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Stalinizace KSČ 1948–1953
Vác l av Veber

Komunistická strana Československa „oslavila“ v minulém roce 90 let své
existence. Žádná jiná domácí politická síla nezpůsobila své zemi tolik katastrof.
K té největší došlo v roce 1948, kdy také začala další z proměn KSČ – stalinizace.
Poválečnou stalinizaci KSČ nazývám
druhou bolševizací komunistické
strany. Zatímco ta první (v letech
1929–1936, do začátku stalinských
monstrprocesů) usilovala o ustavení
Stalinovi oddané a jemu co nejefek
tivněji podřízené komunistické stra
ny, druhá, poválečná bolševizace měla
za cíl dobytí moci ve státě. Dobře se
ví, že v Moskvě byla připravena stra
tegie i taktika tohoto úkolu a ani
evropští komunisté nedovedli dopře
du odhadnout všechny parametry
a zákruty. Stalin totiž vycházel z pod
mínek, které byly utvářeny vztahy se
Spojenými státy. Problém měl v tom,
že v poválečné době docházelo ke
změnám americké politiky v Evropě
a Stalinovi jistou chvíli trvalo, než
rozpoznal její nový směr, který mohl
považovat za trvalejší a neměnný.
Angažoval se poměrně aktivně ve
prospěch Rooseveltovy evropské po
litiky, která ovšem neměla nějakou
pevnou koncepci – a měl úspěch: Ro
osevelt by Stalinovi s největší prav
děpodobností přepustil roli evropské
ho hegemona, slib odchodu Amer ičanů
z Evropy to naznačoval. To můžeme
ovšem jen odhadovat. Není vyloučeno,
že by i Roosevelt mohl změnit své
postoje, z chování Stalina při varšav
ském povstání v druhé polovině roku
1944 byl velmi rozčarován. Truman
byl jiného mínění, ale hodnou chvíli
mu trvalo – na evropské poměry dlou

hé dva roky – než se zorientoval v zá
krutech světové politiky a překonal
obtíže spjaté s nástupem do tak vyso
ké funkce. Bývalá Rooseveltova ad
ministrativa, kterou obměňoval jen
s potížemi, ho sváděla z jeho cesty,
nakonec dal ve vztahu k Sovětskému
svazu přece jenom za pravdu „šesti
moudrým“ v čele s G. Kennanem a při
jal politiku zadržování komunismu.1
Proto Stalin rozhodl, že po válce
o ustavení komunistických režimů
mezi aktivními evropskými komunis
ty (a zvláště mezi jeho tehdejšími
nepočetnými emisary v zemích střed
ní a východní Evropy) nepadne ani
zmínka. Naznačoval iluze o vlastních
cestách jednotlivých zemí za údajně
spravedlivější společností, blahosklon
ně podporoval úvahy o demokratickém
socialismu (či socialistické demokra
cii) a teorie konvergence, Beneš byl
jednou z jeho karet při mezinárodních
jednáních. Až v létě 1947, kdy už bylo
jasno ohledně Trumanovy politiky
v Evropě, ukázal svou pravou tvář,
tedy to, oč mu šlo především. Dbal jen
na to, aby vždy reagoval jako druhý.
Tajně zahájil – v některých středoev
ropských a východoevropských ze
mích s časovým předstihem – přípra
vu na absolutní dobytí politické moci.
V ČSR můžeme konfrontační akce
vypočítat. Byly to: milionářská dávka,
atentát na tři ministry, kampaň kolem
tzv. banderovců, nechanická Selská

jízda, mostecká aféra a slovenská
krize. Je s podivem, že nakonec čes
koslovenskou finální krizi vyvolalo
jiné napětí, známý spor o libovolné
doplňování bezpečnostních složek ze
strany komunistického Ministerstva
vnitra. Dodnes není zcela jisté, kdy
a kde myšlenka demise nekomunis
tických stran vznikla, jisté je jen to,
že komunistům opravdu vyhovovala.
Snad se po skutečném zpřístupnění
sovětských archivů dočkáme překva
pení a dozvíme se podrobnosti o pří
pravě demise v moskevské centrále,
to by ovšem předpokládalo pomoc
níka či pomocníky v řadách českoslo
venských poválečných demokratů, což
je ovšem myšlenka, která se nám zdá
až svatokrádežná.2
Vedle veřejných sporů, v nichž byly
jako obvykle užívány až nepřehledné
argumenty a málokdo z občanů se
v nich dokázal vyznat (osvětlování
stanovisek spíše unavovalo českoslo
venskou veřejnost, než by spělo k žá
danému cíli), probíhaly a realizovaly
se utajené plány; a protože šlo o poli
tický převrat, jejich hlavním nositelem
byly tajné bezpečnostní složky. Je dost
svědectví, chtěných a i nechtěných
pamětníků, že hlavním organizátorem
všech uvedených komunistických
aktivit u nás byl Rudolf Slánský. Zřej
mě měl k tomu dostatek zkušeností,
organizačních schopností a tehdy
i důvěry ze strany Stalina.

