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Anotace

Během  studené  války  docházelo  v  západní  anglojazyčné  historiografii  stalinismu  k  rozsáhlým 

proměnám a  vývoji.  Od  vzniku  této  disciplíny v  napjaté  atmosféře  Mccarthismu v  padesátých 

letech, přes reakce na Chruščovův 'tajný projev' na dvacátém sjezdu KSSS až ke dvěma rozsáhlým 

vlnám revisionismu docházelo k neustálému přehodnocování pohledu na Stalinův režim a způsob 

vládnutí. Mezi témata, která byla během studené války historiky stalinismu hojně diskutovaná, patří 

například  otázka,  do  jaké  míry  souvisely  velké  čistky  se  Stalinovou  osobností  a  do  jaké  šlo 

o nevyhnutelnost  komunistického  uspořádání,  případně  nakolik  centralizovaně  tyto  čistky 

probíhaly, jak silná byla Stalinova pozice v sovětském systému, jakou sehrál úlohu při vypuknutí 

studené války,  či  jak s  odkazem Josifa  Stalina pracovali  jeho následníci,  kteří  se  k  němu buď 

otevřeně  přihlásili,  nebo  stavěli  svoji  politiku  na  vymezování  se  vůči  němu.  Práce  porovnává, 

nakolik byl vývoj vnímání stalinismu na Západě a na Východě podobný, do jaké míry docházelo ke 

shodné  tematizaci  a  periodizaci,  a  zjišťuje,  jaké  otázky  byly  spojovány  s jednotlivými 

zahraničněpolitickými výkyvy studené války. Práce na základě srovnávaných autorů konstatuje, že 

hodnocení  vlády  Josifa  Stalina  se  na  Západě  a  Východě  sbližovalo  paralelně  s oteplováním 

vzájemných  vztahů  a  oddalovalo  s  jejich  ochlazováním,  nelze  však  tvrdit,  že  by  západní 

historiografie stalinismu sloužila jakožto ryze legitimační nástroj politiky vůči Východu.

Annotation

There were extensive changes and developments in the Western English-language historiography of 

Stalinism during the Cold War. From the establishment of this discipline in the tense atmosphere of 

McCarthism in the 1950s, through reactions to Khrushchev's 'secret speech' at the 20th Congress of 

the CPSU, to two large waves of revisionism, the views of Stalin's regime and his means of power 

have been constantly reassessed. Issues that were widely discussed by historians of Stalinism during 

the Cold War include,  for example, the extent to which the Great Purge was related to Stalin's 

personality, or if it was the inevitability of the communist order, how centralized these purges were, 

how strong Stalin's position was in the Soviet system, what role he played in the outbreak of the  

Cold War or how Joseph Stalin's legacy was worked by his successors, who either openly followed 

him or builded their policies on defining themselves against him. The work compares how similar 

the evolution of perceptions of Stalinism has been in the West and the East, the degree to which 

there has been consistent  thematization and periodization,  and identifies what issues have been 

associated with the various  foreign policy swings of  the Cold War.  The work then proves that 
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assessments of Joseph Stalin’s government converged in the West and East in parallel with warming 

of  mutual  relations  and  alienated  with  their  cooling,  yet  it  cannot  be  argued  that  Western 

historiography of Stalinism served as a purely legitimizing tool of policy toward the East.
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Stalinismus,  Josif  Stalin,  západní  historiografie,  studená  válka,  revisionismus,  velký  teror, 

totalitarismus

Keywords

Stalinism,  Joseph  Stalin,  Western  Historiography,  Cold  War,  Revisionism,  Great  Terror, 

Totalitarianism

Title

The development of English-language historiography of Stalinism during the Cold War

iv



Poděkování

Na  tomto  místě  bych  rád  vyjádřil  své  poděkování  paní  doktorce  Daniele  Kolenovské 

za neocenitelnou  pomoc  s  proniknutím  do  problematiky  a  velice  důslednou  zpětnou  vazbu 

poskytovanou ve všech etapách vytváření této práce.

v



Obsah

Úvod.....................................................................................................................................................1
Rozbor literatury...................................................................................................................................4
Historiografie stalinismu jako možný legitimizační nástroj.................................................................6
Periodizace stalinismu a jeho klíčová témata.......................................................................................9
Okolnosti vzniku západní sovětologie a stalinologie: Mccarthismus................................................12
1956 Nikita Chruščov a odsouzení kultu osobnosti...........................................................................15
Revisionisté, Brežněv a období détente..............................................................................................22
Konzervativní obrat: Ronald Reagan, Válka v Afganistánu a Michail Gorbačov..............................27
Závěr...................................................................................................................................................31
Seznam pramenů, literatury a dalších zdrojů......................................................................................35

vi



Úvod

Interpretace  každého  historického  období  prochází  v  čase  výraznými  proměnami,  a  to 

zejména,  je-li  spojena  s  aktuálními  politickými  zájmy.  Jednou  z  nejvýznamnějších 

historiografických otázek minulého století se stalo bádání o Josifu Stalinovi – o období stalinismu, 

případně  jeho kultu  osobnosti.  Vysvětlení  je  zřejmé  –  byl  to  právě  Stalin,  pod jehož  vedením 

Sovětského svazu začala studená válka, a právě on měl na její podobě značný podíl.

V roce 1945, kdy spojenecká koalice porazila nacistické Německo, nebyl výzkum historie 

Ruska a Sovětského svazu v USA příliš rozšířenou disciplínou. V obecné rovině to bylo způsobeno 

americkým nezájmem o dění za oceánem; mezi světovými válkami byla americká pozornost upřena 

zejména na vnitropolitické problémy, případně v pohledu zahraničních vztahů na oblast Latinské 

Ameriky.1 Záležitosti Sovětského svazu stály na okraji zájmu a značný podíl na jeho vykreslení 

měly například  skupinky levicově orientovaných novinářů  okouzlených ideou socialismu (často 

aniž by její sovětskou podobu kdy poznali).  Z většinového odbornějšího pohledu se ale jednalo 

pouze o další diktaturu.2

Velice rychle po skončení války se ovšem situace změnila. Postupně začínalo být jasné, že se 

ze  Sovětského  svazu  stane  globální  mocnost,  geopolitický  soupeř,  popřípadě  přímo nepřítel,  a 

americká  společnost  hledala  vysvětlení,  proč  k  tomuto  došlo  a  jak  nejlépe  reagovat.  Ač  tuto 

formulativní fázi nazývá americký historik studené války Timothy J. White poněkud vzletně jako 

"Sovětský expanzionismus – Neurotický medvěd",3 shoduje se s ostatními historiky na konstatování, 

že na ni měli zásadní vliv političtí představitelé spíše než historici.

V  každém  případě  došlo  ve  Spojených  státech  k  prudkému  nárůstu  zájmu  o  dějiny 

Sovětského  svazu,  a protože  vláda  Josifa  Stalina  nakonec  zabrala  polovinu  existence  tohoto 

časového útvaru a druhou polovinu velice výrazně formovala tím, že se od Stalinovy vlády jeho 

nástupci buď distancovali, nebo se k ní opětovně hlásili, představovala právě interpretace období 

stalinismu na Západě zcela zásadní výzkumné a společenské téma.

Pokud jde o zdroje využívané ke zkoumání stalinského Sovětského svazu, během prvních let 

studené války měli  západní historikové přístup pouze k některým dokumentům ze Smolenského 

archivu  ukořistěného  za  války  nacisty,  kromě  něj  vycházeli  hlavně  ze  svědectví  sovětských 

emigrantů.  Po  roce  1956  se  klíčovým  pramenem  pro  hodnocení  stalinismu  stal  tajný  referát 

generálního  tajemníka  Komunistické  strany  sovětského  svazu  Nikity  Chruščova  z  dvacátého 

1 Hart, Justin, Empire of Ideas: The Origins of Public Diplomacy and the Transformation of U.S. Foreign Policy. 
(New York: Oxford University Press, 2013), ISBN 978-0-19-977794-5.

2 Fitzpatrick, Sheila. "New Perspectives on Stalinism." The Russian Review. Vol. 45, No. 4. (October, 1986). s. 357.
3 White, J. Timothy. "Cold War Historiography: New Evidence Behind Traditional Typographies." International 

Social Science Review, Vol. 75, No. 3 and 4. (Fall, 2000). s.36.
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stranického sjezdu4). Z nedostatku zdrojů pramenila určitá vyhraněnost názorů na stalinskou éru a 

shoda nepanuje ani dnes, kdy máme mnohem lepší přístup k primárním pramenům. Další klíčovou 

charakteristikou dnešního bádání je též fakt, že téma již nemá mezinárodně tak výrazný ideologický 

aspekt. 

Při zpětném pohledu na bádání probíhající během studené války můžeme rozpoznat mnohé 

navzájem  se  prolínající  tendence  a  trendy  ve  vnímání  Stalinova  režimu.  Výrazný  zlom 

v interpretacích  pak  pochopitelně  představuje  rok  1991  a  rozpad  Sovětského svazu,  který  vedl 

k vydání množství nových publikací čerpajících z pramenů v otevřených sovětských archivech. Za 

všechny můžeme zmínit dnes již klasickou práci Johna Lewise Gaddise We Now Know: Rethinking  

Cold War History5 z roku 1997. Velký rozkvět v tomto období zažila i sociální historie, čerpající ve 

velké  míře  z  lokálních  archivů.  Vnímání  bipolárního  rozdělení  světa  ovšem  do  určité  míry 

přetrvalo, a proto v této práci pracuji s pojmy Východ a Západ v jejich obvyklém významu, kdy 

označují dva hlavní bloky utvořené během studené války s důrazem na obě hlavní velmoci6.

Ve  své  bakalářské  práci  se  prostřednictvím  kombinace  historiografického  výkladu 

a komparace pokusím postupně potvrdit nebo vyvrátit dvě dílčí hypotézy, abych mohl zjistit,  do 

jaké míry sloužila západní historiografie během studené války jako legitimizační nástroj politiky 

vůči  Východu.  Nejprve  budu  zkoumat  vývoj  a  vnímání  Stalina,  stalinismu  a  Stalinova  kultu 

osobnosti a ověřím, zda měly na Východě a Západě podobné etapy, akcentovaly podobná témata a 

dělící linie – před pádem Sovětského svazu v omezené míře, poté výrazněji. Posléze zhodnotím, jak 

aktuální  stav  vztahů  mezi  východním a západním  blokem působil  na  historiografické  vnímání 

Stalina. Cílem je posoudit, nakolik se sbližovalo odborné hodnocení v obou blocích v dobách, kdy 

docházelo  k  oteplování  vzájemných  vztahů,  případně  nakolik  se  rozcházelo,  když  se  vztahy 

ochlazovaly.

Důraz  je  v  této  práci  kladen  na  západní  historiografii,  konkrétně  na  anglosaský  svět  – 

Spojené Státy,  Velkou Británii.  Bádání v zemích jako je Francie nebo Německo bude věnována 

okrajová pozornost zejména protože se zahraniční politika těchto zemí v mnoha etapách studené 

války  do  značné  míry  od  linie  americké  odlišovala,  zatímco  Britové  ji  kopírovali  výrazněji. 

Historické bádání v samotném Sovětském svazu bude v práci reflektováno, ale kritériem pro jeho 

zařazení bude, jestli mělo na západní historiografii vliv (tedy jestli byli sovětští historici významněji 

citováni – což v důsledku též znamená, jestli byly jejich práce vydány v některém ze západních 

jazyků).  Tímto  nepřímým  způsobem  je  možné  posoudit,  jestli  názory  sovětských  a  ruských 

4 Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 
Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.65-66.

5 Gaddis, L. John. We now know: Rethinking Cold War History. (Oxford: Clarendon Press, 1997).
6 Judt, Tony. Postwar: A history of Europe since 1995. (New York: The Penguin Press, 2005). ISBN 1-59420-065-3. 

s.1-2.
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historiků na západní historiografii reálně působily nebo jestli se západní historiografie vyvíjela na 

sovětském bádání zcela nezávisle.

V celé  práci  je  reflektována  rovina  provázanosti  historiografie  s  mezinárodními  vztahy, 

reprezentovaná již zmíněnou otázkou, zda mělo oteplování a ochlazování vztahů mezi Západem 

a Východem vliv na stav historiografického bádání. Z toho pak přímo vyplývá teoretická otázka na 

pozadí,  která  se  týká  legitimizační  úlohy  historiografie.  Zajímá  mě  zejména  míra  souvislosti 

zlepšování mezinárodních vztahů s nástupem revisionismu. Přeměny a dominující narativy velice 

přehledně shrnuje úvod k  Cambridge History of Russia7 od amerického univerzitního profesora 

Ronalda Sunyho, který bude pro tuto část práce tvořit jeden ze základních zdrojů. Přehledné shrnutí  

západního revisionismu dále nabízí ruská historička Irina Pavlova ve studii Contemporary Western 

Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” Approach).8

Nyní, s časovým odstupem, máme veškeré výsledky bádání velice přehledně roztříděné a 

komplexně zpracované. To ovšem nelze považovat za samozřejmé, a protože právě volba témat a 

jejich akcentace hrála během studené války zásadní úlohu v celkovém vyznění historiografických 

prací. Jako konkrétní případ poslouží stalinské represe. V roce 1953, kdy byly vztahy mezi oběma 

bloky na bodu mrazu, a kdy v návaznosti na Stalinovu smrt vycházely jeho nekrology, bylo téma 

represí upozaděno – zejména protože k němu v té době neexistovaly přesvědčivé prameny a důkazy 

s výjimkou svědectví ruských emigrantů (to se změnilo až roku 1956 projevem Nikity Chruščova). 

Celkový obraz Josifa Stalina tak byl  historiografií  vykreslován zřetelně jinak,  než o několik let 

později.  Podobná  změna  v  akcentovaných  tématech  nastala  ve  Spojených  státech  s  nástupem 

generace revisionistů a  posléze znova v roce 1991 s  otevřením sovětských archivů po rozpadu 

SSSR. Subtilnější změny probíhaly neustále.9

Pro účely této bakalářské práce nejprve na základě sekundární literatury sestavím maximální 

šíři témat i periodizace stalinismu. S oporou v tomto základu pak provedu analýzu jednotlivých etap 

vývoje  západní  sovětologie;  budu  například  posuzovat,  jak  frekventovaná  byla  v  dekádách  od 

Stalinovy smrti jednotlivá témata v dobové západní historické produkci. Těžím přitom z prací, které 

se  po  rozpadu  Sovětského  svazu  pokoušely  obecné  západní  historiografické  trendy  určitým 

způsobem kategorizovat, především z již výše zmíněného článku  Cold War Historiography: New 

Evidence Behind Traditional Typographies10 od Timothy Whitea a z monografie  We Now Know: 

7 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.1-64.

8 Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 
Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.65-91.

9 Jervis, Robert. "Review: Stalin, An Incompetent Realist." The National Interest. No. 50 (Winter, 1997/98). s.82-83.
10 White, J. Timothy. "Cold War Historiography: New Evidence Behind Traditional Typographies." International 

Social Science Review, Vol. 75, No. 3 and 4, (Fall, 2000).
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Rethinking Cold War History11 Johna Lewise Gaddise. Kromě nich v souhrnné kapitole 'Periodizace 

stalinismu a jeho klíčová témata' připomenu i některé dnešní autory, kteří nabízí jiné rozlišování 

fází Stalinovy vlády (například podle zdroje legitimity moci nebo podle povahy kultu osobnosti).

Rozbor literatury

Vzhledem k rozsahu literatury o období stalinismu není možné zohlednit veškeré názory a 

interpretace – proto je pro tuto práci klíčový výběr konkrétních myšlenkových proudů a v rámci 

nich pak identifikace vhodných reprezentantů pro každou posuzovanou etapu zkoumání stalinismu. 

S výjimkou krátkého počátečního období, kdy sovětologie vznikala (v kontextu Mccartismu) a kdy 

byla převažující linie hodnocení stalinismu poměrně jednolitá, není možné konstatovat, že by ve 

výkladu působení Josifa Stalina panovala mezi  anglosaskými historiky shoda. Proto jsou v této 

práci sledováni zejména historikové, jejichž odborná práce měla na vývoj západní historiografie 

stalinismu a směřování západní zahraniční politiky zásadnější vliv – jedná se o historiky, kteří byli 

často  citováni,  formovali  výrazné  trendy  v  bádání,  působili  na  oficiálních  postech  pro 

administrativu či na prestižních místech na západních univerzitách. Jejich práce v mnoha případech 

vycházely během studené války opakovaně v revidovaných verzích, byly všeobecně známé a měly 

zásadní vliv na směřování celého oboru.

