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NACISMUS  VYSTŘÍDAL  STALINSKÝ 

KOMUNISMUS 
 

 

Říkal si syn ostrova Džu, dle hodnocení carské policie „býval bez stálé adresy, bez povolání, 

obživa neznáma“. Bolševickou stranu financoval z provozování bordelů. To mu zatrhnul Lenin 

a nazval ho ocelovým mužem. Leninova žena Naděžda Konstantinovna Krupská měla zcela 

jiné mínění. Hodnotila ho jako „sprostého a bezmezně násilného.“. Říkal si také Koba a 

v mládí stál za přepadením peněžního transportu. Snídani začínal osminkou vodky, měřil jen 

165 centimetrů. Při shromážděních na rampě Leninova mausolea stál na dřevěném podstavci a 

zastrkoval pravou ruku mezi dva knoflíky vojenského kabátu. To už byl „velký státník“, mistr 

intrik, „největší osobnost Sovětského svazu“, také „učitel a přítel lidskosti“. Ve vyřezávané, 

tmavé komodě, prý uchovával jedy pro „nutné případy“. Prostě – generalissismus“. 
 

Narodil se 21. prosince 1879 Jekaterině Džugašviliové, manželce obuvníka 

v gruzínském městečku Gori, když předtím ji dvě děti zemřely několik měsíců po porodu. Ji 

říkali Keke a vybrala mu jméno Josef, jak říkávala, „bude to můj Soso, můj Soselo…“ Malý 

Soso byl slabý, stále nemocný, levou ruku měl kratší než pravou, druhý prst na obou nohou 

měl srostlý se třetím.  Když v Gruzii bylo zavedeno používání příjmení, přidal si ke jménu 

Džugašvili – synové ostrova Džu. Šlo o portugalské židy z ostrova Džu, Maranos. 

 

Josef neustále četl ságu o kavkazském hrdinovi Kobovi a kamarádům sdělil, že od 

této chvíle bude Koba a bude kráčet v jeho stopách. Byl nejlepším žákem v Gori a matka 

v něm viděla vysokého církevního hodnostáře a tak odcestoval ke studiím do Tbilisi. Tam se 

mu nezamlouval kasárenský život, zákazy carských školních inspektorů číst gruzínské 

časopisy i knihy a tak založil první marxistickou skupinu a sám se určil jejím vedoucím. 

Mniši byli přesvědčení, že Soso je víc revolucionářem než budoucím knězem a tak Josefa 

Vissarionoviče vyloučili ze školy. 

 

 „Bez stálé adresy, bez povolání, obživa neznáma… 
Stalin stále víc a více viděl v Leninovi svůj ideál, považoval ho za neobyčejného muže 

a za „orla“ který vedl stranu. Koba organizoval stávky železničních dělníků, zorganizoval 

demonstraci na 1. máje, policie po něm pátrala a tak se schovával u známých kamarádů a 

žen. Do doby, než v Tbilisi jeden z místních občanů zjistil, že Koba je nejen milencem jeho 

manželky, ale že znásilnil i jeho ještě ne čtrnáctiletou sestru. Ve dvaadvaceti letech odešel 

do Batumi, kde převzal vedení stranické organizace. „Bez stálé adresy, bez povolání. 

Obživa neznáma,“ napsali policisté do protokolu a Kobu odvezli do obce Novaja Uda 

v zasněžené Sibiři, takřka pět set kilometrů severně od Irkutska. Šlo o nucený pobyt v této 

oblasti, vyhnanci mohli chytat ryby, lovit zvěř, směli psát dopisy a dostávat časopisy. Když 

Koba získal pas znějící na jméno gruzínského obchodníka s koberci Davida Nišeradze, 

který zemřel, šel Koba třicet kilometrů do Makarovky odkud ho jeden z jeho přátel 

dopravil do Balaganu a pak až do Tbilisi. 
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Když se oženil s Jekaterinou Svanidzeovou, odstěhovali se do Baku, kde se Josef 

Ivanovič stal tajemníkem stávkového výboru. Jeho žena porodila syna Jašu, těžce 

onemocněla  a Josef se nemohl zúčastnit třetího stranického sjezdu v Londýně. Ale netrvalo 

dlouho, a Lenin se Stalinem se setkali v Tammerforsu ve Finsku, kam Lenin svolal 

Všeruskou konferenci bolševiků. Leninovi se mladý kavkazský delegát líbil, jméno Josef 

