wysta
wienie wspólnych kandydatów na lokalnym szczeblu19. Mimo braku zgody socja
listów na wspólne z komunistami listy wyborcze, FPK nie rezygnowała z prób 
nawiązania jak najściślejszej współpracy z organizacjami lewicowymi. 25 sierp
nia 1945 r. z inicjatywy CGT odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli 
FPK, SFIO, radykałów i Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Nie przynio
sła ona oczekiwanych przez komunistów rezulatów20. Spotkanie toczyło się jed
nak w atmosferze, która pozwalała przypuszczać, że nawiązanie bliższej współ
pracy jest możliwe. CGT wykorzystując tę sytuację rzuciła pomysł utworzenia 
wzorem roku 1936 Frontu Ludowego złożonego z socjalistów, komunistów i ra
dykałów. Pomysł spotkał się jednak z nieprzychylnym przyjęciem większości środ
ków masowego przekazu. Nawet sprzyjająca komunistom Ambasada Polska w 
Paryżu w raporcie przesłanym do MSZ stwierdzała, że „nie widać, jak dotąd, 
widoków na osiągnięcie porozumienia”21. Do porozumienia między komunista
mi, socjalistami i radykałami nie doszło między innymi z powodu braku wspólne
go stanowiska w sprawie odbywającego się równolegle z wyborami referendum 
konstytucyjnego. Trudno wystawić wspólne listy wyborcze jeżeli każdy z trzech 
potencjalnych koalicjantów miał w sprawie konstytucji inne zdanie.

21 października 1945 r. Francuzi odpowiedzieli na zaproponowane przez 
de Gaulle’a dwa pytania:
1. Czy chcesz, aby Zgromadzenie wybrane tego dnia było jednocześnie Konstytu

antą?
2. Czy zgadzasz się, aby władze publiczne były zorganizowane, aż do wejścia w

życie nowej konstytucji, zgodnie z załączonym tutaj projektem ustawy?
W przypadku pierwszego pytania wyborcy mieli się opowiedzieć za lub 

przeciw III Republice. Przy tym pytaniu nie było zasadniczych podziałów jedynie 
radykałowie namawiali do głosowania „nie”, ponieważ ich zdaniem ustrój III 
Republiki sprawdził się i nie wymagał zmiany.

Drugie pytanie w większej mierze dzieliło opinię polityków. Obok radyka
łów do głosowania na „nie” namawiali także komuniści. Skoro radykałowie opo
wiadali się przeciw uchwalaniu nowej konstytucji, nie widzieli także konieczno

8 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z. 6, w. 67, 994, Raport nr 5. Sytuacja 
polityczna we Francji w okresie 10-17 sierpnia 1945 z 17 sierpnia 1945.
Ibidem
AMSZ, z. 6, w. 67, 994, Raport nr 6. Sytuacja polityczna we Francji w okresie 17-25 
sierpnia 1945 z 25 sierpnia 1945.
AMSZ, z. 6, w. 67, 994, Raport nr 7. Sytuacja polityczna we Francji w okresie 25 VIII-
1 IX 1945 z 1 września 1945.
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ści uchwalania przepisów przejściowych. Natomiast komuniści, mimo iż byli za 
zmianą konstytucji, nie zgadzali się na proponowane rozwiązania tymczasowe, 
ponieważ ich zdaniem przyznawały one zbyt mało uprawnień Zgromadzeniu. 
Socjaliści i chadecy zachęcali do pozytywnego odpowiedzenia na oba zadane 
pytania22.

Głosowanie, które odbyło się 21 października 1945 r. położyło ostateczny 
kres III Republice, której zresztą istnienie od roku 1940 było co najwyżej iluzo
ryczne. Przy wyjątkowo wysokiej frekwencji (przy urnach stawiło się ponad 80% 
uprawnionych do głosowania) aż 96% głosujących (17.957.868 przeciw 670.672) 
odpowiedziało „tak” na pierwsze pytanie referendum kładąc kres III Republice, 
która odchodziła do historii niespecjalnie żałowana przez francuskie społeczeń
stwo23 . Na drugie pytanie referendum pozytywnie odpowiedziało 66% wybor
ców (12.317.882 przeciw 6.271.512)24. Wyniki odbywających się równolegle wy
borów na poszczególne partie polityczne pokazywały dwie tendencje: przesunię
cie nastrojów społecznych w lewo i krystalizowanie się sceny politycznej wokół 
trzech głównych ugrupowań, które łącznie zgromadziły ponad 75% głosów. Wy
niki wyborów były następujące:

22 M. Morabito, D. Bourmaud, Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958), 
Białystok 1996, s. 495-497. W opracowaniu tym błędnie, być może z winy tłumacza lub 
wydawcy podaną datę wyborów do Zgromadzenia połączonych z referendum. Odbyły 
się one 21 października 1945 r. a nie 21 kwietnia 1945 r. jak podano na stronie 495. 
Zresztą na s. 466 i 493 tej samej pozycji podana jest poprawna data; W. Skrzydło, Istota
przemian polityczno-ustrojowych powojennej Francji (IV i VRepublika), Lublin 1963, 
s. 49-53.0  stanowisku stronnictw politycznych wobec referendum informuje w raporcie 
politycznym nr 12 z 11 października 1945 r. Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu, por. AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994.
J. Fauvet, La IV-e République, Paris 1959, s. 52. III Republika od początku swojego 
istnienia była swego rodzaju fenomenem. O tym iż we Francji, w której przeważały w 
tym okresie nastroje monarchistyczne nie restaurowano w 1871 r. tronu przesądziły spo
ry dynastyczne i nieprzejednana postawa pretendenta do tronu hrabiego Chambord, któ
remu bliższe były czasy monarchii absolutnej niż konstytucyjnej. Przez cztery lata zresztą 
panował swoisty stan zawieszenia w czasie którego nie podjęto się ostatecznego uregu
lowania przyszłości ustrojowej Francji. Doprowadziło to w konsekwencji do osłabienia 
monarchistów i wzrostu pozycji radykalnych republikanów. Tym ostatnim udało się wresz
cie większością jednego głosu (353 do 352) uchwalić tzw. poprawkę Wallona, która 
przesądziła o republikańskim charakterze ustroju Francji. Powstałej w ten sposób III 
Republice nie dawano zbyt wiele szans na dłuższą egzystencję. Jeszcze raz okazało się 
jednak, że rozwiązania prowizoryczne są stosunkowo najtrwalsze, a ustanowiona więk
szością zaledwie jednego głosu Republika przetrwała 70 lat co do dnia dzisiejszego jest 
rekordem wśród wszystkich pięciu odsłon Republiki Francuskiej. Por.: J. Baszkiewicz, 
Historia Francji..., s. 592-595.
J. Fauvet, La IV-e République, s. 52.
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komuniści (FPK) - 26,1% głosów co dało im 148 mandatów, 
chadecy (MRP) - 25,6% głosów co dało im 143 mandaty 
socjaliści (SFIO) - 24,6% głosów co dało im 135 mandatów, 
radykałowie - mniej niż 10% ^łosów co dało im 31 mandatów, 
umiarkowani - 65 mandatów" .