Ani o východní historiografii se nedá říct, že by byla zcela jednolitá, tím spíše, že Sovětský 

svaz  nepředstavoval  jediné  ideové  centrum výkladu  komunismu  (tuto  jeho  pozici  zpochybnila 

nejprve Jugoslávie a posléze zejména Čínská lidová republika).  Tato práce nicméně zkoumá na 

pozadí analýzy výzkumu stalinismu i kontext vztahů Západ-Východ s důrazem na vztahy obou 

supervelmocí: USA a SSSR. Proto ve výzkumu zohledňuji sovětskou historiografii, o které můžeme 

prohlásit, že před pádem Sovětského svazu poměrně kopírovala stanoviska politbyra,12 respektive 

jeho  prvního  či  generálního  tajemníka.  Rozsah  práce mi  bohužel  nedovoluje  sledovat  disentní 

stanoviska, která nad problémy stalinismu vznikala i v samotném politbyru, třebaže i ta ovlivňovala 

vztahy SSSR k Západu. Ačkoliv již žádný ze Stalinových nástupců neprosadil obdobně diktátorský 

způsob vládnutí, jejich postavení bylo jednoznačné. Svědčí o tom i skutečnost, že s výjimkou Nikity 

Chruščova  se  na  vrcholu  moci  všichni  udrželi  až  do  své  smrti13).  Jak  dokládám v  následující 

kapitole  Legitimizační  úloha  historiografie  stalinismu,  východní  přístup  k  historiografii  byl  od 

11 Gaddis, L. John. We now know: Rethinking Cold War History (Oxford: Clarendon Press, 1997).
12 "Such an approach inevitably “dissipates” the reality being studied: most Soviet historians had no concept of their 

own history apart from the official version." Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in 
the 1930s (A Critique of the “Revisionist” Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.86.

13 Případně v Gorbačovově případu do okamžiku rozpadu Sovětského svazu.
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Západu odlišný a v popředí stála legitimizační a služebná úloha.14 Lze tedy říct, že spíše než aby 

historiografie  ovlivňovala  sovětskou  politiku,  působila  politika  SSSR  na  zkoumání  a  závěry 

sovětských historiků a utvářela obecnou podobu sovětské historiografie. Postava Josifa Stalina pak 

sehrála zásadní úlohu v tom, že se každý z jeho nástupců v čele SSSR se vůči jeho odkazu střídavě 

buď vymezoval  odmítavě  (Chruščov,  Gorbačov),  nebo  naopak  pozitivně  (Brežněv,  po  rozpadu 

SSSR částečně i Vladimir Putin).

Přístup západních a východních historiků ke Stalinovi byl v období před rokem 1956, kdy 

byly vztahy obou velmocí zcela chladné, diametrálně opačný – v Sovětském svazu lze nacházet 

veškeré  prvky  kultu  osobnosti,15 zatímco  na  Západě  je  optikou  totalitarismu  sovětský 

generalissimus  stavěn  na  úroveň  ve  světové  válce  poraženého  vůdce  Třetí  říše  Adolfa  Hitlera. 

Kromě klasické teorie totalitarismu Hanah Arendt, Carla Friedricha a Zbigniewa Brzezinského dobu 

silně ovlivnili někteří představitelé americké antikomunistické historiografie - Robert Tucker, John 

Hazard, Merle Fainsod, Bertram Wolf a Philip Mosely. Podobně se v alternativní britské levicové 

škole prosadili Edward Carr a Isaac Deutscher. Hlavním tématem období mezi roky 1953 a 1956 

byla  otázka,  jak  stalinovi  následníci  naloží  se  Stalinovým  odkazem.  Na  Západě  většinově 

převládalo přesvědčení,  že  se  povaha Sovětského svazu ani  jeho smrtí  nezmění  – a  že zásadní 

otázkou je, který z členů kolektivního vedení uspěje v mocenském boji.

Po  roce  1956 došlo  k  postupnému zlepšení  vztahů  mezi  Moskvou  a  Washingtonem 

v kontextu sovětského úsilí o 'mírovou koexistenci' obou bloků. Chruščovovo pojetí Josifa Stalina 

se přiblížilo západnímu, i v sovětském diskursu se objevuje téma zneužívání moci či diktátorských 

metod vládnutí. Historici na Východě se v letech 1956-1964 povětšinou podřídili názorům Nikity 

Chruščova,  který  ve  svém slavném  referátu  o  odsouzení  kultu  osobnosti  změnil  požadovanou 

interpretaci tohoto období. Na Západě byla v tomto období nadále dominantní teorie totalitarismu, 

v časově  odpovídající  kapitole  práce  sleduji  primárně  západní  reakci  na  tento  referát  –  téma 

revisionismu odkládám až do kapitoly věnující se brežněvovské éře. Jako reprezentativní ukázku 

západní  reakce  na  referát  využívám  články  historiků  Williama  Chamberlina,  Alberta  Parryho, 

Roberta Wolfa, Roberta Tuckera a Fredericka Barghoorna.

Sesazení  Nikity  Chruščova a  nástup  Leonida  Brežněva představuje  další  zásadní  změnu 

v přístupu ke Stalinově odkazu.16 Souběžně se změnami na Východě ovšem dochází k mírnějšímu 

(zejména ve srovnání s první polovinou padesátých let) hodnocení stalinského období i na Západě, 

14 Tůma, Oldřich. "Legitimizační funkce historiografie." (předneseno na 2. Historickém diskusním foru dne 18. 4. 
2000). Přístupné na: http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/tuma.htm

15 Z dnešních prací viz Pisch, Anita. The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953: Archetypes, 
inventions and fabrications (Canberra: ANU Press, 2016) a Plamper, Jan. "The Stalin Cult: A Study in the Alchemy 
of Power." The American Historical Review. Vol. 118, No.1. (February, 2013).

16 Conquest, Robert. Velký teror. (Praha: Academia, 2012). ISBN 978-80-200-2078-9. s.695.
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kde se výzkumu sovětských témat prosadil první revisionismus. V extrémním případě některých 

západních revisionistických historiků této doby byl Stalin stavěn v otázce vypuknutí studené války 

do  role  oběti,  převládající  interpretace  kladla  vinu  za  její  vypuknutí  na  obě  strany (atmosféru 

nepochopení, podezírání a rivality).17 Výběr relevantních zdrojů pro toto období je velice pestrý, pro 

účely této práce jsem vybral Robert Conquest, jehož monografii  Velký teror se věnuji v této práci 

opakovaně a  důkladněji,  nebo například Roberta  Tuckera,  Stephena Cohena a  jejich konferenci 

v Bellagiu.

Poslední období, charakterizované prezidentstvím Ronalda Reagana na americké straně a 

nástupem Michaila Gorbačova na straně sovětské, se opět v obecné rovině vyznačuje návratem ke 

kritičtějšímu  vnímání  odkazu  Josifa  Stalina.  Sověti  se  vrací  k  linii,  kterou  definoval  Nikita 

Chruščov, zatímco na Západě, kde akademický prostor ovládali revisionisté, došlo k určité syntéze 

předchozích  proudů,  kromě  ní  byla  ale  zajímavá  i  nová  vlna  revisionismu  druhé  poloviny 

osmdesátých let, odstartovaná Sheilou Fitzpatrick, a rozsáhlá kritiku spojená se snahou zkoumat 

sociální historii bez zohledňování vrcholné politiky.

V rámci  této  práce  jsem se  opíral  o  závěry,  které  o  stalinismu  učinily  dnešní  autority 

v oboru. Jejich práce využívám například pro doplnění kontextu či zpřesnění popisovaných otázek 

prostřednictvím  dnešních  znalostí.  Ze  všech  prací  bych  chtěl  vyzdvihnout  zejména  Stalinův 

životopis od ruského historika Olega Chlevňuka nazvaný jednoduše  Stalin: Nový životopis, dále 

The Cambridge History od Russia, díl třetí editovaný americkým profesorem Ronaldem Sunym, 

obecné ruské dějiny  Dějiny Ruska 20. století ruského historika Andreje Zubova nebo souhrnnou 

studii  Contemporary  Western  Historians  on  Stalin’s  Russia  in  the  1930s  (A  Critique  of  the  

“Revisionist” Approach) ruské historičky Iriny Pavlovy.

Historiografie stalinismu jako možný legitimizační nástroj

Hlavní teoretická otázka této práce se týká legitimizační úlohy historiografie. Na Západě 

nebyla (s částečnou výjimkou období Mccarthismu) předpokládána oddanost této vědy jedinému 

narativu (který byl zrovna vyžadovaný stranou s ohledem na momentální vývoj a cíle) tak, jak bylo 

běžné na Východě, ale naopak zde docházelo k otevřené debatě a vzájemnému soupeření výkladů 

stalinismu souběžně s politickým vývojem a nezávisle na něm. 

Jak jsem již zmínil v úvodu, před druhou světovou válkou stálo dění v Rusku a později v 

17 White, J. Timothy. "Cold War Historiography: New Evidence Behind Traditional Typographies." International 
Social Science Review, Vol. 75, No. 3 and 4, (Fall, 2000). s.40-42.
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SSSR po značné míry mimo zájem jak amerických badatelů,  tak americké politiky (která se  v 

meziválečném období orientovala zejména na region latinské Ameriky v rámci politiky dobrého 

sousedství).  Jak  popisuje  Justin  Hart  v  monografii  Empire  of  Ideas:  The  Origins  of  Public  

Diplomacy and the Transformation of U.S. Foreign Policy, rozsáhlejší zahraničněpolitický aparát a 

celkově důraz na zahraniční politiku vznikal ve Spojených státech až po druhé světové válce.18

Během druhé světové války bylo vnímání Sovětského svazu ve Spojených státech velice 

kladné. Můžeme zmínit například velký komerční úspěch memoárů  Mission to Moscow bývalého 

amerického velvyslance  v  Moskvě Josepha Edwarda  Daviese,  které  jsou  pozoruhodné zejména 

naprostou nekritičností  vůči stalinismu.19 Počátky rozčarování ze sovětských spojenců se ovšem 

začínaly objevovat již v době jaltské konference. Zcela typickým příkladem práce, která vystihla 

náladu americké exekutivy a posloužila jako legitimizační podklad pro tvorbu amerického přístupu 

vůči Sovětskému svazu (a tvorbu politiky zadržování),  je  Dlouhý telegram a  Zdroje sovětského 

jednání20 George Kennana. V této době ještě existovaly alternativní pohledy na způsob vládnutí a 

záměry Josifa Stalina. To se ovšem změnilo na začátku padesátých let během Mccarthismu. Během 

něj byla svoboda bádání vyrazněji omezena (stimuly byly jak pozitivní – financování žádoucího 

výzkumu,  tak  negativní  –  hrozba  obvinění  ze  sympatizování  s komunismem).  V  konečném 

důsledku došlo v historiografii k naprosté převaze klasické teorie totalitarismu, která se hluboce 

zakořenila a zůstala přítomná po celou dobu studené války.

V pozdějších obdobích, zejména po roce 1956, kdy Nikita Chruščov odhalil kult osobnosti 

a hlavně  realizoval  strategii  'mírového  soužití',21 ovšem vznikala  politická  potřeba  ospravedlnit 

určitou  spolupráci  se  Sovětským svazem.  V tomto  kontextu  vznikaly  spousty revisionistických 

přístupů západních historiků.  Pokud by po celou válku dominovala klasická teorie totalitarismu 

(která,  zjednodušeně,  staví  komunismus  na  podobnou úroveň jako nacismus),  případné dohody 

obou velmocí by byly pro západní politiky obtížně omluvitelné a vysvětlitelné. V této práci chci 

zejména zkoumat,  jakým způsobem do těchto  proměn na  Západě zapadal  odkaz Josifa  Stalina. 

Pramenila narůstající spolupráce výhradně ze skutečnosti,  že již Stalin nebyl u moci a americká 

politika předpokládala, že nová generace sovětských vůdců bude jiná a přístupnější dialogu? Nebo 

byl Sovětský svaz a Stalin i nadále vnímáni jako nerozlučná dvojice, která ovšem byla do té doby 

18 Hart, Justin, Empire of Ideas: The Origins of Public Diplomacy and the Transformation of U.S. Foreign Policy 
(New York: Oxford University Press, 2013), ISBN 978-0-19-977794-5.

19 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.19. V češtině vyšlo v roce 1947 jako Poslání do Moskvy.

20 Který vyšel o rok později pod pseudonymem X v časopise Foreign Affairs. V originále nazvaný The Sources of 
Soviet Conduct.

21 Mezi její první projevy patřilo uzavření Státní smlouvy s Rakouskem v květnu 1955 a následně ženevská konference 
v červenci 1955, kde se Chruščov setkal s Dwightem Eisenhowerem, Anthony Edenem a Edgarem Faurem. 
Vykoukal, Jiří, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 
2. vydání (Praha: Libri, 2017). ISBN 978-80-7277-561-3. s.327-328.
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zastánci totalitarismu vykreslena nespravedlivě a zbytečně negativně? Ve prospěch první možnosti 

by  svědčilo  například  to,  jak  někteří  revisionisté  vnímali  událostí  Velké  říjnové  revoluce  – 

kritickými  slovy Martina Malii22 jako:  "demokratizační  hnutí,  které dokázalo přežít  i  Stalinova  

zvěrstva a stále reprezentuje pracující a směřující k určitému typu sociální demokracie.".23 Co se 

týče zhodnocení,  do jaké  míry západní  historiografie  stalinismu plnila  legitimizační  funkci,  lze 

vysledovat sestupný trend související s kvalitativními proměnami sovětského režimu, kdy již žádný 

ze  Stalinových  následníků  nedokázal  nastolit  podobný  model  diktátorské  moci,  s  narůstajícím 

časovým odstupem a s tím, že některé revisionistické proudy byly pro legitimizační funkci příliš 

kritické vůči západní politice.

Po  pádu  Sovětského  svazu  došlo  v  západní sovětologii  k  zásadním proměnám.  Kromě 

přístupu  k  novým  pramenům  a  archivním  materiálům  nebo  možnosti  navázání  spolupráce 

s výzkumníky  v  zemích  bývalého  socialistického  bloku  také  přestala  západní  historiografie 

stalinismu  plnit  legitimizační  funkci  –  ačkoliv  byla  Ruská  federace  nástupnickým  státem 

Sovětského svazu, komunisté se ocitli v opozici24 a systém fungoval na jiných základech.

Co se týče Východu, zde byla situace mnohem přehlednější. Jak píše již zmíněný Oldřich 

Tůma, pro legitimizaci komunistického režimu (v Československu i Sovětském svazu) byla historie 

velice důležitá: "...Byl konstruován a prezentován konzistentní a univerzální výklad dějin. V českém  

prostředí  (podobně  jako  jinde  –  Rusko,  Polsko  aj.)  byla  tato  obecná  legitimizace  doplněna  

konstrukcí  národních  dějin  jako  procesu,  v  němž  komunisté  nakonec  naváží  na  “pokrokové  

tradice”. Pomocí argumentů z oblasti historie samozřejmě legitimizují své cíle, svou existenci atd.  

i jiné “moderní” politické směry, státy, národy apod... Komunismus ovšem legitimizuje sám sebe  

mnohem ucelenějším výkladem dějin – např.  dějiny starověkého Předního východu hrály stejně  

významnou roli jako dějiny novodobé (a debaty o asijském výrobním způsobu byly stejně relevantní  

a vedeny a sledovány se stejnou urputností jako debaty na témata z moderních dějin). Tam, kde  

nestačily  vlastní  síly,  byl  univerzální  obraz  doplněn  překlady  ze  sovětské  historiografie  –  viz  

ucelené desetidílné dílo Dějiny světa, na němž se značná část české historické obce podílela také  

v 50. a 60. letech překlady...".25 Zajímavější na Východě ale může být situace po rozpadu SSSR. 

22 Martin Malia se proslavil zejména monografií The Soviet Tragedy (1994), napsal mj. předmluvu k The Black Book 
of Communism. Během studené války aktivně vystupoval proti revisionismu v otázkách povahy sovětského zřízení.

23 Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 
Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.65-66.

24 Zde ovšem stojí za připomenutí, že například v parlamentních volbách v roce 1995 komunisté pod vedením 
Gennadije Zjuganova přesvědčivě zvítězili a v prezidentských volbách o rok později zvítězil nad jejich kandidátem 
velice nepopulární Boris Jelcin až ve druhém kole a pouze díky velice štědré finanční podpoře a pomoci médií 
vlastněných jeho bohatými podporovateli. Jak píše Steven Myers: "Jelcin sice triumfoval, ovšem za úděsnou cenu 
pošlapání demokratických hodnot v podobě špinavých triků, lží a korumpující moci peněz." Myers, Lee Steven. 
Nový car: Vzestup a vláda Vladimira Putina. (Praha: Argo, 2016). ISBN 978-80-257-1752-3. s.100-102.