1	Podrobněji VEBER, Václav: Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti. NLN, Praha 2009, s. 170–173, o Trumanovi
a radě moudrých s. 194–196.
2	O průběhu únorových dnů i o tom, co jim předcházelo VEBER, Václav: Osudové únorové dny 1948. NLN, Praha 2008.
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V čele s neomylnou stranou vstříc světlým zítřkům
Podle Sudoplatova 3 byly v Praze
komunistické straně k dispozici čtyři
stovky zkušených sovětských agentů,
kteří sem sice přijeli jako obchodní
zástupci, ale věnovali se organ izaci
politického zápasu, vedoucího k rych
lému vítězství. Základnu měli v areá
lu Slovanského domu v ulici Na Příko
pě, jen několik desítek metrů od sídla
ústředního výboru KSČ. Že šlo o pro
myšlenou organizaci, svědčí i to, že již
před podáním demise bylo rozhodnu
to o svolání sjezdu závodních rad
a rolnických komisí; nic neznamená,
že rolnické komise do zápasu nakonec
nezasáhly. Dalším takovým příkladem
může být praxe odvolávání vysokých
vojenských funkcionářů od jejich
útvarů právě v době únorové krize.
Pozváni byli na různé akce či porady
mimo centra moci – gen. Ludikar např.
dosvědčuje, že velitelé leteckých útva

Zdroj: ANM

rů, mezi nimiž bylo mnoho letců z An
glie, byli svoláni na 24. února na
několikadenní zvláštní konferenci
o letectví. (Zrušili program, vyslali
nejstaršího důstojníka ke gen. Janouš
kovi, svému bývalému veliteli, aby jim
vzkázal, co mají dělat. Odpověď, aby
zachovali klid a vyčkali rozkazu pre
zidenta Beneše, je jistě neuspokojila.)4
Únor necháme stranou, konečné
komunistické vítězství je bez diskusí.
Ve východní Evropě se strategie mě
nily, přihlížely k poměrům v tom či
onom státě, ale výsledek byl týž. Totéž
se týkalo i následující etapy, tzv. za
kladatelského období komunistického
totalitního režimu. Končí smrtí Stali
novou, i když za tak krátkou dobu pěti
let veškeré záměry naplněny nebyly
a asi ani nemohly být. Jejich osou byly
obligátní hospodářské úkoly: socialis
tická industrializace se zaměřením na

těžký průmysl, kolektivizace a rychlá
i důsledná likvidace soukromého vlast
nictví ve všech druzích podnikání,
hlavní ovšem byla snaha pacifikovat
a znásilnit společnost a učinit ji dů
sledným a promyšleným způsobem
(terorem, perzekucí i demagogickou
frazeologií) zbaběle poslušnou. Jak toho
dosáhnout, to si Stalin odzkoušel na
základě Leninových pokynů v Sovět
ském svazu a vyčerpal na tyto experi
menty přibližně patnáct let, po druhé
světové válce ho úspěšná praxe činila
netrpělivým. Tato druhá bolševizace
probíhala formou obyčejné instruktá
že nevelké skupiny komunistických
předáků (na každou zem šlo přibližně
o 4–6 funkcionářů) a trvalého dohledu
na jejich práci s pomocí tajných služeb
i komunistické administrativy v Mosk
vě, aparátu, který se nově soustředil
do institucí Kominformy (Informační
ho byra komunistických stran). Do
každé země byli navíc posláni tzv.
sovětští poradci, ve skutečnosti in
struktoři a dohlížitelé v jednom, kteří
byli v trvalém úzkém kontaktu s Mosk
vou. Na ty hlavní z nich, kteří měli
přístup do předpokoje nejvyššího
funkcionáře státu, dohlížel osobně
Stalin, odvolával je i instruoval podle
svých vlastních úvah i postojů. Svě
dectví Ladislava Kopřivy (první ministr
národní bezpečnosti) je výmluvné.
Když se v roce 1968 dovolával rehabi
litace, mj. svědčil: Ministerstvo se po
jejich příchodu o ně (tj. sovětské porad
ce) plně opíralo. Všichni jsme jim bezvýhradně věřili, informovali je o všem, radili se s nimi. Vzhledem k jejich počtu
a rozmístění v každém oddělení měli
dobrý přehled o práci celého ministerstva.
Byli ve styku se všemi sektory a odděleními […] Byli iniciátory většiny závažných
opatření. Vliv jejich rad byl na všech

