
Lenin I (str. 62 – 67) 

 Když se Lenin vrátil do Petrohradu, byl jakoukoli sentimentalitou doby naprosto 

nedotčen. Prohlašoval neustále, že válka je pouze buržoazní dobrodružství. Porážka cara pro 

něj znamenala „to nejmenší zlo“. Armádu bylo nutno rozložit propagandou. Přimět vojáky, 

aby „obrátili zbraně proti důstojníkům“, jakékoli katastrofy bylo třeba využít, aby se urychlil 

„zánik kapitalistické třídy“. Ve všech zemích bez rozdílu se mělo bezohledně bojovat proti 

šovinismu a vlastenectví buržoazie. Lenin byl zdrcen neschopností socialistů zlikvidovat 

válku, a čím déle trvala, tím víc ztrácel naději, že se v dohledné době dostaví kýžené tisíciletí. 

V lednu 1917 zapochyboval, zda se ještě dožije rozhodujících bojů očekávané revoluce. A 

tak, když byl o šest týdnů později vyhnán car, byl jako obyčejně překvapen. K jeho radosti se 

nový parlamentní režim rozhodl pokračovat ve válce, propustil politické vězně a tím umožnil 

jeho lidem podvratnou činnost. Bolševici chtěli svrhnout novou vládu a dosáhnout moci tím, 

že se postaví proti válce. Pravda začala znovu vycházet 5. března. O osm dní později se 

Kameněv a Stalin spěšně vrátili ze Sibiře, aby se ujali jejího vedení. A pak k nemalému 

Leninovu zděšení, tito dva hlupáci změnili její linii a začali podporovat válku! Proto se také 

Lenin na Kameněva tak obořil, sotva se setkali 3. dubna na pohraniční stanici v Běloostrově. 

Pravda okamžitě změnila kurs. Lenin pak napsal soubor „tezí“, aby vysvětlil, proč je nutno 

válku bojkotovat a skončit. Stalin později vylepšil svůj kádrový profil tím, že doznal, že 

„zastával jako ostatní soudruzi zcela falešné stanovisko a že se ho zcela vzdal,... když přijal 

Leninovy teze“. Většina bolševiků se zachovala stejně. Podlehli Leninově jistotě. Na válce už 

nezáleželo. Splnila své poslání tím, že zničila samoděržaví. Teď bylo třeba využít válečné 

únavy a zbavit se přívrženců parlamentu. Leninovi bylo lhostejné, o kolik území Rusko 

přijde, jen když bude zachováno jádro země pro vybudování bolševismu. Pak budou s 

důvěrou vyčkávat další vývoj událostí. Německé vítězství by bylo bez významu, protože tam 

budou brzy u moci jejich němečtí soudruzi – a v Británii a Francii též. Přijde den světové 

socialistické revoluce. 

 Když vymýšlel tuto celokontinentální fantazii, téměř náhodou narazil na politickou 

linii, po níž se mohl dostat k moci. V Rusku neměl skutečné zázemí. Také se je nikdy 

nepokoušel vytvořit. Soustředil se výhradně na vybudování malé organizace desperátských 

vzdělanců a polovzdělanců, které mohl dokonale ovládat. Mezi selským lidem neměl podporu 

vůbec. Jen jediný člen bolševické elity pocházel z rolnického prostředí. Několik stoupenců 

bylo mezi nekvalifikovanými dělníky. Kvalifikovaní dělníci a v podstatě všichni členové 

odborů patřili - pokud vůbec měli nějakou politickou příslušnost - k menševikům. Což 

nepřekvapovalo. Leninova neústupnost zahnala všecky nejschopnější socialisty do 

menševického tábora. Jemu to ovšem vyhovovalo: tím snáz mohl vycvičit zbývající, aby ho 

bez odmluvy poslouchali, až přijde čas. Jeden z nich to vyjádřil takto: „Než přišel Lenin, 

všichni soudruzi tápali ve tmě.“ Jiným bolševikem, který měl vlastní vyhraněné názory, byl 

Trocký. V květnu přijel do Petrohradu z Ameriky. Rychle si uvědomil, že Lenin je v celé 

skupině jediný rozhodný muž činu, a stal se jeho hlavním spolupracovníkem. V následujících 

měsících měli oba asi 20.000 přívrženců v národě, který čítal přes 160 miliónů obyvatel. 



 Ruská revoluce roku 1917 byla ve své „únorové“ a „říjnové“ fázi dílem rolníků, 

jejichž počet se z 56 miliónů v roce 1867 zvýšil roku 1913 na 103,2 milióny. V předválečném 

Rusku bylo méně než 3,5 miliónu továrních dělníků a horníků; a proletariátu - i při nejširším 

výkladu tohoto pojmu – pouze 15 miliónů. Velká část pětadvacetimiliónového obyvatelstva 

velkých měst příslušela k selským rodinám: pracovala sice ve městě, ale domov měla na 

venkově. Toto spojení umožnilo přenos radikálních myšlenek mezi rolníky. Ale v podstatě 

tam už existovaly odedávna. Ruská tradice znala selský kolektivismus, jehož základem byla 

komuna (obščina) a řemeslnické družstvo (artěl). Uznávala je i pravoslavná církev. Soukromé 

obohacování bylo proti společnému zájmu. A často bylo hříšné. Hrabivý sedlák, kulak (pěst), 

byl špatný sedlák: kulaci nebyla třída (tu vymysleli později bolševici). Většina rolníků měla 