Ivanovič považoval za příliš neosobní a pravil: „Soudruh Ivanovič je tvrdý jako ocel – proč 

mu neříkáme Stalin – muž z ocele?“ Po návratu stále pod jménem Josef Ivanovič dál 

rozvracel společnost mezi olejářskými dělníky a kavkazská policie stále netušila, kdo že to 

je organizátorem. Carské skupiny byly stále v převaze, Lenin prchal do zahraničí a 

Stalinovi přátelé se ukrývali v tajných bytech. Po smrti ženy Jekateriny Stalin odjel 

v doprovodu šesti kavkazských delegátů do Londýna na pátý stranický sjezd. Stalin se do 

Gruzie vrátil pod novým jménem David Čišnikov z Vladivostoku a strana potřebovala 

peníze. Jednou ráno ve tři čtvrtě na sedm byl v ulicích přepaden peněžní transport 

doprovázený kozáky. Lupiči těžce poranili kozáky i ozbrojené hlídače a zmizeli s takřka 

341 tisícem rublů, cennými papíry Zemědělské banky, státními úpisy a železničními 

akciemi. Za přepadením stál Stalin, který na přípravu přepadení dostal pět tisíc rublů. 

 

Strana financována provozem bordelů 
Podruhé zvláštním výborem byl Stalin odsouzen jako „velice nebezpečný“ ke dvěma 

letům nuceného pobytu v sibiřské provincii Vologda, do města Solvičegodsk. Většinou zde 

žili „carští penzisté“ z řad sociální demokracie a socialistických revolucionářů. Přes 

Moskvu, kde pobyl dva dny, se vrátil do Baku, kde zjistil, že bolševické hnutí takřka 

zmizelo, jeho vůdci byli zatčeni, organizace neměla vedoucího a byla bez finančních 

prostředků. Sestavil listinu majitelů obchodů, bankéřů a průmyslníků. Vyzval je, aby 

„vstoupili“ do strany. Kdo pak nechtěl platit „příspěvky“ nebo si dokonce postěžoval 

policii, byl brutálně zbit a jeho ponik zdemolován. Se zločincem Lajosem Korescu, začal 

otevírat nevěstince, když Korescu přemluvil ženy z ulice do jeho „domů“. Obchod se 

rozběhl v Tbilisi, v Baku, v Batumi a dalších městech. Účetnictví se nevedlo, strana byla 

spokojena do doby, než se  události donesly k Leninovi. Jeden z jeho důvěrníků mu, mimo 

jiné, napsal: „Nemyslím si, že straně prospěje, jestliže bude veřejně dávána dohromady 

s rozkvétajícími bordely.“ A tak Stalin po dohodě s Korescem přestal nevěstince 

navštěvovat. 

 

Za souhlasu Lenina, který již zase žil v londýnském exilu, strana zařídila výkonnou 

tiskárnu a zaplavila zemi letáky a novinami Pravda a Zvezda. Stalin byl opět zatčen poslán 

tam, odkud utekl – do Solvičegodska. Odtud jako Lado Dumbadze utekl do Moskvy, kde 

chtěl být ve stálém styku s bolševickými členy parlamentu. Svolal konferenci do finského 

Viborgu, na nádraží byl zatčen a uznán vinným pouze z nedovoleného vzdálení 

z vyhnanství a byl deportován. Po návratu byl při policejní razii po koncertě opět zatčen 

v Petrohradě, odsouzen ke čtyřem letům deportace na severní Sibiř, do obce Kostino. Poté, 

kdy byl zavražděn Rasputin, hospodářství bylo v zoufalém stavu, konaly se stávky, Stalin si 

opatřil doklady na jméno Pjotr Galkin a opět z vyhnanství zmizel. Car Mikuláš II. 

odstoupil, provizorní vláda propustila všechny politické vězně. Tím byl Stalinův ilegální 

život u konce. 
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Lenin: „Dnes je na revoluci brzo – pozítří pozdě“ 
Stalin založil nový ruský ústřední výbor a s podporou Molotovovou byl zvolen do 

čela. Lenin stále ještě nebyl v Rusku, po cestě Nemeckem v uzavřeném železničním vozem se 

ještě Lenin setkal s ostatními exilovými bolševiky, odsoudil „vlažný socialismus“ a spěchal 

do Moskvy. Pospíchal do ústředí bolševické strany a tam pronesl známá slova: „Dnes je na 

revoluci ještě příliš brzo. Pozítří bude zase příliš pozdě. Tedy – musí to být zítra.“ 

 

Oddíly Stalina a Trockého bez jakéhokoli odporu obsadily pošty i telegrafní 

ústředny, mosty, nádraží a skladiště, ministerstva i státní banku. Někteří ministři hledali 

záchranu v Zimním paláci, který byl hlídán několika desítkami žen v uniformách a žáky 

důstojnické školy. Stalin zaútočil stovkami rudých gardistů, Trocký jednotkou 

kronštatských námořníků. 