3	Pavel Sudoplatov (1909–1996) byl po větší část Stalinovy vlády vysokým pracovníkem Úřadu pro zvláštní úkoly, který řídil osobně
Stalin. Úřad byl zodpovědný za sabotáže, únosy a vraždy „nepřátel sovětské moci v zahraničí“ (mj. organizoval i vraždu Lva Trockého
v Mexiku). S pomocí jeho syna Anatolije začal v roce 1992 americký manželský pár historiků Jerrold a Leona Schecterovi zaznamenávat
jeho vyprávění, které vyšlo v roce 1994: SUDOPLATOV, Pavel – SUDOPLATOV, Anatoli with SCHECTER, Jerrold I. and SCHECTER, Leo
na: Special Tasks. The Memories of an Unwanted Witness – a Soviet Spymaster. Little, Brown and Company, Boston 1994). Rusky viz SUDO
PLATOV, Pavel: Razvedka i Kreml. Zapiski nežalateľnogo svidetelja. Geja, Moskva 1996 a týž: Specoperacii. Lubjanka i Kreml 1930–1950 gody.
OLMA-PRESS, Moskva 1998.
4	LUDIKAR, Marcel: Vojáci ve třetím odboji. Viz http://www.acr.army.cz/acr/raf/cast/040.htm (citováno k 20. 2. 2012).
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úsecích patrný […] Záruku správného
postupu na tomto poli viděl v nich také
s. Gottwald, který při každé vážné věci
žádal o stanovisko poradců […] Pravomoc
neměli oficiálně žádnou, avšak jejich
autorita a vliv byl větší než vliv ministra
nejen u pracovníků ministerstva, ale
i u vedení strany. Sám jsem přicházel do
styku převážně jen s vedoucím sovětských poradců a ten měl velký vliv i na
mne. Bez projednání s ním jsem neudělal
žádné zásadní rozhodnutí. Sovětští poradci byli považováni i vedoucími soudruhy, zvláště s. Gottwaldem, za pracovníky s velkými znalostmi a zkušenostmi,
kteří jsou pro nás značným přínosem…5
Hlavní metodou tlaku na společnost
byly politické procesy, jejichž cílem
bylo a) zastrašit ji tak, aby další dvě
až tři generace současníků ani ve snu
nepomyslely na možnost proti režimu
vystoupit a postavit se mu a b) s ko
nečnou platností – „navždy“ – zlikvi
dovat potenciální politické odpůrce
a vyřadit je jako možné organizátory
či autority občanské společnosti.
K tomu měl Stalin dvě základní cesty:
veřejné, kampaněmi provázené tzv.
monstrprocesy převážně s komunis
ty (v ČSR byly odsouzeny přibližně tři
stovky komunistů) a pak tajné opera
ce, v různých vlnách postihující ob
čanskou společnost (vojáky, rolníky,
příslušníky církve, „bývalé lidi“, živ
nostníky v několika generacích a sa
mozřejmě odbojáře všech odstínů
i sociálního postavení). Počet těch,
kteří se stali terčem tajných operací,
není u nás znám, je jen jisté, že za
celou dobu komunistické vlády bylo
takto postiženo nejméně 265 tisíc
občanů – tolik se jich přihlásilo k re
habilitaci na základě rehabilitačních
zákonů začátku 90. let.
Je až neuvěřitelné, jak působivé jsou
formy psychického nátlaku (o účin
nosti fyzického nátlaku nikdo nepo
chybuje, ten byl většinou formálně,