úctu k hierarchii, ale i rovnostářské smýšlení, které vyplouvalo na povrch ve chvílích krize, 

kdy je představy o svobodě (volja) vedly ke kořistnictví a konfiskacím. Po „znárodnění“ nebo 

„socializaci“ však neprojevovali tu nejmenší touhu, vlastně pro takové pojmy neměli ani 

slova. Většina chtěla, což bylo jen přirozené, vlastnit půdu. Snahy o samostatné hospodaření 

rolníků po roce 1861 povzbuzovaly jejich chuť; proto také došlo roku 1905 na venkově k 

bouřím. Počínajíc rokem 1906 chytrý carský ministr P. A. Stolypin proces urychlil, jednak 

aby uspokojil sedláky, jednak aby zvýšil zásobování měst potravinami, čímž přispěl k rychlé 

industrializaci Ruska. Pomáhal také rolníkům vystupovat z komun. Do poloviny roku 1915 

jich téměř 2 milióny získalo nárok na soukromou půdu a následkem spontánního rozpadu 

komun dalších 1,7 miliónu. Proto v posledních desíti letech před válkou prodělalo ruské 

zemědělství rychlý vzestup, rolníci získávali lepší vzdělání a poprvé začali investovat do 

mechanizace. 

 Tomuto vývoji, možná nejnadějnějšímu v celých ruských dějinách, protože sliboval 

vytvořit tak jako ve Francii a ve střední Evropě relativně spokojené a prosperující rolnictvo a 

přitom zajistit dostatek výživy pro víceméně bezbolestnou industrializaci, zasadila válka 

zdrcující ránu. Byly odvedeny milióny rolníků a od těch, co zůstali, se vyžadovalo daleko víc 

potravin k výživě předimenzovaných armád a rozbujelého válečného průmyslu. Kupovalo se, 

co bylo, a to ve velkém množství. Ceny potravin se rychle zvyšovaly. Vzniklo napětí mezi 

městy a venkovem, které se vzájemně obviňovaly za všudypřítomnou bídu. Bolševici dokázali 

později tuto nenávist využít. Během války se vláda snažila dobývat z vesnic potraviny čím dál 

brutálněji. Tak došlo k selským bouřím a do prosince 1916 bylo zaznamenáno 557 případů 

vzpoury a násilí. Nedostatek potravin se však zvýšil též a jejich ceny rychle rostly. Následkem 

toho se nebývalým způsobem rozšířily stávky v továrnách, ačkoli bylo v řadě průmyslových 

oblastí vyhlášeno stanné právo nebo „zvýšená bezpečnostní opatření“. Stávky vyvrcholily 

koncem února 1917 a byly by potlačeny, nebýt rozlícených a zoufalých rolníků. Skoro všichni 

vojáci byli z venkova, a když petrohradská posádka dostala rozkaz přinutit dělníky k práci, 

vzbouřila se. Asi třetina, odhadem 66.000, odepřela svým velitelům poslušnost. Poněvadž byli 

ozbrojeni, režim se zhroutil. Takže první fáze revoluce byla dílem rolníků. 

 Pád samoděržaví s sebou nutně strhl i venkovskou šlechtu. Bezzemci začali zabírat a 

rozdělovat si velké statky. To by bylo asi nevadilo. Prozatímní vláda by stejně provedla, až se 



zkonsoliduje, pozemkovou reformu. V té době se však musela věnovat vedení války. Situace 

nebyla růžová: ofenzíva v Haliči se nezdařila; v červenci padl Lvov. Došlo k změnám ve 

vládě a ministerským předsedou byl ustanoven Alexandr Fjodorovič Kerenskij. Rozhodl se ve 

válce pokračovat a k tomu účelu musel získat zásoby od rolníků. A právě v této chvíli se čirou 

náhodou projevila Leninova protiválečná politika jako vnuknutí shůry. O rolnících nevěděl 

nic; neměl ani tušení, co se děje na venkově. Ale tím, že se postavil proti válce, postavil se též 

proti politice, která stejně musela selhat, a přiřadil svou skupinu k lidovým rolnickým masám 

jak na vesnici, tak – což bylo ovšem ještě důležitější – v armádě. Výsledek byl ten, že 

bolševici vůbec poprvé získali určitou oporu na venkově: koncem roku 1917 měli asi 2.400 

zemědělských dělníků v 203 střediscích. Mezitím ztroskotaly snahy prozatímní vlády prosadit 

pokračování války násilím. Podle dekretu z 25. března měli rolníci odevzdat veškerou úrodu 

po odečtení množství potřebného na setí, píci a vlastní výživu. Před válkou šlo na trh 70% 

obilí a 40% se vyváželo. Ted' však, když se venkov bouřil, neměl Kerenský naději, že sežene, 

kolik potřeboval k dalšímu vedení války. Poprvé v novodobé ruské historií zůstala většina 

úrody doma. Kerenský dostal méně než šestinu. Pokusy získat víc dohnaly rolníky k 

otevřenému boji a prozatímní vláda se na venkově začala hroutit. Poněvadž se obilí nedostalo 

ani do měst, znamenalo to v září silný vzestup cen potravin, na mnoha místech nebyl chléb, 

armáda i námořnictvo se bouřily, továrny stávkovaly. Začátkem října revolta rolníků 

Kerenského vládu definitivně smetla. 