25 Tůma, Oldřich. "Legitimizační funkce historiografie." (předneseno na 2. Historickém diskusním foru dne 18. 4. 
2000). Přístupné na: http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/tuma.htm
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Stalin byl po letech negativního vnímání, které začalo za Gorbačova a nezměnilo se během vlády 

Jelcina, opět rehabilitován během druhého období prezidentství Vladimira Putina.26 Dnešní vnímání 

stalinismu je v Ruské federaci rozpolcené. Rozpolcená je i ruská historiografe – kromě řady velice 

kvalitních prací o dějinách Sovětského svazu (připomeňme třeba rozsáhlé  Dějiny Ruska Andreje 

Zubova nebo práci Olega Chlevňuka) zde vychází řada děl pochybné kvality. Vladimir Putin, sám 

poměrně dobrý znalec ruské historie a myšlení,27 a někteří jeho poradci se Stalinovým odkazem při 

legitimizaci  vlastní  politiky pracují  dodnes.  V důsledku toho se celkové vnímání  Josifa  Stalina 

velice vychýlilo. Ještě v roce 2016 vnímalo Stalinovu historickou roli negativně 32 % respondentů, 

v roce 2019 klesl jejich počet na 19 %. Naopak kladně v novějším průzkumu Stalinovo vládnutí 

hodnotí 70 % Rusů oproti 54 % z roku 2016.28

Periodizace stalinismu a jeho klíčová témata

Ani samotné období vlády Josifa Stalina nelze považovat za jednolitý celek, třebaže někteří 

autoři etapy jeho vládnutí příliš nerozlišují. Tento pohled je typický zejména pro první fázi bádání, 

kdy panoval naprostý nedostatek vhodných pramenů. Obvykle je nicméně zmíněn přinejmenším 

jeden,  mnohdy více,  zlomový okamžik,  kdy došlo ke kvalitativním proměnám Stalinovy vlády. 

Například Martin McCauley vnímá jako tento zlom v referátu Nikity Chruščova rok 1934.29 Soudí, 

že  Stalin  dle  chruščovovského  výkladu  před  tímto  rokem pouze  vykonával,  co  bylo  nezbytné, 

v souladu s linií nastolenou Vladimírem Leninem a komunistickou stranou. Naopak po roce 1934 se 

od zásad leninismu odchýlil, zneužíval svoji moc, odchýlil se od zásad kolektivního vedení a tak 

dále. Craig Nation těmto dvěma Stalinům výstižně říká 'Stalin the bolshevik'  (před rokem 1934) 

a 'Stalin the terrorist dictator' (v pozdějším období).30

Běžnější je rozdělení Stalinovy vlády na období před a po Velké vlastenecké válce.31 Stalin 

během ní dokázal změnit svůj veřejný obraz, odpoutat se od Lenina a také výrazně posílit svoji  

moc. Souběžně s tím docházelo ke společenským změnám – například k omezení státní ateistické 

26 Puddington, Arch. "Breaking Down Democracy: Goals, Strategies, and Methods of Modern Authoritarians." 
Freedom House. (June 2017).

27 Hill, Fiona a Clifford Gaddy. "Putin and the Uses of History." The National Interest. No. 117. (January/February, 
2012). s.22-23.

28 Průzkum Levada Center z 21. až 27. března 2019. "Stalin’s Approval Rating Among Russians Hits Record High – 
Poll." The Moscow Times. (16 April, 2019). Přístupné na: https://www.themoscowtimes.com/2019/04/16/stalins-
approval-rating-among-russians-hits-record-high-poll-a65245

29 McCauley, Martin. The Khrushchev Era 1953-1964. (Harlow: Longman, 1995). ISBN: 978-0-582-27776-2. s.43.
30 Nation, Craig. Black Earth, Red Star: A History of Soviet Security Policy, 1917–1991. (Ithaca: Cornell University 

Press, 1992). s.209.
31 Tato (z pohledu západní historiografie nepřesná) terminologie je zde využita úmyslně. Ke zlomovým mocenským 

změnám docházelo až po napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941.
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propagandy  v  roce  1942  (souvisejícímu  se  snahou  během  války  ideologicky  využít  Ruskou 

pravoslavnou církev),32 a s celkovým obratem k ruskému nacionalismu – jak píše Andrej Zubov: 

"Stalin rychle pochopil, že předělová čára mezi bojujícími stranami nemá třídní, nýbrž nacionální  

charakter. Bolševici již od prvních měsíců války začali v národu více kultivovat cítění nacionálního  

(ne  socialistického)  partiotismu.  Témata  socialismu,  komunismu  a  světového  proletariátu  byla  

odvolána. Byla zřízena vojenská vyznamenání – Řád Alexandra Něvského, Bogdana Chmelnického,  

Alexandra  Suvorova,  Michaila  Kutuzova...".33 Jak  vidíme,  v  rámci  podpory  vlastenectví  byla 

vyzdvihována i ruská vítězství z carské éry.

Alternativou je rozdělení Stalinovy vlády podle zdroje legitimity. Tento přístup, typický pro 

historii všedního dne, využívá například česká historička Denisa Nečasová ve své monografii Nový 

socialistický člověk.34 Na konkrétních příkladech dokládá postupný vývoj Stalinova kultu osobnosti. 

Zmiňuje, že v prvních letech existence Sovětského svazu byla mocenská legitimita odvozována 

výhradně od duchovního otce nového státu – Vladimira Iljiče Lenina. Během tohoto období býval 

Stalin znározňován spíše v pozadí. Po Leninově smrti v roce 1924 pak byli oba státníci zobrazováni 

bok po boku – Lenin nalevo jako Stalinův vzor a učitel, Stalin vpravo jako pokračovatel nastolené 

linie. Ve třetí fázi byly obě postavy světového komunismu dávány na roveň – sovětská propaganda 

šířila stanovisko, že Stalinovy budovatelské úspěchy (realizace pětiletého plánu, výkladové spisy o 

marxismu-leninismu) jsou tak působivé, že se svému učiteli přinejmenším vyrovnal. Stále je ovšem 

kladen důraz na kontinuitu a osobnost Lenina představovala zásadní aspekt legitimizace Stalinova 

vládnutí. Poslední zlom ve způsobech zobrazení obou postav představovala druhá světová válka, od 

které následně Stalin odvozoval svojí legitimitu. Návaznost na Lenina byla v poválečných letech 

minimalizována, Stalinův kult začal nabývat až sakralizované podoby.35 Podobné dělení je běžné i 

v západních pracích o kultu osobnosti z pozdního období studené války, na které moderní česká 

historiografie často navazuje.

Co se týče obecného vývoje stalinské historiografie na Západě, až na některé případy se 

nijak výrazně neliší  od hlavních proudů západní  historiografie  studené války.  V prvních letech 

dominoval totalitaristický pohled, který určitým způsobem přetrvával až do rozpadu Sovětského 

svazu. Od pozdních šedesátých let již ale neměl výsadní postavení a stále více historiků se hlásilo 

k určitým revizionistickým tendencím. Tento směr vyvrcholil počátkem osmdesátých let. O určitou 

syntézu  'překonaného'  totalitarismu  a některých  revizionistických  proudů  se  pokoušel  post-

32 Zubov, Andrej  Borisovič,  ed..  Dějiny Ruska 20. století  – díl II. (Praha:  Argo, 2015).  ISBN 978-80-257-0964-1. 
s.115.

33 Tamtéž, s.119.
34 Nečasová, Denisa. Nový socialistický člověk: Československo 1948-1956. (Brno: Host, 2018) ISNB: 978-80-7577-

185-8.
35 Tamtéž, s.191-193.
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revisionismus. V polovině osmdesátých let nicméně dochází k druhé vlně revisionismu, která je ke 

Stalinovi  značně  shovívavá.  Po  skončení  studené  války  se  mnozí  historikové  přihlásili  k  tzv. 

'novému  pohledu'  (například  již  zmiňovaný  John  Gaddis,  který  ohledně  Stalinova  podílu  na 

rozdělení  světa  píše:  "S  ohledem  na  fakta,  která  dnes  známe,  je  podle  mě  stále  obtížnější  

představovat  si  vypuknutí  studené  války  bez  Stalina"36).  Rozlišit,  kdy  přesně  jaké  výklady 

dominovaly  historiografickému  diskursu  je  velice  obtížné,  vzhledem  k rozsahu  této  práce  se 

pokusím ke každému období vybrat reprezentativní představitele a hodnotit zejména jejich volbu 

témat a postojů a také legitimizační možnosti spojené s jejich tvorbou.

Důležitým a často diskutovaným tématem stalinismu byla po většinu studené války otázka 

kontinuity  a  diskontinuity  Stalinovy politiky  s  politikou  Vladimira  Iljiče  Lenina.  Toto  téma  je 

výrazné přinejmenším od roku 1956, a přetrvalo po celou dobu studené války. Mezi některé sporné 

body,  které  jsou  s  ním  nerozlučně  spjaty,  patří  diskuse,  jestli  byl  stalinismus  nevyhnutelnou 

podobou  ruského,  respektive  sovětského  komunismu,  nebo  jestli  jeho  podobu  utvářely  spíše 

vlastnosti  Josifa  Stalina,  případně lidí  v  jeho okolí  a  jeho podřízených.  Za všechny zvažované 

alternativy  můžeme  zmínit  práce  Stephena  Cohena  a  jeho  "Bucharinovskou  alternativu  ke 

stalinismu",37 nebo často diskutovanou otázku levicové opozice a Lva Trockého.38 Jedním z témat, 

které na toto navazují, pak je otázka limitů moci jednotlivce v sovětském režimu – šlo o diktaturu 

jednoho muže, nebo byla skutečná moc decentralizovaná? A jak velký vliv na směřování země měli 

ostatní členové politbyra? V dnešní debatě převažuje představa (přinejmenším pro pozdější období 

vlády)  o  téměř  neomezené  moci  –  Oleg  Chlevňuk  za  zlom  označuje  rok  1937:  "Pozůstatky  

kolektivního vedení sice přežily do poloviny třicátých let, koncem roku 1937 se však politbyro zcela  

podřídilo  Stalinově  vůli.  Teror  vynesl  jeho  moc  do  nových  výšin.  Stalin  se  nyní  stal  plně  

kvalifikovaným  diktátorem,  který  měl  v rukou  životy  nejen  běžných  občanů,  ale  i  životy  svých  

nejzasloužilejších spolubojovníků ve vedení.".39 Za studené války, a zejména k jejímu konci, ovšem 

byl rozšířen i alternativní obraz 'slabého diktátora'. Zcela zásadní je pro hodnocení tohoto období 

téma vyrovnávání se s obdobím velkého teroru, čistek a útlaku vlastního obyvatelstva obecně. Oba 

póly této debaty ilustuje Irina Pavlova na případu některých revisionistů konce osmdesátých let, pro 

které  je  Velký  teror  víceméně  'jezovštinou'  (což  je  téměř  doslovné  tlumočení  stalinské 

propagandy40)  a  jejich  protitezi,  kterou představuje  názor  hájený například  Geoffem Eleyem či 

36 "I find it increasingly difficult, given what we know now, to imagine the Soviet Union or the Cold War without 
Stalin." Gaddis, L. John. We now know: Rethinking Cold War History. (Oxford: Clarendon Press, 1997). s.34.

37 Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 
Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.69.

38 Daniels, V. Robert. "The Left Opposition as an Alternative to Stalinism." Slavic Review. Vol. 50, No. 2. (Summer, 
1991). s.277.

39 Chlevňuk, Oleg. Stalin: Nový životopis. (Praha: Paseka, 2016). ISBN 978-80-7432-684-4. s.204.
40 Podrobněji v kapitole 'Revisionisté, Brežněv a období détente'. Chlevňuk, Oleg. Stalin: Nový životopis. (Praha: 

11



Stephenem Cohenem, totiž že teror je tak zásadním znakem stalinského období, že nelze posuzovat 

žádné jeho aspekty bez jeho zohlednění.41 Mezi další důležitá témata spojovaná s Josifem Stalinem 

patří například stanovování příčin studené války (kdy byly za viníka postupně označovány 'sovětský 

expanzionalismus',  'americké  ekonomické zájmy'  a  'oboustranné nepochopení'  –  každá  z  těchto 

interpretací pochopitelně stavěla Josifa Stalina do zcela odlišného světla42). A v neposlední řadě je 

zde  optika  Stalina  skrze  kult  osobnosti  a každodenní  práci  s  veřejným  míněním  a  státní 

propagandou, což je téma, o kterém píše již Robert Tucker v padesátých letech43 a které se stalo 

ještě obvyklejší s nástupem historie všedního dne a zkoumání nového socialistického člověka.44

Okolnosti vzniku západní sovětologie a stalinologie: Mccarthismus

Ačkoliv  se  tato  práce  zaměřuje  na  podoby  a  role  západní  historiografie  v  období  po 

Stalinově smrti, je nutné alespoň letmo zmínit okolnosti, které formovaly počátky existence nové 

disciplíny – sovětologie – o několik let dříve. Jak jsem již zmínil, k systematičtějšímu výzkumu 

dění v Sovětském svazu docházelo na Západě až bezprostředně po druhé světové válce. Ronald 

Sunny identifikuje několik proudů, které se v prvních letech objevily, nicméně bezprostředně poté 

dochází k závěru, že v americké historiografii postupně převládlo vnímání Sovětů jako hrozby díky 

jejich komunistické ideologii a (ruské) povaze.45

Mccarthismus,  neboli  období  druhé  rudé  paniky,  tento  vývoj  upevnil  a  zakonzervoval. 

Odchýlení  se  směrem  k  smířlivějšímu  hodnocení  Josifa  Stalina,  Sovětského  svazu,  nebo 

komunismu obecně bylo rizikové – a mohlo snadno vést k ukončení kariéry. Naopak loajalita byla 

odměňována – a žádoucí sovětologický výzkum byl financován například Ústřední zpravodajskou 

Paseka, 2016). ISBN 978-80-7432-684-4. s.58-59, 177-178, 183-187.
41 "(The Stalinist terror) must be a central feature of the social history of Stalinism not because it was more important 

than anything else, but because it was an essential part of almost everything else." Pavlova, Irina. "Contemporary 
Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” Approach)." Russian Studies in 
History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.71.

42 White, J. Timothy. "Cold War Historiography: New Evidence Behind Traditional Typographies." International 
Social Science Review, Vol. 75, No. 3 and 4, (Fall, 2000). s.36-41.

43 Tucker, C. Robert. "The Metamorphosis of the Stalin Myth." World Politics. Vol. 7, No.1. (1954). s.56-60.
44 Z dnešních prací viz Pisch, Anita. The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953: Archetypes, 

inventions and fabrications. (Canberra: ANU Press, 2016), Nečasová, Denisa. Nový socialistický člověk: 
Československo 1948-1956. (Brno: Host, 2018), Pešková, Michaela. Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a 
30. let 20. století. (Plzeň: Západočeská univerzita, 2012) nebo Strong, Carol a Matt Killingsworth. "Stalin the 
Charismatic Leader?: Explaining the ‘Cult of Personality’ as a Legitimation Technique." Politics, Religion & 
Ideology. Vol. 12, Issue 4. (2011).

45 Které definuje následovně: "In 1946 Kennan sent his famous ‘Long Telegram’ from Moscow, reiterating that 
Russian behaviour was best explained by national characteristics. The inherent, intractable, immutable 
characteristics of the Russians as ‘Asiatics’ required the use of countervailing force to contain the Soviets’ 
aggressive tendencies." Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.20.
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službou, vládními úřady nebo americkou armádou.46 Americká historiografie v tomto období plnila 

podobnou roli, jako v Sovětském svazu – "odborně" legitimizovala zahraniční politiku založenou na 

principech  zadržování  komunismu.  Tento  stav  netrval  dlouho,  měl  však  zásadní  dopady. 

Ve výsledku  v  těchto  prvních  letech  zcela  převládly  některé  způsoby  interpretace  stalinismu. 

Na druhou  stranu  zde  byla  vytvořena  vhodná  východiska  pro  pozdější  rozvoj  revisionistických 

směrů.

