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" I. UVOD 

Josif Vissarionovič Stalin byl jedním z nejvýraznějších státníků 

minulého století. Neoddiskutovatelně změnil tvář největší země světa a na 

desítky let jí vtiskl svoji pečeť. Despotické moci tohoto muže se přes všechna 

negativa podařilo vytvořit ze zaostalého Ruska jadernou velmoc se 

světovládnými ambicemi. S dědictvím jeho téměř třicet let trvající vlády se 

vyrovnávají postsovětské republiky ještě v současnosti. 

Již ve dvacátých letech, na počátku Stalinova vůdcovství, 

začalo být běžné nazývat zřízení v Sovětském svazu stalinismem. 1 Studium 

stalinismu, jako určitého období dějin Sovětského svazu (charakteristického 

mocenským primátem J. V. Stalina), si vzhledem ke svým systémovým 

proměnám vyžádalo vnitřní periodizaci. Pod termínem pozdní stalinismus je 

chápáno závěrečné období Stalinovy osobní diktatury, vymezené koncem 

války na jedné straně a jeho smrtí na straně druhé. 

Pozdní stalinismus je jednou z fází dějin Sovětského svazu, 

která nadále vzbuzuje velký zájem historické obce celého světa. Příčin může 

být několik. Jedná se o etapu sovětských dějin, která má řadu zajímavých 

specifik: 

a) Stalinská diktatura vrcholí a triumfuje. Slaví své největší 

.mezinárodní úspěchy. 

b) Sovětská politika těží z výsledků II. světové války, buduje 

přes řadu překážek a komplikací vnější satelitní impérium 

v Evropě i v Asii. 

c) Sovětská politika stupňuje SVOJI agresivitu a zároveň 

postupuje tak, aby nevyvolala světový konflikt. Probíhá 

nejhrozivější období studené války, které zavleče Sovětský 

svaz do nekonečného zbrojení. 

1 Podrobně se tomuto tématu věnuje ve sborníku "Formování stalinského mocenského 
systému. K problému tzv. sedcstrukce bolševiků 1928 - 1939" Emil V ORÁČE K ve studii 
Stalinismus a Sovětský svaz 1927 - 1939. Historiografie, evoluce výzkumu, problém výkladu 
fenoménu a jeho interpretační modely., Praha 2003, s. 13 - 36. 
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d) Politický život nabývá často absurdních podob, v revoluční 

diktatuře se oživují carské tradice a sovětskou společnost 

ovládá kult Stalinovy osobnosti. 

e) Totalitní sovětská ekonomika směřuje k ekonomickému 

kolapsu vzhledem k nereálným požadavkům, hospodářským 

cílům a vysávání venkova. 

f) Za oponou probíhal skrytý boj o dědictví po diktátorovi; 

stalinská nomenklatura vzešlá z velké čistky začíná zaujímat 

přední místa v sovětském establismentu, ze kterých později 

nebude chtít odejít. 

g) Fakticky jsou položeny základy sovětské hospodářské, 

zahraniční a sociální politiky pro celé zbývající období dějin 

impéria až do nástupu Gorbačovových reforem, které 

následně naruší stabilitu systému. 

Současná historiografie přehodnocuje dlouholeté postoje a 

názory pod přílivem nových faktů, pocházejících z pozvolna otvíraných 

archívů a výpovědí zasvěcených svědků. Záplava odborné literatury však 

nepřinesla očekávané vysvětlení mnoha otázek závěrečného období Stalinovy 

vlády. Současná ruská historiografie přináší nové podrobnosti a detaily ze 

života a mocenské praxe sovětské elity, ale nepředkládá zcela jasné závěry. 

Práce západních historiků sledují sovětské dějiny v komplexním obraze 

vývoje diktatury a samotného stalinismu, ale často se neopírají o dosažené 

poznatky ruských kolegů.2 

Cílem této práce je předložit analýzu vztahů uvnitř vedení 

VKS(b) v první fázi poválečného období Stalinovy diktatury. V první části se 

soustředím na průřezový pohled na státní, bezpečnostní a stranické instituce, 

jejich vývoj a mocenský význam. V druhé části se zaměří na seznámení se 

2 HILDERMEIER, M., /nterpretationen des Stalinismus, in: Historische Zeitschrift, 
264/1997, s. 265-274. 
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s hlavními představiteli mocenské elity pohybující se v bezprostředním 

mocenském centru. 

Jádro práce vytvoří pohled na vývoj mocenských kont1iktů 

v rozmezí let 1946 - I 950. Zaměří se zejména na vzestup Ždanovovy 

leningradské skupiny a její následnou likvidaci. V práci neopominu popsat 

postupný úpadek vlivu tzv. "staré gardy" a paralelní existenci druhé skupiny 

stranických funkcionářů kolem údajného "tandemu Malenkov- Berija". 

Bude třeba zodpovědět řadu klíčových otázek: Byl vzestup 

Ždanovovy skupiny tak významný a zásadní, jak se v mnoha odborných 

pracích desítky let traduje? Bylo odstranění Malenkova ze sekretariátu v roce 

1946 skutečně dílem intrik Ždanova a jeho návrat o dva roky později 

výsledkem Berijovy činnosti? Nakolik byla rozhodnutí dílem Stalinových 

obav ze spolupracovníků a nakolik byla ovlivněna soupeřením mocenských 

klik v boji o nástupnictví? Jaký význam sehrála konkurence jednotlivých 

členů Stalinova okolí pro vznik "leningradské aféry"? Jakou roli sehráli 

Malenkov, Berija, Abakumov, Chruščov a další? Jaké postavení si zachoval 

Berija v bezpečnostním aparátu po svém odvolání a jaký byl jeho vztah 

s ostatními členy věrchušky? Byl Stalin skutečně antisemitou, nebo byly jeho 

protižidovské postoje odpovědí na realitu mezinárodních vztahů (zatčení 

Poliny Žemčužiny a pád Molotova)? Vzhledem k tématu bude proto nutné 

v nezbytné míře sledovat zahraniční politiku. 

Cílem práce bude zjistit, do jaké míry byl klesající vliv "starých 

kádrů" příležitostí pro novou, mladou generaci sovětských komunistů. 

Pokračoval proces zahájený v období "ježovštiny" (Kosygin, Suslov, 

Brežněv, Ustinov a Gromyko)? Práce by tedy neměla být jen shrnutím 

šarvátek ve stranických špičkách, ale pokusem o kritickou analýzu proměn 

sovětské stranické byrokracie na konci 40. let. 

Vzhledem k náročnosti tématu bude nutné seznámit se 

s prameny a literaturou anglosaské, německé a především ruské provenience. 

Práce by měla shrnout nové poznatky současné ruské historiografie a provést 

jejich kritické zhodnocení. 
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1.2 Fenomén pozdního stalinismu v současné 

literatuře 

Zájem o závěr Stalinova života a boj o moc v jeho nejbližším 

okolí ve spojení s nedostatkem autentických informací vedl ke vzniku řady 

mýttl. Po celá léta vznikaly práce zabývající se tímto tématem, bez toho, aby 

se mohly opřít o dokumenty či memoáry aktérli dění uvnitř kremelského 

vedení. Mezi nejvýznamnější díla věnující se mocenským bojlim kolem 

Stalina patří především dvě knihy "předpěrestrojkové" historiografie. První je 

kniha A. Avtorchanova "Zagadka směrti Stalina. Zagovor Beriji", která 

doposud náleží mezi hojně citované.3 Druhou je práce britského historika W. 

G. Hahna "Postwar soviet politics. The Fall of Zhdanov and the Defekt of 

Moderation, 1946- 1953" která klade dliraz na výzkum sovětského tisku.4 

Nezastupitelnou roli hrají práce Leonharda Shapira vzniklé již 

v padesátých a šedesátých let minulého století.5 Shapiro se velmi dobře 

3 Abdurachman G. Avtorchanov ( 1908 - 1997) náležel mezi přední světové historiky -
sovčtology a publicisty. V letech 1927- 1937 byl členem VKS(b), ale v průběhu čistek byl ze strany 
vyloučen a zatčen, od roku 1943 žil za hranicemi SSSR. V emigraci napsal celou řadu knih o 

sovětském politickém systému (A VTORCHANOV, A., The Communist Party Apparatus, New York 
1968, A VTORCIIANOV, A. A Teclznologija vlasti, Frankfurt am Main 1976.) Největší ohlas získala 
kniha ,,Zagadka směrti Stalina. Zagovor Beriji". Tato kniha byla napsána v polovině 70. lel 
pohledem sovětského emigranta a znalce vnitřního života sovětské nomenklatury. V bývalém SSSR 
mohla být vydána až po pádu komunistického režimu v roce 1992. Přes značné stáří a omezené 
fondy, ze kterých mohla čerpat, patří nadále mezi vyhledávané a citované. Jedná se již o klasickou 
práci, která popisuje zákulisní dění uvnitř kremelského vedení (zejména léta 1948- 1953). Soustředí 
se na analýzu vztahů Beriji a Stalina, přičemž právě Beriju pokládá za hlavního iniciátora 
"leningradské aféry". Zobrazuje jej jako vážného zájemce o vůdcovství. Například český historik 
zabývající se osobností Stalina Václav Veber téměř ignoruje práce současné historiografie a stále 
odkazuje na úvahy Avtorchanova. Týká se to zejména charakteristiky vztahů uvnitř sovětské elity 
přelomu čtyřicátých a padesátých lel. 

4 Werner G. Hahn se sna/J rekonstruoval přesuny kádrů a obsazení vedoucích pozic z často 
útržkovitých informací sovětského tisku a na tomto základě chronologicky sleduje vývoj sovětské 
mocenské scény. Shromáždění obrovského množství sovětských novin, časopisů, bulletinů i 
zpravodajů často interní povahy se stalo předností této práce, čímž se podařilo nahradit studium 
nepřístupných archivních materiálů. Pochopitelně autor neopominul ani dostupnou literaturu, ale 
z memoárových zdrojů měl k dispozici pouze neoťiciální vydání vzpomínek N. S. Chruščova a 

oficiální sovětské paměti N. S. Patoličeva (HAHN, W., Postwar Soviet Politics: The Fal/ ofZhdanov 
and the Defekt oj Moderation 1945- 1953., New York, 1982). 

5 Zde byl použit ruský překlad knihy ŠAPIRO, L., Kommunističeskaja partija Sovětskogo 
Soju:::a, Firenze 1975, z originálu: SHAPIRO, L., The Communist Party oj the Soviet Union, New 
York 1970. 
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orientoval v sovětských poměrech i mocenských vztazích uvnitř stranické 

elity a proto řada jeho závěrů je přijatelná i pro současnou historiografii. 

Pád Sovětského svazu a otvírání ruských archivů znovu obnovil 

zájem o Stalinovu osobu. Zpřístupnění tajných dokumentů umožnilo 

mnohem plastičtější pohled na mocenské boje v nejvyšším vedení strany a 

státu. Velký zájem o stalinskou diktaturu nastal především v samotném 

Rusku, kde se tamní historická obec i publicisté s vážným zájmem zabývají 

stalinskou érou a zpřístupňují dříve uzavřené archivní fondy. Je velkým 

štěstím, že západní grantová podpora a ruská prezidentská kancelář či jiné 

instituce umožňují vydávání edic dokumentů, které pak usnadňují práci 

ostatním historikům a zájemcům o moderní ruské dějiny z celého světa. Na 

druhé straně i samotný vývoj historiografie přináší stále nové a nové pohledy. 

Z poslední doby je nutné připomenout studie E. A. Reese, E. Mawdsleyho, 

atd.6 

Odborná literatura zabývající se sovětskými dějinami 

sledovaného období je sice rozsáhlá, ale různé kvality. Velký přínos 

v chápání života sovětské nejvyšší elity přinesl v poslední době Simon Segab 

Montefiore, který ve své monografii vyvrátil řadu vžitých dogmat. 7 Jedná se 

zejména o citlivý přístup k tématu života úzké skupiny sovětských 

funkcionářů v blízkosti diktátora, kdy politika zasahuje do každodenního 

života celých rodin. 

Ruské práce, jak již bylo výše řečeno, nenásledují moderní 

trendy historiografie, ale spíše kriticky hodnotí nebo nekriticky citují paměti 

účastníků či dokumenty získané v sovětských archívech. Ale i to přináší pro 

6 REES, E. A., Stalin as Leader 1924-/937: From Oligarch to Dictator, in: The Naturc of 
Stalin's Dictatorship. Thc Politburo, 1924-1953, Ncw York Palgrave Macmillan 2004; REES, E. A, 
Stalin as Leader /937-1953: From Dictator to Despot, in: In: The Nature of Stalin's Dictatorship. 
Thc Politburo, 1924-1953, New York, Palgrave Macmillan 2004; MAWDSLEY, E., An Elite within 
an Elite: Politburo/Presidium Membership under Stalin, /927-/953, in: The Nature of Stalin's 
Dictatorship. Thc Politburo, 1924-1953, New York, Palgravc Macmillan 2004; MA WDSLEY, E., 

WHITE, S., The soviet elite from Lenin to Gorbachev, The centra/ committee and its members, 1917 
-1991, Oxford, Oxford University Press, 2000. 

7 Pro českého čtenáře je již k dispozici český překlad: MONTEFIORE, S. S., Stalin. Na dvoře 
rudého cara., Praha BETA 2004. Soukromý život se mísí s politickým, aniž by autor sklouzl 
k lascivnímtématům. Zejména první část knihy věnující se třicátým letům brilantně zpracovává dané 
téma, zatímco závěr knihy kopíruje ustálená klišé a stereotypy. 
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moderní historiografii nové impulsy a umožňuje jejich vzájemnou 

konfrontaci. První prací ruského historika, který měl potřebný přístup ke 

stranickým archivům byl Dmitrij Volkogonov. Ve Stalinově biografii 

"Triumf a tragedia" se pokusil zobrazit všechny podstatné momenty vývoje 

Sovětského svazu v daném období.~ Mnohem přínosnější jsou však výsledky 

skutečného bádání O. Chlevnjuka, R. Pichoji, A. Danilova, A. Pyžikova, G. 

V. Kostyrčenka a J. V. Jemeljanova, kteří vycházejí také ze západních 

poznatků a zejména i moderních trendůY Kritičtější přístup je nutné zvolit ke 

knihám žurnalistů a historiků L. Micčina či ještě senzačnějším Nikolaje 

Zenkoviče. 10 

Pozdní Stalinismus pohledem velkých syntéz 

Během posledních dvaceti let se objevila velká řada prací, které 

se pokouší shrnout poznatky o sovětských dějinách či je alespoň obohatit o 

netradiční pohled. Do okruhu prvních prací můžeme zařadit například 

pozoruhodné dílo Manfreda Hildermeiera 11 a postarší práci poloviny 80. let 

G. Hoskinga "The First Socialist Society", která vznikla ještě před nástupem 

Gorbačova. 12 Do druhé skupiny patří nedávno česky vyšlá práce M. Maliy 

"Sovětská tragédie". 13 Tato práce si neklade za cíl vyložit dějiny SSSR, ale 

spíše je nově interpretovat a formulovat nové otázky, které by vedly ke 

8 VOLKOGONOV, D., Triumf a tragedia, Bratislava 1989. 
9 Z nejzdařilejších prací ruské historiografie posledních let je nutné uvést obsáhlý Stalinův 

životopis od J. V. Jemeljanova ,,Stalin", jehož druhý díl se přímo dotýká období pozdního 

stalinismu. (JEMELJANOV, J. V., Stalin. Na věršině vlasti. Moskva 2003) a obsáhlou monografii G. 
V. Kostyrčenka zabývající se pronásledováním Židů v období Stalinovy despocie, kde se autor 
kromě hlavního tématu zabývá i mocenskými konflikty uvnitř stalinské věrchušky 

(KOSTYRČENKO, G. V., Tajnaja politika Stalina, Moskva 2003). 
10 Mezi nejvíce zdařilé monografie Leonida Micčina patří bezesporu série biografií předsedů 

KGB (včetně předcházejících a nástupnických orgánů státní bezpečnosti od Dzeržinského do 

devadesátých let): MLEČIN, L., KGB. Predsedatěli organov gosbezopasnosti. Moskva 200 I. Vedle 
této práce je kvalitní i obdobné biogralie ministrů zahraničí: Týž autor, MlD, Ministry inostrannych 
děl, Romantiki i ciniki, Moskva 200 I. Přes skutečně odpovědný přístup znalce problematiky 
mocenských konfliktů a vnitřní politiky SSSR Mlečinovy knihy ztrácí na přitažlivosti pro čtenáře 
odborné historické obce kvůli autorovu sklonu literaturu faktu beletrizovat. 

11 HILDERMEIER, M., Geschichte der Sm~jetunion. 1917- 1991. Munchen 1998. 
12 Geoffrey Hosking se k tématu sovětských dějin vrátil ještě začátkem 90. let a dokončil tak 

své dějiny SSSR (HOSKING, G., A History of the Soviet Union. 1917- 1991. London 1992). 
13 MALIA, M., Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917- 1991. Praha 

Argo 2004. 
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změně dosavadních pohledů. O podobné syntézy se v ruském prostředí 

pokusili historici R. G. Pichoja a A. S. Barsenkov, kteří zpracovali obsáhlé 

dějiny SSSR v poválečné epoše až do současnosti. 14 Pro současnou ruskou 

historiografii bylo výborným východiskem dílo sovětských emigrantů M. 

Gcllera a A. Někriče "lstorija Rossiji 1917 - 1995", které bylo dokončeno po 

pádu Sovětského svazu. 

Z českých historiků se pokusil o malou syntézu V. Veber. 15 

Přestože tento historik se zabývá sovětskými dějinami řadu let, jeho práce 

včetně této syntézy se zpravidla opírají o velmi malé množství odborné 

literatury a mají populárně historický charakter. 

Prameny 

Tato práce se opírá o řadu publikovaných pramenů memoárové 

a dokumentární povahy. Neocenitelnou pomoc při rekonstrukci mocenských 

střetů v poválečném období poskytl sborník dokumentů "Politbjuro CK 

VKP(b) i sovět ministrov SSSR. 1945- 1953". Tento sborník obsahuje řadu 

usnesení politbyra, včetně jejich různých variant a změn. 16 

Další pomoc poskytly edice pramenů věnující se tématicky 

jednotlivým plenárním zasedáním ÚV, které byly svolány v průběhu 

padesátých let a došlo na nich k zásadním mocenským střetům a především 

diskusím. 17 Například v roce 1957 proběhl zápas o kurz politiky SSSR mezi 

14 BARSENKOV, A. S., VDOVIN, A. 1., /storija Rossiji. 1938-2002. Moskva 2003; 

PICHOJA, R. G., Sovětskij sojuz: lstorija vlasti, /945-199/. Moskva 1998. 
15 VEBER, V., Komunistický experiment v Rusku. 1917-199/. Malé dějiny SSSR. Praha 2001. 

Jedná se o práci, která má jasně popularizační záměr. Vychází z přednášek, které autor přenesl na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Slabinou je výběr literatury, který opět vychází ze starších 
prací konce osmdesátých let. Základní literaturou pro období do roku 1953 je práce J. Slavíka 
("Leninova vláda 1917-1924", Praha 1935), D. Volkogonova (Triumf a tragedia. Politický portrét J. 
V. Stalina, Bratislava 1990), E. Radzinského (Stalin, Praha 1998). O něco lépe dopadla další práce 
téhož autora (VEBER, V., Stalinovo impérium. (Rusko 1924-1953). Praha 2003) i když i zde se 
jedná o popularizační historii Stalinovy vlády, ve které je vnitřní politika v SSSR pozdního 
stalinismu charakterizována jako výčet Stalinových zločinů. 

16 Vzhledem ke sblížení funkcí politbyra a rady ministrů byly zařazeny do jedné publikace 
usnesení obou institucí. 

17 V průběhu padesátých let po smrti Stalina bylo svoláno několik plenárních zasedání ÚV, 
které završily mocenský zápas, který probíhal mezi členy nejužšího stranického vedení. Jednotliví 
členové ÚV vystupovali se svými projevy, které se vyznačovali větší kritičností a otevřeností 
zejména vůči poraženým a kritizovaným. První z řady plén proběhlo v červenci 1953 a zabývalo se 
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Nikitou S. Chruščovem a skupinou ortodoxních stalinistů v čele s Georgijem 

M. Malenkovem, Vjačeslavem M. Molotovem a Lazarem M. 

Kaganovičem. 18 Chruščov se tehdy opřel o širší stranickou elitu a svolal 

plenární zasedání ÚV, na kterém vyšlo najevo několik zajímavých 

podrobností z leningradské aféry. Stenografický záznam byl vydán teprve 
ll) v roce 1998. 

Stalinský systém pohledem přímých účastníků 

Vedle řady ryze odborných či spíše žurnalistických děl se 

objevilo velké množství memoárové literatury, která má pro badatele 

nesmírný význam, i když i ten je limitován kvalitou literatury takovéhoto 

druhu. Zcela zásadní pro poznání epochy pozdního stalinismu jsou paměti 

členů vrcholného vedení N. S. Chruščova, V. M. Molotova, A. I. Mikojana, 

D. T. Šepilova, L. M. Kaganoviče, N. S. Patoličeva a dalších. 

Největší věhlas získaly vzpomínky N. S. Chruščova, vzniklé po 

jeho odvolání ze všech politických funkcí. Jejich publikování na Západě 

způsobilo ve své době obrovskou senzaci. Zoufalý nedostatek věrohodných 

zpráv z nitra sovětské politiky vyvolával neustálý hlad po informacích. Na 

druhé straně neumožnil dostatečně kritický přístup k těmto memoárům, tak 

kritikou činnosti L. P. Beriji. Další podobně významné plénum proběhlo v lednu 1955 a terčem 
kritiky se stala hospodářská politika odvolaného premiéra G. M. Malenkova. Nejvýznamnější se 
odehrálo v červnu 1957, kdy Chruščov definitivně odstranil své rivaly. 

18 V červnu 1957 vyvrcholil spor mezi konzervativním jádrem KSSS a N. S. Chruščovem. 
První tajemník měl být odvolán na zasedání předsednictva ÚV, kde měli konzervativci převahu. 
Důvodem pro jeho odvolání byla zejména jeho destalinizační politika (kritika kultu osobnosti), která 
vedla k oslabení vnějšího impéria a opuštění politiky konfrontace s kapitalismem (politika mírového 
soužití a soutěže mezi kapitalismem a socialismem). Většina ze členů nejvyššího grémia (Molotov, 
Maknkov, Kaganovič, Bulganin, Vorošilov, Pervuchin, Saburov a t<~jemník ÚV Šepilov) se 
sjednotila proti prvnímu tajemníkovi. Na stranu Chruščova se postavili Mikojan, Kiričenko a Suslov, 
za kterými stál aparát ÚV a oblastní t<~jemníci tvořící jádro ÚV. Chruščov využil špatné přípravy 
konzervativců a přenesl jednání na urychleně svolané plénum ÚV, kde si zajistil většinu a své kritiky 
označil za protistranickou skupinu, která byla vyloučena z nejvyššího vedení. Tento mocenský střet 
skončil Chruščovovým triumfem a porá.lkou kon1.ervativců, kteří odešli z nejvyšších funkcí. 

19 Stenografický zápis z jednání pléna ÚV byl až do pádu SSSR přísně tajný a přednesené 
projevy zůstaly před veřejností skryty. Oficiálně bylo zveřejněno pouze stručné usnesení, kde byla 
skupina usilující o odvolání Chruščova prohlášena za protistraniekou, frakční, sabotující leninskou 
orientaci KSSS, uvolňování mezinárodního napětí atd. Znovu bylo připomenuto usnesení z X. sjezdu 
"0 jednotě strany" a linie XX. sjezdu. O podílu členů skupiny na stalinském teroru se v rezoluci 
nehovořilo. Viz: KSSS v rezolucích a usnesení sjezdtl, konferencí a p/enámích zasedání ÚV. 1946-
1963. Praha 1985, s 476 - 482. Sborník viz: Mo/otov, Ma/enkov, Kaganovič. 1957. Stěnogramma 
junskogo p/enwna CK KPSS i drugije dokumenty. Moskva 1998. 
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jako je tomu dnes. V současnosti existuje několik verzí vzpomínek N. S. 

Chruščova, což bylo způsobeno formou jejich vzniku (byly namluveny na 

magnetofonový pásek). Nejvhodnější pro jejich studium je zkompletované 

čtyřsvazkové vydání z roku 1999, které je doplněno poznámkovým aparátem, 

rejstříkem a řadou příslušných dokumentů?0 

Vzpomínky Molotova mají nesmírnou hodnotu a to i přes 

zprostředkování žurnalisty a spisovatele Felixe Čujeva, který je jejich 

autorem. Memoáry Molotova vznikly během více než stovky rozhovorů mezi 

ním a Čujevem. Jedná se o vyprávěné slovo, nikoliv o ucelený pohled 

klasických memoáriL Jsou pochopitelně velmi subjektivní. Zobrazují události 

očima pravověrného stalinisty, který až do svých posledních dnů obhajoval 

masový teror, na kterém se dříve aktivně podílel. Felix Čujev se často ve 

svých rozhovorech k některým tématům vracel, což umožňuje konfrontovat 

"Molotova s Molotovem" po několika letech. V zásadě lze říci, že nešlo o 

popírání dříve řečeného, ale spíše doplnění o nová fakta? 1 

Pro tuto práci byly snad nejhodnotnějším materiálem paměti 

Dmitrije Trofimoviče Šepilova?2 Jedná se o ucelené, promyšlené dílo, které 

vzniklo krátce po jeho politickém pádu. Díky pohledu zasvěceného 

pozorovatele, svědka i aktéra osvětlilo mnohé z politického života země ve 

40. a 50. letech. Vzhledem k blízkému vztahu k Andreji A. Ždanovovi a práci 

v agitpropu je jeho svědectví velmi přínosné. Ve srovnání s memoáry 

Chruščova a Molotova, se nesnažil Šepilov mlžit ani fabulovat. 

Memoáry Lazara Kaganoviče jsou pro období pozdního 

stalinismu využitelné jen minimálně. Nicméně i tak je nelze pominout jako 

doplňující materiál, často potvrzující sdělení ostatních protagonistů, zejména 

ohledně jeho působení na Ukrajině v roce 194 7. 

Anastáz Ivanovič Mikojan vytvořil vzpomínky státníka, který 

celý svůj život zasvětil ideálům komunismu a sovětskému zřízení. Neváhal 

2° CHRUŠČOV, N. S., Vospominanija. Vremja, ljudi, vlast'. Moskva 1999. 
21 ČU.JEV, F. Mo/otov. Poluděržawl}j vlastelin. Moskva 1999. Část těchto pamětí vyšla i 

v českém jazyce. Viz: ČU.JEV, F., Vzpomínky Mo/otova. Říčany u Prahy, Praha 1996. 
22 ŠEPILOV, D. T., Neprimknuvšij, Moskva 2001. 
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místy kritizovat excesy sovětského zřízení, obzvláště když se jednalo o chyby 

a kritiku Stalina, ale podstatu sovětského zřízení nikdy nezpochybňoval. 

Mikojan patřil do plejády sovětských státníků, kteří se vyznačovali 

schopností přežívat politické zvraty a udržet se v nejvyšších funkcích. To se 

odrazilo i na jeho pamětech, které vznikaly z valné většiny po jeho odchodu 

do politického důchodu v roce 1965. Zatímco první část jeho memoárů 

mohla být publikována ještě za jeho života, kapitoly věnující se období od 

třicátých let byly vydány až po pádu SSSR. Největší přínos představovaly 

kapitoly věnované práci rady ministrů a zejména zákulisnímu soupeření 

členů sovětského vedení, které vedlo k pádu Nikolaje A. Vozněsenského. 

Vedle memoárů politických předáků je nutné zmínit poslední 

dílo spisovatele Konstantina Simonova - "Glazami člověka moJego 

pokolenUa", které se snaží o zpětnou sebereflexi ve stalinském režimu. 

Simonov byl aktivním režimním spisovatelem již od válečných dob. Patřil do 

úzké skupinky Stalinem protežovaných autorů, kterým se podařilo 

nahlédnout do vnitřního kruhu vysoké sovětské nomenklatury. Ač sám byl 

neochvějným stalinistou, plně se ztotožnil se závěry XX. sjezdu a kritikou 

Stalinova "kultu osobnosti". 23 Bohužel Simonov zemřel dříve, než se mu 

podařilo dílo úplně dokončit a zbavit všech nedostatků. Nicméně syrová 

podoba vzpomínek na osobní setkání se Stalinem, na atmosféru doby 

třicátých, čtyřicátých a počátku padesátých let je naprosto ojedinělá. 

Řadu publikovaných osobních vzpomínek uzavírá nedávno 

vyšlé dílo Jurije Andrejeviče Ždanova, Stalinova zetě a syna jednoho z jeho 

nejbližších spolupracovníků - Andreje Alexandroviče Ždanova, "Vzgljad 

v prošloje". Jurij Ždanov popisuje svůj život, jak jej prožil v SSSR od Stalina 

do Gorbačova. 24 

23 SIMONov: K., Očiami mojej generacie. Bratislava, Pravda 1989. Tato kniha vznikla 
v samém závěru spisovatelova života. Nebyla psána pro okamžité publikování. Simonov si byl 
vědom, že tehdejší sovětská politická realita by ji ani neumožnila. Jako velmi vnímavý a politiky 
znalý člověk očekával, že v budoucnu musí dojít k úplnému odsouzení stalinismu a tak psal své 
závěrečné dílo spíše pro budoucnost. V SSSR kniha poprvé mohla vyjít a/. téměř dvacet let po svém 
vzniku na konci osmdesátých let. 

24 Přestože většinu života prožil v "politickém vyhnanství" v Rostovu na Donu (bylo mu 
doporučeno pobývat mimo Moskvu), poslední léta Stalinova života pobýval v Moskvě jako 
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Komunistická reflexe poválečného období 

S posledními léty stalinské despocie se musela vyrovnat 

sovětská historiografie. Mocenské soupeření uvnitř postalinského politbyra 

vytvořilo pro historiografii ještě problém "jak se vypořádat s Berijou". 

Interpretace poválečných let se lišila dle aktuální politiky, kterou vedení 

strany sledovalo. Klíčové historické práce, týkající se zejména dějin vlastní 

strany, nevznikaly ani tak na historických pracovištích, jako spíše v 

ideologickém oddělení ÚV. Sovětskou historiografii můžeme rozdělit na 

několik periodizačních celků: 

-práce ještě stalinského a navazujícího postalinského období 

- práce v duchu XX. a XXII. sjezdu KSSS 

- práce neostalinismu 

-práce epochy "glasnosti". 

Vzhledem k časově omezenému období neměla stalinská 

historiografie příliš možnost vyslovovat se k poválečnému období. Základní 

interpretace epochy vycházela z chvalořečení Stalina a úspěchů obnovy 

socialistického hospodářství zničeného válkou. O leningradské aféře či 

spiknutí není však ani zmínka. Ždanovovo jméno bylo pro sovětskou paměť 

zachováno, "jako věrného žáka a spolubojovníka soudruha Stalina".25 

Největším dílem sovětské historiografie tohoto období jsou třísvazkové 

Dějiny SSSR napsané autorským kolektivem pod vedením A. M. 

Pankratovové. 26 

pracovník aparátu ÚV ve funkci vedoucího odboru a poté dokonce oddělení. Kniha sama o sobě 
nepřináší tolik nových poznatků, jak by se od ní čekalo. Nepředkládá ani pokus o obhajobu otce, tak 
jak to učinili synové G. M. Malenkova čiL. P. Beriji. 

25 Postavy Vozněsenského či Kuzněcova zmizely zcela z sovětské historie, a to se týká i 
jejich působení v letech války. Kuznčcov byl vymazán z hrdinné obrany Leningradu a o 
Vozněsenského významu při evakuaci průmyslu a organizování tylu se nehovořilo.Na počest 

Ždanova bylo jeho rodné město Mariupol přejmenováno na Ždanov. Dnes ji/. město opět nese svůj 
původní název. 

26 Ruský originál byl vydán v Moskvě v roce 1952. Třetí svazek "SSSR ve XX.stolett' končí 
událostmi po Velké vlastenecké válce. Kromě poválečného pětiletého plánu obnovy, zemědělské 
politiky a měnové reformy se zabývá v kapitole"Sovětský svaz na cestě ke komunismu" i kulturní 
politikou strany a státu. Stalin je charakterizován jako "veliký koryfej vědy", jehož příspěvky 
k otázkám jazykovědy jsou "vzorem tvůrčího marxismu v oblasti vědy" a patří jako "geniální práce 
do klenotnice vědění marxismu-leninismu". Viz: PANKRATOVA, A. M. a kol., Dějiny SSSR ve XX. 
století. Praha 1954, s. 500. 



18 

Po Stalinově smrti se postupně měnil pohled na dějiny. V tisku 

ubývají zmínky o Stalinovi, ale do Chruščovova projevu na uzavřeném 

zasedání ÚV 25. února 1956 se žádná kritika neobjevila. 27 Po kritice kultu 

osobnosti se sovětská historiografie musela vyrovnat s nevděčným úkolem 

limitované kritiky stalinských praktik vlády. Jako obětní beránek, na kterého 

mohla být svalena rozhodující vina byl Lavrentij Pavlovič Berija. Tato praxe 

započatá po roce 1953 přetrvávala i po XX. sjezdu, kdy již byla pravda o 

Stalinovi částečně zveřejněna.28 Jména Vozněsenského, Kuzněcova, 

Rodionova a dalších se začala objevovat v souvislosti s "leningradským 

případem", z jehož iniciování a provedení byl obviněn L. P. Berija?9 

Berija byl ještě na veřejném zasedání XX. sjezdu označován za 

hlavního původce porušování socialistické zákonnosti. Ve zprávě o činnosti 

ÚV KSSS pojednávající o "Rozvoji socialistického demokratismu. 

Zdokonalování státního aparátu. Upevňování sovětské zákonnosti" nepadlo 

jediné slovo kritiky na J. V. Stalina, ale výhradně na L. P. Beriju.30 

Přelomovou prací, která připouští odpovědnost Stalina JSOU 

Dějiny KSSS z roku 1959? 1 Léta pozdního stalinismu jsou obsaženy 

v kapitole "Boj strany za obnovu a rozvoJ socialistického národního 

27 Klasickým příkladem je propagační brožura "Padesát let Komunistické strany Sovětského 
svazu ( /903-1953)", která vznikla přímo v oddělení agitace a propagandy ÚV KSSS po Stalinově 
smrti v roce 1953. Stalinovo jméno je často nahrazováno výrazem "komunistická strana" a "vedení 
komunistické strany". Zcela nově se objevuje termín "kult osobnosti" a "kolektivní vedení". "Je 
nutno vymýtit z praxe propagandistické práce strany nesprávné, nemarxistické objasňování otázky 
úlohy osobnosti v dějinách, které se projevovalo v propagování idealistické teorie kultu osobnosti, 
jež je cizí duchu marxismu-leninismu. Kult osobnosti odporuje zásadě kolektivnosti vedení, vede ke 
snižování úlohy strany, jejího vedoucího centra a k snižování úlohy strany." Viz: Padesát let 
Komunistické strany Sovětského svazu (1903-1953 ). Praha 1954, s. 28. 

28 Kritika kultu osobnosti J. V. Stalina však nebyla směřována celé sovětské veřejnosti, ale 
pouze stranickým organizacím. Ostatní se museli smířit s usnesením ÚV KSSS z 30. června 1956 "0 
pl"ekonání kultu osobnosti a jeho důsledků" Viz: KSSS v rezolucích u usneseních sjezd Ll, konferencí a 
plenárních zasedání ÚV. 1946- 1963. Praha 1985, s. 425. 

29 
" ..• Berija se vetřel do důvěry J. V. Stalina a dostal se na vedoucí místa ve straně a vládě. 

Zaobíral se plány na uchvácení řízení strany a sovětského státu s cílem změnit politiku a kapitulovat 
před světovým imperialismem .... Berija a jeho spolupracovníci se dostali do státní bezpečnosti .... 
celou řadu let porušovali zákony .... aranžovali usvědčující materiály ... proti mnoha čestným 
stranickým pracovníkům. . .. v letech 1948 - 1949 byl vykonstruován takzvaný leningradský 
případ ...... v letech 1951- 1952 mingrelský případ." Viz: Dějiny SSSR. Epocha socialismu 1917-
1957. Praha 1960. (V SSSR vydáno Gospolisdatem již v roce 1958). Tato kniha předcházela vydání 
Dějin KSSS, které byly více zpracovány stranickými orgány. Byla psána v duchu oficiálních 
informací a usnesení XX. sjezdu KSSS. 

30 XX. ~je-:.d Komunistické strany Sovětského svazu., Praha 1956, s. 59. 
31 Dějiny KSSS, Praha 1960, s. 636-637. 
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hospodářství v poválečném období". Kapitola Je uspořádána klasickým 

způsobem. Maximum prostoru Je věnováno mezinárodní situaci, 

hospodářskému vývoji a činnosti strany. Objevila se však kritika Stalina 

v oblasti zemědělské politiky, ale žádná zmínka o konkrétním podíle na 

inscenaci spiknutí. Ideologické kampaně tohoto období měly "přes některé 

negativné rysy zaviněné kultem osobnosti" nesmírný význam pro rozvoj 

sovětské vědy, kultury a ideologický život strany.:12 

Takovéto schéma bylo dodržováno s menšími obměnami až do 

nástupu "glasnosti". Vlna Chruščovovy kritiky kultu osobnosti Stalina 

vrcholila po XXII. sjezdu, ale postupně byla zmírňována zahájením 

neostalinského kursu druhé poloviny 60. let. Postupně se začalo vytrácet 

jméno L. P. Beriji a veškerá odpovědnost zůstala Stalinovi. Ta však byla 

minimalizována a "jeho přehmaty" nebyly příliš připomínány. 

Éra "glasnosti" znovu otevřela možnosti studia stalinského 

systému a její hlubší kritiku. Z počátku se ještě zdálo, že kritika Stalina 

umožní zachránit Lenina, ale i to se ukázalo jako nemožné. Klasické práce R. 

Medvěděva a D. Volkogonova se zbavily ideologického dohledu strany a 

otevřely sovětské historiografii nové obzory.33 Ztráta mocenského monopolu 

KSSS a pád SSSR umožnil postupný přerod sovětské historiografie 

"glasnosti" v současnou moderní ruskou historiografii. 

32 Dějiny KSSS, Praha 1960, s. 60 I. 
33 VOLKOGONOV D., Triumf a trugédia. Bratislava 1990; Mcdvčdčv R., Stalin a 

stalinizmus. Bratislava 1990. 
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II. MOCENSKÝ MECHANISMUS A JEHO 
, 

ORGANY 

Úspěšný státní převrat v listopadu 1917 umožnil bolševikům 

provést ambiciózní program přestavby zaostalé ruské společnosti. Stranická 

organizace se stala východiskem pro budování mocenské struktury režimu. 

Systém relativně pluralitních sovětů byl bolševickým režimem přebudován 

tak, že se ocitl zcela pod stranickou kontrolou. Strana se prohlásila za 

vykonavatelku diktatury proletariátu, čímž si ideologicky zdůvodnila získání 

absolutní moci.· Marxistická ideologie byla z mocenské hry vyřazena od 

samého počátku. Využívána byla jako pouhá vnější fasáda mocenského statu 

quo. Marxismus totiž udával pouze cíle, ale jejich uskutečnění nebylo nikde 

popsáno. Komunistická strana se až do svého konce nikdy nezřekla 

marxistických ideálů, byť realita její politiky byla často naprosto odlišná. 

Mocenské ambice bolševiků nevyvěraly z touhy po moci samotné, ale 

z přímo patologické touhy měnit ruskou a světovou skutečnost ku vlastní 

představě. 

Když Lenin uchvátil moc ruských carů, stál před otázkou, 

pomocí jakého mechanismu bude celou zemi ovládat.34 V prvních létech 

zápasu o přežití bolševického režimu byla vytvořena struktura státu sovětů, 

který jako společenská instituce nadále přetrvával. "Strana zaměřovala 

revoluční energii a tvůrčí iniciativu mas na výstavbu sovětského státu."35 

Vedle orgánů státní moci se jako paralelní mocenská opora režimu utvářel 

všeobjímající stranický aparát a tak v průběhu dvacátých let vykrystalizovala 

dvě centra moci - státní a stranické. Přestože státní aparát byl řízen stranou, 

nelze hovořit o úplném splynutí, neboť docházelo permanentnímu soupeření 

mezi stranickou a státní mašinérií. Přesto však nelze tvrdit, že šlo o zcela 

34 
Bolševický převrat v Petrohradu byl načasován na dobu konání II. všeruského sjezdu 

sovětů, který se prohlásil na nejvyšší a jediný mocenský orgán v Rusku. Přestože průběh sjezdu 
nebyl ještě pinč v rukou bolševiku. podařilo se úspčšnč završit státní převrat zřízením legálních 
mocenských orgánů, které byly kontrolovány bolševiky. Na tomto sjezdu byla vytvořena nová vláda 
- Rada lidových komisařů. 

35 Dějiny KSSS. Praha SNPL 1960, s. 248. 
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oddělené instituce. Už jen praktiky obsazování postů ve straně i státních 

institucí jasně ukazují, že šlo o dělení do značné míry čistě formální. 

Strana jako iniciátor revolučních přeměn měla v sovětském 

systému velký význam. Podle Stalinovy interpretace Leninových myšlenek 

měla několik zásadních úkolů či rolí ve kterých vystupovala: 

I) Strana jako předvoj dělnické třídy (ve svých řadách soustředí to 

nejlepší z dělnické třídy) 

2) Strana jako organizovaný oddíl dělnické třídy (vede proletariát do 

revolučních bojů a proto musí být nutně zorganizovaným oddílem 

proletariátu) 

3) Strana jako nejvyšší forma třídní organizace proletariátu (strana 

musí spolupracovat i s ostatními masovými organizacemi, např. 

odborovými organizacemi, družstvy apod.) 

4) Strana jako nástroj diktatury proletariátu Ue nástrojem proletariátu 

pro vybojování diktatury a následně beztřídní společnosti) 

5) Strana představuje jednotu vůle dělnické třídy (semknutá železnou 

kázní) 

6) Strana se upevňuje tím, že se očisťuje od oportunistických živlů 

(bojuje proti frakcionářství a oportunismu) 36 

Přestože valná část funkcí strany byla již iluzorní, nelze je pro 

legitimitu stranické moci zcela opominout. O roli strany v sovětské 

společnosti hovořila i nová ústava přijatá v roce 1936: "Strana tvoří vedoucí 

jádro všech organizací pracujících jak společenských, tak i státních." 

Zakotvila stávající společenské, ekonomické a politické základy sovětského 

státu, i když byla koncipována jako vzorová ukázka sovětské demokracie. 37 

36 STALIN J. V., Základy leninismu, s. 70 - 81, in: STALIN J. V., Otázky leninismu. 
Nakladatelství Svoboda. Praha 1950. 

37 Dějiny SSSR. Epocha socialismu, 1917-1957. Praha 1960, s. 472-473. 
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11.1 Státní mocenské orgány 

Stalin, jako dědic Leninova odkazu a vůdcovství, razil teorii, že 

dokud trvá kapitalistické obklíčení, dotud musí nezbytně existovat i silný 

sovětský stát. 38 Představitelem státní moci se po revoluci staly sověty. Poprvé 

vznikly již v roce 1905 jako orgány dělníků a zárodek nové revoluční vlády. 

Znovu se obnovily po únorovém převratu roku 1917. Od počátků se bolševici 

snažili, aby je ovládli, což jím mělo otevřít cestu k moci. Po říjnovém 

převratu je proměnili v převodovou páku strany a nadále fungovaly jako 

demokratická kulisa despocie. Jejich pravý smysl spočíval v tom, že jménem 

veškerého obyvatelstva vyjadřovaly souhlas lidu s rozhodnutími stranického 

vedení. 

Politická kultura sovětského státu vzešla z politické kultury 

carského Ruska, která byla založena na přísné hierarchizaci správního 

aparátu, centralizaci, bezohlednosti a podezíravosti k intelektuální práci, 

sklonu k improvizaci a také chaotičnosti. Bolševici ji ještě obohatili o sklon 

ke konspiraci, nedůvěře, dravosti a spartánství. 

Bolševický režim prezentoval svůj stát jako demokratický a 

respektující právo na národní sebeurčení, o čemž měl vypovídat i nový název 

- Svaz sovětských socialistických republik.39 Vznikl jako "rovnoprávný 

svazek mnoha národů", jehož ideou bylo vytvořit stát nového typu založený 

na proklamované symbióze dělnictva a rolnictva. Na počátku padesátých let 

38 Na XVIII. sjezdu VKS(b) Stalin ve svém hlavním projevu přednesl i řadu teoretických 
statí. V jedné z nich se zabýval existencí státu jako instituce. Snažil se reagovat na Leninovo 
nedokončené dílo "Stát a revoluce", ve kterém Lenin rozpracovával myšlenky o odumírání státu 
v komunismu. Stalin obhajoval existenci instituce státu zdůrazněním výjimečné situace, kdy 

komunistická ideologie zvítězila pouze v jedné zemi. Viz: STALIN, j. V., Otázky leninismu, Praha, 
Nakladatelství Svoboda, 1950, s. 595-605. 

39 Na konci roku 1922 projednaly sjezdy sovětů Běloruska, Ukrajiny, Zakavkazska a Ruska 
utvoření nového společného státu - Svazu sovětských socialistických republik. Dne 30. prosince se 
sešly zplnomocněné delegace sovětských socialistických republik a podepsaly smlouvu o utvoření 
SSSR. Duchovním otcem nového státního útvaru byl Lenin, který musel tuto vizi obhájit před ÚV 
KSR(b), kdy se proti jeho koncepci utvořila opozice v čele s J. V. Stalinem. Stalin však brzy 
přistoupil na Leninův plán vzniku svazu republik a nakonec sám ze své funkce řídil utváření Svazu. 
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JeJ tvořilo šestnáct svazových republik a velké množství republik 

autonomních. 40 

Sověty vznikly velmi rychle v každém městě, vesnici, okresu, 

okruhu atd., kde představovaly orgán zákonodárné a výkonné moci. Zemí 

prorostly mnohem dříve nežli stranický aparát, ale jejich podíl na moci byl 

časem minimalizován. Postupně byly začleněny do totalitního systému, kde 

jejich hlavní úkol spočíval v legitimizaci daného mocenského stavu. 

Nejvyšší sovět SSSR a jeho prezidium 

Nejvyšším orgánem státní moci a vůle lidu byl od konce 

třicátých let Nejvyšší sovět SSSR (dále jen NS SSSR). Jen tento orgán byl 

oprávněn schvalovat zákony a zároveň ustavoval řídící orgány státu. Volil 

prezídium NS SSSR (kolegiálního prezidenta SSSR) a jmenoval Radu 

ministrů SSSR (RM SSSR), Generálního prokurátora SSSR a volil Nejvyšší 

soud SSSR.41 Skládal se ze dvou rovnoprávných sněmoven: ze Sovětu svazu, 

který zastupoval společné zájmy všech pracujících SSSR bez zřetele na jejich 

národnost, a ze Sovětu národností, který vyjadřoval specifické zájmy 

každého národa a národnosti. Nejvyšší sovět fakticky pracoval pouze na 

svých zasedáních, která byla svolávána dvakrát ročně. Po jejich ukončení 

poslanci odjeli zpět ke svým běžným povinnostem. Proto byl vytvořen 

pracovní orgán NS - prezídium, které v praxi nahradilo sovětský parlament. 

Bylo by iluzí domnívat se, že se jednalo o kolektivní orgán. Šlo o čistě 

formální úřad, který měl zákonodárné pravomoci.42 Na veškerou činnost 

stačil předseda, případně jeho první náměstek a tajemník, kteří podepisovali 

potřebné výnosy. Ty byly hromadně a jednomyslně schváleny na nejbližším 

40 Více ke vzniku SSSR a jeho uspořádání viz: HILDERMEIER, M., Geschichte der 
Smtjetunion ... , s. 195 - 202. 

41 SSSR. Jaký je. Praha 1960, s. 55-56. 
42 Jeho členy byli zpravidla voleni nejvyšší straničtí funkcionáři a členové politbyra včetně 

Stalina. 
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zasedání Nejvyššího sovětu. Iniciativa vydávání těchto právních norem 

vycházela pouze ze stranických orgánů a rady ministrů. 

Prezídium bylo voleno na společném zasedání obou komor z 

řad poslanců ve složení: předseda a jeho 16 náměstků (dle počtu svazových 

republik), tajemník a 15 členů. Podle ústavy bylo za svou činnost odpovědno 

pouze NS SSSR. Zatímco ten měl právo vydávat zákony, prezídium vydávalo 

omezeně platné výnosy. Dalším úkolem prezídia bylo podávat výklady ke 

schváleným zákonům. Také jmenovalo a odvolávalo nejvyšší velení 

branných sil SSSR, vyhlašovalo mobilizaci, válečný stav a rušilo výnosy a 

usnesení RM SSSR. 

Ve skutečnosti byla činnost prezídia NS řízena politickým 

byrem a sekretariátem. Často vydávalo výnosy dodatečně, na přímý pokyn J. 

V. Stalina, obzvláště v mimořádných situacích.43 Jeho reálné mocenské 

postavení bylo dáno vlivem předsedy prezídia, kterými byli ve stalinském 

období Michail Ivanovič Kalinin a Nikolaj Michajlovič Švernik. 

Období úřadováníM. I. Kalinina44 (1919-1946) bylo spojeno 

s prestiží předrevolučního bolševika s aureolou hrdiny rudého režimu. Ta 

byla záměrně vytvářena sovětskou propagandou již za jeho života a přetvala i 

po jeho snu·ti. Pokles respektu sovětského parlamentu a nominální hlavy státu 

v období pozdního stalinismu je jasně patrné z nezařazení Švernika mezi 

plnoprávné členy politbyra. 

Rada ministrů SSSR 

Byla nejvyšším výkonným a nařizovacím orgánem státní moci 

SSSR. V začátcích režimu představovala skutečný vládní orgán, který řídil 

dění v zemi. Podle ústavy byli její členové jmenováni na zasedáních 

43 Například po zavraždění M. S. Kirova v prosinci 1934 byl nucen tajemník Ústředního 
výkonného výboru (předchůdce Nejvyššího sovětu SSSR) podepsat výnos o urychleném pořádní 
soudních procesů s protistátními spiklenci a teroristy, který umožňoval přijímání nejvyšších trestů a 
jejich okamžité vykonání bez práva odvolání. 

44 Miehail Ivanovič Kalinin ( 1875 - 1946) patřil k první generaci bolševických vůdců. 
Členem ÚV byl již v předrevolučních dobách a ještě za Leninova života byl zvolen do politbyra. Po 
smrti Jakova Sverdlova ( 1919) vykonával úřad hlavy státu. Plnoprávným členem politbyra se stal 
v roce 1927. 
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nejvyššího sovětu, kterému byla vláda odpovědná. Fakticky však podléhala 

dohledu ÚV .45 Tvořili ji předseda, jeho náměstkové, ministři a předsedové 

státních výborů. Pozice vlády zůstávala až do roku 1941 zastíněna významem 

a postavením stranického politbyra. Situace se začala měnit až po obsazení 

postu předsedy vlády J. V. Stalinem. Po válce v letech 1945 - 1953 hrála 

mnohem významnější roli než ve třicátých letech. Přestala však fungovat 

jako kolektivně zasedající orgán, což z hlediska počtu členů bylo logické.46 

Na počátku v roce 1917 měla Rada lidových komisařů SSSR 

(jak se nazývala až do roku 1946) včetnč Lenina jako předsedy celkem 14 

členů.47 Vznikem Sovětského svazu došlo k rozdělení lidových komisariátů 

do tří typů. Všesvazové komisariáty, které řídily podřízené instituce včetně 

závodů po celé zerm; sjednocené komisariáty, jejichž součástí byl 

koordinující ústřední komisariát v Moskvě, který řídil podřízené komisariáty 

svazových republik; a republikové komisariáty, které působily na území 

svazových republik.48 

Ekonomický rozmach SSSR vyústil v nárůst byrokracie. 

Jednotlivé podniky byly podřízeny ministerstvům, která je ve skutečnosti 

řídila a plnila úlohu majitelů, kterou však vykonávala jenom prostřednictvím 

direktiv a poskytováním investic. V období NEPu49 byl zestátněný průmysl a 

45 Po odvolání Rykova z funkce předsedy sovnarkomu byl upevněn vliv stalinského politbyra. 
Nový předseda vlády Molotov provedl okamžitou reorganizaci. Do klíčového bezpečnostního 

orgánu vlády "rady obrany a práce" vstoupila většina členů politbyra. Vedle toho vznikla paralelní 

komise obrany politbyra a sovnarkomu. Viz: CHLEVNJUK, 0., Politbjuro. Mechanismy politic'eskij 
vlasti v 1930-;je gody. Moskva 1996, s. 62 - 63. 

46 Ve své podstatě tak nefungovala od druhé poloviny 20. let, kdy definitivně převzalo tuto 
roli politbyro. Operativní úlohu vlády hrálo její předsednictvo nebo její byra, jejichž obsazení se 
téměř krylo se členy politického byra. Její zásadní úloha zůstala v řízení hospodářského sektoru. 

47 První radu lidových komisařů tvořili V. I. Lenin (předseda), V. P. Miljutin (komisař 
zemědělství), V. P. Nogin (pri'imysl a obchod), A. G. Šljapnikov (práce), A. V. Lunačarskij (osvěta a 
školství), L. D. Trockij (zahraniční), G. I. Lomov (spravedlnosti), A. I. Rykov (vnitra), J. V. Stalin 
(národnostních otázek), I. A. Todorovič (zásobování), I. I. Stčpanov (financí) a tříčlenná komise pro 
záležitosti obrany a vojenství ve složení Antonov - Ovsejenko, N. V. Krylenko a P. J. Dybenko. 
Viz: Přehled dějin SSSR ll. Praha 1967, s. 225. 

48 Podle sovětské ústavy z roku 1924 bylo původně 5 všesvazových komisariátů 
(zahraničních věcí, vojenských a námořních záležitostí, zahraničního obchodu, dopravy, pošt a 
telegrafů; a pčt sjednocených (výživy, práce, financí, dělnicko-rolnické inspekce a Nejvyšší 

hospodářská rada). Viz: TUCKER, Stalin, revoluce shora. Praha 1995, s. 86. 
49 NEP neboli "Nová ekonomická politika" je pojmenování pro přechodné období bolševické 

diktatury, vyhlášené v roce 1921, kdy bylo tolerováno soukromé podnikání. Cílem mělo být oživení 
hospodářství, aby se zabránilo úplnému ekonomickému kolapsu. Definitivně bylo ukončeno 
nástupem "stalinské superindustrializace" po roce 1927. 
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hospodářství řízen Nejvyšší radou národního hospodářství.50 Ta byla v roce 

1932 rozdělena na tři lidové komisariáty pro těžký, dřevařský a lehký 

o l 'i I prumys: 

Sovětská superindustrializace první a druhé pětiletky 

preferovala rozvoJ těžkého priimyslu.52 Jeho rozmach postupně přerostl 

možnosti jediného komisariátu. V roce 1936 se proto oddělil komisariát 

obranného průmyslu (řízení vojensko-prí'1myslového komplexu), který se 

později rozdělil na další komisariáty s vojenskou technikou (leteckého 

prí'lmyslu, tankového prí'lmyslu, minometí'l, kulometí't, výstavby lodí, munice 

atd.). Dělení sektoru těžkého průmyslu na jednotlivé komisariáty 

pokračovalo na konci třicátých let, kdy se postupně oddělilo těžké a střední 

strojírenství a komisariát obráběcích strojí'l atd.53 Zároveň do sektoru těžkého 

prí'lmyslu patřil resort těžebního průmyslu. Postupně proto došlo ke vzniku 

samostatného komisariátu paliv54 a elektrárenského prí'lmyslu.55 Také 

zpracování koví'l, ke kterému docházelo často v mamutích kombinátech, si na 

konci třicátých let vyžádalo vytvoření samostatných komisariátí'l barevné a 

černé metalurgie. 

Lehký průmysl zaostával v rozvoji daleko za těžkým. Výjimku 

tvořily přesné technologie nutné ke zbrojní výrobě. Spotřební sektor nepatřil 

mezi státem podporované. Z lidového komisariátu lehkého prí'lmyslu se 

v roce 1939 oddělil lidový komisariát textilního prí'tmyslu. Lidový komisariát 

50 Nejvyšší rada národního hospodářství vznikla 6. červenec 1923. V jejím čele se postupně 
vystřídali A. I. Rykov (1923- 1924), F. E. Dzerž.inskij (1924- 1926), V. V. Kujbyšev (1926-
1930), G. K. Ordžonikidze (1930- 1932). 

51 Gosudarstvěnnaja vlas( SSSR. Vysšije organy vlasti i upravlenija i ich rukovoditěli 1923-
1991. Moskva 1999, s. 42. 

52 První a druhá pětiletka probíhaly v letech 1929- 1933 a 1934- 1938. 
53 Lidový komisariát těžkého průmyslu existoval v letech 1932 - 1939. V čele stáli G. K. 

Ordžonikidze ( 1932- 1937), V. I. Mežlauk ( 1937) a L. M. Kaganovič ( 1937- 1939). 
54 Lidový komisariát průmyslu paliv vznikl v lednu 1939 oddělením od LK těžkého 

průmyslu. O deset mčsícf1 později se rozdělil na další komisariáty (pro naftový průmysl a uhelný 
průmysl). Viz: Gosudarstvěnnaja vlast', s. 67 a 71. LK naftového průmyslu se v roce 1946 rozdělil 
na ministerstvo naftového průmyslu jižních a západních oblastí a na LK východních oblastí. 
Podobně se rozvíjel i lidový komisariát uhelného průmyslu. 

55 Lidový komisariát elektráren a elektrárenského průmyslu se o rok později rozdělil na 
lidový komisariát elektráren a lidový komisariát elektrárenského průmyslu. Viz: Gosudarstvěnnaja 
l'!ast', s. 73 a 75. 



27 

zásobování se v roce 1934 rozdělil na lidový komisariát vnitřního obchodu a 

lidový komisariát potravinářského průmyslu.56 

Tento trend pokračoval i nadále a po válce již bylo celkem 48 

ministerstev. Vedle nich existovaly státní výbory (např. pro kinematografii, 

umění, vysoké školy atd.) a Státní plánovací komise (dále gosplan).57 

Nemožnost plně koordinovat jednotlivé části národního hospodářství přispěla 

vedle dalších faktorÍI k zaostávání sovětské ekonomiky a její obrovské 

neefektivitě. Snaha řešit problémy tak obrovského hospodářského kolosu 

vedla většinou k reorganizacím, které způsobovaly ještě větší zmatek. Stalin 

se snažil řešit obtížě s řízením ekonomiky pomocí přesně vymezené 

zodpovědnosti jednotlivých náměstků předsedy rady ministrÍI a později 

pomocí užších orgánú rady ministrú - byr. 

Strana stanovila pravidla řízení hospodářství, ze kterého 

vyloučila soutěž, konkurenci a jakékoliv hodnoty připomínající 

nekontrolovatelný trh. Nejdúležitějším orgánem řízení ekonomiky se stal 

gosplan, který byl pověřen vypracováním hrubých pětiletých a přesných 

ročních plánů. Ty obsahovaly normy a kvóty pro výrobu několika desítek 

miliónů položek výrobkíi, pro které musely být řádně vytvořeny odpovídající 

investiční zdroje, těžba surovin a jejich distribuce, kapacita továren a 

produktivita pracovních sil. Vedoucí představitelé gosplanu byli v prvním 

období od počátku industrializace zpravidla členy nejužšího stranického 

vedení a měli velký vliv v sovětské vládě (získali i post náměstka předsedy 

kabinetu). 58 

56 Z lidového komisariátu potravinárenského průmyslu se v roce 1939 vydělily lidové 
komisariáty rybárenského průmyslu a lidový komisariát masného a mléčného průmyslu. Viz: 
Gosudarsfi'Čnnaja v/asť. s. 121. 

57 Politbyro CK VKS(b) i sovět ministrov SSSR 1945- 1953. CHLEVNJUK 0. V., a kol. 
Moskva 2002, s. 27- 29. 

58 Státní plánovací komise vznikla v roce 1923. Prvním předsedou, který se stal členem 
politbyra, byl V. V. Kujbyšev (v čele gosplanu 1930-1934). Následující předseda V. I. Mežlauk sice 
členem politbyra nebyl, ale zastával čelné místo v sovnarkomu jako jeden ze dvou náměstků 
předsedy Molotova. Vozněsenskij se stal kandidátem politbyra v roce 1941, ale náměstkem předsedy 
RLK již v roce 1939. Od té doby bylo pravidlem, že předseda nejvyššího plánovacího úřadu SSSR 
byl i náměstkem předsedy sovětské vlády. Do politbyra byl po odstranění Vozněsenského zvolen 
ještě Saburov. Teprve v době reformování státní ekonomiky v 80.lctech se stali předsedové státního 
plánovacího výboru Talyzin a Masljukov kandidáty politbyra a posledně jmenovaný dokonce na 
necelý rok i členem. 
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Prioritou státního hospodářství se po druhé světové válce stal 

vojenskoprůmyslový komplex, po kterém následovalo těžké strojírenství 

nevojenského charakteru, energetika a těžba surovm. Teprve poté 

následovalo zemědělství, spotřební průmysl a služby.59 

Obtížná koordinace jednotlivých komisariátů vedla ke vzniku 

zvláštních výborů, které zužovaly proces rozhodování na užší počet členů 

vedení. Až do konce třicátých let existovala instituce Rady práce a obrany 

SSSR60 následně vystřídaná Výborem obrany SSSR a zvláštní ekonomickou 

radou při sovnarkomu, nebo ve čtyřicátých letech vzniklých vládních byr. 