 

Dne 6. listopadu 1917 kolem šesté hodiny večerní vystřelili z křižníku Aurora salvu 

proti Zimnímu paláci. Bolševici následně převzali moc. Lenin se stal předsedou první Rady 

lidových komisařů a Stalin lidovým komisařem pro národnostní otázky. VII. Všeruský 

sjezd sociálně demokratické strany Ruska schválil mírovou smlouvu a dal straně nové 

jméno: „Komunistická strana Ruska“. Sovětská vláda a komunistická strana přesídlily do 

Moskvy. Trocký se stal lidovým komisařem vojenství. 

 

Nastala doba temna. Japonské oddíly přistály v sibiřském Vladivostoku, Turci 

dobyli Batumi, Němci obsadili nejdříve Charkov, Tangarog, Rostov na Donu a pak 

zbývající území Ukrajiny a Krym, později i část Gruzie. 

 

Špatná zemědělská politika bolševiků skončila snížením denního přídělu chleba ve 

městech 30 gramů na den a do toho Lenin volal po „všeobecném křížovém tažení“ za 

chlebem. Stalin, nově jmenován vrchním velitelem všech ozbrojených sil na jižní frontě, 

dvěma ozbrojenými vlaky odjel do Caricynu, aby zde obnovil železniční spojení mezi 

Caricynem a Moskvou a první zásoby obilí nechal poslat po vodě. Podporován Vorošilovem 

v Caricynu převzal znovu moc proti tzv. „bílým“, kteří město drželi v obklíčení, ale 

Stalinova „ocelová divize“ Carycyn ubránila. 

 

„Lenin je mrtev – ať žije leninismus !!“ 
Cesta bolševické moci pomalu a jistě vedla vzhůru. Jako poslední akt občanské 

války nařídil Stalin vpád Rudé armády do Gruzie. Stačil se ještě oženit se sedmnáctiletou 

Naděždou Allilujevovou, odstěhoval se do bytu v Kremlu. Na X. sjezdu, bez Leninovy 

účasti, zvolil ústřední výbor nového generálního tajemníka strany – Stalina, jako asistenty 

měl Molotova a Kujbyševa. Šest týdnů po sjezdu, Lenina trpícího arteriosklerózou, postihl 

srdeční záchvat, po kterém ochrnul na levou nohu i levou ruku a přestal takřka mluvit. 

Leninova choroba se sice na čas zlepšila, ale v říjnu byl stižen druhým záchvatem, který 

znamenal konec jeho vystupování na veřejnosti. Ač zpráva o jeho zdravotním stavu byla 

utajena, Stalin se obával odpůrců a ihned nařídil čistky ve straně, kterým říkal 

„reorganizace strany“, a zabudování tajného odposlechu telefonů členů politbyra a 

ústředního výboru. Nařídil přejmenovat řadu měst. 
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Z Kremlu byl Lenin převezen do vesnice Gorki, kde měl letní sídlo a kde ho Stalin 

často nevštěvoval. Naděžda Konstantinovna Krupská Stalina hodnotila jako „sprostého a 

bezmezně násilného.“ Lenin se chystal napsat nový testament, v němž by odsoudil nejen 

Stalina ale i jeho zástupce ve straně. Proto si Stalin pozval lékaře, aby Lenina postihl další 

smrtelný záchvat. Když Krupská opustila pokoj s Leninem, aby vyřídila telefonický hovor a 

vrátila se, byl její manžel mrtev. Na jeho nočním stolku leželo mnoho skleněných ampulí. 

Byly prázdné. 

 

Večer, 21. ledna 1924, ve čtvrt na sedm, zazvonil ve Stalinově kanceláři telefon, aby 

se dozvěděl tuto tragickou zprávu. Stalin nařídil, aby všechny rozhlasové stanice bez 

přestání vysílaly jedinou větu: „Lenin je mrtev – ať žije leninismus!“ A město Petrohrad 

nechal přejmenovat na Leningrad. 

 

Leninismus na lži a kolektivizace jako teror 
Trocký dokončil knihu, v níž napsal: „Lenin je profesionální vykradač hlouposti a 

nevědomosti svých spolustraníků. Osnovuje prudké hádky a popichuje revolucionáře, aby 

se navzájem napadali. Ve své hloupé a zločinné ješitnosti je rozděluje a pak ovládá. Celý 

dům leninismu stojí na lži a podvodech…“ 

 

Stalin zjistil, že asi osmdesát procent za šesti tisíc „starých“ bolševiků je proti němu. 