Wynik wyborów, które okazały się wielkim sukcesem partii lewicowych 
stwarzały możliwość komunistom i socjalistom utworzenie wspólnego rządu. Z 
taką też propozycją komuniści zwrócili się do SFIO. Socjaliści nie zgodzili się 
jednak na taki układ, ponieważ bardziej odpowiadała im „formuła trójpartyjno- 
ści” (tripartisme) z udziałem chrześcijańskich demokratów z MRP26. Takie stano
wisko zmusiło wszystkie siły polityczne do dalszej współpracy i utworzenia ko
lejnego rządu jednościowego. Wprawdzie de Gaulle nie był związany z żadną siłą 
polityczną zasiadającąw parlamencie, jednak jego pozycja była nadal nie do pod
ważenia. 8 listopada podczas inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Konstytucyjne
go otrzymał owacje na stojąco27, natomiast 13 listopada 1945 r. jednogłośnie 555 
deputowanych wybrało go na premiera rządu28. Był to jednak ostatni akt zgodnej 
współpracy między ugrupowaniami politycznymi. Spory rozpoczęły się już przy 
konstruowaniu rządu. Komuniści uskrzydleni sukcesem wyborczym żądali jed
nego z trzech strategicznych ministerstw: spraw wewnętrznych, spraw zagranicz
nych lub armii29. De Gaulle nie chciał się jednak zgodzić na takie rozwiązanie. 
Uzasadniając swoją odmowę de Gaulle powiedział: „Istnieją trzy dźwignie kieru
jące polityką zagraniczną: dyplomacja, która ją  wyraża, armia, która ją  wspiera, i 
policja, która ją  ubezpiecza”30. Zawsze nieufny wobec komunistów traktował

M. Morabito, D. Bourmaud, op. cit., s. 467, 497. Opracowania podają różne wyniki 
wyborów jeżeli chodzi o podział mandatów, które różnią się między sobą nieznacznie. 
Jest to spowodowane tym, że poszczególnych posłów, niezależnych a sympatyzujących 
z partiami kwalifikują jako ich członków.
J. Fauvet, La IV-e République, s. 53.

27 „Gazeta Polska” 8 XI 1945 r.
28

J. Fauvet, La IV-eRépublique, s. 54; A. Prost, op. cit., s. 68; M. Morabito, D. Bourmaud, 
op. cit., s. 497; „Gazeta Polska” 15 XI 1945 r. ; „Narodowiec” nr 267 z 15 listopada
1945.

2 9  . . . . . .

Wymiana korespondencji w tej sprawie między Thorezem a de Gaulle’em w „Gazeta 
Polska” nr 67 z 17 listopada 1945.
Cyt. za: J. Stefanowicz, Od Kapeta do Mitterranda. Tysiącletni sen o potędze 987-1995, 
Warszawa 1996, s. 176; por. Ch. de Gaulle, Pamiętniki wojenne, t. 3, s. 279; P. Johnson, 
op. cit., s. 788; S. Sierpowski, Lewica Francuska w walce o władzę, Warszawa 1974, s. 
113. De Gaulle jako polityk nigdy nie przykładał zbyt wielkiej wagi do spraw wewnętrz
nych państwa. Zarówno w okresie 1944-1946 jak i po ponownym dojściu do władzy w 
roku 1958 zawsze priorytetowo traktował sprawy zagraniczne. Dał temu wyraz zwłasz
cza w przygotowywanej pod jego kierunkiem konstytucji V Republiki, w której prezy
dent uzyskał silną pozycję w kształtowaniu polityki zagranicznej Francji. Por.: Konsty-
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współpracę z nimi jako stan wyższej konieczności, dlatego mimo nacisków nic 
ugiął się i nie dopuścił ich do kierowania tymi resortami31. Między innymi w 
wyniku tego sporu de Gaulle 16 listopada zrezygnował z misji tworzenia rządu32. 
Decyzja de Gaulle’a wywołała spore zamieszanie i kilkudniowy kryzys politycz
ny. Generał był zaciekle atakowany przez komunistów, którzy zarzucali mu, że 
odmawiając im prawa do piastowania ministerialnych funkcji w tzw. resortach 
siłowych potraktował ich oraz głosujących na nich wyborców jako ludzi drugiej 
kategorii. Jednak pozostałe ugrupowania nie widziały w tamtym momencie moż
liwości stworzenia rządu bez de Gaulle’a dlatego, 19 listopada odbyło się głoso
wanie nad ponownym udzieleniem mu pełnomocnictw przy tworzeniu rządu, mimo 
sprzeciwu komunistów wniosek został przegłosowany 400 do 16333. Aby zaspo
koić apetyty komunistów de Gaulle powołuje ich lidera Maurice’a Thoreza na 
ministra stanu, Charles’a Tillon na ministra uzbrojenia (aby nie dać komunistom 
we władanie całego resortu obrony, de Gaulle podzielił go na dwie części: uzbro
jenie przypadło komuniście Tillon, a ministrem ds. wojskowych generał miano
wał swojego zaufanego Edmond’a Michelet, sam natomiast sprawował nad nim 
kontrolę jako Minister Obrony Narodowej) przydzielił im także ministerstwa: 
Gospodarki Narodowej, Pracy i Produkcji Przemysłowej34.

Nie tylko resorty siłowe były źródłem konfliktów między de Gaullem i 
jego otoczenie a komunistami. Do walki o wpływy doszło także w służbach spe
cjalnych. Również i tę rywalizację wygrał de Gaulle. Mianowany przez niego 
szef służb specjalnych DGER (Direction générale des études et Recherches - Ge
neralna Dyrekcja Badań i Poszukiwań, przemianowana w grudniu 1945 r. na SDE- 
CE - Service de documentation exterieure et de contre-espionage) płk. Passy (wła
ściwie André Dewavin) z 10123 pracowników których zastał po objęciu stanowi
ska zwolnił 8323 osoby co osłabiło bardzo pozycją FPK we francuskich służbach 
specjalnych i wywołało prawdziwą furię w prasie komunistycznej. Parafrazując 
nazwę DGER L’Humanité określiła ją  mianem „Direction générales des ennemis

tucja Francji z 4października 19.58 r. (według stanu prawnego na dzień 22 lutego 1996 
r.), wstęp i tłumaczenie Wiesław Skrzydło, Warszawa 1997; K. Biskupski, Założenia 
ustrojowe współczesnej Francji ze szczególnym uwzględnieniem urzędu Prezydenta 
Republiki, Toruń 1963; E. Popławska, Instytucja prezydenta w systemie politycznym V 
Republiki Francuskiej, Warszawa 1995; oraz szereg innych prac zwłaszcza Wiesława 
Skrzydło.
Śledząc te wydarzenie z pewnej perspektywy czasowej staje przed oczyma Czechosło
wacja roku 1948, gdzie właśnie w oparciu o te trzy resorty komuniści dokonali przewro
tu i zdobyli pełnię władzy.

3~ „Gazeta Polska” 18/19 XI 1945 r.
3 3  'G. Lefebvre, Ch.H. Pouthas, M. Baumont, Historia Francji, t. 2, Od 1774 do czasów 

współczesnych, Warszawa 1969, s. 552; „Gazeta Polska” 21 XI 1945 r.
M. Morabito, D. Bourmaud, op. cit., s. 498.
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de la République” (dyrekcją generalną wrogów republiki). Ocenia się, że w okre
sie sprawowania przez de Gaulle’a funkcji premiera jedynie ok. 20 komunistom 
udało się zrobić karierę w służbach specjalnych. Dopiero po odejściu z funkcji 
szefa rządu de Gaulle’a FPK zwiększyła swoje wpływy w SDECE zmuszając 
partie koalicyjne do tego aby praca służb specjalnych była kontrolowana przez 
międzyministerialną komisję. Dzięki temu poprzez swoich ministrów francuscy 
komuniści byli wtajemniczeni w największe sekrety francuskiego wywiadu i kontr
wywiadu. Sekretarz komunistycznego ministra lotnictwa Ch. Tillon, Pierre Daix 
przyznał, że jego zwierzchnik wiedział o wszystkim co działo się we francuskich 
służbach specjalnych35.