 Nyní přišla pro Lenina chvíle, aby se se svým „elitním předvojem“. který cvičil právě 

k tomuto účelu, chopil moci. Neměl samozřejmě žádné právo parlamentní vládu ničit. Neměl 

právo na nic, ani podle marxistického pojetí. Nebyl představitelem rolníků. Nebyl v pravém 

slova smyslu ani představitelem proletariátu. Ostatně ruský proletariát nevynikal počtem. A 

leninismus odmítal. Z více než jednoho sta peticí zaslaných v březnu 1917 průmyslovými 

dělníky ústředním úřadům se o socialismu nezmiňuje ani jedna. 51% žádalo kratší pracovní 

dobu, 18% vyšší mzdy, 15% lepší pracovní podmínky a 12% práva pro dělnické výbory. 

Masová podpora „proletářské revoluce“ neexistovala; také neexistovala pražádná podpora pro 

něco, co by se třeba jen vzdáleně podobalo Leninovým návrhům. Petice byly jedinou 

příležitostí – od té doby až dodnes – kdy ruští průmysloví dělníci měli možnost říci, co 

opravdu chtějí; a oni chtěli zlepšit svůj úděl, ne obracet svět nohama vzhůru. „Dělnickými 

výbory“ rozuměli sověty. První sověty se objevily zcela spontánně roku 1905. Lenin si to 

nedovedl vysvětlit: podle marxistických textů existovat neměly. Nicméně se znovu objevily v 

„únorové revoluci“, a když se vrátil v dubnu 1917 do Ruska, rozhodí se, že by mohly sloužit 

jako alternativní řešení parlamentního systému, který nenáviděl. Domníval se, a v tom ohledu 

mě! pravdu, že by jeho lidé mohli proniknout aspoň do některých průmyslových sovětů a 

zmanipulovat je. Proto v „dubnových tezích“ hájil ne „parlamentní republiku..., nýbrž 

republiku sovětů dělníků, malých a středních rolníků se stupňovitým zastoupením po celé 

zemi“. A poněvadž byl odjakživa obratným oportunistou, začal považovat sověty za moderní 

obdobu pařížské komuny z roku 1870: daly by se ovládnout cílevědomou skupinou jako je 

jeho, a mohly by se tak stát nástrojem „diktatury proletariátu“. Proto když se později v dubnu 



bolševici sešli na jednání, přiměl je vyslovit požadavek, aby „proletáři měst i venkova zajistili 

urychlené předání státní moci do rukou sovětů“. Když Trocký, který skutečně roku 1905 v 

sovětu pracoval, v květnu přijel, dostal za úkol pokusit se ovládnout nejdůležitější z 

městských sovětů, totiž v Petrohradě. 

 Začátkem června 1917 se sešel Všeruský sjezd sovětů s 822 delegáty. Zastoupení měst 

bylo přehnaně vysoké. Sociální revolucionáři, kteří mluvili za rolníky, měli 285 delegátů. 

Menševici, kteří představovali organizované dělnictvo, měli 248. Byly tam menší skupiny v 

celkovém počtu 150 delegátů a 45 delegátů bez příslušnosti. Bolševici jich měli 105. 

Anarchisté uspořádali přehlídku síly 3. července, kdy zorganizovali pouliční demonstrace 

proti válce. Vládní vojsko je však rozehnalo. Pravda byla zastavena a někteří bolševici, mezi 

nimi Kameněv a Trocký byli vsazeni do vězení. Lenin směl uniknout do Finska; nepovažovali 

ho tehdy ještě za nebezpečného. K zásadní změně došlo v létě a začátkem podzimu. Fronta se 

začala hroutit. V srpnu uspořádal Kerenský v Moskvě „státní poradu“ všech stran, které se 

zúčastnilo 2.000 delegátů. Nedosáhlo se ničeho. Koncem měsíce se carský generál Kornilov 

pokusil o vojenský převrat, který skončil nezdarem. Všechny tyto události nahrály Leninovi, 

zvláště ta poslední, která mu pomohla vytvořit atmosféru strachu, v níž mohl přesvědčovat 

lidi, že je nutné porušovat zákony, aby se „zachovala“ mladá republika. Ale hlavní příčinou 

narušení zákonného pořádku bylo to, že se Kerenskému nepodařilo získat od rolníků 

potraviny. Vojáci se sami demobilizovali a proudili do měst, kde neměli co jíst. Vstupovali 

tam do sovětů nebo je zakládali a zanedlouho volili bolševické řečníky, kteří slibovali 

okamžité skončení války a rozdělení všech pozemků rolníkům. Začátkem září měli bolševici 

většinu v petrohradském i moskevském sovětu, na nichž nejvíc záleželo a 14. září Lenin, stále 

ještě v úkrytu, se cítil natolik silný, že vyhlásil heslo „Všechnu moc sovětům“. Trocký, který 

se právě vrátil z vězení, se okamžitě stal předsedou petrohradského sovětu, centra 

nadcházejícího povstání. 