V tomto kontextu není překvapivé, že americký diskurs v této době víceméně ovládl model 

totalitarismu, který byl ve Spojených státech definován zejména Carlem Friedrichem a Zbigniewen 

Brzezinským – dle jejich definice má totalitní diktatura šest základních vlastností – vládnoucí stranu 

(v jejímž čele je obvykle jediný vůdce), jednotnou oficiální ideologii,  mechanismus vykonávání 

teroru  (například  tajnou  policii  zcela  oddanou  režimu),  kontrolu  nad  prostředky  masové 

komunikace  a  šířením  ideí,  centrálně  řízenou  ekonomiku  a  monopol  nad  vyzbrojením.47 

Charakteristickým rysem tohoto modelu je, že nachází shodné rysy mezi německým nacismem a 

sovětským komunismem (ale  již  do něj  úplně nezapadá fašistická Itálie,  Polsko maršála  Józefa 

Piłsudského  nebo  frankistické  Španělsko),  díky čemuž  byl  již  po  vydání  kritizován  jako  příliš 

zjednodušují  a  abstraktní.48 Navzdory  určité  kritice  model  totalitarismu  v  západním  diskursu 

padesátých a většiny šedesátých let dominoval.49

Po Stalinově smrti byla významným tématem západní historiografické debaty otázka dalšího 

směřování  Sovětského  svazu  a  naložení  se  Stalinovým  odkazem.  Například  americký  historik 

Robert  Tucker  se  ve  své  práci   The Metamorphosis  of  the  Stalin  Myth50 věnuje  otázce,  jak  se 

Stalinovi nástupci v politbyru s generalissimovým odkazem vyrovnají  – a předpokládá,  že nové 

kolektivní  vedení  bude stále  zmenšovat  Stalinovu  úlohu  až  do  míry,  kdy jej  bude  prezentovat 

primárně jako prvního mezi rovnými, jako člověka, který byl též plně podřízen komunistické straně 

– Tucker předpovídá, že si strana postupně Stalinovo privilegované postavení přivlastní a místo 

'Stalinova kultu' vznikne 'kult komunistické strany' (slovy autora: "...Superhrdinské atributy vymizí,  

a místo nich se vyjeví méně smyšlené vlastnosti Leninova následníka a pokorného služebníka vůle  

Ústředního výboru. Výsledkem procesu bude přeměna Stalina z 'Otce lidu' na 'Syna strany'."51). 

46 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.21.

47 Ebenstein, William. Recenze monografie Totalitarian Dictatorship and Autocracy, od Friedrich, J. Carl a Zbigniew 
K. Brzezinski. World Politics Vol. 10, No. 2. (January, 1958). s. 277.

48 Schorske, E. Carl. Recenze monografie Totalitarian Dictatorship and Autocracy, od Friedrich, J. Carl a Zbigniew K. 
Brzezinski. The American Historical Review. Vol. 63, Issue 2. (January, 1958). s.367.

49 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.23.

50 Tucker, C. Robert. "The Metamorphosis of the Stalin Myth." World Politics. Vol. 7, No.1. (1954).
51 V originále: "The superhuman attributes vanish, to have their places taken by the scarcely less fictional qualities of 

a modest follower of Lenin and humble servant of the will of the Central Committee. The upshot of the process is the  
transfiguration of Stalin from Father of the People to Son of the Party." Tucker, C. Robert. "The Metamorphosis of 
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Tucker letmo zvažuje i možnost, že by se nové vedení od Stalinova odkazu odklonilo, ohlásilo by 

návrat k leninismu, ale z důvodů rizika nestability hodnotí tuto možnost jako 'smrtelné nebezpečí' 

pro  jakýkoliv  sovětský  režim,  který  by  nebyl  ochotný  připustit  veškeré  důsledky  tohoto 

rozhodnutí.52 Jak již dnes víme, Robert Tucker sice v roce 1954 nedokázal předpovědět, jak se dále 

naloží se Stalinovým odkazem, nicméně velice dobře odhadl některé důsledky návratu k leninismu.

Velice podobným směrem se ubíraly například úvahy Johna Hazarda, v té době profesora 

Ruského institutu při Kolumbijské univerzitě, uznávané autority poválečné sovětologie, vyjádřené 

ve  článku  A Political  Testament  for  Stalin's  Heirs.53 Soudil,  že  Stalinovy plány představené na 

sjezdu  strany v  roce  1952  budou  naplňovány  v  téměř  nezměněné  podobě  novým kolektivním 

vedením –  které  sice  učiní  některé  ústupky například  v  otázkách  vztahu  k  venkovu  (dnes  již 

z archivních pramenů víme, že některé reformy vztahu k rolníkům byly připravovány již v roce 

1952  a  byly  urychleně  schváleny  bezprostředně  po  Stalinově  smrti.  Oleg  Chlevňuk  v  této 

souvislosti  zdůrazňuje  například  komisi  pod  vedením Nikity  Chruščova,  která  měla  navrhnout 

rezoluci o zvýšení výkupních cen produktů živočišné výroby. Po Stalinově nesouhlasu "...Chruščov 

a  ostatní  členové  komise  zvolili  nejbezpečnější  cestu.  Nespěchali.  Skrývali  se  před  Stalinovým  

hněvem  a  čekali  na  jeho  smrt.  Když  konečně  přišla,  zpožděné  zemědělské  reformy  provedli  

okamžitě, a to ve větší míře, než byly původně plánovány."54), národnostním otázkám nebo většího 

důrazu na spotřební zboží, ale soudí, že hlavní linie Stalinova plánu dosažení komunismu (včetně 

rozsáhlých válečných příprav a nepřátelských akcí vůči západním státům) nebudou výrazně měněny 

a nové vedení bude hájit velice podobnou linii.55 Podobné názory můžeme najít i v mnoha dalších 

amerických odborných pracích této doby – názor, že se Stalinovou smrtí na povaze Sovětského 

svazu příliš nezmění, byl v letech 1953 až 1956 velice častý. Dle Ronalda Sunyho byl nejvlivnějším 

dobovým textem článek How Russia is Ruled56 od politologa Merle Fainsoda, který nenacházel ve 

prospěch změny sovětského režimu po Stalinově smrti žádné přesvědčivé důkazy.57 Stejný postoj 

zaujal i Bertram Wolfe, vlivný historik, poradce americké vlády v padesátých letech a posléze autor 

uznávaných biografií Lenina, Stalina a Trockého. Ten ve svém příspěvku z roku 1953 upozorňuje, 

že momentální ochota vést mírový dialog je pouze reakcí na současnou slabost režimu a je pouze 

otázkou času, kdy někdo opět zkonsoliduje moc a získá diktátorské postavení (podobně, jako to 

the Stalin Myth." World Politics. Vol. 7, No.1. (1954). s.56-60.
52 Tamtéž, s.57-58.
53 Hazard, N. John. "A Political Testament for Stalin's Heirs." International Journal. Vol. 8, No. 2. (Spring, 1953). 

s.75-82.
54 Chlevňuk, Oleg. Stalin: Nový životopis. (Praha: Paseka, 2016). ISBN 978-80-7432-684-4. s.334-335.
55 Hazard, N. John. "A Political Testament for Stalin's Heirs." International Journal. Vol. 8, No. 2. (Spring, 1953). 

s.75-79, 82.
56 V pozdějším zpracování How the Soviet Union Is Governed.
57 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.25.
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udělal sám Stalin po Leninově smrti).58 Podobně vnímal Stalinovu smrt i  další vlivný americký 

historik Philip Mosely, který též konstatoval, že mezi stalinským a postalinským Sovětským svazem 

není možné v metodách a cílech zahraniční politiky identifikovat žádné rozdíly.59 Ve Spojených 

státech tak nejen převládl výklad teorií totalitarismu, ale též přesvědčení, že je režim víceméně 

nereformovatelný.

I  k  tomuto  výkladu  nicméně  v  anglojazyčné  historiografii  existují  alternativy  –  letmo 

můžeme zmínit například britské levicové historiky. Zajímavá je zejména práce Edwarda Carra, 

který již na počátku padesátých let zmiňoval témata, která jsou typická pro americkou historiografii 

až v sedmdesátých letech. Carr je známý zejména svým nekritickým obdivem k říjnové revoluci 

i ke Stalinovi – běžně je kritizován za zlehčování teroru třicátých let (kdy například kolektivizaci 

považoval  za  nevyhnutelnou  součást  nových  poměrů).60 Jak  napsal  bezprostředně  po  Stalinově 

smrti:  "Pokud  porovnáme  Rusko  před  dvaceti  lety  s  Ruskem  dnešním,  vynikajícím  a  téměř  

dechberoucím kontrastem je vzestup Ruska na pozici jedné ze dvou světových supervelmocí. Tohoto  

bylo dosaženo úžasně rychlou expanzí a modernizací ruské ekonomiky. Tento úspěch nelze oddělit  

od osoby Stalina.".61 Všichni z britské levicové skupiny ovšem tento postoj nesdíleli – například 

jeho  přítel,  Isaac  Deutscher,  který  naopak  obhajoval  Lva  Trockého  a  snažil  se  zachránit 

"socialismus před zaměňováním se stalinismem".62 V této britské skupině historiků tedy můžeme 

vidět počátky diskuse, ke které se podrobněji vrátím v kapitole 'Revisionisté,  Brežněv a období 

détente' – konkrétně k otázce, jestli byl stalinismus nevyhnutelností bolševického vládnutí,  nebo 

naopak jeho deviací.

1956 Nikita Chruščov a odsouzení kultu osobnosti

Události dvacátého sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu představovaly pro další 

vývoj  historiografie  stalinismu  zásadní  zlom,  který  můžeme  srovnat  například  se  samotným 

58 Wolfe, D. Bertham. "The Struggle for the Soviet Succession." Foreign Affairs. Vol. 31, No. 4. (July, 1953). s.552-
555, 563-565.

59 "In the two years since Stalin's death there has not been the slightest evidence of any substantial change in the 
objectives and methods of Soviet foreign policy." Mosely, E. Philip. "How 'New' Is the Kremlin's New Line?" 
Foreign Affairs. Vol. 33, No. 3. (April, 1955). s.385.

60 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.33-34.

61 "If we contrast the Russia of twenty-five years ago with the Russia of today, the outstanding and almost breath-
taking contrast is the rise of Russia to become one of the two great world Powers; and this in turn is due to the 
astonishingly rapid expansion and modernization of the Russian economy. This achievement cannot be dissociated 
from the name of Stalin" Carr, H. Edward. "Stalin." Soviet Studies. Vol. 5, No. 1. (July, 1953). s.7.

62 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.35.
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rozpadem Sovětského svazu a zpřístupněním archivů. Ačkoliv se jednalo o jeden jediný projev, jeho 

význam spočívá v kombinaci několika faktorů – toho, že byl určen pouze pro užší okruh komunistů, 

a  na Západ se rozhodně dostat  neměl (což je v projevu výslovně zdůrazněno:  "K otázce kultu  

osobnosti musíme přistupovat se vší vážností. Tuto otázku nemůžeme vynášet mimo stranu a tím  

spíše ne do tisku. Proto o ní referujeme na neveřejném zasedání sjezdu."63), dále tím, že se na Západ 

dostal  v  neupravené  podobě  (velká  část  historiografického  bádání  se  sovětskými  dokumenty 

spočívala v jejich odideologizovávání, zatímco v tomto projevu byl Chruščov – na sovětské poměry 

a vzhledem k tomu, že projev nebyl určen veřejnosti – relativně neideologický). Chruščovův referát 

byl zásadní též tím, že do vědeckého diskursu přinesl nová témata, která se ani na Západě do té 

doby neakcentovala – zdůraznil bych zejména koncept 'kultu osobnosti' jako takový, a pak otázku 

zneužívání  moci,  čistek,  represí,  nucených  národnostních  přesunů  a  celkového  útlaku  obyvatel 

(respektive propojení  těchto jevů se Stalinem a nikoliv se socialistickým zřízením).  Tím, že se 

projev dostal velice rychle na Západ, mohlo nastat první období nacházení společného hodnocení 

Stalinovy vlády. Západní historiografie Sovětského svazu, která vznikala v atmosféře propukající 

studené války, byla vůči Stalinovi značně kritická již do té doby a přístup k novým tématům ji mohl 

prohloubit  a  rozvinout.  Stejně  tak  v  Sovětském  svazu,  kde  byl  názor  nejvyšších  politických 

představitelů pro interpretaci dějin zásadní, nastávalo období kritického pohledu na vládu Josifa 

Stalina.

Ačkoliv  tato  práce  čerpá  téměř  výhradně  ze  sekundárních  zdrojů,  na  projev  Nikity 

Chruščova se podívám jako na primární zdroj podrobněji. Jedná se totiž o jediný dokument, který 

umožnil  začlenění nových témat po diskursu.  Na tomto místě  je též nutno zdůraznit,  že Nikita 

Chruščov  nebyl  ani  zdaleka  důsledný  a  množství  zásluh  Stalinovi  přiznával.  Rozhodně  tímto 

referátem nedošlo ke přijetí západního pojetí totalitarismu. Naopak jej můžeme chápat jako snahu 

o očistění  idei  komunismu,  návrat  k  základům položeným Leninem,  což  byl  cíl,  který  západní 

historiografie pochopitelně neměla a mít nemohla. Další možný úhel pohledu pak je, že byl referát 

pouze prostředkem pro posílení moci a vlivu ve straně a politbyru.64 Proti tomuto výkladu můžeme 

zmínit  argument,  že  pro  posílení  osobní  moci  bylo  možné  zvolit  jiné,  méně  riskantní  metody. 

Například dle Craiga Nationa se lze na základě Chruščovovy osobnosti domnívat, že jeho útok na 

Stalina měl i silné osobní motivace.65 Pro tento výklad svědčí též fakt, že se jednalo (s mírnějšími 

korekcemi) o dlouhodobou politiku, do určité míry přítomnou po celou dobu jeho vlády, jak níže 

63 Tato, i všechny další citace z přeloženého referátu převzaty z: "O kultu osobnosti a jeho důsledcích: Projev prvního 
tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)." 
PragueColdWar. část 8.3. Dostupné na: http://www.praguecoldwar.cz/kult.htm

64 McCauley, Martin. The Khrushchev Era 1953-1964. (Harlow: Longman, 1995). ISBN: 978-0-582-27776-2. s.43-44.
65 Nation, Craig. Black Earth, Red Star: A History of Soviet Security Policy, 1917–1991. (Ithaca: Cornell University 

Press, 1992). s.209.
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ilustruji  na Chruščovově neformálním projevu před členy bulharské komunistické strany v roce 

1962. Ať si již budeme o motivaci Nikity Chruščova myslet cokoliv, jeho referát je zásadní tím, že  

z něj v následných letech západní  historiografie ve větší míře vycházela. Proto bych nyní ocitoval 

a okomentoval některé jeho pasáže.

Na  prvním  místě  bylo  v  projevu  akcentováno,  že  byly  "...napáchány  obrovské  škody 

porušením zásady kolektivního vedení ve straně a soustředěním nesmírné, neomezené moci v rukou  

jedné osoby.".66 Převedeno do západního vnímání tím bylo myšleno zejména zneužívání pravomocí, 

likvidace kontrolních  mechanismů a koncentrace  moci,  tedy typické  znaky totalitarismu,  jak je 

definují Carl Friedrich a Zbigniew Brzezinský, ale i jejich předchůdci.67

Následně se Chruščov vyjadřuje (k některým) čistkám ve straně; Popisuje praxi, která dle 

jeho interpretace začíná kolem roku 1935, v rámci které Stalin zavedl pojem 'nepřítel lidu'  jako 

prostředek ideologického boje znemožňující  efektivní  obranu obviněných.  Díky tomuto termínu 

bylo  možné: "...každého,  kdo  v  něčem  se  Stalinem  nesouhlasil,  kdo  byl  v  pouhém  podezření  

z nepřátelských  úmyslů,  každého,  kdo  byl  prostě  pomluven,  vystavit  těm  nejtvrdším  represím  

s porušením všech norem revoluční zákonnosti.".68 Ve způsobu, jakým Nikita Chruščov následně 

volí slova, lze pozorovat snahu o převedení veškeré odpovědnosti za čistky na Stalina – nebylo 

podle něj možné Stalinovy názory ovlivňovat:  "Ten, kdo se mu stavěl na odpor nebo se snažil  

dokazovat svůj názor, byl předem odsouzen k vyloučení z řídícího kolektivu a k pozdější morální  

i fyzické likvidaci.",69 případně: "Stalin ... jednal jménem ÚV, aniž se dotazoval na mínění jeho členů  

... často je ani neinformoval o rozhodnutích ve velmi důležitých stranických a státnických otázkách,  

která dělal individuálně.".70 - což také můžeme vnímat jako faktické uznání jeho absolutní vlády, 

které je v rozporu s některými pozdějšími západními historiografickými konstrukty o 'slabém vůdci' 

a decentralizované státní moci – k této problematice se ještě vrátím v následující kapitole v rámci 

akademické práce Roberta Tuckera, Roberta Conquesta a Sheily Fitzpatrick. Opačný pohled – že 

byly čistky nevyhnutelností  komunistického uspořádání,  v  referátu  pochopitelně  nenajdeme,  ale 

sám Chruščov připouští, že: "Zvůle jedné osoby podněcovala a připouštěla zvůli jiných.".71 Tedy že 

Stalinův příklad mohl vybízet k napodobování na nižších úrovních moci. Dodává ovšem, že toto 

napodobování bylo přímo vyžadováno Stalinovou směrnicí, podle které "je třeba rychle „dohnat“,  

66 "O kultu osobnosti a jeho důsledcích: Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu 
Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)." PragueColdWar. část 1.