Další chybu udělal v zaslepené nenávistí k Trockýmu, když ho přeložil na funkci prezidenta 

elektrifikace SSSR a ministrem války jmenoval Michajla Vasiljeviče Frunzeho. Protekční 

dítě Frunze jmenoval –bez předběžné porady- oblastní velitele, to Stalina rozčílilo. 

„Soudruh Frunze,“ píše se v ústřední zprávě o smrti, „onemocněl žaludečními vředy. 

Zemřel v narkóze.“ A to přímo v Kremlu, ve Stalinovo kanceláři. 

 

Když se Stalinovo soukromý život zklidnil, soustředil se na industrializaci země a 

kolektivizaci půdy. Úkolem pověřil oblastní tajemníky. Začaly brutální akce proti 

zemědělcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů i statků. Dobytek a koně hromadně 

putoval na jatka, děti sedláků na Sibiř. Kdo se pokusil o sebemenší odpor, byl na místě 

zastřelen. Šlo o statitisíce lidí. Teror zesiloval, za oběť mu padlo více než tři milióny 

lidských životů mužů, žen i dětí. Trval tak dlouho, dokud nebyla kolektivizace provedena. 

 

Likvidace církví a otrávení vlastní manželky jedem 
Započala celá řada divadelních procesů. Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými a 

popraveni. Tak začaly velké „čistící“ akce v průběhu první pětiletky. V lágrech končily celé 

rodiny podezřelých. Stalin vyhlásil „pětiletý plán ateismu“ Byl zveřeněn jako vyhláška 

lidových komisařů a zněl: „V prvním roce musí být vypracován přesný plán uzavření 

kostelů a rozpuštění náboženských obcí. 

 

Během druhého roku musí být zlikvidovány všechny věřící osoby. Věřící osoby 

budou propuštěny ze státních podniků a úřadů. Náboženská literatura a obchody 

s náboženskými uměleckými předměty budou zakázány. Bude vyrobeno sto padesát 

protináboženských filmů. Budou se promítat po celém Sovětském svazu, především ve 

školách. 
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Těžištěm třetího roku bude zakládání buněk bezbožnosti. Plánuje se odstranění 

všech stoupenců náboženských kultů, kteří se nezřeknou svých řádových obcí. 

 

Během čtvrtého roku budou všechny kostely, synagogy a kaple předány místním 

sovětům. Ty je změní na kina, kluby a místnosti pro využití volného času.“ 

 

Toto období bylo zakončeno smrtí Naděždy Allilujevové, když se dozvěděla, že jeden 

z kolegů studentů byl zatčen a má být zastřelen. Prohlásila: „Týráš vlastního syna, týráš 

svou ženu, týráš celý ruský národ! Já tě opustím, ať se ti to hodí, nebo ne!“ Půl hodiny po 

veřejném koncertu ji strážní našli ležet mrtvou, v černých večerních šatech. Byla Stalinem 

otrávena. 

 

Bída, čistky ve straně, zatýkání… 

Stalin upevnil svou moc a měl pod kontrolou nejen Kreml, ale celý národ. Země 

trpěla nedostatkem potravin, uhlí a oblečení, lidé špatně bydleli. Přinutit lidi k práci měla 

reorganizace přídělového systému. Nové potravinové lístky a šatenky byly rozdělovány 

pouze v továrnách a správních kancelářích podniků. V Kyjevě a v Charkově byly 

vypleněny obchody s potravinami, ve Vladivostoku se demonstrovalo. 

 

Stalin nařídil nové čistky ve straně. Tentokrát byla akce ještě otřesnější než před 

třemi roky, kdy bylo ze 700 tisíc členů 175 tisíc vyloučeno ze strany a třikrát tolik „straně 

nepřátelských individualistů“ bylo zatčeno. Při nové vlně čistek bylo vyloučeno 260 tisíc 

straníků z celkového počtu 1,3 miliónu členů a takřka čtyřikrát více straníků bylo zatčeno. 

Stalin byl přesvědčen, že velkou část hospodářských útrap a potíží způsobily sabotáže. 

Čistkou v NKVD pověřil Nikolaje Ivanoviče Ježova, kterému pro svou výšku 1, 54 metru 

říkali „krvavý skřet“. K obětem z řad stranických funkcionářů a nevinných sedláků přibyli 

teď také členové tajné policie. V celé zemi, ve všech sklepeních věznic NKVD, se okamžitě 

prováděly masové popravy. Stalin to vysvětloval slovy:„Lidi zmlátit, mučit a zlámat jim 

kosti, to je správné, jedná-li se o obyčejné sedláky.“ V moskevských sklepeních Lubjanky, 

po vynesení rozsudků smrti v „procesu devatenácti“, skončili například Kameněv i 

Zinověv. 