 Trocký byl vskutku hybnou silou revoluce. Lenin však byl jejím řídícím mozkem, 

který prováděl všechna zásadní rozhodnutí a byl zdrojem nezbytné „vůle k moci“. Bolševická 

revoluce by se byla bez něho neobešla, natož vytvoření komunistického státu. 9. října se tajně 

vrátil v přestrojení do Petrohradu a dalšího dne získal na schůzi ústředního výboru deset hlasů 

proti dvěma ve prospěch ozbrojeného povstání. K jeho organizování bylo zřízeno politické 

byro neboli politbyro – zde o něm slyšíme poprvé. Skutečné vojenské přípravy však provedl 

„vojensko-revoluční výbor“ petrohradského sovětu pod vedením Trockého. Povstání bylo 

načasováno tak, aby se využilo druhého Všeruského sjezdu sovětů, který se sešel 25. října. 

Večer předtím utvořil Lenin počáteční vládu a ráno Trockého lidé zahájili akci a obsadili 

klíčové body v městě. Členové prozatímní vlády byli buď zajati, nebo utekli. Ke krveprolití 

téměř nedošlo. Odpoledne si dali bolševici na sjezdu sovětů potvrdit převzetí moci. Další den, 

než se sjezd rozešel, přijal dekret o míru, dále dekret, kterým se rušily velkostatky, a třetí 

schvalující složení Rady lidových komisařů, krátce Sovnarkom, která se stala první dělnickou 

a rolnickou vládou. Později však Stalin obezřetně zdůraznil, že moc získal vojensko-revoluční 

výbor a že sjezd sovětů „pouze převzal moc od petrohradského sovětu“. Cílem tohoto 



rozlišení bylo udržet dojem marxistické proletářské revoluce. Způsob, jakým Lenin dosáhl 

moci, nebyl ovšem nikterak legální. Ani to nebyl výsledek revoluce. Šlo o docela obyčejný 

státní převrat anebo, jak to brzy nazvali Němci, o puč. A na tom nebylo vůbec nic 

marxistického. 

 

Lenin II (str. 70 – 77) 

 Skutečnou tragédií Leninovy revoluce, nebo spíše jednou z mnoha tragédií, bylo právě 

to, že obnovila primitivní a surové metody vlády, které už byly v národě na ústupu. Za 

osmdesát let až do roku 1917 popravil carský režim ročně v průměru jen 17 osob, a to ještě 

většina z nich náležela do první poloviny tohoto období. Rusko i za války bylo v posledních 

letech carské vlády v mnoha směrech liberálnější než Británie a Francie za podobných 

válečných podmínek. Republika zcela zrušila trest smrti (Kerenský ho znovu zavedl v září 

1917 na frontě). Většina Leninových soudruhů byla proti zrušení. První bolševické vraždění 

bylo převážně dílem námořníků, kteří 7. ledna 1918 zabili dva bývalé ministry a následující 

měsíc provedli třídenní masakr v Sevastopolu. Jinak šlo o živelné a bezuzdné vraždění rolníků 

všude na venkově. 

 Bohužel je nutno konstatovat, že k násilí a tvrdým policejním zásahům se Lenin, 

podporován svým hlavním vojenským pobočníkem Trockým, uchýlil velmi brzy; a že to 

tvořilo, jak se obávala Rosa Luxemburgová, neodmyslitelnou část jeho ideologického 

přístupu k získání a udržení autority v takovém typu centralizovaného státu, jaký se rozhodl 

vytvořit. Vyplývalo to též z Leninovy povahy, z vůle k moci, jíž měl takový nadbytek. Už 

roku 1901 varoval: „Násilí jsme se v podstatě nikdy nevzdali a vzdát se ho nemůžeme.“ 

Nebo: „Zeptáme se každého, jaký je jeho vztah k revoluci. Zda je pro nebo proti. Pokud bude 

proti, postavíme ho ke zdi.“ Krátce potom, co se zmocnil vlády, se ptá: „Což se mezi námi 

nenajde žádný Fouquier-Tinville, který by zkrotil naše zdivočelé kontrarevolucionáře?“ 

Pravidelnost, s jakou při svém postavení v čele vlády používal výrazů „zastřelit“, „popravit“, 

,,ke zdi“, svědčí o jeho rostoucí bytostné zálibě v takovýchto krajních metodách. 

 Způsob, jakým se Lenin rozhodl čelit kontrarevoluci, prozrazuje příznačnou záludnost 

či spíše promyšlenou obojakost. Původním ozbrojeným orgánem bolševiků byl, jak jsme už 

uvedli, Trockého vojensko-revoluční výbor petrohradského sovětu. Trocký se nerozpakoval 

používat násilí nadále i po úspěchu revoluce. „Nevejdeme do království socialismu v bílých 

rukavičkách a po vyleštěných parketách,“ napsal. Hned po 25. – 26. říjnu 1917 se tento výbor 

změnil v podvýbor výkonné moci a dostal bezpečnostní úkoly včetně boje proti 

„kontrarevoluci“, čímž se rozuměly „sabotáže, zatajování zásob, úmyslné zpožďování 

dodávek a podobně“. Ustavení podvýboru bylo zveřejněno dekretem Sovnarkomu z 

12. listopadu 1917. Poněvadž byl pověřen též vyslýcháním podezřelých osob, vznikl v něm 

zvláštní odbor pod vedením Felixe Dzeržinského, fanatického Poláka, který měl na starosti 

bezpečnost v Smolném paláci. Když byl vojensko-revoluční výbor nakonec dalším dekretem 

Sovnarkomu rozpuštěn, Dzeržinského odbor zůstal a byl přejmenován na „Všeruskou 

mimořádnou komisi pro boj s kontrarevoluci a sabotáží“, zkráceně čeka. Dekret, jímž se čeká 



zřizovala, byl však zveřejněn až po více než deseti letech, a to v Pravdě 18. prosince 1927. 