Duże zróżnicowanie polityczne członków rządu de Gaulle’a i brak przej
rzystego podziału na koalicję i opozycję okazały się wielką słabością gabinetu. 
Rząd z trudem współpracował ze Zgromadzeniem, bo wchodzące w jego skład 
ugrupowania uważały, że ich wkład w podejmowane przez rząd decyzje jest zbyt 
mały i zachowywały się tak, jakby były w opozycji. Dodatkowo między de Gaul- 
le’m a największymi ugrupowaniami narastał spór wokół projektu konstytucji, 
nad którym pracowało Zgromadzenie. 18 stycznia 1946 r. doszło do spotkania 
komitetu porozumienia socjalistyczno-komunistycznego. Oba ugrupowania do
szły na nim do wstępnego porozumienia w sprawie głównych zasad, na jakich 
miała się opierać nowa konstytucja: jednoizbowy i suwerenny parlament oraz 
podporządkowanie rządu władzy ustawodawczej36. Projektowane rozwiązania były 
więc typowe dla systemu parlamentarno-gabinetowego. Z takim stanem rzeczy 
nie mógł się pogodzić de Gaulle tym bardziej, że między nim a większością człon
ków Zgromadzenia narastały różnice zdań nie tylko w kwestiach konstytucyj
nych.

20 stycznia 1946 r. na zwołanym nagle posiedzeniu rządu generał, nie po
zwalając nawet usiąść swoim ministrom, w kilku zdaniach oznajmił, że postano
wił odejść, ponieważ „powróciły wyłączne rządy partii”37.

Nagła dymisja generała wywołała spore zamieszanie. Jego obecność na 
stanowisku premiera miała dla francuskich elit politycznych j edną wielką zaletę -  
zdejmowała z nich trudną decyzją wyszukania odpowiedniego kandydata na to 
stanowisko. Odejście de Gaulle’a pozostawiało tę sprawę otwartą. Wielką ochotę 
na objącie tej funkcji miał komunistyczny przywódca Maurice Thorez. Komuni
ści już 20 stycznia 1946 r. zaproponowali SFIO utworzenie wspólnego rządu wła

1 T. Wolton, op. cit., s. 44-45; por. Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, Warszawa 1997, s. 
357-358.
AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 27-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 19-26 I 1946.
J. Baszkiewicz, Francja. . ., s. 122.
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śnie pod przewodnictwem Thoreza. Socjaliści nie chcieli jednak zgodzić się na 
takie rozwiązanie. Pragnęli, aby rząd, tak jak do tej pory, tworzony był nie tylko 
przez socjalistów i komunistów, ale także przez chadeków z MRP, a co za tym 
idzie, by premier musiał otrzymywać akceptację tych trzech stronnictw. W tym 
stanie rzeczy komuniści 21 stycznia złożyli przedstawicielom MRP propozycję 
utworzenia gabinetu trój partyjnego pod kierownictwem M. Thoreza. G. Bidault 
w imieniu MRP nie zgodził się na objęcie funkcji szefa rządu przez Thoreza. 
Dalsze negocjacje między komunistami a socjalistami nie przyniosły rezultatu. 
Socjaliści nie zgodzili się na udział w rządzie tylko z komunistami. Zdawali sobie 
sprawę, że w trójpartyjnym gabinecie to ich stronnictwu, jako znajdującemu się 
w centrum, przypadnie funkcja premiera, wysunęli zresztą konkretnego kandyda
ta Félixa Gouin, który z racji pełnionej funkcji przewodniczącego Zgromadzenia 
Konstytucyjnego cieszył się sporym autorytetem. Do spotkania przedstawicieli 
trzech partii doszło 23 stycznia. Działacze MRP widząc niechęć socjalistów do 
trwałego wiązania się z komunistami postawili twarde warunki zażądali m.in. za
przestania współpracy między sojalistami i komunistami nad projektem konstytu
cji i opracowania wspólnego projektu przez trzy partie. Doprowadziło to do impa
su w rozmowach. Aby zmusić MRP do ustępstw socjaliści zagrozili, że stworzą 
rząd tylko z komunistami. Wobec takiego stanowiska chadecy zostali zmuszeni 
do wycofania się ze swoich zastrzeżeń związanych z pracami nad konstytucją.

Podczas głosowania w Zgromadzeniu konstytucyjnym F. Gouin otrzymał 
497 głosów na ogólną liczbę 555. Zwycięstwo trójpartyjnej koalicji było więc 
bezapelacyjne.

Mimo iż gabinet Félixa Gouin przetrwa niespełna pół roku, zasługuje na 
krótką charakterystykę, bo jego skład odzwierciedla układ sił w innych rządach 
stworzonych przez koalicję trzech partii. Ponieważ sam premier był socjalistą, w 
rządzie musiało się znaleźć dwóch wicepremierów z pozostałych stronnictw. Byli 
to: komunista M. Thorez i członek MRP Francisque Gay. Po równo koalicjanci 
podzielili się także pozostałymi ministerstwami. Socjaliści kierowali sześcioma 
resortami, pięć ministerstw przypadło członkom MRP, również pięciu ministrów 
wywodziło się z partii komunistycznej (uzbrojenia, przemysłu, pracy, odbudowy
i urbanizacji oraz byłych kombatantów i ofiar wojny) a tylko jedno rządowe sta
nowisko ministra aprowizacji zajęła osoba bezpartyjna38. 23 stycznia premier F. 
Gouin zaprezentował skład rządu w Zgromadzeniu Konstytucyjnym, które 514 
głosami za przeciw 55 udzieliła mu votum zaufania. W opozycji do rządu znaleźli 
się tylko przedstawiciele tradycyjnej prawicy39.

38

AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Załącznik nr 1 do raportu politycznego Ambasady Rzeczypo
spolitej Polskiej w Paryżu nr 27-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 19-

9 26 I 1946.
AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 28-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 26 1-2 II 1946.
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Powstanie rządu koalicyjnego trzech partii, a co za tym idzie przezwycię
żenie kryzysu rządowego, jaki powstał po odejściu de Gaulle, pozwoliło Zgroma
dzeniu Konstytucyjnemu na przyspieszenie prac nad projektem nowej konstytu
cji. Zadanie to było o tyle prostsze, że porozumienie koalicyjne nie zakładało 
współpracy koalicjantów w tej dziedzinie umożliwiając tym samym socjalistom i 
komunistom przeforsowanie własnego projektu na bazie porozumienia zawarte
go 18 stycznia 1946 r. Komuniści i socjaliści nie przystali na propozycję MRP 
opracowania wspólnego projektu konstytucji. Przemawiając w imieniu chadeków 
w Zgromadzeniu Konstytucyjnym Maurice Schuman zaapelował o stworzenie 
wokół konstytucji szerokiej koalicji wszystkich zwolenników ustroju republikań
skiego przestrzegając, że konstytucja uchwalona słabą większością głosów do
prowadzi do tego, że stworzony przez nią ustrój stanie się areną nieustannych 
walk. Z opinią taką nie zgadzali się ani socjaliści a tym bardziej komuniści. Wy
stępujący w imieniu tych ostatnich Jacques Duclos nie tylko nie widział takiej 
potrzeby, ale był przekonany, że społeczeństwo z pewnością przyjmie w referen
dum konstytucję, za którą opowie się większość Zgromadzenia40. Takie poglądy 
znalazły swoje odbicie podczas prac w komisji konstytucyjnej. Skład komisji był 
odzwierciedleniem składu Konstytuanty na 42 członków komisji FPK dyspono
wał 11, a SFIO 10 członkami41. Socjalistyczno-komunistyczna większość konse
kwentnie przegłosowywała przedstawicieli MRP i prawicy.

Mimo wielokrotnych prób nie udało się doprowadzić do kompromisu i 19 
kwietnia 1946 Zgromadzenie Konstytucyjne przyjęło zdecydowanie lewicowy 
projekt konstytucji. Opowiedziało się za nim 309, a przeciw było 249 deputowa
nych. Projekt poparli zgodnie komuniści i socjaliści oraz pojedynczy deputowani 
z innych drobniejszych stronnictw (w tym 2 z MRP), natomiast przeciw głosowa
li głównie chadecy i drobniejsze ugrupowania prawicowe42. Lewica, zwłaszcza 
komuniści, odniosła sukces. Zwycięstwo to miało się jednak okazać pyrrusowe.
O ostatecznym losie konstytucji miało bowiem zadecydować w referendum 5 maja 
1946 r. społeczeństwo francuskie. W całej Francji rozpoczęła się gorąca kampa
nia referendalna. Zwolennicy konstytucji a więc socjaliści i komuniści podkreśla
li, że przyjęcie konstytucji pozwoli zakończyć trwający we Francji okres prowi
zorium, który jest szkodliwy dla prawidłowego rozwoju demokracji. Przeciwnicy

4 0

Ibidem; Szerzej na temat stanowiska partii politycznych wobec projektu konstytucji: W. 
Skrzydło, op. cit., s. 105-107.