V poválečném období jejich počet narůstal. Každé kontrolovalo část 

sovětského hospodářství a bylo podřízeno jednomu z náměstků předsedy 

vlády. Vedle toho vzniklo ústřední byro rady ministrů, které mělo téměř 

obdobné složení jako politbyro.61 

Orgány státní bezpečnosti 

V prvních týdnech po revoluci muselo bolševické vedení 

vyřešit otázku vlastní bezpečnosti a zajištění pořádku v zemi. Policejní aparát 

carismu a prozatímní vlády byl rozbit. Místo starého soudu a policie byly 

zřízeny sovětské lidové soudy a vytvořena dělnická milice. Pro zvláštní 

bezpečnostní úkoly vznikl speciální orgán - Všeruská mimořádná komise 

59 Ve srovnání s vyspělými tržními ekonomikami mělo sovětské hospodářství velmi nízký 
podíl obchodu a služeb. Přes veškeré industrializační úsilí zůstal Sovětský svaz až do svého konce 
agrárním státem. V posledních letech SSSR představovalo zemčdělst ví I /5 národního hospodářství a 

I/5 pracovních sil. Viz: MICHAL, J. Š., Komparativní ekonomické systémy. Praha, Univerzita 
Karlova I 994, s. 166. 

60 V jejím čele stál vždy předseda sovětské vlády. Její existence byla ukončena v roce 1937 
vznikem nových podobných institucí. Jejím úkolem bylo koordinovat vojenské a bezpečnostní 
záležitosti státu s ostatními sektory. 

61 Zvláštní postavení měla rada ministrů RSFSR, která byla na úrovni ostatních 
republikových vlád, přestože význam RSFSR byl mnohonásobně větší. V prvních porevolučních 
letech bylo běžnou praxí, 7.e předseda sovnarkomu SSSR vykonával zároveň i post předsedy 
kabinetu RSFSR. Tuto ustálenou tradici porušilo rozhodnutí politbyra jmenovat v květnu I 929 do 
čela RLK RSFSR Scrgeje I. Syrcova. Od té doby již funkce slučovány nebyly. Přestože RSFSR byla 
největší republikou a její vedení sídlilo v Moskvě, předseda její vlády nebyl zpravidla členem 
politbyra. 
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(VČK neboli "čeka"), která fungovala jako tajná politická policie.62 

Procházela řadou reorganizací a vyvíjela se podle potřeb režimu. 63 

V mimořádných situacích získala neomezené pravomoci, 

uplatňované i proti samotnému stranickému vedení. V době masivních čistek 

na přelomu let 1937 - 1939 kulminovala její mocenská úloha. Poté nastalo 

období, kdy se Stalin pokoušel zvrátit situaci a dostat státní bezpečnost 

(tehdy již NKVD)64 pod kontrolu nově konstituovaných stranických elit.65 

Během války opět význam NKVD narůstal. Následně během roku 1943, po 

obrácení situace na frontách, byl celý aparát sovětské bezpečnosti rozdělen 

na dva samostatné lidové komisariáty - vnitra a státní bezpečnosti a zvláštní 

Hlavní správu kontrarozvědky pro boj se špiony a diversanty (SMERŠ) 

podřízenou lidovému komisariátu obrany.66 Po válce byla kontrarozvědka 

zařazena zpět do NKGB.67 

Vyhrocený stav studené války zesiloval a rozšiřoval represivní 

a perzekuční opatření režimu. Rozšiřování nezákonností a zvůle přispívalo 

k militarizaci společnosti. Izolační politika sovětského bloku kladla vysoké 

nároky pro úkoly bezpečnostních složek režimu. 

62 Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sahotaží vnikla jako nástroj 
revoluční diktatury. Tato instituce mčla nahradit stávající Vojenský revoluční výbor, který do té 
doby řídil hoj s politickými nepřáteli. V únoru 1922 byla Čeka zrušena a nahrazena Státní politickou 
správou (GPU). Ta byla v roce 1934 začleněna jako Hlavní politická správa (GUGB) do lidového 
komisariátu vnitra. Králce před válkou a znovu v roce 1943 byla vyčleněna jako samostatný lidový 
komisariát státní bezpečnosti. 

6
·
1 Teror byl prvotním nástrojem bolševické moci, který využívali k ovládnutí a spoutání ruské 

společnosti. Stalin používal represivních orgánů nejenom pro eliminaci nepřátel režimu, ale 
především jako nástroj své osobní moci. Policejní složky se staly prostředkem k zavádění 
modernizace do tradiční konzervativní a zaostalé společnosti. Důležitým prvkem stalinské diktatury 
bylo využívání bezpečnostních sil ve vnitrostranickém boji. Byly využívány od konce dvacátých lel 
k vyřizování si účtů s jednotlivými poraženými frakcemi ve slranč. Kontrola represivních sil 
Stalinovi umožnila spustil mašinérii velkého teroru druhé poloviny třicátých lel, který mu pinč 
zajistil jeho výsadní postavení. Na druhou stranu NKVD nebyl hlavním iniciátorem ani jediným 
vykonavatelem teroru. Stalin zainteresoval na čistkách i samotnou stranu a její aparát, který hyl občtí 
i vykonavatelem zároveň. 

6~ Lidový komisariát vnitra (NKVD) od roku 1946 ministerstvo vnitra (MVD) 
65 Vliv stranického aparátu je evidentní ze spolupráce L. P. Beriji s G. M. Malcnkovem. 

Malenkov, stojící v čele kádrového sektoru ÚV, řídil přesun stranických kádrů do vedoucích 
funkcích v NKVD. L. P. Berija si také přivedl do komisariátu velkou část svých spolehlivých 
pracovníků ze Zakavkazska. 

66 Řízení komisariálu vnitra bylo ponecháno Berijovi (od r. 1938 do prosince 1945), státní 
bezpečnosti znovu získal Mcrkulov a SMERŠ řídil V. Ahakumov. 

67 Lidový komisariál státní bezpečnosti (NKGB) od roku 1946 ministerstvo státní bezpečnosti 
(MGB). 
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Vedení a aparát NKVD- MVD 

Ve sledovaných letech 1946 - 1950 prošly státně bezpečnostní 

orgány mnoha menšími i většími organizačními změnami. Resort vnitra 

ztratil svůj dřívější význam. Politická policie, rozvědka o kontrarozvědka 

přešly pod NKGB (od března 1946 MGB). NKVD (MVD) zůstaly pouze 

omezené funkce. Nejdůležitějším úkolem bylo řízení vězeňského systému 

GULAG i s uplatněním jeho ekonomických funkcí. Tím se NKVD přeměnilo 

v jeden z nejvýznamnějších hospodářských resortů. Disponovalo ohromnou 

pracovní silou fungující na využívání otrocké práce trestanců. Z hlediska 

represí zíistaly ministerstvu záležitosti rozsáhlých operací polovojenského 

charakteru, jako byl boj s banditismem a protisovětskými skupinami a 

především velké akce spojené s odsunem celých národů: 68 V lednu 1946 byly 

nově definovány úkoly NKVD.69 Za úkol dostalo především boj 

s banditismem a povstaleckými organizacemi, ochranu státní hranice, boj 

s trestněprávními přestupky a rozkrádáním socialistického majetku, ochranu 

všeobecného pořádku i osobní bezpečnosti občanů SSSR, organizaci a 

provedení pasového systému, boj s dětskou bezprizorností, ochranu 

železniční dopravy a důležitých průmyslových zařízení, vězeňský systém a 

válečné zajatce atd .. Ve zvláštním dodatku bylo zdůrazněno, že práce NKVD 

se řídí závaznými rozhodnutími VKS(b).70 

Těmto úkolům odpovídala i organizace komisariátu. Personální 

obsazení MVD v posledním stalinském desetiletí vykazovalo oproti MGB 

větší stabilitu. V čele stál od počátku roku 1946 Sergej N. Kruglov. Velký 

vliv na chod ministerstva měli také jeho první náměstkové V. S. Rjasnoj a I. 

A. Scrov. Také složení jeho náměstků se příliš neměnilo. Velký význam 

měly speciální vojenské jednotky, které původně sloužily k zajištění týlu 

68 Na začátku roku 1946 pracovalo v orgánech NKVD bez speciálních vojenských útvarů více 
než 990 000 pracovníků z toho témčř I O 000 v centrálním aparátu. Speciální vojska čítala kolem 
680 000 mužů. Viz: Lubjanka. Organy VČK- CPU- OCPU- NKVD- NKCB- MCB- MVD
KGB. 1917-1991. Spravočnik. Sestavili: KOKURIN, A. I., PETROV, N. V., Moskva 2003, s. 86. 

69 Na začátku roku 1946 pracovalo v orgánech NKVD bez speciálních vojenských útvarů více 
než 990 000 pracovníků z toho témčř I O 000 v centrálním aparátu. Speciální vojska čítala kolem 
680 000 mužů. Viz: Lubjanka. Organy VČK- CPU- OCPU- NKVD- NKCB- MCB- MVD
KGB. /917- /99/. Sprawn'nik. Sestavili: KOKURIN, A. 1., PETROV, N. V., Moskva 2003, s. 86. 

70 Lubjanka. Organy VČK- CPU, s. 85- 86. 
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fronty a především k potírání zbytků režimu nepřátelských vojsk (zejména 

boj s protikomunistickými partyzánskými jednotkami ukrajinských či 

pobaltských nacionalistů) v čele s náměstkem lidového komisaře A. M. 

Leontěvem. 

Vedení a aparát NKGB- MGB 

V poválečném období se Stalin snažil nadále oslabovat vliv 

státní bezpečnosti tříštěním její kompetencí. V roce 1947 byla z MGB 

vyčleněna rozvědka. Ta přešla pod pravomoc nově vzniklého Informačního 

výboru RM, do kterého byla začleněna i vojenská rozvědka (GRU). Vedením 

výboru byl pověřen Molotov, ale operativní řízení výboru převzal jeho první 

náměstek Petr Vasiljevič Fedotov, který vedl sovětskou rozvědku již dříve 

v rámci MGB.71 Sovětská rozvědka se však místo koncentrace sil a kádrů 

ocitla v chaotickém uspořádání. Kádry přešlé z GRU soupeřily s kádry 

z MGB o klíčovou úlohu ve výboru. To oslabovalo jeho výkon a poskytovalo 

prostor kritice.· Proto již v létě 1948 byla vojenská rozvědka podřízena 

ministerstvu ozbrojených sil. Definitivní konec tohoto výboru přišel v roce 

1951, kdy už neplnil žádné významné funkce. 72 

V době svého vzniku mělo NKGB plné ruce práce 

s pronásledováním zločinů proti sovětskému státu, ve kterém se do značné 

míry střetávalo s orgány SMERŠe. Do komisariátu bezpečnosti přešly 

z dřívějšího NKVD především orgány rozvědky (první hlavní správa), 

kontrarozvědky (druhá hlavní správa), ochrana vedoucích představitelů 

strany a vlády. V období let 1947 - 1948 Abakumov, když ještě sledoval 

minimalizování vlivu Beriji odstraňováním z klíčových pozic Berijových 

klientů a jejich odsunem na méně důležitá místa.73 Solomon Milštejn se stal 

71 Pavel Vasiljevič Fedotov se stal náčelníkem první hlavní správy MGB krátce po příchodu 
Abakumova do čela ministerstva. Ale již od roku 1940 stál v čele různých správ ministerstva, které 
se zabývaly rozvědkou. 

72 ANDREW, Ch., GORDIEVSKY, 0., KGB. Důvěrná zpráva o zahraničních operacích od 
Lenina ke Gorbačovovi. Praha 1994, s. 306-307. 

73 A vtorchanov pokládá za hlavního strůjce zásahů proti Berijovým lidem v bezpečnosti 
tajemníka zodpovědného za administrativní orgány A. A. Kuznčcova. Viz: A VTORCHANOV, 
Zagadka ... , s. 31. 
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z náčelníka dopravní správy MGB náčelníkem kazaňské železnice a stal se 

pracovníkem ministerstva dopravy. Gruzínský ministr státní bezpečnosti A. 

N. Rapava byl v lednu 1948 převeden do čela republikového ministerstva 

spravedlnosti,74 což bylo v sovětské mocenské struktuře chápáno jako 

zřetelný pokles. Tyto změny mohly být také iniciativou tajemníka ÚV 

Kuzněcova, který zodpovídal za kádrové otázky na bezpečnosti z pozice 

tajemníka ÚV.75 

Obě ministerstva procházela častými personálními změnami. 

Své postavení ztratil první náměstek ministra vnitra Kruglova Vasilij S. 

Rjasnoj, který byl nahrazen I. A. Serovem.76 Stalin rád nechával své 

spolupracovníky v nejistém postavení a proto vybízel jejich podřízené ke 

kritice. Povýšení Serova muselo oprávněně vzbudit u Abakumova značné 

obavy. 

V lednu 194 7 byla převedena do M GB správa speciálních 

objektů na Krymu a Hlavní správa vojsk MVD. V éře pozdního stalinismu 

přibyl státní bezpečnosti další nový úkol -dohled nad satelity, protože Stalin 

preferoval kontrolu lidových demokracií prostřednictvím poradců ze státní 

bezpečnosti. Role diplomatického zastoupení byla fakticky minimalizována 

především na kulturní činnost a oficiální politiku. Také fungovalo jako jeden 

z kanálů státní bezpečnosti. Kontrola po linii stranických institucí (tzv. 

mezinárodních oddělení ÚV) byla také významná, ale vliv bezpečnosti byl 

rozhodující. 

Armáda 

Dělnicko-rolnická rudá armáda vznikla jako ozbrojená vojenská 

složka režimu. Přestože společnost byla, ať už z důvodů sebeobrany či 

potenciální agrese za účelem vývozu revoluce, silně militarizována, 

74 SOKOLOV B. V., Narkomy stracha. Moskva 200 I, s. 332 - 333. 
75 KNIGHT, E., Berija. Stalimlv první pobočník. Praha 1996, s. 163. 
76 Vasilij Stčpanovič Rjasnoj zůstal v postavení jednoho z námčstků mtmstra. Ve své 

kompetenci se zabýval dohledem nad nejdůležitčjšími pracovními tábory a spoje. V tomto postavení 
zůstal až do roku 1951. 
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bolševický režim nebyl klasickou vojenskou diktaturou. Armáda zastávala po 

celou dobu existence SSSR druhořadé postavení a byla trvale podřízena 

stranickému dohledu. Ani během válečných let nehrála takovou roli, jakou by 

si zasloužila nebo získala v jiných státech. Režim prostě armádě nedůvěřoval. 

Strach z armády byl k Sovětům přenesen jako historická zkušenost 

z francouzské revoluce. Stalinské vedení se obávalo "bonapartismu".77 

Armáda byla řízena lidovým komisariátem obrany, v jehož čele 

stál v letech 1925 - 1940 věrný Stalinův vojenský kádr Kliment J. 

Vorošilov.78 Věrnost režimu hlídala Hlavní politická správa Rudé armády, 

která podléhala formálně lidovému komisariátu obrany ale ve skutečnosti 

byla spíše orgánem ÚV .79 Náčelníkem správy byl zpravidla jeden z náměstků 

lidového komisaře. 80 Válka odhalila slabiny dvojí kontroly armády a proto 

byla role politických zástupců omezena, nicméně zrušena nebyla. 81 

Velká vlastenecká válka vedla k posílení významu armády a 

především k omezení politického pronásledování důstojnických elit. Stalin 

sám obsadil post lidového komisaře obrany a postavil se do čela vojenského 

velení země. Nová generace velitelů získala ohromné zkušenosti a dostala se 

do klíčových funkcí, ve kterých nahradila hrdiny občanské války a 

předválečné stalinské propagandy. 

77 Bonapartismus lze chápat v sovětské terminologii jako násilné ukončení socialistické 
revoluce státním převratem, ve kterém bude diktatura strany (proletariátu) nahrazena vládou 
vojenského diktátora opírajícího se o armádu. 

78 Vorošilov hrál během vytváření stalinského systému klíčovou úlohu. Režim jej zobrazoval 
jako hrdinu občanské války a tvůrce nové moderní armády. Ve skutečnosti byl představitelem 

zastaralých metod vedení války, nicméně i pod jeho vedením se sovětská armáda modernizovala a 
proměnila se v nejvíce motorizovanou armádu na světě. Hlavní úlohou však Vorošilov sehrál během 
čistek, kdy byla rudá armáda vystavena masovým represím. 

79 HILDERMEIER, M., Geschichte der Sowjetunion .. . , s. 475. 
80 Náčelníky hlavní politické správy byli 1. B. Garnarnik (1929-1937), Lev Mechlis (1937-

1942) a A. Ščerbakov ( 1942-1945). Gamarnik se z počátku účastnil roztáčení represí v armádě, ale 
později sám spáchal sebevraždu, aby předešel zatčení. Mechlis byl nelítostnýrn fanatikem osobně 
oddaným Stalinovi. Společně s Vorošilovem a Ježovem nesl hlavní vinu za likvidaci armádní elity 
třicátých let. V průběhu války byl za podíl na porážce sovětských vojsk na Krymu odstaven a 

pověřen čistě propagačními záležitostmi. Viz: ZENKOVI(:, N., Swn)je z.akrytyje /judi, encyklopedtja 
biografij. Moskva 2002, s. 360- 365. 

81 V roce 1942 byla instituce politických komisařů zrušena, ale fakticky ji nahradil post 
zástupce velitele pro věci politické. Důvodem byly časté nesmyslné zásahy komisařů do pravomocí 

velitelů. ZEVĚLEVA, A. I. a kol, Političeskije partiji Rossiji: lstorija i sovremennosť., Moskva 
2000, s. 469. 
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Ozbrojená moc sovětského státu byla zařazena pod ministerstva 

ozbrojených sil (pozemní síly a letectvo) a ministerstvo vojenského 

námořnictva. Speciální elitní jednotky vojenského charakteru byly zařazeny 

pod lidový komisariát vnitra. Z hlediska stranické kontroly podléhala armáda 

dohledu administrativního oddělení a prostřednictvím aparátu politických 

komisařů i agitačně - propagačnímu oddělení. Před svým zrušením měla 

velký význam i správa kádrů ÚV, kontrolovaná Grigorijem M. Malenkovem 

a později Alexejem A. Kuzněcovem. 

11.2 Aparát VKS(b)- vznik a vývoj klíčových 

institucí 

Stranický aparát je souhrnné označení všech stranických 

institucí, pomocí kterých byla ovládána obrovská sovětská říše. Jeho 

pyramidální uspořádání od základních organizací přes městské, krajské, 

oblastní, republikové až po všesvazové umožňovalo vysoce centralizované 

řízení celého impéria. Ústředí stranického aparátu se nacházelo v budově ÚV 

na Starém náměstí v Moskvě poblíž Kremlu a Ljubjanky. Lze jej 

charakterizovat jako tvůrce a vykonavatele skutečné politiky. Struktura 

stranického aparátu procházela častými změnami, které lze rekonstruovat jen 

z drobných spíše epizodních údajů nebo v nejlepším případě z několika 

publikovaných dokumentů.82 

Stranický aparát se skládal z celé řady institucí. Oficiálně byla 

strana řízena sjezdem, ústředním výborem a politickým byrem. Rozhodnutí 

těchto institucí realizoval operační aparát strany (sekretariáty stranických 

xl Tuto rekonstrukci lze doplnit na základě podobnosti aparátu VKS(b) s aparátem KSČ díky 
práci českého historika K. Kaplana, který ve své vynikající studii ,,Aparát ÚV KSČ v letech 1945-
1968" detailně představil strukturu stranického aparátu. Vzhledem k tomu, že KSČ do značné míry 
kopírovala KSSS, lze ji s menšími úpravami použít i na sovětské pomčry. Vedle této české práce je 
nutné zmínit i dvě studie A. Avtorchanova, které mapují organizaci moci v SSSR 

(A VTORCIIANOV, A. A., The Comnwnist Party Apparatus, New York 1968; TÝŽ, Technologija 
vlasti. Frankfurt am Mein, 1976 ). 
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výborů představované tajemníky, příslušná oddělení, jejich odbory a 

referáty). Zvláštní status měla tzv. "byra při ÚV", která vznikala jako 

dohlížecí orgány Moskvy nad stranickým vedením v republikách. Příkladem 

je vznik litevského, lotyšského a estonského byra v listopadu 1944, která 

podléhala zmocněnci ÚV. Podobně měly vzniknout v roce 1949 byra pro 

dálněvýchodní oblasti SSSR, republiky Střední Asie a Zakavkazsko. Od 

jejich skutečného zřízení však bylo upuštěno. 83 

Nejvyšší orgány- sjezd a ústřední výbor 

Podle stanov byl nejvyšším orgánem strany sjezd, který 

schvaloval program, dosavadní politiku a především volil ÚV. V praxi však 

význam sjezdu od konce dvacátých let silně upadal. Přeměna strany 

v poslušnou vykonavatelku Stalinovy vúle se odrazila i v četnosti jejich 

pořádání. Staly se z nich pouhé přehlídky jednomyslnosti a semknutosti 

strany kolem svého vedení. Hladký průběh zajišťoval způsob výběru 

delegátů. Nakonec jediným významným aktem byla volba členú ÚV, kteří 

byli vybráni předem. Následné plénum nového ÚV zvolilo své vedoucí 

orgány - politické byro (dále politbyro), organizační byro (orgbyro), 

sekretariát, vedení Komise stranické kontroly (KSK) a Ústřední revizní 

komise (ÚRK). 

Ústřední výbor představoval stálý vrcholný orgán, který měl 

zastupovat stranický sjezd.84 Jeho zasedání mělo být svoláváno několikrát do 

roka, ale politická praxe pozdního stalinismu od toho upustila. Jeho skutečná 

úloha byla čistě reprezentativní, fakticky pouze potvrzoval předem daná 

usnesení. A však získání členství v ÚV se stalo vysoce prestižní záležitostí a 

většinou představovalo vrchol kariéry. Získat jej mohl teoreticky každý 

zasloužilý a aktivní komunista. Prakticky ale až určité výjimky panoval 

v jeho složení určitý řád a členství bylo výrazem mocenského postavení 

83 Byra při ÚV VKS(b) vznikla v pobaltských republikách a Moldávii. Jejich rozhodnutí byla 

závazná pro všechny místní sovčtské, hospodářské i politické instituce a organizace (ZEVĚLEVA, 
A. I. a kol., Političeskije partiji Rossiji: lstorija i sovremennost'. Moskva 2000, s. 481 ). 

8~ A VTORCHANOV, A., The Communist Party Apparattus .. . , s. 195- 196. 
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jedince. Získávali jej tak především vysocí straničtí funkcionáři centra 

regionů, pracovníci státního aparátu na nejvyšších úrovních (ministři a jejich 

náměstkové) a také několik předních představitelů státní bezpečnosti, armády 

a komunistické inteligence. 

Politické byro 

V době svého vzniku (po Vll. sjezdu KSR(b) v roce 1918) 

představovalo politbyro nejužší stranické vedení, které řídilo stranu mezi 

zasedáními ústředního výboru. Postupně si vydobylo postavení nejvyššího 

stranického orgánu a rozhodovalo o nejdůležitějších politických otázkách 

země. 85 
V polovině dvacátých let převzalo dosavadní úlohu ústředního 

výboru, kterému zústávalo formálně podřízeno. Stalo se nejmocnějším 

orgánem celého státu a později i impéria. Ve skutečnosti všechna klíčová 

rozhodnutí sovětské politiky, byť formálně vzešlá z usnesení vlády nebo 

nejvyššího sovětu, vznikla na jednáních politbyra nebo s jeho vědomím. 86 

Členství v tomto orgánu se zpravidla krylo s nejvýznamnějšími 

funkcemi ve straně a státní správě, ale nelze říci, že by při jeho obsazování 

existovala jasná pravidla. Politbyro nemělo ani ustálený počet členú, který se 

od XVI. sjezdu pohyboval kolem deseti. Zasedání politbyra měla svůj jasný 

řád a pravidelnost. Počátkem třicátých let bylo stanoveno, že se zasedání 

politbyra budou konat šestkrát v měsíci. 87 Probíhala za účasti nejenom členů 

politbyra, ale také představitelú Ústřední kontrolní komise případně dalších 

pozvaných. Tajných zasedání, projednávajících otázky státní bezpečnosti, 

zahraniční politiky apod., se účastnila jen úzká skupina členú a kandidátů, 

případně přizvaných tajemníků ÚV nebo představitelů OGPU.88 

85 A VTORCHANOV, A., The Communist Party Apparattus .. . , s. 197. 
86 CHLEVNJUK, 0., Politbjuro .. .. s 3. 
87 

Rozhodnutí o pravidelném svolávání politbyra se měnila velice často. Problematické bylo, 
že všichni jeho členové byli vázáni řízením svých vlasních úřadů. Šíře problému, které tak politbyro 
mohlo během těchto jednání vyřešit, byla omezená. Proto docházelo k přesunům méně významných 
otázek na sekretariát ÚV, který připravoval podklady pro jednání politbyra a rozhodoval o programu 
jednání. 

88 
CHLEVNJUK, 0., Politbjuro ... , s.63. 
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Již na přelomu dvacátých a třicátých let limitoval jeho činnost 

tím, že realizoval prostřednictvím sekretariátu ÚV jeho usnesení a dával jím 

přesnou podobu. Kontroloval přípravu podkladů a program jednání.g9 Ve 

třicátých letech začal Stalin politbyro postupně v mnoha otázkách obcházet a 

snažil se oslabovat jeho úlohu. Nčkterá rozhodnutí se schvalovala např. 

telefonickým dotazováním jeho členů nebo dodatečným připojováním 

podpisů pod přijatá usnesení.90 Tato praktika mu pomohla vytvořit 

mechanismus přijímání usnesení v úzkém kruhu svých nejspolehlivějších.91 

Vlna velkého teroru v rozmezí let 1937 - 1939 nepřinesla žádné zjevné 

oslabení moci politbyra. Nicméně dotkla se ho prostřednictvím likvidace 

některých členů (Kosiora, Postyševa, Čubara, Rudzutaka a Eicheho ). Všichni 

postižení se až do posledních dnů před zatčením účastnili práce tohoto 

orgánu a jejich podpisy jsou pod přijatými usneseními plně podporujícími 

teror. 

Trend opouštění praktik řádných zasedání pokračoval a vrcholil 

po válce, kdy téměř přestalo být svoláváno. Ve skutečnosti přestalo pracovat 

již na konci třicátých let. Tomuto pozvolnému procesu ještě napomohla válka 

a později dlouhé pobyty Stalina na jihu.92 Klíčové otázky Stalin řešil během 

společných večeří a promítání filmů na své dače v Kuncevu. Politbyro 

nahrazovaly ad hoc zřizované komise, případně se rozhodování přesouvalo 

na byra rady ministrů, které se zabývala přesně vymezenými problémy. 

Velká část rozhodnutí vznikala neformálně na Stalinově dače v Kuncevu. 

89 Podklady pro jednání vypracovával tajný sektor ÚV neboli osobní oddělení J. V. Stalina 
pod vedením Stalinova tajemníka Poskrebyševa či Malenkova, který tehdy zastával funkci tajemníka 
politbyra. 

90 CHLEVNJUK, 0., Politbjuro .. .. , s. 163. 
91 V polovině třicátých let do okruhu nejbližších patřili Kaganovič (řídil stranickou agendu), 

Molotov (předseda sovnarkornu) a Vorošilov. Vedle nich i Ždanov, Ježov (nebyli členy ani 
kandidáty politbyra, usnesení však signovali), Mikojan a Čubar. 

92 ZEVĚLEVA, A. I. a kol, Političeskije partiji Rossiji: /storija i sovremennosť., Moskva 
2000., s. 479. 
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Organizační byro 

Vzniklo jako pomocný orgán ÚV pro rozmísťování kádrů, 

kontrolu realizace usnesení politbyra a dohled nad sekretariátem. Bylo 

klíčovým orgánem kontroly stranického aparátu. Zajištění mocenského 

postavení Stalina do značné míry záviselo na obsazení tohoto orgánu 

vlastními klienty. Personální obsazení orgbyra bylo na rozdíl od politbyra 

výlučně záležitostí stranických aparatčiků z centrálních stranických struktur. 

Členy se stávali tajemníci ÚV a vedoucí klíčových oddělení. Vedle nich byli 

voleni i první tajemníci sovětských odborů a komsomolu. Během třicátých let 

se ustálila praxe, že se Stalin zasedání orgbyra, přestože byl jeho členem, 

nezúčastňoval a jednání fakticky vedl druhý tajemník ÚV (Kaganovič, 

Ždanov nebo Malenkov). 

Na XVIII. sjezdu bylo orgbyro obsazeno nováčky stranického 

aparátu zatímco dlouholetí funkcionáři byli vyloučeni. Většina z nich byla 

zlikvidována a zbytek přešel na práci v resortech sovnarkomu. Během války 

přestalo orgbyro fungovat, jeho agendu převzali tajemníci Malenkov a 

Ščerbakov. V poválečném období byla jeho činnost zase oživena. Orgbyro 

bylo pověřeno dohledem na kampaň za znovuobnovení vlivu strany, ale 

postupně ztrácelo na významu a jeho úkoly znovu přebíral sekretariát. 

Definitivně bylo zrušeno na XIX. sjezdu VKS(b) v roce 1952. 

Sekretariát ÚV 

Na počátku dvacátých let fungoval sekretariát jako pomocný 

technický a organizační orgán ÚV, úkolovaný politbyrem nebo orgbyrem. 

Postupně ho Stalin proměnil v samostatný subjekt, hlavu a páteř stranického 

aparátu. Tvořili jej tajemníci ÚV. Zatímco v ještě v roce 1922 byli zvoleni 

pouze tři, o třicet let později bylo na XIX. sjezdu tajemníků již deset. 

V oficiální hierarchii byli tajemníci obyčejně až za členy 

politbyra, ale jejich mocenský vliv mohl být i silnější. Každý získal dohled 

nad určitou oblastí stranického aparátu nebo případně nad ekonomickými 
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resorty. Jejich pozice tak vyplývala ze svěřeného dohledu nad jednotlivými 

odděleními ÚV. Rozdělení odpovědnosti navrhoval Stalin a zpravidla bylo 

formálně potvrzeno politbyrem. Přidělované resorty se často měnily nebo 

kombinovaly bez ohledu na kvalifikaci. Každý tajemník měl k dispozici 

vlastní sekretariát, který vypracovával podklady pro jeho práci a zajišťoval i 

jeho osobní pohodlí. 

Generální nebo první tajemník93 formálně disponoval celým 

aparátem, všemi jeho sektory, i když v praxi byl chod některých úseků 

podřízen ostatním tajemníkům. Klíčovou výsadou bylo napojení na 

bezpečnostní služby a volný přístup ke všem informacím. Spojení s aparátem 

státní bezpečnosti jim vytvářelo jedinečné možnosti kontroly ostatních, čehož 

uměl Stalin náležitě využít. 

Stalin byl oficiálně volen do funkce generálního tajemníka až 

do XVII. sjezdu, poté to již bylo zbytečné. Jeho postavení bylo dáno 

autoritou a nemuselo být spojováno s funkcí. Při výčtu tajemníků byl vždy 

jmenován na prvním místě, aby nebylo pochyb, jaké postavení zastává. 

Význam jeho osobního sekretariátu byl mnohem vyšší než u ostatních 

tajemníků. Plnil i úlohu sekretariátu celého politbyra, za jehož hlavu byl 

generální tajemník považován. Stalinův sekretariát kontroloval ostatní 

oddělení ÚV a fakticky i státní orgány včetně bezpečnosti, která podávala 

správy právě osobnímu oddělení. 

Stručný vývoj a význam klíčových oddělení ÚV 

Jednalo se o základní pracovní útvary sekretariátu ÚV. Vznikla 

proto, aby stranické vedení získalo snadnější kontakt s podřízenými 

institucemi a stranickými organizacemi. Vlastní koordinací a politickým 

vedením těchto oddělení se zabývali tajemníci ÚV. Prostřednictvím oddělení 

se realizovala většina směrnic mocenského ústředí. Zpracovávaly pokyny 

9
·
1 Generálním tajemníkem byli Stalin (1922-1953), L. I. Brežněv (1966-1982), J. V. 

Andropov ( 1982-1984 ), K. U. Černčnko ( 1984-1985), M. S. Gorbačov ( 1985-1991 ). V letech 
1953-1966 stáli v čele strany první tajemníci ( G. M. Malenkov, N. S. Chruščov a L. I. Brežněv). 
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tajemníků, požadavky politbyra, orgbyra a samotného Stalina. Odehrávala se 

tu většina jednání, či porad s podřízenými funkcionáři. Formálně byla 

oddělení na stejné úrovni, ale ve skutečnosti byly v jejich postavení znatelné 

rozdíly, které byly dány tím, za co jednotlivá oddělení zodpovídala. Jejich 

struktura byla rozčleněna tak, aby pokrývala všechny úseky života 

společnosti. Časté reorganizace byly součástí mocenských střetů na špičce 

vcdení. 94 

Oddělení lze rozdělit do tří skupin na stranicko-mocenská, 

ideologická a ekonomická. Některá existovala jen krátkou dobou, často 

měnila název, nebo organizační strukturu. Po válce mělo ÚV pět oddělení: 

oddělení organizačně-instruktorské, mezinárodní, agitačně-propagační, 

správu kádrl! a obranného prúmyslu. V květnu 1946 bylo Stalinem 

rozhodnuto vytvořit novou správu, zabývající se prověrkou stranických 

orgánú, do které bylo začleněno dosavadní organizačně-instruktorské 

oddělení. Sekce ostatního průmyslu a zemědělství byly zahrnuty ve správě 

kádrl!, která je kontrolovala prostřednictvím personalistiky až do roku 1948, 

kdy byly obnoveny samostatná oddělení hospodářského charakteru. 

Obsazování nomenklatury si převzala sama a správa kádrl! na několik let 

zanikla. Po XIX. sjezdu bylo znovu vytvořeno oddělení výběru a rozmístění 

kádrl! ÚV, jehož vedení převzal opět Malenko v. 

94 KAPLAN K., Aparát KSČ v letech 1948- /968, Studie a dokumenty. Ústav pro soudobé 
dějiny, Praha 1993. S. 27- 34. 
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Tabulka 1. Schéma organizace oddělení ÚV 

K roku 193495 K roku 1939 K roku 1948 

Oddělení stranických, 
Zemědělské oddělení Zemědělské oddělení odbor. a komsomol. 

organizací 

Průmyslové oddělení 
Organizačně instruktorské 

Administrativ ní oddělení 
oddělení 

Oddělení dopravy Kádrová správa 
Oddělení propagandy a 
agitace 

Oddělení plánování, Správa propagandy a 
Oddělení vnějších styků 

financování a obchodu agitace 

Politicko- administrativní 
Školské oddělení 

Oddělení těžkého 

oddělení průmyslu 

Oddělení vedoucích Osobní oddělení 1. V. Oddělení lehkého 
stranických orgánů Stalina průmyslu 

Oddělení kultury a Oddělení plánování, 
propagace leninismu financí a obchodu 

Institut Marxe-Engelse- Oddělení zemědělského 

Lenina hospodářství 

Hospodářský sektor Oddělení dopravy 

Zvláštní sektor Oddělení strojírenství 

Osobní oddělení J. V. 
Stalina 

Mocensko-politická oddělení ÚV 

Do této skupiny oddělení lze zařadit taková, která vykonávala 

mocenskou úlohu strany ve společnosti. Zabývala se řízením stranických i 

mimostranických orgánů, institucí včetně státní správy. Do schématu 

mocensko-politických oddělení lze zařadit následující: organizačně

instruktorské oddělení, oddělení stranických, komsomolských a odborových 

organizací, administrativní oddělení a správu kádrů.96 

95 KSSS v rezolucích a usneseních sjezdtl, konferencí a plenárních zasedání ÚV. III. díl., 
Praha SNPL 1956, s. 192. 

96 Ve výčtu oddělení chybí správa prověrek stranických orgánů při ÚV, která v poválečném 
období plnila důležité úkoly ve spojitosti s upevněním autority ÚV v regionech. V čele stáli N. S. 
Patoličev ( 1946-1947) a M. A. Suslov ( 1947-1948 ). Nahradila organizačně-instruktorské oddělení a 
po její likvidaci agenda přešla do oddělení stranických, odborových a komsomolských organizací. 
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Organizačně instruktorské oddělení ÚV 

Organizačně - instruktorské oddělení ovládalo a řídilo stranický 

aparát již na počátku dvacátých let. V roce 1922 byl do jeho čela postaven 

horlivý přívrženec Stalina Lazar M. Kaganovič. V souvislosti s úkoly 

oddělení byla ustavena následující struktura: 

- odbor informací a instruktorů 

- odbor evidence a získávání místních zkušeností 

- odbor dopravy 

- všeobecný odbor 

V první řadě bylo jeho úkolem zlepšení sociálního profilu 

strany a potírání opozičních názorů. Centrální dohled měl proniknout do 

všech stranických buněk, posílit jejich ideové vedení a shora podporovat 

budování nových stranických organizací mez1 dělníky rolníky.97 

Zpracovávalo lokální zkušenosti, vytvářelo instrukce a rozesílalo je po celé 

ze ml. 

Největší význam měl první odbor, který obstarával styk 

s místními stranickými organizacemi, instruoval je ve všech základních 

otázkách stranického života a případně řešil lokální konflikty. Vznikly 

speciální funkce tzv. instruktorů ÚV, kteří osobně vyjížděli do regionů a 

podíleli se tak na jejich politické práci, proto se stali nezbytnou páteří 

stalinské stranické mašinérie.98 

Stalin prostřednictvím tohoto oddělení získal vliv na oblasti, 

lépe koordinoval jejich politiku s centrem a kontroloval realizaci přijatých 

usnesení. Ve třicátých letech bylo oddělení transformováno v "oddělení 

vedoucích řídích orgánů", do jehož čela byl po XVII. sjezdu povolán 

dosavadní vedoucí kádrového oddělení OGPU D. F. Bulatov. Během příprav 

na velkou čistku jej vedl Nikolaj Ježov a po jeho přeřazení do čela NKVD G. 

97 V roce 1922 existovalo 32 281 stranických organizací se 41 O 430 členů a 117 924 
kandidátů. V roce 1930 již měla strana téměř 54 tisíc organizací se I 677 91 O členy včetně 

kandidátů. Na posledním XIX. sjezdu, kterého se zúčastnil Stalin bylo zastoupeno včetně kandidátů 
více než 6 milionů a sedm set tisíc straníků ve více než 343 tisíc organizací. Viz: Historické mezníky 
\'životě KSSS. Deník Aktualit. Praha 1980. 

98 KAGANOVIČ, L. M., Pamjatnoje zapisky ... , s.25l - 253. 
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M. Malenkov. Znovu bylo obnoveno pod původním názvem po XVIII. 

sjezdu, kdy přišlo o odbor kádrů, ze kterého se stala samostatná správa ÚV. 

Malenkov si podržel jeho kontrolu až do reorganizace v roce 1946. 

Oddělení stranických, komsomolských a odborových 

organizací 

Takzvané "všeobecné oddělení" ÚV mělo na starosti řízení 

stranických, odborových a komsomolských organizací. Vzniklo po likvidaci 

prověrkové správy stranických orgánů v roce 1948. Ovládalo a řídilo práci 

stranických organizací v RSFSR a ostatních republikách. Dohlíželo na 

činnost jednotlivých oblastních a republikových stranických organizací. 

Vykonávalo dohled nad sovětskými odbory a komsomolem, kterým chyběla 

samostatnost a staly se prodlouženou odnoží aparátu strany. Strana využívala 

tyto celospolečenské masové instituce k aktivizaci mas v různých kampaních. 

Odbory se staly nástrojem pro hospodářskou výrobu, komsomol pro zapojení 

1 'd v d v k 'h ' 99 m a eze o sovets e o systemu. 

Administrativní oddělení ÚV 

Přesný název by měl znít oddělení státní administrativy. Mělo 

klíčové postavení v aparátu strany, protože kontrolovalo státní aparát 

zejména jeho silová ministerstva. Správně by mělo dohlížet i na státně 

bezpečností sektor. Ten však byl podřízen přímo Stalinovi. Bylo jednou z pák 

kontroly strany nad státní bezpečností, ale záleželo na Stalinovi, jak silné 

pravomoci dostane. 

Do rámce administrativního oddělení patřily správy a odbory 

vojenských záležitostí, hlavní politická správa, politická oddělení vojenských 

okruhů, odbory státní bezpečnosti a vnitra, prokuratury a Vrchního soudu. 

Oddělení se zabývalo především kádrovými otázkami, politickým dohledem 

99 Sovětské odbory se organizovaly ve Všesvazovou ústřední radu odborů (VCSPS). Staly se 
prodlouženou rukou strany ve výrobč a v zaměstnaneckých kolektivech. Strana vytvářela v rámci 
odborů své frakce a buňky, které fakticky řídily činnost odborových organizací. Strana tak získala 
bezprostřední vliv na jejich činnost. 
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a prověrkou ekonomického zajištění atd. 100 Vedoucí oddělení často 

postupovali do vedení státní bezpečnosti, aby posílili vliv strany. 101 

Agitačně-propagační oddělení ÚV 

V sovětském režimu mělo toto oddělení (tzv. agitprop) velký 

význam. Jeho základním úkolem byl dohled nad ideologií režimu. Na 

počátku třicátých let existovala dvě oddělení, která se zabývala ideologickým 

úsekem stranické práce. Významnějším a větším bylo oddělení kultury a 

propagandy. Tehdy obstarávalo kontrolu tisku, školství, stranické 

propagandy a kultury. Druhé oddělení se zabývalo agitací a masovými 

kampaněmi, které zaniklo reorganizací aparátu po XVII. sjezdu VKS(b). 

Zibtalo tak jediné kulturně-propagační oddělení. Na druhou stranu došlo ve 

vzniku samostatného školského oddělení, které dohlíželo na sovětský 

vzdělávací systém i organizovalo boj proti analfabetismu. Během války se 

I v , , I k, . v v v , , 0-v 1 o2 sta o soucasti ve e agttacne-propagacm spravy . 

Agitačně-propagační správa (od roku 1948 oddělení) střežila 

ideologickou čistotu režimu, plnila úlohu nejvyššího interpreta, komentátora, 

dohlížitele a vychovatele. Dozírala na umění, kulturu, společenské vědy, 

literaturu, média a v některých obdobích i školství (zejména stranické školy). 

Koordinovala a řídila podřízené agitačně-propagační správy oblastí, republik 

i různých institucí. Z agitačně-propagačních prostředků působení na masy 

byly důležité zejména tisk, literatura, rozhlas a film, kterým věnoval 

pozornost i sám Stalin. 

Jedním z významných úkolů agitpropu byl podíl na přípravě a 

nominacích udílení Stalinových cen. Tuto práci koordinoval prostřednictvím 

uměleckých organizací a svazů, které kontroloval. Agitprop zpracovával 

100 BYSTROVA, V. 1., Vojennaja politika Stalinskovo rukovodstva: osnovnyje věclzi i 
mechanismy ostdestvljenije, s. 245 - 246, in: Stalin i cholodnaja vojna, cd. Čubarjan, A. 0., Moskva 
1998. 

101 Například v polovině třicátých let byl do čela postaven N. I. Ježov. Ve čtyřicátých letech 
A. A. Kuzněcov a po jeho likvidaci Ignatčv. 

102 Ve třicátých letech stál v čele bývalý stoupenec Bucharina A. I. Steckij, zlikvidovaný i 
s celým vedením oddělení během velké čistky. Zárovcr'l ale kontroloval jeho činnost Ždanov, kterého 
v roce 1939 nahradil A. S. Ščcrbakov (do roku 1945, poté opět Ždanov). Na konci 40. let 
představovalo agitačně-propagační oddělení velký, špatné fungující kolos, který se Stalin rozhodl 
reorganizovat. 
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jejich návrhy a vypracovával rozhodnutí ke konkrétním dílům a autorům. 

Konečné rozhodnutí se konala na zasedání politbyra ve Stalinově 

v 101 pracovne. · 

Později bylo oddělení rozděleno, a koordinační úlohu plnila tzv. 

ideologická komise ÚV. která dohlížela nad celou sférou bývalého 

oddělení .. Dřívější agitprop byl v prosinci 1950 rozdělen na čtyři části. 104 

Vznikla samostatná oddělení: propagandy a agitace (M.A. Suslov), vědy a 

vysokých škol (J. A. Ždanov) 105
, školství (Zimin) a oddělení nakladatelství 

literatury a umění (Kružkov). 

Mezinárodní oddělení ÚV 

Původně zvané oddělení mezinárodních informací po válce 

přejmenované (prosinec 1945) na oddělení zahraniční politiky a následně 

oddělení vnějších vztahů. 106 Zahraniční politika byla od počátku sovětského 

státu plně v rukou politbyra, ale později si ji usurpoval Stalin. Oddělení ÚV 

vedle ministerstva a státní bezpečnosti poskytovalo informace a podklady pro 

jeho rozhodování. 107 Vzniklo jako nástupnická organizace Komunistické 

internacionály a převzalo její agendu. 108 Řídilo mezinárodní komunistické 

hnutí, vyhodnocovalo informace přicházející z jednotlivých komunistických 

stran, které předávalo do ústředí. 

103 Způsob udílení cen a roli Stalina popisuje Konstantin Simonov. Po válce se stalo praxí, že 
se společně posuzovaly návrhy z oblasti vědy i umění. Za ÚV referoval o literatuře Ždanov a o 
technice Vozněsenskij. Jednání probíhalo za účasti většiny členů politbyra a pozvaných hostů z řad 
uměleckých svazů a agitpropu. Aktivně se zapojovali do debaty pouze Ždanov a oslovení hosté. 
Hlavní slovo připadlo vždy Stalinovi, který se velmi rád projevoval smířlivěji, než ostatní. Snažil se 
vyvolávat dojem své blahosklonnosti a dobrotivosti. Srov.: SIMONOV, K., cit. dílo, např. s. 131-
144.; ŠEPILOV, D. T., cit. dílo, s. 109- 121. 

104 Politbyro CK ... , s. 84. Oddělení vědy a vysokého školství bylo rozděleno o dva roky 
později v létě 1952, ještě před svoláním XIX. sjezdu, na tři samostatná oddělení (přírodních a 
technických věd a vysokých škol (1. A Ždanov), právnických a filozofických věd a vysokých škol 
(D. L Českonov), ekonomických a historických věd a vysokých škol (A M. Rumjancev). 

105 Jurij Alexandrovič Ždanov (nar. 1919) byl synem A. A. Ždanova a po krátký čas i 
Stalinovým zeť ěm. Po Stalinově smrti byl odvolán z práce v aparátu ÚV a poslán do Rostova na 
Donu jako vědecký pracovník na místní univerzitu. TORČINOV, V. A., LEON'l'UK, A. M., Vokrug 
Stalina. /storiko-biografičeskij spravočnik., Sankt- Pěterburg 2000, s. 219- 220. 

106 Pojem mezinárodní oddělení je všeobecně používán jako zjednodušená varianta. 
107 ČUBARJAN, Stalin i cholodnaja vojna, Moskva 1998, s. 24 a 130. 
108 HANH W. G., cit. dílo, s. 20 I. 
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Oddělení bylo rozčleněno do různých odborů podle 

geografického členění světa. Vedle toho kontrolovalo výjezdy sovětských 

občanů za hranice, vedlo evidenci emigrantů atd. Dalším úkolem byl dozor 

nad politikou sovětských satelitů, zejména v kádrové oblasti. Také dozíralo 

na některé sovětské organizace, které měly (mohly mít) vazby na zahraničí, 

jako např. Židovský antifašistický výbor (dále ŽAF). Činnost nově vzniklého 

Informačního byra podléhala přímo tomuto oddělení, které jej řídilo, včetně 

časopisu "Za světový mír, za lidovou demokracii". Od roku 1946 byl 

vedoucím oddělení nebo zodpovídajícím tajemníkem ÚV Michail Suslov. 

V roce 1949, kdy Stalin podrobil zahraničněpolitické instituce kádrovým 

změnám, provedl i reorganizaci mezinárodního oddělení, které bylo zrušeno. 

Na jeho místo vznikla Zahraničně politická komise ÚV VKS(b ). 109 

Správa kádrů 

Tato velmi důležitá a mocná správa ÚV vznikla v roce 1939 

přeměnou dosavadního oddělení vedoucích stranických orgánů ÚV. 110 

Představovala obrovský kolos, který soustřeď oval ve 45-ti odborech evidenci 

kádrů a ovládal stranickou nomenklaturní politiku. Jednotlivé sektory vznikly 

pro každý lidový komisariát, pro kádry stranických organizací, tisk, 

nakladatelství, vědecké společnosti, komsomol i od odbory. Malenkov, který 

109 Předsedou se stal dosavadní šéfredaktor časopisu kominformy Grigorjan a jeho prvním 
náměstkem B. N. Ponomarjov (osvobozen od vedení Sovinformbyra). Náměstky se stali A. A. 
Smirnova (přeřazena z M!Du), J. A: Lomakin (přeřazen z M!Du), Členy komise- A. L. Orlov a L. 
S. Baranov (zbaven povinností v aparátu Informačního byra komunistických stran).Vcdle této 
komise vznikla i speciální odbor diplomatických i zahraničně obchodních kádrů. O rok později se 
zahraničně politická komise změnila na mezinárodní oddělení, in: Politbyro CK ... s. 75. 

110 Vzniklo v roce 19.34 jako kontrolní orgán republikových, oblastních, krajských i 
městských stranických sekretariátů. Stalo se centrem stranického aparátu a nomenklaturní politiky. 
Do čela byl postaven D. A. Bulatov, dříve pracující jako vedoucí oddělení kádrů OGPU a vedoucí 
organizačně-instruktorského oddělení ÚV, zvolený na XVII. sjezdu členem ÚKK. Po jeho přesunutí 
do čela obkomu v Omsk se stal vedoucím N. I. Ježov. Pod jeho vedením Svůj význam posílilo 
během čistek pod vedením Ježova (vedoucí), Malcnkova (první náměstek) a Šěcrbakova (druhý 
náměstek), kdy připravovalo seznamy nepřátcl lidu ve stranickém a státním aparátu. Aktivní složkou 
oddělení byli instruktoři ÚV, kteří kontrolovali činnost jednotlivých oblastních stranických 
organizací. Po přesunu Ježova do čela NKVD postoupil na jeho místo třiatřicetiletý Malenkov. 
V letech 19.37 - 19.38 se oddělení stalo hybnou sílou očistného stranického mechanismu. Společně 
s ÚKK vytvářely seznamy funkcionářů k likvidaci pro Stalina i NKVD. Reorganizace stranického 
aparátu v roce 19.39 zrušila oddělení vedoucích stranických orgánů a vytvořila novu správu kádrů při 

ÚV a opět organizačně-instruktorské oddělení. Srov.: REES, E. A., Stalin as Leader ... , s. 34. a 

KOSTYRČENKO, G. V., Tajnaja politika Stalina ... , s. 205. 
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stál v čele v letech 1939 - 1946, se tak stal hlavním Stalinovým poradcem 

vh 'k'hlll v tec to otaz ac . Správa kádrů posléze fungovala jako centrála 

rozmísťování kádrů do klíčových oblastí aparátu jak státní tak stranické 

mašinérie. Malenkov kolem sebe soustředil řadu kádrů, které později získaly 

důležité posty tajemníků či ministri'I, jako např. N. N. Šatalin, P. K. 

k S N K l G V M A d . . d IV' 112 Ponomaren o, . . rug ov, . M. Popov, . . n nJanov a a SI. 

V roce 1948 bylo usnesením politbyra rozhodnuto správu zrušit, ale po XIX. 

sjezdu byla opět pod vedením Malenkova obnovena. 

Hospodářská oddělení ÚV 

Do aparátu ÚV byla zařazena i specializovaná oddělení, která 

vykonávala dohled nad hospodářskými sektory. Na XVIII. sjezdu byla sice 

zrušena, ale zostřený stranický dohled si brzy vyžádal jejich obnovu a tak o 

několik měsíců později byly zřízeny alespoň na republikových úrovních 

stranického aparátu (XV liL sjezd VKS(b) ponechal v centrálním aparátu ÚV 

oddělení zemědělské a školské). Ve čtyřicátých letech vznikly následující 

oddělení: těžkého prúmysku, lehkého prúmyslu, strojírenství, dopravy, 

plánování, financí a obchodu. Jejich základní úkol byl řídit chod 

hospodářství, kontrolovat plnění plánu, ovlivňovat jednotlivá ministerstva a 

zajišťovat stranickou kontrolu nad hospodářstvím země. 

Kontrolní stranické instituce 

Na XVII. sjezdu VKS(b) v roce 1934 byl přebudován systém 

vnitrostranických kontrolních mechanismú. Zanikla velmi vlivná Ústřední 

kontrolní komise (dále ÚKK) 113 a na její místo vznikla Komise stranické 

kontroly (dále KSK). Jejím základním úkolem bylo upevnit disciplinu uvnitř 

111 CHLEVNJUK 0., Politbjuro ... , s. 248; HAHN, W., Postwar Soviet Politics. The Fal/ oj 
Zhdwwv and the Dejeat oj Modemation /946- /953, London 1982, s. 198-199. 

112 KOSTYRČENKO, Tajnaja politika .... s. 208. 
113 Vznikla na Leninův návrh na X. sjezdu roku 1921. Byla zřízena jako nezávislý stranický 

soud a dohlížela na činnost ÚV. Kontrolovala ideologickou čistotu a vnitrostranickou 
disciplinovanost. Měla právo vylučovat členy ze stranických řad a organizovat vnitrostranickou 
čistku. Stalin využíval svého vlivu na ÚKK během boje s opozicí. Do jejího čela postupně prosadil 
řadu svých blízkých jako např. Kujbyševa, Ordžonikidzeho, Andrejeva a Rudzutaka. Značný vliv 
měla i na sovětské hospodářství, kde spolupracovala s dělnicko-rolnickou inspekcí. 
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stranických řad, vyloučit možné opoziční hnutí a nekompromisně kontrolovat 

plnění stranických usnesení. Stalin provedl výše zmíněnou reorganizaci, aby 

podřídil stranický kontrolní mechanismus přímo sekretariátu ÚV. Do té doby 

fungovala ÚKK jako samostatná stranická instituce s téměř rovnocenným 

postavením ÚV. 

KSK měla podobné pyramidální uspořádání jako stranické 

výbory a také byla přímo podřízena ÚV. 114 Členové KSK měli stejné 

pravomoci, jako členové prezídia zrušené ÚKK. Byli oprávněni účastnit se 

zasedání politbyra, řádným členům bylo dovoleno účastnit se projednávání 

otázek vztahujících se přímo k jejich odpovědnosti. 115 Na XVIII. sjezdu 

v roce 1939 byly povinnosti KSK posíleny zejména v hospodářském sektoru, 

kde měla dozírat na plnění přijatá stranická usnesení. Zároveň byla ještě více 

podřízena ÚV, který získal právo jmenovat její členy. 116 

Stanovy strany přinesly ÚV i právo nominovat složení KSK, 

která nahradila dosavadní Dělnicko-rolnickou komisi a to i přesto, že byla 

součástí sovnarkomu. 117 Dalším orgánem byla revizní komise ÚV která 

revidovala rychlost a správnost vyřizování záležitostí v ústředních orgánech 

strany, hladký chod práce aparátu ÚV a také stranické finance. 118 

114 Vedením byl pověřen jeden z tajemníků ÚV. Prvním předsedou KSK byl L. M. 
Kaganovič. Jeho prvním náměstkem byl N. I. Ježov, který jej o rok později vystřídal. 

115 REES, E. A. Stalin as Leader 1924- /937, s. 38. 
116 KSSS v rez.olucíclz, Praha 1956, s. 331. 
117 Předsedou se stal V. V. Kujbyšev, který byl po své smrti vystřídán N. K. Antipovem. 

Předseda měl být jmenován jedním z náměstků předsedy sovnarkomu. Viz: KSSS v rezolucích ... , 
Praha 1956, s. 195. 

118 KSSS v rezolucích ... , Praha 1956. s. 201. 
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III. PŘEDSTAVITELÉ MOCENSKÉ ELITY 

v SSSR 

111.1 Stalinova věrchuška 

Revoluční převrat v Rusku roku 1917 vynesl k moci skupinu 

radikálních marxistických revolucionářů, sdružených v bolševickou frakci 

Ruské sociálně demokratické dělnické strany v čele s Vladimírem Iljičem 

Leninem. 119 Od počátkí1 sovětského státu se stal jednou z nejvýznamnějších 

priorit bolševické strany boj o moc. Po obtížném dosažení kontroly nad 

celým Ruskem se rozhořel neméně náročný boj mezi samotnou bolševickou 

elitou. Vnitrostranická diskuse o politické linii z počátku nebyla zakázána, 

ale již v roce 1921 na X. sjezdu strany byla přijata resoluce o její jednotě, 

která výslovně zakazovala jakoukoliv frakční činnost. 120 Hlavním smyslem 

bylo zabránit názorovému štěpení a vnitrostranickým politickým konfliktům, 

které by oslabovaly stranickou moc. 

Postupný odchod Lenina z politické scény přešel v neúprosný 

mocenský konflikt uvnitř stranického vedení. Z počátku mezi sebou soupeřili 

jeho spolupracovníci a faktičtí zakladatelé revolučního hnutí (Trockij, 

Zinověv, Kameněv, Krestinskij, Stalin, Bucharin, Rykov a další), kteří 

zdůrazňovali vzájemné rozdíly v koncepcích vývoje SSSR. 121 Z boje nakonec 

vyšel jako vítěz stranický organizátor a pragmatik J. V. Stalin. Stranická elita 

mu poskytla podporu proti různým projevům opozice v duchu rezoluce X. 

sjezdu a očekávala podíl na moci. V tomto hledisku se krutě zmýlila. Stalin 

se o moc rozhodně dělit nehodlal. 122 

119 Pojem včrchuška uvedený v názvu kapitoly je používán pro členy nejužšího vedení SSSR, 
kteří obklopovali J. V. Stalina. 

120 PONOMARJOV B. N., Dějiny KSSS, Praha 1960, s. 332. 
121 MEDVĚDĚV, R., Stalin a stalinismus, Bratislava 1990, s. 17 - 24. 
122 TUCKER, R. C., Stalin, revoluce shora 1928- 1941, Praha 1995, s. 195. 
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Proces zajištění absolutní moci trval více než deset let, ale 

nejtěžší období Stalin překonal s téměř celostranickou podporou. Vhodnou 

manipulací stranické masy své odpůrce zatlačil do pozice nepravověrných 

bolševiků. Pomáhal si při tom dovednou interpretací Leninových 

myšlenek. 123 V prvním období boje o moc se prosadil díky své schopnosti 

upřít pozornost většiny bolševické elity na potenciálního usurpátora moci. 

Když "Zinověvci" spustili boj proti Trockému, Stalin aktivně organizoval 

střet, ale jeho činnost zůstávala ve skrytu sekretariátu ÚV .124 Mezi tím si 

vytvářel skupinu spojenců kolem Bucharina a Rykova, aby mohl zlikvidovat 

"Zinověvce", kteří se dostali do sporu se stoupenci NEPu o ekonomický 

koncept vývoje SSSR. 125 Nakonec právě politika opouštění NEPu a 

plánovaná industrializace a kolektivizace vesnice vytvořila vhodné místo pro 

vyšachování skupiny umírněných. Poté už měl takovou pozici, že se o mínění 

strany nemusel vůbec zajímat nebo lépe řečeno mohl ho tvořit. Mechanismus 

rozhodování se v průběhu stalinské éry podřídil ruské tradici carské kabinetní 

politiky. Sověty, odbory, mládežnické a družstevní organizace proměnil 

v převodové páky vůle strany. 

Stalin plynule ovládl nejvýznamnější mocenská centra svými 

důvěrníky, jimiž si podřídil stranu a sovětský stát. Při pohledu na léta 1923 -

1929 zjistíme, že si v tomto období vytvořil jádro své mocenské skupiny, o 

kterou se opíral až do své smrti. Bývalé oligarchy nejprve odstranil 

z vedoucích pozic a vytlačil z politbyra. 126 Přelomovým okamžikem 

123 Soubor Stalinova výkladu leninismu obsahují jeho uveřejněné přednášky přednesené na 
Sverdlovovč univerzitě počátkem dubna 1924 "0 základech leninismu" a statě z roku 1926 
"K otázkám leninismu". 

124 Postupný odchod Trockého z pozice muže č. 2 nastartoval sám Lenin, i když toho začal 
po XI. sjezdu litovat. Trockého postavení značně utrpělo v debatě o odborech, kdy ho Lenin 
vytvořením své frakce (tzv. platforma desíti byla tvořena především Leninem, Zinovčvem, Stalinem, 
Kamenčvem a Tomským) porazil. Další oslabování jeho pozic pokračovalo v rozmezí let 1922 -
1924. Odvolání z politbyra přišlo až 23. ř(jna 1926. 

125 Zinovčvci byli označeni za levou opozici (prosazovali ukončení NEPu tvrdou 
industrializací a kolektivizaci zemčdělství). Stalin, Bucharin a Rykov vytvořili jádro sovětského 
vedení pro léta 1926 - 1928. Stalin ovládal stranický aparát, Bucharin vedl ideologii (tisk a 
kominternu) a Rykov hospodářství. 