Takže Leninův bezpečnostní aparát byl od začátku až do jeho smrti v roce 1924 v pravém 

slova smyslu tajnou policií, jejíž existence nebyla oficiálně přiznána. 

 Není pochyby o tom, že od samého začátku měla čeka pracovat s naprostou 

bezohledností a ve velkém rozsahu. Týden předtím, než začala oficiálně, byť tajně existovat, 

byl Trocký dotázán, proč roste počet zatčených osob a domovních prohlídek. Obhajoval svou 

činnost před Všeruským shromážděním rolnických zástupců tvrzením, že „vzdát se v době 

občanské války všech represí by znamenalo zříci se občanské války vůbec“. Čeka měla 

osmičlenný výbor v čele s Dzeržinským, který rychle naverboval do řadových i vedoucích 

funkcí organizace fanatiky sobě podobné. Mnozí byli jako on Poláci nebo také Lotyši jako 

například zlověstný Latsis nebo „Peters“, bratr malíře Petera ze Sidney Street Siege, neblaze 

proslulého řadou vražd v Houndsditchi, a Kedrov, sadista, který se nakonec zbláznil. 

Rychlost, s jakou se organizace rozšiřovala, byla děsivá. V prosinci 1917 a v lednu 1918 

získávala do svých řad lidi v horečném spěchu a jedním z jejích prvních činů bylo zřízení 

celostátní udavačské sítě tím, že vyžadovala od všech místních sovětů „informace o 

organizacích a osobách, jejichž činnost je namířena proti revoluční autoritě lidu“. Dekret 

vyzýval místní sověty, aby samy zřizovaly bezpečnostní výbory, které by podávaly hlášení 

agentům z povolání, a od samého počátku měla čeká k dispozici vzrůstající hordu externích a 

příležitostných donašečů. Také řady jejích interních pracovníků utěšeně rostly. Carská tajná 

policie, ochranka, byla se svými 15.000 zaměstnanci největším policejním aparátem na světě. 

Čeka naproti tornu dosáhla za tři roky své existence počtu 250.000 tajných v celodenním 

pracovním poměru. Rozsah její činnosti odpovídal tomuto vysokému číslu. Zatímco poslední 

carové dávali ročně popravit (za všechny druhy zločinů) 17 osob, čeká v letech 1918-19 

prováděla jen z politických důvodů průměrně 1.000 poprav měsíčně. 

 A to ještě je toto číslo zcela určitě nízké - zatajování skutečnosti patřilo k hlavním 

zásadám Leninova zločinného systému. Téměř okamžitě, jakmile čeka začala „pracovat“, byl 

zvláštním dekretem ustaven nový „revoluční tribunál“, aby soudil ty, „kdo organizují povstání 

proti vládě dělníků a rolníků, kdo se jí aktivně stavějí na odpor nebo ji neposlouchají nebo 

vyzývají ostatní k odporu či neposlušnosti“, jakož i státní úředníky, kteří se provinili sabotáží 

nebo zatajováním. Tribunál byl oprávněn udělovat tresty „podle okolností případu a podle 

diktátu revolučního svědomí. Tímto dekretem v zásadě skončila vláda zákona v Leninově 

novém, teprve několik týdnů existujícím státě. Za cara měla ochranka právo zatýkat, ale pak 

musela předat zatčeného justici, aby byl veřejně souzen jako každý jiný; a trest vyměřovaly 

normální civilní úřady. V Leninově systému však měla čeka své zvláštní soudy, které se 

scházely a vynášely rozsudky tajně. Proto jakmile se někdo dostal do spárů této organizace, 

jeho jedinou oporou mohl být jen „diktát revolučního svědomí“. A poněvadž čeka zatýkala, 

odsuzovala a trestala své oběti sama, nedochovaly se spolehlivé záznamy o jejich počtu. Už v 

prvních týdnech činnosti zřizovala koncentrační a pracovní tábory. Vznikly na základě 

dekretu Sovnarkomu, který nařizoval shromáždit „buržoazní muže a ženy“ ke kopání 

obranných zákopů v Petrohradě. Pro jejich ubytování a hlídání byly zřízeny tábory, a jakmile 



byla čeka pověřena dohledem nad nucenými pracemi, vězeňské tábory se začaly množit na 

okrajích měst a dokonce i daleko na venkově - tak vzniklo jádro pozdějšího gigantického 

systému, který dostal název „souostroví Gulag“. Koncem roku 1917, kdy byl Lenin u moci 

teprve devět nebo deset týdnů, bylo možno právem konstatovat, že se čeka stala „státem ve 

státě“; a pokud se týká některých stránek její činnosti, byl to vlastně stát sám. 

 Je zbytečné uvažovat o tom, že čeká vznikla a rozrostla se proti Leninově vůli. 