 

V důsledku nebezpečí útoku ze strany Japonska a Hitlerově chuti útočit, Stalin 

nechal zostřit již tak přísná bezpečnostní nařízení v SSSR a byl zaveden vnitrostátní pasový 

režim. Taktéž stranické čistky probíhaly všude. V sovětské části Dálného východu, ve 

východní Sibiři a v doněcké oblasti byly dokonce ještě krutější než v Moskvě, v Leningradě 

a v jiných průmyslových městech evropského Ruska. 

 

…a likvidace zahraničních agentů 

Když Stalin nechal odstranit z cesty takřka všechny, kteří by mohli prozradit hrůzná 

tajemství NKVD a strany, rozhodl se věnovat pozornost velitelům Rudé armády. Prakticky 

se mohl opřít už jen o dvě osoby: o Molotova a o Ježova.. Pro velezradu a špionáž byl zatčen 

maršál Tuchačevský a sedm dalších velitelů. Proces byl neveřejný a všichni byli odsouzeni 

k trestu smrti zastřelením. Rozsudek byl okamžitě vykonán. Pak přišli na řadu sovětští 

zahraniční agenti a občané pracující na velvyslanectvích, konzulátech a obchodních 
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zastupitelstvích v cizině. Kdo nebyl donucen k návratu do SSSR, byl zlikvidován. Proseté 

tělo kulkami agenta Ignáce Reise v září 1937 bylo nalezeno poblíž Lausanne, Valtr Krivický 

byl v roce 1941 zastřelen v jednom hotelu ve Washingtonu, agent Agabekov byl zavražděn 

v roce 1938 v Belgii. 

 

Ačkoliv nexistuje žádná oficiální „listina ztrát“, číslo uváděné Kremlem zní 

neuvěřitelně: Od prosince 1934 do konce roku 1938 bylo v SSSR 600 až 800 tisíc lidí 

zastřeleno nebo utýráno k smrti. Více než pět miliónů odsouzených živořilo v táborech 

nucených prací. 

 

Stalin další svatbou s Rosou Mojsejevnou Kaganovičovou se dostal do dynastie této 

rodiny, jejíž tři bratři zastávali vysoká místa v sovětské státní správě. O Molotovovi tvrdila, 

že je „nejschopnějším mozkem, ale nebezpečný, protože sleduje jen svou kariéru.“ Ani o 

Chruščovovi neměla dobré mínění. „Primitivní, hlučný sedlák, který se příliš nahlas směje, 

ve společnosti často plive na zem a hraje špatně kašpara.“ 

 

Podpis paktu s Hitlerem o neútočení 
Pro komunisty byl fašismus „nejagresivnější formou kapitalismu a imperialismu“. 

Stalin věděl, že potřebuje nějaký čas, aby stačil vyzbrojit svou armádu: „Podaří-li se nám 

ještě dva nebo dva a půl roku zbrojit, budeme mít tu nejsilnější a nejlépe vybavenou 

armádu na světě.“ Proto pověřil Vorošilova vyjednáváním se západními mocnostmi a 

Molotova přípravou sblížení se s Německem. Začala blesková válka Hitlera proti Polsku. 

Během několika dnů bylo Polsko poraženo a Molotov napsal německému velvyslanci 

v Moskvě: „Prosím, abyste u příležitosri obsazení Varšavy německými vojsky tlumočil 

vládě Německé říše mé pozdravy a blahopřání.“ A Němci dokonce poslali nákladní vlak 

s pancéřovými vozy ze Škodových závodů a s optickými přístroji pro sovětské ponorky. A 

konečně byl ve Stalinově přítomnosti podepsán pakt o neútočení. 