126 V roce 1930 bylo na XVI. sjezdu byli zvoleni jako členové politického byra: Stalin, 
Molotov, Vorošilov, Kaganovič, Kirov, Kujbyšev, Kalinin, Rudzutak, Rykov a Kosior. Kandidáty 
byli zvoleni Andrejev, Mikojan, Čubar, Syrcov a Petrovskij. Rykov byl v prosinci odvolán a 
nahrazen Ordžonikidzem. 
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formování vedení VKS(b) bylo exemplární vyloučení bývalého stalinisty 

Abela Jenukidzeho z ústředního výboru. 127 

Další nedílnou součástí budování osobní diktatury byla 

likvidace řady stranických vůdců z centra i oblastí, kteří se nedokázali 

vyrovnat s nárůstem jeho moci a praktikami jeho rodící se despocie. Jednalo 

se vedoucí stranické představitele, původně Stalinovy stoupence z boje 

s opozicí, rozhodně se nehodlající smířit s krutou despocií. Proto se musel 

zbavit i této nespolehlivé stranické klientely. V období mezi XVII. a XVIII. 

sjezdem bylo zlikvidováno nejen jádro leninské strany ale i většina 

stalinských kádrů o které se opíral v průběhu industrializace země. 128 

Ncexistuje jediný náznak o protistalinskému postoji S. M. Kirova, G. K. 

Ordžonikidzeho, S. Kosiora, G. I. Petrovského 129
, R. I. Eicheho, V. J. Čubara 

či P. P. Postyševa, a přesto byli z nejvyšších míst odstraněni. Proces 

dotvoření stalinského totalitního systému byl završen stále častějším 

obcházením politbyra v klíčových záležitostech, pro které nechával vytvářet 

speciální komise, do kterých nominoval své nejspolehlivější stoupence. 130 

V čele SSSR zůstala koncem třicátých let jen malá část 

z plejády předcházejících vůdců, která může být nazývána pro svoji spojitost 

s počátky sovětského státu stalinská stará garda. Nejednalo o jednolitou 

skupinu kádrů, spíše o vyvolence, kteří se byli schopni ztotožnit se stalinskou 

linií, stylem řízení země a přežili velký teror. Vlna velkého teroru je 

připravila o řadu příbuzných a nejbližších spolupracovníků, takže si jasně 

127 Tato událost přinesla prvek odstra1'íování umírněných stalinistů z vedení strany. Na místo 
Jcnukidzcho nastoupil dosavadní nejvyšší prokurátor SSSR A. I. Akulov, což mohlo být vnímáno 
jako signál, jakým směrem se bude ubíral sovětská legislativa. Novým nejvyšším prokurátorem se 
stal Stalinův favorit a starý známý A. J. Vyšinskij. Viz: CHLEVNJUK, 0., Politbjuro CK .. . , s. 144. 

128 Z delegátů XVI( sjezdu přežilo čistky a ze 139 členů ÚV přežilo v ÚV pouze 24 osob a 
dalších 19 lidí bylo vyměněno na stranické konferenci v roce 1941. 

129 Grigorij Ivanovič Petrovskij (1878 - 1958) patřil generačně mezi zakladatele dělnického 
hnutí v Rusku. V jedenácti letech začal pracovat jako dělník, což ho později dovedlo mezi stoupence 
revolučního hnutí. V letech 1919 - 1938 stál v čele Všeukrajinského výkonného výboru sovětů a 
později působil v Moskvě v Ncjvyšším sovětu jako náměstek M. I. Kalinina. Člen ÚV byl v letech 
1921 - 1939. Kandidátem politbyra 1926 - 1939. Od roku 1940 byl náměstkem ředitele Muzea 
revoluce SSSR. 

uo Tato praxe se začala ujímat již během počáteční fáze čistky, kdy Stalin potřeboval 
vyšachovat z rozhodování stoupence zmírňování násilí např. Ordžonikidzeho, Kosiora, Čubara a 
další a více se spoléhal na servilní přisluhovače typu Ježova, Ždanova či Kaganoviče. 
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uvědomovali, nakolik závisí jejich život na Stalinově důvěře (V. M. Molotov, 

L. M. Kaganovič, K. J. Vorošilov, A. I. Mikojan, A. A. Andrejev a další). 

Další skupinu kádrí'1 tvořili Stalinovi spolupracovníci z jeho 

osobního kabinetu, odkud vystoupali do vysokých státních a stranických 

funkcí (G. M. Malcnkov, L. Z. Mechlis a další) . Jen výjimečně se dařilo 

proniknout do nejvyšších postavení regionálním politikům (A. A. Ždanov, L. 

P. Berija). 

Mladší členy poválečné mocenské elity už nemusel vyzvedávat 

přímo Stalin, ale jeho blízcí spolupracovníci, kteří je přivedli do jeho 

blízkosti, aby nahradili ty, které Stalin nechal zlikvidovat. Jednalo se bud' o 

technokraty lidových komisariátů nebo aparátčíky z mašinérie stranických 

sekretariátů. 

111.2 Stalin v poválečném období. Osobnost a 

základy jeho moci 

Vlastní život diktátora se odehrával za neprostupnou oponou, za 

kterou nemohl prostý smrtelník ani nahlédnout. Stalin vytvořil uvnitř 

vládnoucí vrstvy pocit permanentního strachu, který udržoval až do své 

smrti. Byl skvělým hercem, který umí skrývat své pocity a dokonale se 

ovládat. Svým chováním dokázal okouzlovat, byl nesmírně inteligentní, vše 

důkladně promýšlel a k rozhodnutím dospíval až po pečlivé úvaze. 

Posledních osm let Stalinova života bylo ale spojeno s fyzickým i 

psychickým úpadkem jeho osobnosti, což mohlo zanechat stopy na všech 

významných událostech tohoto období. Tento pozvolný úpadek nutil jeho 

spolupracovníky k zákonité úvaze o nástupnictví. 

Zhoršující se zdravotní stav Stalina byl po válce očividný. 

Většinu každodenní agendy za něho po válce přebrali Vozněsenskij, 

Malenkov a Ždanov popřípadě Molotov či Berija, ale vlivu na politiku se 

nikdy nezřekl. Jeho bdělé oko neustále dozíralo na všechny oblasti (nejen 
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politického) života. Ve všech problémech, kterými se začal zabývat, se dobře 

orientoval až do posledních dnů. To bylo dáno jeho neutuchající pílí. Dlouhé 

hodiny trávil studováním všemožných podkladů a literatury. 

Zvyšující se únava z práce se zhoršovala i proto, že odmítal 

odbornou zdravotní péči, kterou nutně potřeboval. 131 Bylo na něm znát, že je 

nervózní a náladový. Všechny podezříva1. 132 Většinu dne už netrávil 

v kremelské pracovně, ale na své dače, kterou opouštěl pouze kvůli 

nejnutnějším jednáním v Kremlu. Tam od roku 1946 jezdil stále méně a 

nikdy nezůstával příliš dlouhou dobu. 133 Ovšem vytrvalá práce se nezříkal do 

posledních dnů, i když výkonnost musela se stoupajícím věkem klesat. 

Kromě kremelského bytu měl k dispozici několik dač, z nichž 

převážně pobýval na tzv. "Blízké" v Kuncevu. Zařízení bylo honosné, ale ne 

přehnaně. Bylo spíše studené a erární. Zde měl pracovnu a nechal si zbudovat 

i vlastní knihovnu. 134 Se svými spolupracovníky, které si do Kunceva pro 

zkrácení dlouhé chvíle a samoty zval, trávil čas ponejvíce jednáním právě 

v pracovně nebo v některém ze zařízených salonků. Jak vzpomíná Molotov, 

nejčastěji jednali v jídelně, kde na divanech čekali na oběd. Jako příhodnou 

dekoraci na stěnách Stalin volil mapy, s jejichž pomocí se mohly projednávat 

důležité otázky. Oblíbenou zábavou Stalina byl kulečník a večerní "politické 

večírky" v kruhu svých spolupracovníků. 135 

Rodinný život u něho už téměř ustal. Jedinou výjimku tvořila 

jeho už dospělá dcera Světlana, která ho občas navštěvovala. O vnoučata 

131 Stávalo se, že si při jednáních nevybavoval jména nejbližších spolupracovníků. Často 
citovaná je situace, kdy si na jednání politbyra ncmohl vzpomenout na jméno Bulganina ("Vy tam, 

jakpak se jmenujete?" Viz: MONTEFIORE, cit.dílo, s. 577). Zdravotní problémy se týkaly 
především vysokého tlaku a s tím spojené nebezpečí mozkových příhod. Krátce před smrtí dokonce 
přestal kouřit. Dýchání se mu po více než padesátiletém kouření výrazně zhoršilo. Začala ho bolet 

jedna plíce a nedostávalo se mu kyslíku (MEDVĚDĚV, Ž. A., MEDVĚDĚV, R. A., Neznámý 
Stalin, Praha 2003, s. 15.) Trýznila jej artróza, oslabovala ho zhoršující se alteroskleróza, 
přepadávaly návaly závratě, zrazovala ho vynechávající paměť a sužovaly ho bolavé dásně a 

vypadávající zuby. (MONTEFIORE, cit. dílo, s. 577). 
132 ČUJEV F., Vzpomínky Mo/otova, Říčany u Prahy 1995, s. 189- 190, 195 a 208. 
133 Tentýž rok odjel na první dovolenou na jih od roku 1937. Pobýval rád u Černého moře a 

ještě raději v horách v Abcházii, kde si u jezera Rica nechal v nadmořské výšce 1000 metrů 
vybudovat pohodlnou daču. Věřil, že pobyt ve vysokohorských oblastech prodlužuje Gruzínům život 
(Mcdvěděv, Ž. A., Medvědčv, R. A., Neznámý Stalin, Praha 2003, s. 15.) 

u~ MEDVĚDI1V, Ž. A., MEDVĚDĚV, R. A., Neznámý Stalin. Praha 2003, s. 96-99. 

IJ5 ČUJEV, F., Vzpomínky Mo/otova. Říčany u Prahy 1995, s. 207. 
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zájem nikdy neprojevoval. 136 Zříci se své dcery, posledního příbuzného, se 

kterým si jakžtakž rozuměl, však nechtěl. Dokonce pro ni přikázal přistavět 

jedno patro na své dače v Kuncevu, aby tam mohla se svým novým 

manželem pobývat. Ale porozumění dcery s otcem se vytrácelo, takže k tomu 

nakonec nedošlo. 137 Svoji skutečnou osamělost, kterou si svým chováním a 

záměrnou likvidací příbuzných zapříčinil, nedokázal nikdy překonat. Jak 

tvrdí pamětníci, v posledních letech často vzpomínal na svoji zemřelou ženu 

Naděždu, jejíž smrt zřejmě zčásti sám zavinil. Vinu si však nikdy nepřiznal, 

spíše obviňoval ostatní, zejména její přítelkyně a příbuzné. 138 Stalin naprosto 

odvykl běžnému životu a svůj čas raději trávil se svými politickými 

kumpány. Ty si k sobě zval často nejenom na politické diskuse, ale i ve 

chvílích, když se cítil osamělý a nudil se. 

Mechanismus Stalinovy neomezené moci 

Již na začátku třicátých let získal Stalin postavení diktátora, ale 

postupně se stal despotou s neomezenou mocí. 139 Osobní despocii však mohl 

zavést jen v souvislosti s použitím teroristických metod vůči vlastním 

spolupracovníkům. Předpokladem k použití teroru k osobním cílům bylo 

obsazení politické scény sobě oddanými lidmi, které cíleně vyzvedával. 

Získali-li dojem, že by některý ze členů věrchušky mohl ohrozit jeho 

postavení, nebo svého postavení zneužíval proti jeho zájmům, zasadil mu 

preventivní úder, znamenající jeho politický pád, který v letech 

permanentního teroru končil většinou popravou, nebo v lepším případě 

odsouzením do pracovního tábora. Často také své spolupracovníky 

podroboval zdrcující kritice, která měla být vážným varováním. Jediným 

možným krokem kritizovaného mohl být rituál sebekritiky. Tento akt pokory 

136 Dcera Svěllana ve svých pamětech vzpomíná na rok 1947, kdy spolu strávili několik týdnů 
na dovolené v Gruzii:" .. Těžko jsme se domlouvali, nebylo o čem, ač se to zdá jakkoliv podivné. 
Když jsme zůstávali spolu sami, usilovně jsem vymýšlela náměty, o nichž bychom mohli spolu 
mluvit .... "ALLILUJEVA, S., Dopisy příteli, Říčany u Prahy 1995, s. 121. 

137 ALLILUJEVA, S., Dopisy příteli, Říčany u Prahy 1995, s.l23. 
138 ALLILU.JEVA, S., cit. dílo, s. 121. 
139 REES, E. A., Stalin as Leader, 1937- 1953. s. 205. 
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a zpytování chyb mohl buď ukončit další stupňování kritiky a nebo na druhou 

stranu podpořit kriminalizaci případu a stát se podkladem pro vyšetřování 

státní bezpečnosti. To vše záleželo na Stalinovi a jeho nevyzpytatelných 

úmyslech. 

Stalinův mocenský monopol nezajišťovali Jenom oddaní 

spolupracovníci. Ti tvořili s1ce neopominutelnou součást stalinského 

mechanismu moci, ale jádro představovala konstrukce mocenských struktur, 

které byly spojeny v rukou Stalina. Ač nejdůležitějším orgánem státu bylo 

politické byro ÚV VKS(b ), výkonná moc se soustředila do aparátu strany 

řízeného sekretariátem ÚV. 

Speciální postavení uvnitř nejvyšších mocenských složek 

sovětské diktatury měl "osobní kabinet" soudruha Stalina, v jehož čele stál 

osobní tajemník Alexandr Nikolajevič Poskrebyšev (1891-1965). 140 Ač u 

Stalina nepožíval nikdy žádné vážnosti, byl ceněn pro svou neuvěřitelnou píli 

a oddanost.. Do aparátu ÚV přešel v době, kdy Stalin byl generálním 

tajemníkem. Díky jeho pracovním schopnostem si ho Stalin vybral a postavil 

ho do čela osobního kabinetu. Chtěl-li někdo Stalina navštívit a nebo s ním 

mluvit, musel překonat bariéru jeho osobního sekretáře. Pohrdal vždy těmi 

členy politbyra, kteří se ocitli ve Stalinově nemilosti a uměl jím to dát 
v•v v • 141 patncne naJevo. 

Součástí Stalinovy obrovské moci byl nezměrný kult jeho 

osobnosti, který aktivně podporoval. 142 Avšak ve vývoji projevů tohoto 

celostátního zbožňování vůdce je patrná určitá proměna. Zatímco ve třicátých 

140 V aparátu ÚV pracoval od roku 1923, kdy se stal vedoucím Správy záležitostí ÚV, 
v letech I 924- I 929 pracoval jako pomocník tajemníka ÚV, potom do roku I 934 pracoval jako 
náměstek a vedoucí tajného oddělení ÚV, které se v roce 1934 se proměnilo ve zvláštní oddělení 
ÚV. Poskrebyšev jej řídil až do roku 1952. Poté se stal tajemníkem prezidia ÚV, ale brzy byl 
penzionován. 

141 Bčhem občanské války působil na Urale, kde se zapojil do likvidace carské rodiny. Viz: 
BRITOVŠEK, M., Stalinův thermidor, Praha 1991, s. 121. 

142 Troufám si nesouhlasit s ustálenou představou, že kult osobnosti byl založen na Stalinově 
ješitnosti a osobní potřebě kompenzovat si své nedostatky veřejným oslavováním. Podle mého 
názoru byl kult osobnosti prostým mocenským kalkulem, který zapadal do ruské mentality. Stal se 
oporou jeho moci, nikoliv pouhou berličkou psychiky zakomplexovaného vůdce. Zajímavý je 
postřeh Šepilova z pléna ÚV KSSS, které se konalo krátce po XIX. Sjezdu. Když Stalin vcházel do 
sálu zarazil jakýkoliv projev oslavy vlastní osoby, byť projevený pouhým potleskem členů ÚV, 

protože tady nebyl na místě. Viz: ŠEPILOV, Něprimknuvšij ... , s. 226. 
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letech se nechával prezentovat jako lidový vožď, velký hospodář, otec a 

veliký učitel lidu, ve čtyřicátých letech už je podoben spíše velikému caru či 

zbožňované modle. 

Během války se změnil charakter Stalinovy absolutní moct. 

Mimořádně narostla jeho osobní autorita, která získala oproti dřívějšku punc 

vítěze války. Aureola hrdiny boje za svobodu napadené vlasti zaručovala 

vůdci ještě pevnější postavení, než jaké měl dříve. Stalin musel omezit 

pravomoci svých spolupracovníků, jejichž význam a samostatnost značně 

vzrostly. Tento záměr byl ztížen již zmíněným zhoršením Stalinova 

zdravotního stavu, který neumožňoval soustavný dohled na řešení všech 

problémů. Dlouhodobé ozdravné pobyty v černomořských oblastech 143 nutily 

Stalina pomocí personálních změn omezit přílišný nárůst autority některých 

1 ík o 144 spo upracovm u. 

Kromě občasných vystoupení na přehlídkách Rudé armády či 

prvomájových manifestacích na Leninově mausoleu se stranil přímému 

setkávání s lidem. Také vůbec necestoval, snad jen v případě cest dovolenou, 

kdy byly vypravovány zcela uzavřené a přísně střežené vlaky. 

Jeho moc nespočívala jen v obrovské glorifikaci ale ve zcela 

pragmatickém ovládání mocenských mechanismů diktatury. Vztah 

k represivním složkám sovětského státu byl z počátku založen na osobních 

vztazích s jeho představiteli a proto byl velmi úzký i přes to, že mu statutárně 

nijak nepodléhaly. Vazby na státní bezpečnost si budoval od počátku svého 

působení v nejvyšších funkcích, zejména ve spojení s vedením komisariátu 

dělnicko-rolnické inspekce. Nikolaj Ježov či Lavrentij Berija byli jeho lidé, a 

proto jim Stalin důvěřoval, přestože jejich vztah byl limitován účelovostí. 

Strategie teroru Stalina přímo nutila vytvořit takové bezpečnostní orgány, 

143 Přesný výčet Stalinových dovolených i přesnou datací Viz: Politbyro CK VKS(b), s. 398. 
Tématu Stalinových cest za odpočinkem se věnuje i jeho dcera Světlana Allilujeva (ALLILUJEVA, 
S., Dopisy příteli, Říčany u Prahy I 995, s. I 20- I 30). 

144 Dělení moci uvnitř věrchušky bylo ve stalinské fázi založeno na nezřetelném vymezení 
pravomocí a personální nestabilitě. Často se zakládalo na ad hoc přijímaných rozhodnutí o dělení 
kompetencí. Klíčovou úlohu sehrávala jednotlivá mocenská klání mezi členy nejužšího vedení. 
Statutární postavení jedince nebylo výrazem jeho skutečné úlohy v politickém mechanismu 
rozhodování, ta byla odvislá od vůdcovy náklonnosti či důvěry. Velmi důležitá také byla jeho 
neoficiální autorita, vyjádřená v hierarchickém řazení při různých oficiálních příležitostech. 
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které mu budou naprosto podřízeny. Nebyl však ochoten toleroval někoho, 

kdo toho věděl až příliš, proto se čistky nevyhnuly ani samotným orgánům 

NKVD. 145 Čeka začala plnit instrukce nikoliv strany, ale Stalina a to dokonce 

i proti ní samotné. 

Při analýze pozdního stalinismu v SSSR je nutné si položit 

otázku, kdo byli ti, kteří tvořili nejbližší kruh Stalinových spolupracovníků a 

jakou v něm hráli úlohu. Byl Stalin skutečně neomezeným vládcem, o jehož 

moci nemůže být pochybováno? Nebo byl spíše diktátorem, jež byl svými 

vlastními spolupracovníky postupně vyšachován a ocital se v izolaci? 

Dle mého názoru bylo Stalinovo postavení sice neotřesitelné, 

ale zároveň nelze vliv a význam jeho nejbližších spolupracovníků opomíjet. 

Jejich kroky sice řídily Stalinovy pokyny, ale oni jím dávali jasnou podobu. 

Motivem pro naprostou poslušnost k vůdci byl vědomý či nevědomý strach z 

nemilosti, s vědomím všeho co z ní může vyplynout, ale zároveň také osobní 

přesvědčení o správnosti vůdcova počínání. Stalinova autorita byla pro ně 

nezpochybnitelná. Jedinou výjimkou snad může být pragmatický Berija, 

jehož nadšení ze Stalina pozvolna opadlo. 

V druhé polovině čtyřicátých let tvořili nejbližší kruh 

Stalinových spolupracovníků členové politbyra, tajemníci ÚV, náměstkové 

předsedy rady ministrů, ministři významných resortů (bezpečnosti, vnitra, 

zbrojní výroby, obrany, zahraničí atd.) a vedoucí pracovníci stranického 

aparátu. Podle délky jejich působení na sovětské mocenské špici je vhodné je 

rozdělit na několik "politických" generací. Na starou, střední a mladou 

generaci Stalinových nejbližších spolupracovníků. 

145 
NKVD - Lidový komisariát vnitra byl zřízený v roce 1934 reorganizací bezpečnostních 

orgánů. OGPU (Sjednocená státní politická správa) bylo začleněno do NKVD jako GUGB (Hlavní 
politická správa). 
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111.3 Stalinovi spolupracovníci 

Stará garda 

Významné postavení v sovětském establismentu čtyřicátých let 

zastávala stará garda, torzo bývalé stranické oligarchie počátku třicátých 

let. 146 Tento pozůstatek stranického vedení z XV. a XVI. sjezdu přežil ve 

svých funkcích období čistek, i když mnohdy ztratil své bývalé postavení na 

úkor mladších vyvolenců. Nicméně z vnějšího pohledu jeho členové náleželi 

do okruhu nejbližších spolupracovníků J. V. Stalina. Dokázali se bez výhrad 

zříci vlastní politické iniciativy a po celý zbytek Stalinova života se chovali 

loajálně. Mezi členy této staré gardy a Stalinem nebyly výrazné věkové 

rozdíly. Mezi představitele staré gardy poválečného ÚV patřili Molotov, 

Vorošilov, Kaganovič, Mikojan, Andreje v, Švernik a další. 

Jejich vrstevníci tvořili koncem dvacátých let páteř sovětského 

režimu a zdálo se, že představují zárodek nově vznikající společenské třídy. 

Díky novému režimu získali značná privilegia a společenské zakotvení. 

Vykonávali velmi důležitou úlohu organizátorů a reprezentantů nového 

režimu. Rozpoutání velkého teroru v druhé polovině třicátých let vedlo 

k likvidaci většiny příslušníků bolševické staré gardy, která již nesplňovala 

Stalinovy požadavky revolučnosti politiky. 147 

Z příslušníků staré gardy dosáhl nejvyššího postavení Vjačeslav 

Michajlovič Molotov 148 (1890- 1986), který patřil už i mezi Leninovy blízké 

spolupracovníky. Ještě za Leninova života byl zvolen do úzkého kruhu členů 

ÚV a stal se dokonce kandidátem politbyra. Mezi členy se zařadil až v roce 

146 Ta převzala úlohu a postavení stranické elity vzešlé z revoluce, která se vytvořila kolem 
Lenina. Většina členů ÚV z let 1918 - 1922 byla ze sovětského vedení odstavena již během 
mocenských bojů ve dvacátých letech.(MA WDSLEY, E., WHITE, S., The Soviet Elite from Lenin to 
Gorbachev. Tlze Centra/ Committee and its Members, 1917- 1991., Oxford University Press 2000, 
s. 34-36.) 

147 MAWDSLEY, E., WHITE, S., The Soviet Elite from Lenin to Gorbachev. Tlze Centra/ 
Committee and its Members, 1917-1991, Oxford 2000, s. 8-22. 

148 Vlastním jménem Vjačeslav Michajlovič Skrjabin. Jméno Molotov přijal ještě před 
revolucí jako politický pseudonym a podobně jako ostatní bolševici (Stalin, Trockij, Kameněv a 
další) si jej po revoluci ponechal. 
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1926. 149 Mnohem více pozornosti si však zaslouží jeho činnost v sekretariátu 

ÚV, kde se stal spolutvůrcem stalinského stranického aparátu. Svůj osud se 

Stalinem spojil už před revolucí. Ve dvacátých letech se stal jeho pravou 

rukou a po celá dvacátá léta zastával pozici druhého muže stranického 

aparátu (tajemník ÚV). 

Ve třicátých letech stál v čele sovětské vlády, kde prosazoval a 

prováděl politiku industrializace a kolektivizace. Později byl stejně aktivním 

v letech masové čistky, kdy se svým podpisem podílel na likvidaci 

deseti tisíců sovětských občanů a členů strany. V pozdějších rozhovorech 

nikdy nelitoval svého počínání a pevně ho obhajoval. Až do své smrti zůstal 

pevným a neochvějným stoupencem Stalina. 15° Krátce před vypuknutím ll. 

světové války byl pověřen vedením diplomatického sboru SSSR, stal se 

lidovým komisařem zahraničí, který pak ve spolupráci s orgány NKVD řádně 

vyčistil a připravil na nové úkoly. 

Kliment Jefremovič Vorošilov (1881-1967) byl Stalinovi 

věkově nejbližší. Sblížili už během občanské války, ze které vyšel jako 

Stalinův osobní stoupenec a protége v Rudé armádě. Na rozdíl od ostatních 

členů stalinské staré gardy nepatřil mezi pracovníky stranického aparátu. 

V politických názorech byl až do konce 20. let pokládán za umírněného, ale 

v klíčových momentech Stalina nikdy nezklamal. To mu zajistilo místo 

v politbyru a vedení lidového komisariátu obrany. Zatímco Molotov byl 

Stalinovi oddán z politického hlediska, tak Vorošilov z osobního. Jeho 

příspěvek k rozšiřování kultu osobnosti, obzvláště v momentech jeho zrodu, 

byl rozhodující. Jako odměnu Vorošilov získal maršálské hvězdy a gloriolu 

hrdiny občanské války s pověstí úspěšného velitele. Až do II. světové války 

patřil mezi Stalinovy nejbližší spolupracovníky. Během války, vzhledem k 

149 S Leninem se seznámil v dubnu 1917 po jeho příjezdu z exilu. Molotov tehdy pracoval 
v redakci hlavního bolševického listu "Pravda". Kandidátem ÚV v roce 1920 na IX. sjezdu strany a 
o rok později na X. sjezdu již členem. Viz: ZENKOVIČ, N., Samyje zakrytyje ljudi. Encyklopedija 
biografii. Moskva 2002., s. 379- 381. 

150 Sovětská veřejnost jej vnímala jako nejbližšího Stalinova spolupracovníka a 
nejvýznamnějšího pomocníka ve státnických záležitostech. Působil dojmem bolševického 
"Robespiera" (nezištně, nepodplatitelně, přímočaře ale také krutě). Viz: SIMONOV, K., cit. dílo, s. 
77-79 a 227. 
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profesionálnímu propadu, své postavení v armádě ztrati1. 151 Po válce znovu 

získal funkci Stalinova náměstka v radě ministrů zodpovědným za kulturu. 152 

Lazar Mojsejcvič Kaganovič ( 1893 - 1991) patřil mezi 

Stalinovy nejschopnější organizátory. Stalin si povšiml jeho schopností 

d b v 'h O b ' bk • ])::\ v v o e s ve o puso em v ra nnu · · a postu pne 

v sekretariátu ÚV. 154 Společně s V. M. Molotovem 

ho zapojil do práce 

a I. P. Tovstuchou 155 

vybudovali dokonalý stranický aparát, který si uzurpoval veškerou moc ve 

státě. Jeho jméno je spojeno jak s likvidací opozice, s industrializací a 

kolektivizací tak velkou čistkou, výstavbou Moskvy a jinými velkými 

stavbami socialismu. Na začátku třicátých let převzal po Molotovovi úlohu 

druhého tajemníka ÚV a pečlivě spravoval kádrový sektor. Vyzvedl velkou 

část nových kádrů, které získaly důležitá postavení po velké čistce. Za 

Stalinovy nepřítomnosti řídil práci politbyra a často formuloval jeho 

151 Už sovětsko-finská válka ukázala limity jeho vojevůdcovských schopností v moderních 
konfliktech. Obrana leningradského frontu v roce 1941 to opět potvrdila a jeho role v armádě 
skončila. Raději nčž vedením skutečných operací, byl pověřen dozorem nad partyzánským bojem 
v týlu německých nepřátel. 

152 Byl postaven do čela byra při radě ministrů, které mčlo řídit divadlo, kino a vydávání knih. 
Zde udržoval vztah s uměleckými kruhy sovětské společnosti. Vzhledem k tomu, že mocenský 
monopol nad touto sférou mělo už tradičně agitačně propagační oddělení, tak se Vorošilov stal jen 
reprezentativní figurkou. Členství v politbyru získal už v roce 1926 a bylo mu ponecháno až do roku 
1960, ale v posledních Stalinových letech už nebyl na zasedání politbyra zván. 

15
_1 Rabkrin - Lidový komisariát dčlnicko-rolnické inspekce později přeměněný v komisi 

sovětské kontroly při radě lidových komisařů. V čele Dčlnicko-rolnické inspekce stáli Stalinovi 
stoupenci Kujbyšev ( 1923-1926 ), Ordžonikidze ( 1926-1930), Andrejev ( 1930-1931) a Rudzutak 
( 1931-1934 ). 

154 Lazar Mojsejevič Kaganovič patřil mezi aktivní bolševiky lokálního významu ještě před 
revolucí. Během revolučních zápasů za prosazení bolševické diktatury patřil k předním stranickým 
organizátorům zejména ve Voroněžské gubernii. Po ukončení občanské války byl poslán 
sekretariátem ÚV do Turkmenistánu jako člen komise VCIK a sovnarkomu a nominován do 
turkmenského byra KSR(b). Složité národnostní problémy jej přivedly do styku s lidovým 
komisariátem národnostních otázek vedeným Stalinem, se kterým se osobně seznámili již v červnu 
1917, a následně jej pověřil vedením turkmenského komisariátu dělnicko-rolnické inspekce. 
Nicméně do sekretariátu ÚV si jej přivedl V. V. Kujbyšev, dříve také působící v Turkmenistánu, po 
X. sjezdu hyl jedním z tajemníků ÚV. Po XI. sjezdu KSR(h) v dubnu 1922, kterého se účastnil 
Kaganovič jako delegát Turkmenistánu, byl převeden na prací aparátu ÚV jako vedoucí organizačně 
-instruktorského oddělení. Viz: KAGANOVIČ, L. M., Pamjatnoje zapisky .... , s. 243-244. 

155 Ivan Pavlovič Tovstucha ( 1889-1935) byl blízký spolupracovník J. V. Stalina, který ve 
dvacátých letech vedl Stalinův sekretariát. Před revolucí pobýval v emigraci (v Paříži), kde také 
vstoupil do bolševické frakce strany. Od roku 1918 pracoval ve Stalinově sekretariátu na lidovém 
komisariátu národnostních věcí. Byl také pokládán za velkého znalce Leninových prací, proto se 

podílel i na vydávání jeho sebraných spisů. Ve třicátých letech zemřel na tuberkulózu (TORČINOV, 
V. A., LEON"i'UK, A. M., Vokrug Stalina, lstoriko-biografičeskij spravočnik, Sankt-Peterburg 2000, 
s. 481 - 483). 
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usnesení. 156 Řídil chod strany a organizoval průběh XVII. sjezdu a 

reorganizaci stranických kontrolních mechanismů. Během velkého teroru se 

stal náměstkem předsedy sovnarkomu a zároveň vykonával funkci lidového 

komisaře různých resortů se zaměřením na dopravu, výstavbu a těžký 

průmysl. Za války spoluorganizoval týl a evakuaci továrenských komplexů. 

Jeho odchod ze stranických funkcí na post "vrcholového manažera" 

v k 'h h d /V / I kl . h k v 'h / 157 sovets e o ospo arstvi znamena po es Je o s utecne o vyznamu. 

Andrej Andrejevič Andrej ev ( 1895-1971) byl od dvacátých let 

pověřován prací v sekretariátu a řízením různých lidových komisariátů. 

V roce 1935, kdy Kaganovič ztratil část svých pozic ve stranickém aparátu, 

postoupil na post tajemníka ÚV a fakticky vedoucího orgbyra. 158 Jeho 

politický vzestup vyvrcholil v počistkovém období, kdy převzal řízení 

Komise stranické kontroly (1939 - 1952) a zůstal tajemníkem ÚV (1935-

1946) a zároveň předsedou Sovětu svazu Nejvyššího sovětu SSSR. Těsně 

před válkou byl i zařazen do byra rady lidových komisařů, které 

v d I . VV/ d /SSSR 159 pre stavova o neJUZSI ve em . 

Po březnovém plénu ÚV v roce 1946 byl převeden z tajemnické 

funkce mezi Stalinovy náměstky v radě ministrů, kde byl pokládán za 

odborníka na dopravu a zemědělství. Druhá polovina 40. let pro něho 

znamenala postupný odchod do ústraní. Plnoprávným členem ÚV byl 

v letech 1920- 1961 a politbyra 1932- 1952. Jak uvádí Patoličev ve svých 

pamětech, jednalo se o velmi schopného aparátčíka, který uměl jednat 

156 CHLEVN.JUK 0., Politbjuro ... , s.68. 
157 Jestliže ve třicátých letech byl pokládán za muže číslo tři, tak po válce poklesl pod šestou 

příčku (tedy za Molotova, Beriju, Malenkova, Vorošilova a Ždanova), ale na rozdíl od ostatních 
členů staré gardy, mu zůstalo místo mezi nejvýznamnějšími členy vedení zachováno i po XIX. 
sjezdu. Chruščov označoval Kaganoviče za "Stalinova vzteklého psa na řetězu", který byl pro svoji 
nekompromisnost pověřován řízením náročných sektorů. Molotov ve svých pamětech označil 

Kaganoviče za povahově hrubého, ale velkého organizátora a přímočarého člověka (ČU.JEV, F., 
Vzpomínky Mo/otova, Říčany u Prahy 1995, s. 223 dole). Podrobný výčet funkcí Viz: 
Gosudarstvěnnaja vlast SSSR ... ,s. 326. 

158 CHLEVN.JUK, 0., Politbjuro ... ,s. 160. 
159 Byro vzniklo na místo zaniklého Ekonomického výboru RLK a Výboru obrany RLK. 

V květnu 1941 byli členy Stalin, Molotov, Kaganovič, Berija, Vozněsenskij, Mikojan, Bulganin, 

Mechlis a Andrejev. Postupně ještě Malenkov, Ždanov a Švernik. Viz: CHLEVN.JUK, 0., 
Politbjuro .. . , s.253- 255. 
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s podřízenými. 160 Je zajímavé, že právě jeho osoba i když zastávala velmi 

významné posty, zůstává v pracích mnoha historiků opominuta. 161 

Anastas Ivanovič Mikojan (1895-1978) patřil mezi ty, kteří 

přežili čistky, ač ve skrytu nesouhlasili se stalinskou politikou represí. Už od 

dvacátých let se snažil profilovat jako odborník na sovětský obchod a 

zásobování. 162 Mikojan brzy zaujímal ve Stalinově hierarchii čelné postavení. 

Roku 1937 byl povýšen mezi náměstky předsedy sovnarkomu a nadále vedl 

komisariát potravinářského průmyslu. Stal se členem předválečného vládního 

výboru obrany a aktivně působil v ekonomické radě RLK. 163 Za války byl 

pověřen organizací zásobování a jmenován členem důležitých výborů. Pro 

své schopnosti organizace zásobování a evakuace byl v roce 1942 přibrán do 

Státního výboru obrany. Po válce převzal řízení zahraničního obchodu. 

Členem ÚV byl v letech 1923-1976 a politbyra 1935-1966, přestože 

kandidátem se stal již v roce 1926. 164 

Těchto pět mužů představovalo torzo původních spolutvůrců 

Stalinovy diktatury. Udrželi si důležité postavení v mocenském aparátu (v 

radě ministrů) a hlavně byli plnoprávnými členy nejvyššího stranického 

orgánu - politbyra. Mezi příslušníky staré gardy mohou být zařazeni další 

významné osobnosti sovětského vedení poválečné éry. Vzhledem k tomu, že 

nebyli členy politického byra, tak nezastávali tak významné postavení, ale 

přesto je nelze pominout. 

Typickým příkladem je Nikolaj Michajlovič Švernik (1888-

1970), který ve straně nepatřil mezi nejvlivnější, ale přesto doplňoval 

stalinský aeropag, protože ve sledovaných letech zastával funkci nominální 

hlavy státu, do které nastoupil po odchodu M. I. Kalinina. Už za jeho 

předchůdce získala funkce předsedy prezidia nejvyššího sovětu pouze 

160 PATOLIČEV, N. S., Zkouška zralosti, Svoboda, Praha 1977, s. 83-85. 
161 Gosudarstvěnnaja vlast SSSR .. , s. 199. 
162 V roce 1926 byl povolán ze Severního Kavkazu do Moskvy, aby převzal řízení 

komisariátu obchodu, se kterým neměl doposud žádné zkušenosti (po L. B. Kamčněvovi). Viz: 
MIKO.JAN, A. I., Tak bvlo, s. 272. 

163 V roce 1939 ~jeho čele nahradil Molotova. Viz: MIKO.JAN, cit. dílo, s. 340- 342. 
164 Gosudarstvěnnaja vlast SSSR .... s. 422. 
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reprezentativní úlohu. 165 Stalin se nebál Švernika pověřit i zodpovědným 

úkolem evakuace továren na začátku války. Zajímavé ale je, že když v březnu 

1946 vystřídal Kalinina ve vedení Nejvyššího sovětu, nepostoupil také na 

jeho místo v politbyru a to ani po Kalininově smrti. 166 

Vedle Švcrnika dotvářely skupinu staré gardy i méně významné 

postavy sovětské politické scény jako Lev Zacharovič Mechlis (1889-

1953) 167 b v 1 I' • vv' k ' v• ' ' h 1 Al d ne o smutnc pros u y ncJvyssi pro urator tncatyc et exan r 

Janumjevič Vyšinskij (1883-1954 ), 168 který opustil sovětskou justici a začal 

hrát významnější roli v sovětském diplomatickém sboru. Ze starých 

bolševiků přežili čistky ještě někteří, kteří sloužili režimu jako "pamětníci 

Velkého října". 169 Jedním z nich byl také Otto Vilgelmovič Kuusinen (1881-

1964 ). 170 Dalším členem staré bolševické falangy byl Matvej Fedorovič 

165Pracoval v Dělnicko-rolnické inspekci a v Ústřední kontrolní komisi a sekretariátu ÚV. 
(tajemníkem byl v letech 1926-1927). Poté byl pověřen vedením oblastní stranické organizace na 
Urale, kde prováděl politiku industrializace země. Za angažovanost v boji s pravicovou úchylkou 
nahradil Tomského ve vedení sovětských odborů, v jejichž čele působil až do roku 1944 Uako hlava 
odborů se stal členem organizačního byra). Po XVIII. sjezdu postoupil mezi kandidáty politbyra. Za 
války zaujal místo prvního náměstka předsedy prezidia nejvyššího sovětu. Vedle toho vykonával i 
funkci předsedy Sovětu národností. 

166 Až do XIX. sjezdu zůstával pouze kandidátem, ale dotvářel celkový vnější profil 
sovětského vedení. Ve vážnosti se rozhodně nemohl srovnával se svým předchůdcem, který pro svůj 
vysoký věk a předrevoluční minulost požíval mimořádné popularity. Podobně na lom byl i 
v sovětských odborech, protože i zde plnil pouze stranické úkoly a nikdy nevystupoval jako 

skutečný zastánce pracujících (LOGINOV, V., Teni Stalina. General Vlasik ijevo soratniky, Moskva 
2000, s. 87). 

167 Člen Stalinova osobního kabinetu, pracovník dělnicko-rolnické inspekce, a ve třicátých 
letech pracovník agilpropu jako vedoucí odboru tisku a šéfredaktor Pravdy (1930-1938). Patřil mezi 
stranické kádry v armádě, kde působil v postavení náměstka lidového komisaře obrany a náčelník 
Politické správy rudé armády (1938-1940, 1942-1946). Jeho neochvějná tvrdost stalinského ražení 
se naplno projevila, když byl postaven do čela lidového komisariátu kontroly ( 1940-1950). V roce 
1950 byl fakticky penzionován a zemřel bez povšimnutí několik dní před Stalinem, ale urna 
s popelem byla umístěna v kremelské zdi. Členem ÚV byl zvolen jako kandidát v roce 1934 a o tři 
roky později jako plnoprávný člen. 

168 Gosudarstvěnnaja vlast SSSR ... , s. 260. 
169 Přežili mimo jiné R. S. Zemljačka (krátký čas byla náměstkem Molotova v sovnarkomu), 

K. I. Nikolajevová (zůstává členkou ÚV), A. Kollontajová (velvyslankyně ve Švédsku), Krupská 
(zemřela přirozenou smrtí v průběhu čistek), M. A: Bonč-Brujevič, N. A. Semaško, Križanovskij a 
další. K třicátému výročí VŘSR bylo podepsáno 538 přeživších starých bolševiků pod pozdravným 

poselstvím v Pravdě 7. Listopadu 1947. Viz: TUCKER, R. C., Stalin. Revoluce shora 1928- 1941, 
Praha 1995, s. 338-339. 

170 Původem finský komunistický aktivista, později přední vůdce Kominterny a od vzniku 
Karel o-finské republiky její prezident. Vrchol své politické kariéry zakončil postupem do tajemnické 
funkce ÚV KSSS ve více než pětasedmdesáti letech v roce 1957 a ve funkci přežil až do své smrti 
v roce 1964. 
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Škirjatov (1883 - 1954 ). 171 Byl dlouholetým pracovníkem Ústřední kontrolní 

komise později přeměněné v Komisi stranické kontroly. Ve dvacátých letech 

pomáhal Stalinovi kompromitovat opozičníky a ve třicátých letech jako pravá 

ruka Malenkova a Ježova organizovat čistky. Po XVIII. sjezdu působil jako 

náměstek předsedy KSK A. A. Andrejeva, jehož naprosto zastínil a stal se 

faktickým vládcem stranické kontroly. 172 

Střední generace kádrů 

Stalin si velmi brzy uvědomil, že pokud má vývoj sovětského 

státu probíhat podle jeho představ, musí se opřít o mladé a nadšené 

pracovníky, kteří budou bez přemýšlení plnit své úkoly. Rozrůstající se 

státní, bezpečnostní a stranický aparát jich potřeboval stále obrovské 

množství, což poskytovalo ambiciózním straníkům široké perspektivy 

vzestupu. Díky službě režimu a zejména Stalinovi mohli rychle stoupat až na 

nejvyšší pozice. Sám Stalin často zdůrazňoval, že základním kritériem pro 

výbčr vedoucích funkcionářů je politická spolehlivost a pak teprve praktická 

kvalifikace. 173 Jak se politická generace zrozená revolucí stávala obětí teroru, 

postupovala na její místa generace nová. Své místo si její příslušníci zajistili 

nekompromisním plněním Stalinových požadavků na nižších příčkách 

sovětského vedení. Do této skupiny stalinských kádrů můžeme zařadit 

Andreje A. Ždanova, Grigorije M. Malenkova, Nikitu S. Chruščova, 

Lavrentije P. Beriju a Nikolaje A. Bulganina, kteří jsou z pohledu počátku 

padesátých let vnímáni jako střední generace Stalinových spolupracovníků. 

Politicky se začal nejdříve angažovat Andrej Alexandrovič 

Ždanov ( 1896 - 1948). Do Stalinova klanu se zařadil jako schopný regionální 

vůdce. Po dlouhých deset let stál v čele nižněnovgorodského (gorkijského) 

171 TORČINOV, V. A., LEON'Í'UK, A. M., Vokrug Stalina. lstoriko-biografičeskij 
spravočnik., Sankt- Pčterburg 2000, s. 546-547. 

172 Ve čtyřicátých letech se účastnil významnějších zasedání politbyra, na kterých postupně 
nahradil Andrcjeva. Po XIX. sjezdu se stal předsedou KSK. Zemřel v roce 1954 ve všech funkcích. 

173 SEMANOV, S., Josif Stalin: Žiz/í i následije, s. 402. 
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oblastního výboru, odkud byl vyzvednut mezi tajemníky ÚV a stal se členem 

organizačního byra. O několik měsíců později byl poslán do Leningradu, aby 

převzal vedení místní stranické organizace po zavražděném Kirovovi, ale 

nadále zůstal tajemníkem ÚV. Po smrti svého rivala Ščerbakova se vrátil do 

Moskvy a převzal dohled nad ideologickou sférou a mezinárodním 

komunistickým hnutím. Jako hlavní ideolog se vypracoval na interpreta 

Stalinova uměleckého vkusu a mluvčího stranických požadavků v kultuře. 174 

Mnohem rychleji než Ždanov zapustil kořeny v moskevských 

ústředních strukturách Grigorij Maximovič Malenkov (1902 - 1988). Jako 

mimořádně schopného pracovníka stranického aparátu si ho nejdříve všiml 

Kaganovič. Do struktur nového režimu se zapojil jako velmi mladý aktivista 

v závěru občanské války. Od poloviny dvacátých let pracoval v odděleních 

ÚV a zároveň si doplňoval vzdělání na Moskevském technickém institutu. 

V této době se stal odpovědným instruktorem ÚV a později přešel do tajného 

sektoru ÚV. V letech 1930 - 34 patřil jako vedoucí správy kádrů moskevské 

oblasti mezi spolupracovníky Kaganoviče. Zároveň působil jako tajemník 

politbyra. Po XVII. sjezdu vedl oddělení ÚV vedoucích stranických 

organizací. Stal se jedním ze sedmi členů komise ÚV pro očistu strany, pro 

kterou připravoval seznamy lidí k zatčení. Všeobecně byl považován za 

aparátčíka toho nejhrubšího zrna. Na XVIII. sjezdu byl zvolen plnoprávným 

členem ÚV, tajemníkem ÚV a členem organizačního byra. V tento čas 

pracoval jako vedoucí správy kádrů, kterou vedl až do roku 1946. 

Už na počátku války byl zařazen mezi nejužší vedení státu, do 

Státního výboru obrany, přestože nebyl ještě ani členem politbyra. Předběhl 

tak služebně starší soudruhy, jako např. Kaganoviče, který byl v sovětské 

hierarchii pokládán za muže číslo tři. Od roku 1944 byl zároveň Stalinovým 

náměstkem v sovnarkomu, kde zodpovídal zejména za letecký průmysl. 

Plnoprávným členem politbyra se stal na prvním poválečném plénu v březnu 

174 BORISOV, S., Andrej Alexandrovič t.danov, opyt političeskij biografii, Šadrinsk 1998, s. 
15. 
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1946. 175 Od konce čistek byl nezpochybnitelným členem nejvyšší mocenské 
v • / v 176 
sp1ce ve state. 

Mezi Stalinovy nejbližší spolupracovníky poválečné epochy 

patřil bezesporu jeho krajan Lavrentij Pavlovič Berija (1899- 1953). Počátky 

jeho revoluční činnosti jsou do dnešních dnů zahaleny řadou nejasností. 177 Na 

začátku dvacátých let se stal členem všemocné Čeky, ve které díky Stalinově 

podpoře rychle postupoval do vedoucích funkcí. Po upevnění Stalinova 

postavení v SSSR se Berija stal vůdcem strany v Gruzii a i v celé 

zakavkazské federaci. Do Moskvy přešel na jaře I 938 v době vrcholící čistky 

jako první náměstek lidového komisaře vnitra Ježova, kterého o několik 

měsíců později ve funkci nahradil. Berija se ujal klíčového a nejmocnějšího 
/ / / . 178 organu statm moc1. 

Berijův příchod do Moskvy přinesl zásadní přelom v jeho 

kariéře. Stal významným a obávaným členem Stalinovy svity. Dokončil 

čistku ve stranickém a státním aparátu a také v armádě i v samotné NKDV. 

Zároveň se začal věnovat otázkám řízení celosvazového hospodářství, 

protože jako hlava NKVD řídil obrovský komplex pracovních táborů. Na 

XVIII. sjezdu byl zvolen kandidátem politbyra a v únoru 1941 i náměstkem 

Molotova v sovnarkomu. Na začátku války byl začleněn do Státního výboru 

obrany SSSR, kde kromě bezpečnosti řídil i průmyslový komplex. Krátce po 

175 O tři mes1ce později se však jeho postavení změnilo, jelikož byl odvolán z funkce 
tajemníka ÚV. O několik dní později byl pověřen vedením Speciálního výboru pro reaktivní 
techniku při Radě ministrů SSSR. Viz dále. 

176 Gosudarstvěnnaja vlast SSSR ... , s. 403. 
177 L. P. Berija během první světové války bojoval v ruské armádě. Po demobilizaci se vrátil 

do Zakavkazska, kde se zapojil do místních politických bojů. Pracoval jako bolševický špion 
v musavatské vládě, která převzala po odchodu tureckých vojsk moc v Ázerbájdžánu. Po obsazení 
země bolševiky byl vyslán do Gruzie, kde pomáhal pro změnu odstranit menševickou vládu. Ilegální 
práce byla často vhodnou záminkou pro zpochybnění jeho věrnosti bolševikům. V roce 1921 se stal 

řádným pracovníkem ázerbájdžánské Čeky (KNIGHT, Berija. Stalinhlv první pobočník, Praha 1995, 
s. 21 - 27). 

178 Přední sovětský spisovatel Konstantin Simonov popisuje vnímání příchodu Beriji do 
Moskvy očima prostých sovětských lidí: .. "příchod Beriji jsme si vysvětlovali tak, že si Stalin pozval 
z Gruzie svého člověka, kterého znal a kterému důvěřoval a který měl rázně plnit úkoly vyplývající 
z funkce (míněno lidového komisaře vnitra) a napravit, co dříve napáchal Ježov". Simonov dokládá, 

že pojem "ježovština" vznikl právě v této době a nikoliv až po XX. sjezdu. Viz: SIMONOV, K., cit. 
dílo, s. 55-56. 
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válce byl odvolán z čela NKVD a byl postaven do čela sovětského jaderného 

programu. Zároveň byl v březnu 1946 zvolen členem politbyra. 179 

Nikita Sergejevič Chruščov ( 1896 - 1971) vděčil za svůj 

vzestup především Kaganovičovi. 180 Seznámil se s ním v době, kdy stál 

Kaganovič v čele republikové stranické organizace. Na konci dvacátých let 

odešel Chruščov do Moskvy studovat Moskevskou průmyslovou akademii, 

kde se tehdy seznámil se Stalinovou manželkou Naděždou Allilujevovou. 181 

Po ukončení dvouletého vzdělávání Nikita Sergejevič přešel na politickou 

práci do Moskevského obvodního výboru, který vedl opět Kaganovič. 

Postupně převzal jeho místo prvního tajemníka městského a oblastního 

výboru. Už od poloviny třicátých let často navštěvoval Stalinovu pracovnu i 

daču. Rychlý postup ve funkcích potvrzuje jeho aktivní spoluúčast na 

stalinskému teroru. Pod jeho vedením probíhá v Moskvě největší vlna čistek, 

kterých se účastnil jako člen trojky NKVD. V roce 1938 byl přesunut jako 

první tajemník na Ukrajinu. Za války se účastnil politického dozoru nad 

armádou a po osvobození Ukrajiny stanul opět v čele strany a dokonce 

převzal i post předsedy Rady lidových komisařů Ukrajiny. Členem ÚV se 

stal již na XVII. sjezdu a hned na příštím sjezdu v roce 1939 byl zvolen 

členem politbyra. 182 

Vzestup Nikolaje Alexandroviče Bulganina (1895-1975) byl 

mnohem pomalejší. Aktivně se zapojil do boje proti nepřátelům bolševického 

režimu v orgánech VČK (GPU). Později ho F. E. Dzeržinskij 183 převedl do 

Nejvyšší hospodářské rady SSSR. Na začátku třicátých let postoupil na místo 

předsedy moskevského sovětu, kde se sblížil s Kaganovičem a Chruščovem. 

Během čistky nahradil ve funkci předsedy sovnarkomu RSFSR 

zlikvidovaného D. J. Sulimova. O něco později se stal náměstkem předsedy 

179 Gosudarsvěnnaja vlast SSSR ... , s. 220. 
180 Viz: KUMANĚV, G. A., Dvě besedy sL. M. Kaganovičem, s. 120, in: Novaja i novějšaja 

Istorija. 1999/2, s. I Ó 1-123. 
181 Je zajímavé, že marxismus-leninismus přednášeli jeho budoucí tajemníci pro ideologii 

Pospělov a Suslov. 
182 Gosudarsvěnnaja vlast SSSR ... , s. 573. 
183 Felix Edmundovič Dzeržinskij (1877-1926)patřil v prvních letech sovětského státu mezi 

nejmocnější bolševickou elitu. Stál v čele Čeky a později GPU. Vedle toho se stal po Leninově smrti 
předsedou Ncjvyšší hospodářské rady SSSR. 
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vlády SSSR Molotova (do reorganizace v roce 1944). Vedle toho převzal i 

vedení Státní banky SSSR. Za války se stal členem několika vojenských rad 

jako politický komisař. Klíčové pro jeho budoucí kariériu bylo, že se stal 

náměstkem lidového komisaře obrany a nahradil Vorošilova ve Státním 

výboru obrany SSSR. Když se v roce 1947 Stalin rozhodl, že se odejde 

z funkce ministra ozbrojených sil, postoupil na jeho místo Bulganin, ačkoliv 

ve vyšších vojenských kruzích nebyl příliš oblíben. 184 

Nastupující elita -"mladá garda" 

Během čistek zaznamenala ohromný vzestup generace narozená 

v prvním desetiletí XX. století. Vesměs pocházela z chudých rolnických a 

dělnických rodin, kterým sovětský systém nabídl naději na šťastnější život. 

Dostala obrovskou příležitost angažovat se ve prospěch socialistické vlasti, 

která jí umožnila získat vzdělání a šanci zaujmout lukrativní místa. 

Vzestup této generace je zpravidla spojený s jejich činností 

v Komsomolu (Leninův svaz mládeže), kde se formovali jako nadějný 

komunistický dorost. Režim jejich entuziasmu využíval při častých 

kampaních, ve kterých procházeli tvrdými politickými zkouškami. Účastnili 

se industrializace měst, kolektivizace vesnice i protináboženských kampaní. 

Z Leninova svazu mládeže často přecházeli na práci do stranického aparátu, 

který jim byl schopen nabídnout neuvěřitelné možnosti rychlého vzestupu. 

Vedle toho navštěvovali řádné nebo i večerní školy a získávali alespoň část 

potřebného vzdělání. 

Tato generace zaujala významné postavení v sovětském 

managementu, kam přícházela na místo zlikvidované západní či "buržoazní" 

technokratické inteligence a stala se jádrem poválečného sovětského 

establismentu, který si udržel své postavení až do osmdesátých let, kdy byl 

s konečnou platností vyřazen nástupem stoupenců perestrojky. 185 

184 Kandidátem ÚV se stal 1934 a členem v roce 1937. Do politbyra byl zvolen jako kandidát 
v roce 1948. Plnoprávným členem v roce 1948. Více Viz: Gosudarsvěnnaja vlast SSSR ... , s. 237. 

185 HOSKING, G., A History ofthe Soviet Union. 1917- 1991, London 1992, s. 207-208. 
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Po ukončení čistek se situace změnila a postup již nebyl tak 

rychlý. Stoupali jen ti, kteří byli přimknuti k perspektivní postavě nahoře. 

Počet míst v ÚV se od XV. sjezdu do XIX. téměř neměnil, podobně to bylo i 

v ÚKK. Nová místa vznikala spíše ve státním hospodářském aparátu nežli ve 

stranickém. Pohyb kádrů, který byl pro Stalinovu moc velmi důležitý, byl 

často motivován soupeřením jednotlivých členů jeho svity.Mezi mladé kádry, 

které vstoupily na vrcholnou scénu buď během války a nebo po válce a 

udržely se na vrcholu alespoň jistý čas, patří celé vlivné skupiny protége 

Malenkova, Ždanova, Beriji nebo Chruščova. 

Mezi protége Malenkova patřil G. F. Alexandrov, N. N. Šatalin, 

Pantělejmon K. Ponomarenko a V. M. Andrijanov. 186 Pracovali ve 

stranickém aparátu, kde si Malenkov během třicátých let vytvořil početnou 

klientelu, která byla během čistek rozmístěna na uvolněná místa 

v republikách či oblastech, nebo zůstali v ústředním stranickém aparátu jako 

instruktoři ÚV. 

Ždanovova skupina se formovala během jeho kariéry 

v gorkijské oblasti (Michail I. Rodionov) nebo Leningradě (Alexej A. 

Kuzněcov, Nikolaj A. Vozněsenskij, P. S. Popkov aj.). Leningrad byl 

městem, které bylo postiženo čistkou ihned po jmenování Ždanova do funkce 

prvního tajemníka. Ždanovovi se otevřely možnosti vybudovat si systém 

vlastní nomenklaturní klientely. Po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop se 

účastnil sovětizace Pobaltí, ve kterém si zajistil velký vliv (zejména 

v Estonsku). Vedle toho si zajistil vliv ve vedení nové Karelofinské 

republiky, vzniklé během "zimní války" s Finskem. 

L. P. Berija si své spolupracovníky přivedl do Moskvy ze 

zakavkazských republik, kde působili v NKVD, ve stranických či státních 

funkcích. Berijovi souputníci kromě zakavkazských vůdců až na výjimky 

nepostoupili do vrcholových funkcí, ale ztistávali rozmístěni tak, aby jejich 

186 N. N. Šatalin byl prvním náměstkem Malenkova ve správě kádrů a kromě toho vedl odbor 
diplomatických kádrů, který se rozhodujícím způsobem podílel na velké čistce v nakromindělu po 

příchodu Molotova do úřadu. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 211; podobně uvádí: 
ZENKOVIČ, N., Samyje zakrytyje /jud i ... , s.632- 634. 
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prostřednictvím udržovali Berijův vliv v klíčových mocenských strukturách 

(bratři Kobulovové, Sergej Goglidze, Vladimír Děkanozov, Stěpan 

Mamulov, Vsevolod Merkulov atd.). Působili zejména ve vedení státní 

bezpečnosti a zbrojního průmyslu, případně i ministerstva zahraničí. V druhé 

polovině čtyřicátých let s Berijovým vědomím odešli pracovat do Hlavní 

správy sovětské válečné kořisti při radě ministrů, kde mu pomáhali plnit 

úkoly atomového projektu a zbrojního průmyslu. 

Chruščov vyzvedával své stoupence především z Ukrajiny 

(popř. Moldávie, která zůstávala pod jejím neformálním patronátem) a nebo z 

řad moskevské stranické organizace. Jeho návrat do Moskvy v roce 1949 

přinesl i přesun kádrů, který vyvrcholil po Stalinově smrti. Mezi jeho 

vyvolence patřili schopní aparátčíci z Ukrajiny, Molodavie a Moskvy. 

Příslušníky nastupující "mladé gardy" můžeme hledat ve všech oblastech 

stranického a vládního aparátu. 

V ideologickém sektoru čistka uvolnila místo pro řadu mladých 

tváří (např. P. F. Judin, M. B. Mitin, P. N. Pospělov, M. A. Suslov, D. T. 

Šepilov, nebo D. I. Česnokov. Mladší stranické aparátčíky oblastního, 

republikového nebo centrálního vlivu představují N. S. Patoličev, N. G. 

Ignatov, N. M. Pegov, S. D. Ignatěv, A. B. Aristov, 187 komsomolec N. A. 

Michajlov a další. Většinou vyrostli v regionálních strukturách, kam je vyslal 

na konci třicátých let ÚV. Zajistili si kontrolu v jednotlivých oblastech, kde 

se chovali jako údělná knížata a vytvářeli si vlastní klientelu spolehlivých 

spolupracovníků. 

Mladá vládní technokracie je reprezentována osobnostmi, které 

nastoupily do vysokých vládních míst v době , kdy těžiště moci leželo ještě 

ve stranických strukturách. Nejvýše se jako Stalinovi náměstkové dostali 

Vozněsenskij, Kosygin, Pervuchin, Saburov, Malyšev, Krutikov, Jefremov a 

Tevosjan. 

187 Averkij Borisovič Aristov ( 1903 - 1973) stál v čele stranické organizace Sverdlovské 
oblasti v letech 1939 - 1943 (tajemník a druhý tajemník) a v letech 1944 - 1950 byl prvním 
tajemníkem Kemerovské oblasti, poté do roku 1952 Čeljabinské oblasti. Po XIX. sjezdu se stal 
tajemníkem ÚV a převzal dohled nad stranickými organizacemi RSFSR. Viz: ZENKOVIČ, N., 
Samyje zakrytyje !judi. Encyklopedija biografij. Moskva 2002, s 33- 34. 
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Po skončení Velké vlastenecké války zaujali důležité postavení 

v sovětském vedení Nikolaj A. Vozněsenskij, Alexej A. Kuzněcov, 

Pantělejmon K. Ponomarenko, Grigorij F. Alexandro v a Michail A. Suslov. 

Nikolaj Alexejevič Vozněsenskij ( 1903-1950) se členem strany 

stal v letech občanské války. Vystudoval Komunistický institut J. M. 

Sverdlova, Ekonomický institut rudé profesury a stal se doktorem 

ekonomických věd. Byl považován za sovětského experta na plánovanou 

ekonomiku. V letech 1924-28 pracoval ve stranických funkcích v Donbase, 

kde získával praktické zkušenosti s řízením obtížného úseku národního 

hospodářství. Během masových represí zaujal post předsedy leningradské 

městské plánovací komise. Do Moskvy přešel v důsledku čistky v gosplanu, 

kde zaujal čelné funkce. O několik měsíců později byl v lednu 1938 povýšen 

na jeho předsedu. V roce 1939 byl jmenován náměstkem předsedy rady 

lidových komisařů Molotova a později Stalina. V roce 1942 byl kooptován 

do Státního výboru obrany. Členem ÚV se stal na XVIII. sjezdu VKS(b) a na 

stranické konferenci v roce 1941 byl zvolen kandidátem politbyra. 