Veškerá svědectví, která mánie, ukazují opačným směrem. Byl to právě Lenin, který navrhl 

všechny zásadní dekrety a Dzeržinský byl vždy jen jeho výkonným nástrojem. Lenin sám 

zavedl do této organizace ducha teroru a násilí a on sám ji nutil počínajíc lednem 1918, aby 

nic nedala na pochybnosti a lidské cítění jiných bolševiků včetně mnohých členů 

Sovnarkomu. Když z bezpečnostních důvodů přenesl vládu z Petrohradu do Moskvy a umístil 

Sovnarkom v Kremlu, vyzval Dzeržinského, aby si zřídil vlastní ústředí nezávisle na 

Sovnarkomu. K tomu účelu byla zabrána velká budova pojišťovny na náměstí Ljubjanka; v ní 

byla postavena „vnitřní věznice“ pro politicky podezřelé osoby a od té doby se stala čeka 

nezávislou složkou státu, která podávala hlášení přímo Leninovi. Její zaměstnance nenechal 

na pochybách o tom, co požaduje. V lednu 1918, ještě tři měsíce předtím, než vypukla 

občanská válka, doporučoval „každého desátého z těch, kdo bylí přistiženi, že se vyhýbají 

práci, na místě zastřelit“. O týden později naléhal na čeku veřejně: „Dokud nepoužijeme vůči 

spekulantům násilí – to znamená na místě zastřelit – nedosáhneme ničeho.“ O týden později 

žádal „zatčení a zastřelení všech, kdo berou úplatky, podvádějí atd.“. Každé porušení 

nadekretovaných zákonů se musí stíhat „nejpřísnějšími tresty“. 22. února schválil provolání 

čeky, v němž se místním sovětům nařizuje „vyhledávat, zatýkat a okamžitě střílet“ nejrůznější 

kategorie „nepřátel, spekulantů atd.“. Tuto obecnou vyhlášku pak ještě doplnil osobními 

instrukcemi. 18. srpna telegrafoval sovětu v Nižním Novgorodu: „Vyviňte veškeré úsilí, 

utvořte trojici diktátorů... okamžitě zahajte masový teror, postřílejte a deportujte stovky 

prostitutek, které opíjejí vojáky, bývalé důstojníky atd. Nepromarněte ani minutu.“ Jeho 

příklad inspiroval ostatní. O měsíc později napsaly armádní noviny: „Bez milosti pobijeme do 

jednoho stovky i tisíce nepřátel; ať se utopí ve vlastní krvi... ať krev buržoustů teče proudem!“ 

Leninovy výzvy přinesly své ovoce. Za prvních šest měsíců roku 1918 popravila čeka podle 

vlastních přiznaných čísel pouze 22 vězňů. V druhé polovině roku provedla 6.000 poprav a za 

celý rok 1919 na 10.000. W. H. Chamberlain, první historik revoluce, který byl očitým 

svědkem událostí, spočítal, že koncem roku 1920 vynesla čeká přes 50.000 rozsudků smrti. 

 Avšak nejvíc na pováženou a z historického hlediska nejvýznamnější charakteristikou 

Leninova teroru nebyl počet obětí, nýbrž zásada, podle níž byly vybírány. Během několika 

měsíců po převzetí moci Lenin opustil pojem individuální viny a tím i celou křesťanskou 

morálku osobní odpovědnosti. Přestalo ho zajímat, co člověk dělá nebo udělal – natož aby 

chtěl vědět, proč to udělal – a svůj policejní aparát zprvu vyzýval, pak mu dokonce 

přikazoval, aby slídil po lidech a likvidoval je ne na základě viny, ať už skutečné nebo 

smyšlené, nýbrž na základě generalizací, zpráv z doslechu a domněnek. Nejprve přišly na 

řadu odsouzené kategorie: prostitutky, povaleči, vagabundi, spekulanti a keťasové, které bylo 



lze jakž takž popsat, s určitou dávkou přísnosti a pedantérie, jako kriminální živly. Pak ale 

rychle následovaly celé skupiny určitých povolání. Rozhodujícím krokem byl Leninův dekret 

z ledna 1918 vyzývající všechny státní složky, „aby očistily Rusko od všech možných odrůd 

škodlivého hmyzu“. O mnoho let později vyjmenoval Alexandr Solženicyn jen několik 

takových skupin, které byly jako „hmyz“ odsouzeny k zneškodnění. Zahrnovaly bývalé členy 

zemstva, členy družstevního hnutí, univerzitní profesory, členy farních rad a pěveckých sborů, 

kněze, mnichy a jeptišky, tolstojovské pacifisty, zaměstnance odborových svazů - zkrátka 

všechny, kdo byli označeni jako „lidé včerejška“. Nadekretované zákony o odsouzených 

skupinách se velmi rychle rozšířily na celé společenské třídy a představu, že lze zabíjet už ne 

individuálně, ale kolektivně, uvítali profesionálové z čeky s nadšením. Kromě Dzeržinského 

byl pravděpodobně nejvýznamnějším z kádrů čeky lotyšský ničema M. J. Latsis. Přiblížil se 

nejvíc pravdivé definici Leninova teroru: 
Mimořádná komise není ani vyšetřující orgán, ani soudní tribunál. Je to bojová složka 

působící na domácí frontě občanské války. Nepřítele nesoudí: zneškodňuje ho.... Nevedeme 

válku proti jednotlivcům. Vyhlazujeme buržoazii jako třídu. Nepátráme po důkazech nebo 

svědcích, aby nám odhalovali činy nebo slova proti sovětské moci. První otázka, na kterou se 

ptáme, zní: Ke které třídě patříš, jaký je tvůj původ, výchova, vzdělání nebo povolání? 