 

Dne 17. září 1939 v 16 hodin překročily jednotky Ruské armády polské hranice a 

pokračovaly útokem směrem na západ. Před postupujícími jednotkami letěl propagační 

letoun a rozhazoval letáky s oznámením, že Rudá armáda přichází, aby „osvobodila 

Ukrajince a Bělorusy od polského jha.“ 

 

Šedesáté narozeniny oslavil Stalin uprostřed sovětsko-finské války. Tisk v SSSR 

oslavoval Stalina jako „velkého státníka, vojevůdce a politického myslitele všech dob“ a 

jako „učitele a přítele lidskosti“. Byl vyznamenán Leninovým řádem a právě zavedeným 

titulem „Hrdina socialistické práce.“ Stalina dopisem pozdravil i Hitler a ministr zahraničí 

von Ribbentrop. Německý tisk Stalina označil jako „největší osobnost Sovětského svazu.“ 

 

Německá říše byla byla připravena jednat i o odstranění německo-sovětských 

hraničních sporů. Stalin zakázal sovětským pilotům přelétávat nad Němci obsazeným 

územím. A začala sovětizace tří nešťastných baltických států: Litvy, Lotyšska a Estonska. 
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Hitlerova vojska napadají Sovětský svaz 

Spokojený Stalin 18. června 1941 odjel na daču do Soči, kde trávil pravidelnou 

každoroční dovolenou. Neočekávaný, bleskový úder zastihl Rusko ráno 22. června. Nálety 

německých bombardérů zničily cíle dříve, než sovětské protiletadlové dělostřelectvo mohlo 

vystřelit. Útok podlomil důvěru v Stalinovu schopnost vést sovětskou zahraniční politiku. 

Aby nemusel vysvětlovat své chyby, strávil deset dnů v naprosté samotě. 

 

Winston Churchill vydal 22. června 1941 historické prohlášení, ve kterém slíbil 

Rusku podporu Britů. Duchovní vůdce ruského odporu se do Kremlu vrátil 2. července 

1941 a den po návratu promluvil z rozhlasu. Nařídil evakuaci žen a dětí z města. V ručně 

psaném dopisu poděkoval Stalin Rooseveltovi za přijetí dcery Světlany v Americe. Sovětská 

vláda i diplomatický sbor přesídlily do Kujbiševa. Sovětská vojska, posílena dělníky se 

zbraněmi, na střední moskevské frontě, bojovala ve dne v noci. Němcům se podařilo 

postoupit až na vzdálenost pětadvaceti kilometrů od hlavního města. Sovětská vojska začala 

protiofenzívou. Stalin převzal osobně vedení obranných operací. Vítězství v bitvě o Moskvu 

Stalina v očích obyvatel posílilo. Dalším vítězstvím u Stalingradu neobyčejně stoupl 

Stalinův význam. Na návrh Nejvyššího sovětu byl vyznamenán titulem „generalissismus“ a 

začalo se mu říkat „největší stratég všech dob a všech národů“. Zůčastnil se příprav na letní 

bojové akce roku 1943, bojiště Velké vlastenecké války navštěvoval bez předchozího 

oznámení. 

 

V soukromém životě se mu nedařilo. Zmizela jeho žena Rosa a ve Stalinově bytě 

bydlela Anja Markovna Černiková, asi třicetiletá blondýna, řadu let stenotypistka na 

ústředním výboru. Byla známa pro milou povahu a náklonnost k alkoholu. Její styky se 

Stalinem trvaly asi tři roky. V roce 1939 mu porodila dcerku. Dítě však bylo hned po 

porodu umístěno v dětském domově ústředního výboru strany pod jménem Naděžda 

Jossifovna Černiková. Anja odjela do ozdravovny ústředního výboru v Suchumi a od té 

doby o ni nikdo neslyšel. 

 

Jaltská konference na Maltě 
Sir Winston Churchill navštívil Moskvu a se Stalinem uzavřel „gentlemans 

egreement“, podle které Řecko zůstane ve sféře britských zájmů, zbytek Balkánu, včetně 

údolí Dunaje až po Bratislavu, se měl stát sovětskou zájmovou oblastí. Oba západní státníci 

se pak sešli na Maltě a letěli společně na Krym, kde došlo k historické „Jaltské konferenci“ 

se Stalinem a Molotovem. Když zemřel Roosevelt, Stalinův smutek nad smrtí amerického 

prezidenta nebyl pravděpodobně hraný. Nechal v Moskvě a jiných městech vyvěsit vlajky se 

smutečním flórem a dal oznámit v ulicích veřejnými tlampači smrt „milého přítele“. O 

měsíc později válka skončila. Pak se ještě konala konference „velké trojky“, započata 17. 

června 1945 v zámku Cäcilienhof u Postupimi, které se zúčastnil Churchill, Truman a 

Stalin. „Největší stratég“ věděl, že Spojené státy a Velká Británie, pracují na vývoji 

atomové bomby. Zřídil tedy Výbor pro atomový výzkum“, jmenoval se jeho předsedou. 