Plnoprávným členem se stal v roce 194 7. 188 

Alexej Alexandrovič Kuzněcov (1905-1949) zahájil politickou 

kariéru v Komsomolu. Díky Ždanovovi byl vyzvednut na místo druhého 

tajemníka leningradského městského výboru. Během oblehání města se stal 

nejvýznamnějším členem leningradského vedení, kde zastínil i Ždanova, 

který stále více podléhal závislosti na alkoholu. Když Ždanov přešel po 

Ščerbakovově smrti do Moskvy, stal se Kuzněcov jeho nástupcem, ale v čele 

leningradské stranické organizace nezůstal ani rok, protože byl povolán jako 

tajemník do sekretariátu ÚV. 189 

Pantělejmon Kondratěvič Ponomarenko (1902-1984) byl za 

svoji kariéru vděčný především Malenkovovi. Od roku 1937 pracoval jako 

jeho podřízený v aparátu ÚV (oddělení vedoucích stranických orgánů 

188 Gosudarsvěnnaja vlast SSSR ... , s. 250. 
189 ROUULE, B., The Leningrad affair and the provincialization of Leningrad, in: The 

Russian Rcwiew. 1983, s. 303-320, 319-320. 
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VKS(b)) později se stal jeho náměstkem. Když se stal Malenkov vedoucím 

správy kádrů převzal toto oddělení A. A. Andrejev, odešel Ponomarenko do 

funkce prvního tajemník Běloruska. 19° Funkci vykonával až do roku 194 7, 

kdy byl odvolán. Před válkou připravoval Bělorusko na hrozící střet 

s nacistickým protivníkem a po vypuknutí konfliktu se stal politickým 

komisařem a náčelníkem centrálního partyzánského hnutí. N a konci 

čtyřicátých let se jako tajemník ÚV zařadil mezi vlivné členy moskevského 

vedení. 191 

Uvnitř aparátu ÚV hrál výraznou roli vedoucí agitpropu, 

ambiciózní ideolog a filozof Georgij Fedorovič Alexandro v (1908-1961 ). 

Z počátku působil jako náměstek Ždanova a zdá se, že spolu dobře 

vycházeli. 192 Po odchodu Ždanova z agitpropu, spolupracoval se 

Ščerbakovem, po jeho smrti patřil k přívržencům Malenkova i když se proti 

Ždanovovi nikdy nestavěl. Své postavení si ale trvale neudržel a v roce 1947 

opustil stranický aparát. 193 Na jeho místo nastoupil mladý Dmitrij Trofimovič 

Šepilov, osobní protége Ždanova. 

Michail Andrejevič Suslov ( 1902-1982) patřil až do své smrti 

k nejvýznamnějším členům sovětského vedení. Přestože se narodil na 

zaostalé ruské vesnici v rolnické rodině, získal základní vzdělání a zapojil se 

již v šestnácti letech do Komsomolu a vstoupil do místního výboru 

chudiny. 194 V roce 1921 se stal členem strany a odešel do Moskvy, kde 

pokračoval ve vzdělávání na institutech Plechanova a Rudé profesury. 195 

190 KUMANĚV, G. A., Rjadom so Stalinym ... ,s. 110-111. 
191 Své postavení si ale neudržel a po roce 1955 byl odsunut do druhořadých funkcí. 
192 Odtud J. N. Žukov považuje Alexandrova za chráněnce Ždanova, ale s tímto tvrzením 

nelze minimálně pro poválečné období souhlasit. Svědectvím D. T. Šepilova je prokázáno kritické 

hodnocení Alexandrova a jeho kliky Ždanovem. Srovnej: ŽUKOV, J. N., Borba za vlast'. .. , s. 27, D. 

T. ŠEPILOV, Něprimknuvšij, s. 88- 89. 
193 Gosudarsvěnnaja vlast' SSSR ... , s. 194. 
194 Výbory chudiny vznikaly během občanské války jako nástroje bolševické vlády na 

vesnici. Staly se nástrojem stranické diktatury na vesnici a válečného komunismu. Prováděly 

rekvizice a přerozdělování obilí a uskutečňovaly třídní boj na vesnici. 
195 MEDVĚDĚV R., Oni okružali Stalina, s. 288. Studium na prestižních sovětských 

univerzitách mu umožnilo prožíval aktuální stranické diskuse a boje proti opozicím. Jako úspěšný 
absolvent začal brzy sám přednášet politickou ekonomii na Moskevské státní univerzitě a 
Průmyslové akademii. Zde se setkal s N. S. Chruščovem, který zde studoval a zároveň se stal 
tajemníkem stranické organizace na univerzitě. 
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Začátkem třicátých let opustil dráhu vysokoškolského pedagoga a začal 

pracovat v aparátu Ústřední kontrolní komise, kde se účastnil boje proti 

vnitrostranickým opozičním proudům a kontroloval plnění usnesení politbyra 

v postavení inspektora. Aktivně se účastnil stranických čistek, které 

organizoval v různých oblastech. Během XVIII. sjezdu byl zvolen členem 

Ústřední revizní komise a následně na stranické konferenci v roce 1941 

členem ÚV. V závěrečném období čistek byl kvůli nedostatku spolehlivých 

regionálních vůdců pověřen vedením stranické organizace stavropolské 

oblasti (1939- 1944), čímž zahájil řadu vysoce postavených Stavropolců. 196 

V závěrečném období války řídil sovětizaci Litvy (stal se předsedou byra pro 

litevské záležitosti). Poté se stal vedoucím mezinárodního oddělení ÚV a 

tajemníkem ÚV. 197 

196 Mezi významné politiky SSSR, kteří působili ve Stavropolu, můžou být zahrnuti např. 
Suslov, Beljajev, Jefremov, Kulakov či Gorbačov. Někteří zde kariéru začínali a jiní naopak končili. 

197 MEDVĚDĚV, Ž. A., MEDVĚDĚV, R. A., Nez.námý Stalin, Praha 2003, s. 59- 60. 
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IV. POVÁLEČNÉ MOCENSKÉ 

SOUPEŘENÍ STALINSKÉ VĚRCHUŠKY 

Stín války 

Konec válečných operací roku 1945 přinesl v následujících 

letech pozvolné dělení Evropy do dvou mocenských bloků. Nastávala éra 

bipolárního světa. Přesto iluze o možné poválečné spolupráci velmocí nadále 

přežívala. 

Sovětský svaz vyšel z konfliktu nesmírně mocensky posílen, 

nicméně hospodářsky se ocitl na pokraji zhroucení s čímž se musela vláda 

Sovětů urychleně vyrovnávat. Obnova národního hospodářství začala ihned 

po osvobození země z německé okupace. Vojenské potřeby začaly být 

průběžně kráceny ve prospěch civilní ekonomiky, byť zbrojní výroba 

zústávala nadále prioritou. 198 Přestože byl prúmysl částečně přesunut na Ural, 

celkově leželo hospodářství v troskách. Výsledky druhé a třetí pětiletky 

přišly v podstatě vniveč. Zemědělská výroba poklesla zhruba o polovinu, 

výroba oceli, jež v roce 1941 činila třiadvacet milionů tun, se snížila na deset 

milionú. Sovětští vojáci, kteří se dostali za hranice SSSR a civilisté 

v okupované zóně zažili prostředí s relativně vyšší životní úrovní a 

svobodnějšími cizorodými idejemi. 199 

Do popředí se dostal návrat prúmyslových kapacit zpět do 

evakuovaných oblastí s tím, že převážná část strategických podnikl! měla být 

z důvodu své bezpečnosti ponechána na Urale a Sibiři.200 Také civilní výroba 

musela zvýšit svoji produkci, aby stačila uspokojovat základní potřeby 

198 BARSENKOV, A. S. cit. dílo, s. 123. 
199 MALIA, M., cit. dílo, s. 295. 
200 To znamenalo začít budovat průmysl v západních oblastech úplně od začátku, především 

z repatriace. Sověti přiváželi z celé Evropy v té době již zastaralé a opotřebované strojní zařízení a 
začali z něho budovat nové továrny. 
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obyvatel země.201 Přesun průmyslu na východ, započatý plánovitě již v době 

předválečných pětiletek a urychlený nezbytností v letech války, nadále 

pokračoval. Ural se stal novým střediskem prl'1myslové výroby a 

připravovalo se grandiózní zprůmyslnění Sibiře.202 V nejtěžší situaci se ocitlo 

sovětské zemědělství. Touha rolníků po rozpuštění kolchozů byla veřejným 

tajemstvím, o kterém bylo informováno i sovětské vedení.203 Vedení SSSR 

muselo zvládnout jak rekonstrukci zničené země, tak ji zároveň připravit na 

nový konflikt, který mohl vzhledem k polarizaci světa vzniknout. Stalin 

nehodlal přistoupit na jakoukoli liberalizaci sovětské společnosti a cíleně 

usiloval o návrat k atmosféře třicátých let, která umožňovala zotročení 

sovětských obyvatel státní mocí. 204 

S velmi obtížnou situací se musela vyrovnávat i sovětská 

diplomacie, která řešila otázku pojetí své zahraniční politiky.205 Na jedné 

straně se cítila být vázána politikou podpory revoluce a šíření komunismu ve 

světě a na druhé straně realitou imperiální politiky Sovětského svazu jako 

dědice ruské říše. Obojí šlo zkombinovat jen velmi obtížně. Stalin se rozhodl 

kompromisně a vytvořil Informační byro,206 které vyjadřovalo limity 

revolučního hnutí dané sovětskými imperiálními zájmy. 

201 Americká pomoc během války zajišťovala kromě zbrojních dodávek zeJmena 
potravinovou pomoc. Americké konzervy a obilí umožnily Sovětům soustředit maximum svých 
kapacit na zbrojní výrobu. 

202 Nejvýznamnější byl uralsko-kuzněcký kombinát, na jehož území vznikly závody 
vyrábějící lokomotivy, vagony, lodi, zařízení pro doly a hutě a zemědělské stroje. Vedle Uralu se 
industrializovala i Západní Sibiř (Kuzbas) a Východní Sibiř (okolí Angary), kde hlavní podíl na 
práci mají obrovské vězeňské tábory. 

203 Instruktoři ÚV informovali zodpovědného tajemníka ÚV (Malenkova) o náladách a 

politické situaci na sovětské vesnici. Viz: Sovětskaja žizií. 1945 - 1953. Sest. ZUBKOVA a kol., 
Moskva 2003, s. 6, 213-218. 

204 Srov.: BULLOCK, A., Stalin a Hitler, paralelní životopisy, Praha 1995, s. 882-884., 
PICHOJA, cit. dílo, s. I 0-12. 

205 Již na konci války v Evropě pověřil Stalin své přední diplomaty s velkou zkušeností -
Litvínova a Majského, aby vypracovali určitý program sovětských požadavků a vytyčili cíle 
sovětské bezpečnostní politiky. Ty se podařilo naplnit jen z části, ale i tak mohl být Stalin spokojen 
(PYŽIKOV, DANILOV, Rožděnije svěrchděržavy ... , s. 15-17). 

206 Viz kapitola: Vl. I Mezinárodní pozadí vývoje v SSSR. 
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IV.l Předválečné souvislosti 

Na konci druhé světové války v roce 1945 uplynulo od 

uspořádání posledních vrcholných stranických shromáždění (sjezdu nebo 

konference) více než pět let. Poslední XVIII. sjezd se konal na jaře roku 

1939
207 

a konference v únoru 1941.208 Na XVIII. sjezdu bylo zvoleno nové 

devítičlenné politbyro doplněné dvěmi kandidáty. Stranická konference toto 

složení potvrdila, ale navýšila počet kandidátů na pět: 

1. V. Stalin- generální tajemník ÚV 

V. M. Molotov- předseda rady ministrů, ministr zahraničí 

L. M. Kaganovič - lidový komisař stavebních hmot 

A. A. Andrej ev - tajemník ÚV, předseda ÚKK 

K. 1. Vorošilov- náměstek předsedy rady lidových komisařů 

A. A. Mikojan - nám. předsedy rady lidových komisařů209 

A. A. Ždanov - tajemník ÚV, první tajemník Leningradu 

M. I. Kalinin- předseda prezídia nejvyššího sovětu 

N. S. Chruščov -první tajemník Ukrajiny 

Kandidáty politbyra byli zvoleni: 

L. P. Berija- lidový komisař vnitra 

G. M. Malenkov- tajemník ÚV 

A. S. Ščerbakov- tajemník ÚV, první tajemník Moskvy 

N. A. Vozněsenskij - první náměstek předsedy rady ministrů, 

předseda Gosplanu 

N. M. Švernik- předseda sovětských odborů 

207 
XVIII. sjezd VKS(b) se konal ve dnech 10.-21. března 1939, zastupoval více než jeden a 

půl miliónu členů a osm set tisíc kandidátů. Probíhal v závěrečném období čistek, což se odrazilo na 
složení nového ÚV. Zvoleno bylo celkem 71 členů a 68 kandidátů. 

208 
XVIII. konference VKS(b) se konala v únoru roku 1941, z hlediska volených orgánů ÚV 

byl doplněn na stav členů ÚV 71 + 68. Předcházející sjezd přijal změnu ve stanovách, která 
připouštěla, aby stranická konference měnila složení ÚV a jeho orgánů. Stalin zřejmě cítil, že 
s novým ÚV z roku 1938 není ještě plně spokojen, což se prokázalo záhy po ukončení sjezdu. Velmi 
rychle zmizeli někteří členové ÚV a dokonce i politbyra (Kosior, Ejche, Čubar, Postyšcv atd.). 

209 Zároveň také zastával post ministra potravinářského průmyslu. 
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Řízení stranických záležitostí před válkou převzal jako Stalinův 

náměstek v ÚV Ždanov. Nicméně nebyl jedinou výraznou postavou 

v sekretariátu. Dalším ambiciózním a favorizovaným tajemníkem ÚV byl G. 

M. Malenkov, který vedl správu kádrů a na předcházející konferenci přednesl 

hlavní referát. Malenkova lze přitom pokládat za tví:trcc nového stranického 

aparátu, který vznikl po ukončení čistek. Ve spojení s Berijou ukončili 

masový teror a zlikvidovali většinu jeho organizátorů kolem Ježova. Pod 

svoji kontrolu dostal i moskevskou stranickou organizaci, ze které odešli 

nástupci Kaganoviče Chruščov a Bulganin, které nahradili A. S. Ščerbakov a 

G. M. Popov. 

V sovnarkomu bylo oslabeno postavení Molotova, i když 

nadále zůstal nejbližším spolupracovníkem Stalina. Molotov přišel o vedení 

ekonomické rady vlády. Po roce a půl převzal vedení A. I. Mikojan, jemuž 

byl dán k ruce jako náměstek Bulganin.210 Vedle něho značně vzrostl význam 

předsedy gosplanu N. A. Vozněsenského, který se stal prvním náměstkem 

předsedy vlády. V dubnu 1940 v sovnarkomu vznikly specializované 

koordinační výbory pro strojírenství, spotřební průmysl, metalurgii a 

chemický průmysl, paliva a elektrárenství a obranný průmysl. Jejich řízení 

převzali mladí technokrati: Malyšev, Kosygin, Bulganin, Pervuchin a 

Vozněsenskij. Zemědělství dostal na starost tajemník ÚV Andreje v. 211 

Další změna přišla v roce 1941, kdy vzniklo byro rady lidových 

komisařů, které nahradilo již zmíněnou ekonomickou radu vlády. V byru 

zasedli Molotov (předseda), Vozněsenskij (náměstek), Berija, Bulganin, 

Mikojan a Andrejev. V květnu převzal řízení sovnarkomu přímo Stalin a 

Vozněsenského jmenoval svým prvním náměstkem. Molotov se stal jedním 

z dalších náměstků. 

210 Stalin považoval Molotova pro tuto funkci za nezpůsobilého. Podle Mikojana byl Molotov 
neoperativní a rozhodoval pomalu. Vždy musel všechny vyslechnout, sám příliš nehovořil a také 
často pobýval u Stalina. Viz: MIKOJAN, A. I., cit. dílo, s. 34 I - 342. 

211 Po čistkách mčl Molotov šest náměstků. Pouze Kaganovič a Mikojan patřili do nejužšího 
vedení již před čistkami. Vyšinskij, Bulganin a Vozněsenskij se stali náměstky, aby nastoupili na 
místa zlikvidovaných. Zemljačka (jediná žena ve vedení) byla dlouholetá bolševička, ale do 
nejvyšších funkcí postoupila teprve nyní, když nahradila S. Kosiora v čele Komise sovětské 

kontroly, která se stala nástupcem dčlnicko-rolnické inspekce. Viz: ŠAPIRO, L., 
Komunistističeskaja part i} a Sovětskogo Sojuza, Firenze 1975, s. 616-6 I 7. 
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Hektické změny a neustálé reorganizace přerušila na několik let 

válka, která znatelně pozměnila rozložení moci uvnitř věrchušky. Veškeré 

pravomoci převzal Státní výbor obrany SSSR (GOKO), případně ještě jím 

řízená vláda, která však jako celek nezasedala, fungovaly jen jednotlivé 

lidové komisariáty. Přesto je možné říci, že se upevnil neformální styl řízení 

státu a strany, který si přisvojilo nejužší vedení kolem Stalina ve složení 

Molotov, Berija, Malekov a Mikojan. 

Poválečné rozložení moci 

V září 1945 byla ukončena činnost Státního výboru obrany,212 

jehož mimořádné pravomoci byly navráceny Radě lidových komisařů? 13 Ta 

vytvořila z rozhodnutí politbyra nové orgány vlády - operativní byro pro 

řízení komisariátů průmyslu a železniční dopravy a operativní byro 

komisariátů resortů obrany, vojenského námořnictva, zemědělství, 

' b ' ' b h d f. ' k I vk I ' d · ' 214 p ' zaso ovam, o c o u, manc1, u tury, s o stvl a z ravotmctv1. rvm 

operativní byro bylo obsazeno Berijou (předseda), Malenkovem (náměstek), 

Vozněsenským, Mikojanem, Kaganovičem a Kosyginem. Druhé operativní 

byro bylo složeno z Molotova (předseda), Vozněsenského (náměstek), 

M.k . A d . B 1 . Sv "k 215 
1 OJana, n reJeva, u ganma a verm a. · 

Podle ruského historika Danilova216 začal boj o následnictví 

v době, kdy Stalin utrpěl první ze svých srdečních infarktů, tedy na podzim 

1945. Tato zdravotní slabost ho donutila po několika letech opustit Moskvu a 

odjet na delší odpočinek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupoval Molotov, 

212 Státní výbor obrany, neboli GOKO (Gosudarsvennyj komitět oborony SSSR) -
Mimořádný nejvyšší orgán soustřeďující veškerou moc v SSSR během Velké vlastenecké války. 
Vytvořen byl 30. června 1941 a jeho činnost byla ukončena 4. září 1945. Členy tohoto výboru byli: 
Stalin (předseda), Molotov (náměstek předsedy), Berija, Malenkov, Vorošilov (do 21. ll. 1944), 
Mikojan (od 3. 2. 1942), Vozněsenskij (od 3. 2. 1942), Kaganovič (od 19. 2. 1942), Bulganin (21. 
ll. 1944). Spojoval činnost všech státních institucí, stranických, komsomolských, odborových 
organizací. 

213 Politbyro CK .. . , s. 21. 
214 Politbyro CK .. . , s. 21 - 24. 
215 v 

Srov.: ZUKOV J. N., Borba za vlast v rukovodstvě SSSR v 1945- 1952 ... , s. 23- 24; 
podobně uvádí: ŽUCHRAJ, V., Stalin: pravda i lož', Moskva 1998, s. 223- 224. 

216 Alexandr Danilov (nar. 1954) je odborník na sovětské dějiny, autor mnoha desítek 
publikací zabývajících se mocenským systémem SSSR. V devadesátých letech působil jako vedoucí 
katedry historie na MPGU. 
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který se tak dostal do postavení formálního nástupce. Sám však nemohl 

učinit žádné důležité rozhodnutí bez vědomí Stalina i jeho "hlídacích psů" 

Beriji a Malenkova. 217 Jedinou výsadu oproti ostatním členům nejužšího 

poválečného vedení měl v tom, že podepisoval usnesení rady ministrů. 

Stalin se zřízením byr zbavil nutnosti zabývat se v době 

odpočinku každodenním řízením sovětské říše a zároveň nemusel jmenovat 

svého zástupce? 18 Soupeření členů svity mu zaručovalo neotřesitelné 

postavení. Prozatím mocenská konstelace vypadala tak, že otěže ovládání 

sovětské společnosti třímala ve svých rukou státní mašinérie, která 

kontrolovala hospodářství. Stranický aparát si udržel svoji moc jen v oblasti 

ideologie a vlivu v ostatních celospolečenských organizací. Proto bylo pro 

stranické aparátčíky nesmírně důležité obnovit autoritu stranických 

organizací a řídících výborů. 

Na druhou stranu ruský historik Kostyrčenko dokládá, že 

zákulisní boje v kremelském vedení byly mnohem složitější.219 Válka 

zásadním způsobem oslabila Stalinovy řídící možnosti ve smyslu skutečného 

vykonávání kontroly nad všemi mocenskými sférami jako např. ideologie, 

hospodářství, zahraniční politika, státní bezpečnost, vojenství atp. Nutně 

musel velmi významnou část své moci delegovat na své nejbližší 

spolupracovníky, kterým se otevřela cesta k posílení vlastního postavení, a to 

takovým způsobem, že se Stalin postupně dostal do závislosti na jejich 

loajalitě. 

Dřívější spolupracovníci ze třicátých let jako Vorošilov (ve 

vojenské oblasti), Kaganovič (v oblasti řízení strany a organizace průmyslu a 

217 Srovnej viz: DANILOV, A., A., Vys§ije organy vlasti SSSR v /945-1952 godach, In: 

Rossija v XX. Věkc. Ljudi, idei, vlasť. Moskva 2002, s. 21 - 38; SEMANOV, S., Stalin. Uroki žizni 
i dějatělnosti, Moskva Eksmo, 2002, s. 485-486. 

218 
Vedení kabinetu formálně řídil Stalin jako jeho předseda, ale řešení některých otázek, jako 

organizace výroby, kooperace ministerstev atp. přecházelo do kompetence jednotlivých byr, ve 
kterých Stalin nezasedal. Členové byr byli nominálně jeho náměstky v RM (výjimkou byli tajemník 
ÚV VKS(b) Andrejev a první náměstek předsedy prezidia nejvyššího sovětu Švernik). Došlo k 
rámcovému vymezení kompetencí mezi jednotlivými členy předsednictva sovětské vlády 
v jednotlivých oblastech sovětského hospodářství, ale nikoliv v administrativním soukolí. 

219 Týkaly se zejména obnovení dřívějšího soupeření klik uvnitř stranického aparátu -
Malenkov, Ščcrbakov a Alexandro v na jedné straně proti skupině ideologů Ždanova a jejich kádrové 
rezervy v leningradské oblasti, dále vojenskoprůmyslových elit kolem Beriji - Malenkova a elity 
kolem Voznčsenského atp. 
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různých kampaní) a Molotov (premiér a nominálně představitel státní moci) 

své dřívější postavení ztratili a naopak je posílili Malenkov a Berija, kteří 

ovládali stranický aparát a vojenskoprůmyslový komplex.220 Berija navíc 

zodpovídal za státní bezpečnost a supertajný projekt atomové bomby.221 

Chruščov stál v čele stranické organizace a vlády na Ukrajině a tak nemohl 

příliš zasahovat do dění v Moskvě. Jako jediný člen politbyra pobýval 

dlouhodobě mimo Moskvu a se Stalinem se ponejvíce setkával během jeho 

letních pobytů na jihu. Stalinova pozornost byla mnohem více zaměřena na 

vojenské a mezinárodní záležitosti a proto se v oblasti řízení strany, 

hospodářství a státní bezpečnosti spoléhal mnohem více na své nové protége, 

a jejich vzájemnou rivalitu. 

v 

IV .2 Agitprop a Stalin, Zdanov a Malenko v 

Ovládnutí sféry propagandy a ideologie bylo Stalina důležitým 

krokem k zajištění mocenského monopolu. Před stranickými aktivisty 

vystoupil s vlastním výkladem Leninových myšlenek a tak se prezentoval 

jako marxistický myslitel, pokračovatel Marxe, Engelse a Lenina. To samo 

mu však ideologický monopol nezajišťoval o, pouze pro něj vytvořilo vhodné 

zázemí. Vedle postavení ústředního ideologa si záměrně pěstoval i postavení 

ochránce sovětské kultury a jejího prvního kritika. Velmi aktivně se proto 

zajímal o tvorbu sovětských umělců. Hojně navštěvoval divadla a velmi si 

oblíbil sovětský film, který mu byl promítán v kruhu jeho oblíbenců na dače. 

Když se jednalo o novinku, bývalo pravidlem, že se promítání zúčastnili i 

220 Již před válkou zodpovídal Malenkov za průmysl v ÚV (zejména díky vlivu kádrové 
správy). Během války byl stále častěji pověřován organizačními úkoly v sovětském hospodářství. 
V roce 1943 byl postaven do čela výboru pro osvobozené území (členy byli Vozněsenskij, Berija, 
Mikojan a Andrejcv. O rok později byl opět postaven do čela dalšího výboru pro demontáž 

průmyslového zařízení v Německu. Viz: ŠAPIRO, L., Kommunističeskaja partija ... , s. 705-706. 
221 L. P. Berija byl pověren v srpnu 1945 řízením speciálního výboru při RLK, který měl 

z<Yistit výrobu atomové bomby. Stalin po diskusích s Vannikovem (následně náčelník hlavní správy 
atomového projektu) a Kurčatovem (stál v čele výzkumu) vytvořil nový koordinační orgán 
atomového projektu, který nahradil dřívější v čele s Molotovem. Viz: HOLLOWA Y, D., Stalin and 
the Bomb ... , s. 129. 
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přední tvůrci v čele s ministrem kinematografie. Stalin pak film podrobil 

umělecké a politické kritice. Stranou nezůstával ani zájem o sovětské 

malířství a sochařství, kde však vyznával tradiční umělecké pojetí, nikoliv 

moderní přístupy.222 Vůdcovy zásahy do umělecké tvorby upevňovaly jeho 

autoritu "starostlivého hospodáře" a zároveň tyto oblasti podroboval svému 

vkusu a způsobu myšlení. 

Mechanismus kontroly informací, tisku a kultury byl pro 

stalinský totalitní režim nesmírně důležitý a proto Stalin vytvářel řadu 

institucí, které měly kontrolovat myšlení společnosti a spravovat kulturní 

bohatství země ve prospěch režimu. Počátkem třicátých let Stalin dosadil do 

ideologii vytvářejících institucí223 své vlastní přívržence typu E. M. 

Jaroslavského, M. B. Mitina, P. F. Judina, I. P. Tovstuchy, A. A. Fadějeva, F. 

V. Konstantinova, P. N. Pospělova či A. M. Pankratovové apod .. 

V aparátu ÚV hlídalo oblast ideologie a kultury již zmíněné 

agitačně-propagační oddělení. V době velké čistky ve třicátých letech bylo 

rozděleno na několik samostatných oddělení, jejichž aparát byl vybudován 

v důsledku čistek úplně znovu. 224 Rozdělení oddělení netrvalo dlouho. Již 

v listopadu 1938, když byl do čela agitačně-propagačního oddělení postaven 

Ždanov, bylo opět částečně sjednoceno a doplněno jeho příznivci. V roce 

1939 přešel na místo jeho prvního náměstka dosavadní ředitel Institutu 

Marxe-Engelse-Lenina (IMEL) Pospělov,225 který byl ve svém předchozí 

funkci nahrazen Mitinem.226 Dalšími důležitými postavami oddělení byl 

222 GROMOV, J., Stalin. Vlasť i iskusstvo, Moskva 1998, s. 60. Stalin si cenil takových 
maleb, na kterých byli zobrazeni "živí lidé". Podle vůdcova názoru měly být obrazy živé a 
srozumitelné lidu. 

223 Např. Institut V. I. Lenina, Institut rudé profesury (existoval v letech 1921 - 38, jednalo se 
o vysokou školu humanitního zaměření), instituce A V SSSR, deník "Pravda", časopis "Pod 
znameněm marksizma". atp. 

224 V květnu 1935 bylo oddělení ÚV rozděleno na oddělení tisku a vydavatelství, stranické 
propagandy a agitace, škol, věd, kultury a osvětové práce. V sekretariátu si vzal pod patronát tyto 
oddělení sám Stalin již v roce 1934. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 159. 

225 V této době dokončil "Stručný životopis J. V. Stalina" na kterém se podílela řada 
významných ideologů jako např. G. F. Alexandrov, M. B. Mitin, V. S. Kružkov a další. 

226 Mitin dostal úkol provést čistku a také připravit Institut na novou práci, spojenou s revizí 
překladů děl Marxe, Engelse a nové vydání Leninových spisů, ve kterých bude retušována Stalinovi 
se nehodící minulost. Institut byl v usnesení "0 stranické propagandě v souvislosti s vydáním 
Stručného výkladu dějin VKS(b )" podroben formální kritice za mnoho zkomolenin i hrubých 
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vedoucí odboru kultury a osvětové práce D. A. Polikarpov vedoucí a vedoucí 

odboru agitace A. A. Puzin. Stalinův oblíbenec A. A. Fadějev byl postaven 

do čela Svazu sovětských spisovatelů. 

V listopadu 1938 přijalo ÚV VKS(b) usnesení "0 stranické 

propagandě v souvislosti s vydáním Stručného výkladu dějin VKS(b)",227 

které se stalo klíčovým programem práce sovětské propagandy. Kromě 

výzvy ke studiu nové knihy o dějinách strany přinášelo usnesení řadu 

důležitých opatření k zintenzivnění sovětské propagandy a upevnění vlivu 

tohoto stranického mocenského nástroje. Ukládalo redakcím listů "Pravda", 

"Krasnaja Zvezda" a "Komsomolskaja Pravda" a redakcím republikových, 

krajských a oblastních stranických a komsomolských listů, aby zřídily 

oddělení propagandy. Časopis "Bolševik" byl přebudován v teoretický orgán 

strany přinášející čtenářům odpovědi a vysvětlení teoretických a politických 

otázek.228 Vedle toho i rehabilitovalo sovětskou inteligenci před útoky 

stranických horlivců. 

K otázkám sovětské propagandy se vrátil na XVIII. sjezdu 

v březnu 1939 i Stalin, který věnoval svoji pozornost mimo jiné i komplexní 

ideologické výchově kádrů. Posílené oddělení propagandy a agitace 

přeměněné ve správu při ÚV vyzval k prohlubování znalostí základů 

marxismu-leninismu pomocí propagandy v tisku a organizováním 

přednáškového systému?29 

Posilou pro práci agitpropu měl být G. F. Alexandrov, kterého 

nominovala Malenkovem vedená správa kádrů. Přestože mu bylo pouhých 

třicet let, stal se hned náměstkem vedoucího a vedoucím odboru propagandy. 

Fakticky stál v čele oddělení on, protože Ždanov pobýval převážně 

v Leningradě. Po vypuknutí války s Finskem a otevření otázky sovětizace 

politických chyb v překladech spisů klasiků a zejména s uváděním škodlivých chyb v přílohách, 
poznámkách a komentářích k některým svazkům Leninových spisů. 

227
, Viz: KSSS v rezolucích a usneseních sjezd~l, konferencí a plenárních zasedání ÚV. III. sv., 

Praha 1956, s. 270- 283. 
228 KSSS v rezolucích a usneseních sjezdtl, konferencí a plenárních zasedání ÚV. III. sv., 

Praha 1956, s. 279 - 280. 
229 STALIN, J. V., Zpráva o činnosti Ústředního výboru VKS(b) na XVlll. sjezdu strany, s. 

594, in: STALIN J. V., Otázky leninismu, Praha 1950. 
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Pobaltí, byl Ždanov zbaven povinností v oddělení a Alexandrov se stal 

novým vedoucím. Nadále si Ždanov podržel funkci "ideologického" 

tajemníka, ovšem během roku 1940 byl zodpovědností za agitprop pověřen 

A. S. Ščerbakov. Ždanovův chráněnec Pospělov odešel z oddělení a byl 

postaven do čela deníku Pravda. Ze svých postů byli odstraněni i další 

chráněnci Ždanova. Lze říci, že během roku 1940 ztratil Ždanov svůj dřívější 

výsadní vliv v agitpropu, který získala skupina Malenkovových chráněnců 

kolem Ščerbakova a Alexandrova. 

Malenkovova pozice se během let 1940 - 41 velmi upevnila. 

Na stranické konferenci byl zvolen kandidátem politbyra, podržel si kontrolu 

nad správou kádrů a post tajemníka ÚV. Přednesl také nejvýznamnější 

projev, týkající se úkolů stranických organizací v průmyslu a dopravě. Tehdy 

se začala vytvářet rivalita mezi ním a Ždanovem, protože oba usilovali o 

maximální vliv na Stalina. Malenkov do rozhodujících funkcí prosazoval své 

kandidáty, jako například Saburova, který na krátký čas nahradil 

"Leningraďana" Vozněsenského v čele gosplanu.230 

Ždanov se nominálně stal náměstkem Stalina pro řízení 

sekretariátu ÚV. Zodpovědnost za ideologický úsek v sekretariátu ÚV 

převzal Ščerbakov, jehož postavení se během války výrazně posílilo. Byl 

postaven do čela Sovinformbyra (Sovětské informační byro), v letech 1942-

1945 Hlavní politické správy Rudé armády (vrchní politický komisař), v ÚV 

zodpovídal za oddělení mezinárodních informací (převzalo aparát a funkci 

Kominterny), kontroloval agitprop a stál v čele moskevské oblastní a městské 

stranické organizace, zároveň byl náměstkem lidového komisaře obrany, 

předsedou rady vojensko-politické propagandy.231 

Samotný agitprop ovládl veškerou tvůrčí práci sovětské kultury 

a proto bylo důležité pro jednotlivé stranické kliky získat kontrolu nad 

všemocným aparátem oddělení. Válka vliv agitpropu ještě posílila a rivality 

230 Vozněsenskij byl povýšen a stal se prvním náměstkem předsedy rady lidových komisařů. 
Jeho odstranění z velice důležité funkce v ovládání hospodářského sektoru na krátký čas oslabilo 
jeho reálný vliv. 

231 KOSTYRČENKO, Tajnaja .... , s. 250- 251. 
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uvnitř aparátu se vyostřily. Ščerbakov, Malenkov a Alexandrov usilovali o 

maximální vzdálení Ždanova od práce agitpropu. Ale jeho autorita mezi 

širokou veřejností, spjatou s kulturou a ideologií, zůstávala zachována. 

Snaha diskreditovat jej ve Stalinových očích prostřednictvím 

kritiky leningradských uměleckých kruhů kolem Zoščenka a Achmatovové 

se objevovala již během války. Režimem opomíjená Achmatovová dostala 

v roce 1940 příležitost publikovat po sedmnácti letech sborník "Iz šesti 

knig", čehož se Ždanovovi konkurenti snažili využít proti němu. V zápětí 

bylo sekretariátem ÚV rozhodnuto knihu stáhnout z knižních pultů a 

knihoven. Vypuknutí války otevřelo možnosti pro mnohá díla, jejichž 

publikování by dříve bylo nemožné. Důležité bylo probudit pocit 

vlastenectví, podpořit odhodlání bojovat a položit život za vlast, za Stalina. 

Mnozí spisovatelé sloužili armádě jako vojenští dopisovatelé. Stalinská 

kulturní politika měla svoji vnitřní logiku. Hlavním cílem bylo podřídit 

uměleckou činnost zájmům strany, státu a především diktátora. Inteligence 

byla vždy velmi podezřelá, přestože ji Stalin slavnostně rehabilitoval na 

XVIII. sjezdu. 

V dubnu 1943, krátce po porážce nacistických vojsk u 

Stalingradu, vyšel v časopise "Litěratura i iskusstvo" článek "Za velikuju 

litěraturu velikogo naroda", který se stal varováním pro sovětské spisovatele. 

Upozorňoval na negativní jevy v řadě literárních děl spojené s uspěchaností, 

nesrozumitelností. Následovala kritika Moskevské konzervatoře a úrovně 

umělecké kritiky. Koncem roku sekretariát ÚV přijal usnesení o kontrole nad 

literárně-uměleckými časopisy a zvýšení odpovědnosti tajemníků literárně-

"} k ' h č . o 232 ume ec yc asop1su. 

Na čas se také ocitl v nemilosti Stalinův favorizovaný 

spisovatel Fadějev, který byl poté v roce 1944 odvolán z vedení Svazu 

232 Agitprop vyostřoval prostřednictvím časopisu "Litěratura i iskusstvo" nálady uvnitř 
uměleckých kruhů. Kritika měla být impulsem pro větší bohatost prací. Volání po větší kvalitě děl 
směřovala také k větší angažovanosti umění. Pochopitelně měla upozornit uměleckou veřejnost na 
všudypřítomnou pozornost aparátu ÚV. 
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spisovatelů SSSR.233 Tato dočasná nemilost souvisela s intrikou pracovníků 

ÚV, kteří proti němu sbírali kompromitující materiál. Šatalin (ze správy 

kádrů) a Alexandrov kritizovali jím vedenou redakci časopisu "Litěratura i 

iskusstvo", následkem čehož byl na podzim 1943 zbaven vedení redakce. 

Sesazení Fadějeva z vedení Svazu sovětských spisovatelů umožnilo 

Alexandrovovi zajistit si prostřednictvím svých protége vliv i v organizaci 

spisovatelů.234 Malenkovovi loajální tandem Alexandrov - Ščerbakov během 

války ovládl sovětskou ideologickou scénu, který znemožnil Ždanovovi svůj 

dřívější vliv uchovat. Velkou šanci pro plný návrat Ždanova k dohledu nad 

sovětskou ideologií přinesla až smrt Ščerbakova.235 

v 

IV.3 Vzestup Zdanova a dočasný pád Malenkova 

První fáze reorganizace 

Ukončení války umožnilo návrat k řádnému řízení státu a 

strany. Všeobecně se očekávalo svolání sjezdu, který by přinesl zhodnocení 

uplynulých let a zvolil by nové vedení. Nic takového Stalin zatím neplánoval. 

Předal většinu výkonných pravomocí byrům rady lidových komisařů a odjel 

na několikaměsíční dovolenou. V Moskvě zůstal jako jeho zástupce Molotov. 

Molotov 

Během Stalinovy dovolené došlo k první poválečné krizi vztahů 

St 1. 236 a m. Molotov učinil několik chybných rozhodnutí 

233 Fadějev byl učiněn zodpovědným za nedostatky na literární frontě. Ve Stalinových očích 
se rehabilitoval prací "Mladá garda", která se stala symbolem socialistického realismu poválečných 
lel. Přesto však Stalin nebyl s knihou spokojen a Fadějev ji musel předělat podle vůdcových pokynů. 
Viz: GROMOV, Stalin. Vlast' i iskusstvo. Moskva 1998, s. 366 a 370. 

234 Do čela Svazu byl postaven bezpartijní N. S. Tichonov, který předtím nahradil Fadějeva 
v časopise "Litčratura i iskusslvo". Faktickou moc však měl tajemník svazu Polikarpov, pracující 
v agitpropu jako první náměstek vedoucího oddělení. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 
316. 

235 Tento Ždanovův soupeř na počátku 1945 velmi vážně onemocněl srdeční chorobou. Po 
nějaký čas pobýval v blízkosti Moskvy v lázních a dohled nad agitpropem převzal Malenkov. 
Z léčení se navrátil do Moskvy, aby se mohl zúčastnil slavnostní přehlídky na Rudém náměstí. Den 
nato náhle zemřel na infarkt myokardu. Jeho smrt bude v lednu 1953 využita při konstruování 
lékařského spiknutí. 

236 Srov. DANILOV A. A., Vysšije organy vlasti SSSR v 1945 - /952 godach, s.23 - 25, 
MLEČIN L, Směrt' Stalina, s. 57. 
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v souvislosti s oslabením sovětské cenzury a publikování článků západního 

tisku v sovětských novinách. Vedle toho byl západními deníky označen za 

faktického vůdce SSSR, zatímco Stalin byl vzhledem ke zdravotnímu stavu 

odsunut. Stalin prostřednictvím dopisů kritizoval Molotova a vyzval ostatní 

členy zahraničněpolitické pětky politbyra, aby provedli nápravu. Berija, 

Malenkov a Mikojan (zbývající členové komise politbyra pro zahraniční 

otázky tzv. pětky) ochotně zaútočili na výsadní postavení Molotova 

v zahraniční politice. Přestože hlavním iniciátorem Molotovovy kritiky byl 

Stalin, oni museli sehrát roli, kterou jim Stalin svěřil. Posílil tím postavení 

komise politbyra pro zahraniční politiku (pětky), která se stala důležitým 

orgánem, jehož působnost v zahraniční politice však nebyla nikdy jasně 

definována. V zásadě ale fungovala jako prostředek kontroly Molotova a 

zároveň vyloučila z řízení zahraniční politiky ostatní nenominované členy 

politbyra. Berija, Malenkov a Mikojan Molotova podrželi, odvolali 

vedoucího tiskového odboru narkomindělu. Ale přijali Molotovovu 

d.l 1· k . 217 T/d sebekritiku, což vzbu 1 o u Sta ma značnou nespo OJenost. · y en po 

uklidnění situace přicestoval Stalin zpět do Moskvy a svolal rozšířené 

1. b 218 po 1t yro. · 

Několika měsíční dovolená Stalinovi poskytla čas, aby 

promyslel nejnutnější kroky v sovětské politice a jejím řízení. Cílem tohoto 

důležitého zasedání bylo projednání následujících záležitostí (hlavní slovo 

měl Stalin, který předložil politbyru řadu návrhů): 

- O organizaci nových lidových komisariátů i rozdělení současných; 

- O lidovém komisariátu vnitra; 

- O lidovém komisariátu leteckého průmyslu; 

- O přípravě vedoucích politických pracovníků v oblasti zahraniční 

služeb; 

237 Podle Danilova tato událost otřásla Stalinovou důvěrou ve členy pětky, což vyústilo 
v oslabení jejich pozic v následujícím období. Viz: DANILOV, Vysšije organy . .. , s. 25. 

238 Schůze politbyra se zúčastnili: Vorošilov, Ždanov, Kaganovič, Kalinin, Mikojan, Molotov 
a Chruščov, kandidáti politbyra: Berija, Vozněsenskij, Malenkov a Švernik, členové ÚV: Bulganin, 
Kosygin, Poskrebyšev a Škirjatov, kandidát ÚV Gorkin, člen ÚKRK Šatalin a předseda odborů V. 
V. Kuzněcov (tedy se Stalinem celkem 19 předních činitelů strany, z významných chyběl pouze člen 
politbyra a tajemník ÚV Andrejev). 



87 

-O zasedáních politbyra. 

Vedle toho Malenkov referoval o kandidátce delegátů do 

Nejvyššího sovětu SSSR. Výsledkem zasedání politbyra bylo zejména 

odvolání Beriji z čela NKVD a orgány státní bezpečnosti dostaly impuls k 

prošetření situace uvnitř komisariátu leteckého průmyslu v souvislosti 

s častou poruchovostí vyrobených strojů. Malenkov, který jako Stalinův 

náměstek v radě ministrů za tento resort zodpovídal, se prozatím terčem 

kritiky nestal, ale o několik měsíců později byl kvůli. této vykonstruované 

aféře odstraněn ze sekretariátu. 

Zároveň bylo rozhodnuto zřídit oddělení ÚV pro zahraniční 

politiku, které nahradilo oddělení mezinárodních informací ÚV. 239 Úkolem 

tohoto oddělení byl výběr a prověrky kádrů vhodných pro práci v zahraničí a 

spolupráce s komunistickými a dělnickými stranami v zahraničí. Do čela 

oddělení byl později postaven Michail A. Suslov, který se v únoru 1946 

definitivně vrátil ze své mise v Litvě, kde byl pověřen vedením byra pro 

sovětizaci republiky. Do jeho jmenování řídil toto oddělení nástupce 

Georgije Dimitrova ve vedení oddělení ÚV pro mezinárodní informace 

Alexander S. Paňuškin.240 V následujícím období až do rozpadu sovětského 

bloku patřilo mezi nejvýznamnější sektory ÚV. Stalin také nechal vytvořit 

skupinu asi 60 perspektivních pracovníků z centrálního aparátu i oblastí, kteří 

mohli postoupit na místa sovětské diplomacii a nahradit Molotovovy 

chráněnce případně obsadit nově vytvářené posty (z pozice vedoucího 

oddělení kádrů měl rozhodující slovo při jejich výběru Malenkov).241 

Druhým důvodem mohl být pokus vyloučit z diplomatického sboru zbytek 

židovských diplomatů. Z významných a světu známých byli odstraněni 

239 Oddělení mezinárodních informací ÚV vzniklo jako nástupce Komunist. internacionály v 
roce 1943, jeho vedení převzal bývalý předseda výkonné exekutivy G. Dimitrov. 

240 MASTNÝ, V., Studená válka a sovětsk_v pocit nejistoty, Stalinova léta 1947- 1953, Praha 
2001, s. 41. 

241 DANILOV, A., A., Vysšije organy ... , s. 25. 
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Litvinov, Majskij a Lozovskij. Zároveň přestali být Židé přijímáni na 

Vysokou diplomatickou školu. 242 

Ždanov byl začleněn do komise politbyra pro zahraniční 

záležitosti, která byla rozšířena z pětky na šestku (členy byli Stalin, Molotov, 

Berija, Malenkov, Ždanov a Mikojan). Jako poslední bod zasedání bylo 

projednáno ustanovení o pravidelném svolávání politbyra, které jakoby 

usilovalo o návrat k předválečnému pravidelnému svolávání nejvyššího 

stranického grémia. 

Březnové plénum 1946 

Po osmi letech proběhly dne 10. února 1946 volby do 

Nejvyššího sovětu. 243 Nově zvolený Nejvyšší sovět se sešel začátkem března 

téměř zároveň jako plénum ÚV VKS(b ). 

Vedle formálního jednání o programu poválečné rekonstrukce 

země a následného přijetí pětiletého plánu244 schválilo plénum přeměnu 

lidových komisariátů v ministerstva. Stalin se stal na místo předsedy Rady 

lidových komisařů SSSR (sovnarkomu) předsedou Rady ministrů SSSR 

(sovminu).245 Poté se přikročilo k volbě vedoucích orgánů strany. Základní 

kádrová rozhodnutí prováděl Stalin po poradě se svými nejbližšími 

spolupracovníky. Nejvýznamnější úlohu hráli členové sekretariátu ÚV a 

vedoucí příslušných oddělení. 246 Stalin postupně ztrácel kontakt s nižšími 

242 RUCKER, L., Stalin. Izrael a Židé, Praha 200 I, s. 181-182. 
243 Volby do Nejvyššího sovětu probíhaly naposledy před válkou v prosinci 1937 po přijetí 

nové ústavy. 
244 Pětiletka rekonstrukce byla zaměřena na rozvoj atomového průmyslu a celkovou obnovu 

země, rozšíření a modernizaci těžkého průmyslu. Evakuovaný průmysl měl být ponechán na 
strategicky výhodných místech na Urale a Sibiři a v západních oblastech měl být vybudován od 

nuly. Velké omezení zbrojního průmyslu se nekonalo. (srov. DURMAN K., Popely ještě žhavé/., s. 
148, a KEEP, J. H., Last ofthe Empires. A History ofthe Soviet Union, 1945-1991, New York, 
Oxford U ni versty Press 1995., s. 22- 23. ). 

245 Politbyro CK VKS(b) ... , s. 25. 
246 Aparát ÚV vedl evidenci kádrů, kterou se zabývalo příslušné oddělení (správa) kádrů. 

Vedle tohoto oddělení byly významné i organizačně-instruktorské oddělení (stranických organizací) 
a administrativní (státní správy). 
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stranickými funkcionáři a tak musel často nechat výběr kádrů na doporučení 

někoho ze svých blízkých.247 

Stalin se rozhodl, že změní složení výkonných orgánů, 

především sekretariátu, a posílí postavení organizačního byra. Reorganizace 

stranických orgánů se stala součástí celé přestavby vedení SSSR 

v podmínkách vzniku studené války a náročné hospodářské situace. Každý ze 

zvolených tajemníků převzal zodpovědnost za určitý úsek aparátu ÚV. Nově 

obsazený sekretariát utvořili: 

1. V. Stalin- generální tajemník 

G. M. Malenkov- vedení organizačně-instruktorského oddělení 

A. A. Ždanov - dohled nad agitpropem a mezinárodním 

oddělením 

A. A. Kuzněcov - vedení správy kádrů 

M. G. Popov první tajemník moskevské stranické 
. 248 orgamzace 

Malenkovovo postavení v sekretariátu už nebylo tak pevné. 

Mnohem více pozornosti musel věnovat řízení ekonomického úseku 

v sovminu (ačkoliv přestal být Stalinovým náměstkem ve vládě) a řízení byra 

rekonstrukce okupovaného území. Více prostoru získala klika "Leningradců" 

vázána pouze prací v sekretariátu (Kuzněcov a Ždanov). 

Organizační byro bylo rozšířeno na 15 členů. Zvolení členové 

zastávali významné postavení v centrálním aparátu ÚV, popřípadě stáli v čele 

významných stranických organizací. Do budoucna s nimi bylo počítáno na 

významné posty v Moskvě. Členy byli zvoleni: 

1. V. Stalin- generální tajemník ÚV a předseda rady minstrů 

247 Před rokem 1946 ovlivňovali Stalinův kádrový výběr především Kaganovič, Andrejev, 
Malenkov a Ždanov. Berija zasahoval výhradně v oblasti vojensko-průmyslového kompexu a 
v bezpečnostních otázkách. Molotov se spolupodílel na politických otázkách, nikoliv na kádrových 
zejména po odchodu ze sekretariátu a orgbyra v roce 1930. 

24 V sekretariátu nezískal dohled nad žádným z oddělení. Ve funkci tajemníka působil pouze 
nominálně. 
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A. A. Ždanov - tajemník ÚV zodpovědný za agitprop 

G. M. Malenkov- tajemník ÚV zodpovědný za správu kádrů 

A. A. Kuzněcov - tajemník ÚV 

G. M. Popov- tajemník ÚV, první tajemník oblastního a 

městského moskevského výboru 

N. A. Bulganin -první náměstek ministra ozbrojených sil 

G. F. Alexandrov- vedoucí oddělení agitace a propagandy 

N. N. Šatalin - náměstek vedoucího kádrové správy 

N. S. Patoličev- vedoucí organizačně-instruktorského oddělení 

M. I. Suslov- tajemník byra při ÚV VKS(b) v Litvě 

N. A. Michajlov- první tajemník VLKSM249 

M. I. Rodionov- první tajemník Gorkijské oblasti 

V. M. Andrijanov -první tajemník Sverdlovské oblasti 

V. V. Kuzněcov - předseda sovětských odborů 

L. Z. Mechlis- ministr státní kontroly 

Samotný výběr členů orgbyra provedl Stalin na doporučení 

svých stranických nohsledů - Malenkova a Ždanova. Oba se snažili dostat do 

tohoto pro ovládnutí stranického aparátu důležitého orgánu své stoupence, 

aby tak mohli zesílit svůj vliv. 250 

Jeho složení napovídalo o zařazení významných regionálních 

kádrů do centrálních struktur (Patoličev, Kuzněcov, Suslov, Popov, 

Rodionov a Andrijanov). Tito mladí oblastní aparátčíci nebyli v Moskvě 

žádnými nováčky. Většina jich začínala svoji politickou kariéru v aparátu ÚV 

jako instruktoři jednotlivých oddělení. Nyní se vraceli s cennými 

249 Nikolaj Alexandrovič Michajlov (1906-1982) pracoval ve třicátých letech v regionálním 
politickém tisku, později v Pravdě a Komsomolské Pravdě. V letech 1938 - 1952 byl prvním 
tajemníkem VLKSM, poté tajemníkem ÚV (zároveň vedoucím oddělení agitace a propagandy). Po 
Stalinově smrti krátce působil jako první tajemník v Moskvě, ministr kultury, velvyslanec v Polsku a 
v Indonésii. Pozici druhého tajemníka VLKSM zastával Vsevolod Nikolajevič Ivanov pocházející 
z leningradského stranického aparátu. Třetím tajemníkem ÚV VLKSM byl Alexandr Nikolajevič 
Šeljepin, budoucí předseda KGB a soupeř L. I. Brežněva o politické vůdcovství. MLEČIN, L., 
Železny{ Šurik. Moskva 2004, s. 45-48. 

50 Do klanu Malenkova jednoznačně patřili Šatalin, Andrijanov a Alexandrov, zatímco do 
Ždanovovy skupiny Rodionov, A. A. Kuzněcov a Patoličev. Blíže ke Ždanovovi měl i Mechlis a 
Suslov. 
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zkušenostmi z regionální politiky. Návrat do Moskvy pro ně znamenal 

kariérní vzestup. Ovšem práce v orgbyru nebyla jejich hlavním úkolem. Do 

orgbyra je delegovalo spíše jejich působení v aparátu ÚV, kde usedli na místa 

v jednotlivých odděleních nebo stáli v čele významné společenské instituce. 

Patoličcv byl pověřen řízením organizačně-instruktorského oddělení ÚV,251 

Andrijanov zastupoval Kuzněcova v řízení oddělení kádrů (kde vystřídal 

Šatalina, který převzal vedení stranického listu Partyjnyj žizň), V. V. 

K V 252 V/d'l V k' db td uznecov - n 1 sovets e o ory a . 

Politické byro bylo rozšířeno o Stalinovy nejbližší 

spolupracovníky z války Malenkova a Beriju, na které se mohl prozatím bez 

výhrad spolehnout. Novými kandidáty byli zvoleni Bulganin a Kosygin. Celé 

politbyro bylo složeno z ll členů (Stalin, Molotov, Malenkov, Berija, 

Ždanov, Kaganovič, Vorošilov, Andrejev, Mikojan, Kalinin a Chruščov) a 4 

kandidátů (Švernik, Bulganin, Vozněsenskij a Kosygin). 

Skutečně nejvyšším orgánem řízení strany byl již od dvacátých 

let sekretariát ÚV, který řídil jednotlivá oddělení ústředního výboru a jejich 

prostřednictvím nižší stranické orgány. Již v květnových dnech roku 1945 byl 

do Moskvy povolán dlouholetý tajemník ÚV a hlava leningradského 

stranického výboru Andrej A. Ždanov, aby posílil vedení stranických 

institucí. Stalin potřeboval výraznou postavu, která by zaštítila kampaně za 

posílení autority strany a její ideologický dohled. Posílení ideologické 

kontroly nad společností se stalo hlavní činností strany nadcházejícím 

období. Stalinova preference Ždanova začala být očividná. Zaujímal čelné 

251 PATOLIČEV, ciL dílo, s. 334-335; HAHN, G., ciL dílo, s. 203. 
252 V. V. Kuznčcov (1901- 1990) patřil mezi ty šťastné nomenklaturní kádry, kteří se udrželi 

až do nástupu pěrestrojky. Chruščov jej sice přesunul na méně významou diplomatickou, ale za 
Brežněva se stal prvním náměstkem hlavy státu (předsedy prezidia nejvyššího sovětu) a zajistil si 
tím místo kandidáta politbyra. Důvěrně znám byl i v Praze a to zejména po srpnové okupaci, kdy 
dohlížel na plnění moskevských protokolů. Pocházel z ruské rolnické rodiny, bolševická revoluce 
mu otevřela cestu k politické kariéře. Pracoval v těžkém průmyslu jako příslušník nové 
technokratické inteligence. Během čistek byl povolán do řídícího aparátu lidového komisariátu 
těžkého průmyslu (po odstranění G. K. Ordžonikidzcho a V. I. Mežlauka, lidovým komisařem se 
stal L. M. Kaganovič). V letech 1940- 1943 byl náměstkem předsedy gosplanu. V roce 1944 se stal 
tajemníkem sovětských odborů, které vedl až do Stalinovy smrti ( 1952-53 člen prezídia ÚV KSSS). 
Poté až do roku 1977 pracoval v diplomatických službách SSSR (mimořádný velvyslanec v Číně, 
první náměstek ministra zahraničí). V roce 1977 se stal prvním náměstkem předsedy prezídia 
nejvyššího sovětu L. I. Brežněva a stal a kandidátem politbyra. Penzionován byl až v roce 1986, 
kdy se stal vládním poradcem při prczidiu nejvyššího sovětu. Členem ÚV byl v letech 1952-1989. 
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místo v oficiální hierarchii a získal významné funkce. V únoru 1946 byl 

vyznamenán Leninovým řádem, což v sovětských podmínkách byla jedna 

z nejvyšších poct a projevů Stalinovy náklonnosti. 

Přestože se zdálo, že Malenkovova hvězda roste, přestal po 15. 

březnu vykonávat funkci Stalinova náměstka ve vládě. Přesto mu, i když již 

v radě ministrů nepracoval, podřídil speciální komisi sledující výrobu 

sovětského dalekonosného bombardéru Tu 4, který by byl schopen nést 

atomovou bombu. Tím do značné míry znovu potvrdil zodpovědnost 

Malenkova za letecký průmysl, což se mu zanedlouho stalo osudné. 253 

Ve stejný čas došlo i ke změnám v sovětské vládě. Předsedou 

vzniklé rady ministrů se stal Stalin. Jeho prvním náměstkem byl Molotov.254 

Dalšími náměstky se stali Berija, Andrejev, Kosygin, Mikojan, Vozněsenskij, 

Vorošilov a Kaganovič (Andrejev byl odsunut ze sekretariátu ÚV). Vedením 

sovminu RSFSR byl pověřen M. I. Rodionov,255 do té doby první tajemník 

oblastního výboru strany. 

Zrušena byla také dvě operativní byra, která byla nahrazena 

jedním byrem rady ministrů256 ve složení: L. P. Berija (předseda), 

Vozněsenskij a Kosygin (náměstkové předsedy)257 Andrejev, Molotov, 

Mikojan, Vorošilov a Kaganovič. 

Změny nastaly i ve vedení zákonodárných orgánů SSSR. 

Předsedou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR byl jmenován na místo Kalinina 

N. M. Švernik258a předsedou Sovětu národů SSSR na místo Švernika V.V. 

253 Tento bombardér byl vyroben na přímou zakázku Stalina, jako přesná kopie amerického B 
- 29, který se podařilo sovětům zajistit v roce 1944, kdy havaroval na pobřeží Sovětského svazu. 
Viz: KOSTYRČENKO. Tajnaja politika ... , s. 282. 

254 V literatuře věnované závěrečnému období Stalinovy vlády se velmi často hovoří o funkci 
prvního náměstka předsedy sovminu. Do této funkce jsou zařazování často nepřesně Berija, 
Voznčsenskij a Molotov. Skutečným prvním náměstkem předsedy sovminu byl Vozněsenskij 

(1941-46), Molotov (1942-1957), Bulganin (1950-1955). I když je pravda, že Molotov na konci 40. 
Jet své ~ostavení ztratil, ale fakticky odvolán nebyl. 

55 M. I. Rodionov ( 1907 - 1950) vedl v letech 1940 - 1946 stranickou organizaci gorkijské 
oblasti (dnes Nižnij Novgorod). V letech 1946 - 1949 řídil Radu ministrů RSFSR, následně byl 
zatčen a zastřelen. 

256 Byro rady ministrů existovalo od 27. března 1946 do až 21. července 1949. 
257 Politbyro CK .. . , s. 30, 
258 M. N. Švernik také působil ve funkci předsedy prezídia nejvyššího sovětu RSFSR, kde 

nahradil v březnu 1944 Alexeje 1. Badajeva. V této funkci působil do června 1946, kdy ho nahradil 
Ivan Alexejevič Vlasov. 
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Kuzněcov. Do čela Sovětu svazu nastoupil po Andrejevovi Ždanov. 

Tajemníkem prezídia zůstal A. F. Gorkin.259
• 

Při srovnání obsazení tří nejdůležitějších stranických a vládních 

orgánů politbyra, předsednictva vlády a sekretariátu ÚV, je patrné, že 

okruh nejbližších spolupracovníků Stalina zůstal od roku 1 941 téměř 

nezměněn. Své postavení si upevnili zejména Malenkov a Berija, ale také 

Ždanov a Kosygin. Malenkov byl členem všech tří nejvyšších stranických 

orgánů (podobně Ždanov) a zdálo se, že zastává nejvýznamnější postavení 

v SSSR po Stalinovi. Kontroloval stranu, rozmísťování kádrů a do značné 

míry i průmysl. Vozněsenskij byl s1ce Stalinovým favoritem, ačkoliv již 

nevykonával funkci jeho prvního náměstka, kam postoupil zkušenější a 

uznávanější Molotov.260 Mladý stalinský ekonom se zabýval komplexním 

řízením sovětské plánované ekonomiky v čemž mu sekundoval L. P. Berija. 

Kosygin získal místo mezi kandidáty politbyra, což zvýraznilo jeho pozici ve 

vládě, kde zodpovídal za spotřební ekonomiku.261 

Výrazně silnějšího postavení dosáhl Ždanov. Po přesídlení 

z Leningradu se stal součástí moskevských struktur a proto se ocitl v centru 

všeho dění. Ovšem, jak silná je jeho pozice se mělo ukázat až o několik 

týdnů později. Mezi novice se zařadil Popov262 (první tajemník moskevské 

stranické organizace a tajemník ÚV) i Bulganin (mezi kandidáty politbyra 

zařazen jako pouhý první náměstek ministra ozbrojených sil). 

259 Alexandr Fedorovič Gorkin 189 -1988, pracoval od revoluce v oblastních sovětech. 
V letech 1934-1937 byl postaven do čela stranické organizace v orenburské oblasti. Od července 
1937 tajemník nejvyššího sovětu a o rok později tajemník prezídia nejvyššího sovětu. V této funkci 
působil až do roku března 1953, kdy přešel na post náměstka tajemníka nejvyššího sovětu 

(tajemníkem byl Pegov), ale v roce 1956 se opět stal tajemníkem. O rok později byl vystřídán 

Georgadzem, který vydržel v této funkci až do konce Brežněvovy vlády. V letech 1957-72 předsedal 
Vrcholnému soudu SSSR. Členem ÚV byl v letech 1952-1976 (kandidátem 1939 - 1952). V letech 
1959-1961 vedl Ústřední revizní komisi ÚV. 