41 T. Godlewski, op. cit., s. 96-97.
4 2

AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 39-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 14-20 IV 1946; M. 
Morabito, D. Bourmaud, op. cit., s. 498; „Gazeta Polska” 21/22 IV 1946 r.; W. Skrzy
dło, op. cit., s. 109. Polski tekst konstytucji uchwalonej 19 kwietnia 1946 r. znajduje się 
w: Konstytucja Republiki Francuskiej z 19 kwietnia 1946 r. (odrzucona w referendum z
5 maja 1946 r.) [w:] Konstytucja Republiki Francuskiej. Wstępem opatrzył K. Grzybow
ski, Warszawa 1948.



konstytucji wywodzący się z MRP i prawicy przestrzegali, że nowa konstytucja 
zaprowadzi rządy jednoizbowego parlamentu, który może zostać zdominowany 
przez komunistów. Podkreślali, że może to doprowadzić do sowietyzacji kraju. 
Krytykowali także zapisy konstytucji mówiące o własności i wypominali brak 
zapisu o wolności nauczania, który uderzał w szkolnictwo katolickie. W sukurs 
przeciwnikom konstytucji przyszedł Kościół Katolicki, który zachęcał wiernych 
do udziału w wyborach. Prawica bała się, że przy niskiej frekwencji zwycięstwo 
może odnieść lewica, która dysponowała bardziej zdyscyplinowanym elektora
tem43 .

Wysiłki MRP, prawicy i Kościoła Katolickiego okazały się udane. Frekwen
cja podczas referendum 5 maja 1946 r. była porównywalna do tej z wyborów do 
Zgromadzenia Konstytucyjnego z października 1945 r. W głosowaniu wzięło udział 
20.203.733 osób z 25.221.614 uprawnionych, co stanowiło ponad 80% frekwen
cję. Zadawalające były także wyniki. 10.584.359 czyli 53% głosujących opowie
działo się przeciw konstytucji, która znalazła uznanie u 9.454.034 głosujących 
(47%)44. Taki rezultat oznaczał, że prace nad konstytucją muszą rozpocząć się na 
nowo, a partie lewicowe muszą w celu jej uchwalenia szukać porozumienia z 
prawicą. Zbliżenie jakie nastąpiło między socjalistami i komunistami stwarzało 
dla tych ostatnich kolejną szansę na doprowadzenie do wspólnego startu obu par
tii w wyborach parlamentarnych. Ponownie jednak wśród polityków SFIO zwy
ciężył pogląd, że w wyborach należy wystartować samodzielnie. Relacjonując 
odbywający się od 29 do 31 marca 1946 r. nadzwyczajny Kongres tej partii amba
sada RP w Paryżu zwracała jednak uwagę, że „silna grupa SFIO - okręgu Północ
nego i Pas-de-Calais - stoi na stanowisku jednolito-frontowym”45 (zbieżność nie 
tylko idei ale także terminologii z sytuacją w Polsce nie wydaje się być przypad
kowa). SFIO odrzuciło nie tylko propozycję wspólnego startu w wyborach, ale 
nie zgodziło się także na prowadzenie wspólnej kampanii popierającej projekt 
konstytucji. Argumentowało to tym, że kampania taka przyniosłaby więcej szko
dy niż korzyści, dając przeciwnikom konstytucji dodatkowy argument, że projekt 
jest wyłącznie socjalistyczno-komunistyczny i że wokół niego tworzy się blok 
marksistowski46.

43 AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 40-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 21-28IV 1946; J. Basz
kiewicz, Francja..., s. 124.
AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 42-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 7-14 V 1946; M. Mora
bito, D. Bourmaud, op. cit., s. 500; J. Fauvet, La IV-e Républiques, s. 73; „Gazeta Pol- 

 ̂ ska” 8 V 1946 r.; W. Skrzydło, op. cit., s. 110.
AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 38-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 6-13 IV 1946.

’ AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 40-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 21-28 IV 1946.
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Wynik referendum z 5 maja 1946 r. przedłużył czas prowizorium konstytu
cyjnego we Francji. Spowodował też, że wybory, które miały się odbyć 2 czerwca 
1946 r. nie były wyborami do nowego parlamentu, ale wyborami nowej konstytu
anty, której głównym zadaniem miało być przygotowanie kolejnego projektu kon
stytucji. Kampania przedwyborcza była równie gorąca jak kampania referendal- 
na. Podobny był także jej rezultat. Nastąpiło bowiem niewielkie przesunięcie na
strojów społeczeństwa na prawo. MRP uzyskał najlepszy rezultat 28,2%, co dało 
jej 161 mandatów czyli o 18 więcej niż w październiku 1945 r. Na drugim miejscu 
uplasowali się komuniści z 26,4% zdobytych głosów, co dało im 146 mandatów a 
więc o dwa mniej niż w poprzedniej konstytuancie. Największe straty ponieśli 
socjaliści, którzy dostali 400 tys. głosów mniej, co oznaczało utratę 20 miejsc w 
Zgromadzeniu. Wzrosły także notowania radykałów, którzy otrzymali 11% (po
przednio 6%), co dało im 37 deputowanych (6 mandatów więcej)47. Taki wynik 
wyborczy oznaczał zwiększanie roli chadeków w nowym Zgromadzeniu Konsty
tucyjnym.

MRP, pragnąc zjednać sobie przychylność SFIO, zgodziło się aby prze
wodniczącym Konstytuanty został socjalista Vincent Auriol. Sami natomiast za
mierzali obsadzić fotel szefa rządu. Na takie rozwiązanie nie zgodzili się komuni
ści. Podczas obrad Komitetu Centralnego 15 i 16 czerwca wyszli z niecodzienną 
propozycją. Zdając sobie sprawę z osłabienia pozycji lewicy po ostatnich wybo
rach, zaproponowali nie dokonywać zmiany rządu, aby nie dopuścić do wzmoc
nienia się MRP48. Ponieważ jednak ustawa o organizacji władz publicznych z 21 
października 1945 r. zobowiązywała nowe Zgromadzenie Konstytucyjne do wy
boru premiera, 19 czerwca 1946 r. doszło do głosowania. Za kandydaturą Georges 
Bidault opowiedziało się 384 członków Konstytuanty na 545 biorących udział w 
głosowaniu. Polityka MRP poza kolegami z własnej partii poparli, prawie wszy
scy socjaliści. Komuniści natomiast wstrzymali się podczas głosowania49.