Odpovčď určuje osud obžalovaného. To je podstata rudého teroru. 

 Jakmile Lenin opustil představu osobní viny a začal vyhlazovat (tohoto slova často 

používal) celé třídy pouze na základě povolání nebo původu, přestaly existovat pro 

uplatňování tohoto zrůdného principu hranice. Což nebylo možno označit celé kategorie lidí 

za „nepřátele“ a odsoudit je do vězení nebo k smrti jenom proto, že mají jinou barvu pleti, 

jsou jiné rasy nebo i jiné národnosti? Mezi třídním bojem a rasismem, mezi likvidací třídy a 

likvidací rasy není podstatný rozdíl. Tak se zrodila moderní praxe genocidy. 

 Zatímco se čeká organizovala, Lenin se jal likvidovat demokratické dědictví 

republiky. Ústavodárné shromáždění bylo zvoleno 12. listopadu 1917. 1. prosince Lenin 

objasnil, co si o něm myslí: „Máme svolat Ústavodárné shromáždění podle původní 

koncepce. Tak to tedy ne! Bylo namířeno proti lidu a my jsme provedli povstání, abychom 

zajistili, že proti lidu zneužito nebude.“ V „tezích o ústavodárném shromáždění“, 

uveřejněných anonymně v Pravdě 13. prosince, postavil proti sobě parlament, který „je v 

buržoazní republice... nejvyšší formou demokratického principu“, a sovět, který „je vyšší 

formou demokratického principu“. Proto „každý pokus dívat se na Ústavodárné shromáždění 

z formálního právnického hlediska v rámci buržoazní demokracie“ je zradou proletariátu. 

Pokud shromáždění nevysloví „bezpodmínečný souhlas se sovětskou mocí“, bude riskovat 

„rozpuštění revoluční cestou“. Bylo to míněno ne jako argument k diskusi, nýbrž jako strohé 

prohlášení, že Leninův režim žádnou demokratickou kontrolu ze strany parlamentu nesnese. 

O čtyři dny později, aby dodal váhu svému postoji, dal zavřít představitele pravého křídla 

sociálních revolucionářů Avksjentěva a jeho hlavní spolupracovníky za to, že „organizovali 

kontrarevoluění spiknutí“. 



 Když se Ústavodárné shromáždění 5. ledna 1918 sešlo, Lenin už měl pohromadě 

podstatné složky represivního aparátu, i když zatím jen v malém měřítku (čeka měla jen 120 

agentů s celodenní pracovní dobou) a mohl se tedy chovat vůči parlamentu s pohrdáním, jaké 

soudil, že si zaslouží. Nic nepředstíral a scénář napsal do poslední řádky. Budova byla 

„střežena“ námořníky baltské flotily, nejextrémnější ozbrojenou skupinou, jakou měl k 

dispozici. Den před zasedáním varovala Izvěstija poslance, že „veškerá moc v ruské republice 

náleží sovětům a pokusí-li se uchvátit tu či onu státní funkci, budou považováni za 

kontrarevolucionáře a rozdrceni všemi prostředky sovětské moci včetně použití ozbrojených 

sil“. Jakmile se poslanci shromáždili, Leninův pochop Sverdlov prostě shodil z tribuny 

nejstaršího člena, který podle ruské tradice měl zahájit jednání, a převzal jeho funkci. 

Následovala dlouhá debata, která po půlnoci vrcholila hlasováním, jež dopadlo pro bolševiky 

a jejich spojence nepříznivě: dostali jen 138 hlasů proti 237. Bolševici odešli a za nimi o 

hodinu později jejich partneři levicoví sociální revolucionáři. 6. ledna v 5 hodin ráno 

námořník, který byl na stráži, prohlásil podle instrukcí zaslaných Leninem, že zasedání musí 

skončit, protože „stráž je unavena“. Jednání se tedy odročilo o dvanáct hodin, ale už k němu 

nedošlo, protože později toho dne po Leninově řeči ústřední výkonný výbor Ústavodárné 

shromáždění formálně rozpustil a ke dveřím postavil stráž, aby řekla poslancům, že mají jít 

domů. Neozbrojená demonstrace ve prospěch parlamentu byla rozehnána, několik osob v 

davu bylo zabito. Tak pohotově a brutálně zničil Lenin parlamentní demokracii v Rusku. O tři 

dny později se sešly v téže budově za předsednictví Sverdlova sověty, aby orazítkovaly 

rozhodnutí režimu. 