260 Vozněsenskij byl prvním náměstkem mezi březnem 1941 a březnem 1946, zatímco 
Molotov od srpna 1942 do června 1957, in: Gosudarsvěnnaja vlast'. .. , s. 21 a 23, PYŽIKOV, 
Rožděnije ... , s. 209 

261 A. N. Kosygin ( 1904 - 1980) pracoval v sovětské vládě jako lidový komisař (nejprve 
textilního průmyslu) od roku 1939, kdy přešel ze stranické práce v Leningradě. Od března 1943 do 
března 1946 řídil kabinet RSFSR. 

262 Gcorgij Michajlovič Popov ( 1938 - 1968) postoupil během čistek mezi instruktory ÚV a 
v roce 1938 se stal druhým tajemníkem městského výboru Moskvy. Po smrti Ščerbakova se stal 
prvním tajemníkem až do svého odvolání v roce 1949. Na místo druhého tajemníka Moskvy jej 
vyzvednut přímo Malenkov. Později se však sblížil s Kuzněcovcm, což způsobilo jeho pád na konci 
roku 1949. 



94 

Následné změny v MGB a MVD 

Další změna vedení z jara 1946 se týkala bezpečnostních složek 

- MGB a MVD. Reformy silových struktur režimu byly připravovány již od 

konce války. 

Ministrem vnitra byl již od prosince roku 1945 Sergej Kruglov 

(1907 - 1977),263 který v úřadu nahradil L. P. Beriju.264 Kruglov patřil do 

okruhu blízkých pracovníků Malenkova, kteří odešli do NKVD ze 

stranického aparátu.265 Osvědčil se při organizování složitých bezpečnostních 

operací, jako bylo vysídlování celých národů a také zajišťováním 

bezpečnostní ochrany během jaltské a postupimské konference.266 Jmenování 

nového lidového komisaře oznámil sovětský tisk až v lednu 1946.267 V dubnu 

1946 bylo změněno celé složení kolegia ministerstva. Prvním náměstkem 

ministra byl jmenován V. S. Rjasno/68 (do této doby pracoval jako ministr 

vnitra na Ukrajině), dalšími náměstky V. V. Černyšov, A. N. Apollonov,269 I. 

A. Serov, A. P. Zavěňagin, B. P. Obručnikov a S. S. Mamulov. Je zajímavé, 

263 Scrgcj N. Kruglov (1907 - 1977) člen strany od roku 1927, kandidát ÚV 1939 - 1952, 
člen 1952- 1956. Aktivně se zúčastnil kampaně za kolektivizaci vesnice. Později odešel do Moskvy 
studovat Institut rudé profesury. V roce 1937 se stal instruktorem v oddělení řízení stranických 
orgánů ÚV, ze kterého odešel do NKVD. Od roku 1939 náměstek a 1941 první nám. lid. komisaře L. 
P. Beriji. Ministr v k~tech 1945-53, po Stalinově smrti se stal opět Berijovým náměstkem a po jeho 
zatčení vedl ministerstvo až do roku 1956, kdy byl vystřídán Dudorovem. V rámci destalinizačních 
kampaní N. S. Chruščova byl vyloučen ze strany a penzionován. 

264 Politbyro CK VKS(b) ... , s 24. 
265 Jeho vstup do NKVD souvisel s nástupem závěrečného období čistek, ve kterém se strana 

pokoušela zajistit vliv nad státní bezpečností. Kruglov se stal vedoucím kádrového oddělení a dostal 
na starost čistku ve vlastním resortu, která umožnila nástup jak berijovců tak i pracovníků 

stranického aparátu do NKVD. 
266 MLEČIN L, Předsedatěli KGB ... , s. 363. 
267 KNIGHT, E., Berija, Stalinův první pobočník, Praha 1996, s. 162-163. 
268 Vasilij Stěpanovič Rjasnoj (1904 - 1995) člen strany od r. 1922. V letech 1923 - 1926 

pracoval v dělnicko-rolnické inspekci Turkménie, kde byl zvolen v roce 1928 do ÚV turkmenské 
strany a stal se pracovníkem stranického aparátu. Od r. 1937 pracovníkem NKVD a v letech 1943 -
1946 ministr vnitra Ukrajiny. Po reorganizaci NKVD v lednu 1946 se stal prvním náměstkem 
ministra Kruglova. V únoru 1952 převeden do MGB jako náměstek ministra. Po smrti J. V. Stalina 
se stal náčelníkem ll. správy MVD (rozvědka) a v květnu byl pověřen řízením moskevské MVD a 
zúčastnil se zatčení L. P. Beriji, ale po XX. sjezdu KSSS byl z orgánů bezpečnosti stejně odstraněn a 

převeden na Volžsko-donský průplav a později do ž.elezničního průmyslu, in: ZALESSKIJ, K. A., 
lmperija Stalina, Moskva 2000, s. 399. 

269 A. B. Apollonov ( 1907- 78) od roku 1942 vykonával funkci náměstka ministra vnitra nad 
vojskem, v roce 1948 byl převeden z MVD do funkce předsedy Státního výboru pro fyzkulturu a 
sport při Sovětu ministrů. Na přelomu let 1950 - 51 byl náměstkem ministra bezpečnosti 

Abakumova, kdy opět vedl vojska MGB. V prosinci 1953 byl ze zdravotních důvodů penzionován, 

in: ZALESSKIJ, K. A., lmperija Stalina, Moskva 2000, s. 32. 
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že mezi členy Berijovy gruzínské skupiny patřil pouze Mamulov (pracoval 

jako šéf jeho sekretariátu) a to i přesto, že Berija byl až do roku 1945 šéfem 

tohoto resortu a nadále uchovával svůj vliv v bezpečnostních strukturách jako 

náměstek předsedy rady ministrů.270 

MGB vedl od roku 1943 jeho blízký spolupracovník z Gruzie 

Vsevolod Merkulov. Ale už v březnu 1946 byl dán Merkulovovi k ruce jako 

první náměstek Viktor Semenovič Abakumov, který od dubna roku 1943 

vedl Hlavní správu kontrarozvědky zvanou SMERŠ. 271 Podle příkazu Stalina 

připravovali společně i s náměstkem Ogolcovem projekt reorganizace MGB. 

Tu provedla Stalinem jmenovaná komise ve složení L. P. Berija (předseda), 

V. S. Abakumov, A. A. Kuzněcov, N. N. Selivanov, F. F. Kuzněcov272 • 

Ale již v květnu téhož roku byl Abakumov jmenován 

ministrem, zatímco Merkulov dlouhé týdny čekal na své nové pověření.273 

Jmenováním Abakumova dal Stalin najevo, co je hlavním úkolem sovětské 

bezpečnosti. Berija původně protežoval V. S. Rjasnoje, který k němu byl 

loajální. Nakonec ale zůstal v MVD. 274 Zatím co Merkulov platil za 

vzdělaného a inteligentního čekistu, Abakumov byl spíše primitivní 

vykonavatel Stalinových rozkazů. Prioritou ministerstva státní bezpečnosti se 

stal boj se špióny a válečnými zrádci275
• Zpravodajská služba - sovětská 

kontrarozvědka - SMERŠ, byla zařazena pod správu MGB. 

270 PYŽIKOV- DANILOV, A., Rožděnije svěrchděržavy 1945- 1953 gody, Moskva 2002, s. 
219-220. 

271 V. S. Abakumov (1908-1954) stál v čele státní bezpečnosti v letech 1946 - 1951. Do 
orgánů státní bezpečnosti vstoupil v roce 1932, kde rychle postupoval do vedoucích funkcí. 
V letech 1942-1946 byl náčelníkem Hlavní správy kontrarozvědky zvané SMERŠ (TORČINOV, V. 
A., LEONi'UK, A. M., Vokrug Stalina. 1storiko-biografičesklj spravočnik., Sankt- Pěterburg 2000, 
s. 32.) 

272 Politbjuro CK .. .. s. 207. 
273 Politbjuro CK .. . , s. 207. 
274 SOKOLOV, B. V., Narkomy stracha, s. 227-230. O toto tvrzení se opírá V. N. 

STĚPAKOV ( Narkom SMERŠa, s. 107). 
275 Viktor Scmcnovič Abakumov (1908 - 1954) - pracoval nejprve jako dělník, aktivista 

VLKSM a od roku 1932 v orgánech OGPU, NKVD. Během čistek byl v čele důležitých oddělení 
GUGB NKVD a náčelník rostovského NKVD. Od roku 1941 náměstek ministra vnitra (L. P. Beriji) 
s pověřením vedení tajných oddělení. V dubnu 1943 byl postaven do čela protišpionážního výboru 
zvaného Smerš, které mělo za úkol zabezpečovat vojenský týl a provádět očistu nově osvobozených 
území od nepřátel sovětského zřízení. Viz: Gosudarsvěnnaja vlast SSSR .. , s. 188. 
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Náměstky ministra státní bezpečnosti se stali: S. I. Ogolcev (pro 

všeobecné záležitosti), N. N. Selivanov (přešel ze SMERŠ), A. S. Blinov 

(dříve náčelník správy MGB v moskevské oblasti), N. K. Kovalčuk (bývalý 

náčelník SMERŠ v Pobaltském vojenském okruhu) a M. G. Svinělupov (pro 

kádrové otázky, náměstkem od r. 1943).276 Do čela sekretariátu MGB přešel 

další dřívější pracovník SMERŠ I. A. Čcrnov.277 

Z MGB byl odstraněn i jeden z nejdúležitějších Berijových 

spolupracovníkú - Lev Jemeljanovič Vlozdmirskij doposud pracující jako 

náčelník vyšetřování zvláště dúležitých záležitostí. Byl pověřen vedením 

oblastní správy MGB v Gorkijské oblasti, což lze jednoznačně chápat jako 

funkční sestup. O rok později byl z MGB úplně odstraněn a stal se součástí 

Berijova týmu pracujícího v Hlavní správě sovětské válečné kořisti při radě 

ministrů.278 

Samotný Merkulov, po delším čekání na konečný Stalinův 

verdikt, nebyl odstraněn z významných funkcí úplně, ale stal se náměstkem 

náčelníka Hlavní správy sovětské válečné kořisti. Projevem Stalinovy 

nemilosti bylo jeho exemplární potrestání zbavením plného členství 

v ústředním výboru degradováním na kandidáta. Na likvidaci prozatím 

nenadešel správný čas. Možné však je, že se něj přimluvil Berija. Otázky 

personálního obsazení Hlavní správy sovětské válečné kořisti měl evidentně 

pod svojí kontrolou a postupně do ní povolal řadu příslušníků svého klanu. 

Letecká aféra a Malenkov 

Stalin očividně nebyl spokojen s březnovou rekonstrukcí vedení 

strany a začal připravovat další reorganizaci. Jejím cílem bylo posílení 

276 Politbjuro CK .... , s. 208. 
277 Abakumov si do čela MGB přivedl celou skupinu svých bývalých spolupracovníků ze 

SMERŠ, kteří zaujali významné posty. Staly se vedoucími jednotlivých správ a odborů. Další 
převzali vedení klíčových oblastních správ (např. M. I. Gorgonov převzal řízení správy MGB 
moskevské oblasti) a republik. Většina z nich skončila svoji kariéru společně s Abakumovem ve 
včzcní a na popravišti. Viz: ABRAMOV, V., SMERŠ. Sovětskaja vojenaja kontrrazvědka protiv 
razvědki Tretěgo rejcha. Moskva 2005, s. 245-246. 

278 ZEN'KOVIČ, N., Maršaly i genseki intrigi, vražda, zagovory, Moskva OLMA-PRESS 
2000 s. 588. 
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organizační práce strany a uvolnění Malenkova ze stranického aparátu. Tento 

zásah do mnoho let se utvářejících struktur nebyl tak zásadní, jak se mohlo 

na první pohled zdát. Nejcitelnější důsledky pro Malenkova měla ztráta 

kontroly nad správou kádrů a organizačně-instruktorským oddělením. Na čas 

se stáhl do pozadí, ale brzy se stal náměstkem předsedy rady ministrů a 

znovu převzal řízení hospodářských sektorů a vojenskoprůmyslového 

komplexu. Stranická špička byla posílena Ždanovovými lidmi. 

Tato změna mohla souviset, jak uvádí americká historička Amy 

Knight, s diskusí o vlastní úloze sekretariátu, která probíhala již od 30. let. 

Podle ní byl Malenkov obhájcem úzké provázanosti sekretariátu 

s ekonomickým řízením země, kdežto Ždanov chtěl, aby se soustředil na 

stranicko-politickou práci a zejména personální záležitosti.279 Tím, že Stalin 

začal vykonávat i úřad předsedy sovětské vlády, skutečně nebylo zapotřebí 

nadále zachovávat dohled stranického sekretariátu nad ekonomickými 

ministerstvy. Proto došlo v roce 1946 ke zrušení některých oddělení ÚV, 

které řídily sektory národního hospodářství. 

Krátce před odvoláním Malenko v a ( 4. května 1946), proběhlo 

v dubnu širší zasedání politbyra.280 Malenkov přednesl zprávu k otázkám 

činnosti sekretariátu a orgbyra. Politbyro přijalo následně usnesení ÚV281
: 

1) Rozdělení povinností mezi jednotlivými tajemníky ÚV: 

- Malenkov byl pověřen vedením práce ÚV republik a řízením 

orgbyra. 

- Ždanov byl potvrzen ve vedení ideologického úseku (tisk, 

vydavatelství, umění, kino, rádio, TASS) a mezinárodního 

komunistického hnutí. 

- Kuzněcov převzal řízení sekretariátu, obkomů RSFSR a vedení 

kádrové správy ÚV. 

279 KNIGHT, E., Berija, Staliniiv první pobočník, Praha 1996, s. 166- 167. 
280 Zasedání se zúčastnili členové politbyra: Stalin, Andrejev, Berija, Ždanov, Kaganovič, 

Kalinin, Malenkov, Mikojan a Molotov; kandidáti: Bulganin, Vozněsenskij, Kosygin a Švernik; 
ostatní členové ÚV: Kuzněcov, Popov, Škirjatov a Poskrebyšev, Viz: Politbjuro CK .. . , s. 423. 

281 Zde je uvedeno v zestručněné podobě. Celé viz: Politbjuro CK ... , s. 32- 34. 
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- Popov nebyl pověřen vedením žádného úseku, vykonával nadále 

pouze post vedoucího tajemníka moskevského obkomu a gorkomu. 

2) Organizační byro bylo pověřeno provedením prověrky jednotlivých 

stranických výborů sovětských republik, oblastí, krajů a měst 

(prověrku vedli Patoličev a Malenkov). 

3) Kádrová práce byla převedena z organizačního byra na sekretariát 

(tzn. kádrová politika se ocitla v kompetenci přímo Kuzněcova). 

4) M. A. Suslov byl jmenován vedoucím oddělení zahraniční politiky 

ÚV. 

5) N. S. Patoličev jmenován vedoucím organizačně-instruktorského 

oddělení ÚV. 

6) Oddělení zemědělství a dopravy byla zrušena. 

O měsíc později, v květnu 1946, bylo na zasedání 

sekretariátu282 rozhodnuto o vzniku nové správy ÚV, která měla za úkol 

zesílit dohled ÚV nad činností stranických organizací. Měla nahradit 

organizačně-instruktorské, se kterým byl Stalin velmi nespokojen.283 Do 

jejího čela byl postaven S. N. Patoličev, dosavadní první náměstek 

Malenkova v organizačně-instruktorském oddělení. Mnohem zásadnější 

změna se dotkla samotného Malenkova, který byl zbaven funkce tajemníka 

ÚV a tím i člena sekretariátu ÚV VKS (b). Jako důvod uvádí usnesení 

politbyra chybné řízení leteckého průmyslu, nad kterým vykonával dohled.284 

Druhým tajemníkem ÚV byl jmenován A. A. Ždanov.285 

Problémy v leteckém průmyslu se staly jednou z příčin první 

významnější poválečné politické aféry, která se dotkla sovětského vedení. 

Týkala se kritiky výrobní sféry vojenského letectva spravovaného ministrem 

leteckého průmyslu Alexejem Ivanovičem Šachurinem. 286 Kritika tohoto 

282 Na poradu Stalina, Ždanova a Kuznčcova byl pozván i N. S. Patoličev, Malenkov se 
nezúčastnil. Viz: PATOLIČEV, N. S., cit. dílo, s. 335-338. 

283 PATOLIČEV, N. S, cit. dílo, s. 337-338. 
284 Politbjuro CK .... , s. 205-206, PYŽIKOV, A, DANILOV, A., Rožděnije svěrclzděržavy 

1945- 1953 gody, Moskva 2002, s. 220. 
285 ŽUCHRAJ, V., Stalin: pravda i tož, Moskva 1998, s. 241. 
286 A. I. Šachurin ( 1904-1975) patřil mezi čelné organizátory sovětského zbrojního průmyslu. 

Již ve dvacátých letech pracoval ve vedoucích funkcích komsomolu odkud postupně přechází do 
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lidového komisaře nebyla ničím novým, ale postupně nabyla hrozivých 

politických rozměrů. Byla vytvořena komise politbyra k prošetření jeho 

činnosti a celého komisariátu. Překvapivý byl však rozsah, kterého nabrala. 

Ze svých míst muselo odejít pět náměstků ministra. Letecký případ se 

dotýkal nejenom samotného ministerstva, ale také vedení leteckých sil SSSR, 

armády a jak bylo uvedeno výše i sekretariátu ÚV. U zrodu celé aféry byla 

hlášení Viktora Abakumova Ueště v poz1c1 vedoucího sovětské 

kontrarozvědky) o častých katastrofách v leteckých silách, které byly 

způsobeny chybnou konstrukcí letadel. Stalin měl zprávy o špatném stavu 

sovětské výroby letadel i od svého syna Vasila J. Stalina, tehdejšího 

plukovníka sovětských leteckých sil. 287 

Lidový komisař Šachurin a další v boji za splnění číselných 

údajů výrobního plánu tolerovali výrobu letadel a leteckých motorů 

s konstrukčními nedostatky. Když se potvrdily údaje o špatném stavu velké 

části strojů, byly vyvozeny důsledky a došlo k zatčení zodpovědných osob.288 

Následný proces s významnými činiteli ministerstva, leteckých sil a 

příslušného odboru ÚV proběhl v květnu 1946?89 Na tuto aféru nqvázaly 

řízení ekonomických resortů. Na přelomu dvacátých a třicátých let vystudoval Moskevský 
inženýrsko-ekonomický institut, ze kterého odešel do závodu na výrobu letadel. V období čistek 
působil ve stranických funkcích, roku 1938 byl pověřen vedením strany v Jaroslavlském oblastním 
výboru a o rok později přešel ještě do významnější gorkijské oblasti. Od roku 1940 do ledna 1946 
řídil lidový komisariát leteckého průmyslu, jehož význam s vypuknutou válkou neustále rostl. 
V lednu 1946 byl přeřazen na místo náměstka rady lidových komisařů RSFSR. V dubnu téhož roku 
byl však uvězněn a následně ll. května byl odsouzen vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR 
k sedmi letům v pracovních táborech. Rehabilitován byl krátce po Stalinově smrti v květnu 1953 a 
znovu se vrátil jako náměstek do ministerstva leteckého průmyslu. Viz: Gosudarstvěnnaja vlast 
SSSR ... , 594-595. K aféře v aviatickém průmyslu srov.: KOSTYRČENKO G., V plenu ... s. 70-71; 
PYŽIKOV, Rožděnije ... ,s. 220-221; ŽUCHRAJ, V., Stalin. Pravda i lož.. ., s. 227-243. 

287 Vasilij Stalin si otcovi stěžoval bčhem jeho pobytu v Postupimi již v létč 1945. Viz: 
KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 277. K informování Stalina o stížnostech pilotů na častou 
nehodovost sovětských strojů viz: JEMELJANOV, j. V., Stalin .... , s. 453. K podílu V. J. Stalina na 
vzniku letecké aféry viz: SMYSLOV, O. S., Vasilij Stalin. Záložník imeni, Moskva. VĚČE, 2003, s. 
195-198. 

288 Příkaz k zatčení vydal Abakumov dne 7. dubna a týkal se A. I. Šachurina, A. V. 
Budnikova, G. M. Grigorjana (pracovníci leteckého odboru správy kádrů ÚV), A. K. Repina, N. S. 
Šimanova a N. P. Selezněva (velitelé leteckých sil). Následně 23. dubna i maršála leteckých sil 
SSSR A. A. Novikov. 

289 Nejvyšší vojenský soud v čele s předsedou Ulrichem odsoudil Šachurina na 7 let, 
Novikova na 5 let a další od 2 do 5-ti let. Následně byl Abakumov jmenován na post ministra státní 
bezpečnosti. Srov.: KOSTYRČENKO, V plenu ...... s. 70-71, nebo ŽUCHRAJ, Stalin ... s. 227 -
241. 



100 

další postihující velení armády a námořnictva. Hned na začátku roku 1947 se 

rozhořela podobná aféra zaměřená zejména na námořní síly SSSR. 

Odvolání Malenkova mělo své důsledky pro složení celého 

sovětského vedení. Došlo k posílení autority Ždanova a Kuzněcova. 

Malenkov po několik týdnů nepůsobil v žádné z důležitých funkcí a proto se 

často spekuluje, že nepobýval v Moskvě, ale někde ve Střední Asii.290 Od 18. 

května do I 7. července se pravděpodobně neúčastnil žádných významných 

jednání v Moskvě. Důležité postavení člena politbyra a orgbyra ale neztratil. 

Amy Knight uvádí při vysvětlování Malenkovova odvolání 

ještě jednu důležitou záležitost. Došlo ke zrušení a vyšetřování činnosti jím 

vedeného výboru pro obnovu osvobozených území, který měl na starosti 

odvoz průmyslových zařízení z Německa. Proti této politice Malenkova se 

postavili Ždanov, ministr obchodu Mikojan a šéf gosplanu Vozněsenskij, 

kteří usilovali o ponechání zařízení v Německu, aby mohlo platit reparace.291 

Podle jejich názoru měly německé záležitosti přejít do kompetencí gosplanu, 

který by realizoval své úmysly prostřednictvím ministerstva zahraničního 

obchodu. 292 V létě 1946 přešla tato činnost pod pravomoc Sovětské správy 

majetku v zahraničí, kterou převzal Merkulov a další Berijovi 

spolupracovníci jako Děkanozov, Kobulov a Vlozdmirskij a další.293 

Důvodem se stal spor o osud německého průmyslu, který měl 

být podle Malenkova demontován a převezen do SSSR, kde měl posloužit 

jako základ rekonstrukce země. V tomto bodu byl Malenkov podporován 

Berijou, který se zajímal zejména o jaderný program německé třetí říše a její 

technologické i průmyslové vybavení. Berija potřeboval zachovat těžební 

průmysl v saských uranových dolech pro vlastní jaderný program. Své 

290 Za tvrzení, že Malenkov pobýval ve Střední Asii se staví Pyžikov, Knight, Britovšek, 
Borisov a další. Zdá se že počátek tohoto tvrzení nalezneme u Chruščova. Viz: CHRUŠČOV, 
Vospominanije, s. 259. Naproti tomu Mikojan ve svých pamětech nic takového nezmiňuje. Další 
historici toto přímo odmítají. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja ... , s. 283. 

291 Podobně uvádí důvod Malenkovova i BULLOCK, A., Stalin a Hitler, paralelní životopisy, 
Praha 1995, s. 888; ke střetu Mikojana a Malenkova ve věci demontáže průmyslového zařízení 
z Německa také ŠAPIRO, L., Kommunističeskaja partija ... , s. 706. 

292 KNIGHT ... s. 166. 
293 KNIGHT ... s. 167. 
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stoupence prosadil do rozhodujících institucí okupační správy, aby si zajistil 

potřebnou surovinu pro jaderný program SSSR. 

Tyto aféry neznamenaly konec Malenkovovy kariéry, ale na čas 

musel ustoupit do pozadí. Podobně jako L. P. Berija byl i Malenkov pověřen 

vedením důležité oblasti vojenského průmyslu. Berija vedl Speciální výbor č. 

I. rady ministrů (atomový program) a Malenkov se stal 13. května předsedou 

Speciálního výboru č. 2 rady ministrů (reaktivní technika), který vedl až do 

května 1947.294 V srpnu 1946 byl opět jmenován mezi Stalinovy náměstky 

v radě ministrů a zároveň byl kooptován do jejího byra. Jako náměstek a člen 

byra byl zodpovědný za ministerstva elektroprůmyslu, dopravy a spojů.295 

Stranický aparát pod Ždanovem 

Ždanov se stal druhým mužem strany a nejbližším Stalinovým 

spolupracovníkem. Sféra jeho vlivu se rozrostla tak, že kontroloval činnost 

sekretariátu, orgbyra i politbyra. Společně se Stalinem podepisoval 

rozhodnutí ÚV a kontroloval celý stranický aparát.296 Pod jeho vlivem 

souhlasil Stalin s vymezením nových kompetencí sekretariátu ÚV a orgbyra, 

k jehož schválení došlo 2. srpna 1946. Proměna kompetencí dvou nejvyšších 

organizačních orgánů ÚV měla 15 bodů, které jsou níže uvedeny ve zkrácené 

podobě: 

"Organizační byro se stává direktivním orgánem stranické 

organizační práce ÚV VKS(b ). Jeho hlavním úkolem je prověrka stranických 

organizací, kontrola zpráv ze zasedání jednotlivých organizací krajů, oblastí a 

republik, schvalování instrukcí a rozhodnutí v otázkách stranicko-organizační 

a stranicko-výchovné práce. Zasedání orgbyra se konají nejméně jednou 

týdně. 

294 GORLIZKI, Y., Ordinary Stalinism: The Council oj Ministers and the Soviet 
Neopatrimonial State, 1946-1953., in: The Journal ofModern History, č. 74, 2002, s. 699-736. 

295 Politbjuro CK ... , s. 37. Rozhodnuto bylo v přítomnosti Stalina, Beriji, Malenkova, 
Ždanova a Mikojana. Později pod rozhodnutí byly připojeny podpisy Vorošilova, Švernika, 
Bulganina, Kosygin, Vozněsenského a Andrejeva. 

296 DANILOV, A., A., Vysšije organy vlasti SSSR v 1945-1952 godach, In: Rossija v XX. 
Věke. Ljudi, ideji, vlasť. s. 21-38. Moskva 2002, s. 26-27. 
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Sekretariát se stává hlavním pracovním orgánem ústředního 

výboru, jehož práci řídí politbyro a orgbyro. Hlavní náplní práce je 

připravovat podklady k rozhodování orgbyra a politbyra. Prostřednictvím 

odpovědných oddělení a správ ÚV má za úkol organizovat plnění rozhodnutí. 

Řídí kádrovou politiku SSSR a strany. 

Za hlavní směr v práci orgbyra a sekretariátu ÚV v 

nadcházejícím čase považuje ústřední výbor upevnění místních stranických 

organizací. Sekretariát a orgbyro mají kritizovat nedostatky v práci místních 

orgánů a vytvořit takové podmínky, aby bylo dosaženo požadovaného stavu. 

Druhým hlavním úkolem orgbyra a sekretariátu je zlepšit práci tisku, novin, 

zejména v souvislosti s prosazováním ideologické politiky strany. 

ÚV VKS(b) ustanovuje, že organizačně-instruktorské oddělení 

nestačí na úkoly kontroly, prověrek a inspekcí v místních stranických 

orgánech, a proto dochází k jeho přeměně v prověrkovou správu stranických 

orgánů při ÚV, jejímž vedením se bude zabývat Patoličev.297 Prověrková 

správa je poverena po ukončení prověrky sledovat nadále práci obkomů, 

krajkomů a ÚV republikových stran a plnění rozhodnutí ÚV." 298 

Stručně řečeno, sekretariát byl proměněn v orgán řízení 

jednotlivých oddělení ÚV, která uskutečňovala rozhodnutí politbyra a 

orgbyra. Hlavní postavou sekretariátu se stal Ždanov, který se opíral o své 

spolupracovníky Kuzněcova (řídil kádrovou politiku strany, zodpovídal za 

administrativní orgány státu, díky čemuž mohl zasahovat i do bezpečnostních 

struktur- MVD a MGB) a Patoličeva (který byl pověřen organizováním a 

řízením kampaně za obnovu stranického aparátu a stranické disciplíny). 

297 Náčelníkem správy byl potvrzen tajemník ÚV N. S. Patoličev. Náměstky se stali V. M. 
Andrijanov (přesunut ze správy kádrů) a S. D. Ignatěv (povolán z baškirské oblasti, kde byl od roku 
1943 prvním tajemníkem, v letech 1935-1937 pracoval v aparátu ÚV. 

298 Politbjuro CK ... , s. 34-37. Dále ještě bylo oddělení škol převedeno jako odbor 
doagitačně-propagačního oddělení ÚV. Oddělení mezinárodních informací ÚV bylo přeměněno 
v oddělení zahraniční politiky ÚV. 
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Schéma 1. Aparát ÚV VKS(b) v srpnu 1946. 

Generální tajemník 
J. V. Stalin 

Osobní sekretariát 
A. A. Poskrebyšev 

I I I I 

Tajemník ÚV 
[ 

Tajemník ÚV 
[ 

Tajemník ÚV Tajemník ÚV 1 
A. A. Ždanov A. A.Kuzněcov N. S. Patoličev G. M.Popov 

I 
I I I 

Oddělení zahraniční Administrativní Prověrková správa 
politiky oddělení stranických orgánů 

M. A. Suslov E. E. Andrejcv N. S. Patoličev 

I I 

Agitačně- Kádrová správa 
propagačr~,f oddělení A. A. Kuzněcov 

A. A. Zdanov 

Nový tajemník Patoličev byl slibným aparátčíkem. Již během 

čistek vykonával funkci instruktora ÚV a během války získal obrovské 

zkušenosti v řízení oblastí s klíčovou vojensko-průmyslovou výrobou. 

Iniciativně se chopil úkolu oživení stranického života, utužení vnitrostranické 

disciplíny a zintenzivnění ideologického vyškolování kádrů. Stal se blízkým 

spolupracovníkem Kuzněcova a Ždanova, čímž se zapojil do leningradského 

klanu aparátčíků. 

Ozbrojené síly a kontrola strany 

Okamžitě po skončení války a kapitulaci Japonska zahájila 

strana tažení proti přílišné autoritě armády. Oznámení o demobilizaci 

v červnu 1945 provázelo povýšení Stalina do nejvyšší vojenské hodnosti -

generalissima.299 Získal nejvyšší možnou hodnost v armádě, která ho stavěla 

299 Stalin přijal tuto hodnost až po nátlaku svých spolupracovníků. Necítil potřebu honosit se 
tímto označením, jaké používali např. španělský diktátor Franco či čínský předák Čankajšek. 
Servilní politbyro rozhodlo o Stalinově jmenování generalissimem poté, co odmítl přijmout nejvyšší 
státní vyznamenání. Dne 26. června 1945 Kalinin jako předseda prezídia nejvyššího sovětu podepsal 
výnos o vyznamenání s. Stalina druhým Řádem vítězství i titulem Hrdina Sovětského svazu. Stalin 
však titul Hrdiny nepřijal, protože, podle jeho slov, patřil pouze vojákům, kteří projevili statečnost 
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vysoko nad ostatní maršály SSSR, s nimiž si byl doposud alespoň hodnostně 

roven. 

Změna vnitřní a vnější politiky postavila před armádu nové 

požadavky: demobilizovat svůj produktivní potenciál a zapojit se do 

poválečné obnovy; přizpůsobit ozbrojené složky nové mezinárodní situaci a 

postupně je modernizovat; podřídit armádu a především její velení stranické 

autoritě. 

Demobilizace armády a její reorganizace, která směřovala 

k přípravě nového konfliktu (o kterém Stalin nepochyboval, ale který si nyní 

nemohl dovolit) byla ponechána v kompetencích generálního štábu armády a 

ministerstva ozbrojených sil. Byla využita k upevnění stranického dohledu a 

faktickým obnovení instituce politických komisařů. Strana kladla důraz na 

upevnění ideologické uniformity. 300 Dne 27. května 1946 sekretariát ÚV 

otevřel otázku· politické práce během demobilizace ozbrojených sil.301 

Stranické kádry, které odešly z armády (nejčastěji z politických funkcí) byly 

kádrovou správou převedeny do politických funkcí v regionech. Například na 

Ukrajině v roce 1946 tvořili polovinu tamních funkcionářů demobilizovaní 

političtí pracovníci či důstojníci. 302 

V mocenské rovině střežil armádu systém bezpečnostních 

orgánů a Stalinův politický generál Nikolaj Bulganin, který v březnu 1947 

převzal ministerstvo ozbrojených sil. Svůj vliv opět posílila Hlavní politická 

správa do jejího čela prosadil Ždanov svého favorita generála I. V. Šikina, 

proti němuž bezúspěšně vystupoval maršál Žukov.303 

nebo zásluhy přímo v bitevním poli. Bčhem svého života pak nikdy zlatou hvězdu nenosil a byla mu 
připnuta na podušku s ostatními vyznamenáními až po jeho smrti. Politbyro chtělo vyzvednout 
Stalina nad ostatní vojenské velitele a proto rozhodlo udělit Stalinovi hodnost generalissima. Další 
výnos byl podepsán Kalininem již 27. června 1945. Viz: JEMELJANOV J. V., Stalin ... , s. 386. O 
Stalinově negativním vztahu ke jmenování gcncralissimem viz: ČUJEV F., Mo/otov. Poluděržavnyj 
vlastelin, s. 310-311. 

300 VYKOUKAL, J. a kol., Východ- vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku, Praha 2000, s. 
82. 

301 PYŽIKOV, Rožděnije .. . , s. 172. 
302 Z demobilizovaných důstojníků bylo 5 690 zvoleno tajemníky městkých a regionálních 

výborů strany a 7 640 se stalo pracovníky tamních oddělení stranických organů. (ZEVĚLEV A, A. I. 
a kol, cit. dílo, s. 481 ). 

303 BRITOVŠEK, Stalimlv thermidor ... , s. 272- 273. 
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Hlavním velitelem pozemních vojsk a náměstkem ministra 

ozbrojených sil SSSR byl jmenován Ivan Stěpanovič Koněv, který ve svém 

postavení setrval až do zrušení funkce v roce 1950. O několik měsíců dříve 

převzal vedení generálního štábu armády maršál Vasilevskij, který byl v roce 

1947 přesunut na post prvního náměstka ministra (Bulganina) a náčelníkem 

Generálního štábu byl jmenován armádní generál A. S. Štemenko.304 

Maršál Žukov byl v květnu 1945 Stalinem odměněn za své 

vojenské úspěchy jmenováním do čela sovětské vojenské správy v Německu. 

Jako zástupce mu byl dán k ruce čekista Ivan Serov,305 který patřil mezi 

Berijovy loajální podřízené. Serov dostal za úkol mimo jiné dozírat na 

činnost Žukova a vše pečlivě hlásit Kremlu. Přestože vztah Beriji i jeho 

podřízených k armádě nebyl vřelý, hlavním nepřítelem generality se stal 

SMERŠ v čele s náčelníkem Abakumovem. 

Na jaře 1946 bylo zatčeno 74 generálů a důstojníků skupiny 

sovětských vojsk v Německu kvůli obvinění z rozkrádání fondů a 

nelegálního dovozu majetků pro své soukromé účely (drahé luxusní zboží a 

zařízení, nábytek, výzbroj i umělecké předměty).306 Skandální chování 

sovětských vojsk v okupované Evropě, především jejich bezmezné 

obohacování na úkor sovětské válečné kořisti, se dotklo i nejvýše 

postavených a stalo se vděčným námětem stížností SMERŠ na armádu a 

spolupůsobilo při odvolání Žukova. Maršál byl v lednu 1946 po svém 

odvolání z Německa prozatím postaven do funkce nejvyššího velitele 

pozemních sil, ve které však nevydržel příliš dlouho.307 Nelze také pominout, 

304 Sergej Matvejcvič Štcmcnko (1907-1976) patřil mezi skupinu generálů nakloněných L. P. 
Berijovi (seznámili se během společného působení na kavkazské frontě). V letech 1943 - 1946 
zastával funkci náčelníka operativní správy generálního štábu. V roce 1948 byl postaven do čela 
generálního štábu, který vedl až do pádu L. P. Bcriji v červnu 1953. Do užšího armádního velení se 
znovu vrátil v roce 1956, kdy jej vyzvedl G. K. Žukov (TORČINOV, V. A., LEONtUK, A. M., 
Vokrug Stalina . .. , s. 549- 550). 

305 Zástupcem náčelníka sovětské vojenské administrativy byl mezi červnem 1945 a 
listopadem 1946, vedle této povinnosti vykonával nadále funkci náměstka lidového komisaře 

ministra vnitra. 
306 BARSENKOV A. S., VDOVIN, A. I., /storija Rossiji. /938- 2002,. s. III. 
307 Bratři Medvěděvové upozorňují na fakt, že Stalinovým motivem nebylo pouhé žárlení na 

slávu skutečných vojevůdců. Důvodem byla spíše jejich bezmezná snaha obohatit se na účet válečné 
kořisti, které SMERŠ učinil přítrž. Viz: MEDVĚDĚV, Ž. A., MEDVĚDĚV, R. A., Neznámý 
Stalin ... , s. 83. 
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že častým důvodem odvolávání vysokých důstojníků bylo jejich vzpurné 

chování, které nerespektovalo sovětskou subordinaci. Obnovování stranické 

disciplíny se prosazovalo i v oblastních strukturách, kde si oblastní a městské 

výbory činily nárok na kontrolu místních armádních jednotek. 

Opětovná pacifikace armády a především její vedoucí složky 

byla rozsáhlou, ale skrytou kampaní strany za obnovu své oslabené moci. 

Řadoví vojáci, kteří mohli být infiltrováni západní ideologií, byli bez 

vážnějších komplikací odsouváni do pracovních táborů. Důstojnická elita 

v tak velkém měřítku pacifikována být nemohla. Každopádně nepohodlné 

postavy byly postupně likvidovány a nebo degradovány na nižší posty. To se 

týkalo např. samotného maršála Žukova, který byl už v červnu 1946 převelen 

na mnohem skromnější funkci velitele Oděského vojenského okruhu?08 

Dalším příkladem degradace byl hlavní maršál válečného letectva A. J. 

Golovanov, který byl v roce 1947 propuštěn z armády a dostalo se mu 

naprosto bezvýznamné funkce na vnukovském letišti. Maršál Govorov byl 

v dubnu 1946 odsunut z velení leningradského vojenského okruhu a stal se 

hlavním inspektorem pozemního vojska. Penzionován byl maršál Kulik, 

Timošenko byl převelen z velení pohraničního Běloruského vojenského 

okruhu do vnitrostátního Jihouralského okruhu. 

Novým favoritem Stalina z řad armádní elity byl hlavní velitel 

okupačních vojsk v Německu maršál Vasil Danilovič Sokolovskij,309 který až 

do neúspěchu berlínské krize představoval ofenzivní křídlo v sovětské 

armádě. Po návratu z Německa začal reprezentovat novou koncepci ve vývoji 

vedení války - využití atomových zbraní a tvorba vojenských plánů 

válečných operací. 

308 Při projednávání jeho chování na zasedání politbyra se proti Žukovovi postavil Molotov, 
Malenkov i řada jeho vojenských kolegů (např. jeho rival Koněv, Vasilevskij, Rokossovskij, 
Rybačko). Během roku 1947 byl navíc vyloučen z řad kandidátů na členství v ÚV a o půl roku 
později byl převelen do ještě méně významného týlového uralského vojenského okruhu. Viz: 
BARSERNKOV A. S., BDOVIN, A. 1., /storija Rossiji. 1938- 2002. s. 110- 111. 

309 Maršálem se stal 3. června 1946 v souvislosti se jmenováním do funkce hlavního velitele 
okupačních vojsk v Německu. 
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V. ZDANOVŠTINA- BOJE UVNITŘ 

STALINSKÉ VĚRCHUŠKY 1946-1948 
Období nazvané podle tehdejšího Stalinova favorita Ždanova -

ždanovština,310 se v užším slova smyslu vztahuje na léta 1946- 1948. Termín 

je používán pro souhrn ideologických kampaní, jejichž úkolem bylo 

upevnění role strany v životě společnosti. Státostrana kontrolovala všední i 

pracovní život obyvatelstva a vyžadovala jeho aktivní zapojení do budování 

socialismu. Kampaně zaštítěné Ždanovem vyostřovaly boj proti všemu 

nesovětskému. Maximální přítomnost státu a jeho ideologie byla očividná na 

každém kroku, ale přesto válka přinesla zmírnění indoktrinace mas a posílení 

stínové kultury. Její pronásledování nadále pokračovalo a represe ji zahnaly 

zpět do izolovaného soukromí jednotlivců, kam režimu nebylo dovoleno 

vstoupit. Orwellovo dvojí myšlení "doublething" se stávalo realitou. 

Dobu charakterizovalo oživení vzpomínek na vlnu velkého 

teroru. Společnost a zejména stranická elita se znovu cítila být znejistěna ve 

svém postavení. Přestože až do roku 1950 nebyl popraven žádný ze členů 

vrcholového vedení, tak pozdější likvidace Vozněsenského a celé skupiny 

funkcionářů tyto pocity ještě více posílila? 11 

Nakolik se dařilo zmanipulovat myšlení společnosti zůstává 

věcí diskuse současné historiografie, která se tímto fenoménem zabývá. 

Myslím, že lze přijmout názor Maliy uvedený v jeho monografii: "Totalitní 

státní kontrola nad jakoukoli společností je nemožná, avšak ideologií, 

podepřenou terorem, lze totalitního státního rámce společenského uspořádání 

dosáhnout". 312 Další pole pro diskusi představuje otázka nakolik byla 

počínající studená válka faktorem ovlivňující přiostření klima ve 

310 Např.: DEUTSCHER, cit. dílo, 564, HILDERMEIER, Geschichte ... , s. 722., KNIGHT, 
cit. dílo, s. 168, KOSTYRČENKO, V plenu ... s. 73; KEPP, The last oj Empire ... , s. 24., 

311 KEEP, J. H., The last of Empire ... , s. 25. 
312 MALIA, M., Sovětská tragédie ... , s. 245. 
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společnosti? 13 Minimálně lze konstatovat, že byla spolurozhodujícím 

faktorem, který neumožnil změny v poválečném sovětském systému. 

Ideologické uvolnění vyvolané válkou nebylo nadále udržitelné. Historici se 

přou o míře podílu mezinárodních událostí na dění v SSSR, ale je zřejmé, že 

vnitřní kampaně výrazně korespondovaly s mezinárodní situací. Rychlé 

zhoršení vztahů mezi spojenci bylo jen logickým následkem vzájemné 

nedůvěry a různosti systémů. Proměna klimatu uvnitř sovětské společnosti 

směrem k utužení byla výrazem nové Stalinovy politiky směřované 

k sovětské soběstačnosti a svépomoci při obnově zničené země. 

Samostatnost managementu sovětské ekonomiky, proměna 

členské základny strany a pokles její ideologické úrovně, rehabilitace 

některých tradičních ruských zvyků, to vše byly příznaky nepřijatelného 

uvolnění. Nejprve stranická mašinérie zaujala nekompromisní postoj 

v oblasti kultury a společenského života. Právě tato situace pomohla navrátit 

mocenskou iniciativu do rukou strany. 

Boj na ideologické frontě náležel do její působnosti a proto 

nehrozil konflikt se státním aparátem. Rozhodující úlohu zde hrálo agitačně

propagační oddělení, které řídil od roku 1946 tajemník ÚV A. A. Ždanov a F. 

G. Alexandrov.314 Oddělení zahájilo kampaň proti bezideovosti umělecké 

tvorby. Tím skončily jakékoliv iluze o demokratizaci sovětské společnosti. 

Pozadí případu Achmatovová a Zoščenko 

Válka byla mocným stimulem uměleckého tvoření. Po jejím 

skončení přistupovali spisovatelé, hudební skladatelé i filmoví režiséři ke 

psaní děl slibujících lepší budoucnost, stavěnou na konečné porážce nepřátel. 

Přední místo zaujaly válečné romány V. Grossmana, K. Paustovského, V. 

Někrasova, A. Fadějeva a dalších. Strana začala dávat umělcům najevo, že 

313 Podle dokumentu publikovaných ve sborníku "Sovětskaja žiz1!" byl zájem společnosti a 
zejména členské základny strany o mezinárodní dění značný. Strach z nového konfliktu a všeobecná 
nejistota se odrážely ve vnitrostranických informačních svodkách a dopisech státním činitelům 
(Sovětskaja žiz,l..., s. 611-628). 

314 F. G. Alcxandrov řídil oddělení agitpropu v letech 1939-1947. Od roku 1940 byl 
vedoucím. V letech 1947-54 pracoval jako ředitel Institutu filozofie A V SSSR. 
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opět sleduje jejich uměleckou tvorbu a Ždanov na ně zaútočil v duchu 

proklamovaných zásad umělecké tvorby. 315 I přední režimní spisovatel 

poválečného období Konstantin Simonov připustil, že: "Koncem války a 

bezprostředně po ní široké kruhy inteligence, především umělecká 

inteligence, se domnívaly, že musí nastat značná liberalizace. Mnozí 

předpokládali, že budou moci nadále pokračovat ve stycích se zahraničními 

korespondenty ... ".316 Stalin proto požadoval skoncování s neopodstatněnými 

nadějemi. 

Agitprop využíval řadu praktik direktivního zasahování 

(zejména cenzury) do činnosti jednotlivých redakcí časopisů a novin. 

Klíčovou roli v sovětské cenzuře hrála Hlavní správa pro záležitosti literatury 

a vydavatelství (tzv. "Glavlit") kontrolovaná agitpropem a také státní 

bezpečností. Aktivně se podílel na přípravě všech ideologických kampaní a 

jejich uskutečňování. 317 

Kritika literárních děl vytýkala autorům zejména apolitičnost a 

bezideovost. V dubnu 1946 Stalin společně se Ždanovem kritizovali agitprop 

za slabou kontrolu moskevského časopisu "Novyj mir", který spadal pod 

dohled ÚV. Kritika se dotýkala nepřímo i Malenko v a, který byl následně 

zbaven dohledu nad agitpropem, ale především jeho nohsledů kolem 

Alexandrova. Ten odpověděl zdrcující kritikou, která se opřela o nedávno na 

zasedání orgbyra vyřčené Stalinovy výtky, leningradských časopisů 

"Zvezda" a "Leningrad".318 

Nová ideologická kampaň byla otevřena 9. srpna 1946. Na 

zasedání orgbyra řízeném Ždanovem přednesl hlavní referát G. F. 

315 ŠVANKMAJER a kol., Dějiny Ruska, Praha 1998, s. 418. 
316 SIMONOV, K., cit. dílo, s. 89. 
317 Kromě samotné cenzury vydávané literatury a tiskovin se zabýval i kontrolováním 

informací zahraničních korespondentů v SSSR, rozhlasu, zahraniční informační agentury případně 
publikováním státních dokumentů atp. V roce 1946, když největší politické kampaně zasáhly oblast 
kultury, byl odvolán z vedení Glavlitu dlouholetý vedoucí D. N.Polikarpov. Viz: GORJAČEVA, T. 
V. Političeskaja cenzura v SSSR. 1917-/991. Moskva 2002, s. 295-299. Ke vzniku a organizaci 
"Glavlitu"viz: BLJUM, A. V. Sovětskaja cenzura v epochu totalnogo terrora. 1929-1953. Sankt
Peterbur~ 2000, s.26-32. 

31 "0 neuspokojivém stavu časopisů Zvezda a Leningrad". 
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Alexandrov podpořený v následné diskusi Malenkovem? 19 Leningradský 

městský výbor byl kritizován za to, že bez vědomí a souhlasu ÚV zařadil 

Zoščenka do kolegia redaktorů časopisu Zvezda. Stalin ocenil Malenkovův 

postoj k otázce leningradské stranické organizace tím, že jej začlenil do 

komise, která se měla zabývat případem kritiky leningradských časopisů.320 

Závěrem této komise bylo již zmíněné usnesení ze 14. srpna. Kritizováno 

bylo patnáct autorů působících právě v Leningradě, zejména pak Zoščenko a 

Achmatovová_:m Formulace kritiky byla na tehdejší poměry poměrně klidná, 

ale přesto odstrašující a velmi hrubá. 

Zoščenko byl kritizován za své dílo "Dobrodružství opice", 

které nebylo svoji údajnou ideovou prázdnotou pro sovětské vedení 

přijatelné. Vedle toho během války vytvořil řadu povídek, věnujících se 

tématu partyzánského boje proti okupantům, které však byly sovětskými 

cenzory ignorovány přes osobní intervence režimních autorů.322 

Achmatovová byla nařčena z korumpování sovětské mládeže svými 

milostnými básněmi, odtrženými od pozitivních témat sovětské poezie. 

Avšak Zoščenko ani Achmatovová nebyli uvězněni, jen vyloučeni ze Svazu 

spisovatelů, čímž však ztratili živobytí i šanci být publikováni.323 Pro 

jednotlivé redakce či nakladatelství bylo velmi riskantní vydávat díla 

kritizovaných autorů, byť by byla nezávadná. Jediná instance, která měla 

moc zlomit neoficiální zákaz, bylo ÚV nebo samotný Stalin. 

Vlastní kampaň, která se později stala nejznámější akcí 

"ždanovštiny", byla původně směřována proti Ždanovovi. Kritika jeho 

319 Malenkov, přestože již nebyl tajemníkem ÚV, si zachránil ve stranickém aparátu místo 
člena organizačního byra. Tato schůze je jedním z dalších důkazů o jeho pobytu v Moskvě. 

32° KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 287- 288; STĚPANOV, V., Leningradcy v borbě 
za Kreml, Moskva 2004, s. IlO. 

321 Sovětské vedení nemohlo Achmatovové odpustit její aristokratický styl, demonstrativní 
odtažitosti od oficiální literatury, přesto však byla u inteligence velmi známá a oblíbená. Nicménč 

K. Simonov, jako zasvěcený znalec poměrů v sovětském vedení a jeho vztahů k literární tvorbě se 
domnívá, že úder proti Achmatovové a Zoščenkovi nebyl ani tak osobní, jako demonstrativní, 
přestože byl velmi hrubý. Viz: SIMONOV, K., cit. dílo, s. 89. 

322 Podle K. Simonova hovořil Ždanov o Zoščenkovi, jako "o autorovi s prohnilým a 
rozloženým společensko-politickým profilem a dokonce vyvrhelovi a zrádci. Viz: SIMONOV, cit. 
dílo, s. 100. 

323 Srov.: BULLOCK, A., Stalin a Hitler, paralelní životopisy, Praha 1995, s. 888 - 889., 
HOSKING, G., A History ofthe Soviet Union. 1917- 1991, s. 305-307. 
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mocenského hájenství - Leningradu, byla obrácena v jeho prospěch tím, že 

se sám dokázal postavit do jejího čela a stát se jejím mluvčím. Ale první 

impuls vzešel z řad jeho konkurentů ve stranickém ideologickém aparátu 

kolem Malenkova a Alexandrova, kteří kritizovali svévolné zasahování 

městské stranické organizace v Leningradě do vedení redakce časopisu 

"Zvezda". 324 

Kampaň umožnila návrat Fadějeva do čela Svazu sovětských 

spisovatelů a odsunutí Alexandrovova protége Tichonova na vedlejší kolej. 

Celé vedení svazu bylo reorganizováno. 325 Časopis "Leningrad" byl zakázán 

a časopis "Zvezda'" byl podroben přísnějšímu dohledu. Bylo jmenováno 

nové osazenstvo redakce, do jejíhož čela byl postaven náměstek vedoucího 

agitpropu Jegolin. Do podobné situace se postupně dostaly i další literární a 

umělecké tiskoviny. 

Boj s kosmopolitismem pod vedením Ždanova 

Agitprop, zaštítěný Ždanovem, otevřel kampaň proti cizím 

vlivům ve snaze upevnit sovětské vlastenectví. Zesílila také činnost 

bezpečnostních orgánů. To vše způsobilo proměnu společenské nálady, která 

se opět navrátila ke strnulosti a strachu z represí. Jádrem ideologického tlaku 

byl boj s kosmopolitismem, jehož výsledkem mělo být uzavření sovětského 

světa. Stalinova politika naprosté izolace SSSR měla mimo jiné skrýt 

poválečný stav SSSR. Diplomaté a turisté byli omezování a kontrolováni na 

každém kroku. Ruské ženy provdané za cizince nemohly dlouhé roky opustit 

zemi a odcestovat za svými manžely. 326 V domácím prostředí měla kampaň 

324 STĚPANOV, V., Leningradcy v borbě za Kreml, Moskva Jauza, 2003, s. 109-110. 
325 Reorganizace byla provedena podle přímých pokynů Stalina a Ždanova. Funkce předsedy 

svazu byla zrušena a nahrazena funkcí generálního tajemníka, kterou získal Fadějev. Dále vznikly 
posty jeho zástupců, kterými se stali K. Simonov, Višňovskij, Tichonov, tajemníků (Leonov a 
Gorbatov). Jmenování Fadějeva do čela svazu bylo všeobecně očekávané. Založením byl velmi 
angažovaný spisovatel s politickými ambicemi. Stalin si byl vědom jeho často přehnané 

angažovanosti a proto jmenoval do funkce stranického tajemníka svazu umírněného Gorbatova. Na 
Stalinův pokyn byli členy vedení svazu zvoleni i spisovatelé ze svazových republik. Viz: 
SIMONOV, K., cit. dílo, s. 93- 94. 

326 BORISOV, S., cit. dílo, s. 31. 
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vyvolat novou vlnu vlasteneckého cítění, které mělo vést k mobilizaci mas?27 

Zároveň může být chápána jako odpověď na Trumanovu politiku 

d v ' ' k . " 128 "za rzovam omumsmu . · 

Sovětský boj s kosmopolitismem byl představen jako útok proti 

poklonkování Západu postihující zejména kulturní život země. Postupně se 

začaly objevovat prvky antisemitismu. Souvisely se sledováním Židovského 

antifašistického výboru (dále ŽAF) a jeho kritikou ze strany stranického 

aparátu. Iniciativu zde mělo oddělení mezinárodních informací pod vedením 

Suslova, ale také KSK. Požadavky na rozpuštění ŽAF byly vznášeny 

stranickým aparátem pravidelně již od válečných let. Ždanovův postoj 

k židovské otázce nelze přesně doložit, ale zřejmě veškerá protižidovská 

iniciativa pocházela přímo od Stalina. 

Ždanovova kampaň proti západní dekadenci a vůbec cizím 

vlivům se zaměřovala na nesprávnou práci v kultuře. Ústřední výbor schválil 

četná usnesení, jimiž nasměroval útok na intelektuální kruhy jako celek, 

teprve později získala protižidovský nádech.329 Brzy po literatuře následovala 

kritika filmu, divadla i opery.330 Podle Maliy měla ždanovština poskytnout 

režimu pocit soběstačnosti a bojového odhodlání při nastávajících zahraničně 

politických zkouškách sil. 331 

Ještě důležitějším úkolem ideologické kampaně mělo být 

utužení kázně stranické masy a důsledná kontrola veškerého členstva, které 

dosáhlo po válce nebývalého čísla 6 milionů. Stranu tvořili zejména nováčci, 

kteří do ní vstoupili až po válce. 332 V oficiálních dějinách strany vydaných 

Gospolitzdatem v roce 1959 se říká: "Strana zahájila energický boj proti 

pozůstatkům buržoazních názorů a za překonání rozkladného vlivu reakční 

327 BULLOCK, cit. dílo, s. 890 - 891. 
328 Prezident USA Truman vystoupil 12. března 194 7 v kongresu s projevem, ve kterém 

deklaroval pevný postoj proti šířícímu se vlivu SSSR a komunismu. Svět tím dostal najevo, že USA 
přebírá závazky Velké Británie na Blízkém Východě a Spojené státy definitivně opustily úvahy o 
návratu k politice izolacionalismu. Sovětský svaz se zdržel komentářů, přestože podrobně 

monitoroval politickou situaci v USA. (PICHOJA, lstorija ... ,s. 23- 24). 
329 RUCKER, L., Stalin, Izrael a židé s. 197 
330 PONOMARJOV B. N., Dějiny KSSS, Praha 1960, s. 599. 
331 MALIA, M., Sovětská tragédie ... , s. 298. 
332 PONOMARJOV B. N., Dějiny KSSS, Praha 1960, s. 597 dole. 
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kultury imperialistického Západu. Uvážila podmínky poválečného období a 

zahájila ofenzívu na ideologické frontě". 333 Tyto kampaně odstartované 

v roce 1946 měly za úkol zajistit ideologickou a politickou uzavřenost 

systému vůči Západu. V srpnu 1946 byl založen nový stranický časopis 

"Partijnaja žizň", který měl určovat politickou linii nižších stranických 

organizací, informovat o ideologické politice strany a organizačních 

záležitostech. List nebyl určen pro širokou stranickou veřejnost, ale výhradně 

pro funkcionáře. 334 V listopadu téhož roku bylo přijato usnesení ÚV VKS(b) 

o školení a doškolování vedoucích stranických pracovníků, ve kterém se 

hovořilo o nutnosti vybudovat při ÚV Vysokou stranickou školu, která by 

připravovala vedoucí stranické a státní funkcionáře pro jejich odpovědnou 

práci. Přípravu stranických pracovníkú v oblasti teorie a ideologie zajišťovala 

Akademie společenských věd při ÚV VKS(b), kontrolovaná agitpropem.335 

Stalin se Ždanovem usilovali o zvýšení politického uvědomění předních 

stranických funkcionářú, protože si uvědomovali reálný stav jejich znalostí 

marxismu-leninismu, historie a současného dění ve světě. Prověrková 

kampaň vedená Patoličevem a ideologická kampaň spuštěná Ždanovem 

zasáhly ve stejný čas sovětskou společnost. 

V únoru 194 7 inicioval Stalin v souladu se svou špionománií 

výnos prezídia nejvyššího sovětu o zákazu uzavírání manželství sovětských 

občanů s cizinci. V březnu 1947 stáli Stalin se Ždanovem za novou masovou 

prověrkou zaměřenou na ministerstva a centrální úřady. Tentokráte měly být 

v institucích zavedeny "soudy cti", které by řešily politické nedostatky a 

chyby?36 Po roce činnosti však jejich činnost upadla a tak byla během roku 

333 PONOMARJOV B. N., Dějiny KSSS, Praha 1960. s. 585 a 596- 98. 
334 VERT N., /strorija sovětskogo gosudarstva, s. 343. 
335 Přehled dějin SSSR, Praha 1967, s. 409. 
336 Jeden z prvních soudů cti byl uspořádán na ministerstvu zdravotnictví. Zabýval se 

případem sovětských mikrobiologů Ključevy a Roskina. Oba se již od třicátých let zabývali 
výzkumem možností léčby rakoviny. Na konci třicátých let objevili preparát KR "krucin" (obdoba 
francouzského tripazonu), jehož účinky však nebyly plně prokázány. V září 1945 projevil zájem o 
spolupráci s Roskinem Národní institut USA .. Klučeva, tehdy členka korespondentka Akademie 
lékařských věd SSSR, a její manžel se snažili využít této šance a obrátili se o pomoc na Mikojana a 
Ždanova. V roce 1946 vystoupili s tímto prcparátem v Akademii lékařských věd SSSR, o čemž 
informovaly 14. března 1946 lzvčstije. Následnč navštívil americký velvyslanec Walter Bedel Smith 
Ústřední institut epidemiologie a mikrobiologie. Sekretariát ÚV zabývající se tímto případem poté 
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1949 zastavena. Ncúspěch akce se projevil zejména tam, kde byly instituce 

ovládány silnou provázanou byrokracií. Počátek této kampaně vedl k posílení 

moci Ždanova a také A. A. Kuzněcova, který se na jejich činnosti aktivně 

podílel. Staly se nástrojem mocenských bojů, kdy si Ždanovova skupina 

vyřídila účty se zbytkem stoupenců Malenkova>0137 

Koncem roku byl uspořádán "soud cti" v sovětském 

námořnictvu. Admirál Kuzněcov a další byli obviněni z nezákonné výměny 

informací mezi Sověty a USA v oblasti vojenského námořnictva. Procesy 

s vysokými důstojníky probíhaly až do Stalinovy smrti a postihly řadu 

předních sovětských válečných veteránů.338 

Pád Alexandrova a nové vedení agitpropu 

Po dlouhá léta, ve kterých Alexandrov agitprop vedl, si kolem 

sebe vytvořil okruh vlastních spolupracovníků, které prosadil do funkcí 

v oddělení. Náměstky vedoucího oddělení byli V. S. Kružkov, P. N. 

Fedosejev, hlavní redaktor listu Izvěstije a později i Pravdy L. F. Iljičev339 , P. 