67 Ebenstein, William. Recenze monografie Totalitarian Dictatorship and Autocracy, od Friedrich, J. Carl a Zbigniew 
K. Brzezinski. World Politics Vol. 10, No. 2. (January, 1958). s. 277.

68 "O kultu osobnosti a jeho důsledcích: Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu 
Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)." PragueColdWar. část 2.4.

69 Tamtéž, část 2.4.
70 Tamtéž, část 2.5.
71 "O kultu osobnosti a jeho důsledcích: Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu 

Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)." PragueColdWar. část 2.4.
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co bylo zmeškáno",72 což k akceleraci teroru i na nižší úrovni přímo vybízelo. Počátky teroru Nikita 

Chruščov spojuje s vraždou Sergeje Kirova, ze které Stalina nepřímo obviňuje.73

Jako další téma dokládající stalinské represe nastoluje Chruščov otázku nucených přesunů 

obyvatelstva.  Popisuje  Stalinovu  odpovědnost  za:  "...hromadné  vysídlování  celých  národů 

z rodných míst  včetně  komunistů  a  komsomolců bez  jakékoli  výjimky.  Vysídlování  tohoto  druhu  

přitom vůbec nebylo diktováno důvodem války.".74 Oba tyto ilustrativní příklady, čistky a nucené 

přesuny,  jsou  součástí  většího  obrázku,  který  nově  začal  hrát  významnější  roli  v  hodnocení 

stalinismu – totiž využívání (a zneužívání) represivních prostředků vůči vlastnímu obyvatelstvu. 

Postupem času se tyto čistky začaly spojovat spíše se Stalinem než se sovětským systémem jako 

takovým, nicméně debaty o míře odpovědnosti (včetně snah o zlehčování teroru třicátých let) byly 

jedním ze zásadních témat západní historiografie po celá sedmdesátá a osmdesátá léta.

Referát  o  odsouzení  kultu  osobnosti  byl  historiky na  Západě přijat  různě.  Někteří,  jako 

například americký historik  William Chamberlin,  jej  již  bezprostředně po sjezdu považovali  za 

'jeden z nejspektakulárnějších dokumentů lidské historie' a vyjádřili přesvědčení, že tímto končí 

možné historiografické spory o povahu Stalinovy vlády – Chamberlin přímo píše: "Jednou provždy 

tak končí historické dohady, které by jinak mohly jít do nekonečna. Stalin je nyní jedním ze svých  

nejbližších přisluhovačů označen za paranoidního tyrana s posedlostí vymyšlenými spiknutími, za  

sadistu, který osobně dovolil a podpořil mučení k získávání falešných přiznání, a za podvodníka,  

který předstíral vojenské schopnosti a hlubší znalosti ekonomie.".75 Chamberlin svůj článek využívá 

ke kritice všech, kteří měli na Stalinovo vládnutí jiný pohled (zmiňuje zejména 'jistého bývalého 

velvyslance' – míní tím pochopitelně naprosto nekritického Josepha Edwarda Daviese, který působil 

v letech 1936-1938 v Moskvě76), ale zároveň kritizuje i Chruščova za nedůslednost – zejména za 

opomenutí kolektivizace, hladomoru, či národnostních čistek v Pobaltí a Polsku (včetně Katyně) – 

a ačkoliv je mu za jeho projev vděčný, zcela v duchu totalitarismu nicméně neočekává zásadní 

změny povahy sovětského režimu:  "Celkový dojem z  některých pasáží  Chruščovova projevu je  

takový, že terorismus je jakožto nástroj politického boje zcela legitimní, pokud je namířen proti  

(správným) skupinám a třídám.".77 Stejné zhodnocení momentální povahy režimu nabízí i původem 

72 Tamtéž, část 3.5.
73 Tamtéž, část 3.4. Viz poznámka 86.
74 Tamtéž, část 5.1.
75 V originále: "It ends once for all a historical argument that might other- wise have gone on indefinitely. Stalin is 

now branded by one of his intimate henchmen as a paranoid tyrant with a mania for suspecting imaginary plots, a 
sadist who personally authorized and approved the use of torture to extract false confessions, and a fraudulent 
pretender as regards military genius and profound knowledge of economics" Chamberlin, H. William. "The Stalin 
Era and Stalin's Heirs." The Russian Review. Vol. 15, No. 4. (October, 1956). s.237.

76 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.19.

77 V originále: "Indeed the impression conveyed by some passages in Khrushchev's speech is that terrorism is an 
entirely legitimate instrument of politi- cal struggle, if it is limited to certain groups and classes" Chamberlin, H. 
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ruský, ale v Americe působící historik Albert  Parry:  "Stalinismus je nejen minulostí  sovětského  

impéria, ale též jeho přítomností, nehledě na drobné modifikace a přetvářky.".78 Podobný pohled na 

neměnnost  sovětského režimu má i  již  zmíněný historik  Robert  Wolfe,  který  poznamenává,  že 

Stalinovi trvala podobná dominance nad průběhem kongresů, kterou Chruščov předvedl již na svém 

prvním, přinejmenším tři až čtyři kongresy 'kolektivního vedení' – a že udělat proces podobný tomu 

s Beriou, který jeho nástupci stihli v řádu měsíců, se Stalin sám učil celou dekádu.79

Lze ovšem najít i významné historiky, kteří takto pesimističtí nebyli a Stalinovu smrt chápali 

jako předělovou událost v dalším vývoji SSSR. Typickým příkladem tohoto pojetí je Robert Tucker, 

který  v následujících  letech  začne  spojovat  stalinismus  s  osobnostními  rysy  Josifa  Stalina80 - 

počátky tohoto přístupu jsou patrné již nyní. Jak píše ve svém článku  The Politics of Soviet De-

Stalinization z roku 1957: "Velkou otázkou kolem Stalinovy smrti není, kdo jej nahradí, ale spíše co  

nahradí stalinismus? ... Smrt diktátora odhalila neoddělitelnou spojitost mezi Stalinovou osobností  

a jeho způsobem vládnutí. ... Není těžké vidět, proč Stalinova smrt musí znamenat destalinizaci. ...  

Stalin byl sluncem, kolem kterého se točil celý sovětský politický svět.".81 Proces destalinizace tak 

dle Tuckera začal již v roce 1953, okamžikem jeho smrti, a nikoliv až o tři roky později.82 Podobně 

situaci  popisuje  i  americký  profesor  z  Yale  (a  předtím  americký  atašé  v  Moskvě)  Frederick 

Barhoorn, který sice upozorňuje, že je stále velké riziko 're-stalinizace', ale za pravděpodobnější 

vývoj  považuje postupnou (byť ze západního pohledu velice omezenou) liberalizaci  sovětského 

režimu (a to zejména díky zcela pochopitelné snaze Stalinových následníků o zamezení návratu 

politického kanibalismu stalinské éry.83

William. "The Stalin Era and Stalin's Heirs." The Russian Review. Vol. 15, No. 4. (October, 1956). s.238, 244.
78 V originále: "Stalinism is not only the past of the Soviet empire but also its present, however slightly modified or 

prettified" Parry, Albert. "The Twentieth Congress: Stalin's 'Second Funeral'." American Slavic and East European 
Review. Vol. 15, Issue 4. (December, 1956). s.475.

79 Doslovně: "It took Josef Stalin three or four Congresses of "collective leadership" before he got to that point of 
complete domination of a Congress. It took Stalin more than a decade of experimentation before he could engineer 
his first trial, confession and execution such as was worked on Beria within less than a year after Stalin's demise." 
Wolfe, D. Bertham. "Stalin's Ghost at the Party Congress." Foreign Affairs. Vol. 34, No. 4. (July, 1956). s.559.

80 Flewers, Paul. "Stalin and the Great Terror: Politics and Personality in Soviet History." Critique: Journal of 
Socialist Theory. Vol. 39, Issue 2. (April, 2011). s.287-288 a Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of 
Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. 
s.23.

81  "The great question which Stalin posed by his death was not, Who shall take the place of Stalin? It was, rather, 
What shall take the place of Stalinism as a mode of rule and pattern of policy and ideas? The issue around which 
Soviet politics and Soviet history have revolved ever since Stalin died is the issue of de-Stalinization. The death of 
the dictator exposed the integral relationship between Stalin as the ruling personality and Stalinism as the system of  
rule." a "It is not hard to see why Stalin's death had to mean de-Stalinization. The Stalinist political order was a 
one-person system. The personality of Stalin was, by virtue of the intricate control mechanism described here, the 
focal force of Soviet politics, the sun around which the whole Soviet political universe revolved." Tucker, C. Robert. 
"The Politics of Soviet De-Stalinization." World Politics. Vol. 9, No. 4. (July, 1957). s.550, 568.

82  "The movement to decentralize and rationalize the administrative system began almost immediately after Stalin's 
death." Tucker, C. Robert. "The Politics of Soviet De-Stalinization." World Politics. Vol. 9, No. 4. (July, 1957). 
s.574.

83 V originále: "His successors are mostly men in their sixties who would like to avoid repetition of Stalin's political 
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Celková  neochota  mnoha  historiků  revidovat  ortodoxní  model  mohla  přispět 

k revisionistickým proudům, které se následně zaměřily i na Stalinův odkaz – například tím, že 

historici  podrobněji  zkoumali  vliv  jeho  osobnosti  na  formování  stalinismu,  a  nebo  tím,  že  že 

zaměřili na historii všedního dne a například na otázku kultu, který Stalin budoval. Těmto tématům 

se budu věnovat v následující kapitole 'Revisionisté, Brežněv a období détente'.

Nejprve bych se ale zaměřil na otázku, jestli a jak výrazně se během vlády Nikity Chruščova 

měnily  jeho  názory.  Použiji  pro  to  další  primární  pramen  –  Chruščovův  projev  z  roku  1962 

v Bulharsku.84 Důvody pro tuto volbu zdroje jsou následující: jedná se o projev z pozdního období 

jeho vlády, přednesený při méně významné, neformální příležitosti (na slavnostní večeři) a pro jiný 

okruh  posluchačů  (v  tomto  případě  je  vnímá  až  familiérně,  prokládá  svůj  proslov  anekdotami 

a osobními vzpomínkami, které by na Sjezdu nebyly vhodné). Účel a okolnosti tohoto projevu jsou 

tedy natolik odlišné, že jej můžeme využít jako doklad kontinuity Chruščovových názorů.

V tomto  projevu je  zvolena  následující  struktura:  Nejprve  je  vypočteno,  jak  naprostého 

vítězství bylo do roku 1937 dosaženo 'leninskou politikou',85 tehdy ještě realizovanou Stalinem. 

Následně je popsáno, jak Stalin tohoto vítězství 'zneužil' pro své vlastní politické a mocenské cíle.  

Popisuje, jak byli  likvidováni lidé,  kteří  svoji  tvrdou a oddanou prací nesli  na úspěchu zásadní 

podíl, a to jen proto, že byli oblíbení (jako příklad uvádí, stejně jako v roce 1956, vraždu Sergeje 

Kirova, kterou ale v tajném projevu podpořil pouze nepřímými důkazy86) – byť zde stojí za zmínku, 

že  například  Oleg  Chlevňuk  možnost  Stalinova  podílu  na  Kirovově  likvidaci  přesvědčivě 

zpochybňuje  –  teorii  o  vraždě  označuje  za  součást  oficiální  propagandy  během  Chruščovovy 

destalinizace a později též Gorbačovovy perestrojky, kterou od nich převzala i větší část historiků,87 

cannibalism. As long as they are in office, they have the strongest motive, namely, self-preservation, for seeing to it 
that "collective leadership" rather than autocracy armed with terror should prevail at the center of political power." 
Barghoorn, C. Frederick. "De-Stalinization: Temporary Tactic or Long Term Trend?" International Journal: 
Canada’s Journal of Global Policy Analysis. Vol. 12, Issue 1. (March, 1957). s.24.

84 "Speech of N. S. Khrushchev at a friendly dinner in Yevksinograd (Varna), 16 May 1962." Wilson Center Digital 
Archive. Převzato z Istochnik. No. 6. (2003). Přístupné na: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113341

85 V anglickém překladu: "We achieved a position where the Party was strong as never before. A complete victory, so 
to speak, a victory of the Leninist policy" "Speech of N. S. Khrushchev at a friendly dinner in Yevksinograd (Varna), 
16 May 1962." Wilson Center Digital Archive. Převzato z Istochnik. No. 6. (2003). Přístupné na: 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113341

86 Slovy Nikity Chruščova: "Jsou důvody k domněnce, že Kirovovu vrahovi Nikolajejvovi pomáhal někdo z lidí, kdo 
měli Kirova střežit... Velmi podezřelá je ta okolnost, že čekista přidělený k ochraně Kirova, který byl pak 2. prosince 
1934 vezen k výslechu, byl při „autohavárii“ zabit, přičemž žádná z osob, které ho doprovázely, zranění neutrpěla...  
Lze se domnívat, že (vedoucí pracovníci správy lidového komisariátu v Leningradě) byli zastřeleni proto, aby se 
zahladily stopy organizátorů Kirovovy vraždy." "O kultu osobnosti a jeho důsledcích: Projev prvního tajemníka ÚV 
KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)." PragueColdWar. část 
3.4. Stejnou argumentaci (podezřelou autohavárii, zvláštní selhání ochranky) nalezneme i v západních pracích. Oleg 
Chlevňuk ale tyto 'náhody' přesvědčivě objasňuje.

87 Včetně Roberta Conquesta a jeho monografie Stalin And The Kirov Murder z roku 1989. Homberger, Eric. "Robert 
Conquest obituary." Guardian. (5 August, 2015). Dostupné na: 
https://www.theguardian.com/books/2015/aug/05/robert-conquest
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zejména  v  období  před  pádem  Sovětského  svazu88).  V Chruščovově  bulharském  proslovu  je 

vyjmenováno podobných případů likvidace loajálních komunistů hned několik – vesměs, ale nikoliv 

výhradně se jedná o oběti Moskevských procesů. Následuje popis budování kultu osobnosti, který 

je motivován Stalinovým přesvědčením, že je prosperita Sovětského svazu hlavně jeho zásluhou.89 

Příkladem, který svým posluchačův nabízí,  je vznik Stalinova životopisu – s  jeho korekturami, 

úpravami  a  větami  typu:  "Jak  říkají  lidé.."/  "Jak  si  myslí  lidé  Sovětského  svazu..".90 Asi 

nejkřiklavější ukázku osobního vylepšování životopisu pak zmiňuje Oleg Chlevňuk – Josif Stalin si 

do něj vepsal i následující souvětí: "Stalin mistrně plnil úkoly vůdce strany a lidu za plné podpory  

všeho sovětského lidu, přičemž ve své činnosti nepřipustil ani náznak domýšlivosti, ješitnosti nebo  

sebeobdivu.".91

Téměř vše řečené v roce 1956 se zde objevuje v téměř nezměněné podobě: Stalin zneužil 

své pravomoci, uzurpoval si moc na úkor komunistické strany, rozpoutal neopodstatněný teror za 

účelem osobního prospěchu a výrazně se odchýlil od leninské ('čisté') linie komunismu. Vzhledem 

k  podobnostem obou  projevů  můžeme  tvrdit,  že  se  názorová  linie  sovětského  vedení  (a  tedy 

požadovaný způsob interpretace stalinismu sovětskými historiky) během Chruščovovy vlády nijak 

neproměňovala a zůstala až na některé dílčí úpravy v celém období mezi lety 1956-1964 totožná. 

Za vrchol  Chruščovovy destalinizace  například  Martin  McCauley označuje  rok  1961 a  dvacátý 

druhý sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, na kterém Chruščov svého předchůdce navíc 

obvinil z neschopnosti (v souvislosti s nepřipraveností na německý útok) – v symbolické rovině se 

navíc na tomto sjezdu odsouhlasilo i odstranění Stalinova těla z moskevského mauzolea.92 Autor 

ovšem v následující větě zmiňuje některé projevy cenzury Stalinovy kritiky, ke kterým došlo v roce 

1963. Je zřejmé, že šlo o proměnlivý proces, nicméně jeho hlavní linie byla během osmileté vlády 

Nikity Chruščova zachovávána. Je ovšem nezbytné připustit, že (tajná) nostalgie po Stalinovi byla 

ve stranické nomenklatuře rozšířená. Andrej Zubov v této souvislosti zdůrazňuje, že i toto byl jeden 

z  důvodů  pro  neustálé  reorganizace  stranického  aparátu,  hledání  mladých  loajálních  kádrů, 

a posilování osobní moci.93 Chruščov musel neustále vyvažovat, kam až může ve své politice zajít.

