
Z predslovu autora 

 

V roku 1939 sa v Kremli uskutočnila debata medzi Josifom Vissarionovičom Stalinom a 

veľvyslankyňou Sovietskeho zväzu vo Švédsku Alexandrou Michajlovnou Kollontajovou. 

Dnes sú slová, ktoré povedal Stalin Kollontajovej, všeobecne známe: „Mnohé záležitosti našej 

strany a ľudí budú vyvrátené a opľuvané, predovšetkým v zahraničí a aj v našej krajine. 

Ľudia, ktorí si želajú svetovú nadvládu, sa nám kruto pomstia za naše úspechy a výdobytky. 

Stále vidia Rusko ako barbarskú krajinu a ako surovinový dodatok. A moje meno bude tiež 

očiernené, ohovárané. Budú mi pripisovať veľa zverstiev. Nepriatelia vynaložia maximálne 

úsilie, aby zničili náš Zväz, aby Rusko nikdy nemohlo opäť stúpať. Sila ZSSR spočíva v 

priateľstve národov. Sústredenie boja bude zamerané predovšetkým na prelomenie tohto 

priateľstva a na oddelenie hraničných regiónov od Ruska. Tu musím priznať, že sme ešte 

neurobili všetko. Existuje ešte veľká oblasť práce.“ 

 

„S osobitnou silou zdvihne hlavu nacionalizmus. Na chvíľu potlačí internacionalizmus a 

vlastenectvo, ale len na chvíľu. V rámci národov vzniknú národnostné skupiny, ale aj 

konflikty. Objaví sa veľa vodcov – trpaslíkov, niktošov, zradcov vnútri vlastných národov. Vo 

všeobecnosti budúci vývoj bude napredovať zložitejšími a dokonca zúrivejšími spôsobmi, 

zákruty budú extrémne strmé. Pôjde o to, že sa obzvlášť vzbúri Východ. Vzniknú ostré 

rozpory so Západom. 

 

Napriek tomu, bez ohľadu na to, ako sa udalosti odohrávajú, uplynie čas a pohľady nových 

generácií sa obrátia k skutkom a víťazstvám našej Vlasti. Rok po roku budú prichádzať nové 

pokolenia. Opäť zdvihnú zástavu svojich otcov a starých otcov a budú nás uctievať ako sa 

patrí. Budú budovať svoju budúcnosť na našej minulosti. 

 

To všetko padne na plecia ruského ľudu. Pretože ruský národ je vynikajúci národ! Ruský ľud 

je dobrý ľud! Ruský ľud má spomedzi všetkých národov najväčšiu trpezlivosť! Má jasnú 

myseľ. Bol zrodený, aby pomáhal iným národom! Ruský ľud má veľkú odvahu, najmä v 

ťažkých časoch, v nebezpečných dobách. Je iniciatívny. Má silný charakter. Je to rojčivý ľud. 

Má svoj cieľ. Preto to má ťažšie ako ostatné národy. Môžete sa na neho spoľahnúť v prípade 

akejkoľvek pohromy. Ruský ľud je neodolateľný, nevyčerpateľný...“ 

 

Zdá sa, že v týchto prorockých výrokoch je aj odpoveď - boj za slobodu a nezávislosť Ruska, 

jeho bohatstvo a prosperita ešte nie je ukončená. Pokračuje a my, aby sme boli v tomto zápase 

silnejší, znova a znova sa vraciame k časom našich víťazstiev. Pravdepodobne preto politickí 

protivníci a rivali Ruska robia všetko preto, aby znevažovali našu minulosť a zbavili nás viery 

v naše sily. 

 

Vychádzajúc z toho, nestačí samozrejme písať o „stalinských represiách“ len preto, aby sme 

Stalina a jeho spolupracovníkov ospravedlnili, aby sme sa pokúsili za každú cenu po rokoch 

objaviť nejaké logické základy pre jeho politiku. Úprimne povedané, myslím si, že 



nepotrebuje žiadnu obhajobu ani patronát žiadneho z nás – súčasných Rusov. Všetky naše 

úvahy o jeho epoche, jej najťažších momentoch, sú vlastne vedené starostlivosťou o našu 

súčasnú vlasť, záujmom o jej osud a o to, v akom stave zanecháme Rusko našim deťom a 

vnúčatám. Práve preto potrebujeme primeranú výpoveď o našich dejinách a možno najmä o 

politických procesoch, ktoré sa uskutočnili v Sovietskom zväze v 30. rokoch minulého 

storočia. 