A. Saťjukov a další.340 

povolil vycestovat do USA akademikovi V. V. Parinovi, kterému byly předány důležité materiály 
týkající se zázračného preparátu. V souvislosti se zhoršujícími se vztahy s USA nařídil Stalin 
prošetřit styky vědců s americkým velvyslanectvím. Vedle toho probíhalo jednání mezi Sověty a 
Američany o atomovém tajemství, přestože už tehdy Molotov hovořil otevřeně, že tajemství výroby 
bomby už dávno neexistuje, a snažili se vyměnit svoji biologickou bombu v podobě léku na 
rakovinu za americké tajemsl ví. Američané obávající se zesílení sovětské vojenské hrozby výměnu 
odmítli. Mezitím 26. listopadu předal na své vědecké cestě do USA V. V. Parin své vědecké 
materiály a vzorky preparátu Američanům. Když se v únoru 1947 vrátil do Moskvy byl okamžitě 
zatčen a obviněn ze špionáže a následně dostal nevyšší trest- 25 let v pracovních táborech. Den po 
zatčení Parina rozhodl sekretariát ÚV o povolení vydat knihu Ključevy a Roskina a tím uveřejnit 
výsledky jejich bádání. Agitprop dostal nařízeno podpořit vydání knihy příznivými recenzemi. Brzy 
se však situace otočila a Stalin nařídil podrobit jejich chování politické kritice. Na ministerstvu 
zdravotnictví byl uspořádán soud cti, na kterém byli veřejně odsouzeni (obviněn byl Roskin, 
Klučeva i ministr zdravotnictví). Hlavní projev vytvořil vedoucí agitpropu Alexandrov, který 

přednesl Jeden z kolegů obou akademiků. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja ... , s. 292-300. 
33 Soudy cti se nevyhnuly ani samotnému aparátu ÚV. 23. září 1947 bylo rozhodnuto 

politbyrem vytvořit soud cti pod vedením nového vedoucího agitpropu Suslova. Terčem kritiky se 
stalo oddělení agitace a propagandy. Hlavní slovo si vzal A. A. Kuzněcov, který ve svém referátu 
podrobil kritice bývalé vedení oddělení. Kritizovala se kádrová politika Alexandrova, která 
nerespektovala třídní původ a stranickost. Zmiňovalo se především jméno náměstka vedoucího V. L. 
Sučkova, který se provinil ve své práci ve Státním nakladatelství zahraniční literatury. Viz: 
KOSTYRČENKO, Tajnaja .. , s. 301-302. 

338 BARSENKOV, A. S., VDOVIN, A. I., lstorija Rossiji ... ,s. 113. 
339 Leonid Fedorovič Iljičev (1906 - 1990, člen strany od r. 1924) pracoval od počátku 

třicátých let ve stranickém aparátu. V roce 1938 se stal odpovědným tajemníkem časopisu Bolševik 
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Ždanov chystal zásadní reorganizaci oddělení, aby konečně 

upevnil svoji kontrolu nad stranickým myšlením. Začal vyzdvihovat na 

odpovědná místa své vlastní kandidáty. Jedním z nich byl dosavadní 

pracovník Hlavní politické správy Rudé armády Dmitrij Trofimovič Šepilov. 

Během jejich prvního setkání v září 1947 Ždanov hovořil o linii formulované 

na zasedání politbyra osobně Stalinem, kterou nyní Sovětský svaz sleduje na 

ideologické a kulturní frontě. Stalin zdůraznil, že politika se musí stát 

základním principem života sovětských lidí. Masy musejí tuto politiku chápat 

a ztotožnit se s ní. Jmenovitě kritizoval Alexandrova a jeho kamarilu, za 

nesrozumitelnost jejich počínání a odtrženost od života obyčejných lidí.341 T. 

D. Šepilov byl následně jmenován náměstkem vedoucího oddělení Suslova, 

který nastoupil na místo odvolaného Alexandrova. 

Alexadrovův pád měl řadu příčin a lze říci, že vaz mu 

definitivně zlomila jeho vlastní vědecká práce v oboru filozofie. Dne 22. 

února 1946 se ředitel Institutu filozofie V. M. Světlov i S. I. Vavilov obrátili 

na Ždanova s oficiální žádostí o založení časopisu "Voprosy filosofij". V 

červenci 1947 Ždanov pozval k sobě B. M. Kedrova a sdělil mu, že s. Stalin 

sice zprvu byl proti založení časopisu, ale nyní jej podporuje. Kedrov byl 

následně pověřen vedením tohoto listu. 342 V čele listu sice nezůstal díky 

intrikám svého konkurenta M. B. Mitina na dlouho. Po smrti Ždanova byl 

obviněn z kosmopolitismu a Malenkov jej odvolal.343 

Ždanov se snažil prezentovat, jako protektor sovětské filozofie, 

podobně jako G. F. Alexandrov. Založení odborného časopisu vedlo k 

oživení sovětské filozofie. Byl svolán filozofický kongres, který se stal 

součásti stranické ofenzívy na poli vědy. Po filozofii se postupně strana 

a v později působil ve stejné funkci v nejvýznamnějším listu Pravda (1941- 1944). V letech 1944-
1948 vykonával funkci hlavního redaktora Izvěstií a později prvního náměstka vedoucího agitačně
propagačního oddělení. Od roku 1949 pracoval v listu Pravda na pozici prvního náměstka hlavního 
redaktora, kterým se stal v roce 1951 (do r. 1952). Po Stalinově smrti se připojil ke stoupencům 
Chruščova, který si Iljičeva zvolil jako hlavního dohlížitele nad sovětským tiskem a na začátku 
šedesátých let ho jmenoval tajemníkem ÚV. 

J40 v 
· SEPILOV ... , s. 75. 
341 ŠEPILOV, Vospominanija ... , s. 87- 89. 
342 BORISOV, S., Andrej Alexandrovič Ždanov .. . , Šadrinsk 1998, s. 31 - 32. 
343 ŽDANOV, J. A., cit. dílo, s. 375. 
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zaměřila i na ostatní vědy. Z podnětu ÚV byly později uspořádány diskuse o 

otázkách biologie ( 1948), fyziologie ( 1950), jazykovědy ( 1950) a politické 

ekonomie (1951).344 

V diskusi o filozofii byly odhaleny a kritizovány závažné 

nedostatky v rozvíjení marxisticko-leninské filozofie. Hlavní zásadou 

vědeckého přístupu měla být nadále stranickost a boj proti cizím 

filozofickým směrům. Kritizována byla bezideovost, objektivismus a 

kosmopolitismus, jako projevy buržoazní ideologie. Na počátku diskuse stála 

kritika knihy G. F. Alexandrova "Historie západoevropské filozofie", která 

získala v roce 1946 Stalinovu cenu. Iniciátorem kampaně byl Alexadrovův 

nadřízený tajemník Ždanov. Výsledkem bylo odvolání Alexandrova z vedení 

agitpropu a jeho přesunutí do čela Institutu filozofie A V SSSR.345 

Odsouzení Alexandrovovy knihy předcházela kritika práce 

agitpropu. Dne 19. března 194 7 na zasedání organizačního byra vystoupil 

Kuzněcov s kritikou časopisu "Sputnik agitátora", který byl následně 

likvidován sloučením s novým stranickým listem "Partijnaja žizň", který byl 

pod vlivem Ždanovových přívrženců.346 Odpovědnost za špatný stav 

časopisu i dalších listů byla svalena na Alexandrova.347 

Ždanovovi se tak konečně podařilo jej odstranit v září 1947 

z vedení a postupně odsouvat i jeho klienty. Na jeho místo byl jmenován 

nový chráněnec Ždanova Michail A. Suslov. Protože však vykonával zároveň 

funkci vedoucího oddělení zahraniční politiky ÚV, převzal většinu agendy 

oddělení jeho první náměstek T. D. Šepilov. Ten nahradil dosavadního 

prvního náměstka Fedosejeva, který se měl soustředit na práci v časopise 

Bolševik.348 Jmenování Suslova bylo míněno asi jako dočasné opatření, než 

se Ždanovovi podaří najít nového zkušeného pracovníka. Hlavním 

344 PONOMARJOV, B. N., Dějiny KSSS ... , s. 600-601. 
345 V čele této instituce zůstal až do r. 1954, kdy si jej Malenkov povolal do vlády jako 

ministra kultury. Odstranění Malenkova z postu předsedy RM SSSR vedlo k odchodu G. F. 
Alexandrova. 

346 Oba časopisy byly zřízeny, aby pomáhaly organizační práci strany, která byla 
v odpovědnosti A. A. Kuzněcova. Samotné vydávání časopisu bylo v kompetenci agitpropu. 

347 Politbjuro CK ... s. 241. 
348 Usnesení bylo přijato 17. září 194 7. Viz: Politbjuro CK ... , s. 51. 
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kandidátem byl nadějný Šepilov, ale prozatím neměl s řízením ideologického 

úseku příliš zkušeností. 349 

Následně se v aparátu agitpropu přehnala čistka, která 

vyvrcholila konáním "soudů cti" pod patronátem Suslova za aktivní 

spolupráce A. A. Kuzněcova, který vybíral členy soudu a účastnil se 

zpracování hlavních projevů. První soud se zaměřil na práci B. L. Sučkova, 

který byl činěn zodpovědným za to, že Američané získali informace o hladu 

v Moldávii a tajné zprávy o sovětském atomovém programu.350 Další soud cti 

se konal o měsíc později v říjnu, ve kterém byli podrobeni kritice další 

vedoucí pracovníci oddělení. 351 

V.l Kritika Ukrajiny a Běloruska, Kaganovičova 

mise 

V únoru 194 7 bylo svoláno plénum ÚV, které projednávalo 

nejožehavější otázku národního hospodářství - zemědělství. To se 

ocitlo vzhledem k neúrodě předcházejícího roku v katastrofálním stavu?52 

V mnohých oblastech země se opět začal objevovat hladomor. Terčem 

kritiky se staly především obilnářské republiky Ukrajina a Bělorusko. Hlavní 

referát přednesl A. A. Andrejev.353 Usnesení ÚV formulovalo hlavní úkol -

upevnit kolchozní hospodářství, zvýšit produkci zrnin, průmyslových plodin 

349 V aparátu ÚV pracoval již ve třicátých letech. Během čistek, když bylo zlikvidováno 
vedení jednotlivých oddělení i s jeho patrony Eichem, Jakovlevem a Baumanem, musel jako řadový 
pracovník odejít do Akademie včd a věnovat se vědecké činnosti a přednášení na Institutu. Během 
války začal jako vojenský komisař pracovat na politické úrovni. 

35° KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 301-302. 
351 Náměstek vedoucího K. S. Kuzakov a vedoucí odboru kádrů M. I. Ščerbakov byli 

obviněni ze ztráty bdělosti a následně vyloučeni ze strany. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja 
politika ... , s. 303. 

352 Zajímavá je vzpomínka Stalinovy dcery, která popisuje (sice z druhé ruky), jak Stalina 
během jeho dovolené v roce 1946 navštívili vysoce postavení funkcionáři z Ukrajiny a přivezli 

s sebou velké množství melounů, dýní, zeleniny, ovoce a snopy zlaté pšenice, aby vůdci dokázali, 
jak bohatá je Ukrajina. Situace však byla přesně opačná, neboť v republice se znovu objevil kvůli 
katastrofální neúrodě hladomor. Světlana uvádí historku, kterou se dozvěděla od Stalinovy 
hospodářky, jako příklad toho, jak byl otec klamán. Viz: ALLILUJEVA, Dopisy příteli ... s. 121. 

353 Do roku 1946 zodpovídal za resort zemědělství, přestože vedením zemědělského byra 
RM byl pověřen Malenkov. 
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a zefektivnit práci STS. V této souvislosti bylo rozhodnuto vytvořit v rámci 

ministerstva zemědělství hlavní správu strojních a traktorových stanic,354 

která by sjednocovala řízení všech záležitostí STS.355 Součástí tohoto 

direktivního řešení problémů bylo také rozhodnutí o upevnění politické práce 

na vesnici. Proto se nařizovalo vedoucím stranickým a státním pracovníkům, 

aby pravidelně navštěvovali kolchozy a sovchozy a osobně vyvíjeli 

stranickou a politickou práci. V STS byla zřízena nová funkce zástupce 

ředitele pro politické věci, který musel dohlížet na plnění plánu a spolupráci 

kolchozů s STS.356 

Vedle špatného stavu zemědělství na Ukrajině a v Bělorusku 

Stalina rozčilovalo i neutuchající nacionální hnutí, se kterým si neumělo 

místní vedení poradit. Zatímco u menších národů nebyl problém pacifikovat 

jejich národní sebevědomí a odpor k sovětskému zřízení deportací na Sibiř či 

do kazašských stepí, Ukrajinců bylo na takovéto radikální řešení příliš 

mnoho. Stalin se rozhodl zesílit tlak na místní funkcionáře a zintenzivnit 

práci místního MGB. 

Po ukončení pléna se politbyro ÚV zabývalo obsazením 

vedoucích postů v republikách. Když se hovořilo o Ukrajině, bylo na 

Stalinův návrh357 rozhodnuto ponechat Chruščovovi post předsedy rady 

ministrů USSR a prací prvního tajemníka pověřit člena politbyra L. M. 

Kaganoviče. 358 

354 Strojně traktorové stanice (STS) vznikaly jako nástroje kolektivizace. Měly monopol na 
zemědělskou techniku a po červnu 1931 byly pověřeny organizací práce v družstev a dodávkami 
jejich produkce. STS se staly rozhodujícím a nejmocnější institucí venkova. Viz: BULLOCK, A., 
Stalin a Hitler, paralelní životopisy, Praha 1995, s. 266- 267. 

355 Viz: KSSS v rezolucích a usneseních sjezdil, konferencí a plenárních zasedání ÚV 1946-
1963, Praha 1985, s. 103. 

356 Viz: KSSS v rezolucích ... , Praha 1985, s. 117. 
357 KAGANOVIČ, Pamjatnyje zapisky, s. 547; Politbjuro CK ... s. 46-47. 
358 Stalin jej zvolil z několika důvodů. Byl to bezohledný organizátor a spolehlivý plnitel jeho 

úkolů a především měl s řízením Ukrajiny zkušenosti z dvacátých a třicátých let. Kaganovič působil 
na Ukrajině od roku 1925 ve funkci generálního tajemníka ÚV Ukrajiny. Z funkce byl odvolán 
v roce 1928 na nátlak nespokojených aparátníků a místních stranických představitelům s jeho stylem 
vedení. Tehdy Stalin ještě vyšel tomuto nátlaku vstříc. 
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Chruščov a Ukrajina 

Ukrajina byla od počátku Svazu klíčovou republikou. Na jejím 

území žilo ve třicátých letech téměř 50 milionů obyvatel, což představovalo 

jednu pětinu obyvatelstva předválečného SSSR. Národněhospodářský 

význam republiky byl obrovský. Na jejím území ležely důležité zemědělské 

oblasti, na nichž se sklízela 115 obilnin a které produkovaly například % 

cukru>"59 Před válkou se na ní nacházela centra strojírenství a těžby 

strategických surovin, zejména uhlí a železné rudy. Donbas a Podněstří byly 

nejvýznamnějšími středisky průmyslu a energetiky předválečného SSSR. 

Postupný hospodářský vzestup země narušily masivní čistky roku 1937, které 

pokračovaly ještě celý následující rok a poté se přenesly na nově získané 

západní oblasti, a tak narušily slibný vývoj. 

Velká čistka zlikvidovala nejvyšší ukrajinské vedení i vedoucí 

kádry hned v několika vlnách. Pogrom na stranické činitele postihl všechny 

oblasti i města republiky včetně centrálních institucí a tak se stranické vedení 

ocitlo v troskách. Nejvyšší představitelé strany Kosior, Postyšev a Čubar byli 

nejprve převedeni na jiné funkce a poté zlikvidováni. Novým prvním 

tajemníkem strany byl v lednu 1938 jmenován N. S. Chruščov. Přestože byl 

počátek jeho politické činnosti spojen s Ukrajinou, posledních osm let 

pobýval v Moskvě, proto nebyl ze svého jmenování nikterak nadšený. Další 

otázkou takovéto nominace bylo, zda ve funkci setrvá, či bude po příjezdu na 
• v 360 mtsto zatcen.-

Před odjezdem na Ukrajinu byl nucen st zajistit budoucí 

spolupracovníky, protože většina tamních funkcionářů byla zlikvidována a 

nebo neměli žádné zkušenosti s řídící prací na vysokých postech. Navštívil 

proto kádrovou· správu a Malenkova, kterého požádal o několik stranických 

pracovníků z aparátu ÚV a moskevské stranické organizace. Malenkov 

359 BARANSKU, N. N., Hospodářský zeměpis SSSR, Svět sovětů, Praha 1954, s. 224-239. 
360 Stalin si pozval k sobě Chruščova a sdělil mu, že bude poslán na Ukrajinu jako nový první 

tajemník, vedle toho, že povede i oblastní a městkou stranickou organizaci v Kyjevě. Dosavadní 
první tajemník Kosior přejde do sovnarkomu, jako nový první náměstek Molotova. Viz: 
CHRUŠČOV, N. S., cit. dílo, sv. 1., s. 145- 146. 
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žádosti vyhověl. Jako druhého tajemníka republiky doporučil svého náměstka 

Burmistěnka. 361 

Po příjezdu nového vedení bylo svoláno na 27. ledna 1938 

plénum ÚV UKS(b ), kterému byli představeni a následně kooptováni. Kosior 

byl zbaven funkce a odjel do Moskvy na post prvního námčstka předsedy 

sovnarkomu. O několik dní později byl zatčen a zastřelen?62 Chruščov začal 

budovat nové vedení republiky a vytvářet vlastní kádrové impérium. Mnozí 

z jeho "vyzdviženců" jej později budou následovat do Moskvy a zaujmou 

nejvyšší místa. 

Druhý tajemník strany M. A. Burmistěnko byl rodilý Ukrajinec. 

Chruščov si jej velice vážil a lze říci, že společně vytvořili tandem 

připravující Ukrajinu na válku. Chruščov si s sebou přivedl ještě jednu 

klíčovou postavu - Demjana Sergejeviče Korotčenka, kterého si již v únoru 

1938 vybral jako předsedu ukrajinského sovnarkomu, přestože teprve 

nedávno převzal post prvního tajemníka Dněpropetrovské oblasti. 363 Na jeho 

místo oblastního tajemníka byl poslán (po poradě se Stalinem) Zadiočenko. 

Republiku řídila čtveřice funkcionářů přišlých z Moskvy -

první tajemník Chruščov, druhý tajemník Burmistěnko, předseda rady 

lidových komisařů Korotčenko a lidový komisař vnitra Serov. Kolotoč 

kádrových přesunů a zatýkání neustal, Chruščovovo vedení v zaběhnuté 

praxi nadále pokračovalo. Z funkce musel odejít i předseda prezídia 

Nejvyššího sovětu Ukrajiny, kandidát politbyra ÚV VKS(b), Grigorij 

Ivanovič Petrovskij.364 Během patnácti měsíců se na tomto postu vystřídali 

čtyři lidé. 

Ani Chruščovovo postavení nebylo na Ukrajině trvalé a jisté. 

Kolotoč kádrových změn nutil ke stálým přesunům z místa na místo. 

Rozhodování bylo čistě ve Stalinových rukou a bylo nezvratné. Jen 

361 CHRUŠČOV, N. S., cit. dílo, sv. I., s. 145- 146. 
362 VASILEV, V., The Ukrainian Politburo 1934- 1937, s. 194., In: REES, E. A., The Nature 

oj Stalin 's Dictatorship. The Politburo, 1924- 1953. s. 168- 199. 
363 Korotčenko se pracoval již počátkem třicátých let pod Chruščovem v Moskvě. Čistky mu 

umožnili vstup do vysokých funkcí na oblastní úrovni a poté v Ukrajinské republice. 
364 Kupodivu nebyl zatčen, ale pouze odstaven na bezvýznamný post do muzea V. I. Lenina 

v Moskvě, kde se dočkal i svolání XX. sjezdu KSSS. 
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výjimečně bylo možné Stalina přesvědčit. Jedním takových případů byl 

požadavek Molotova, aby Chruščov odešel z Ukrajiny a stal jeho prvním 

náměstkem. Molotov neměl v sovnarkomu dostatek kvalifikovaných kádrů 

s dostatečnou politickou praxí a jménem, neboť většina jeho náměstků byla 

v předcházejícím období zlikvidována. Chruščov však přesvědčil Stalina, že 

by nebylo dobré, aby v dobách nejvyšších válečných příprav opouštěl práci, 

se kterou se právě sžil. 

Během války se Chruščov, Burmistěnko a Korotčenko účastnili 

vojenských operací jako členové vojenských rad ve funkcích politických 

komisařů. Burmistěnko přišel však během prvního roku o život současně 

s velitelem frontu Kirponosem. Tím se Chruščov zbavil svého možného 

konkurenta a zároveň spojence Malenkova. Během léta 1941 byla Ukrajina 

okupována Němci a Chruščov přišel o svoji satrapii. Nadále se účastnil 

politické práce armád, zatímco Korotčenko vedl operace partyzánů 

v německém týlu a řídil ilegální komunistickou stranu. Postupné 

osvobozování vedlo v roce 1943 k obnovení stranických i vládních institucí 

Ukrajinské republiky. Dokončení osvobození území SSSR a vstup no Rudé 

armády do střední Evropy však neznamenal definitivní konec vojenských 

operací. Ještě řadu let pokračoval v mnohých oblastech odpor místního 

obyvatelstva proti sovětské moci?65 To se týkalo zejména oblastí Západní 

Ukrajiny, za kterou nesl zodpovědnost před Stalinem N. S. Chruščov, který 

se znovu vrátil na svůj post prvního tajemníka a v březnu 1944 získal i post 

předsedy rady lidových komisařů USSR.366 

365 GELLER, M., NĚKRIČ, A., lstorija Rossiji. Utopija u vlasti /945- 1985. Moskva 1996, 
s. 8- ll. 

366 L. P. Kornijec ( 190 I - 1969) vykonával post předsedy sovnarkomu Ukr<Yiny v letech 1939 
- 1944, poté se stal prvním náměstkem Chruščova, který jej ve funkci nahradil. Během války se 
účastnil bojů jako člen vojenských rad. Významně se zasloužil o evakuaci ukrajinského průmyslu na 
Východ. Do nejvyššího ukrajinského vedení postoupil z Dněpropetrovské oblasti, kde se stal po 
příchodu Chruščova na Ukrajinu druhým tajemníkem. Následně vykonával několik týdnů funkci 
předsedy prezidia ukrajinského nejvyššího sovětu. Viz: CHRUŠČOV, N. S., cit. dílo, sv. I., s. 149, 
175 a 399. 
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Tandem Chruščov a Kaganovič na Ukrajině 

Chruščov z počátku jmenování Kaganoviče kvitoval 

s povděkem, nicméně postupně se jejich vzájemní vztah pokazil. Chruščov 

odvykl pracovat pod přímou kontrolou centra a zejména Kaganovičovým 

pracovním metodám. Ukrajina nebyla Stalinem ostře sledována jenom díky 

problémům v této sovětské obilnici ale zejména ve spojitosti s rozsáhlou 

protisovětskou činností zbytků národních bojůvek. 

Kaganovič odjel na Ukrajinu ještě koncem února, aby se mohl 

zúčastnit pléna ÚV Ukrajinské KS, na kterém byl potvrzen ve funkci prvního 

tajemníka strany, což bylo běžnou praxí. Mezitím byl zbaven svých 

povinností v Moskvě.367 Kromě výměny prvního tajemníka ukrajinské strany 

došlo i k dalším kádrovým přesunům. Tajemníkem ÚV KS Ukrajiny pro 

zemědělské záležitosti se stal N. S. Patoličev a tajemníkem pro průmysl se 

stal D. S. Korotčenko. Post druhého tajemníka ÚV byl zrušen a zůstal 

neobsazen368
. 

Ihned po svém nástupu do svého staronového úřadu, zahájil 

Kaganovič masovou kritiku stranické práce v republice. Okamžitě objevil 

jako hlavní nebezpečí buržoazní nacionalismus. Z jeho tolerance obvinil i 

tajemníky místního ÚV K. Z. Litvina a I. D. Nazarenka a také člena 

ukrajinského politbyra odpovědného za propagandu D. Z. Manuilského. Pod 

vedením Kaganoviče bylo vypracováno usnesení ÚV KS(b)U, které 

upozorňovalo na nutnost zlepšit ideově-politickou výchovu kádrů a zesílit 

boje proti projevujícímu se buržoaznímu nacionalismu nacionalismu. 

Podobná situace se opakovala i v Bělorusku. Z postu prvního 

tajemníka strany byl v březnu odstraněn Pantěleimon Kondratěvič 

Ponomarenko, který zůstal ve funkci předsedy rady ministrů. Prvním 

367 Kromě vedení byra byl zbaven i řízení ministerstva průmyslových materiálů a přestal být 
náměstkem předsedy rady ministrů. Byro rady ministrů pro dopravu a spoje v jehož čele stál 
Kaganovič bylo spojeno s byrem pro paliva a energetiku v čele sL. P. Berijou, který zůstal v čele 
sjednoceného byra (byro pro suroviny a dopravu při RM). Viz: Politbyro CK .. . , s. 45-46. 

368 D ' . . . k ' I D S K • k · o teto reorgamzace JeJ vy ona v a . . orotcen ·o. 
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tajemníkem se stal Nikolaj Ivanovič Gusarov.369 Nově byla obnovena funkce 

tajemníka pro zemědělské záležitosti, do které byl nominován S. D. 

lgnatěv. 370 Dalšími tajemníky byli jmenováni V. N. Malin371 (pro průmysl) a 

M. T. Jovčuk372 (pro agitprop). Bývalý druhý tajemník republiky N. V. 

Kiselev373 byl vyslán jako nový inspektor do aparátu ÚV. 374 

Kaganovič na Ukrajině ostře sledoval jednak situaci na vesnici, 

boj s antisovětskými živly a také obnovu průmyslu. Během pobytu na 

Ukrajině podnikal řadu cest po zemi, při kterých navštěvoval přední podniky 

republiky. Péči věnoval obnově prttmyslu v oblasti Záparoží a Doněcka. 

Během svých výprav často zasahoval do kádrových záležitostí v oblastech a 

d / 1 / /V 175 vyzve ava no ve tvare.-

Chruščovovo postavení na Ukrajině bylo sice vážně otřeseno, 

ale nadále zůstal členem politbyra a podílel se na vedení republiky. Stranický 

aparát však přestal být ovládán jeho lidmi. Kaganovič s sebou z Moskvy 

přivedl Patoličeva, který opustil funkci tajemníka ÚV VKS(b). Pobyt 

Kaganoviče a Patoličeva vyvrcholil čistkou ve vedení oblastních a městských 

stranických výborů.376 Vážně kritizovali správu kádrů ÚV UKS(b), která byla 

369 N _ L Gusarov ( 1905 - 1985), od roku 1946 pracoval v aparátu ÚV v oddělení prověrek 
stranick~ch organizací pod vedením N. S. Patoličeva. 

3 0 Podobně jako Gusarov pracoval od roku 1946 v Oddělení ÚV prověrek stranických 
organizací, ale nikoliv jako inspektor, ale jako náměstek vedoucího Patoličeva. V Bělorusku 
vykonával funkci tajemníka pro zemědělské záležitosti a později druhého tajemníka ÚV. V roce 
1949 v průběhu leningradské aféry byl poslán do Uzbekistánu jako zplnomocněnec ÚV a tajemník 
středoasijského byra ÚV VKS(b). 

371 V. N. Malin (1906 - 1982) vykonával post tajemníka Běloruska v letech 1939 - 1947. 
Patřil do skupiny aparatčiků kolem Malenkova a Ponomarenka. Během leningradské aféry se stal 
tajemníkem leningradského městského výboru ( 1949- 1952). 

372 M. T. Jovčuk (1908 - 1990) byl v letech 1944 - 1947 náměstkem vedoucího agitačně
propagačního oddělení a v letech 1947- 1949 tajemníkem ÚV KS Běloruska. 

m N. B. Kiselev ( 1903- 1983) patřil okruhu chráněnců Ponomarenka a Malenko v a. Během 
let 1940- 1944 pracoval jako náměstek vedoucího správy kádrů G. M. Malcnkova. Po smrti Stalina 
pracoval v čele oblastních výborů strany v různých oblastech SSSR. 

374 Již v prvních letech po válce docházelo uvnitř republiky k častým kádrovým přesunům, 
podobně jako po celém SSSR. Například během prvních poválečných let bylo vyměněno na 90% 
tajemníků místních stranických výborů. V Minské oblasti dokonce 96%.Viz: Kaderpolitik und 
Saubenmgen in der KPdSU. S. 197. 

375 KAGANOVIČ, L. M., Pamjatnyje zapisky, s. 548- 550. 
376 O téměř padesát let později L. M. Kaganovič vzpomínal v rozhovoru s vojenským 

historikem Kumaněvem na L. L Brežněva v souvislosti se svým pobytem na Ukrajině. Brežněva si 
tehdy hluboce cenil pro jeho schopnosti. Kaganovič jej charakterizoval jako klidného, rozumného a 
rozvážného pracovníka. Proto ho vyzvedl na post prvního tajemníka záporožské oblasti. Společně se 
seznámili již během války, kdy Kaganovič pobýval na jižním úseku fronty, kde Brežněv pracoval 
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řízena Chruščovovým blízkým spolupracovníkem tajemníkem ÚV UKS(b) 

A A J •v 377 . . ep1sevem. 

Na konci roku 1947 byl Kaganovič povolán zpět do Moskvy, 

kde jej Stalin zařadil opět mezi své náměstky a postavil do čela Státního 

výboru materiálně-technického zásobování.378 Vedením strany na Ukrajině 

byl znovu pověřen N. S. Chruščov. Řízení ukrajinské rady ministrů předal 

Korotčenkovi. Tato personální změna vedla k obnově pozic Chruščova 

v republice. Patoličev odešel z pozice tajemníka ÚV UKS(b) a stal se prvním 

tajemníkem rostovské oblasti. 379 Jedním z tajemníků ukrajinského ÚV se stal 

Leonid Georgijevič Melnikov,380 který brzy postoupil na místo druhého 

tajemníka republiky. 

Podle Roje Medvěděva byl Kaganovič odvolán Stalinem proto, 

že ztratil důvěru tamní stranické elity a nebyl ochoten spolupracovat 

s Chruščovem. Jejich konflikty vyvolávaly nepříjemnou situaci 

v republikovém vedení. Kaganovič byl krajně neoblíben. Posílal Stalinovi 

zprávy bez toho, že dal podepsat Chruščovovi, jako předsedovi ukrajinské 

d . . o 381 ra y m1mstru. · 

Období Kaganovičovy mtse na Ukrajině částečně oslabilo 

postavení Chruščova v této republice, které se již zcela neobnovilo. Teprve 

po Stalinově smrti se podařilo Chruščovovi zlomit vliv nově dosazených 

tváří jako byl Melnikov, kteří byli nahrazeni jeho lidmi. Přesto však 

jako politický komisař. Viz: KUMANĚV, G. A., Dvě besedy sL. M. Kaganovičem, s. 120, in: 
Novaja i novějšaja Istorija. 1999/2, s. I O I - 123. 

377 KAGANOVIČ, L. M., Pamjatnyje zapisky, s. 552- 553. 
378 Kaganovič splnil svoji úlohu, zahájil čistku s důrazem na boj s buržoazním 

nacionalismem. Následně vzbuzoval spíše negativní odezvy místní byrokracie. Chruščov se tedy 
mohl vrátit na své původní místo. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 361. 

379 Na situaci na Ukrajině vzpomíná i V. Semičastnyj (v letech 1961- 1965 předseda KGB) 
"Vyslání Kaganoviče do Kyjeva v březnu 1947 se hned od počátku jevilo jako neúspěšné. Mezi 
Ukrajinci vzbudilo odpor a signály o tom se zanedlouho dostaly až k samotnému Stalinovi. První se 
Kaganovičovým praktikám vzepřel Patoličev. Stalinovi oznámil, že pod takovým člověkem pracovat 
nebude, a odjel dělat tajemníka rostovského oblastního výboru strany". Srovnej: SNIEGOŇ T., 
Lubjanka ll/. Patro, Svědectví předsedy KGB z let 1961-1967 Vladimíra Semičastneho, Praha 1998; 
CHRUŠČOV, N. S.,Vospominajija. 1zbrannyje fragmenty. Moskva 1997, s. 211. 

380 L. G. Melnikov ( 1906 - 1981) byl dlouholetý pracovník stranického aparátu. Před válkou 
pracoval ve Správě kádrů ÚV pod vedením Malenkova, ze kterého přešel na vedoucí posty 
v oblastech. V letech 1944- 1947 stál v čele stranického výboru stalingradské oblasti. 

381 MEDVĚDĚV R., Oni okruža/i Stalina. s. 115- 116. 
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v posledních letech Stalinova života představovala Ukrajina značný kádrový 

potenciál pro dosazování jemu zavázaných osob do důležitých funkcí 

v Moskvě. 

V.2 Období dominance ždanovců 

Leningradská skupina kolem Ždanova dosáhla v roce 1947 

klíčových pozic v aparátu strany a vedení rady ministrů. Přestože řada jeho 

chráněnců opustila svá postavení v centrálním aparátu, Ždanov byl na 

vrcholu své kariéry. Dvě diskuse o knize G. F. Alexandrova a podobně 

vedené kritiky práce ekonoma E. S. Vargy posílily postavení jeho skupiny 

v agitpropu. Boj s kosmopolitismem spuštěný na přímý pokyn Stalina vedl 

k nárůstu jeho vlivu v celospolečenském měřítku. 

Postavení leningradské skupiny se posílilo i ve vládě, protože 

Vozněsenskij byl zpravila pověřován jejím řízením a zároveň byl na podzim 

roku 1946 kooptován do jejího zahraničněpolitického výboru tzv. šestky, 

která se tak stala sedmičkou. V roce 1947 byl převeden mezi plnoprávné 

členy politbyra, čímž upevnil své postavení v sovětském vedení. Zabýval se 

komplexním řízením sovětské ekonomiky a sovětského kabinetu. Dále byl 

přibrán mezi Stalinovy náměstky ve vládě Vozněsenského náměstek 

v gosplanu Saburov. 382 

Výměna vedení Ukrajiny a Běloruska měla důsledky pro celou 

nejvyšší elitu SSSR. Potřeba nových kádrů pro obsazení nejvyšších postů na 

Ukrajině a v Bělorusku způsobila odchod Kaganoviče a Patoličeva z centra 

politického života na periferii. Z pohledu rozložení mocenských pozic to 

přineslo oslabení Ždanovova vlivu v aparátu strany, kde ztratil velké 

množství chráněnců (Gusarov, Ignatěv atd.). Patoličeva nahradil ve vedení 

oddělení M. A. Suslov, který se stal i tajemníkem ÚV, což znamená, že 

382 Saburov působil od roku 1938 v gosplanu, náměstkem předsedy Vozněsenského se stal 
v březnu téhož roku a od roku 1940 dokonce prvním náměstkem. Náměstkem Stalina ve vládě byl 
v letech 1941 - 1944, 1947- 1953. 
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v sekretariátu ÚV převzal dohled nad stranickými 
. . 

orgamzacem1 a 

mezinárodním komunistickým hnutím, které spravoval společně se 

Ždanovem. 

Podle některých údajů utrpěl Stalin v roce 1947 několik 

menších mozkových příhod, které ho zbavovaly možnosti plně se věnovat 

práci, tak jak byl dříve zvyklý, což upevnilo postavení jeho nejbližších 

spolupracovníků. Tento rok si opět prodloužil svůj pobyt na jihu.383 V únoru 

se vzdal funkce ministra ozbrojených sil SSSR, kterou byl pověřen jeho 

náměstek N. Bulganin. 

Zároveň bylo vydáno Usnesení politbyra o orgamzac1 práce 

Rady ministrů SSSR, které přineslo zřízení osmi podřízených byr, do jejichž 

čela byly postaveni náměstkové předsedy. 

- byro pro zemědělství - Malenkov 

- byro pro metalurgii a chemii - Vozněsenskij 

- byro pro strojírenství - Saburov 

-byro pro paliva a elektrárenství- Berija 

- byro pro potravinářský průmysl - Mikojan 

- byro pro dopravu a spoje - Kaganovič 

-byro pro lehký průmysl- Kosygin 

- byro pro kulturu a zdraví - Vorošilov 

Molotov a Andrejev nebyli pověřeni vedením žádného byra. 

Molotov byl prvním náměstkem Stalina a fakticky v jeho nepřítomnosti 

vládu řídil, přičemž nadále vedl zahraniční politiku SSSR. Po jistý čas byl 

opět Stalinem akceptován jako jeho zástupce a jeho pravomoci byly 

posilovány. 384 Andrejev stál v čele komise stranické kontroly, kromě toho byl 

členem byra pro zemědělské hospodářství a byl zařazen do byra rady 

ministrů. Jeho skutečná úloha v sovětském vedení neustále klesala. Na jeho 

úkor získával rozhodující slovo v zemědělských záležitostech Malenkov. 

383 V roce 1947 zahájil svůj pobyt již 16. srpna a zpět do Moskvy přije12l. listopadu. 
384 V sovětské hierarchii nadále zastával pozici ihned za Stalinem. V roce 1947 byl 

následován Ždanovem. 
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Byro rady ministrů se skládalo ze Stalina, Molotova, Beriji, 

Malenkova, Vozněsenského, Vorošilova, Mikojana, Kaganoviče, Kosygina a 

Saburova. Bylo pověřeno několika úkoly: 

-projednávat státní hospodářský plán, rozpočet, bilance a fondy atd.; 

-řešit všeobecné otázky řízení vlády; 

-bezprostředně kontrolovat některá ministerstva nezahrnutá pod 

pravomoc jednotlivých byr (státní kontroly, spravedlnosti atd.). 

Otázky ministerstva zahraničí, zahraničního obchodu, 

bezpečnosti a obrany podléhaly politickému byru ÚV.385 Což fakticky 

znamenalo, že příslušely výlučně Stalinovi a mohly být probírány na 

neformálních jednáních úzkého kruhu v Kuncevu. 

V prosinci 1947 Stalin postavil před politbyro otázku rozdělení 

gosplanu. Vznikly tři samostatné státní výbory. Státní výbor materiálně

technického zásobování (gossnab) vedený Kaganovičem převzal plánování 

těžby a distribuce klíčových surovin. 386 Vozněsenski j zůstal nadále v čele 

gosplanu, který byl zbaven koordinace výroby, těžebního a zásobovacího 

sektoru. Vedle těchto dvou byl vytvořen i státní výbor pro zavedení moderní 

techniky. Do čela byl postaven dosavadní ministr dopravního strojírenství 

Vjačeslav Alexandrovič Malyšev (1902 - 1957)?87 Vozněsenskij zůstával 

v pozici vrcholového manažera, ale jeho vliv na některé sektory sovětské 

ekonomiky zeslábl. 

Dva roky po válce se začal pod vedením Kuzněcova a Ždanova 

připravovat nový sjezd strany, který by legalizoval změny, ke kterým došlo 

po roce 1939. Zárovei'í by posílil jejich postavení v novém ÚV. Na únorovém 

plénu v roce 1947 vystoupil Ždanov s rozhodnutím sezvat řádný XIX. sjezd 

385Politbjuro CK .. .. s. 39-43. 
386 KAGANOVIČ, L. M., cit. dílo, s. 553 - 554. 
387 V. A. Malyšev patřil mezi generaci stalinských technokratů, kteří zaujali nejvyšší místa 

během čistky. Do strany vstoupil v roce 1926. Na počátku třicátých let vystudoval Vyšší moskevské 
technické učiliště N. E. Baumana. V roce 1939 vystřídal svého patrona L. M. Kaganoviče na postu 
lidového komisaře těžkého průmyslu. Poté pracoval v čele různých průmyslových resortů až do své 
smrti v roce 1957. Během války se dostal do bližšího kontaktu s Berijou, který dohlížel na vojensko
průmyslový komplex. Následně se Malyšev podílel i na atomovém projektu. 
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VKS(b) na konec roku 1947 nebo na začátku roku 1948. Hlavním tématem 

měl být nadále katastrofální stav zemědělství. 388 Vedle toho měl sjezd vytyčit 

cestu v pokračujícím rozvoji socialismu. Stalin chtěl ve spojitosti s 

kosmopolitismem zařadit do stranického programu i kritiku evropské 

integrace. 389 

Ke svolání sjezdu ani konference za života Ždanova nakonec 

nedošlo. Přestala být svolávána i plenární zasedání. Připravovaný sjezd by se 

stal triumfem Ždanovovy skupiny. Jeho konání by bylo zcela v režii skupiny 

stranických funkcionářů kolem něho a Kuzněcova, kteří by měli rozhodující 

podíl na složení nového ÚV, což muselo vyvolávat odpor a zákulisní intriky 

jejich protivníků- Beriji a Malenkova. 

Agitprop mezi Suslovem a Šepilovem 

Ve vedení stranického aparátu došlo během roku 1947 

k důležitým mocenským přesunům, které již byly z části nastíněny. Již 

v květnu 1947 byl Suslov zařazen mezi tajemníky ÚV. Zodpovídal za správu 

prověrek stranických orgánů a mezinárodní komunistické hnutí. V letech 

1946 - 194 7 se postupně ocitl v čele třech klíčových oddělení ÚV. Po 

reorganizaci v září 194 7 řídil agitprop a mezinárodní oddělení a zůstal jedním 

ze čtyř tajemníků ÚV. Nahradil N. S. Patoličeva, který odešel z Moskvy na 

Ukrajinu a později do Běloruska. 

M. A. Suslov postupně nahrazoval v řízení ideologického úseku 

a mezinárodního komunistického hnutí Ždanova, jehož zdravotní stav se 

kvůli srdečnímu onemocnění a alkoholu zhoršoval. Ždanov se naopak 

v otázkách ideologie více spoléhal na svého stoupence Šepilova, kterého 

prosadil do funkce prvního náměstka vedoucího agitpropu. 390 Ten se 

etabloval jako schopný organizátor ideologických kampaní a znalec sovětské 

kulturní tvorby. Suslov, jak vyplývá ze vzpomínek Šepilova, nebyl během 

388 Ždanov byl postaven do čela komise ÚV pro vypracování nového programu strany 
(PYŽIKOV, Rožděnije .. s. 239). 

389 BARSENKOV, VDOVIN, cit. dílo, s. 145. 
390 ŠEPILOV, T. D, cit. dílo, s. 88- 89. 
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Ždanovova života do chodu oddělení příliš zapojen, protože většinu agendy 

musel vyřídit Šepilov, nicméně později se prokázal jako úspěšný protektor 

sovětské ideologické scény. 

Ždanov musel předkládat podle Stalinových pokynů stále nové 

a nové úkoly, které dostával během neformálních večerních jednáních na 

dače v Kuncevu. Jako znalec kulturního života země, vždy zadával konkrétní 

požadavky, formuloval návrhy a závěry usnesení. Pro sebe nikdy 

nevyžadoval vypracování hotových textů, ani vystoupení, jak se stalo později 

u většiny jeho nástupců zvykem, nebo si je přinejmenším na závěr upravoval 

podle svého.391 

Stalin velmi kritizoval operu V. Muradeliho "Velikaja družba", 

která se následně stala terčem stranické kritiky. Ždanov pověřil inscenováním 

ideologické akce Šepilova. Pod jeho vedení celý tým ideologů připravil 

podklady a následné usnesení ÚV, které poté předložil Ždanovovi. Ten ale 

vystoupil s vlastním projevem na svolané schůzi předních sovětských 

hudebních tvůrců a zástupců sovětského vedení. Následně byla uspořádána 

kritika celé repertoárové politiky sovětských divadel. 392 

Propuknutí antisemitské kampaně 

Prvotní impulsy, které přinesly do sovětské politiky téměř 

otevřený antisemitismus vzešly z řad stranického aparátu?93 Židovská 

kulturní odlišnost v něm vzbuzovala značnou nedůvěru, ale rozhodně nešlo o 

391 ŠEPILOV, D. T., cit. dílo, s. 93- 96. 
392 Stranické vedení zastupovali Ždanov, Kuzněcov, Suslov, Popov a Šepilov. První 

vystoupil na zasedání Ždanov, který přednesl velmi ostrou řeč kritizující operního skladatele 
Muradeliho a potom i Prokoljeva, Šostakoviče, Šebalina i další. V závěru vyzval k následování 
ruské klasické tvorby 19. století. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja politika Stalina, s. 305 - 306. 

393 Přestože ruské prostředí mělo k antisemitismu vždy blízko, bolševický režim usiloval o 
jeho odstranění angažováním židovské kultury ve prospěch Sovětského svazu. Stalin svým 
založením nebyl antisemita, ač se takováto tvrzení v řadě historických prací objevuje. V jeho 
blízkosti pracovalo i žilo mnoho židů (Kaganovič, Mechlis či Lozovskij), jejichž pracovních 
schopností si vážil, nicméně pakliže se mu do rukou dostaly materiály o neloajalitě židovské 
inteligence k SSSR, nehodlal ji tolerovat. Stalinův antisemitismus je nutné chápat v souvislosti se 
soudobou sovětskou politikou. Stalinův pragmatismus v postoji k židovskému etniku se projevil i za 
krátkodobého spojenectví s nacistickým Německem, kdy byli ze sovětské diplomacie odstraňováni 
do ústraní sovětští diplomaté židovské národnosti. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja politika Stalina, s. 
196-198. 
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antisemitismus srovnatelný s nacistickým, který vycházel z odsouzení Židů 

jako podlidí. Cílem bolševické politiky bylo přijetí sovětské identity 

židovským etnikem. Stalin vnímal tuto možnost jako určitou cestu k zařazení 

židovské minority do většinové společnosti. Ztotožnění se se sovětskou mocí 

přinášelo Židům šanci zříci se minulosti ve prospěch komunistické 

budoucnosti. Židé měli na místo své tradiční kultury přijmout sovětské 

vlastenectví a sovětskou kulturu, čímž by ztratili svoji výjimečnost a tím také 

důvod k pronásledování. Sovětská varianta antisemitismu byla založena na 

jejich nucené asimilaci s ruským prostředím. 394 Opuštění programu sionismu 

bylo proto nezbytností a nelze se divit, že v časech roztržky s Izraelem 

reagoval Stalin na jeho projevy nesmiřitelně. 

Již v prvních letech sovětské moci se hovořilo o přidělení země 

Židům a vedla ke vzniku Židovské autonomní republiky (nazývané 

Birobidžan). Územní varianta na řece Amuru se objevila již v roce 1924, ale 

definitivně se realizovala až v roce 1928.395 Na konci třicátých let byl 

kulturní život plně pod kontrolou agitpropu a skončila sebemenší tolerance 

neangažovaného umění. Tehdy začal být potichu shromažďován 

kompromitující materiál proti pracovníkům židovské kultury.396 Oficiálně se 

nic takového nehlásalo, vše probíhalo ve skrytu a utajení. Před válkou ještě 

probíhala velká čistka v aparátu sovětské vlády, která postihla ve velké míře 

především židovské osazenstvo. Téměř protižidovský podtext měla čistka 

v narkomindělu, což kvitovala především nacistická diplomacie. 397 

394 TUCKER, R., Stalin. Revoluce shora., s. 389. 
395 Tento projekt se stal na konec neuspesným. Birobidžán neměl žádnou spojitost 

s židovskou historií a byl příliš vzdálen od skutečných center židovské kultury. Neutěšené životní 
podmínky a problémy s organizací nakonec vedly k naprostému krachu této varianty židovské 
republiky. Definitivní konec završila čistka v roce 1937, která připravila republiku o místní vedení. 
Válka vedla k oživení debat o zřízení nové republiky na Krymu. Viz: RUCKER, L., cit. dílo, s. 32-
33. 

396 V březnu 1941 byla postoupena Ždanovovi informace o nacionalismu a reakční teorii o 
nezničitelnosti židovského národa vzešlá z úst Michoelse (tehdy ředitel židovského divadla 
v Moskvě). Viz: KOSTYRČENKO, Tajna politika Stalina, s. 137- 138. 

397 Velká čistka byla započata v souvislosti s odvoláním M. M. Litivinova a nástupupem V. 
M. Molotova. Čistka postihla celý komisariát včetně diplomatického sboru pracujícího v zahraničí, 
rekrutujících se z řad židovské národnosti. Na druhou stranu byl Molotovem vybrán na místo jeho 
náměstka dlouholetý vůdce odborové internacionály (prolinterny) a Žid S. Lozovskij. 
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Válka započatou přípravu na kampaň oddálila. Podpora 

židovských národních myšlenek a hnutí měla pomoci Sovětům naklonit si 

Západ a především americkou politiku k výrazné vojenské pomoci. 398 

Aktivizace západního židovstva ve prospěch SSSR přivedla L. P. Beriju 

k podpoře myšlenky založit židovskou organizaci angažující se v boji proti 

fašismu, která bude vyvíjet propagandistický tlak na Západ a vedle toho 

pomáhat sovětské státní bezpečnosti získávat nové spolupracovníky.399 

Vznik Židovského antifašistického výboru (ŽA V) pod 

dohledem Lozovského, Ščerbakova a Beriji byl ohromným vítězstvím SSSR 

v očích demokratického Západu a světového židovstva. Do čela výboru byl 

postaven světoznámý židovský umělec S. Michoels (předseda výboru, do té 

doby ředitel židovského divadla) a Š. Epštejn400 (náměstek a tajemník 

organizace). Předními činiteli výboru se staly I. S. Fefer (agent státní 

bezpečnosti), S. Z. Galkin, L. M. Kvítko a další. 401 Původně se uvažovalo 

postavit do čela výboru bývalé předáky Bundu402 C. Altěra a G. Ericha zajaté 

během obsazování východních oblastí Polska v září 1939, kteří měli kontakty 

v USA, nicméně Stalin s jejich uvedením do čela výboru pro jejich 

nespolehlivost nesouhlasil (i přes Berijovu podporu) a raději je nechal 

uvěznit.403 

Výbor rozjel velkou kampaň pro aktivizaci jak sovětských tak 

zejména amerických Židů. Předáci podnikli cestu do USA, kde navázali 

potřebné kontakty s tamními organizacemi. Předáci ŽAF naznačovali 

mezinárodním sionistickým organizacím možnost vzniku židovské republiky 

398 V USA vzniklo několik židovských organizací, které podporovaly SSSR, ve kterých se 
angažovali i tak významné osobnosti jako například A. Einstein. Židovská pomoc SSSR během 
války byla v hodnotě 45 milionů dolarů. Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja ... , s. 229-232. 

399 BERIJA, S., cit. dílo, s. 120- 122. 
400 Epštejn byl výhodný pro své styky s USA, ve kterých pobýval jako spolupracovník 

kominterny řadu let. 
401 K vzniku ŽA V více viz RUCKER, L., Stalin. Izrael a židé, s. 152- 157. 
402 Bund je označení Židovské marxistické strany předrevolučního Ruska. 
403 BARSENKOV, A. S., VDOVIN, A. 1., lstorija Rossiji. /938-2002., s. 84- 85. 
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na Krymu.404 Hromadné vysídlovaní Krymských Tatarů v roce 1944 tyto 

naděje ještě posilovalo. 

V SSSR se v otázkách ŽA V angažovali především Berija, P. M. 

Žemčužina a náměstkyně předsedy vlády Stalina P. S. Zemljačka405 , zatímco 

Žid Lazar Kaganovič jej raději ignoroval. Po válce zesílily stranické snahy 

ŽA V likvidovat a znovu potlačit záměry sovětských Židů posilovat vlastní 

identitu. Odpor stranických předáků k výboru přinesly zejména požadavky 

židovských předáků týkající se vzniku židovské republiky na Krymu a také 

přetrvávající kontakty s Židy na Západě. Dokud však nedošlo k úplné 

roztržce se Západem a především s Izraelem, bylo pro SSSR výhodné výbor 

zachovávat. Po válce se stal hlavou ŽAF nadřazené instituce - Sovinformbyra 

Solomon Lozovskij, výrazně se angažující ve prospěch výboru. Nicméně 

v důsledku reorganizace stranického vedení byla přesunula odpovědnost za 

výbor na aparát ÚV a MGB.406 

První zatýkání a omezování židovských organizací propuklo 

během roku 1947 včetně sbírání kompromitujícího materiálu proti ŽA V. 

Abakumov se znepokojením sledoval růst nacionalismu u pracovníků výboru 

a upozorňoval na tento fakt Stalina. Suslov poukazoval na jeho 

nedostatečnou prosovětskou činnost a přílišnou zainteresovanost 

sionistickým hnutím v souvislosti s Palestinou, a případné napomáhání 

americké špionáži.407 

Dokud však nebyla roztržka se Západem úplná a Izrael 

figuroval v sovětské politice jako určitý trumf, tak nemohl sovětský 

antisemitismus propuknout naplno. Nicméně probíhal ve skrytu, bez patřičné 

publicity. V únoru 1948 přijal sekretariát vedený již Malenkovem usnesení o 

404 V roce 1944 byl napsán oficiální dopis od předáků ŽAF sovětskému vedení, které bylo 
žádáno o založení židovského státu na Krymu. Zřejmě šlo o pouhou agitační kampaň sovětského 
vedení, nicméně iniciativa židovských předáků mohla být upřímná (tím hůře!). Dopis byl adresován 
Malcnkovovi, Ščerbakovovi a Vozněsenskému. Viz: BARSENKOV, VDOVIN, A. S., cit. dílo, s. 86. 

405 Rozálie Samojlovna Zemljačka (1876-1947) předrevoluční členka strany, židovka a 
v přcdválečném období předsedkyně Komise sovětské kontroly (1939-1940) a v letech 1943-47 
náměstek předsedy Komise stranické kontroly. 

406 Odpovědným pracovníkem za ŽAF se stal Suslov, jako vedoucí mezinárodního oddělení 
ÚV a Ždanov, jako odpovědný tajemník. 

407 RUCKER, L., cit. dílo s. 181 - 183. 
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likvidaci organizace židovských spisovatelů a jejich almanachů v židovském 

jazyce.408 Vyvrcholením skryté kampaně bylo zavraždění předáka ŽA V 

Solomona Michoelse, které bylo zinscenováno MGB jako autonehoda.409 

Stalin jen čekal na vhodnou mezinárodní situaci, aby mohl trpěný výbor 

zlikvidovat. Sovětský antisemitismus začínal být očividný. Ještě výrazněji 

než v samotném SSSR se projevoval v lidových demokraciích, kde 

vyvrcholil v procesy s židovskými funkcionáři vládnoucích stran.410 Tato 

proměna byla způsobena změnou vztahů mezi Sovětským svazem a Izraelem. 

Ty se natolik . vyostřily, že došlo k přerušení veškerých diplomatických 

vztahů. Dne 29. ledna 1949 uveřejnila Pravda stať o protistranické skupině 

divadelních kritiků obviněných z kosmopolitismu. Článek byl připraven 

hlavním redaktorem listu Pospělovem a Malenkovem na základě podkladů 

interního usnesení agitpropu. Následně se rozpoutala nová vlna boje 

k I. . 411 s osmopo 1t1smem. 

Kriminalizace činnosti výboru MGB pokračovala nadále 

v tajnosti. Konečné rozhodnutí o ukončení existence Židovského 

antifašistického výboru padlo po příjezdu Goldy Meierové v září 1948. 

408 PICHO.JA, cit. dílo, s. 58- 59. 
409 V lednu I 948 se Stalin rozhodl v tichosti odstranit významného představitele ŽAF 

Solomona Michoelsc (známý představitel židovské kultury, ředitel Státního židovského divadla a 
předseda ŽAF, v roce I 946 obdržel Stalinovu cenu). Zmizet měl tak, aby to vzbudilo co nejmenší 
rozruch doma i v zahraničí. SSSR nadále vystupoval jako ochránce nového židovského státu, za což 
očekával od Izraele náležitý vděk. Likvidaci slavného herce a režiséra předcházela aféra spojená 
s příbuznými Stalinovy druhé manželky Naděždy. Michocls měl podle vyšetřování státní 
bezpečnosti údajně poskytovat americké tajné službě informace o soukromém životě sovětského 
vůdce. Také se zajímal o Stalinovu dceru Světlanu, která několik let strávila s židovským 
dopisovatelem Pravdy Morozovem .. Když Abakumov přeložil Stalinovy výsledky šetření, bylo velmi 
rychle rozhodnuto o jeho fyzické likvidaci, která byla zinscenována jako autonehoda. Následně byl 
12. ledna 1948 v Minsku za přítomnosti vysokých činitelů (operaci řídil Abakumov, jeho náměstek 
Ogolcev a ministr státní bezpečnosti Běloruska Tsanava). Srovnej Viz: ROCKER, L., Stalin .... , s. 
I 86- I 87. 

Po úspěšném splnění úkolu dostali všichni jeho účastníci státní vyznamenání. Přesto však byl 
herci uspořádán velkolepý pohřeb, aby dal Stalin najevo svůj zájem o židovskou věc. 

410 DURMAN, K., Popely ještě žhavé ... , s. 367. 
411 v 

ZUKOV J. N., Borba za vlast v rukovodstvě SSSR v 1945- 1952 godach., In: Voporosy 
istoriji, 1/1995, s. 23-39. 
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v 

Vl. PÁD A. A. ZDANOV A 

VI.l Mezinárodní pozadí vývoje v SSSR 

Změna mezinárodní situace po druhé světové válce vedla 

Sovětský svaz k proměně vztahu ke státům náležejícím do nově vymezené 

zájmové sféry. Sovětský svaz vědom si negativních postojů Západu ke své 

zahraniční politice se prozatím zaměřil na aktivní ochranu vlastních zájmů a 

zvýšení ostražitosti vůči Západu. Staronové priority zahraniční politiky SSSR 

však nabývaly nežádoucího imperiálního charakteru a vzbuzovaly na Západě 

značné obavy.412 

Katalyzátorem poválečného dění se staly turecká a řecká krize, 

které inspirovaly vyhlášení Trumanovy doktríny.413 Sovětská strategie 

budování vlastního bezpečnostního systému kolem svých hranic se střetla 

s koncepcí Londýna o udržení mocenského vlivu ve východním Středomoří, 

které už od počátku 19. století náleželo do britské sféry vlivu.414 Aktualizace 

412 První velké konflikty mezi spojenci nastaly v otázkách otevření Dardanel a odchodu 
sovětských vojsk z Iránu. SSSR usiloval o zajištění kontroly nad úžinami a udržení kontroly nad 
severní částí Iránu. 

4IJ Turecká krize vyvstala kvůli sovětskému záměru připojit tureckou Arménii k sovětské a 
zakotvit za Kavkazem, což by otvíralo cestu k Perskému zálivu. Řecká krize vznikla v souvislosti 
s mocenským bojem místní komunistické strany a demokratických sil, který vyústil v občanskou 
válku. Komunisté získali během národněosvobozeneckého boje vůdčí postavení v politickém životě 
zcmč, kterého se snažili využít k převzetí politické moci. Naděje řeckých komunistů posilovala i 
diplomatická podpora sovětů. Stalin však nebyl ochoten riskovat konflikt se Západem, který by 
podle jeho názoru nikdy nepřipustil přechod Řecka do sféry sovětského vlivu. Řecko se tak stalo 
jeho další kartou v mocenské hře velmocenské politiky. 

414 Již v lednu 1942 byla z rozhodnutí politbyra založena komise pro vypracování projektů 
poválečného uspořádání Evropy, Asie a jiných oblastí světa. Do čela byl postaven Molotov. 
Prakticky vedle sebe působilo několik sekcí této komise dle teritoriálního vymezení. Oblast severní 
Evropy a Baltu (A. J. Vyšinskij, A. A. Sobolev), střední a jihovýchodní Evropa (V. G. Děkanozov, J. 
Z. Suric), Tichomoří, Dálný východ a západní polokouli (S. A. Lozovskij a K. A. Umanskij). Na 
podzim 1943 již měla sovětská strana detailně zpracován návrh poválečného uspořádání světa. Viz: 
PYŽIKOV, DANILOV, A., Rožděnije svěrchděržavy 1945-1953 gody, Moskva 2002, s. 17. 

V roce 1944 vypracovali Litvínov i Majskij různé představy hranic a zájmů SSSR, ve kterých 
se inspirovali do značné míry předrevoluční carskou imperiální politikou. 
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tradičního ruského zájmu o kontrolu Bosporu a Dardanel byla Západem 

interpretována jako nepřijatelná snaha o rozšíření sovětské moci.415 

Sovětský svaz nemohl očekávat, že by mohl v daném rozložení 

sil získat více, než doposud získal a tak usiloval o maximální garance 

současného statu quo. Západ dal SSSR na srozuměnou, že sovětizací Pobaltí 

a vytvořením spřáteleného bloku lidových demokracií končí jeho vstřícnost 

v k' v d ko 416 sovets ym poza av um. 

V roce 1947 se změnil postoj SSSR k zajištění vlastní 

bezpečnosti, protože se cítil být stále více ohrožen formujícím se 

kapitalistickým Západem, který zase pro změnu znepokojivě sledoval růst 

sovětské moci ve světě. Západ začal vnímat státy východní Evropy nejenom 

jako sovětskou zájmovou sféru, ale jako blok prosovětsky orientovaných 

států a proto postupně omezoval finanční i humanitární pomoc těmto státům, 

což je značně poškozovalo.417 Komunistické strany Francie a Itálie začaly být 

chápány jako páté kolony demokratického systému a postupně byly 

vytlačeny ze státotvorných pozic. Šokem pro sovětské vedení byl zejména 

odchod francouzských komunistů z vlády v létě 1947. Již o rok dříve 

v březnu 1946 W. Churchill oznámil světu začínající roztržku mezi spojenci 

a rozdělení světa "spuštěním železné opony". Spojené státy záměrně 

podporovaly ekonomické znovuzrození západní Evropy, aby zabránily 

zhoršující se hospodářské situaci, která by mohla být využita k převzetí moci 

k . . k' . . 418 omumstlc ym1 stranam1. 

Změna evropské politiky SSSR byla jednoznačně důsledkem 

Marshallova plánu, ve kterém Sověti spatřovali ohrožení své velmocenské 

pozice a svých záměrů v Evropě. Spojené státy potvrdily odhodlání 

dlouhodobě se vojensky, politicky i hospodářsky angažovat v Evropě, čímž 

415 NÁLEVKA V., Světová politika ve 20. století 1., s. 209 
416 Pojem lidová demokracie v prvních poválečných létech není chápán jako satelit SSSR, jak 

se z něho postupně vytvořil. Proces naprostému podřízení SSSR souvisí s mocenskými pozicemi 
komunistických stran. 

417 BERGE VANDEN, Y., Velké nedorozumění. Dějiny studené války 1917- 1990, Praha 
1996s.60 

418 Obrovskou finanční pomoc západní Evropě představoval Marshallův plán, do kterého 
východoevropským režimům nebylo dovoleno vstoupit. 
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zaplnily mocenské vákuum, které vzniklo oslabením Velké Británie, Francie 

a Německa. 