88 Chlevňuk, Oleg. Stalin: Nový životopis. (Praha: Paseka, 2016). ISBN 978-80-7432-684-4. s.151-153, 156-159.
89 Slovy Nikity Chruščova: "Stalin, of course, considered himself above Lenin and all." "Speech of N. S. Khrushchev 

at a friendly dinner in Yevksinograd (Varna), 16 May 1962." Wilson Center Digital Archive. Převzato z Istochnik. 
No. 6. (2003). Přístupné na: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113341

90 Doslovně: "“So say the people,” wrote Stalin. He wrote this about himself. This is a confusion of the great with the 
infamous. This is Stalin. All this was. He is a Marxist, he is a Leninist, and he was a murderer, he was capable of the  
greatest infamy, and he committed this infamy." Tamtéž.

91 Chlevňuk, Oleg. Stalin: Nový životopis. (Praha: Paseka, 2016). ISBN 978-80-7432-684-4. s.174.
92 McCauley, Martin. The Khrushchev Era 1953-1964. (Harlow: Longman, 1995). ISBN: 978-0-582-27776-2. s.95.
93 Zubov, Andrej Borisovič, ed.. Dějiny Ruska 20. století – díl II. (Praha: Argo, 2015). ISBN 978-80-257-0964-1. 

s.337.
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Právě tato rozpolcenost je jedním z hlavních důvodů, proč byla chruščovovská destalinizace 

v mnoha ohledech tak nedůsledná.  Například ještě  v  roce 1963 existovala  soustava pracovních 

táborů Gulag, nedošlo ani k žádnému pokusu vypořádat se s Velkou čiskou v jejím plném rozsahu – 

rehabilitace obětí se v konečném důsledku týkala zejména straníků, a i v jejich případě probíhala 

poměrně 'minimalisticky'  (Robert  Conquest například popisuje,  že soudní rozhodnutí  o zákonné 

rehabilitaci  Tuchačevského  skupiny  z  roku  1957  nebylo  nikde  zveřejněno,  jediné,  co  se  tedy 

změnilo, že: "... (se jejich) jména prostě jen znovu začala v příznivém světle objevovat v knihách a  

článcích a z toho bylo jasné, že ti lidé byli od minulých obvinění očištěni".94 

Revisionisté, Brežněv a období détente

Pokud  jsem  v  předchozí  kapitole  označil  rok  1956  za  první  sblížení  mezi  západním 

a východním pohledem,95 jako druhou fázi možného sbližování mohu hodnotit období následující 

po Chruščovově pádu. Jeho nástupce, Leonid Brežněv, který původně působil jako dočasná figura 

a člen kolektivního vedení (což byl podobný model, jako v měsících po Stalinově smrti), ovšem 

nejpozději v roce 1967 svoji moc poměrně efektivně zkonsolidoval na XXIII. Sjezdu Komunistické 

strany Sovětského svazu,96 zaujal vůči odkazu Josifa Stalina smířlivější postoj než Nikita Chruščov. 

Jak nicméně upozorňuje Andrej Zubov, léta po Chruščovově odchodu bývají často nazývána jako 

období neostalinismu – ačkoliv podle Zubova by bylo výstižnější zdůrazňovat, že se nové vedení 

sice  pokoušelo  odstranit  'přehmaty  destalinizace',  ale  souběžně  s  tím  usilovalo  o  omezení 

vzpomínání na Stalina a stalinismus na minimum (jedním z důvodů pak byl i ruský exil a odpor 

části  inteligence  vůči  očišťování  Stalinova obrazu,  reprezentované například spisovateli  Julijem 

Markovičem Danielem, Andrejem Donatovičem Siňavským nebo na Západě později nejznámějším 

Alexandrem Isajevičem Solženicynem).97

Souběžně s tímto vývojem v Sovětském svazu se ve Spojených státech (a Velké Británii) 

začínal prosazovat nový historiografický směr – revisionismus. Za jeho počátek můžeme vnímat již 

rok 1959, kdy vyšla  The Tragedy of American Diplomacy od Williama Applemana Williamse,98 

94 Conquest, Robert. Velký teror. (Praha: Academia, 2012). ISBN 978-80-200-2078-9. s.691-693.
95 Ačkoliv se přiblížilo spíše východní pojetí tomu západnímu. Chruščov po roce 1956 označoval některé Stalinovy 

kroky způsobem, který je relativně charakteristický pro západní teorie totalitarismu. Činil tak ovšem z jiných 
pohnutek a také si na rozdíl od západních historiků nemyslel, že i on sám totalitaristický model reprezentuje.

96 Významnou úlohu po celou dobu Brežněvovy administrativy sehrával Michail Andrejevič Suslov, který byl 
důležitou oporou generálního tajemníka a výrazně ovlivnil některé jeho ideologické postoje. Zubov, Andrej 
Borisovič, ed.. Dějiny Ruska 20. století – díl II. (Praha: Argo, 2015). ISBN 978-80-257-0964-1. s.368-369.

97 Zubov, Andrej Borisovič, ed.. Dějiny Ruska 20. století – díl II. (Praha: Argo, 2015). ISBN 978-80-257-0964-1. 
s.370, 378-379.

98 White, J. Timothy. "Cold War Historiography: New Evidence Behind Traditional Typographies." International 
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případně  na  Sovětský  svaz  často  uplatňovanou  (a  upravovanou)  sociologickou  modernizační 

teorii,99 ale  významnějšího  postavení  dosáhl  revisionismus  až  v  šedesátých  a  zejména  pak 

v sedmdesátých letech. Zásadní pro tuto práci ovšem je, že revisionisté hájili – stejně jako Brežněv 

(a tedy i dobová sovětská historiografie) – smířlivější pohled na období stalinismu. V této části bych 

chtěl  posoudit,  jestli  byla  patrná  souvislost  mezi  oteplením  vztahů  (během  období  détente) 

a sbližováním  historiografických  interpretací,  a  jestli  byla  během  této  fáze  v  obou  blocích 

akcentována stejná témata. Ronald Suny uvádí, že revisionistické tendence vyvrcholily na počátku 

osmdesátých  let  situací,  kdy  se  konzervativnější  západní  historikové  sovětské  éry  cítili 

v akademické  sféře  'obležení  a  marginalizovaní',  třebaže  stále  zastávali  některé  vyšší  posty  ve 

veřejné sféře – Suny zmiňuje působení Brzezinského v administrativě Jimmy Cartera a působení 

Richarda Pipese v prvních letech vlády Ronalda Reagana – a to, že si oba připisují zásluhy za tvrdší 

postoj vůči Sovětům.100 Za příčiny nástupu revisionismu označují někteří autoři liberalizaci Nikity 

Chruščova,  díky které mohl totalitaristický model působit  neaktuálně,  případně události  spojené 

s válkou ve Vietnamu – například Peter Kenez popisuje, že snaha vykreslit SSSR v lepším světle 

souvisí se ztrátou iluzí této generace dospívající ve stínu Vietnamu a ze znechucení 'svobodným 

světem', které bylo tak silné, že vedlo k představě vyjádřené slovy: "Pokud Amerika Sovětský svaz  

neustále kritizuje, musí to znamenat, že SSSR (a říjnová revoluce) nemohou být až tak špatné.".101 

Následně  Peter  Kenez  upozorňuje  na  skutečnost,  že  tito  lidé  postupně  začali  vytvářet  většinu 

odporných  prací  o  sovětské  historii.  Michal  Reiman  k  těmto  příčinám přidává  ještě  vyčerpání 

pramenů využívaných v padesátých a šedesátých letech (ze kterých již nebylo možné vyčíst nic 

nového) a také vliv francouzské školy Annales.102

Velice  častým  námětem  přímo  souvisejícím  s  Josifem  Stalinem  se  stala  otázka  příčin 

vypuknutí  studené  války.  Umírnění  revisionisté  nalézali  vinu  za  rozdělení  světa  u  obou 

supervelmocí, radikálnější pak za hlavního viníka označovali Spojené státy.103 S tím pochopitelně 

přímo  souvisí  i  to,  jak  tito  historikové  hodnotili  další  aspekty  Stalinovy  vlády.  Kromě  příčin 

vypuknutí studené války byla konečně větší pozornost věnována i oběma ruským revolucím z roku 

Social Science Review, Vol. 75, No. 3 and 4, (Fall, 2000). s.38.
99 Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.29-32.
100Tamtéž, s.54.
101V anglickém překladu od Iriny Pavlovy: "Because official America was hostile toward the Soviet Union, they took 

this as evidence that the Soviet Union could not be that bad. This attitude prompted a more benign assessment of the  
Revolution. Almost all works on Soviet history were being written by people who, one by one, to their own 
satisfaction, were demolishing the “totalitarian model." Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on 
Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. 
(Fall, 2001). s.67.

102Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 
Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.67-68.

103Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.44.
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1917 – její příčiny, průběh, míra podpory bolševiků a z ní plynoucí legitimita nového zřízení, a pro 

účely této práce zejména její odkaz. Setkáváme se zde s podobnou argumentací západních historiků, 

kterou dříve uplatňoval Nikita Chruščov, a s tvrzením, že revoluce byla velice populární a až Stalin 

její  odkaz  a  odkaz Vladimira Iljiče  Lenina  zničil.  Tento  pohled  byl  kritizován konzervativními 

historiky (jako například Martinem Maliou a Richardem Pipesem, kteří kladli při popisu revoluce 

důraz na násilné uchvácení moci naprostou menšinou, a tedy na její nelegitimitu), ovšem jak uvádí 

Ronald  Suny,  v  osmdesátých  letech  představa  široké  revoluční  podpory  pro  vládu  bolševiků 

převládla.104 S tím se pojí otázka, jestli a jaké alternativy vůči Stalinově vládě existovaly. Názor, že 

se nejednalo o nevyhnutelnost, zastávají například historikové sdružení kolem sborníku Stalinism105 

z roku 1977 editovaného Robertem Tuckerem (kromě něj se jedná například o Stephena Cohena 

nebo Moshe Lewina). Tento sborník vycházel z Tuckerem uspořádané konference v Bellagiu, klade 

důraz  na  odlišnosti  mezi  'stalinismem'  a  'totalitarismem'  a  mj,  zkoumá  i  alternativy,  například 

Bucharinovo106 pojetí dalšího směřování Sovětského svazu.107 Další proměna akcentovaných témat 

pak  souvisí  s přenesením  pozornosti  od  států  a  jejich  nejvyšších  představitelů  na  širší  vrstvy 

obyvatelstva a kladení většího důrazu na prapagandu, veřejné mínění, kulturu a využívání jazyka. 

V osmdesátých letech se pak objevují i názory, že Stalinova vláda nad společností nebyla úplná – 

tento  proud  následně  vede  k  úvahám  o  slabém  diktátorovi.  Podobné  postoje  byly  výrazně 

kritizovány,  jako  sebeklam/  omlouvání  Stalinova  dílu  viny,108 nicméně  se  s  nimi  v  některých 

odborných článcích setkáváme dodnes. Irina Pavlova teorii o slabém diktátorovi vysvětluje tím, že 

revisionisté nepochopili Stalinův nezájem o každodenní agendu – v oblastech, na které kladl důraz 

(což byly zejména osobní moc a vojenský komplex umožňující mu vystupovat z pozice síly na 

mezinárodní  scéně),  nikdy žádné  zpochybnění  své  absolutní  pozice  nepřipouštěl.  Jinými  slovy, 

některé věci skutečně mohli místní komunisté dělat po svém, ale pouze v takovém rozsahu, aby 

jejich konání žáným způsobem nekolidovalo se Stalinovými cíli109 – což lze stěží označovat jako 

decentralizovanou moc.

104Tamtéž, s.46-47.
105V posledním vydání: Tucker, C. Robert. Stalinism: Essays in Historical Interpretation. 3. vydání. (New York: 

Routledge, 2017). ISBN: 978-0-7658-0483-9.
106Velký důraz na možnosti alternativního vývoje pod Nikolajem Bucharinem kladl v této skupině zejména Stephen 

Cohen.
107Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 

Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.69.
108Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.51.
109Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 

Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.81.
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Další vývoj historiografie též ovlivnilo vydání Solženicynova Souostroví Gulag110 - čistky 

třicátých let považovali například již zmínění Robert Tucker nebo Robert Conquest za zlomový 

okamžik, kdy Stalin získal neomezenou moc. Revisionisté na motivy čistek pohlíželi z odlišného 

úhlu,  například  jako  na  pokračování  revoluce  a  snahu  o  její  očištění,  nebo  jako  na  vhodnou 

příležitost pro nižší představitele režimu, aby dokázali svoji věrnost (a zbavili se těch, kteří by je 

mohli  ohrožovat).111 Například  Oleg  Chlevňuk,  jeden  z  nejvýznamnějších  současných  znalců 

Stalinova archivu, je ovšem k tomuto výkladu velice kritický – a dokládá, jak důsledně Josif Stalin 

tento proces řídil (a kolik úsilí posléze vynaložil, aby nebyl spojován s nejhoršími excesy on, ale 

hlavní vykonavatel jeho rozkazů – lidový komisař vnitřních věcí Nikolaj Ježov – Chlevňuk přímo 

uvádí, že se pro sovětské občany Velký teror stal "ježovštinou").112 Stejně situaci popisuje – velice 

stručně a výstižně – Andrej Zubov:  "Ze všech 'přehmatů' byl obviněn Ježov... Ježov a jeho velení  

byli zavražděni.".113 Stojí též za připomenutí, že na Západě termín 'ježovština' později využíval John 

Arch Getty v reakci na Roberta Conquesta.114 Ohledně teorie iniciativ zdola pak Chlevňuk přímo píše: 

"Ještě  dnes  jsou  mnozí  lidé  ochotni  obhajovat  Stalinovu  nevinu,  neboť  přicházejí  

s pseudovědeckými teoriemi o tom, že Velký teror vypukl spontánně z iniciativy místních úřadů.  

Pochopitelně,  jestliže  Moskva  vydala  rozkazy,  všechno  se  dalo  do  pohybu  a  vypadalo  živelně.  

V byrokratickém  jazyce  Stalinovy  éry  se  chování  horlivých  funkcionářů  říkalo  peregiby  

(výstřelky115). Tyto výstřelky však rozsah a úroveň krutosti teroru neurčovaly. Dokumenty dokazují,  

že se masové represivní operace odchylovaly od Stalinových rozkazů jen velice nepatrně.".116 Toto 

mimochodem přímo uznával již Nikita Chruščov v roce 1956:  "Obviňujeme Ježova z deformací  

z roku 1937, a správně ho obviňujeme. Ale ... Mohl snad Ježov rozhodnout takové důležité věci, jako  

otázka  osudu  významných  funkcionářů  strany?  Ne,  bylo  by  naivní  považovat  to  za  dílo  rukou  

pouhého Ježova.  Je  jasné,  že  takové  záležitosti  rozhodoval  Stalin,  bez  jeho pokynů a  bez  jeho  

souhlasu nemohl Ježov nic podnikat.".117 V souvislosti s Velkým terorem nelze nezmínit národnostní 

otázky – až do sedmdesátých let  v západní  historiografii  víceméně platila  rovnost  mezi  pojmy 

sovětský a ruský, což opomíjelo etnický rozměr Stalinových přesunů a čistek. Velkou zásluhu na 

110V anglickém jazyce vyšlo poprvé v roce 1973, v češtině: Solženicyn, Aleksandr Isajevič. Souostroví Gulag: 1918-
1956: pokus o umělecké pojednání. (Praha: Academia, 2011). ISBN 978-80-200-1663-8.

111Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.53.

112Chlevňuk, Oleg. Stalin: Nový životopis. (Praha: Paseka, 2016). ISBN 978-80-7432-684-4. s.58-59, 177-178, 183-
187.