Nowy premier wystąpił z propozycją stworzenia bardzo szerokiej koalicji 
rządowej, złożonej z wszystkich sił parlamentarnych. Radykałowie jednak i pra
wica odmówili udziału w rządzie, co oznaczało powrót do dotychczasowej kon
cepcji rządu chadecko-socjalistyczno-komunistycznego. Po kilkudniowych nego
cjacjach, podczas których głównym problemem były roszczeniowe żądania ko
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M. Morabito, D. Bourmaud, op. cit., s. 500-501; J. Baszkiewicz,Francja..., s. 124-125. 
AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr47-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 9-16 VI 1946, AMSZ; 
„Gazeta Polska” 16/17 VI 1946 r.
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AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 48-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 16-23 VI 1946; „Gazeta 
Polska” 21 VI 1946 r.
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munistów dokonania podwyżki płac, doszło do porozumienia50. 26 czerwca 1946 
r. Zgromadzenie Konstytucyjne udzieliło votum zaufania nowemu rządowi51. 
Rozwiązanie problemu wyłonienia rządu pozwoliło Zgromadzeniu Konstytucyj
nemu zająć się przygotowaniem nowego projektu konstytucji. Przewodniczącym 
komisji konstytucyjnej został Paul Coste-Floret przedstawiciel M RP Socjaliści i 
komuniści, którzy doznali spektakularnej porażki w referendum konstytucyjnym 
z 5 maja, postanowili pójść na pewne ustępstwa podczas tworzenia nowego pro
jektu. Dzięki temu 29 września 1946 r. nowy projekt konstytucji został uchwalo
ny dużą większością głosów: 406 „za” przy 106 „przeciw”52. Konstytucja trafiła 
następnie pod osąd społeczny. 13 października odbyło się referendum, które za
decydowało o jej losie.

Wyniki referendum pokazały, że konstytucja choć przegłosowana nie cie
szy się powszechną akceptacją. Poparła ją  1/3 (9.039.032) uprawnionych do gło
sowania, niewiele mniej osób głosowało przeciw (7.830.369), a pozostała część 
społeczeństwa nie wzięła udziału w głosowaniu (7.880.119)53. Tak duża absencja 
była niepokojącym sygnałem dla nowej konstytucji, którą poparło mniej Francu
zów niż poprzedni projekt (9.454.034 głosujących w pierwszym referendum).

Rok wcześniej 96% społeczeństwa opowiedziało się za likwidacją III Re
publiki. Tymczasem ustrój IV Republiki w praktyce okazał się nieudolną kopią 
swojej poprzedniczki.

1 listopada 1946 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego. Ko
muniści odnieśli w nich duży sukces. Uzyskali najwięcej mandatów 165 (28,8% 
głosów), drugie miejsce zajęli chadecy z MRP z 158 mandatami (26,3%) na trze
cim miejscu uplasowali się osłabieni socjaliści 91 mandatów (18,14%)54. Podob
ny układ sił został stworzony w Radzie Republiki po wyborach przeprowadzo
nych 24 listopada i 8 grudnia 1946 r. Sukces wyborczy komunistów spowodował, 
iż po raz kolejny zażądali dla swojego lidera M. Thoreza funkcji szefa rządu55. 
Takie rozwiązanie było jednak nie do przyjęcia dla MRP, co doprowadziło do 
załamania się dotychczasowego układu koalicyjnego i kryzysu politycznego. W 
głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym Thoreza poparli tylko komuniści i więk
szość socjalistów, na skutek czego otrzymał jedynie 259 głosów, podczas gdy

50 AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Paryżu nr 48-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 16-23 VI 1946.

51 AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w
Paryżu nr 49-Raport o sytuacji politycznej we Francji w okresie 23-30 VI 1946.
M. Morabito, D. Bourmaud, op. cit., s. 502. W pracy błędnie podana jest data uchwale
nia konstytucji 30 września; W. Skrzydło,, op. cit., s. 114

” J. Fauvet, La IV-e Républiques, s. 79-80.
M. Morabito, D. Bourmaud, op. cit., s. 514.
„Narodowiec” nr 282 z 29 listopada 1946; „Gazeta Polska” nr 280 (384) z 29 listopada
1946.
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potrzebne było 3 1056. W tej sytuacji 12 grudnia 1946 r. najwięksi przegrani ostat
nich wyborów - socjaliści stworzyli mniejszościowy rząd, na którego czele stanął 
Léon Blum będący jednocześnie ministrem spraw zagranicznych. Rząd Bluma 
mimo swojego mniejszościowego charakteru uzyskał akceptację prawie całego 
Zgromadzenia Narodowego (tylko 2 głosy sprzeciwu podczas głosowania wotum 
zaufania) ponieważ od początku było wiadomo, że stanowi on tylko rozwiązanie 
przejściowe w celu zażegnania kryzysu i umożliwienia przeprowadzenia wybo
rów prezydenckich57. Wybory prezydenckie odbyły się 16 stycznia 1947 r. Socja
listom udało się przeforsować wybór na urząd prezydenta Vincenta Auriola58. 
Auriol uzyskał poparcie socjalistów, komunistów, części deputowanych radykal
nych i modernistów59. Po wyborze Auriola na prezydenta do dymisji, zgodnie z 
oczekiwaniami, podał się gabinet Leona Bluma. Po rozmowach koalicyjnych ko
lejny rząd utworzył 21 stycznia 1947 r. socjalista Paul Ramadier. W skład gabine
tu Ramadiera weszli oprócz socjalistów komuniści, chadecy i przedstawiciele drob
nych stronnictw lewicowych skupieni w Zrzeszeniu Lewicy (Rassemblement des 
gauches). Podobnie jak w poprzednich rządach opartych o koalicję trzech partii, 
jednym z wicepremierów został lider komunistów M. Thorez. Komuniści uzyska
li wreszcie tekę ministra obrony. Został nim François Billoux. Pozycję jego osła
biali jednak chadecy, którzy doprowadzili do tego, że koordynował on tylko dzia
łania osobnych ministerstw wojny, marynarki i lotnictwa60. Jak się miało okazać 
był to ostatni rząd koalicji trzech partii.

Między komunistami a pozostałymi partiami politycznymi dochodziło co
raz częściej do nieporozumień. O ile wcześniej komuniści spierali się tylko z cha
dekami z MRP, to obecnie zaczęli popadać w spory także z socjalistami. Jak dale
ko zaczęły się rozchodzić drogi współpracujących do tej pory socjalistów i komu
nistów świadczą słowa legendy francuskiej lewicy - premiera rządu Frontu Ludo
wego Leona Bluma, który obserwując poczynania FPK skonstatował, że „komu
niści nie są na lewicy, ale na wschodzie”61. Konflikt miedzy komunistami a pozo
stałymi stronnictwami miał miejsce na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze komu
niści popierali ruch niepodległościowy Viet-Minh kierowany przez Ho Chi Min- 
ha i opowiadali się za „niezależnością i jednością Demokratycznej Republiki Wiet
namu”. Wyrazem ich stanowiska w tej sprawie była rezolucja Komitetu Central
nego FPK z 19 marca 1947 r.62 Po drugie wiosną 1947 r. wybuchł strajk płacowy

6 „Gazeta Polska” nr 286 (390) z 6 grudnia 1946.
„Narodowiec” nr 299 z 19 grudnia 1946.
J. Krasuski, op. cit., 46; H. Kurta, 20prezydentów Francji, Warszawa 1975, s. 124-125.