 

Treba podotknúť, že hlavným problémom pri skúmaní Stalinovej éry je práve skutočnosť, že 

nedávne dejiny ZSSR stále nie sú predmetom historickej vedy, ale oblasťou tvrdého 

ideologického boja. Hlavní protivníci Stalina spravidla neútočia na čitateľa rozumným 

uvažovaním, ale prostredníctvom hystérie a emócií, ktorými premietajú historické udalosti 

obrovského rozsahu o osude jednotlivca. Takýto prístup je určite nečestný, navyše to nie je 

nič iné ako notoricky známy prostriedok historického falšovania, pretože ľudská tragédia je 

ako láska nadčasová. 

 

Druhý extrém je však tiež pochybný: túžba autorov „hypnotizovať“ čitateľov odkazmi na 

autoritatívne písomné zdroje, „kúpiť“ si ich mágiou archívnych dokumentov. Bohužiaľ v nich 

nie je možné objaviť najzložitejšie tajomstvá stalinského obdobia. 

 

Počas práce v najvyšších orgánoch Ruska autor tejto knihy osobne pripravil niekoľko 

stoviek dôležitých štátnych dokumentov a môže dosvedčiť so všetkou zodpovednosťou, 

že sú často vytvárané práve preto, aby skryli skutočný stav vecí alebo prispôsobili 

realitu požadovanej politickej situácii. 

 

Už niekoľko rokov som z odborných dôvodov musel podrobne študovať dokumenty britského 

oddelenia zahraničnej politiky a spravodajskej služby, týkajúce sa obdobia od konca 19. do 

druhej polovice 20. storočia. Ak budeme históriu britskej zahraničnej politiky posudzovať len 

na základe týchto zdrojov (čo často robia britskí a americkí vedci), zostáva nám iba vzdychať 

nadchýnajúc sa ľudskosťou, zdržanlivosťou, veľkorysosťou a vznešenosťou oficiálneho 

Londýna. Zároveň stačí, aby sme si iba trochu posvietili na skutočné dôsledky britskej 

politiky v rôznych krajinách, a uvidíme úplne opačný obraz. 

 

Nemali by sme zabúdať ani na skutočnosť, že vlády Sovietskeho zväzu, Veľkej Británie a 

Nemecka mali v prvej polovici dvadsiateho storočia, ktorá bola „érou ríš“, úplnú slobodu 

manipulovania s archívnymi fondami, ich falšovaním a pod. Je možné očakávať, že 

odtajnenie povedzme britských archívov pomôže objasniť misiu Rudolfa Hessa v Británii? Je 

logické zároveň kritizovať „barbarskú stalinistickú diktatúru“ a odvolávať sa pritom na 

vyfabrikované dokumenty, ktoré „údajne“ stalinizmus vedome zhromažďoval a zachoval 

písomné dôkazy o svojich zločinoch? 



 

História je politická veda, to je neodškriepiteľné. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by 

nestranne hľadela na minulosť svojej vlasti a to aj pri štúdiu keramického umenia starých 

Slovanov. Preto každý historik, každý občan nevyhnutne „napichne“ dejinné fakty na os 

svojej občianskej pozície, ale neprispôsobuje ju tým-ktorým „novoobjaveným“ faktom. 

 

Čo by v tomto prípade malo viesť nás, súčasných Rusov, bolo vodítkom pri cestovaní v 

minulosti našej krajiny? 

 

Čo nám dopomôže pochopiť našu nedávnu históriu, príčiny procesov, ktoré viedli k 

„stalinistickým represiám“, sformovať náš postoj k týmto udalostiam a ich účastníkom? V 

prvom rade to je láska k vlasti a živé spojenie s vlastnou minulosťou, pravdou o Stalinovej 

dobe, ktorú nám priniesli jeho súčasníci - naši starí otcovia a pradedovia. Bude nám pomáhať 

pocit vlastenectva, ktorý je pre každého z nás geneticky príznačný, schopnosť nečítať príbeh 

podľa napísaných textov, ale precítiť ho vnútorne. 

 

Pomôžu nám aj hlboké, systematické poznatky o našej krajine (o ktoré by sa mal každý z nás 

zaujímať) – o národnostnom zložení a demografickej štruktúre súčasného Ruska, o jeho 

priemysle a doprave, kultúre, vede a umení – skrátka o tom, čo je svojráznym druhom matice, 

nestranným pamätníkom minulosti, zbaveným lži a podvodov. 

 

Pomôže nám aj bezpodmienečné odmietnutie diktatúr rôzneho druhu - či už komunistických 

alebo buržoáznych a hlavné zahraničných, snaha vyhnúť sa chybám a tragédiám z minulosti, 

túžba slobodne žiť v našej rodnej krajine, čo si náš veľký národ nepochybne už dávno 

zaslúžil. 

 