 Koncem ledna 1918, asi po dvanácti týdnech vlivu, upevnil Lenin svou diktaturu 

natolik, že jeho moc nemohlo zničit už nic než intervence zvenčí. Němci ho samozřejmě tou 

dobou mohli smést bez potíží. Postupovali rychle na všech frontách a setkávali se s 

minimálním odporem. 3. března však Lenin podepsal jejich nadiktované mírové podmínky, 

když se předtím pohádal s Trockým a jinými soudruhy, kteří prosazovali linii „ani válka, ani 

mír“ do té doby, než se vzbouří němečtí dělníci. Po uzavření separátního míru až do konce 

války měli Němci zájem ponechat Leninovi volnou ruku. Německý ministr zahraničí Paul von 

Hintze řekl v červenci 1918: „Bolševici jsou nejlepší zbraní k udržení Ruska v chaotickém 

stavu, takže Německo si bude moci z bývalé carské říše zabrat tolik území, kolik bude chtít, a 

zbytku vládnout ekonomickými nástroji. 

 Ze stejných i opačných důvodů se Spojenci snažili Lenina vytlačit a zapojit Rusko 

opět do války. Lenin však měl zřejmě pravdu v tom, že se dohodl spíše s Němci, kteří pro něj 

znamenali blízké a bezprostřední ohrožení, než se Spojenci, kteří byli daleko a nejednotní ve 

svých cílech. Už 14. prosince 1917 se britský válečný kabinet rozhodl podporovat nepřátele 

bolševiků, „aby se v jihovýchodním Rusku udržel odpor proti Centrálním mocnostem“. 

26. prosince si za tímto účelem Británie a Francie rozdělily Rusko na sféry vlivu, při čemž si 

Francouzi vzali na starost jih a Britové sever. V březnu 1918 dorazily první britské jednotky 

do Archangelska a Murmanská, aby tam zpočátku hájily britské válečné sklady. Po uzavření 

příměří spojenecká intervence pokračovala, neboť Lenin podepsal separátní mír s nepřítelem, 



a v jisté době Winston Churchill doufal, že přemluví v Paříži Radu deseti, aby formálně 

vyhlásila válku bolševickému režimu. Koncem roku 1918 bylo na ruském uzemí 180.000 

spojeneckých vojáků: Britové, Francouzi, Američané, Japonci, Italové a Řekové, také oddíly 

srbské a české; kromě toho 300.000 mužů různých antibolševických ruských armád 

podporovaných penězi, zbraněmi a technickými poradci Spojenců. Naskýtá se tedy právem 

otázka: Měl-li Lenin v Rusku nepatrnou, téměř neexistující podporu lidu, jak je možné, že 

jeho režim přežil? 

 Lze stručně odpovědět, že koncem léta a začátkem podzimu 1919 málem zanikl. Na 

jeho přežití nebylo nic nevyhnutelného. Přispěla mu však řada různých okolností. Předně, 

spojenečtí státníci, až na jedinou výjimku, naprosto nechápali obrovský význam tohoto 

nového typu totalitní diktatury a dlouhodobý účinek jejího zakořenění v srdci největšího 

zemědělského státu světa. Tou výjimkou byl Winston Churchill. Při svém velkém smyslu pro 

historii si uvědomoval, že svět dospěl k jakémusi osudovému rozmezí. K tomuto názoru ho 

zřejmě přivedlo jednak vyvraždění celé carské rodiny 16. července 1918 bez jakéhokoli soudu 

nebo oprávnění, jednak Leninova troufalost, když nechal své lidi vniknout do britského 

velvyslanectví a zavraždit vojenského přidělence kapitána Crombieho. Churchill v tom 

spatřoval nový druh barbarství, jemuž jsou lhostejné jakékoli normy zákona, tradice, 

diplomacie nebo cti, které civilizované státy až dosud dodržovaly. V radě ministrů prohlásil, 

že by Lenin a Trocký měli být chyceni a oběšeni „jako důkaz, že existuje spravedlnost, ať by 

to trvalo sebedéle, a že by se jim mělo dát najevo, že jejich potrestání je důležitým aspektem 

britské politiky“. Svým voličům v Dundee řekl 26. listopadu 1918, že „bolševici mění Rusko 

do stavu zvířeckého barbarství a že se udržují u moci krvavými masakry a vražděním, které 

provádějí do značné míry podle čínského vzoru a pomocí obrněných vozů.... V rozsáhlých 

oblastech je civilizace totálně vyhlazována, zatímco bolševici poskakují a křepčí uprostřed 

pobořených měst a mezi mrtvolami svých obětí jako tlupy vzteklých paviánů.“ „Ze všech 

tyranií v dějinách,“ prohlásil 11. dubna 1919, „je bolševická tyranie nejhorší, nejničivější a 

nejpotupnější. Leninova zvěrstva jsou nesrovnatelně odpornější, rozsáhlejší a početnější než 

ta, za které odpovídá německý císař.“ Jeho soukromé výroky byty stejně urputné. Lloydu 

Georgeovi řekl: „Uznat bolševiky je něco jako legalizovat sodomii.“ H. A. L. Fisherovi: 

„Když jsme přemohli ty německé Huny – tygry světa – nedáme se přece porazit smečkou 

paviánů.“ Polního maršála Wilsona varoval, že „jakmile se režim zkonsoliduje, stane se 

daleko rozpínavějším než carské Rusko a vysoce militaristickým“. Churchill nikdy 

nezakolísal ve svém názoru, že by mělo být prvořadým cílem politiky mírumilovných 

demokratických sil rozdrtit tuto novou hrozbu, pokud je čas. 