59 J. Fauvet, La IV-e République, s. 102-103; „Narodowiec” nr 13 z 17 stycznia 1947.
J. Krasuski, op. cit., s. 94; „Narodowiec” nr 19 z 24 stycznia 1947.
Cyt. za: W. Roszkowski, op. cit., s. 64.
J. Fauvet, La IV-e République, s. 106; Historia Francuskiej Partii Komunistycznej, 
Warszawa 1968, s. 452 (dalej Historia KPF).
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w znacjonalizowanych zakładach samochodowych Renault. Akcja strajkowa kie
rowana była w znacznej mierze przez komunistyczną centralę związkową CGT. 
Nic więc dziwnego, że spotkała się ona z poparciem FPK. Ministrowie komuni
styczni domagali się uwzględnienia żądań placowych pracowników Renault. Na 
takie rozwiązanie nie zgodzili się pozostali członkowie rządu obawiając się, że 
uwzględnienie tych postulatów rozpęta falę roszczeń ze strony pracowników in
nych zakładów. Wobec takiego stanowiska oburzeni ministrowie komunistyczni
30 kwietnia 1947 r. wyszli z posiedzenia rządu poświęconego tej problematyce. 
Spowodowało to wybuch kryzysu rządowego, którego kulminacyjnym momen
tem było głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Ramadiera 4 maja
1947. W Zgromadzeniu Narodowym rząd poparło 360 deputowanych, przeciw 
było 186 głównie z FPK. W tej sytuacji prezydent Auriol wydał dekret usuwający 
ministrów komunistycznych z rządu63. Postępowanie francuskich komunistów 
spotkało się z krytyką władz sowieckich, które były zaskoczone łatwością z jaką 
komuniści pozwolili usunąć się z rządu64. Reakcja Kremla okazała się uzasadnio
na. Rok 1947 okazał się bowiem przełomowy dla układu sił międzynarodowych 
na świecie, a udział w sprawowaniu władzy w Zachodniej Europie mógł przy
nieść większe korzyści ruchowi komunistycznemu niż działanie komunistów w 
Zachodniej Europie w charakterze skrajnie destrukcyjnej opozycji. Tym bardziej, 
że po usunięciu z rządu komunistów władze francuskie zaczęły systeamatycznie 
likwidować instytucje mogące stanowić przykrywkę dla sowieckich działań wy
wiadowczych. Najbardziej spektakularnym przykładem było zlikwidowanie obo
zu Beauregard, który spełniając rzekomo rolę ośrodka repatriacyjnego, był enkla
wą sowiecką we Francji i bazą, która służyła oficerom NKWD do kontaktowania 
się z agentami sowieckimi i członkami FPK. Nic więc dziwnego, że likwidacja 
obozu wywołała oburzenie L’Humanité, które określiło akcję likwidacyjną pro
wokację wymierzoną w Związek Sowiecki, oraz Radia Moskwa, które upatrywa
ło w niej część ogólnoświatowego planu antysowieckiego65.

Odsunięcie FPK od udziału w sprawowaniu władzy we Francji miało bar
dzo istotne konsekwencje dla sytuacji politycznej we Francji. Dotychczasowy 
układ trzech partii został zastąpiony doktryną „Trzeciej Siły” (La troisième for
ce), w myśl której ugrupowania politycznego centrum (socjaliści, chadecy i rady
kałowie) sprawowały władzę przeciwstawiając się z jednej strony skrajnej lewicy 
skupionej wokół FPK, z drugiej zaś strony byli przeciwni skupionej wokół de 
Gaulle’a prawicy, której zarzucali skłonności autorytarne66.

63 J. Krasuski, op. cit., s. 94; J. Fauvet, La IV-e Républiques, s. 116; „Narodowiec” nr 105 
z 6 maja 1947.
W. Zubok, K. Pleszakow, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, 
Warszawa 1999, s. 164-165.

65 T. Wolton, op. cit., s. 38-40.
J. Krasuski, op. cit., s. 95; J. Baszkiewicz, Francja..., s. 128.
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Trwające od wiosny strajki kierowane przez CGT a podsycane przez FPK 
jesienią jeszcze przybrały na sile. Od 14 do 20 października 1947 r. na skutek 
strajków została sparaliżowana komunikacja w Paryżu67. Związane z tym uciążli
wości dla mieszkańców Paryża i okolic uważane były za jeden z powodów słabe
go wyniku komunistów w tym rejonie w wyborach municypalnych. Komuniści 
nie wygasili strajków po wyborach licząc zapewne, że popieranie często niemoż
liwych do spełnienia postulatów pozwoli im odzyskać silniejszą pozycję. W listo
padzie całą Francję ogarnęła fala strajków na niespotykaną skalę. Stało się tak po 
przyjęciu przez Komitet Federalny CGT 12 XI 1947 r. (stosunkiem głosów 831 
do 101) manifestu skierowanego do robotników francuskich. W manifeście tym 
CGT wysunęło bardzo wygórowane postulaty płacowe68. Sparaliżowane zostały 
wszystkie sfery życia. Obok strajków dochodziło do aktów przemocy. Ponieważ 
premier Ramadier nie widział możliwości wyjścia z dramatycznej sytuacji, 19 
listopada podał się do dymisji. Na jego miejsce prezydent Auriol desygnował 
innego socjalistę L. Bluma. Nie udało mu się jednak uzyskać poparcia w Zgroma
dzeniu Narodowym69. W konsekwencji 22 listopada rząd stworzył chadek Robert 
Schuman70. Podobnie jak poprzedni gabinet był on oparty o ugrupowania „Trze
ciej Siły” a jego skład personalny nie odbiegał bardzo od poprzedniego. Jedyną 
istotną zmianą było powierzenie socjaliście Jules’owi Moch’owi teki ministra 
spraw wewnętrznych. Okazał się on być politykiem zdecydowanym i konsekwent
nie tłumił podsycane przez komunistów strajki. Działania ministra Moch’a oraz 
rozłam w ruchu związkowym spowodowany wyjściem z CGT działaczy socjali
stycznych, którzy utworzyli 9 listopada 1947 r. CGT-Siłę Robotniczą (CGT-For- 
ce ouvrière, nazwa został zaczerpnięta od pisma Force ouvrière) kierowaną przez 
Léona Jouhaux (decyzja ta była częściowo podyktowana tym, że władze CGT nie 
zważając na interes ekonomiczny swojego kraju, realizując zalecanie Moskwy, 
opowiedziały się przeciw przyjmowaniu pomocy w ramach Planu Marshalla) do
prowadziły do załamania się strajków, które ostatecznie zostały odwołane przez 
kierownictwo CGT 10 grudnia 1947 r.71

”  „Narodowiec” nr 246 z 18 października 1947.
AMSZ, z. 6, w. 70, t. 991, Notatka na temat przebiegu akcji strajkowej we Francji prze
słana przez wicedyrektora Departamentu Politycznego MSZ T. Chromeckiego do CK 
PPS dn. 101 1948.
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Podczas głosowania Bluma poparło 300 deputowanych przeciw było 277 a 28 wstrzy
mało się od głosu por. „Narodowiec” nr 277 z 23/24 listopada 1947.
Podczas glosowania przeciw jego kandydaturze głosowali jedynie komuniści por. „Na
rodowiec” nr 278 z 25 listopada 1947.
J. Krasuski, op. cit., s. 96-97; A. Prost, op. cit., s. 73; Francja. System polityczny. Partie 
i organizacje społeczno-polityczne, Warszawa 1972, s. 289; „Narodowiec” nr 292 z 7/8 
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Fala strajków podsycana przez komunistów w roku 1947 doprowadziła do 
ogromnych strat w gospodarce i pogłębiła kryzys ekonomiczny we Francji. Za
chowanie komunistów we Francji i w innych krajach Zachodniej Europy w tym 
roku wskazuje na planowe, sterowane z Moskwy, działanie ukierunkowane na 
wywołanie chaosu gospodarczego i destabilizacji politycznej w celu przejęcie 
władzy. Nie może więc dziwić fakt, że francuski historyk Jacques Fauvet opisując 
dzieje polityczne IV Republiki określił rok 1947 jako l’année terrible (straszny 
rok)72. Działania FPK i CGT zakończyły się niepowodzeniem i przyniosły dla 
francuskich komunistów efekt odwrotny do zakładanego. Nie tylko nie udało im 
się przechwycić władzę lub chociażby ponownie współtworzyć rząd, ale ich po
zycja jeszcze osłabła. Rozczarowała się do nich część dotychczasowych wybor
ców, a elity polityczne zwłaszcza flirtujący z nimi do niedawna socjaliści - prze
konały się, że słowa L. Bluma iż „komuniści nie są na lewicy ale na wschodzie” 
są prawdziwe.

Relacjonując sytuację postrajkową we Francji ambasador Jerzy Putrament 
z wyraźnym żalem przyznawał, że strajki zakończyły się porażką komunistów i 
wzmocniły autorytet rządu i koalicję „Trzeciej Siły”73.