113Zubov, Andrej Borisovič, ed.. Dějiny Ruska 20. století – díl I. (Praha: Argo, 2014). ISBN 978-80-257-0921-4. s.874.
114Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 

Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.69.
115Obvyklejší překlad do češtiny je 'přehmaty'.
116Chlevňuk, Oleg. Stalin: Nový životopis. (Praha: Paseka, 2016). ISBN 978-80-7432-684-4. s.184.
117"O kultu osobnosti a jeho důsledcích: Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu 

Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)." PragueColdWar. část 3.10.
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změně tohoto stavu měli  emigranti ze Sovětského svazu. Vzhledem k množství národů v SSSR 

ovšem často  docházelo  k  tomu,  že  byla  vybrána  jedna  skupina  (například  Ukrajinci  v  případě 

Harvard Project on the Soviet Social System), která měla reprezentovat všechna neruská etnika.118

Zásadním akademickým textem pro toto období je  Velký teror Roberta Conquesta,  který 

poprvé  vyšel  v  roce  1968  (tedy  pět  let  před  anglickým vydáním  Souostroví  Gulag),  podruhé 

v revidované verzi roku 1990 a následně 2008. Autor sám se v úvodu, který napsal k poslednímu 

vydání, zamýšlí nad tím, proč se právě tato kniha stala (a stále je) 'historickým mezníkem' – a soudí, 

že jednou z příčin je to, že tato práce konečně uspořádala do té doby běžně opomíjené svědectví 

o čistkách  (od  sovětských  emigrantů,  Conquestovými  slovy  'zběhů'),  které  společně  s  dalšími 

útržkovými prameny a svojí vlastní zkušeností z poválečné práce tiskového atašé britské politické 

mise na Ukrajině uspořádal v jeden souvislý celek.119

Paul Flewers na základě této Conquestovy práce vytváří časovou osu teroru, ve které za 

přípravnou fázi teroru označuje období od Kirovovy smrti až po srpen 1936, kdy proběhl soud 

s Grigorijem Zinovjevem a Lvem Kameněvem, období od léta 1937 do konce 1938 chápe jako 

vrchol teroru a následné období po odstranění Ježova a poté, co jeho pozici převzal Berija, vnímá 

jako jeho doznívání (ve kterém se ale některé totalitářské praktiky – například masové čistky – 

objevovaly s železnou pravidelností  až do diktátorovy smrti).120  Hlavním přínosem monografie 

byla v době jejího vzniku obsáhlost, se kterým teror popisuje, a doklady Stalinova zásadního podílu 

na  této  kampani,  včetně  určité  'nařízené  náhodnosti'  –  formou  nařizovaných  kvót  na  počty 

odhalených nepřátel lidu pro každou oblast a město.121 Conquest svůj odhad, že stalinský teror měl 

okolo 13 až 15 milionů obětí, nezměnil ani v revidovaných vydáních – vysvětluje, proč je nemožné 

počty přesněji stanovit, třebaže dnes máme mnohem více pramenů (jako jeden příklad za všechny 

uvádí rozšířenou praxi propouštět vězně pracovních táborů těsně před jejich smrtí, aby mohli 'umřít 

na  svobodě').122 Kromě toho se  Robert  Conquest  věnuje  i  dalším desítkám milionů sovětských 

občanů  postižených  terorem nepřímo –  skrze  atmosféru  'totálního  podezřívání  a  strachu',  která 

nakonec dospěla do stavu, kdy teror zemi zcela vyčerpal: "Stalin dospěl k nejzazší mezi. Pokračovat  

by bylo nemožné ekonomicky, politicky, a dokonce fyzicky, protože by to nezvládli vyšetřovatelé,  

stejně  jako  věznice  a  tábory  ...  Země  byla  rozdrcena.".123 Když  vyčislujeme  počty  přímých  i 

118Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.55-56.

119Conquest, Robert. Velký teror. (Praha: Academia, 2012). ISBN 978-80-200-2078-9. s.16-19.
120Flewers, Paul. "Stalin and the Great Terror: Politics and Personality in Soviet History." Critique: Journal of 

Socialist Theory. Vol. 39, Issue 2. (April, 2011). s.276-277.
121Davies, Norman. "Now It Can Be Told, Even in Russia." New York Times. (13 May, 1990). Přístupné na: 

https://www.nytimes.com/1990/05/13/books/now-it-can-be-told-even-in-russia.html
122Conquest, Robert. Velký teror. (Praha: Academia, 2012). ISBN 978-80-200-2078-9. s.30-31.
123Tamtéž, s.383, 435.
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nepřímých obětí  velkého teroru,  nelze zapomínat  ani  na souběžně existující  systém Gulagu,  ve 

kterém dle vyčíslení Andreje Zubova vykonávalo nejnáročnější práce (budování kanálů, železnic na 

Sibiři  nebo  těžbu  v místech  mimořádně  nepříznivých  životních  podmínek)  po  dobu  několika 

desetiletí více než 10 milionů 'státních otroků'.124

Období brežněvovské vlády můžeme, přinejmenším před rokem 1979, vnímat jako dobu 

oteplování vzájemných vztahů mezi USA a Sovětským svazem – pro tuto část studené války se 

vžilo  označení  détente  (které,  slovy Henryho  Kissingera,  jednoho  ze  spolutvůrců  této  politiky, 

obnášelo  v  Nixonově  představě  zejména:  "(snahu)  spojit  všechny  početné  prvky  vztahů  mezi  

supervelmocemi v celkovém přístupu, který nebyl ani zcela konfrontační, ani zcela smířlivý. Chtěl  

klást důraz na ty oblasti,  v nichž byla spolupráce možná, a využít této spolupráce k modifikaci  

sovětského chování v oblastech, v nichž byly obě země na kordy. Toto ... chápala Nixonova vláda  

slovem 'détente'."125). O tom, jak vážně tento vývoj vnímala sovětská strana svědčí i to, že Brežněv 

détente prosadil  na 24 sjezdu sovětské komunistické strany jakožto oficiální zahraniční politiku 

SSSR.126 Pokud bychom vnímali dobovou sovětologii pouze z legitimizační perspektivy, nebylo by 

pro historiky nezbytné měnit narativ ani o příčinách studené války, ani o Stalinově režimu. Zcela 

dostačující  tezí  pro  mírovou  koexistenci/  omezenou  spolupráci  (tak,  jak  si  ji  představovala 

Nixonova administrativa) se Sovětským svazem by z politického pohledu byla sama změna poměrů, 

ke které došlo Stalinovou smrtí. Jinými slovy, v kontextu revisionistických prací měnících výklad 

říjnové revoluce, ale též omlouvajících vládnutí Josifa Stalina je zřejmé, že úmyslem této generace 

historiků nebylo poskytnutí legitimizace pro americkou politiku, ale spíše její zpochybnění. Pokud 

bych  si  měl  vypomoci  méně  přesnou  zkratkou,  psali  revisionisté  Nixonovy éry primárně  proti 

Vietnamu (respektive proti americké zahraniční politice obecně), a nikoliv pro détente.

Konzervativní obrat: Ronald Reagan, Válka v Afganistánu a Michail Gorbačov

Jak jsme již zmínil v minulé kapitole, z pohledu Ronalda Sunyho vyvrcholily revisionistické 

tendence na počátku osmdesátých let situací, kdy se konzervativnější západní historikové sovětské 

éry cítili v akademické sféře 'obležení a marginalizovaní'. Navzdory tomu ovšem zastávali zastánci 

tradičního  modelu  i  v  této  době  významné  posty  v  administrativách  amerických  prezientů  - 

124Zubov, Andrej Borisovič, ed.. Dějiny Ruska 20. století – díl I. (Praha: Argo, 2014). ISBN 978-80-257-0921-4. s.866.
125Kissinger, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 3. vydání (Praha: Prostor, 1999). ISBN 

80-7260-025-7. s.746.
126Vykoukal, Jiří, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 

2. vydání (Praha: Libri, 2017). ISBN 978-80-7277-561-3. s.504.
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Zbigniew Brzezinski pro Jimmy Cartera, Richard Pipes pak u Ronalda Reagana – a oba si připisují 

zásluhy za prosazení tvrdšího postoje vůči Sovětům poté, co SSSR zahájil vpád do Afganistánu.127

Ačkoliv bylo vítězství revisionistů na akademické půdě téměř úplné,  měnící se politická 

situace a situace v Afganistánu vedly jak ke změnám politickým (k vítězství Ronalda Reagana 

v prezidentských  volbách  1980,  což  vyústilo  v  takzvaný  'konzervativní  obrat'128 a  označení 

Sovětského svazu za 'Říši zla' – v témže proslovu mj. kritizoval (nejen) revisionistické historiky za 

neochotu/ neschopnost vidět sovětský režim takový, jaký je129), tak v akademické sféře, ve které 

v této atfosféře začínal posilovat nový proud, později  označovaný jako post-revisionismus. Jeho 

počátky nachází Timothy White v díle Johna Gaddise The United States and the Origins of the Cold  

War 1941-1947 z roku 1972.130 Post-revisionismus se vyhýbá označování jedné ze stran za viníka 

studené války,  jednoduše ji  považuje za 'tragédii  osudu'  pramenící  ze  vzájemného nepochopení 

motivací, představ a cílů. Kromě nástupu post-revisionismu v obecné sovětologii je ovšem nezbytné 

zmínit i takzvanou 'druhou vlnu revisionismu' v bádání o Josifu Stalinovi – která dle Iriny Pavlovy 

začala  rokem  1986  vydáním  článku  'New  Perspectives  on  Stalinism'131 Sheily  Fitzpatrick 

a ucelenější podobu nabyla skrze diskuse na stránkách The Russian Review v letech 1986-1987 – 

zásadním postojem této  druhé  vlny je  názor,  že  'revoluce  probíhala  zdola'  –  režim měl  pouze 

omezenou  kontrolu  nad  společností,  množství  akcí  probíhalo  improvizovaně,  nikoliv  na  pokyn 

vedení  strany,  a  na  konečnou  podobu  měli  velký  vliv  lokální  představitelé.132 Tyto  teze  jsou 

v naprostém rozporu s monografií  Velký teror Roberta Conquesta, které jsem se věnoval v minulé 

kapitole – a která se na základě našich dnešních znalostí ukázala být přesnějším popisem období 

čistek a teroru.

Podle Sheily Fitzpatrick nestojí stát  a společnost v sovětském systému proti  sobě,  jak je 

všobecně přijímáno, s tím, že společnost je obětí státních akcí nucená k poslušnosti silou,133 ale 

naopak má právě společnost zásadní význam při formování podoby státu – v Stalinově Sovětském 

127Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.54.

128Kissinger, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 3. vydání (Praha: Prostor, 1999). ISBN 
80-7260-025-7. s.802-804.

129V originále: "Well, I think the refusal of many influential people to accept this elementary fact of Soviet doctrine 
illustrates an historical reluctance to see totalitarian powers for what they are. We saw this phenomenon in the 
1930s. We see it too often today." Reagan, Ronald. "Evil Empire Speech." (8 March, 1983). Democracy The U.S. 
Oratory Project. Přístupné na: https://voicesofdemocracy.umd.edu/reagan-evil-empire-speech-text/

130White, J. Timothy. "Cold War Historiography: New Evidence Behind Traditional Typographies." International 
Social Science Review, Vol. 75, No. 3 and 4, (Fall, 2000). s.40-41.

131Fitzpatrick, Sheila. "New Perspectives on Stalinism." The Russian Review. Vol. 45, No. 4. (October, 1986).
132Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 

Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.70-71.
133V originále: "The overarching theme that Western historians have commonly used for interpreting the Stalin period 

is state against society, nachal'stvo against narod. ... society is seen as a victim of state action, and its reaction is a 
mixture of covert hostility and passive acceptance of force majeure." Fitzpatrick, Sheila. "New Perspectives on 
Stalinism." The Russian Review. Vol. 45, No. 4. (October, 1986). s.359-360.
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svazu je podle Fitzpatrick značná sociální mobilita – z farmářů se stávají dělníci, z dělníků úředníci, 

každá z těchto změn je spojena s 'dobrovolným' učením nových dovedostí včetně pro některé pozice 

nezbytného učení marxismu-leninismu, a tato sociální mobilita je mimo jiné jednou z příčin, proč 

bylo působení státní moci natolik omezené a rozhodující při prosazování politik nebyly 'příkazy 

shora', nybrž zejména 'požadavky společnosti'.134 Celkové vyznění článku lze shrnout slovy, že by 

se  stalinismus  měl  zkoumat  od  spoda  nahoru  (tedy jak  společnost  ovlivňuje  státní  politiku),  a 

nikoliv dosavadním způsobem, tedy jak státní politika ovlivňuje společnost.

Z dobové kritiky bych připomněl  zejména tezi  Stephena Cohena,  že vnímání  stalinismu 

optikou teroru je zásadní nikoliv protože by teror byl sám o sobě důležitější než jiné aspekty tohoto 

období, ale protože (státem organizovaný) teror představoval neopomenutou částí všeho ostatního – 

a  že  tedy  i  při  zkoumání  sociální  historie  nemůžeme  teror  opomíjet  –  byl  všudypřítomný 

a zkoumání jakéhokoliv tématu bez vypořádání se s ním není možné.135

Osmdesátá léta tedy vystihují tři základní tendence: americká politika se pod vlivem situace 

v Afganistánu přesouvá od politiky détente (1979) k tvrdému postoji136 a označení SSSR za 'Říši zla' 

(1983), a následně opět ke smířlivějšímu postoji, kdy se v kontextu uvolňování poměrů na Východě 

Ronald Reagan a Michail Gorbačov setkají v Reykjavíku (1986). V americké akademické sféře jsou 

osmdesátá léta ve znamení oslabování revisionismu a postupného nástupu post-revisionismu, a také 

se  vyznačují  důrazem  na  sociální  historii.  A konečně  na  sovětské  straně  můžeme  pozorovat 

pokračování v brežněvovské linii se zlomem v roce 1986, kdy Michail Gorbačov v důsledku (nejen) 

černobylské katastrofy vyhlásil novou politiku informační otevřenosti – 'glasnost'137 – která vedla 

mimo jiného ke kritičtějšímu hodnocení vlády Josifa Stalina, na které již poprvé neměla výhradní 

monopol  sovětská   komunistická  strana.  V tomto  období  můžeme  konečně  pozorovat  počátky 

134V originále: "More than anything else, (social mobility) was a necessary by-product of the Soviet Union's rapid 
industrialization, which created more white-collar, professional, and managerial jobs, at the same time expanding 
the blue-collar labor force and drawing peasants into the towns ... the phenomenon of large-scale upward mobility 
needs to be incorporatedi nto our interpretation of Stalinism, because the Stalinist regime claimed and almost 
certainly received credit for enabling members of the lower classes to improve their social position ... For all its 
"totalitarian" ambitions and repressive policies, the actual control exercised by the Stalinist regime was often 
limited ... One of the limitations was that controls were difficult to apply to rootless and unpredictably mobile 
segments of the population. Another was that the same rootlessness and mobility were characteristic of the 
Communists and bureaucratic cadres who were supposed to implement the regime's policies and controls" Tamtéž, 
s.366.

135"(The Stalinist terror) must be a central feature of the social history of Stalinism not because it was more important 
than anything else, but because it was an essential part of almost everything else." Pavlova, Irina. "Contemporary 
Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” Approach)." Russian Studies in 
History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.71.

136Carterova administrativa vnímala sovětské akce v Afganistánu jako ohrožení svých zájmů v Perském zálivu, a 
vyjádřila ochotu vojensky hájit své 'životní zájmy' (energetickou bezpečnost) v této oblasti. Vykoukal, Jiří, Bohuslav 
Litera a Miroslav Tejchman. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 2. vydání (Praha: Libri, 
2017). ISBN 978-80-7277-561-3. s.519.

137Zubov, Andrej  Borisovič, ed..  Dějiny Ruska 20. století – díl II. (Praha:  Argo, 2015). ISBN 978-80-257-0964-1. 
s.481-482, 491-492, 494.
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sbližování  americké  a  sovětské  sovětologie,  které  vyvrcholí  v  devadesátých letech,  aby se  pod 

vlivem politiky Vladimira Putina opět začalo v desátých letech dvacátého prvního století pozvolna 

rozcházet. Legitimizační úloha zkoumání stalinismu v pozdních osmdesátých letech slábne, až po 

rozpadu SSSR zmizí zcela, v období glasnosti a perestrojky můžeme pozorovat určité sbližování 

západní a východní historiografie,  ale  stejně jako předtím se jedná o sblížení jednostranné,  kdy 

sovětští  badatelé  a  společnost  obecně  přebírají  některé  'západní'  (ale  můžeme  též  použít  slova 

'Chruščovovy'138) pohledy na stalinskou epochu.139

Například Irina Pavlova ještě v roce 2001 soudí, že ruští historikové existenci západního 

revisionismu  víceméně  nezohledňují,  a  že  těch  několik  málo  západních  prací  přeložených 

v devadesátých letech do ruštiny reprezentuje téměř výlučně totalitaristické pojetí.140 Postavíme-li 

tedy toto tvrzení vůči hypotéze této práce:  "Vývoj a vnímání Stalina, stalinismu a Stalinova kultu  

osobnosti měly na Východě a Západě podobné etapy, akcentována byla podobná témata a dělící  

linie – před pádem Sovětského svazu v omezené míře, poté výrazněji," jednalo by se podle Iriny 

Pavlovy i během devadesátých let, kdy byly podmínky pro sbližování nejvhodnější, spíše o náhodné 

podobnosti – postsovětská východní historiografie podle Pavlovy čerpá (omezeně) z totalitarismu, 

nikoliv  z  revizionismu  nebo  post-revizionismu,  a  rozvíjí  se  samostatně  a  na  západním bádání 

i nadále nezávisle (přesto je nezbytné dodat, že podmínky pro přebírání západních pohledů měli 

sovětští badatelé již v období glasnosti – například sborník 'Bolshevism and Stalinism'  Stephena 

Cohena vyšel v SSSR již roku 1989141).