tj. v dokumentech tajných služeb,
zakázán, ale rozumělo se, že jen tak
naoko). Stačí sledovaného potrestat
za obě možné varianty reakce – vstříc
nou i odmítavou – a téměř bezpro
středně je ohrožena identita jeho
osobnosti. Nebo odvážného mluvčího
určité komunity zcela diskvalifikuje
me tak, že si nevšimneme jeho vystou
pení, ale potrestáme stupňujícími se
tresty celou komunitu, a ta ho poslé
ze spolehlivě zničí. Situace, do nichž
jsme vmanévrováni, neuvěřitelně
rychle mění způsoby našeho chování
(odzkoušel to spolehlivě již před čty
řiceti lety americký psycholog Philip
Zimbardo, který se tehdy věnoval
zkoumání zla; při jeho stanfordském
vězeňském experimentu se běžně
„spořádání“ studenti proměnili během
několika dnů v sadistické tyrany).6
K bolševizaci patří i péče o historii:
vítěz rozhoduje o výkladu a pojetí
dějin. Hlavní problém u nás spočíval
v tom, aby byl únor 1948 představen
jako vítězství komunistického progra
mu a strany s manifestační podporou
československé veřejnosti, ačkoliv se
žádné dobrovolné veřejné manifesta
ce nekonaly (naopak, v Hyde parku,
jakémsi volném shromaždišti občanů,
který probíhal po celou dobu vládní
krize na Václavském náměstí a na
náměstí Republiky, měly navrch pro
tikomunistické skupiny). K tomu pa
třilo i tvrzení o následné nadšené
podpoře komunistického režimu v po
únorovém období, což ovšem vyvrací
XI. všesokolský slet, orelské slavnosti
na Hostýně i pohřeb Edvarda Beneše,
všechno celonárodní protikomunistic
ké akce masového charakteru. O roz
pačitém chování dělnické třídy svědčí
i nebývalý počet stávek a hlavně první
východoevropský protikomunistický
pokus o povstání v červnu 1953 v Plz
ni i jinde v souvislosti s měnovou re
formou.

Komunistický výklad měl následu
jící etapy:
a) necelý měsíc po Únoru vznikl
v dílně StB (od neznámých, nepode
psaných autorů, jistě odsouhlasený
Moskvou) jakýsi metodický pokyn
o třinácti stranách, jak vykládat zmí
něnou politickou krizi, něco na způsob
Poučení z krize,
b) brzké vydání jednostranných
a z výše uvedeného metodického po
kynu vycházejících reportáží tří mla
dých brněnských novinářů, manželů
Svobodových a Anny Tučkové (složitě
je vybrali Marie Švermová a krajský
brněnský tajemník Otto Šling) Jak to
bylo v únoru – dobře napsaná kniha
byla masově šířena, jen v roce 1949
vyšla ve třech vydáních, v únoru,
březnu a dubnu, dohromady ve stoti
sícovém nákladu (4. vydání vyšlo
v roce 1958, bylo poslední, protože se
A. Tučková zařadila mezi reformní
komunisty a její díla se dostala na
index zakázaných knih),
c) vydání historické práce – sice bez
poznámkového aparátu – Kronika
únorových dnů (Praha 1958) od Jindři
cha Veselého, bývalého vysokého
funkcionáře StB a v tehdejší době
ředitele Ústavu dějin KSČ, tedy s nej
vyšším posvěcením.
Tyto práce určily československé
historiografii cestu a pohled na Únor
mnohdy až do dnešních dnů a také
dodaly argumenty popíračům třetího
odboje.
Doplňme ještě, že právě tak jako
v Sovětském svazu poslal Stalin na
popraviště všechny aktéry bolševické
ho převratu v listopadu 1917 a v histo
rii z něho učinil Velkou říjnovou soci
alistickou revoluci s masovou podporou
občanů, i únoroví komunističtí aktéři
převážně ukončili svůj život v podob
ném duchu, překáželi totiž novému
hodnocení politické krize jako nežá
doucí svědkové.

5	KOPŘIVA, Ladislav: „A každý podezíral každého…“. Reportér, 1968, č. 25, příloha s. III. Ladislav Kopřiva (1897–1971) byl prvním ministrem
národní bezpečnosti (1950–1952), v roce 1963 byl vyloučen z KSČ. Viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva
vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 92–95.
6	Philip Zimbardo se dnes už výzkumem zla nezabývá. Dnes ho zajímá otázka, jak v lidech probouzet hrdinství. Viz TŘEŠŇÁK, Petr: Měl
jsem to zastavit dřív – s Philipem Zimbardem o zlu v nás, ochraně sojek a výchově hrdinů. Respekt, 2011, č. 41, s. 46–50.
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