Komunistom w 1947 r. nie udało się przechwycić władzy we Francji i od
zyskać wpływy. Nie oznacza to jednak, że dali za wygraną. Relacjonując we
wnętrzną sytuację we Francji w początkach 1948 r. Putrament, zapewne po roz
mowach z czołowymi działaczami FPK, pisze, iż dokonali oni analizy przyczyn 
dotychczasowych niepowodzeń i zamierzają wyjść z izolacji. W tym celu pragną 
zdobyć wpływy nie tylko wśród robotników, ale także wśród niezadowolonych z 
polityki rządu drobnych kupców, przedstawicieli wolnych zawodów i chłopstwa. 
Pragną to uczynić poprzez nowe akcje strajkowe wymierzone w politykę rządu i 
wielki kapitał oraz „poprzez zbudowanie niewielkich ugrupowań politycznych, 
które by występowały wobec Francji z protestem przeciwko wasalizacji przez 
Amerykę”. Komuniści planowali powstanie trzech takich ugrupowań. Pierwsze z 
nich miało być partią lewicy socjaldemokratycznej. Jego celem było odbieranie 
głosów i wpływów socjalistom, oraz przechwytywanie tych działaczy socjalistycz
nych, którzy byli rozczarowani do swoich liderów politycznych, a nie chcieli wstą
pić do FPK. Ugrupowanie to miało być najpoważniejsze spośród projektowa
nych. Mankamentem, który uniemożliwiał jego dynamiczny rozwój był brak od
powiedniego lidera. Drugą projektowaną organizacją była partia lewicy katolic
kiej. Wprawdzie liczono się z tym, iż będzie jej bardzo trudno zdobyć większe 
wpływy, jednak optymistyczne było to iż partia taka miała już niewielkie zaplecze 
organizacyjne i ewentualnego lidera w osobie de Chambruna - działacza katolic

72 J. Fauvet, La IV-e République, s. 133.
3 AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady RP w Paryżu z 23 stycznia 1948 

r.
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kiego należącego do prokomunistycznej Union Républicaine et Resistante. Trze
cim ugrupowaniem mieli być lewicowi republikanie, na czele których mial stanąć 
Pierre Cot74. Z relacji Putramenta wynika jasno, że mimo niepowodzeń roku 1947 
komuniści nadal zamierzali destabilizować francuskie życie polityczne i gospo
darcze. Zapewne pomysł z tworzeniem marionetkowych partii został im zlecony 
przez Moskwą lub zrodził się podczas konferencji w Szklarskiej Porębie we wrze
śniu 1947 r. W trakcie kilku dni obrad było zapewne sporo czasu aby reprezentu
jący FPK na konferencji Jacques Duclos dowiedział się np. od towarzyszy z PPR 
jak w Polsce komuniści za pomocą kontrolowanych stronnictw politycznych PPS, 
SD i SL zdominowali całą scenę polityczną i przechwycili władzę. Tym bardziej, 
że dotychczasowe metody działania FPK zostały w Szklarskiej Porębie poddane 
ostrej krytyce.

Do dużego kryzysu rządowego doszło latem 1948 r. Został on zażegnany 
dzięki utworzeniu 10 września rządu przez radykała Henri Queuille, który jedno
cześnie został ministrem finansów. Rząd Queuille przetrwał, jak na warunki IV 
Republiki, dość długo bo aż 13 miesięcy75. Jednak w chwili powstawania rządu 
Queuille nic nie wskazywało na to, że zdoła on się utrzymać tak długo. Relacjo
nując kryzys rządowy, jaki wówczas miał miejsce we Francji Putrament przy
puszcza, że wrzesień 1948 r. był momentem zwrotnym, ponieważ po raz pierw
szy, od nieudanych dla komunistów strajków roku 1947, zarysowała się szansa 
„zwrotu na lewo”76. Szansę tę komuniści postanowili wykorzystać i żerując na 
ciągle nienajlepszej kondycji francuskiej gospodarki wywołali kolejną falę straj
ków. 4 października strajk po uprzednim referendum rozpoczęło prawie 300 tys. 
górników. Wprawdzie w swoich postulatach ograniczali się oni do żądań ekono
micznych (podwyżka płac i zwiększenie bezpieczeństwa pracy)77 jednak w sfe
rach rządowych panował pogląd, że strajk jest zorganizowany na polecenie Ko- 
minformu. Mimo ogromnych kosztów gospodarczych rząd nie ugiął się przed straj
kującymi i przy pomocy policji oraz sankcji ekonomicznych wobec strajkujących 
zmusił górników 29 listopada do powrotu do pracy. Mimo wysiłków ze strony 
CGT nie udało się strajku na większą skalę rozszerzyć na inne gałęzie gospodarki 
zwłaszcza na kolej. Dokonując oceny strajku ambasada RP w Paryżu donosiła:

„Strajki nie były dostatecznie przygotowane. Nie uwzględniono na począt
ku czterech rzeczy: 1. dostatecznego finansowania strajkujących na dłuższy okres 
czasu, 2 . przygotowania kolejarzy do przystąpienia do strajku solidarnościowego 
z jednocześnie górnikami, aby natychmiast sparaliżować zaopatrzenie przemysłu

AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport polityczny Ambasady RP w Paryżu z 23 stycznia 1948 r. 
AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport miesięczny Ambasady RP w Paryżu nr 6 z 30 września 
1948 r.; J. Fauvet, La IV-e République, s. 151-152; J. Krasuski, op. cit., s. 133.
AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport miesięczny Ambasady RP w Paryżu nr 6 z 30 września 
1948 r.
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w węgiel. Należało również wcześniej przygotować akcję dokerów. 3. Trzeba było 
przewidzieć terror rządu i w konsekwencji lepiej przygotować rząd do strajku 
politycznego. 4. Wybór daty strajku był nieszczęśliwy, gdyż strajk wybuchł w 
momencie, w którym zapasy węgla i przewidywania importowe były najwyższe 
w tym roku”78.

W kolejnym raporcie ambasada RP w Paryżu z zadowoleniem donosiła 
jednak o pozytywnych dla obozu komunistycznego efektach strajków górniczych. 
Za francuskim „Journal des Charbonnages” podaje on, że straty skarbu państwa 
wywołane strajkami ocenia się na 10 mld franków, spowodowały one utratę pro
dukcji 6 min t węgla. Podczas strajków „zatopiono również 12 szybów i 13 stacji 
pomp, cały szereg instalacji padł pastwą pożarów, a rozmaite urządzenia wiertni
cze zostały uszkodzone”79. Kontekst tych doniesień wydaje się jasny, FPK i CGT 
miały w tym okresie za zadanie wywołanie maksymalnego chaosu politycznego i 
gospodarczego we Francji. Ich działania w tym okresie mają znamiona sabotażu 
gospodarczego uprawianego na rzecz i najprawdopodobniej na polecenia Związ
ku Sowieckiego.

Utworzenie rządu Henri Queuille i przezwyciężenie górniczych strajków 
pozwoliło nieco okrzepnąć ugrupowaniom „Trzeciej Siły”. Po dramatycznym roku
1947 i przesileniach rządowych oraz gorącej jesieni roku 1948 ugrupowania rzą
dzące mimo ciągłych trudności gospodarczych i konfliktów politycznych weszły 
w stosunkowo spokojny okres. Stało się tak z powodu poprawy sytuacji gospo
darczej wywołanej pomocą w ramach Planu Marshalla, której najbardziej wi
docznym efektem było zniesienie reglamentacji chleba 1 lutego 1949 r.80 Pozwo
liło to „Trzeciej Sile” zepchnąć do defensywy FPK i zahamować wpływy utwo
rzonego przez de Gaulle’a Zgromadzenia Ludu Francuskiego -  RPF.