Ačkoliv  se  na  Západě  po  rozpadu  Sovětského  vytratil  legitimizační  aspekt  zkoumání 

stalinismu,  stále  o  tomto  tématu  probíhají  vyostřené  diskuse.  Příkladem  může  být  publikace 

monografie  The Black Book of Communism,  která znovuotevřela jednu z hlavních dělících linií 

západní  historiografie  studené  války.  Zásadním  východiskem této  monografie  je  myšlenka,  že 

komunismus nikdy nesprávně neodbočil, jak tvrdili někteří revisionisté, ale naopak všechno, co se 

stalo,  představovalo  nevyhnutelost  této  ideologie.  Spory  ohledně  této  teze  pak  probíhaly 

přinejmenším stejně bouřlivě jako v dřívějších debatách během studené války.142

138Michail Gorbačov, stejně jako před ním Nikita Chruščov, zastával postoj, že Stalin 'zničil' revoluční myšlenku. 
Podobnou linii sice nalezneme i v některých západních revisionistických dílech, ale východní historiografie ji 
pravděpodobněji přejímá přímo od Chruščova. Nation, Craig. Black Earth, Red Star: A History of Soviet Security 
Policy, 1917–1991. (Ithaca: Cornell University Press, 1992). s.294.

139O minimálním odklonu od témat otevřených Nikitou Chruščovem v dnešní ruské diskusi píše například Polly Jones 
v monografii Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist Past in the Soviet Union, 1953–70 – převzato z: 
Kurilla, Ivan. Recenze Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist Past in the Soviet Union od Polly Jones. 
Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Vol. 1, Issue 2. (2015). s.474-477.

140V originále: "Until now, only a few Russian historians have paid any attention to the research of the revisionists." 
Pavlova, Irina. "Contemporary Western Historians on Stalin’s Russia in the 1930s (A Critique of the “Revisionist” 
Approach)." Russian Studies in History. Vol. 40, No. 2. (Fall, 2001). s.68.

141Nation, Craig. Black Earth, Red Star: A History of Soviet Security Policy, 1917–1991. (Ithaca: Cornell University 
Press, 1992). s.294. – sborník vyšel v ruštině jako “Bol’shevizm i stalinizm” ve Voprosy filosofii. No.7. (1989).

142"These claims led to an intense international debate around The Black Book that recapitulated arguments that had 
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O snadné téma nejde v žádném případě ani v dnešní Ruské federaci.  Ať již zdůrazníme 

změnu  ruských  školních  osnov  z  roku  2007,  která  bývá  označována  za  'rehabilitace  Stalinova 

odkazu',143 nebo třeba propuštění  profesora Andreje Zubova ze Státního institutu mezinárodních 

vztahů  v  Moskvě  poté,  co  přirovnal  okupaci  Krymu  k  anšlusu  Rakouska,144 je  zřejmé,  že  po 

liberálnějším období vlády Michaila Gorbačova a Borise Jelcina opět začíná doba státního vlivu na 

výklad ruských dějin.  Jako ilustraci  změn nálad v ruské společnosti  bych připomenul  průzkum 

veřejného mínění provedený Levada Center v roce 2019, kdy Stalinovu historickou roli negativně 

vnímalo 19 % respondentů a kladně 70 %.145 Na začátku Putinovy vlády přitom byl dle průzkumů 

této organizace poměr Rusů, kteří Stalinovu osobnost vnímali pozitivně nebo negativně víceméně 

vyrovnaný.146 Znovu  tak  v  praxi  sledujeme  platnost  starého  sovětského  přísloví:  "Předvídat  

budoucnost je jednoduché. Obtížné je předvídat minulost.".147

Závěr

V okamžiku Stalinovy smrti  v roce 1953 bylo v západní  a východní  historiografii  ztěží 

možno  nalézat  podobnosti.  Zatímco  ve  Spojených  státech  vrcholil  McCarthismus,  a  jakákoliv 

nekritická zmínka ohledně komunismu byla poměrně rizikovou záležitostí, na Východě dosahoval 

diktátorův kult svého vrcholu, téměř sakralizované podoby,148 a riziková naopak byla jeho jakákoliv 

kritika.  Zajímavou  roli  představují  v  této  ideologicky  vyhrocené  době  přístupy  některých 

levicových  britských  badatelů,  v  této  práci  jsem  z  nich  zmínil  Edwarda  Carra  nebo  Isaaca 

divided historians of the Soviet Union for decades: is explanation to be sought in the social or the ideological? Is 
there an essential connection between all communist movements that stems from communism’s roots in Leninism 
that produces the violence that has accompanied them in all parts of the world? Or are these movements, while 
related, more particularly the products of their own social, political and cultural environments?" Suny, Grigor 
Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.62-63.

143Puddington, Arch. "Breaking Down Democracy: Goals, Strategies, and Methods of Modern Authoritarians." 
Freedom House. (June 2017).

144"Russian professor sacked over criticism of actions in Ukraine." Reuters. (24 March, 2014). Přístupné na: 
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-professor/russian-professor-sacked-over-criticism-of-actions-in-
ukraine-idUSBREA2N1BM20140324

145Průzkum Levada Center z 21. až 27. března 2019. "Stalin’s Approval Rating Among Russians Hits Record High – 
Poll." The Moscow Times. (16 April, 2019). Přístupné na: https://www.themoscowtimes.com/2019/04/16/stalins-
approval-rating-among-russians-hits-record-high-poll-a65245

146"According to Levada's research, in the early 2000s Russian opinion was roughly balanced between those pro- and 
anti-Stalin." "Joseph Stalin: Why so many Russians like the Soviet dictator." BBC. (18 April, 2019). Přístupné na: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-47975704

147"It’s easy predicting the future; what’s difficult is predicting the past." Puddington, Arch. "Breaking Down 
Democracy: Goals, Strategies, and Methods of Modern Authoritarians." Freedom House. (June 2017).

148Nečasová, Denisa. Nový socialistický člověk: Československo 1948-1956. (Brno: Host, 2018) ISNB: 978-80-7577-
185-8. s.184-185.
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Deutschera – který se přiklonil na sovětskou stranu během světové války, ale na rozdíl od svých 

amerických kolegů měl možnost s marxismem (respektive s trockismem v Deutscherově případě) 

do určité míry sympatizovat i v poválečném období.

Obě tato období skončila přibližně ve stejnou dobu, mezi prosincem 1954 a začátkem roku 

1958. Na Západě tyto roky vymezují konec období druhé rudé paniky a smrt senátora Josepha 

McCarthyho,149 na Východě pak dvacátý sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, tajný referát 

Nikity Chruščova a jeho upevnění moci v červnu 1957, kdy ustál pokus o sesazení,150 případně únor 

1958,  kdy obsazením úřadu předsedy Rady ministrů soustředil  do svých rukou téměř veškerou 

státní moc,151 dosadil na klíčová místa sobě loajální členy a zavedl systém hrozby rotací ve straně a 

státním aparátu.152

Zatímco  na  Východě  docházelo  spíše  k  prudkým  změnám  –  nejprve  Leonid  Brežněv 

'odstraňoval  přehmaty destalinizace',153 a  následně se Michail  Gorbačov vrátil  k Chruščovovské 

linii,  situace  na Západě byla  složitější  a  měla  spíše podobu postupného trendu.  Docházelo zde 

k postupnému  opouštění  tradičního  modelu,  které  vyvrcholilo  počátkem  osmdesátých  let, 

a následně ke zmírňování revisionistických pozic. S významnější výjimkou v podobě let 1986-1987, 

kdy začínal vznikat 'druhý revisionismus' – svým způsobem stejně jako v padesátých letech jako 

reakce na politickou situaci – Reaganův konzervativní obrat.

Co se týče první hypotézy práce, tedy že mělo vnímání stalinismu na Západě a Východě 

podobné etapy, témata a dělící linie, je možné nacházet určité opakující se motivy a podobnosti. 

Přesto však nelze na základě této práce jednoznačně doložit, že se jedná o kauzální vztahy. Pokud se 

uchýlím k  naprostému zjednodušení,  můžeme  první  vlnu  revisionismu  označit  stejně  dobře  za 

reakci  západní  historiografie  na  válku  ve  Vietnamu.  Rozšířený  názor  této  generace,  že  pokud 

Spojené státy něco kritizují, nemůže být objekt této kritiky tak špatný, je logickým východiskem 

pro smířlivější hodnocení Josifa Stalina. Stejně tak druhou vlnu revisionismu (ke které docházelo na 

149Který ale téměř všechen svůj vliv ztratil poté, co se jej v prosinci 1954 Senát po několika incidentech rozhodl 
veřejně pokárat (censure) "The Censure Case of Joseph McCarthy of Wisconsin (1954)." United States Senate. 
Přístupné na: https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/censure_cases/133Joseph_McCarthy.htm

150Vykoukal, Jiří, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 
2. vydání (Praha: Libri, 2017). ISBN 978-80-7277-561-3. s.307.

151Zubov, Andrej Borisovič, ed.. Dějiny Ruska 20. století – díl II. (Praha: Argo, 2015). ISBN 978-80-257-0964-1. 
s.309.

152Merl, Stephen. "Political Communication Under Khrushchev." v De-Stalinisation Reconsidered: Persistence and 
Change in the Soviet Union, ed. Bohn, Thomas, Rayk Einax, Machel Abesser. (Frankfurt: Campus Verlag, 2004). 
ISBN 978-3-593-50166-6. s.83.

153Včetně zastavení chruščovovských rehabilitací a zavedení nových prostředků pro boj s nepohodlnými občany skrze 
nově přijatý článek 190 trestního zákoníku postihující "... narušení veřejného pořádku či neuposlechnutí zákonných 
požadavků ze strany představitelů států," doplněné o běžnou metodu označování politických či názorových 
oponentů za psychicky nemocné. Conquest, Robert. Velký teror. (Praha: Academia, 2012). ISBN 978-80-200-2078-
9. s.695-697. a Zubov, Andrej Borisovič, ed.. Dějiny Ruska 20. století – díl II. (Praha: Argo, 2015). ISBN 978-80-
257-0964-1. s.370, 378-379.
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přelomu osmdesátých  a  devadesátých let)  lze  vnímat  jako projev  nesouhlasu  s  konzervativním 

obratem. Ve skutečnosti sehrávalo roli mnohem více faktorů než výše naznačené, a revisionismus 

nebyl  ani  pouhou  reakcí  na  momentální  politické  směřování  Spojených  států  nebo  Sovětského 

svazu, ani pouhou reakcí na generační obměnu v oboru, ale spíše kombinací těchto a mnoha dalších 

dílčích aspektů. To samé pak platí i pro druhou hypotézu, která předpokládala provázanost mezi 

aktuální mezinárodní situací (v kontextu vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem) na 

jedné straně a sbližováním západní a východní historiografie na straně druhé. Ačkoliv je zde patrná 

časová souvislost mezi nástupem revisionismu a politikou détente (sbližování vnímání stalinismu + 

oteplování vztahů), a později mezi nástupem post-revisionismu a vpádem do Afganistánu (odlišné 

hodnocení stalinismu + ochlazení vzájemných vztahů), opět není doložitelná příčinná souvislost a je 

možné nacházet jiná vysvětlení (například již několikrát zmiňovanou generační obměnu), navíc je 

nutné vzít v úvahu setrvačnost v proměnách tak rozsáhlé vědecké disciplíny.

Tyto dvě dílčí hypotézy tedy nelze na základě této práce spolehlivě potvrdit. Ačkoliv mnohé 

podobné proudy ve vývoji západního i východního pohledu na Stalina najít můžeme, nejsou zde 

přesvědčivé doklady o tom, že se obě historiografie (respektive západní historiografie a sovětský 

politický pohled na dějiny) vyvíjely navzájem provázaně. To samé platí i pro sbližování pohledu na 

Stalina v době, kdy se oteplovaly vztahy obou bloků. Ačkoliv zde určité,  někdy silnější,  někdy 

slabší doklady o toto sblížení vypozorovat můžeme, vždy je lze vysvětlit i jiným způsobem než 

momentální potřebou hodnotit druhou stranu méně kriticky.

Otázka legitimizační  úlohy západní  historiografie  je nejsložitější,  protože ji  bez přístupu 

k archivním dokumentům, které by dokazovaly úzké kontakty mezi historiky a politiky, můžeme 

dokazovat pouze nepřímo. V období McCarthismu je legitimizační úloha historiografie zřejmá a její 

radikalita do značné míry souvisí i s dozníváním válečné mobilizace společnosti a s ní spojeným 

sklonem neustále hledat nepřítele.  Některé názory se ve veřejném ani akademickém americkém 

diskursu objevovat víceméně nesměly – automaticky by vedly k získání nálepky 'komunisty'  se 

všemi negativními důsledky, které se k tomuto označení vztahovaly. Volnější situace panovala ve 

Velké  Británii,  ze  které  následně  americká  historiografie  výrazněji  čerpala.  Naopak  jsem  ve 

zkoumané literatuře  nenašel  výraznější  doklady o vlivu  neanglojazyčné (německé,  francouzské) 

literatury na  americké  historiografické  bádání  o Josifu  Stalinovi.  Jejich  vliv  byl  spíše  nepřímý. 

Co se týče revisionismu v pohledu na stalinismus, ačkoliv nepochybně názory některých politiků 

formoval,  výsadní  postavení  dokázal  získat  spíše  v akademické  než  politické  sféře.  I  v  době 

největšího  rozmachu  revisionismu  jsou  v  amerických  administrativách  zastoupeni  spíše  jeho 

odpůrci – znovu v této souvislosti připomínám působení Zbigniewa Brzezinského v administrativě 
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Jimmy  Cartera  a  působení  Richarda  Pipese  v  prvních  letech  vlády  Ronalda  Reagana.154 

Legitimizační úloha revisionistického pohledu je tedy spíše nepřímá. Tento jev vynikne na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let, kdy na jedné straně vzniká 'druhá vlna revisionismu stalinismu' 

a na straně druhé ve Spojených státech vládnou prezidenti Ronald Reagan a George Bush starší.

Je ovšem pravděpodobné, že některé práce, jako například  Velký teror Roberta Conquesta 

o masovém násilí v SSSR, ovlivňovaly postoje západních politiků. Když Ronald Reagan označil 

v roce 1983 Sovětský svaz za "Říši zla", mohl to udělat i díky veřejnému podvědomí o povaze 

vládnutí Josifa Stalina155 – o čistkách, systému Gulagů, nebo o podřízení značné části sovětského 

života válečnému průmyslu. Ronald Reagan ve svém projevu přímo kritizuje (nejen) historiky, kteří 

odmítají vidět SSSR jako totalitární stát: "Myslím si, že odmítání mnoha vlivných lidí přijmout ten  

základní fakt o povaze sovětské doktríny ilustruje historickou neochotu vidět totalitární mocnosti  

takové, jaké jsou. Tento fenomén jsme mohli vidět již ve třicátých letech. Dnes ho vidíme až příliš  

často znovu.".156 Tuto poslední větu mimochodem můžeme vnímat jako snahu Ronalda Reagana dát 

najevo, jak vzdálený je jeho postoj od této skupiny – v nadsázce můžeme mluvit o 'antilegitimizační 

roli historiografie'.

154Suny, Grigor Ronald. The Cambridge History of Russia. Volume 3, The Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006). ISBN: 9781139054096. s.54.

155Byť zde je opět otázkou, nakolik byly tato témata  známá díky odborným studiím a nakolik skrze žurnalistiku nebo 
literární díla ruských emigrantů (jako byl například v této práci několikrát zmiňovaný Alexandr Solženicyn).

156V originále: "Well, I think the refusal of many influential people to accept this elementary fact of Soviet doctrine 
illustrates an historical reluctance to see totalitarian powers for what they are. We saw this phenomenon in the 
1930s. We see it too often today." Reagan, Ronald. "Evil Empire Speech." (8 March, 1983). Democracy The U.S. 
Oratory Project. Přístupné na: https://voicesofdemocracy.umd.edu/reagan-evil-empire-speech-text/
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Summary

Western and Eastern views of Stalinism were very distant in 1953, yet gradually during the Cold 

War they converged in many ways. Through slow transitions from totalitarian model to revisionisms 

in the West and power changes in the East, we can identify many similarities in the thematization 

and periodization of the Western and Eastern evaluations of Stalinism. However, it does not prove 

that there were causal relations. Based on the historiographical interpretation and comparison of 

publications  written  by  relevant  researchers  of  this  field,  this  work  states  that  although  the 

evaluation of the government of Joseph Stalin in the West and East approached in parallel with the 

warming  of  mutual  relations  and  alienated  with  their  cooling,  it  cannot  be  said  that  Western 

historiography of Stalinism serves as a purely legitimizing tool of policy to the East. Follow-up 

research could focus on, for example, the interrelationship of this discipline with Western politics 

(for example on the role of most prominent researchers in the United States administrations) or on 

the further development of Stalinism in the West and in the East (including its legitimizing role in 

the Russian Federation) after the Cold War.
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