Rozhodl unést německé vědce, což zařídil Berija a jeho lidé. Nedlouho po zasedání ve 

Stalinově kanceláři byli sovětští vědci obklopeni německými, kteří již několik let pracovali 

na výzkumu Hitlerovi atomové bomby. Také v německých podzemních laboratořích se 
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pokračovalo v práci, teď pod sovětskou vlajkou. K dokonání práce měla posloužit kvalitní 

uranová ruda z českých jáchymovských dolů. 

 

Na vesnicích hladomor – v Kremlu pstruzi 
Po Leninově smrti si Stalin vybral „superbolševika“ Paukera, který zásoboval členy 

politbyra potravinami, obleky, auty, vilami a dalšími „naturáliemi“. Importoval pro ně 

poslední modely automobilů, lovecké psy, oblečení, vily. Jejich ženám a milenkám 

nakupoval v Paříži hedvábí, parfémy, šaty, punčochy a ostatní luxusní zboží. Pro Stalina 

specielně v zahraničí nakupoval obscénní a pornografické filmy. Paukera odměnil za 

„nákupy“ cadillacem, lincolnem a propůjčil mu nejvyšší vyznamenání, mezi nimi i Leninův 

řád. Do doby, než byl Pauker obviněn ze špionáže pro Německo a zastřelen ve věznici 

Lubjanka. 

 

Stalin snídani nebo oběd začínal osminkou vodky, kterou naráz vypil. Pak snědl dva 

slanečky s nakrájenou cibulí, naloženými okurkami a černým chlebem. Vypil další osminku 

vodky. Pak jedl skopové kotlety s opékanými brambory, nebo gruzínský šašlik, pstruha, 

pečenou kachnu, kaviár, uzeného lososa, keksy. Měl rád i bílý chléb tlustě namazaný 

máslem, citronový čaj, slazený jahodovou nebo brusinkovou marmeládou. Večeře mezi 20. 

a 21. hodinou nezačínala vodkou, ale borščem s černým chlebem. Následoval uzený losos a 

vejce nebo ryba. Hlavním jídlem byl šašlik, pilaf nebo zvěřina. Pak ovoce, zákusky, káva. 

Během jídla pil Stalin láhev lehkého kavkazského vína. 

 

Byty stranických funkcionářů byly vybaveny nábytkem z carských paláců nebo 

majetku ruské šlechty a bohatých předrevolučních obchodníků. Majitelé byli buď zabiti, 

zatčeni nebo se jim podařilo z Ruska uprchnout. Byty byly dvou až třípokojové a rodiny 

kremelských funkcionářů používali společnou kuchyň. 

 

To všechno si dopřával vůdce lidu v době obrovského hladu v Rusku. V době, kdy 

manželé, kteří byli dlužni výživné na děti, putovali až na pět let do vězení. 

 

„Jedovatí hadi v posteli“ zradili 
Stalin opět zatoužil po rodinném krbu a za ženu si vybral Jevgenii Pavlovnu 

Movšinu. Malá dívka kolem třiadvaceti let, která byla neteří člena politbyra Andrejeva a 

byla hrdá na to, že si jí „velký Stalin“ všimnul. Jenže Jevgenie tajně milovala Kolčakova, 

pětatřicetiletého, vzhledného muže. A tak po šesti letech soužití, když našel Jevgeniji 

s Kolčakovem v posteli, Stalin zavolal Beriju. Oba provinilci byli nazí a krváceli z úst a 

nosů. Lavrentij se dostavil do pěti minut, a Stalin, oba ještě držíce za vlasy, mu nařídil: 

„Odstraň ty jedovaté hady z mých očí! Postarej se o to, abych se s nimi a s jejich smrdutými 

jmény už nikdy nesetkal!“ Berija později oznámil, že oba „zrádci“ byli odvedeni do 

Lubjanky. 

 

Tentokrát Stalin nepoužil jedy pro „nutné případy“, které měl uloženy v osobní 

skříňce, vyřezávané tmavé komodě, stojící v pravém rohu jeho pracovny. Stalinova 

kancelář byla strážnými hlídána ve dne v noci a i nejbližší spolupracovníci nebyli ke 

kancelářím vpuštěny bez Stalinova osobního povolení. Stalinova milostná dobrodružství 
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trvala až do listopadu 1952. Tentokrát si vybral Lidu Michailovnu Vavrinu. Dle vyprávění 

Beriji byla „Lidočka“ větší než Stalin, velice hezká a vypadala ve svých čtyřiceti letech 

pouze na třicet. 