Po niepowodzeniach strajkowych FPK postanowiło zmienić taktykę. Spra
wy socjalne i gospodarcze zostały zepchnięte na plan dalszy tym bardziej, że sy
tuacja nie stwarzała widoków na szybkie przejęcie władzy. Wobec powyższego i 
w związku z sytuacją międzynarodową (trwały negocjacje w sprawie utworzenia 
NATO) podczas jednego ze spotkań w lutym 1949 r. Thorez oświadczył: „Decy
dujące pytanie chwili obecnej, to sprawa pokoju”. Właśnie sprawie pokoju posta
nowili poświęcić się w najbliższym czasie działacze FPK gdyż: „obecnie naj
większym niebezpieczeństwem byłoby: 1. - nie widzieć jasno realności groźby

7 AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport miesięczny Ambasady RP w Paryżu nr 7 z 31 paździer
nika 1948 r.

7 8

AMSZ, z. 6, w. 67, t. 994, Raport miesięczny Ambasady RP w Paryżu nr 8 z 30 listopada
1948 r.
AMSZ, z. 8, w. 8, t. 114, Raport miesięczny Ambasady RP w Paryżu nr 9 z 31 grudnia
1948 r.
J. Krasuski, op. cit., s. 134.
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wojennej, 2. - wierzyć, że wojna jest nieunikniona”81. Słowa te doskonale wpisu
ją  się w propagandę sowiecką z tego okresu, której widomym skutkiem były orga
nizowane w tym czasie Kongresy Pokoju i powstanie Światowej Rady Pokoju. 
FPK w tym czasie ostatecznie przestaje być dynamicznie rozwijającą się partią 
polityczną ukierunkowaną na zyskiwanie popularności i zdobycie władzy, a staje 
się organizacją o charakterze szpiegowsko-dywersyjnym. Gdy w marcu 1949 r. w 
wyborach kantonalnych komuniści zanotowali spadek popularności, tak fakt ten 
komentowała Putrament w raporcie do centrali:

„Najistotniejsza zmiana zaszła jednak w sensie jakościowym wyborców 
komunistycznych, w 1945 i 1946 r. na P.C.F. głosowało szereg wyborców ko
niunkturalnych, których przyciągał fakt udziału komunistów w rządzie, a często 
właśnie wyłącznie ogólno-republikańskie i patriotyczne akcenty ich ówczesnej 
taktyki. Wyborca komunistyczny 1949 r. jest natomiast potencjalnym powstań
cem, gotowym do współpracy z Czerwoną Armią, gdyby ta musiała walczyć na 
terenie Francji”82.

Sam M. Thorez 22 lutego 1949 r. nie pozostawił cienia wątpliwości co do 
zamierzeń FPK. Oświadczył wówczas na posiedzeniu KC FPK, że

„jeśli nasz naród zostanie wciągnięty do wojny antyradzieckiej i jeśli w 
tych warunkach armia radziecka, broniąc sprawy ludów, sprawy socjalizmu, w 
swym pościgu za agresorami dojdzie do naszej ziemi ojczystej, to czy robotnicy 
czy lud Francji może zachować się inaczej wobec armii radzieckiej, niż zachowa
li się robotnicy i narody Polski, Rumunii, Jugosławii itd.”83

Jeżeli zestawić te wypowiedzi z faktem, że na FPK głosowała w tym czasie 
regularnie 1/4 francuskiego społeczeństwa a jej wpływy były szczególnie duże w 
środowisku intelektualistów84 nie może dziwić, że mimo ciągłych konfliktów eg
zotyczna koalicja „Trzeciej Siły” bez większego problemu będzie utrzymywała 
się przy władzy przez kilka następnych lat.

Nie mając perspektyw na szybkie dojście do władzy komuniści zajęli się 
m.in. odtworzeniem sieci wywiadu gospodarczego, która funkcjonowała już przed 
wojną pod nazywą „rabcorów” a oparta o sympatyzujących z komunistami robot

81 AMSZ, z. 8, w. 8, t. 114, Raport miesięczny Ambasady RP w Paryżu nr 11 z 28 lutego
1949 r.; por. Historia KPF, s. 477.

82 AMSZ, z. 8, w. 8, t. 114, Raport miesięczny Ambasady RP w Paryżu nr 12 z 31 marca
1949 r.

83 Historia FPK, s. 477; por. J. Krasuski, op. cit., s. 135; „Narodowiec” nr 46 z 24 lutego 
1949.

4 Por. H.R. Lottman, op. cit. Zauroczenie intelektualistów francuskich komunizmem oka
zał się zjawiskiem trwalszym od samego komunizmu i nadal jest silnie obecne mimo 
upadku muru berlińskiego i przemian roku 1989 por. S. Salmonowicz, Gmach utopii z 
ludzkich kości, „Czasy Nowożytne” t. VII, Toruń 1999, s. 101-115.
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ników wykradających sekrety gospodarcze ze swoich fabryk85 oraz stwarzać eko
nomiczne firmy i instytucje, które pozwoliłyby finansować ich działalność w dłuż
szej perspektywie czasowej. Większość stworzonych wówczas firm takich jak le 
Berim, la Cifal, la Sorice zajmowała się wymianą handlową z krajami komuni
stycznymi i tą drogą pozyskiwała pieniądze na działanie ruchu komunistycznego 
we Francji86.

Francuska Partia Komunistyczna stanowiła po II wojnie światowej trwały 
element francuskiej sceny politycznej. Jednak w latach czterdziestych ze względu 
na udział w sprawowaniu władzy, a następnie z uwagi na kierowanie destabilizu
jącymi francuską gospodarkę strajkami wywierała szczególnie duży wpływ na 
losy Francji. Począwszy od roku 1949 jej znaczenie mimo ciągle dużych sukce
sów wyborczych było coraz mniejsze. O tym jak niebezpieczną partią była w tym 
okresie FPK świadczy najlepiej zachowanie Thoreza, który jeszcze w kilka mie
sięcy po wygłoszeniu przez Chruszczowa na XX zjeździe KPZS referatu krytyku
jącego Stalina i kult jednostki nie chcieli przyjąć jego treści do wiadomości i 
określali go mianem „raportu przypisywanego towarzyszowi Chruszczowowi” . 
Nalegali także na Chruszczowa, aby bronił „dzieła” Stalina i nie rezygnował z 
jego międzynarodowych prerogatyw87.

Badanie dziejów partii i ruchów politycznych zawsze rodziło pewne nie
bezpieczeństwa tym bardziej, a tak jest w omawianym przypadku, gdy przedmiot 
zainteresowań nadal funkcjonuje na scenie politycznej. Na zupełnie obiektywną i 
całościową ocenę FPK przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać wiele lat. Poniż
szy artykuł prezentował tylko niewielki czasowo, ale bardzo istotny okres 1944- 
1949. Jego początek stanowiło wyzwolenie Francji, które pozwoliło wyjść FPK z 
politycznej izolacji i stać się uczestnikiem jednościowego rządu gen. de Gaulle’a. 
Dzięki temu FPK mogła wywierać, zwłaszcza po odejściu ze stanowiska szefa 
rządu de Gaulle’a, duży wpływ na funkcjonowanie państwa. Znaczne ogranicze
nie tych wpływów nastapiło w roku 1947 po zdymisjonowaniu komunistycznych 
ministrów. Po przejście FPK do opozycji realizowało ona politykę totalnej kryty
ki rządu, zwałaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej. Jednocześnie patrono
wała akcji strajkowej, która paraliżowała francuską gospodarkę. Działania te 
mające umożliwić jej powrót do władzy zakończyły się niepowodzeniem i dopro
wadziły do ponownej izolacji politycznej partii. Nie można pominąć silnych związ
ków FPK z międzynarodowym ruchem komunistycznym zwłaszcza ze Związ
kiem Sowieckim, który w znacznej mierze determinował jej działania. Wszystko 
to wpływa na fakt, że w omawianym okresie FPK nie była zwykłą partią politycz
ną.

85 T. Wolton, op. cit., s. 69-77.
86 Ibidem, s. 51-63.
87

J. Lewandowski, op. cit., s. 197-209.
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