Sovětský svaz zvolil osvědčený postup z předválečných let. 

Prvním krokem bylo vytvoření koordinačního výboru komunistických stran 

pod vedením SSSR - Informačního byra. Stalin se rozhodl, že komunistické 

hnutí potřebuje novou centrálu, která sjednotí postup stran a pevněji podřídí 

kremelské politice. V podstatě došlo k obnovení obdobného stavu jako před 

rokem 1943, kdy mezinárodní komunistické hnutí bylo řízeno 

Komunistickou internacionálou (dále Kl). Stalin cítil, že koordinace 

potřebuje novou institucionální záštitu, která převezme přímou odpovědnost 

na místo Moskvy, i když bylo zřejmé, že se jednalo o její prodlouženou 

ruku.419 

Místem zrodu se stala téměř konspirativní porada předáků stran 

v polském příhraničním městě Szklarska Poreba.420 Setkání bylo rozděleno 

na dvě části. První část zahájil G. M. Malenkov a následně přednesli své 

referáty i představitelé bratrských stran. Ač z počátku nebyl postoj 

jednotlivých stran k organizačním záležitostem a cestu k moci totožný, nátlak 

jugoslávské a sovětské strany přinutil ostatní k jednotnému prohlášení, které 

se stalo nejvýznamnějším výsledkem setkání.421 Hlavní referát "0 

mezinárodní situaci" přednesl Ždanov. Tím byla zahájena druhá část jednání. 

Nejdůležitějším bodem porady bylo konstatování, že: "Ve světě začala 

konfrontace dvou táborů: imperialistického a antidemokratického s blokem 

antiimperialistickým a demokratickým. Proto je nutné sjednotit společný 

postup nejvýznamnějších komunistických stran, které se musí podřídit 

vedoucí úloze sovětské strany, která má mnohaleté zkušenosti s vedením boje 

419 Zrušenou Komunistickou internacionálu nahradilo v organizační a koordinační úloze 
mezinárodní oddělení ÚV, kam se přesunul i aparát bývalé kominterny. Do čela byl postaven G. 
Dimitrov. 

420 Porady se zúčastnili představitelé komunistických stran SSSR (Ždanov, Malenkov), 
Polska (Gomulka, Mine), Československa (Slánský a Baštovanský), Jugoslávie (Džilas, Kardejl), 
Maďarska (Révai, Farkaš), Bulharska (Červenkov a Poptomov), Rumunska (Anna Pauker a 
Gcorgieu-Dej), Francie a Itálie. 

421 BOFFA, G., lstorija Sovětskogo sojuza ll., s. 297. 
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proti imperialistům". Hlavním nebezpečím pro dělnickou třídu představovalo 

podle Ždanova nedocenění vlastních sil a přeceňování protivníka.422 

V následně přijatém usnesení se hovořilo o nutnosti výměny 

zkušeností mez1 stranami a koordinace jejich činností na pnnc1pu 

vzájemného porozumění. Nebyla však zřízena stálá exekutiva (ta byla 

naprosto zbytečná, protože informbyro řídilo mezinárodní oddělení ÚV), ale 

byl vytvořen časopis "Za trvalý mír, za lidovou demokracii", který plnil 

úlohu mluvčího Informbyra.423 Do čela byl postaven v letech 1947-1953 

Stalinův významný ideolog Pavel F. Judin.424 List přinášel nejdůležitější 

pokyny stranám východního bloku a komentoval mezinárodní dění ve světě. 

Čtyři roky po rozpuštění kominterny došlo k založení 

nástupnické orgamzace, která byla okamžitě Západem překřtěna na 

kominformu. Informační byro se soustředilo na urychlení sovětizace 

východní Evropy. Národní cesty k socialismu byly smeteny ze stolu a 

sovětizace dokončena během roku 1948. Tlak sovětů směřoval na převzetí 

moci komunistickými stranami v lidových demokraciích a jejich přeměnu 

v sovětské satelity. Sovětský zájem o východní Evropu byl motivován 

potřebou zajištění hranice a případně získání dobrého nástupiště pro budoucí 

konflikt o západní Evropu. 

Jednota východního bloku byla brzy po založení Informbyra 

narušena sovětsko-jugoslávskou roztržkou.425 Konflikt mezi Stalinem a 

Titem se promítl do vnitřní politiky východního bloku a ovlivnil pozici 

Sovětského svazu na Balkáně.426 Zasedání Informačního byra v Bukurešti 

422 BOFFA, G., lstorija Sovětskogo sojuza ll., s. 298- 299. 
423 Časopis se stal tiskovým orgánem lnformbyra. Původně vycházel jako čtrnáctideník,ale 

později jako týdeník a to v několika jazykových mutacích. 
424 Činnost tohoto časopisu ostražitě sledoval příslušný odbor mezinárodní oddělení ÚV. 
425 Příčinou sovětsko-jugoslávské roztržky byl postoj sovětů ke vzniku balkánské federace, o 

níž sověty ztratily po vyhlášení Trumanovy doktríny a Marshallova plánu zájem. V lednu 1948 
zahájila kritiku plánů na vznik federace sovětská Pravda, která zřejmě reagovala na objednávku 
agitprof:u, v jehož čele byl již Ždanovův spolupracovník M. A. Suslov. 

26 Balkán patřil celá staletí mezi klíčovou oblast zájmu ruské zahraniční politiky. Stalin 
téměř naplnil ambice carské politiky. Na Balkáně sledoval několik cílů, které se slučovaly jen velmi 
obtížně a ne vždy vyhovovaly místním satelitním vládám. Vzájemné často velmi nevraživé vztahy 
mezi jednotlivými státy Stalinovi situaci jenom komplikovaly. Musel zaujmout jednoznačný postoj 
k otázce existence Albánie, osudu komunistického odbojového hnutí v Řecku, které bylo velmi 
aktivně podporované Titem, Bulharsko-Rumunskému sporu o území atd .. 
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završilo rozchod SSSR a východního bloku s Jugoslávií.427 Spor postupně 

vyústil v naprosté ukončení vzájemné spolupráce a dokonce vyvrcholil 

přerušením diplomatických styků. Jugoslávské vedení se obávalo sovětského 

vojenského zásahu, ale podařilo se mu doma zesílit své pozice. Titovo 

postavení uvnitř Jugoslávie se upevnilo, když odstranil své nepřátelé z řad 

"moskovitů". 42
g 

Pro zbytek bloku se stal Josip Tito ztělesněním nepřítele ve 

vnitřních řadách hnutí a se rozhořela se vlna procesů s inscenovaným 

titovsko-imperialistickým spiknutím. Bělehrad se dostal do svízelné situace a 

lze říci, že přežil jen díky pomocné ruce Západu.429 

v 

VI.2 Lysenkova aféra a Zdanovova smrt 

Krach balkánské politiky je často dáván do souvislosti s pádem 

Ždanova. Roztržka s Jugoslávií musela být zákonitě jednou z příčin jeho 

mocenského sestupu, který nastal v létě 1948. Časově odpovídá návratu 

Malenkova do sekretariátu a s tím souvisejícím oslabením pozic Ždanova 

v aparátu ÚV. Dramatické vyvrcholení, které by mohlo přijít, kdyby Ždanov 

v srpnu nezemřel, se však nekonalo. Vedle proměny klimatu uvnitř 

vznikajícího východního bloku přispěla k jeho pádu i Lysenkova aféra. 

427 Zasedání se konalo ve dnech 20.-22. června 1948. Původně se uvažovalo o jeho svolání na 
Ukrajinu, nakonec zvítězila varianta jednání v Bukurešti. Za sovětskou stranu se ho zúčastnili 

Malenkov, Ždanov a Suslov. Malenkov opět zahájil setkání a seznámil přítomné s poslední 
jugoslávskou odpovědí na sovětské návrhy. Ždanov vystoupil se Stalinovými názory, které byly 
přijaty jako prohlášení celého bloku. Titova Jugoslávie byla vyloučena z Kominformy. Viz: BOFFA 
G., lstorija Sovětskogo sojuza ll., s. 350- 351. 

428 Křídlo strany, které mělo přímé napojení na sovětské vedení. Existovalo v každé 
komunistické straně jako určitá pojistka sovětského vedení, aby se strana neodchýlila od správného 
kurzu. Jeho příslušníci často pobývali dlouhá léta v SSSR (odtud pojmenování)'. V Jugoslávii bylo 
představováno členy politbyra Žujovičem a Hebrangem. Oba měli velmi úzké vztahy se sovětským 
velvyslancem Lavrentěvem a byli považováni za možné nástupce Ti ta. Z vedení byli vyloučeni 

krátce před vyhrocením vztahů, čímž si Tito stačil stabilizovat své postavení. 
429 Vojenský zásah SSSR v Jugoslávii se zdál být více než pravděpodobný, Stalin potřeboval 

jen vhodné mezinárodní podmínky, ale ty mu postoj Západu nevytvořil. Ve skutečnosti by se Stalin 
k napadení Jugoslávie neodhodlal. Více by jeho stylu práce odpovídala likvidace Tita agentem 
sovětské bezpečnosti, podobně jako tomu bylo dříve s odstraněním L. D. Trockého. Stalinovi 
stoupenci v Jugoslávii by pak roztržku snadno urovnali. 
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Trofim D. Lysenko430 se dostal do vědeckopolitického konfliktu 

se synem A. A. Ždanova.431 Mladý Jurij A. Ždanov byl od prosince 1947 

vedoucím odboru věd agitačně-propagační správy ÚV, jehož úkolem bylo 

kontrolovat ideologický přístup k vědě, plnění úkolů a také kádrovou čistotu 

vědeckých pracovišť. Po nástupu do čela odboru pro vědu začal těsně 

spolupracovat s Akademií věd SSSR a zejména jejím předsedou Sergejem 

Ivanovičem Vavilovem. Odbor a tím i celý agitprop nesl celkovou 

zodpovědnost za sovětskou vědu a její výsledky. Zprostředkovával styk ÚV 

s vědeckými institucemi (Akademie věd, Akademie společenských nauk 

apod.) a kontroloval vědecké časopisy.432 

Mladý a ambiciózní vedoucí odboru se chopil příležitosti 

poukázat na strnulost sovětské vědy, která byla pod vlivem šarlatána 

Lysenka. Ten se stal terčem jeho kritiky přednesené během semináře lektorů 

oblastních výborů strany 1 O. dubna 1948.433 Seminář svolalo příslušné 

oddělení ÚV a zdálo se, že s úspěšnou kariérou sovětského agronoma je 

konec stejně jako s jeho nevědeckými teoriemi. Protože podobné projevy 

byly chápány nikoliv jako příspěvky k vědecké diskusi, ale jako závazné 

direktivy shora. Lysenko zareagoval bleskurychle a 17. dubna poslal 

Stalinovi dopis. O měsíc později podal další protest, ve kterém poslal 

ministru zemědělství SSSR I. A. Benediktovi prohlášení o rezignaci na 

funkci prezidenta Všesvazové zemědělské akademie. 

Koncem dubna se začal zabývat projevem 1. A. Ždanova 

Malenkov, který byl pověřen v radě ministrů úsekem zemědělství.434 Uvnitř 

430 Trofim Lysenko ( 1898 - 1976) sovětský biolog a bojovník proti genetice. Možná více než 
skutečnému bádání se věnoval konstruování různých teorií a zákulisnímu politikaření uvnitř vědecké 
společnosti. Neváhal v boji za osobní moc likvidovat řadu předních sovětských vědců např. Nikolaje 
Ivanoviče Vavilova. Stalina si naklonil již. během II. sjezdu kolchozníkých úderníků v roce 1935, 
kdy zaútočil na "kulaky v sovětské vědy". Období jeho dominatního vlivu v sovětské agrobiologii 
může bj,t označováno "Lysenkovštinou" (GELLER, NĚKRIČ, lstorija Rossiji .. . , s. 42- 43). 

Jl Jádrem vědecké polemiky byla otázka genetiky. 
432 ŽDANOV, J. A., Vzgljad v prošlo je, s. 270- 271. 
4
J
3 PYŽIKOV, DANILOV, Rožděnije svěrchděržavy 1945- /953 gody, s. 246. 

434 Malenkov si vyžádal na Šepilovovi text projevuJ. A. Ždanovajiž druhý den po přednesení 
(v agitpropu byl zpracováván jeho stenografický záznam), aby se s ním mohl seznámit a zřejmě 
předložit i Stalinovi. Šepilov po konzultaci s A. A. Ždanovem (který tušil, že to může být i Stalinův 
zájem) jej poslal Malcnkovovi. Srov. ŠEPILOV, cit. dílo, s. 129. 
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sovětského vedení se začaly vytvářet dva názorové proudy. Jurije Ždanova 

podpořil agitprop (zejména náměstek vedoucího Suslova- D. T. Šepilov) a 

za Lysenkem naopak stál Malenkov, který celý problém postavil před 

Stalina. Ten se rozhodl celou věc prošetřit. Na zasedání politbyra nadiktoval 

složení odborné komise, do jejíhož čela postavil Malenkova.435 

Ideologický spor se přenesl na půdu Všesvazové zemědělské 

akademie V. I. Lenina, kde byl zakončen referátem připraveným v ÚV pod 

přímým dohledem Suslova a Stalinových připomínek. Přednesením byl 

pověřen samotný Lysenko.436 Tento projev se stal jeho osobním triumfem a 

také velkým vítězstvím Malenkova. Kritici Lysenka museli opustit své 

funkce a mladý Ždanov provedl sebekritiku. To mu umožnilo zachovat si své 

postavení v čele sovětské vědy. 437 V době konání XIX. sjezdu s ním dokonce 

Stalin počítal na post vedoucího představitele Komsomolu. 

Mezitím se 1. července 1948 stali Malenkov a jeho souputník 

z Běloruska P. K. Ponomarenko vedle Stalina, Ždanova, Kuzněcova, Popova 

a Suslova novými tajemníky ÚV.438 Brzy potom následovaly zásadní změny 

v organizaci práce sekretariátu. Reorganizace se dotkla především struktury 

aparátu ÚV- oddělení a správ.439 Výsledkem bylo nové schéma aparátu ÚV. 

Celkem bylo vytvořeno deset oddělení v následující sestavě: 

-Oddělení propagandy a agitace- vedoucí D. T. Šepilov 

- Oddělení stranických, odbor. a komsomol. organizací - B. N. 

Černousov 

- Oddělení vnějších vztahů-M. A. Suslov 

-Oddělení těžkého průmyslu- S. B. Zadiočenko 

-Oddělení lehkého průmyslu- N. M. Pegov 

435 MEDVĚDĚ V Ž, MEDVĚDĚV, R., Neznámý Stalin, Praha 2003, s. 200- 20 I. 
436 MEDVĚDĚV Ž, MEDVĚDĚV R., Neznámý Stalin, s. 207 - 208. 
437 MEDVĚDĚV Ž, MEDVĚDĚV R., Neznámý Stalin, s. 217. 
438 Politbyro CK ... ,s. 58. 
439 Zrušena byla Správa kádru ÚV, jejíž činnost byla rozdělena mezi jednotlivá oddělení, 

která si kádrové otázky řešily samy. Tím ztratil Kuzněcov převážnou část svých pravomocí. Viz: 
ŽUKOV, Borba za vlast' ..... s. 31. Tato zásadní reorganizace znamenala jistou decentralizaci 
kádrové politiky, tak jak vypadala před XVIII. sjezdem. Viz: ŠAPIRO, L, Kommunističeskaja 
partija ... , s. 709. 
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- Oddělení strojírenství- V. M. Čuraje v 

- Oddělení dopravy - G. A. Čumačenko 

- Oddělení zemědělství- A. I. Kozlov 

-Oddělení administrativních orgánů- E. E. Andrejev 

- Oddělení plánování, financí a obchodu - A. Sazonov 

Reorganizace se týkala i činnosti orgbyra, které bylo pověřeno 

organizačními záležitostmi a kontrolou provádění stranických usnesení. 

Jednotlivá oddělení byla přidělena pod dohled tajemníků ÚV .440 

A. A. Ždanov -oddělení propagandy a agitace 

A. A. Kuzněcov- administrativní a strojírenské oddělení 

G. M. Malenkov- oddělení stranických, odborových a komsomolských 

organizací a zemědělské oddělení 

M. A. Suslov -oddělení vnějších vztahů 

P. K. Ponomarenko - Oddělení dopravy a plánování, financí a obchodu. 

Zatímco výnos o reorganizaci stranického aparátu z 1 O. 

července ještě podepsal jako tajemník ÚV Ždanov, další usnesení 

podepisoval vedle Stalina Malenkov. Naposledy pobýval Ždanov u Stalina 

12. července a již 15. července odjel na zdravotní dovolenou, ze které se již 

nevrátil. Zdravotní problémy byly příliš závažné, než aby mohl dále 

pokračovat v práci a bránit se tlaku Malenkova. Již v roce 1947 mu lékaři 

sdělili obavy o jeho život, jestliže nezmění pracovní a životní styl.441 Zemřel 

30. srpna 1948 na srdeční záchvat. Dohledem nad agitpropem byl pověřen do 

jeho návratu G. M. Malenkov. Smrt soka mu však umožnila získat větší vliv 

a provést zásadní změny v jeho práci. 

440 Politbyro CK .... s. 60- 61. 
441 ŽDANOV, J. A., cit. dílo, s. 363. 
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VI.3 Berija, Molotov a Vozněsenskij v letech 

1947 a 1948 

S Malcnkovovým návratem do stranického sekretariátu je často 

spojován L. P. Berija.442 Jaké však bylo jeho postavení v roce 1948, mohl 

skutečně ovlivnit Stalina, aby povolal zpět Malenkova do sekretariátu? 

Bezesporu patřil mezi nejvlivnější osoby kolem Stalina. V roce 

1948 stále řídil jaderný program SSSR, který ho značně zaměstnával. Priorita 

sovětské politiky dohnat v atomovém tajemstvím USA mu do značné míry 

svazovala ruce. Jeho budoucí osud byl závislý na úspěchu celého projektu. 

Stal se z něho vrcholový manažer, řídící více než 400 tisíc pracovníků a tisíce 

techniků. Své vědecké pracovníky si hýčkal, i když jim současně naháněl 

hrůzu. Vedle toho vedl při radě ministrů byro pro suroviny a dopravu a 

zároveň zasedal v nejužším vedení vlády - byl členem desetičlenného byra 

RM, v jehož předsednictví se střídal s Vozněsenským. Berijovo postavení 

bylo podle oficiální hierarchie poměrně stabilní. Byl uváděn hned za 

Stalinem, Molotovem a Ždanovem. Jeho sok Vozněsenskij byl zpravidla na 

sedmém místě (za Kaganovičem, Mikojanem a Vorošilovem), ale oproti 

Berijovi měl výhodu ve svém ruském původu. 

Berijův vliv v bezpečnosti a resortu vnitra se postupně 

zmenšoval. Jeho pozice byly dány pouze jeho klientelou, ze které ale zbývalo 

ve vysokých funkcích jen torzo. Časté reorganizace bezpečnostních struktur 

jeho vliv minimalizovaly. Jeho lidé odcházeli do druhořadých funkcí 

v oblastech nebo do okupační správy v Německu. Reorganizace vlády v roce 

1947 podřídila státní bezpečnost nikoliv byru RM, ale přímo politbyru, které 

však ve svém plném složení nezasedalo. Stalin vytvářel praxi projednávání 

důležitých záležitostí v okruhu vybraných členů politbyra. Záležitosti státní 

bezpečnosti často řešil pouze s Abakumovem. 

442 Například Šepilov připisuje pád Ždanova intrikám Beriji, který usiloval o návrat 
Malenkova do sekretariátu. Viz: ŠEPILOV, Něprimknuvšij, s. 124. 
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Je otázkou, nakolik může být Berijovo jméno spojováno se 

Stalinovými zásahy do vedení stranického aparátu (znovu ustanovení 

Malenkova tajemníkem strany). Po odchodu z Gruzie v roce 1938 již nikdy 

ve stranickém aparátu nepracoval. Jeho vliv v těchto záležitostech byl 

minimální. Stranický aparát podceňoval, což se mu stalo osudným v červnu 

1953.443 Na druhou stranu si byl vědom, že aparát má stále velké slovo ve 

všech klíčových institucích i hospodářství. Bylo by pro něho proto výhodné 

do jeho čela prosadit svého spojence, za kterého může být Malenkov bez 

diskuse pokládán. 

Podle mého názoru Malenkov Berijovu intervenci v roce 1948 

již nepotřeboval. V té době se pohyboval v nejužším kruhu kolem Stalina a 

jeho postavení bylo na rozdíl od léta 1946 stabilizované. Možná mu Berija 

pomohl dříve překonat leteckou aféru a doporučil jej do čela výboru při RM 

pro reaktivní techniku, aby posílil své síly ve vedení vojenskoprůmyslového 

komplexu. 

Pro Beriju přesun Malenkova do stranického aparátu nemusel 

znamenat pouze výhodu. Dalo se předpokládat, že poté Malenkov opustí RM, 

což by mohlo uškodit Berijovu vlivu v kabinetu. Nicméně jeho styky se 

Stalinem byly velice časté. Patřil do okruhu nejbližších spolupracovníků, 

kteří měli k vůdci téměř volný přístup a těšili se jeho značné důvěře.444 

Každopádně reorganizace řízení rady ministrů z roku 1948 

povážlivě upevnila postavení tandemu Berija - Malenkov. Dne 29. března 

1948 bylo přijato usnesení RM SSSR, ve kterém byly Vozněsenskij a 

Malenkov pověření předsednictvím na zasedáních rady ministrů.445 

Vozněsenskij byl stále více chápán jako možný nástupce Stalina v řízení 

sovětské vlády, což dokládají i pamětníci (Chruščov a Molotov). Vzhledem 

ke zhoršujícímu se stavu Stalina to nebylo v dané mocenské konstelaci 

443 Berijův syn Sergo Berija vzpomíná, že dokonce aparátčíky pohrdal a často je považoval za 
tupce. Viz: BERIJA, S., cit. dílo, s. I 89. 

444 Chruščov tuto důvěru zpochybňuje a uvádí, že v poválečné éře pociťoval Stalin z Beriji 
spíše strach. Viz: CHRUŠČOV, Vospominanija ... , II. sv., s. 55. Podle mého názoru se cítil být 
Berijou ohrožen až po roce I 950, kdy likvidací Vozněsenského ne měl ve vedení žádného sobě 
rovného soka. 

445 PICHOJA, cit. dílo, s. 46. 
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nerealizovatelné, protože v případě jeho smrti by moc byla rozdělena na 

úzkém zasedání politbyra, které by muselo vybrat někoho ze svého kruhu. 

Možnými kandidáty byli jedině Molotov nebo Vozněsenskij (ze starých 

neměl naději na úspěch nikdo jiný, Malenkov neměl kromě Beriji žádné jiné 

stoupence a samotný Berija byl pro svůj gruzínský původ předem vyloučen, 

Armén Mikojan by také nebyl pro ostatní akceptovatelný). Stalinovu pozici 

ve straně by automaticky zdědil Ždanov jako druhý tajemník a jeho pozici 

druhého muže sekretariátu by převzal Kuzněcov. 

Vozněsenského autoritu upevnilo jeho dílo "Válečná 

ekonomika SSSR" pojednávající o orgamzac1 sovětského válečného 

hospodářství. Stalin s1 knihu pozorně přečetl a opatřil jí vlastními 

poznámkami. Následně byl Vozněsenskij odměněn "stalinskou prémií" 

prvního stupně. 

V rozmezí let 1947 a 1948 patřili tedy mezi nevlivnější členy 

RM Vozněsenskij, Berija, a Molotov. Zatímco Berijovy vztahy s Molotovem 

byly velmi korektní, ve Vozněsenském musel evidentně spatřovat rivala. 

Podle Molotova se Vozněsenského dokonce obával, protože v jeho vzdělání a 

schopnostech spatřoval velkou konkurenci. Vozněsenskij se mimo jiné 

účastnil i atomového projektu, za který Berija zodpovídal. Podle Šepilova 

měl Molotov blíže ke Ždanovovi a Vozněsenskému, než k tandemu Berija a 

Malenkov.446 Molotova se Ždanovem spojoval jejich konzervativní přístup 

k sovětské politice, zatímco Berija byl pragmatik a realista. Ždanov jako 

představitel sovětské ideologie byl Molotovovi podstatně bližší, ale podle 

vyjádření ve vzpomínkách jej jako významného teoretika neuznával.447 

Postavení Molotova prošlo od konce války velmi specifickým 

vývojem. Všeobecně byl považován za Stalinova nástupce a druhého muže 

mocenské hierarchie.448 Ve skutečnosti bylo silně otřeseno. Po válce oba 

(Molotov i Berija) stáli v čele operativních byr, která řídila chod 

446 Srov.: ŠEPILOV, T. D., Něprimknuvšij, s. 125. Toto tvrzení se snaží zpochybnit Berijův 
syn Sergo, který Ždanova označuje jako intrikána proti Molotovovi. BERIJA, S., cit. dílo, s. 179. 

447 v 

CUJEV, F., Mo/otov, Moskva 2000, s. 388. 
448 GROMYKO A. A., Pamjatnoje ll. tom. s. 324-325. 
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sovnarkomu. Přestože Berija posílil řadu svých pravomocí, Molotov nadále 

zůstával mužem číslo dvě. Když Stalin po skončení války utrpěl infarkt a 

politbyro jej vyslalo na odpočinek do podhůří Kavkazu, zaujal Molotov 

postavení neformálního vůdce. V té době se dopustil několika drobných 

chyb, které ho v očích Stalina zdiskrcditovaly. 449 Stalin, obávající se zřejmě 

ztráty svých pozic a trvalého zastoupení Molotovem, využil první příležitost 

k jeho kritice. Tu mu poskytla Molotovova nařízení o oslabení sovětské 

cenzury.450 Stalin, vzhledem ke svému ozdravném pobytu na jihu, pověřil 

prošetřením celého případu ostatní členy zahraničněpolitické komise 

politbyra (tzv. pětky).451 Molotov nařčený z liberalismu a popularizace 

vlastní osoby musel nejprve provést sebekritiku před ostatními členy pětky a 

následně i před Stalinem. Prozatím mu bylo odpuštěno, ale takovéto 

prohřešky Stalin nikdy nezapomněl. Molotov byl ostatními podržen, ale 

zároveň využili příležitosti k posílení vlastní role na jeho úkor. Obětovat jej 

však nechtěli. 

Po reorganizaci v březnu 1946 byla byra nahrazena jediným, do 

jehož čela byl postaven Berija. Berijův triumf trval velice krátce. V roce 

1947 byl Molotov pověřen vedením Informačního výboru RM (č. 4) a znovu 

začal předsedat zasedáním vlády. Tento návrat do čela kabinetu byl ale také 

pouze epizodní. Politbyro přijalo 29. března 1949 usnesení, že V. M. 

Molotov nemusí docházet na zasedání byra RM a má svoji činnost soustředit 

na zahraniční politiku SSSR.452 Do této doby Molotov byru předsedal 

společně s Vozněsenským. Nyní získali tento primát Berija, Malenkov a 

449 DANILOV, A., A., Vysšije organy vlasti SSSR v 1945-1952 godach, ln: Rossija v XX. 
Věkc. Ljudi, idei, vlasť. s. 21-38. Moskva 2002., s. 22. 

450 Molotov během oslav říjnové revoluce 7. listopadu 1945 besedoval se zahraničními 
korespondenty, kteří kritizovali sovětskou cenzuru. Několik dní na to korespondenti zjistili zeslabení 
sovětské cenzury. Vzápětí "Daily Telegraff" (přední britský list) publikoval článek dopisovatele ze 
SSSR, který hovořil o tom, že politická moc Sovětského Svazu se nachází v rukou Molotova. Viz: 
MLEČIN, L., Směrť Stalina. Vožď ijego soratniki, Moskva 2003, s. 57. 

451 Členy komise politbyra byli Stalin, Molotov, Berija, Malenkov a Mikojan. 
452 Situace došla tak daleko, že když Molotov poslal v dubnu 1948 Stalinovi projekt "Plán 

distribuce tržních fondů mouky a potravinového zboží do oblastí, krajů a republik na druhý kvartál 
roku 1948". Stalin neváhal demonstrativně poslat dokument zpět s komentářem, že přísluší do 
kompetence Vozněsenského, Beriji a Malenkova. Molotov se nemá zúčastňovat na práci byra RM. 
Viz: MLEČIN, L., Smrť Stalina ... s. 65. 
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nadále zůstal zachován Vozněsenskému.453 V létě bylo přijato další usnesení 

politbyra, které změnilo sestavu kolegia ministerstva zahraničí. Jejím 

předsedou sice zůstal Molotov, ale jeho náměstkem pro všeobecné otázky se 

stal Vyšinskij,454 stalinský rétor studené války. Jeho další setrvání v nejužším 

vedení se začalo hroutit v souvislosti s případem jeho ženy Poliny 

Semjonovny Žemčužiny, která byla na konci roku 1948 odvolána ze svých 

funkcí a prošetřována KSK a státní bezpečností. O několik měsíců později 

byla zatčena. 

S Molotovem se Berija snažil spolupracovat. Uznával jeho 

autoritu, proto mu posílal zprávy svých rozvědek, když ještě stál v čele státní 

bezpečnosti.455 Jejich vztah byl spíše než přátelský oficiální a formální. 

Berijovo vystřídání Molotova v čele atomového projektu bylo výsledkem 

častých stížností vědců na Molotovovu nekompetentnost, nikoliv Berijovy 

intriky, a nezpůsobilo tedy vzájemnou animozitu. Berija měl k těmto 

otázkám mnohem blíže a Molotov změnu vcelku uvítal. Ždanovova smrt 

nejvíce prospěla technokratickému křídlu Berija - Malenkov. Berijovo 

spojení s prvním mužem stranického aparátu upevňovalo jeho postavení a 

nemusel se obávat útoků z řad stranických aparatčiků. Vzájemná spolupráce 

Beriji a Malenkova při likvidaci Ždanovovy kliky upevnila jejich vztahy. 

Oba si museli uvědomovat její výhodnost. 

453 DANILOV, A., A., Vysšije organy vlasti SSSR v 1945- 1952 godach, In: Rossija v XX. 
Věke. Ljudi, idei, vlasť. s. 21 - 38. Moskva , 2002. s. 29- 30. 

454 DANILOV, A. A., Vysšije organy vlasti ... , s. 30. 
455 BERIJA, S., Berija, s. 179. 
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VII. LENINGRADSKÁ AFÉRA A JEJÍ 

o 

DUSLEDKY 

Začátek roku 1949 přinesl zcela zásadní proměnu vedení strany 

a státu. Mnohé tváře zmizely beze stop a publicity a další přišly o svá 

postavení. Stalinovy zásahy do složení nejvyšších orgánů byly mnohem 

častější než v dřívějším období a přinesly řadu nečekaných přesunů. Byl 

jejich skutečným iniciátorem Stalin, nebo byl někým manipulován? Rozhodl 

se snad změnit tvář sovětské politiky přeobsazením klíčových ministerstev? 

Odstranění leningradské skupiny funkcionářů ze sovětského 

vedení, likvidace předáků leningradské stranické organizace a ostatních 

stranických pracovníků, kteří svoji kádrovou minulostí byli spojeni 

s Leningradem a osobou Ždanova, bylo největším zásahem do personálních 

struktur uvnitř sovětského vedení před Stalinovou smrtí. Zúčtování se 

"ždanovci" prospělo zejména Malenkovovi, který upevnil své pozice ve 

stranickém aparátu a o několik let později mohl nastoupit na Stalinovo místo. 

Znovu se stal druhým mužem strany a v oficiální hierarchii dokonce začal 

předstihovat i Molotova. 

Novým aspirantem na roli hlavy sovětské ideologické scény byl 

Suslov, jehož vliv začal výrazně stoupat.456 Malenkov a Suslov začali 

spolupracovat v pokračujících kampaních proti kosmopolitismu a sionismu 

v intencích Stalinových pokynů. Suslov, přestože se v předchozím období 

zařadil do klientely Ždanova, velmi rychle pochopil, že Stalinova přízeň 

momentálně patří Berijovi a Malenkovovi.457 

456 Sergo Berija ve vzpomínkách na otce zmiňuje i jeho údajný názor na Suslova. Nazýval 
stranickou krysou ale i schopnějším nástupcem Ždanova. Viz: S.BERIJA, Berija. Ve Stalinově 
Kremlu. Praha 2003, s. 170. Těžko souhlasit s názorem Ž. aR. Medvčdčvových, že se Suslovovi 
podařilo v letech 1949 - 1952, kdy fakticky řídil tento sektor, rozšířit jeho vliv. (MEDVĚDĚV, R., 
Ž. MEDVĚDĚV, Neznámý Stalin. Praha 2003, s. 59). Avtorchanov považuje Suslova za protivníka 
Ždanova a Malenkovův nástroj v agitpropu po odvolání Alexandrova. Viz: A VTORCHANOV, 
Zagadka směrti Stalina, s. 32. 

457 HILDERMEIER, M., Geschichte der Sowjetunion, /917- 199/, s.674. 
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Mezi smrtí Ždanova a propuknutím leningradské aféry uplynulo 

více než šest měsíců. První změny ve složení nejvyšších orgánů přišly v září 

1948, kdy byl do politbyra kooptován A. N. Kosygin, který zároveú postoupil 

do tzv. devítky (komise politbyra).458 Stalin, který na sebe v únoru přesunul 

dohled nad ministerstvem financí, si jej vybral jako nového ministra. 459 

V úřadu nahradil svého dlouholetého předchůdce A. G. Zvereva,460 který na 

ministerstvu zůstal jako první náměstek ministra. Kosygin nezůstal v této 

funkci dlouho, ale z vedení ministerstva musela přesto odejít řada 

dosavadních pracovníktt, jako např. náměstek ministra a předseda Státní 

banky SSSR J. I. Golev.461 Po několika měsících se opět Zverev navrátil na 

starý post a Kosygin převzal řízení byra RM pro obchod.462 

Malenkov v létě 1948 získal zpět velkou část vlivu, který ztratil 

v roce 1946. Ale od té doby došlo v aparátu ÚV k četným kádrovým 

změnám, které vedly k odstranění jeho lidí z vlivných funkcí, ve kterých 

dříve byli oporou jeho moci. Malenkov znovu dosazoval svoji klientelu do 

vedoucích a klíčových funkcí zejména v oblastech a snažil se získat 

dominantní postavení v celém stranickém aparátu. Připravoval likvidaci 

458 Kosygin patřil do řady stranických aparátčíků organizující výrobu ve velkých závodech, 
kteří postoupili v dobách čistek do hospodářského aparátu sovnarkomu. V Leningradu strávil celá 
třicátá léta nejprve jako student a následně pracovník stranického aparátu. Když se stal v roce 1937 
ředitelem továrny Okťjabrskaja zařadil se mezi nejd1Hežitčjší muže města, které tehdy vedl Andrej 
Ždanov. Ten ho o pár měsíců vyzvedl na post vedoucího oddělení průmyslu a dopravy oblasti a 
následně byl postaven do čela městského sovětu. Vzhledem k tomu, že po celém Sovětském svazu 
probíhala velká čistka byl o mladé a schopné kádry velký zájem, putoval brzy do Moskvy, kde byl 
postaven do čela lidového komisariátu textilního průmyslu. Stal se přímým podřízeným 

pracovníkem Molotova a Stalina, kteří si ho vybrali za jednoho ze svých náměstků. Od roku 1943 
řídil kabinet RSFSR, v jehož čele ho vystřídal další ždanovec - Rodionov. Kosygin se sice řadil 
mezi členy leningradské skupiny, ale do moskevského mocenského centra se zařadil již před válkou. 

(ZENKOVIČ, N., Samyje zakrytyje !}udi. Encyklopedija biografij. Moskva. OLMA-PRESS 2002. 
s.269- 274). 

459 Stalinův zájem o státní finance souvisí s připravovanou měnovou reformou. Touto 
problematil:kou se zabýval již do roku 1942, kdy o ní poprvé hovořil s lidovým komisařem financí 
A. G. Zvercvcm. Praktické spuštění celé akce bylo připraveno na 16. prosinec 1947. Opatření mělo 
okamžitou platnost - hodnota peněz byla snížena na jednu desetinu. Reforma byla zaměřena na 

zejména na spekulanty, ale postihla celou populaci, která přišla o své úspory. Viz: BULLOCK, A., 
Hitler a Stalin. Paralelní životopisy. Praha s. 887. 

460 A. G. Zverev ( 1900- 1969) stál v čele resortu financí v letech 1938 - 1948, 1948 - 1960, 
člen ÚV v letech 1939 - 1961. 

461 J. I. Go1ev ( 1894 - 1960), předseda Státní banky SSSR od května 1945 do března 1948, 
vedle toho byl i náměstkem financí. Poté odešel pracovat do Zemědělské banky SSSR. 

462 ANDRIJANOV, V., Kosygin. Moskva Molodoja Gvardija 2003., s. 104- 106. 
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Ždanovovy skupiny, pro kterou dostal od Stalina volnou ruku. Revize kurzu 

politiky ale připravována nebyla. Ždanovovo jméno mělo být pro sovětské 

dějiny zachováno.463 

VII.l Leningradská aféra v hodnoceních 

historiků 

Ždanovova smrt spojená s leningradskou aférou464 proměnila 

složení sovětského vedení, ale nepřinesla zvrat v oficiální politice uvnitř 

impéria. Tato přestavba vedení byla na sovětské poměry neobvykle tichá, bez 

publicity a propagačního využití, přestože co se týče zásahu do stranického 

aparátu, gosplanu a leningradské stranické organizace neměla v poválečném 

období srovnatelný ekvivalent. Následné tažení proti ŽAF, či mingrelskému 

spiknutť65 nenabralo takového rozsahu, jako leningradská aféra. Ta měla 

několik charakteristik: 

a) Probíhala v rozmezí let 1949 1951 jako velká čistka 

v leningradské stranické organizaci. Postupně postihla na 600 funkcionářů 

městského i oblastního vedení. 

463 Zemřelému tajemníkovi strany byl uspořádán velkolepý pohřeb, tak jak předepisovalo 
postavení člena politbyra a tajemníka ÚV. Ždanov dokonce získal výsadu, že nebyl pohřben do 
kremelské zdi jako jeho předchůdci Kirov či Ordžonikidze, ale byl pochován do země za Leninovým 
mausoleem vedle Kalinina a Sverdlova. 

464 Tzv. "Leningradskoje dělo", je historiky popisováno jako zásah represivních složek 
režimu proti značné části stranických funkcionářů, kteří byli nějak spojeni s A. A. Ždanovem. 
V zhledem k tomu, že značnou část své politické kariéry prožil Ždanov jako hlava leningradské 
stranické organizace, ze které vytvořil určitou základnu své moci a kádrový rezervoár, nejmasivněji 
zasáhla aféra právě tuto stranickou organizaci. Vykonavateli (možná i zosnovateli) aféry byli 
Malenkov, Škirjatov, Andrijanov za podpory L. P. Beriji a minimálně tichého souhlasu ostatních 
členů politbyra. Město Leningrad bylo vybráno za centrum konstruovaného spiknutí, které mělo 
napojení na Kuzněcova, Vozněsenského a Rodionova, kteří pracovali jako určitá záštita separačních 
tendencí leningradské stranické organizace, které se staly jádrem obvinění v tajném procesu. 

465 V listopadu 1951 byla obviněna skupina stranických činitelů gruzínské Mingrélie 
obviněna ze separatismu a snahy o odtržení Gruzie od SSSR. Obvinění iniciované Stalinem nepřímo 
směřovalo proti L. P. Berijovi, který byl paradoxně Stalinem pověřen, aby následně provedl v Gruzii 
velkou čistku a zbavil se svých přívrženců v čele republikového vedení. 
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b) Stěžejním bodem celé aféry bylo obvinění leningradské stranické 

organizace z přílišné samostatnosti a snahy odtrhnout ruskou komunistickou 

stranu od všesvazové. 

c) Zasáhla i mezi nejvýše postavené členy sovětského vedení -

postihla člena politbyra a náměstka předsedy RM Voznčsenského, tajemníka 

ÚV Kuzněcova a předsedu RM RSFSR Rodionova. 

d) Probíhala bez obvyklé publicity, proces nebyl doprovázen 

masivní kampaní sovětského tisku, či souhlasnými proklamacemi sovětských 

pracujících, požadujících nejvyšší tresty. Proces byl neveřejný a příbuzní 

obviněných se o rozsudcích dozvídali až o mnoho měsíců později. 

e) Měla několik paralelních a úzce souvisejících vedlejších "afér", 

které se spustily dominovým efektem díky provázanosti vztahů stranické 

elity. Postihly gosplan, vedení estonské KS, přední sovětské tiskoviny atd .. 

f) Nikdy nevyřčenou spojnicí aféry bylo jméno bývalého Stalinova 

favorita (možná vhodnější termín je Malenkovova soka) A. A. Ždanova, 

který stál v letech 1934 - 1944 v čele leningradské stranické organizace. 

g) Organizátorem mocenského zásahu byl vedle MGB aparát ÚV za 

přímého dohledu G. M. Malenkova, který využíval trestající ruku strany KSK 

pod vedením svého nohsleda M. Škirjatova. 

h) Výsledkem aféry bylo nastolení nového vedení oblastního a 

městského výboru strany i jím podřízeným nižších stranických organizací. O 

nominacích se rozhodovalo v Moskvě a kandidáti se hledali zejména uvnitř 

centrálního aparátu ÚV. 

Názory na příčiny vzniku leningradské aféry a její smysl se 

v odborné literatuře značně liší. Základní přehled názorů lze rozdělit do dvou 

základních směrů interpretace aféry: 

ll Hlavním iniciátorem byl Stalin, který se obával ambicí 

mladých kádrů usilujících o jeho odsunutí na čestný post. 466 Impulsem byl 

466 Srov. MLEČIN, L., Předsedate/i KGB, s. 292. , .. "Leningradská aféra byla připravena 
samotným Stalinem, podobně jako všechny ostatní. Bez jeho vědomí se na jeho kremelském dvoře 
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požadavek vzniku samostatné republikové komunistické strany Ruska. 

Časová shoda s kampaní proti kosmopolitismu a pád Molotova s Mikojanem 

v' d 'kl d • • k • ' 467 s pnpa em v tomto vy a u niJa nesouv1s1. 

2/ Původcem aféry byli Malenkov s Berijou, kteří ve spolupráci 

s Abakumovem likvidovali své potenciální soky v mocenském zápase. Stalin 

byl do případu vmanipulován díky jejich intrice. Využili jeho silné 

podezřívavosti a předložili mu patřičné důkazy. Jejich hlavním motivem měl 

být Stalinův výrok o nástupnictví Kuzněcova a Vozněsenského po jeho smrti. 

Tato teze se stala jedním z mnoha bodů kritiky Malenkova v roce 1957.468 

Přestože A vtorchanov přišel ve své klasické práci "Zagadka 

směrti Stalina" k mnoha správným závěrům, jsou dnes některé již vyvráceny 

nebo přinejmenším zpochybněny. To se týká zjednodušené interpretace 

mocenského konfliktu uvnitř stalinské věrchušky. Avtorchanov správě 

sleduje leningradskou aféru jako pokračování boje mezi Malenkovem a 

Ždanovem o ovládnutí stranického aparátu, ale přiřazení staré gardy 

k leningradské klice je zcela vykonstruované a zavádějící.469 Leningradskou 

nemohl nikdo dotknout jeho nejbližších, už vůbec ne tajemníka ÚV či člena politbyra ..... To 
nemůže být samostatný krok Malenkova, Beriji či Abakumova. K podobnému tvrzení se přiklání 
Baberowski J., ve své prací věnované fenoménu stalinismu Rudý teror. Podle jeho výkladu se 
Vozněsenskij a Kuznčcov ocitli ve vůdcově nemilosti. Diktátor následně pověřil Malenkova, aby 

vykonstruoval monstrózní spiknutí. Viz: BABEROWSKI J ., Rudý teror. Praha 2004, s. 186. 
467 Radzinskij ve svém populárním díle Stalin zpodobňuje členy politbyra jako ustrašené 

ničeho neschopné kreatury. Ždanov byl podle něho "ubožák s nemocným srdcem, notorický 
alkoholik a patolízal", Berija "snaživý tahounek, hádač vůdcových přání", Malenkov "prostý 
vykonavatel vůdcových přání a nikoliv člověk vlastních koncepcí a nápadů". Viz: RADZINSKIJ, 
Stalin, s. 456. 

468 K tomuto výkladu se řadí například italský historik a novinář (eurokomunista) G. BOFFA, 

(lstorija Sovětskogo sojuza ll, s. 338), L. ŠAPIRO (Konununističeskaja partija .. . , s. 708) a HAHN, 
W. (cit. dílo 122-123). Francouzský historik Rucker L., zabývající se otázkou Stalinova 
antisemitismu a vztahu k Izraeli uvádí k leningradské aféře: .... léta 1949 - 1951 byla ve znamení 
Malenkovova protiúderu proti Ždanovovým chráněncům za podpory Beriji a Abakumova. 
Leningradský případ, který začal v roce 1949, znamenal útok proti hlavním členům Ždanovova 
klanu: Nikolaji Vozněsenskému, a Alexeji Kuzněcovovi, šéfovi leningradské stranické organizace a 

tajemníkovi ÚV. RUCKER L, Stalin. Izrael a Židé. Praha 200 I. s. 253. Podrobně promluvil o roli 
Malenkova v leningradském případu ministr vnitra SSSR Dudorov na klíčovém plénu ÚV v roce 
1957. 

469 Avtorchanov tvořil svoji práci v sedmdesátých letech, kdy velká část dnes přístupných 
pramenů nebyla k dispozici. Také dobová atmosféra byla laděna na větší senzačnost kremelského 
zákulisí. Avtorchanov mohl vycházet zejména z pamětí Chruščova,jeho řeči "0 kultu osobnosti a 
jeho následky" na XX. sjezdu. Také uvádí podrobnosti z pléna 1957, které ve snaze odkrýt před 
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aféru nelze vnímat jako pouhé vyrovnávání účtů mezi jednotlivými 

stranickými klikami. Výrazné změny, které nastaly v personálním obsazení 

nejvyšších míst uvnitř stranického a státního vedení v roce 1949 měly svoji 

vlastní logiku, které zřejmě rozuměl pouze Stalin. Úlohou dnešního bádání je 

pokusit se změny rekonstruovat a vysvětlit. 

K leningradské aféře existuje i svědectví poměrně zasvěcených 

součastníků: Molotova, Chruščova, Kaganoviče, Šepilova, Bajbakova a 

Mikojana. Prameny na bázi osobního svědectví pocházejí i z procesů 

s pracovníky MGB ve spojitosti s vyšetřováním činnosti L. P. Beriji i 

Abakumova. 

Chruščov uvádí, že před vypuknutím aféry Stalin velmi 

protežoval zejména trojici mladých Leningradců Kuzněcova, 

Vozněsenského a Kosygina. Kuzněcov nahradil Malenkova, z 

Voznčsenského udělal Stalin svého prvního náměstka v sovminu a Kosygin 

kontroloval finance a lehký průmysl. Podle jeho názoru uvažoval Stalin o 

jejich postupu na místo Molotova, Mikojana, Malenkova a Beriji, kterých se 

chtěl zbavit.470 

Mikojanovo hodnocení aféry je velmi zajímavé a pro historiky 

nové. Dle jeho mínění rozhodující slovo během vzniku případu patřilo 

Stalinovi. Jeho jednání však bylo důsledkem intriky Malenkova, Beriji a 

Abakumova. Malenkov v Kuznčcovovi viděl soka ve stranickém aparátu, 

Berija v kontrole státní bezpečnosti a podobné zájmy přivedly mezi ně i 

Abakumova.471 Vozněsenského pád dává Mikojan do zcela jiných 

souvislostí. Leningradská skupina nebyla přímo svázána s Vozněsenským, 

ale oba případy byly spojeny až během organizování a přípravy procesu.472 O 

své roli v aféře nehovoří vůbec. 

členy pléna pochybnou minulost Malenkova věnovalo patřičnou pozornost leningradské aféře, ve 
snaze skandalizovat jeho činnost ve stranickém aparátu. 

47° CHRUŠČOV, N. S., Vospominanija ll., s. 25. 
471 MIKOJAN, cit.dílo, s. 564. 
472 MIKOJAN, cit.dílo, s. 562- 566. 
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Sám Berija se k podílu na leningradské aféře nehlásil a snažil se 

veškerou odpovědnost svalit na Abakumova.473 Vzhledem k tomu, že stejný 

díl viny nesl i Malenkov, nelze se divit, že během plenárního zasedání ÚV 

z června 1953 o tomto případu mnoho nezaznělo. Vysvětlení je nasnadě, 

osvětlení celého případu by spustilo lavinu, která by vedla k diskreditaci 

Malenkova a jeho klanu. 

V zni k leningradské aféry 

Po smrti Ždanova neměl Kuzněcov potřebnou záštitu před 

ostatními nejvyššími členy vedení. V moskevských strukturách byl stále ještě 

'Vk 474 novac cm. Zrušení správy kádrů poskytlo šanci Malenkovovi k 

manévrování v kádrových záležitostech. Hlavní slovo získalo jím řízené 

oddělení stranických, odborových a komsomolských organizací, jehož 

prostřednictvím zasahoval do nomenklaturní politiky v republikách, 

oblastech centru. Vliv Kuzněcova v bezpečnostních složkách byl 

minimalizován vztahem Abakumov Stalin a postupným sbližování 

Abakumova s Berijou a Malenkovem. 

Ve stejný den, kdy přinesla Pravda oznámení o protistranické 

skupině uměleckých kritiků, byl Kuzněcov zbaven odpovědnosti za oddělení 

ÚV. Jak už bývalo zvykem odvolání nepřišlo ihned, ale prostřednictvím 

reorgamzace aparátu. Na zasedání politbyra 28. ledna 1949475 bylo 

rozhodnuto o založení Zakavkazského, Středoasijského a Dálněvýchodního 

byra ÚV VKS(b )476 a také padly první návrhy o jejich obsazení. Do čela 

473 Lavrentij Berija 1953., s. 64- 65. 
474 Mocenská pozice Kuznčcova po smrti Ždanova byla skutečně minimální. V řadách 

stranického aparátu nemčl potřebnou důvěru. Řadoví aparátčíci si byli vědomi, že rozhodující 
postavou v sekretariátu je Malenkov a podle toho se dalo čekat jejich chování. Ve výsledku stál za 
Kuznčcovem pouze izolovaný Leningrad, zatímco proti němu se zformoval blok soupeřů, kterým by 
jeho zmizení jedině prospělo (Malenkov, Berija a Abakumov) Srov. BALANDIN, R., MIRONOV, 
S., ZagoVOJ}' i borbu za vlast'. Ot Lenina do Chruščova. Moskva 2003, s. 405-407. 

475 Jednání se konalo v pracovně Stalina po 22. hodině. Vedle Stalina se zúčastnili Berija, 
Malenkov, Molotov, Bulganin, Malenkov, Voznčsenskij, Kosygin a Vorošilov. Kuzněcov přišel 

krátce před půlnocí a zdržel se dvacet minut. 
476 Úkolem těchto byr bylo posílit styky mezi ÚV a stranickými organizacemi ve vzdálených 

končinách SSSR. Zakavkazské byro mčlo dohlížet nad zakavkazskými republikami, Středoasijské 
byro dozíralo na republiky Uzbekistán, Turkmenistán a Tádžikistán. Dálnčvýchodní byro 
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prvního byl postaven dosavadní tajemník Běloruské KS(b) S. D. Ignatěv a do 

čela druhého dosavadní tajemník ÚV VKS(b) A. A. Kuzněcov. O 

zakavkazském byru se v dokumentu více nehovořilo. Oba tajemníci byli 

zbaveni dosavadních povinností a mohli odcestovat do nového působiště, ale 

Kuzněcov si podržel funkci tajemníka ÚV (té byl zbaven až 15. února), 

přestože již v ÚV nezodpovídal za žádné oddělení. Byra však fakticky nikdy 

f I o 1 /V 477 ne ungova a a zusta a pouze na pap1re. 

Podle Pichoji informoval Malenkov politbyro o frakční činnosti 

Kuznčcova, Rodionova a Popkova, následkem čehož bylo přijato 15. února 

usnesení o odvolání Kuzněcova, Rodionova a Popkova z jejich funkcí. 478 

Usnesení oznamovalo, že předseda RM RSFSR Rodionov ve spojení 

s vedoucími leningradskými představiteli za účasti tajemníka ÚV samovolně 

a nezákonně organizovali leningradský veletrh. Na svolaném prodejním 

veletrhu bylo nabídnuto k prodeji zboží za 9 mld. rublů včetně toho, které 

mělo být rozděleno všesvazovou vládou dle platného plánu. Uskutečnění 

veletrhu tak bylo považováno za elementární porušení stranické disciplíny. 

Vyčítáno jim také bylo jeho svolání vez vědomí byra rady ministrů. 

Popkovovi bylo vytýkáno, že nedostatečně spolupracoval s ÚV a snažil se ho 

obcházet vyhledáváním spojení s "šéfy" Kuzněcovem a Rodionovem. 

V usnesení politbyra z 15. února 1949 byla obsažena informace 

o spojení vedení Leningradu nejen s Rodionovem, Kuzněcovem ale také 

Vozněsenským. Vytváření takovýchto vztahů připomínalo protistranickou 

činnost Zinověva, kdy si v Leningradu vytvářel oporu pro svou frakční 

politiku. Usnesení bylo uzavřeno rozhodnutími: 

1. Zbavit Rodionova postu předsedy RM RSFSR, udělit mu důtku a 

zařadit jej do kursů stranické školy při ÚV. 
-

2. Odstranit Popkova u postu prvního tajemníka oblasti, udělit mu 

důtku a také jej zařadit do kursů stranické školy při ÚV. 

kontrolovalo Chabarovský a Přímořský kraj a Amurskou a Sachalinskou oblast. Viz: Politbjuro s. 
64. 

477 Z citovaného svědectví V. A. Kuzněcova (syna A. A. Kuznčcova) Viz: MLEČIN, 
Předsedateli KGB, s. 295. 

478 PICHOJA, cit. dílo, s. 51. 
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3. Odstranit Kuzněcova z postu tajemníka ÚV a udělit mu důtku. 

4. Zaznamenat, že člen politbyra Vozněsenskij neoznámil ÚV 

protistranickou nabídku Popkova "šéfovat" nad Leningradem. 479 

Usnesení kritizuje zcela běžnou praktiku v sovětském systému 

- propojení regionů s centrem pomocí osobních téměř vazalských vztahů. 

Obvinění o uskutečnění veletrhu bez vědomí ÚV a RM SSSR lze pokládat za 

lživé, protože byro RM pod předsednictvím Malenkova přijímalo rozhodnutí 

o uskutečnění velkoobchodních veletrhů hned dvakrát (14. října a ll. 

listopadu 1948).480 

Ruský historik Sokolov přichází ještě s jednou závažnou 

událostí. Na ÚV se dostal anonymní dopis, který obvinil vedení leningradské 

stranické organizace z falzifikace volebních výsledků místní stranické 

konference. Popkov, Kapustin, Lazutin a Badajev měli obdržet řadu hlasů 

proti, ale v závěrech se objevilo, že byli zvoleni jednomyslně.481 

.zatýkání a proces v Leningradu 

Během února 1949 Malenkov odcestoval do Leningradu, aby 

prošetřil projednávané události. To samo o sobě nevěstilo nic dobrého. 

Zúčastnil se sjednoceného zasedání byra leningradské oblasti i města a 

obvinil Popkova a další ze skupinkaření a opoziční politiky vůči ÚV se 

snahou odloučit ruskou komunistickou stranu od všesvazové.482 

Prvním zatčeným v případu byl druhý tajemník leningradského 

gorkomu Kapustin, který byl označen za anglického špióna. Údajně měl 

během své studijní cesty do Anglie v roce 1935 navázat spojení s britskou 

výzvědnou službou, v jejíž prospěch prováděl následně špionáž Uedním 

z důkazů byla učebnice anglického jazyka a román zakoupený v Anglii).483 

479 Politbjuro CK ... ,s. 66. 
480 PICHOJA, cit. dílo, s. S 1. 
481 SOKOLOV, Narkomy stracha, s. 340. 
482 SOKOLOV, Narkomy stracha, s. 341. 
483 PICHOJA, cit. dílo, s. S I; Více k aféře "Kapustin" viz: ŽUCHRA.J, cil. dílo, s. 299-307. 
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V té době připravoval proti Kuzněcovovi kompromitující 

materiál ministr státní bezpečnosti Abakumov. Záminkou se stal již zmíněný 

Všeruský velkoobchodní veletrh konaný v lednu 1949 v Leningradě. I když 

kritika konání tohoto veletrhu byla namířená proti místnímu leningradskému 

vedení, obrátila se zejména proti Kuznčcovovi, který byl považován za jejich 

patrona. 

V létě I 949 nastala nová etapa v leningradské aféře. Ministr 

státní bezpečnosti Abakumov obvinil Kuzněcova a Rodionova i vedení 

leningradské stranické organizace z kontrarevoluční činnosti. Dne 21. 

července poslal Stalinovi zprávu, ve které nařknu! Kapustina z toho, že je ve 

styku s anglickou rozvědkou. Po 15. únoru již byl Kuzněcov bez konkrétního 

pracovního zařazení. Podle Mikojana navštěvoval generálské kursy.484 

Nicméně na svobodě nezůstal dlouho. V srpnu 1949 byl při odchodu 

z Malenkovovy pracovny zatčen MGB a internován. Příprava procesu se 

rozhořela naplno. Diskreditace leningradské stranické organizace vedla 

dokonce k zavření Muzea obrany Leningradu, které symbolizovalo význam 

města v době války.485 

V roce 1950 se Malenkov podílel na vybudování speciálního 

vězení pro politické přečiny. Organizací byl pověřen pracovník 

administrativního oddělení ÚV Šestakov, kterému asistovali další z aparátu 

KSK. Vězení se zpřísněným režimem bylo určeno pro 30 - 40 lidí. Prvními 

vězni se stali vedoucí straničtí funkcionáři zatčení v souvislosti 

s leningradským případem.486 Vězení zřízené z osobního rozhodnutí J. V. 

Stalina nepodléhalo ministerstvům státní bezpečnosti či vnitra, ale přímo 

KSK, přestože se na vybudování podílelo MVD a náčelníkem byl jmenován 

A. P. Klejměnov v té době pracující jako náměstek náčelníka správy věznic 

MVD, který byl v přímém spojení s Malenkovem.487 

484 MIKOJAN, Tak bylo, s. 567. 
485 TORČINOV, V. A., LEON'řUK, A. M., Vokrug Stalina .... , s. 34. 
486 Mo/otov, Malenkov, Kaganovič. 1957, Moskva 1998, s. 43. 
487 MLEČIN, L., Nedsedateli KGB, s. 297. 
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Jak vyplývá z projevu Chruščova na červencovém plénu 1957, 

tak Malenkov v září 1950 pověřil organizováním procesu tehdejšího druhého 

tajemníka Lenin oradské b oblasti Nikolajova, protože první tajemník 

Andrijanov pobýval na dovolené. Soudní přelíčení se mělo uskutečnit přímo 

v postiženém městě. Malenkov dal Nikolajevovi řadů pokynů pro organizaci 

procesu. Následně do Leningradu dorazila skupina pracovníků MGB. 

Mezitím v Leningradě nastalo hromadné zatýkání. Do připraveného spisu 

procesu bylo začleněno více než 150 pracovníků stranického aparátu města i 

oblasti, včetně případu "Vozněsenskij".488 Uskutečněním procesu v 

Leningradu chtěl Malenkov přesvědčit místní stranickou organizaci, že ve 

městě působila protistranická skupina, se kterou bude konán veřejný 

489 proces. 

Soud, který čekal obviněné po zdlouhavém a velmi kruté 

přípravě přelíčení, postupoval přesně podle pokynů politbyra a samotného 

Stalina. Vše bylo perfektně zinscenováno a obvinění ve svých výpovědích 

denunciovali sebe i ostatní. Většina řádně přiznala plnou vinu ve všech 

bodech obžaloby. Pouze Vozněsenského se zlomit nepodařilo. Při své 

závěrečné řeči odmítl své zařazení k ostatním obviněným Qejichž vinu 

nepopřel a ani nezpochybnil celý proces). Prohlásil, že s nějakou 

"popkovštinou" nemá nic společného a odmítl všechna proti němu vznesená 

obvinění. Zároveň požádal, aby jeho poslední slova byla předána Stalinovi.490 

1. října 1950 v noci byl vyhlášen rozsudek. Vozněsenskij, 

Kuzněcov, Rodionov, Pop kov, Lazutin, Kapustin byli odsouzeni k trestu 

smrti zastřelením. Za hodinu byl ortel vykonán. Další zatčení a procesy ve 

spojitosti s leningradskou aférou následovaly až do roku 1952. Pichoja uvádí, 

že již v srpnu 1949 politbyro přikázalo MGB z leningradské oblasti vysídlit 

na 1500 rodin, které by mohly mít spojitost s trockisty, zinověvci nebo 

488 Molotov, Malenkov, Kaganovič. 1957, s. 202. Chruščovovo tvrzení potvrdil i člen KSK N. 
D. Kazmin (tamtéž s. 713). 

489 Mo/otov, Malenkov, Kaganovič. 1957, s. 713. 
490 Molotov, Malenkov, Kaganovič. 1957, s. 428. Ileč V. N. Malina, který v době leningradské 

aféry vykonával funkci tajemníka leningradského městského výboru. 
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Němci do altajského kraje pod dozor MVD. Rodiny obviněných se o procesu 

a rozsudcích se dozvídaly až zpětně s několika měsíčním zpožděním. 