 

Stalin proti Vlasovovi, Titovi, lékařům… 
Stalin vyvolával další rozepře, když se pustil do generála Vlasova, který v době války 

přeběhl na stranu Němců a vytvořil armádu bojující proti bolševcikému teroru. Zapomněl 

na Vlasovovu významnou hrdinskou roli, kterou sehrál v boji o Moskvu. 

 

Dostal se do sporu s vládou v Jugoslávii, kterou považoval za nepřítele a protivníka 

Sovětského svazu. Stranického šéfa Tita Stalin nazval „zrádcem, banditou, zběsilou opicí, 

sprostým trpaslíkem a užvaněným papouškem.“ Stalinovi vadily Titovo plány vybudovat 

kvetoucí Jugoslávii, aniž by se předem dovolil Kremlu. Tito odpověděl, že jugoslávský lid si 

vybojoval svobodu vlastními silami a ne bodáky Rudé armády, jak Stalin s Molotovem 

tvrdí. A pokračoval: „Podle starého zvyku nám nadávají, že jsme špióni a zločinci, kteří 

vraždí vlastní národ. Ale v tomto obvinění není nic jiného, než přání zastřít vlastní zločiny.“ 

 

Sedmdesátiny J. V. Stalina byly oslavovány nadšeně v celém Rusku i v ostatních 

zemích východního bloku. Jako předseda Nejvyššího sovětu, na výslovný rozkaz, navrhl 

znovuzavedení trestu smrti pro přestupky špionáže a sabotáže. Tento nový zákon umožnil 

Stalinovi a Berijovi návrat k praxi předválečných masových „poprav v mezích zákona“. 

 

Stalin pokládal za nejdůležitější věnovat se především Dálnému východu. Měl už 

dohody s Číňany, začal podporovat komunistickou vládu v Koreji. 

 

1953: Poslední čistky a Stalinova smrt 
Stalin po krátkém váhání uposlechl tlaku Molotova, Kaganoviče, Mikojana a Beriji 

a nařídil další čistky. Byly namířeny proti veškerému obyvatelstvu Sovětského svazu a 

probíhaly během zimy 1952 až 1953. Následovala nová vlna antisemitismu, namířená proti 

všem Židům. Za Stalinova života byl jedním z posledních procesů tzv. „spiknutí lékařů“. 

Devět lékařů – z nich sedm Židů- přiznalo plány na zabíjení sovětských vůdců špatným 

ošetřováním. Byl zatčen šéf TASSu Palgunov, beze stopy zmizela Molotova žena (byla stejně 

jako Molotov židovského původu), zatčen byl dirigent Utěsov, náhle zemřel Stalinův přítel a 

sekretář Mechlis, zmizel také Vozněsenský. Ti, kteří v této situaci Židy podporovali, sdíleli 

okamžitě jejich osud. 

 

V noci 1. března byl Stalin postižen mozkovou mrtvicí. Ihned nařídil Malenkovi, aby 

Chruščov byl generálním tajemníkem strany. Radio Moskva neustále informovalo o 

Stalinově zdravotním stavu, že „nejlepší lékařské mozky“ se starají o zdravotní stav 

nemocného. V závěru prohlášení byla „výzva národům SSSR k jednotě, solidaritě, síle a 

ostražitosti a ke zdvojnásobení úsilí o výstavbu komunismu v zemi….“ 

„Ocelový muž“ zemřel 5. března 1953 v 21:50 hodin… 
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2004: Stalin trpěl silnou demencí 
Po smrti V. I. Lenina, který zemřel večer 21. ledna 1924, vydali lékaři prohlášení, že 

Lenin, kvůli luetickému vředu na mozku, posledních osm let života už nemyslel normálně. 

Podobně je tomu i s osudem Stalina. 

 

Britský badatel George El-Nimr, který v roce 2004 vystoupil na konferenci 

psychiatrů v severoanglickém Harrogate, tvrdí, že Stalin trpěl demencí, která se u něj 

začala projevovat v důsledku řady srdečních příhod a ovlivňovala jeho rozhodování. „Tím 

se vysvětluje chronická paranoa, úpadek jeho výjimečné inteligence a uvolnění  

nejsadičtějších rysů jeho sobnosti.“ Demence postihuje paměť, inteligenci, pozoronost. Jak 

nemoc postupuje, dochází k degradaci osobnosti: „Choroba ovlivňuje i schopnost vůdce 

rozhodovat, rozpoznávat priority a určovat správný směr,“ dodal George El-Nimr. 

 
 (Za pomoci knihy „Soukromý život Josefa Stalina“ od autorů J. Fishmana aj. B. Huttona a z dalších zdrojů) 

 

AUTOR: Pepíno MARACZI, mobil: 605 017 546 