T. F. Štykov (v době průběhu aféry velvyslanec v KLDR) na 

plénu 1957 sdělil velmi zajímavé informace. Když už byl Malenkov zase 

tajemníkem ÚV a zodpovídal za stranické organizace, přijel s připravovanou 

zprávou pro oblastní konferenci strany první tajemník obkomu z Leningradu 

Popkov, aby jí předložil ke schválení patřičnému oddělení ÚV. Malenkov, 

jako zodpovídající tajemník za všeobecné oddělení ÚV, sdělil po posouzení 

zprávy připomínky. Popkov následně navštívil svého bývalého nadřízeného 

Kuzněcova, aby mu pomohl s korekcemi textu. Když se vrátil 

s přepracovaným textem k Malenkovovi, ten si okamžitě postěžoval 

Stalinovi, že Kuzněcov nepatřičně zasahuje do jeho kompetencí. Ten 

okamžitě dostal výtku, z jaké pravomoci do toho zasáhl.491 

Podobné procesy a aféry vznikaly v celém Severozápadu SSSR. 

Čistka otřásla i vedením Estonské a Karelofinské republiky. V lednu 1950 

přicestovala do Petrozavodska492 komise ÚV a skupina čekistů z Moskvy a 

začalo zatýkání. První tajemník republiky Gennadij Nikolajevič Kuprijanov 

byl prošetřován a na svolaném plénu denunciován druhým tajemníkem 

Jurijem V. Andropovem. Poté odsouzen na dvacet pět let v pracovním 

táboře.493 V Estonsku měly represe ještě drtivější dopad. Místní vedení bylo 

velmi úzce spojeno se Ždanovem a Leningradem, ale jádrem obvinění se 

stalo nařčení z buržoazního nacionalismu. Čistka postihla kolem tří tisíc 

aparátčíků i s prvním tajemníkem (Nikolaj Karotamm), předsedou rady 

491 Viz řeč T. F. Štykova z večerního zasedání pléna ÚV (9. zasedání) 27. června 1957. 
Štykov však neuvádí, kdy k události došlo. Zda před odvoláním Kuzněcova z postu tajemníka či 
krátce před, in: Molotov, Malenkov, Kaganovič. 1957, s. 393. Ve velmi ostrém tónu hovořil na 
červnovém plénu 1957 i ne vyšší prokurátor SSSR R. A. Ruděnko ( 1907-1981; Během války 
pracoval jako náměstek nejvyššího prokurátora SSSR a následně po zbytek Stalinova života působil 
na postu nejvyššího prokurátora na Ukrajině. Po Stalinově smrti postoupil do Moskvy, kde vedl 
proces s L. P. Berijou. V letech 1953- 1981 byl generálním prokurátorem SSSR. V roce 1956 byl na 
XX. sjezdu zvolen kandidátem ÚV). 

492 Petrozavodsk byl hlavním městem Kareloťinské svazové republiky v letech 1939 - 1957. 
Poté zůstal hlavním městem v autonomní republiky. 

493 G. N. Kuprijanov byl vyzvednut na post prvního tajemníka republiky Ždanovem na konci 

třicátých let. Andropov vykonával funkci druhého tajemníka republiky od roku 1947. SEMANOV, 
S., Andmpov. 7 tajn genseka s Lub janka. Moskva 200 I, s. 33- 34. 
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ministrů (Arnold Veimer) i předsedou prezídia nejvyššího sovětu Estonské 

SSR (E. Pallas).494 

Pozadí pádu Vozněsenského a aféra v Gosplanu 

Zatímco hlavním iniciátorem leningradské aféry byl Malenkov, 

tak případ Vozněsenského jde na vrub spíše Berijovi.495 Vozněsenského pád, 

přestože mčl přímou souvislost s leningradskou aférou, procházel odlišnou 

cestou. Součástí leningradské aféry se stal až během procesu. 

Podle Šepilova se Vozněsenskij stal hlavním terčem intrik 

Beriji a Malcnkova už krátce po smrti Ždanova. Velkou žárlivost v nich 

musela vyvolat zejména jeho kniha "Válečná ekonomika SSSR", kterou 

Stalin poctil svoji přízní a byla oceněna "stalinskou prémií za rok 1948".496 

Ovšem o oblíbenosti Vozněsenského mezi ostatními členy 

věrchušky nemůže být vůbec řeč. Byl velmi ambiciózní a přespříliš 

sebevědomý. Dokonce Stalin dělal narážky na jeho velkoruský 

šovtmsmus.497 Vozněsenskij ovlivňoval prostřednictvím gosplanu chod 

celého sovětského hospodářství. Sestavoval plány a pod jeho vedením 

rozděloval státní fondy, dotace a hospodářské kapacity jednotlivým 

ministerstvům, což vyvolávalo řadu nespokojenosti u ostatních členů vedení 

spravujících ekonomické resorty. 

Hlavní příčinou jeho pádu byly přestupky v gosplanu, kterých 

se dopustil během sestavování plánu. Vedle toho byl také nařčen ze ztráty 

důležitých dokumentů. Několik let za sebou docházelo k výkyvům 

hospodářské produkce mezi jednotlivými kvartály. Platilo, že výkon sovětské 

ekonomiky prvního čtvrtletí nového roku ve srovnání s posledním čtvrtletím 

předcházejícího roku znatelně poklesl, což bylo důsledkem zimního období. 

494 Během čtvrtého pětiletého plánu let 1946 - 1950 se Estonsko stalo klíčovou energetickou 
oblastní Severozápadu SSSR. Estonské hospodářství patřilo mezi nejrychleji rostoucí v celém SSSR 
a hrálo velkou úlohu ve spojení s Leningradem (ŠVEC, L a kol., Dějiny pobaltských zemí, Praha 
Lidové noviny 1996, s. 238- 239). Čistka z roku 1950 Viz: tamtéž s. 245. 

495 Srov.: BAJBAKOV, N. K. Ot Stalina do Jelcina,Moskva 1998, s. I 02 - I 03; ŠEPILOV, 
cit. dílo, s. 142; CHRUŠČOV, Vremja, ljudi ... , II. sv, s. 31. 

496 ŠEPILOV, cit. dílo, s. 142. 
497 MIKOJAN, cit. dílo, s. 559. 
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Ale Stalin vyžadoval urychlený růst produkce výroby a trval na zvýšení 

produkce v prvním čtvrtletí, aby nedocházelo k výkyvům, přestože ve velké 

části sovětského hospodářství to bylo nemožné. Na přelomu let 1948 - 1949 

se v politbyru situace při projednávání plánu vyostřila. Stalin usiloval o 

maximalizaci plánu, aby ncnastal obvyklý propad, a poručil Vozněsenskému 

zapracovat požadavek do plánu. Vozněsenskij, přestože Mikojan popíral 

reálnost, na Stalinovo přání přistoupil.498 

Pochopitelně nereálný požadavek se uskutečnit nepodařilo. 

Následně Berija dostal do ruky dopis napsaný Vozněsenskému jeho 

náměstkem. Náměstek sděloval, že informování vlády o převýšení úrovně 

čtvrtého kvartálu bylo chybné. Statistické zpracování ukázalo skutečný stav, 

který se zásadně odlišoval od dříve oznámeného. Fakticky byla produkce 

prvního čtvrtletí opět nižší. Vozněsenskij s výsledky Stalina a politbyro 

neseznámil a dopis uložil zařadit do archivu. 

L. P. Berija využil tuto příhodu ke kompromitaci 

Vozněscnského, který byl usvědčen z obelhávání politbyra při sestavování 

plánu. Berija věděl, že Stalin ve svém okolí klam a lež nestrpí. Podle 

Šepilova Berija Stalinovi našeptával, že Vozněsenskij si buduje postavení 

jeho nástupce, vytváří kolem sebe okruh vlastních lidí a svévolně zasahuje do 

národního hospodářského plánu.499 Stalin po předložení kompromitujících 

důkazll okamžitě uložil byru RM prošetřit Vozněsenského činnost. 

Vyšetřování ukázalo, že Vozněsenskij skutečně "podváděl" a tak nadále 

nebylo jeho další působení ve funkcích udržitelné. Berija ještě přilil oleje do 

ohně připomenutím jeho chování během začátku války, kdy vyzýval 

Molotova, aby převzal otěže řízení státu.500 

Po svém odvolání z funkcí byl sedm měsícll držen v domácím 

vězení bez toho, aby byl zařazen na nějakou práci. Celý tento čas věnoval 

přípravě svého nového díla "Politická ekonomie komunismu".501 Podle 

498 MIKOJAN. Tak bylo, s. 560. 
499 ŠEPILOV, Něprimknuv§ij, s. 142- 143. 
500 MIKOJAN, cit. dílo, s. 561. 
501 ŠEPILOV, cit. dílo, s. 144. 
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Chruščova se snažil získat znovu nějakou práci a naléhal na ostatní členy 

politbyra, aby mu pomohli. Usiloval o přeložení do A V SSSR, kde by se 

mohl věnovat vědecké práci. Dne 7. září Komise stranické kontroly 

předložila návrh na jeho vyloučení z řad členů ÚV za porušení sovětských 

zákontt o ochraně tajných dokumentů a předat jej soudu. Již 12. září byl z 

d v 1 o u' v 27 v,. v 502 vyve en ze sestavy c enu a . nJna zatcen. 

Malenkov následně převedl z aparátu ÚV na post náměstka 

předsedy pro kádrové záležitosti gosplanu E. E. Andrejeva, aby provedl 

šetření a čistku. Novým předsedou gosplanu byl jmenován další Malenkovův 

protége Saburov. 503 Podle pozdější argumentace Chruščova proti 

Malenkovovi na červencovém plénu v roce 1957 byl Stalin proti zatčení 

Vozněsenského a Kuzněcova.504 Později se zase Stalin v Chruščovově 

přítomnosti (údajně toho měli být účastni i další členové věrchušky) se tázal, 

proč nebyl Vozněsenskij pověřen vedením Státní banky SSSR. 

VII.2 Odvolání Mikojana a Molotova 

z ministerských postů 

1 aro roku 1949 přineslo kromě pádu funkcionářů spjatých se 

Ždanovem i zásah do mocenské základny Molotova a Mikojana.505 Oba dva 

předváleční členové nejužšího vedení strany a vlády byli zbaveni svých 

ministerských křesel, čímž vážně poklesla jejich prestiž. Koncem března 

502 MLEČIN L., Predsedateli KGB, s. 298. 
503 E. E. Andrejev provedl čistku ve vedení gosplanu. Odstraněno bylo 9 ze 12-ti náměstků 

předsedy, :n z 72 náčelníků správ atd. Celkem odešlo kolem 300 osob z týmu Vozněsenského 
(každý čtvrtý byl Žid). Viz: KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 511; HAHN, W., cit. dílo, s. 
134. 

504 Při interpretaci Chruščovova projevu i projevů ostatních z pléna 1957 je nutno vzít v potaz 
jejich záměr- diskreditace Malenkova. 

505 Časově se odvolání Molotova a Mikojana shoduje s politickým pádem nejvýznamnějších 
pretendentů budoucího leningradského procesu. 15. února byli zbaveni svých funkcí Rodionov, 
Kuzněcov a Popkov, prozatím bez jakékoliv publicity. 4. března byli odvolání Mikojan 
s Molotovem, ovšem také bez jakékoliv vysvětlení. O tři dny později byl Vozněsenskij odvolán ze 
svých funkcí (který byl zároveň zbaven i členství v politbyru). Koncem března odešel z ministerské 
funkce i Bulganin. 7. února na dalším zasedání politbyra byl odvolán ze svých funkcí náměstek 
předsedy rady ministrů a předseda byra RM pro obchod Alexej Dmitrijevič Krutikov. 
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odešel z ministerské funkce i Bulganin a novým ministrem obrany byl 

jmenován spolehlivý maršál Vasilevskij. Podobné odstavení postihlo již 

v únoru Stalinova nedávného "vyzdvižence" Alexeje Dmitrijeviče 

Krutikova, který byl před časem jmenován předsedou byra RM pro obchod a 

zároveň Stalinovým náměstkem.506 Na místo Krutikova nastoupil opět A. N. 

K . . l v 'd . l d h 107 osygm, Je 1oz pa vtsc ve vz uc u: 

Epizoda několikaměsíčního pobytu A. D. Krutikova 

v nejvyšším vedení RM souvisela se Stalinovou snahou dosadit do vysokých 

funkcí nové tváře. V této souvislosti si vyžádal během roku 1947 od svých 

podřízených seznam 5-6 schopných pracovníků z jejich resortů, kteří by je 

byli schopni nahradit. Mikojan nominoval své náměstky Krutikova, 

Menšíkova a Kumykina.508 Vzhledem k tomu, že se Krutikov neosvědčil byl 

po osmi mčsících odvolán a přesunut na méně důležitou funkci. Další dva 

náměstkové Mikojana se postupně vystřídali na postu ministra zahraničního 

obchodu. 

V literatuře se objevuje několik motivů Stalinova odvolání 

starých zasloužilých členů vedení RM: 

a) Nespokojenost Stalina s Mikojanem a Molotovem, založená 

' v do v 'i09 na ztrate uvery.-

b) Potřeba prezentovat změnu zahraniční politiky SSSR 

personální proměnou na patřičných místech - ministerstvu 

zahraničních věcí a ministerstvu zahraničního obchodu.510 

506 A. D. Krutikov ( 1912- 1962) patřil do plejády stranických organizátorů průmyslu, kteří se 
díky velké čistce ocitli ve vedení lidových komisariátů. V lidovém komisariátu (ministerstvu) 
zahraničního obchodu působil v letech 1938 - 1948 jako náměstek a první náměstek lidového 
komisaře (ministra). Poté na několik měsíců vystřídal Kosygina na postu předsedy byra rady 
ministrů pro obchod a lehký průmysl, ale 7. února byl z jeho čela odvolán. 

50 Nárněstkem Kosygina byl jmenován Vlasov, který byl převeden na práci v byru 
z Gosplanu. Dalšími členy byra byli Žavoronkov, Chochlov a Čujanov. Jednání u Stalina, na kterém 
bylo rozhodnuto provést zmíněné změny se zúčastnili Molotov, Berija, Bulganin, Vozněsenskij, 
Kosygin a Malenkov. Kromě těchto členů politbyra byli přizváni Krutikov i Žavoronkov, in: 
Politbyro CK, str. 65. 

508 MIKO.JAN, A. 1., .. s. 527 - 528. 
509 Molotov ztratil Stalinovu důvěru ve spojení s politickým pádem jeho ženy P. S. 

Žernčužiny, která byla v 26. ledna 1949 zatčena a předtím odstraněna z politického života a 
vyšetřována v souvislosti s kampaní proti sionismu a likvidací ŽAF. Např. E. Knight zcela popírá 

souvislost mezi "leningradskou aférou" a odvoláním Molotova a Mikojana. Viz: KNIGHT, E., 
Berija .. . , s. 176. 
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c) Souvislost s leningradskou aférou, pádem Vozněsenského a 

. 'k B ... M 1 k Sll mtn ou enJI a a en ova: 

d) Molotovovo odvolání bylo následkem politického pádu jeho 

v p s zv v v• Sl2 zeny . . emcuzmy: 

Jako relevantní se po předložení argumentů založených na 

hlubším studiu sovětské politiky a dostupných pramenů jeví především ta, 

která sleduje proměnu vnější prezentace politického kursu sovětů na jaře 

1949. Stalinova důvěra v Molotova a Mikojana nebyla v této době ještě tak 

otřesena, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale určitě již klesala. Oba byli 

pokládáni za představitele dosavadní zahraničněpolitické linie, která neuspěla 

a byla revidována. Měli značné renomé jak do doma tak především 

v zahraničí. Stalin se zřejmě vydal cestou carské kabinetní politiky, která 

1 1 , , v h , . . sn sva ova a sve neuspec y na sve mm1stry. · · 

Pominout nelze ani souvislost s "leningradskou aférou". Podle 

Barsenkova se příslušníci staré gardy (Molotov, Mikojan a Andrejev) 

orientovali na "Leningradce" a jejich odstranění vedlo k dalšímu oslabení 

jejich vlivu. Zejména u Mikojana jsou prokazatelné rodinné vazby na 

K v • I v d d 1 M'k . 514 uznecova, Je 1oz cera se pro v a a za 1 O Janova syna: 

510 MASTNÝ, cit. dílo, s. 74. 
511 MLEČIN, L., MID, Ministry inostrannych děl. Romantiki i ciniki, Moskva 200 I, s. 230 a 

246-247. 
512 Tento výklad zcela pomíjí hlubší souvislosti a neobjasňuje odvolání Mikojana ani 

Bulganina. K tomuto se kloní např. MLEČIN,L., Směrť Stalina ... , s. 68. Naopak v knize stejného 
autora (MLEČIN, L., MlD, Ministry inostrannych děl. Romantiki i ciniki, Moskva 200 I, s. 230 a 246 
- 247) uvádí stejný autor jako hlavní důvod odvolání Molotova zostření mezinárodní situace, 
potvrzení Trumana v prczidcntském úřadu, a z toho vyplývající definitivní zakončení éry 
diplomatického jednání. 

m Zajímavé postřehy uvádí S. S. Monte!iorc, který se snaží proniknout do vnitřního života 
sovětské špice kolem Stalina. Hlavní motiv v eliminaci vlivu staré gardy spatřuje v její neochotě 
plně akceptovat Stalinovu autoritu. Například Mikojan a Molotov si jako staří bolševici nikdy 
nezaznamenávali během nočních jednání (na rozdíl od Vozněsenského, Ždanova či Malenkova) 
Stalinovy pokyny, neboť by bylo pod jejich úroveň chovat se takto servilně. Montefiore se opírá o 
celou řadu memoárů a proto uvádí celou řadu drobných detailů ze života osob vytvářející nejužší 
kruh kolem Stalina. Mikojana charakterizuje jako člověka poměrně upřímného, který často říká 

Stalinovi pravdu do očí, podobně i Molotova. Viz: MONTEFIORE, S. S., cit. dílo, s. 491. 
514 Srov. BARSENKOV- VDOVIN, lstorija Rossiji . .. , s. 114. a PYŽIKOV- DANILOV, 

Rožděnije svěrchděržavy, s. 255. 
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Spojitost s leningradskou aférou, která přichází na přetřes 

především díky časové shodě, není prokazatelná především díky dalšímu 

vývoji situace. Zatímco leningradská aféra v březnu započala a vrcholila 

během následujícího roku, Molotovovo a Mikojanovo postavení se již více 

neměnilo. Nezdá se, že by Stalin usiloval o přešetření jejich činnosti státní 

bezpečností (což by pochopitelně skončilo prokázáním viny a skutečnou 

likvidací). Zatímco proti Mikojanovi a Molotovovi nebyla zatím vznesena 

žádná politická provinění a během několika měsíců zase částečně své pozice 

obnovili, "Leningradci" byli zlikvidováni. Odvolání Molotova přišlo ve 

stejnou dobu, kdy došlo k vyhrocení případu jeho manželky. Přestože důkazy 

o přímém vlivu případu Žemčužiny zatím nikde prezentovány nebyly, lze 

takové tvrzení vyvodit z chodu událostí. 

Dvě usnesení politbyra přijaté 4. března se téměř shodovala. 

Naprosto stručná, bez jakýchkoliv zdůvodnění a vysvětlení, či zmínky o 

přeřazení Mikojana nebo Molotova na jinou práci. Dne 5. března oznámila 

Moskva světu výměnu dvou nejvýznamnějších činitelů v zahraniční politice a 

opět bez jakýchkoliv komentářů. 

Odvoláním Mikojana a Molotova bylo vážně narušeno 

postavení dvou významných představitelů nejužšího vedení RM a politbyra. 

Zatím se nejednalo o jejich trvalé vyřazení z mocenské skupiny, ale jejich 

další budoucnost byla nejistá. Teprve o měsíc později v 6. dubna byl Molotov 

postaven do čela Byra RM pro metalurgii a geologii, ale i z této funkce byl 

v létě odvolán.515 Mikojana Stalin rád používal pro řešení delikátních úkolů 

v satelitním bloku, vyslal jej vždy s konkrétním úkolem, který měl zíistat pro 

veřejnost i širší stranickou elitu utajen.516 

515 PYŽIKOV- DANILOV, cit. d. s. 255 - 256. 
516 Na jaře 1949 podnikl cestu za Mao Cc-tungem do Číny, kde probíhala závěrečná etapa 

občanské války. Stalin se obával zapojení USA do války v Číně, proto nabádal čínského vůdce Maa 
ke zddenlivosti. Do Prahy zavítal v listopadu I 951 v době příprav velkého vnitrostranického 
procesu s protistátním spikleneckým centrem. Přivezl Stalinův návrh na zatčení Slánského, neboť 
údajně hrozil jeho útěk za hranice. 
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Molotov a Žemčužina 

Slabým místem Molotova již od konce třicátých let byl svazek 

s jeho manželkou Po linou Žemčužinou. 517 Poli na představovala klasický 

prototyp ženy komunistky. Ve třicátých letech se zdálo, že má před sebou 

slibnou politickou kariéru a dokonce se stala lidovou komisařkou 

potravinářského průmyslu. Státní bezpečnost se začala zajímat o tuto ženu již 

v dobách ježovštiny, kdy jí bylo uděleno napomenutí za nedostatek bdělosti a 

musela odejít na méně důležité místo na lidovém komisariátu textilního 

průmyslu. Kritika její práce neskončila a proto byla v roce 1941 na stranické 

konferenci vyobcována z ÚV.518 

Během války se začala angažovat v protifašistickém židovském 

hnutí. Po válce se situace otočila. Židé byli pokládáni za pátou kolonu, za 

spojence USA. Otevřeně se začal antisemitismus projevovat až po roce 1948 

po zavraždění Michoelse, který zmizel ze scény fingovanou nehodou. 

Představitelé sovětských Židů se dostali do nemilosti a s nimi i Polina 

Semjonovna, která s přátelila s mnoha židovskými intelektuály včetně 

Michoclse. V roce 1948 řekl Stalin otevřeně Molotovovi, že se musí rozejít 

s ženou. Polina začala být znovu prošetřována MGB a proto sama souhlasila 

s rozvodem. Sňatek byl ukončen ještě koncem roku 1948. V prosinci 1948 

politbyro vyslechlo oznámení M. F. Škirjatova a V. S. Abakumova o P. S. 

Žemčužině. Obvinili ji z toho, že v průběhu času udržovala spojení 

s židovskými nacionalisty a proto je podezřelá ze špionáže. Byla připomenuta 

její účast na náboženském obřadu v synagoze v březnu 1945. Také byla 

nařčena ze zpochybňování oficiálních prohlášení o smrti herce a divadelníka 

S. Michoelse během jeho pohřbu.519 V únoru 1949 byla zatčena.520 

517 Polina Žemčužiny se narodila v roce 1897 v rodině ukrajinského Žida. V roce 1921 
vstoupila do strany a aktivně se zapojila do výstavby země. Brzy se seznámila s Molotovem, za 
kterého se provdala, a s rodinou generálního tajemníka. Stala se blízkou přítelkyní Stalinovy 
nešťastné manželky, která v roce 1932 spáchala sebevraž.du. Viz: RUCKER, L., cit. dílo, s. 191. 

518 MLEČIN, L., Predsedatěli KGB, s. 287. 
519 DANILOV, Vysšije organy vlasti, s. 31 - 32. 
520 v 

CUJEV, F., Mo/otov, s. 551. 
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VII.3 Sovětská zahraniční politika po nástupu 

Vyšinského 

Podle V. Masného bylo nahrazení Molotova Vyšinským v čele 

sovětské diplomacie předehrou k věcnějšímu přístupu k zahraniční politice. 

Mělo skončit předešlé období přehmatů a neúspěchů.521 K. Durman podobně 

interpretuje změnu jako Stalinovo gesto Západu, mající signalizovat obrat od 

konfrontace k politice vyjednávání a oboustranných ústupků.522 Všichni 

historici se však shodují v jednom, že Vyšinskij nemůže být v žádném 

případně pokládán za strttjce zahraniční politiky SSSR, což ale platilo i 

v případě jeho předchůdce. Zároveň může být nástup nových tváří do čela 

sovětské zahraniční politiky vnímán jako signál o uzavírání sovětského 

impéria. Vznik Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) tomu jasně 

napovídal. Přestože zatím integrace socialistických v praxi nenastala, signál 

byl Západu vydán.523 Socialistický blok směřoval k autarktní socialistické 

ekonomice. 

Vztahy Vyšinskij - Molotov- Berija 

Vyšinského ochota plnit Stalinovy úkoly na poli justice jej 

katapultovala mezi nejvyšší stranickou elitu.524 Ještě dříve než zahájil kariéru 

stalinského diplomata, byl na zasedání Nejvyššího sovětu SSSR 31. května 

1939 jmenován do funkce náměstka předsedy rady ministrů Molotova a to i 

přes jejich vzájemnou animozitu. Stalinovi zřejmě jejich vzájemný poměr 

natolik vyhovoval, že z Vyšinského v roce 1940 udělal ještě Molotovova 

521 MASNÝ, Stalin a studená válka. S. 77. 
522 DURMAN K., Popely .... s 288. 
523 Stalin asi ještě neměl jasnou představu jakým způsobem uspořádat spolupráci SSSR a 

satelitů. RVHP začala hrát skutečnou roli ve spolupráci socialistických států až za Brežněva, kdy 
mčla na~omoci stmelení impéria. 

5-~ V roce 1939 po ukončení vlny velkých procesů dosáhl Výšinskij řady úspěchů. V lednu 
byl jmenován do čela Institutu práva a časopisu "Sovětská vláda a právo" a také se stal členem A V 
SSSR. V březnu 1939 byl zvolen členem ÚV VKS(b ), následně tak mohl se ctí odejít z pozice 
nejvyššího prokurátora SSSR. Stal se náměstkem předsedy vlády pro kulturu a vzdělávání. Viz: 

MLEČIN, L., MlD ... , s. 240. 
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náměstka v narkomindělu. Vyšinskij měl mnohem blíže kL. P. Berijovi, se 

kterým úzce spolupracoval během závěru čistek. Ze strany Vyšinského však 

nešlo o žádné politické spojenectví, ale spíše o strach z Beriji.525 

Kariéra Alexandra Janumjeviče Vyšinského jako Stalinova 

diplomata začala v roce 1940 jmenováním na post náměstka lidového 

komisaře zahraničí. Oblast práva však zcela neopustil, protože později 

publikoval svůj příspěvek sovětské právní teorii - "Teorie soudního 

dokazování v sovětském právu". V roli Molotovova náměstka se podílel na 

sovětizaci Lotyšska a Rumunska. Vzhledem k tomu, že si již jako nejvyšší 

prokurátor získal Stalinovu přízeň a důvěru, mohl podobné úkoly plnit i 

v oblasti mezinárodních vztahů. Jeho prokurátorská praxe a schopnosti 

manipulovat právem byly využity i při norimberském procesu s nacistickými 

pohlaváry. 

V roce 1948 se stal prvním náměstkem Molotova, přičemž se 

měl zabývat všeobecnou prací v ministerstvu. V té souvislosti je nutné 

připomenout, že v březnu 1948 bylo rozhodnuto omezit činnost Molotova 

pouze na zahraničněpolitické záležitosti a vyloučit jej tak z vedení byra RM. 

Poté 5. června 1948 bylo zřízeno kolegium ministerstva zahraničí jemuž sice 

nadále předsedal Molotov, ale jeho náměstkem pro všeobecné záležitosti byl 

' ' v v• k'' 'i26 Jmenovan ysms tF 

Lze se domnívat, že nommace Vyšinského měla signalizovat 

podřízení zahraniční politiky přímo Stalinovi, nikoliv politbyru. Vyšinskij 

představoval člověka naprosto bez výhrad oddaného Stalinovi. Molotov i 

Mikojan do značné míry mohli prezentovat určitou samostatnou iniciativu a 

minimálně měli značné renomé v oblasti zahraniční politiky nebo 

zahraničního obchodu. 

525 Pozornost na oblast zahraniční politiky upřel Berija až v roce 1939. Nesouvisela s podílem 
na vytváření linie politiky, ale dozorem nad zpravodajskou činností a především organizací čistek 
v aparátu komisariátu. Berija prosadil jako jednoho z náměstků lidového komisaře svého protége 
z Gruzie Dčkanozova. 

526 PYŽIKOV- DANILOV, Rožděnije svěrchděržavy .. . , s. 94- 95. 
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Peripetie studené války 1949 - 1950 

Neúspěchy sovětské diplomacie po změně opravdu volaly. 

Sověti šli na mezinárodním poli od neúspěchu k neúspěchu. Americká vojska 

zůstávala v Evropě a Stalin prohrál bitvu o Bcrlín.527 Německá politika 

zkrachovala, Stalin byl nucen rezignovat na celoněmecké řešení a soustředit 

se na politickou a hospodářskou stabilizaci ve východním sektoru. 

V USA během podzimních voleb obhájil svůj prezidentský úřad 

H. Truman, což naznačovalo pokračování konfrontační politiky USA a 

zároveií. signalizovalo další pokračování americké angažovanosti v Evropě. 

Západoněmecký stát se stal realitou, se kterou se Sověti chtě nechtě museli 

smířit. Přestože ještě v prosinci 1948 Stalin odmítl snahy W. Ulbrichta 

vytvořit ze sovětské okupační zóny samostatný stát a umožnit vstup SED do 

Informačního byra, o necelý rok se situace změnila.528 Sovětská diplomacie 

změnou svého obsazení dala Západu signál, že je ochotná vyjednávat. 

Německou otázku Stalin vnímal jako klíčovou evropskou záležitost a 

ovládnutí východního sektoru chápal jako sovětský trumf ve vysoké hře 

mezinárodní politiky, nikoliv jako trvalou hodnotu. 

Konec roku 1949 přinesl Sovětskému Svazu novou starost -

Dálný východ. Čínský komunistický vůdce Mao Ce-tung dovedl do 

vítězného konce komunistickou revoluci v Číně a 1. října vyhlásil Čínskou 

lidovou republiku. USA byly vylačeny z "Říše středu". Komunismus ale 

hodlal v oblasti expandovat nadále a Stalin dal souhlas k rozpoutání války 

v Korey.529 

527 Blokáda západního Berlína trvala až do května 1949 (14 měsíců), ale již delší dobu bylo 
zřejmé, že Stalinova strategie byla nesprávná, ncodhadla postoj USA a jejich možnosti zásobování 
západního sektoru. 

528 Ve dnech ll.- 24. prosinec pobývala v SSSR delegace SED (Ulbricht, Grotewohl, Picek a 
Ocll3ner). Stalin trval na opatrném postupu v celoněmeckých záležitostech a záležitostech 
případného vyhlášení státu. SED byla vyzvána k urychlené přcmčnč v stalinskou stranu, plně 

poslušnou sovětského vedení. 
529 Stalin se dal k válce v Korey přesvědčit bčhcm návštěvy Mao Ce-tunga v Moskvě na 

přelomu let 1949 - 1950. Otevřeně se v celé akci nehodlal angažovat. Odpovědnost tak přenesl na 
Čínu.V Radě bezpečnosti OSN, kterou Sověty opustily, se však sovětská diplomacie dopustila 
zásadní chyby a tím ztratila možnost vetoval rozhodnutí o poslání invazních jednotek OSN. 
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VIII. MOCENSKÁ KONSTELACE PO 

PÁDU VOZNĚSENSKÉHO A KUZNĚCOVA 

V březnu 1949 fakticky přestala existovat tzv. "devítka", tedy 

nejužší skupina členů politbyra řešící hlavní úkoly sovětské politiky. Její moc 

pinč přešla do rukou tříčlenné skupiny - Stalina, Malenkova a Beriji.530 

Během léta 1949 se na nějaký čas stabilizovalo rozložení sil na vrcholu 

sovětské politické scény. Malenkov a Berija si vytvořili jedinečné prostředí 

pro upevnění vlastních mocenských pozic, které narušilo až povolání N. S. 

Chruščova z Ukrajiny do sekretariátu ÚV a začlenění N. A. Bulganina do 

nejužšího vedení v radě ministrů. 

Příchod Chruščova do Moskvy nastal v době, kdy již 

leningradská aféra dospívala ke svému konečnému vyvrcholení. Stalin si 

zřejmě uvědomil, že Malenkov společně s Berijou ovládají více mocenských 

pák, než mu bylo po chuti. Úzký kruh členů politbyra mu nedával možnosti 

najít natolik výraznou postavu, která by jim byla schopna vytvořit protiváhu. 

Molotov, Vorošilov, Andrejev či Mikojan ztratili vůdcovu důvěru, nebo je 

považoval za neschopné. Kaganovič byl z mocenského centra byl vytěsněn 

do hospodářských resortů. Mladý Kosygin byl zdiskreditován leningradskou 

aférou a přestože nebyl fyzicky zlikvidován, přestal být Stalinem zván na 

jednání politbyra. Dostal se do povážlivého postavení, kdy sám očekával 

zatčení. Podle A vtorchanova bývalý "ždanovec" opustil své souputníky a 

začal podporovat Malenkova, čímž si podržel místo Stalinova náměstka ve 

vládě a prozatím i člena politbyra. 531 Posledními členy byli Bulganin a 

Chruščov. Nová hierarchie stalinské věrchušky ukázala během monumentální 

oslavy vůdcových sedmdesátin. Mocensky zaujali klíčové postavení 

530 Ještě o několik měsíců dříve byli do nejužšího vedení zařazeni Stalin, Ždanov, Molotov, 
Mikojan, Berija, Malenkov a Vozněsenskij, Bulganin a Kosygin. Ždanov zemřel, Vozněsenskij, 
Mikojan a Molotov byli ze svých funkcí odvoláni, Kosygin byl ignorován a tak se nejvyšší vedení 
zúžilo na Stalina, Malenkova a Beriju. 

531 A VTORCHANOV, Zagadka .. . , s. 41. 
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Malenkov a Berija. Molotov a Vorošilov si uchovali své přední pozice, které 

však reálnému vlivu vůbec neodpovídaly. 

Na zařazení nových postav do politbyra nebyl čas. Po ruce 

nebyl nikdo, kdo by měl zkušenosti z nejvyšší politiky. A jak se ukázalo i po 

XIX. sjezdu, kdy do nejužšího vedení vstoupili Pervuchin se Saburovem, byli 

vyzvednuti opět technokrati blízcí tandemu Malenkov-Berija. Další nováčci 

'd' b ]' b k v 'h k 'h ' ' Sl2 v prez1 m y 1 ez s utec ne o mocens e o zazenu. --

Tabulka č. 3. - Hierarchické řazení členů sovětského vedení 

Květen 1948 Leden 1949 Prosinec 1949:.JJ 
Stalin Stalin Stalin 
Molotov Molotov Malenko v 
Zdanov Malenko v Molotov 
Berija Berija Berija 
Vorošilov Vorošilov Vorošilov 
Kaganovič Kaganovič Mikojan 
Mikojan Mikojan Kaganovič 

Voznčsenskij Kosygin Bulganin 
Malenko v Chruščov Andrejev 
Bulganin Bulganin Chruščov 

Chruščov Andrejev Kosygin 
Andrejev Suslov Svernik 
Svernik Svernik 
Kosygin 
Suslov 
Kuzněcov 

Po po v 

Stalin se proto snažil vytvořit určitou protiváhu nového vedení 

vyzvednutím Chruščova a Bulganina. První měl pracovat především na 

stranické úrovni v sekretariátu ÚV a moskevské stranické organizaci a druhý 

řídit radu ministrtl. B ulganin se stal jedním z členů byra rady ministrů 

532 Nové tváře hledal Stalin obtížnč a jejich využití bývalo problematické, protože byli 
zpravidla příslušníky určitého mocenského klanu a tak byla jejich loajalita ve Stalinových očích 
omezena. Noví oblíbenci Stalina Saburov a Pervuchin byli schopnými organizátory sovčtského 
hospodářství a průmyslu, ale svým kariérním vzestupem byli svázáni s Malenkovem a Berijou. 

533 Hierarchické umístční osobností bylo čerpáno z řazení oslavných projevů k 70. 
narozeninám J. V. Stalina uveřejnčných ve sborníku Spolubojovníci o Stalinovi. Sborník projevtt 
sovětsk_vch óniteltt k sedmdesátinám J. V. Stalina. 2 I. XII. /949. Praha 1950. 
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pověřených jeho vedením, ve kterém se střídal s Malenkovcm, Berijou, 

Kaganovičem a Saburovem.534 

Ve své funkci ncmohl dlouho setrvat ani protége Ždanova 

vedoucí agitpropu D. T. Šepilov. V době, kdy propukla leningradská aféra 

očekával zatčení a politický pád. Ve Stalinových očích se zkompromitoval 

chvalořcčcním na knihu Vozněsenského v časopise "Bolševik", za který 

zodpovídal, a proto byl z funkce vedoucího oddělení odvolán. Zatčení však 

unikl a o několik měsíců byl Stalinem pověřen podílet se na vypracování 

učebnice politické ekonomie.535 

Důvodem, proč jej nestihl osud Kuzněcova a Vozněsenského 

může být jeho iniciativa během tažení proti literárním kritikům. Vystoupil 

velmi aktivně v kampani, která byla zaměřena původně proti vedení 

agitpropu a měla jej zdiskreditovat. Přesto si však své postavení neuchránil a 

byl z vedení oddělení odvolán. V agitpropu proběhla čistka, novým 

d , b I . ' M A S I 536 ve OUCim y Jmenovan . . US OV. 

VIII.2 Chruščovův návrat do Moskvy 

Stalin povolal Chruščova do sekretariátu ÚV ještě v prosinci 

1949, kdy probíhaly mohutné oslavy jeho sedmdesátých narozenin. Zároveň 

mu navrátil postavení, které zastával v druhé polovině třicátých let - stal se 

hlavou moskevské městské i oblastní stranické organizace. 

Telefonicky Chruščova vyzval, aby urychleně (druhý den) 

přijel do Moskvy, kde ho informoval o nepřijatelné situaci uvnitř moskevské 

stranické organizace. Vyjádřil úmysl, aby odešel z Ukrajiny a zaujal místo 

tajemníka ÚV a zároveň, aby převzal řízení moskevských stranických 

záležitostí. Vedle toho zmínil odhalení spiklenců v Leningradu a jejich 

následné zatčení a naznačil možnou přímou souvislost s děním událostí v 

534 REES, E. A., Stalin as leader, 1937-1953: From diktator to despot, s 216. 
535 ŠEPILOV, cit. dílo,s. 148-156. 
536 KOSTYRČENKO, Tajnaja politika ... , s. 330-333 a 346-347. 
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Moskvě. Stalin řekl: "My chceme, aby Moskva byla oporou ÚV strany, proto 

bude vaše práce užitečnější zde". 537 

Chruščov se sám považoval za odborníka na problematiku 

sovětského zemědělství. Své zkušenosti z Ukrajiny se pokusil uplatnit 

v celosvazovém měřítku a tím se uvést jako zkušený vůdce celosvazového 

formátu. Jeho příchod do Moskvy, znamenal definitivní odchod Andrejeva, 

pod jehož vedením se sektor zemědělství v porovnání s ostatními neustále 

propadal, ale Chruščevovy snahy podřídit si sovětské zemědělství útočily 

zejména proti Malenkovovi. Když se v roce 1950 Chruščov pokusil o změnu 

v kolchozní politice, byl povážlivě kritizován samotným Stalinem a také 

Berijovými spojenci ze Zakavkazska - Arutinovem a Bagirovem. Tak až do 

konce Stalinova života zodpovídal za zemědělské otázky Malenkov. 538 

Pád G. M. Popova 

Georgij Michajlovič Popov byl postaven do čela moskevského 

stranického výboru po smrti Ščerbakova v roce 1945. Oba patřili do 

Malenkovova klanu vzešlého z aparátu ÚV.539 Během roku 1949 se stal pro 

Stalina ve svém postavení ncudržitelný.540 Pád G. M. Popova je klasický 

příklad tehdejšího způsobu odvolávání funkcionáře z vysokého postavení. Na 

prvního tajemníka oblastní i městské stranického výboru byla poslána na ÚV 

stížnost tří inženýrů a komunistů ze závodu J. V. Stalina, kteří, jak se později 

prokázalo, byli zcela fiktivními osobami. Ve svém dopise kritizovali zejména 

537 CHRUŠČOV, N. S., Vospominanija .. , Moskva 1997, s. 214. 
538 ŠAPIRO, L., Konununističeskaja partija .. . , s. 715-718; HAHN, W., cit. dílo, s. 137-138. 
519 G. M. Popov ( 1906 - 1968) působil v moskevské stranické organizaci řadu Jet. Jeho 

kariéra je pro tehdejší dobu zcela typická. Prošel sovětskými vyškolovacími kurzy, pracoval jako 
instruktor ÚV a následně postoupil na čistkou či kádrovou rotací uvolněné místo. V letech 1938-45 
už byl druhým tajemníkem moskevského gorkomu a vedle toho v letech 1944-50 i hlavou 
moskevského sovětu (ispolkomu). Přestože se stal i tajemníkem ÚV, jeho hlavním úkolem bylo 
řízení moskevských záležitostí. V sekretariátu žádné konkrétní povinnosti nevykonával, to jej 
odlišovalo od mnohem ctižádostivějšího předchůdce. Nicménč v Moskvě si počínal jako malý 
despota. 

540 S možným vysvětlením přichází autorská dvojice Balandin - Mironov, která pokládá za 
iniciátora moskevského případu Malenkova. Popov byl jeho posledním konkurentem v sekretariátu, 
kde sice nekontroloval žádné z oddělení ÚV, ale z pozice prvního tajemníka Moskevské oblasti 
často zasahoval do kompetencí svazových ministrů, kteří si na nčho pochopitelně stěžovali. Viz: 

BALANDIN, MIRONOV, cit. dílo, s. 407-409. 
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klanové manýry prvního tajemníka, ignorování vnitrostranické demokracie a 

jeho další protistranické přestupky. 

Na Stalinův podnět byla 1. listopadu 1949 utvořena komise, 

která měla prověřit činnost Popova a celého vedení moskevských stranických 

organizací, ve složení Malenkov, Kaganovič, Berija a Suslov. Bylo svoláno 

plénum moskevské oblastní i městské stranické organizace, na kterou se 

dostavili i zástupci ÚV Malenkov, Suslov a Chruščov. S hlavní řečí vystoupil 

Malenko v, který sdělil plénu rozhodnutí politbyra o odvolání Popova z jeho 

funkcí. Byl obviněn z neskromného a hrubého chování k podřízeným a 

netaktnosti k lidem. Popov vystoupil a provedl rituál sebekritiky, ve kterém 

přiznal vše, z čeho byl obviňován.541 Na plénu hovořil i Chruščov, který byl 

poté na doporučení Malcnkova zvolen prvním tajemníkem moskevské oblasti 

• v k 'h 'b '\42 1 mests ·e o vy oru. · 

Popov byl přesunut do čela ministerstva městské výstavby a 

později ministerstva zemědělského strojírenství. V prosinci 1951 jeho 

degradace pokračovala odsunutím do Kujbyševa, kde převzal vedení 

strojírenského závodu. Stalin podle Chruščova rozmýšlel, jakým způsobem 

završit kádrovou přestavbu moskevského vedení. Bezpečnostní orgány 

vyvíjely nátlak, aby došlo k podobnému vyústění aféry jako v Leningradě. 

Zásluhu na hladkém průběhu kádrových přesunů si později ve svých 

pamětech připsal Chruščov. Údajně přesvědčil Stalina, že v Moskvě 

k žádnému spiknutí podobnému leningradské aféře nedošlo. Stalinův zájem o 

Popova ale neustal, a tak ho Chruščov po poradě s Malenkovem "uklidil" do 

Kujbyševa. S tím už byl Stalin spokojen.543 

Chruščovova pozice ve stranickém aparátu během následujících 

let sílila. Vytvořil si vlastní klan, který prosazoval do klíčových funkcí. Ten 

postupně mohl stoupat na vyšší stranické funkce a po Chruščovově vítězství 

v boji o Stalinovo dědictví zaujmout v politbyru, sekretariátu a vedení 

republikových stran. Prostřednictvím svých protége kontroloval Ukrajinu 

541 GRIŠIN V. V., Ot Chruščova do Gorbačeva .. . , s. 7- 8. 
542 MLEČIN, L., Železnyj Šurik .. , s. 50-64. 
543 CHRUŠČOV, N. S., Vospominanija. /zbrannyjefragmenty. Moskva Vargius 1997, s. 216. 
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(Melnikov, Kiričenko, Korotčenko a Podgornyj), Moldavii (Brežněv), 

Moskvu (Furceva, Jasnov), aparát ÚV, MVD a MGB (Jepišev). 

VIII.3 V stup Bulganina do nejužšího vedení 

Přestože se Bulganin pohyboval v moskevském mocenském 

centru již od třicátých let, jeho vzestup v poválečné éře byl nečekaný a náhlý. 

Kandidátem politbyra se stal ještě v době, kdy zastával post prvního 

náměstka ministra ozbrojených sil (březen 1946). O rok později převzal po 

Stalinovi post ministra ozbrojených sil a o několik měsíců později se stal 

členem politbyra (únor 1948). Dne 24. března 1949 byl přesunut na 

všeobecnou práci v byru rady ministrů, přičemž byl odvolán z čela 

ministerstva ozbrojených sil, jehož vedením byl pověřen maršál Vasilevskij. 

V novém postavení získal Bulganin odpovědnost za práci ministerstva 

financí, ozbrojených sil, leteckého průmyslu a státních výborů č. 1, č. 2 a č. 

3., což mu mělo napomoci vytvořit podobné mocenské zázemí ve vojensko

průmyslovém komplexu jako měl Berija.544 

Časté reorganizace, rozdělování a slučování pravomocí, to byly 

na přelomu čtyřicátých a padesátých let Stalinovy řídící metody jak 

v orgánech armády, vnitra, bezpečnosti, tajných služeb či rozvědky, tak i 

v řídících institucích průmyslu, těžby a zemědělství. Nová organizační 

struktura ozbrojených sil, vytvořená 25. února 1950, rozdělila ministerstvo 

ozbrojených sil na ministerstvo války a ministerstvo válečného námořnictva. 

V této souvislosti bylo zrušeno hlavní velitelství pozemního vojska. Stalin si 

ponechal vojenské resorty pod svoji kontrolou prostřednictvím tzv. nejvyšší 

vojenské rady, která podléhala přímo předsedovi rady ministrů.545 Vojenskou 

elitu počátku padesátých let tvořili maršál Vasilevskij, jeho první náměstek 

544 Srov.: DANILOV A. A., Vysšije organy vlasti ... , s. 33; PICHOJA, ... , s. 54.; BYSTROVA, 
V. I., Vojennaja politika Stalinskovo rukovodstva: osnoVII)je věchi i mechanismy osušestvljenije, s. 
244- 246, in: Stalin i cholodnaja vojna, cd. Čubarjan, A.O., Moskva 1998. 

545 
FIEDLER, J., Osvoboditel, Život maršála SSSR Ivana Stěpanoviče Ko11ěva, nakl. Jota, 

Brno 1999, s. 159- 160. 



175 

maršál Sokolovskij, náčelník Generálního štábu armádní generál Štemenko, 

hlavní velitel letectva maršál Žigarev a hlavní velitel protivzdušné obrany 

maršál Govorov. 

Bulganinova pozice v radě ministrů zůstávala i v následujících 

létech pevná. Nadále se zakládala především na podpoře ze strany Stalina, 

který posiloval Bulganinův význam v ozbrojených silách. V roce 1951 jej 

pověřil vedením hlavního koordinačního orgánu vojenských záležitostí- tzv. 

byra pro vojenské a vojensko-průmyslové záležitosti při RM SSSR.546 

546 BYSTROYA, V. I., Vojennaja politika ... , s. 244- 246, in: Stalin i cholodnaja vojna, ed. 
Čubarjan, A.O., Moskva 1998. 
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IX. ZÁVĚR 
Sovětský svaz v poválečném období procházel velmi složitým 

vnitřním i zahraničněpolitickým obdobím. K mnoha zásadním zvratům došlo 

i uvnitř kremelského vedení. Stalin si přes řadu zdravotních problémtl snažil 

zachovat kontrolu nad prací politbyra, rady ministrů i sekretariátu ÚV, 

přestože již nebyl schopen (či spíše ochoten) zabývat se jejich každodenním 

řízením. Většinu rozhodovacích pravomocí delegoval na členy nejužšího 

vedení. Jeho složení však obměňoval a členy podroboval časté kritice. 

Stalin si uvědomoval svůj blížící se konec. Sám několikráte 

hovořil o svém záměru odejít z čela sovětské politiky, ale nikdy nebyl 

ochoten přenechat své postavení nikomu ze svých blízkých. Hledání 

vhodného nástupce bylo komplikováno složitými vztahy mezi členy jeho 

věrchušky i jeho neochotou učinit konečné rozhodnutí. Narůstající nedůvěra 

k nejbližším spolupracovníkům vyústila v závažné změny mocenské 

konstelaci uvnitř "stalinské věrchušky" završenou zásadní přestavbou 

nejvyšších stranických orgánů po XIX. sjezdu. 

Po válce Stalin trvale oslaboval postavení Molotova, který byl 

všeobecně pokládán za jeho možného nástupce. Jako jediný člen sovětského 

vedení měl značné renomé doma i v zahraničí, kde se navíc podobné dohady 

objevovaly v tisku. Takové to zmínky Stalina velmi znepokojovaly a začal 

podkopávat Molotovovo postavení a prestiž mezi ostatními členy politbyra. 

Složité vztahy byly i na vrcholu stranického aparátu - uvnitř 

sekretariátu. Před válkou nominovaný náměstek pro stranické záležitosti 

Ždanov své postavení během války ztratil na úkor tandemu Malenkov -

Ščerbakov. Ždanovův návrat však umožnila neočekávaná smrt Ščerbakova. 

Znovu ovládl ideologickou scénu, z čela agitpropu odstranil Alexandrova a 

opřel se o vlastní kádry- Suslova, Šepilova a další. V sekretariátu se opíral o 

své mladé protége Kuzněcova a Patoličeva. Jemu blízcí zaujali přední místa i 

radě ministrů- Vozněsenskij, Kosygin a Rodionov. Ždanov využil kampaní 

iniciovaných Stalinem a postavil se do jejich čela. Pod jeho vedením se 

připravoval nový sjezd strany, který by jeho postavení upevnil. Nalezl 
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konsenzus se členy staré gardy Molotovem, Kaganovičem, Vorošilovem i 

Mikojanem, ale značné obavy vyvolal v tandemu Berija - Malenkov, kteří 

měli na Stalina ještě značný vliv. 

Vzestup Ždanova přinesl zákonitě oslabení významu 

Malenkova a jeho klanu, který byl odsunut z aparátu ÚV do rady ministrů, 

kde společně s Berijou kontroloval vojenskoprůmyslový komplex. Berijův 

význam sice neklesal, byl však zbaven klíčové kontroly státní bezpečnosti, 

do jejíhož čela Stalin postavil svého protége Abakumova. 

Ždanovovy šance v nástupnictví po Stalinovi začaly citelně 

klesat v létě 1948. Složité mezinárodní vztahy se začaly silně komplikovat a 

Stalin získal dojem, že jeho spolupracovníci nedokáží udržet to, co on dříve 

pro SSSR získal. Ze Stalinovy iniciativy vzniklo o rok dříve Informační byro, 

kontrolované Ždanovem a Suslovem, které se stalo nástrojem sovětské 

politiky ve východní Evropě. Nicméně výsledky jeho politiky byly po roce 

fungování minimální a jeho reálný význam klesl k nule. Lidové demokracie 

byly kontrolovány pomocí poradců vyslaných zejména státní bezpečností. 

Kontrolu převzalo MGB na místo mezinárodního oddělení ÚV, které bylo 

likvidováno. 

Vzestup Ždanovovy skupiny se ukázal být skutečně velmi 

rychlý a zásadní, čímž vzbudil nelibost ostatních členů Stalinovy svity, 

zejména Beriji a Malenkova. Ždanovova srmt vytvořila širší pole pro jejich 

aktivizaci a následné ovládnutí mocenské sféry. Stará garda byla mimo hru. 

Vorošilov a Andrejev do vládních záležitostí nezasahovali a přestali být 

zváni na zasedání politbyra. Mikojan a Molotov přišli na jaře 1949 o svá 

ministerstva, čímž částečně ztratili svůj vliv, ale prozatím odstraněni nebyli. 

Mladí Ždanovovi protége Vozněsenskij, Kuzněcov a Rodionov byli 

"kompromitováni" a brzy zmizeli ze scény. Kosyginovo renomé ve 

Stalinových očích značně utrpělo, díky svým vazbám na "Leningradce". 

Leningradská aféra se stala nejdramatičtějším bodem poválečných 

zákulisních bojů o moc. Završila předcházejí vývoj a stala se předělem v éře 

pozdního stalinismu. 
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Obavy z přílišného posílení moci Malenkova a Beriji vedly 

Stalina na konci roku 1949 a v průběhu roku 1950 k vyzvedávání Chruščova 

a Bulganina. Znovu také částečně obnovil postavení Molotova a Mikojana. 

Dalšími vyvolenci byli mladí technokrati Pcrvuchin a Saburov, kteří 

postoupili do prezídia byra rady ministrů. 

Lze tedy říci, že Stalinovy zásahy do složení nejužšího vedení 

strany a státu měli hlavní cíl zabránit jasnému jmenování jeho nástupce, 

minimálně do chvíle kdy se sám konečně rozhodne odejít. Jako svého 

nástupce odepsal Molotova i zbývající členy staré gardy. Dohady historiků, 

zda hodlal někoho z mladších nominovat na post svého následníka prozatím 

nebyly uspokojivě potvrzeny. 

Po roce 1950 se změnilo klima uvnitř nejužšího vedení. 

Zatímco dříve bylo tvořeno skutečnými rivaly, nyní si jeho členové 

uvědomili nebezpečí, jaké jím hrozí ze strany Stalina. Zřejmě v důsledku 

krvavého zakončení leningradské aféry vzniklo sebezáchovné (ale limitované 

vzájemnou konkurencí) spojenectví proti Stalinovi. Po snuti Ždanova a 

odstranění Kuzněcova bylo Malenkovovo postavení v aparátu strany 

neoddiskutovatelné. Byl mužem číslo jedna, na kterého se Stalin plně 

spoléhal. Ve stranickém aparátu neměl po celý rok 1949 jediného 

konkurenta, což si pochopitelně Stalin uvědomoval. Malenkov sám o sobě 

nemohl pro něho znamenat žádnou hrozbu, ale ve spojením s ambiciózním a 

nevyzpytatelným Berijou již určité riziko mohl představovat. 

Malenkovovo oporou byl stranický aparát, kterému po celý rok 

1949 neomezeně kraloval. Většina oddělení ÚV byla obsazena jeho lidmi a 

spolehnout se také mohl na loajalitu dalších tajemníků ÚV - Ponomarenka a 

Suslova. Ponomarenko byl jeho přímým protége, kterého povolal z Běloruska 

na práci v ústředním aparátu. Mezi další přímé klienty patřil nový první 

tajemník leningradské oblasti Andrijanov, díky němuž rozšířil svůj vliv nad 

bývalým hájenstvím Ždanova. Andrijanov byl k Malenkovovi velmi loajální, 

což ho za Chruščova bude stát jeho pozici a odejde do předčasné politického 

důchodu. V roce 1952 proběhly mohutné oslavy Malenkovových padesátých 
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narozenin a následně na XIX. sjezdu přednesl hlavní referát, který do té doby 

přednášel Stalin. Zdálo se, že Stalin designoval svého nástupce. 

Malenkov od roku 1950 přesouval stále více svou pozornost i 

kádry do vládní mašinérie, čímž neprozřetelně vytvořil vhodnou půdu pro 

posílení pozic Chruščova. Chruščov si během svého působení v Moskvě a na 

Ukrajině vytvořil skupinu vlastních aparátníků, kterým mohl důvěřovat a 

prosazovat je do klíčových funkcí v republikách i centru. Po XIX. sjezdu 

zastávala řada z nich velmi vlivné postavení tajemníků ÚV a zasedli 

v rozšířeném prezídiu ÚV (Brežněv, Ignatov, Korotčenko). 

Berijův vliv utrpěl vážné rány během tzv. "mingrelské aféry", 

která byla Stalinem vyvolána v roce 1951 s úmyslem podkopat Berijův vliv 

v Zakavkazsku a mimo jiné narušit místní klanové vztahy, tak jak se po 

téměř dvě desetiletí rozvíjely. Jestli měl Stalin úmysl završit mingrelské 

spiknutí likvidací Beriji, se již nikdy plně prokázat nepodaří. 

Také se asi zcela nevyjasní dohady kolem posledních kroků 

Stalinovy politiky. V srpnu 1952 se Stalin konečně rozhodl svolat sjezd 

strany, který vnesl do sovětské politiky řadu nových záhad. Hlavními 

postavami se stali Malenkov a Chruščov, zatímco Vorošilov, Molotov a 

Stalin se drželi v pozadí. Posjezdové plénum zahájilo poslední etapu 

Stalinova života, která vrší jeden otazník za druhým. Ať už byly diktátorovy 

úmysly jakékoliv odnesl si je s sebou do hrobu a není nutné se jimi zaobírat. 

Ve výsledku lze říci, že konflikty uvnitř mocenské elity v tomto 

období umožnily pozdější nástup skupiny Suslov - Brežněv - Kosygin na 

nejvyšší posty, ve kterých nahradili své patrony z období pozdního 

stalinismu. Vzhledem k tomu, že nebylo v diktátorových možnostech plně 

kontrolovat své podřízené, měli v mnoha oblastech zcela volnou ruku. Po 

ukončení masivních čistek Stalin nepoužíval teroru elitám režimu, protože 

získal určitou jistotu o jejich naprostém podřízení. Fyzická likvidace 

Vozněsenského a leningradské skupiny byla spíše výjimečná a jak ukazují 

prameny nebyla zcela v duchu Stalinových přání, ale nakonec ji podpořil. 

Neobjasněnou otázkou zůstává, co Stalin sledoval personální proměnou 
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stranického vedení po XIX. sjezdu, která byla čistě jeho iniciativou a pro 

ostatní členy předsjezdového politbyra překvapením. Práce poskytla pohled 

na vývoj mocenských konfliktů konce čtyřicátých let, podařilo proniknout 

hlouběji do vztahů mezi jednotlivými mocenskými skupinami a tím naplnit 

hlavní cíl této práce. 
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SUMMARY 

Last years sereval editions of documents, mem01r and monogpraphs 

apppeared dealing with the situation in the Soviet leadership. This theses summarize the 

research of these above- mentioned publications. 

In the postwar period thc rivalries betwecn individuals becamc more 

intense. The core group of lcaders that forrned around Stalin in thc 1920s (Molotov, 

Voroshilov, Kaganovich, Andreycv and Mikojan) was supplemcntcd by a younger 

gencration of lcaders after 193711938 (Malenkov, Beria, Bulganin, Khrushchev, 

Voznesentskiy). But the manner of Stalin's interaction with these subordinates also 

changed. At the cnd of war no tirne was lost in restoring the presař structure of Party and 

government. 

In Septernbcr 1945 the State Defense Cornrnittee was abolished and his 

autority distributed aminy the regular governmental organs. Into the power group belonged 

members of Politburo, Sckretariat and Presidiurn of govcrnment. In March 1946 at the first 

postwar plenum CPSU was elected the Politburo consisting of Stalin, Molotov, Voroshilov, 

Kaganovich, Mikojan, Andreev, Khrushchev, Zhdanov, Kalinin and new members 

Malenkov, Beria and four candidate mernbers Shvernik, Voznesenskiy, Bulganin and 

Kosygin. In Secretariat of Centra! Committee CPSU were elected Stalin, Zhdanov, 

Malenkov, Kuznetsov and Popov. 

After the plenum CPSU the leading role was taken by an aliance of 

Zhdanov (prominent party figure and head of ideology) and Voznesenskiy (the head of 

gosplan). During the war yaers Beria and Malenkov had been closely associated, while the 

rivality between them and Zdhanov's group, who was liquidited after Zhdanov died (in 

August 1948) in "Leningrad affair" in 1950. 

Stalin selected a small group which he kept close to him at all times. In 

1949 he was recalled to Moscow from Ukraine to integrate into the inner Stalin's group. 

Khrushchev and Bulganin (the head of military apparatus) together created counterbalance 

to alliance Malenkov - Beria. The pa1ty apparatus controled Malenkov and Khrushchev 

and apparatus of governament Beria, Malenkov and Bulganin. Old bolsheviks like 

Molotov, Mikoyan and Voroshilov was shut from top leading group. Malenkov came into 

incerasing public prominence, and in January 1952 his fiftieth birtday was given a degrese 

of attention thus far reserved for Stalin alone. 
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Použité zkratky 

Agitačně-propagační správa či oddělení ÚV 

Hlavní správa pro záležitosti literatury a vydavatelství 

městský výbor strany 

Státní plánovací výbor 

Hlavní správa státní bezpečnosti, součást NKVD řídící politickou policii 

Komise stranické kontroly 

Komunistická strana Sovětského svazu 

Lidový komisariát 

Ministerstvo státní bezpečnosti 

Ministerstvo zahraničí 

Ministerstvo ozbrojených sil 

Ministerstvo vnitra 

Lidový komisariát zahraničí 

Lidový komisariát v,nitra 

Nejvyšší sovět SSSR 

oblastní výbor strany 

Dělnicko-rolnická inspekce. Lidový komisariát existující v letech 1918-

1934. 

Rada ministrů SSSR 

Jednotná socialistická strana Německa. Vznikla v sovětské okupační zóně 

sloučením Sociální demokracie a komunistů. 

Sovětské informační byro 

Rada ministrů 

Rada lidových komisařů 

Telegrafní agentura Sovětského svazu 

Ústřední kontrolní komise 

Všesvazová komunistická strana (bolševiků) 

Všesvazový Leninův komunistický svaz mládeže tzv. Komsomol 

Židovský antifašistický výbor 


