„Můžeme vyhlásit jako zásadu, že dokud bolševici budou udržovat spojení se širokými lidovými
masami, budou nepřemožitelní. A naopak, postačí, aby se bolševici odtrhli od mas a ztratili s nimi spojení,
postačí, aby se pokryli byrokratickou rzí, a tím pozbudou veškeré síly a stanou se bezvýznamnými.“
(J. V. Stalin)

Prohlášení Svazu mladých komunistů Československa
ke 130. výročí narození J. V. Stalina
Před 130 lety, 21. 12. 1879, se v gruzínském městě Gori v carském Ruském impériu narodil
Josef Vissarionovič Stalin, vlastním jménem Džugašvili. Do revolučního hnutí vstoupil ve svých
patnácti letech. Po svém vyloučení z pravoslavného semináře za propagaci marxismu a
krátkém zaměstnání ve fyzikální observatoři vedl od roku 1901 až do únorové revoluce 1917
život profesionálního revolucionáře pracujícího v ilegalitě. Byl opakovaně vězněn a posílán do
vyhnanství, odkud několikrát uprchl. Účastnil se revoluce v Zakavkazsku v l. 1905 – 1907 a
byl jedním z vůdců Velké říjnové socialistické revoluce roku 1917 v Petrohradě. V první
sovětské vládě, Radě lidových komisařů, zastával funkci lidového komisaře národnostních věcí.
3. 4. 1922 byl Stalin na Leninův návrh zvolen generálním tajemníkem ústředního výboru
Komunistické strany Ruska (bolševiků) a v čele strany stál až do své smrti 5. 3. 1953. Od 6. 5.
1941 do své smrti byl také předsedou Rady lidových komisařů SSSR, resp. Rady ministrů
SSSR.
J. V. Stalin významně přispěl k vítězství sovětské moci nad domácí kontrarevolucí a
zahraniční intervencí v občanské válce, vytvoření mnohonárodnostního Svazu sovětských
socialistických republik a konsolidaci strany po Leninově smrti. Se Stalinovým jménem je
spojeno vítězství socialistické industrializace, kolektivizace zemědělství, všestranný rozvoj
centrálně plánovaného hospodářství, vědy, techniky, socialistické kultury, upevňování
komunistické morálky a porážka trockistů a pravicových oportunistů, jejichž činnost
směřovala k obnově kapitalismu. Je tedy nevyvratitelnou skutečností, že to byl J. V. Stalin,
pod jehož vedením sovětský lid vybudoval sociálně-ekonomické základy socialismu.
Stalinovou zásluhou byla likvidace páté kolony imperialismu před napadením Sovětského
svazu fašistickými agresory, která byla předpokladem vítězství Sovětského svazu ve Velké
vlastenecké válce. Tohoto vítězství bylo dosaženo za cenu nesmírných obětí na životech vojáků,
partyzánů i civilistů. Mnoho z nich umíralo se Stalinovým jménem na rtech. Stalin, předseda
Státního výboru obrany, byl pro všechny pokrokové síly té doby ztělesněním vítězství nad
fašistickým barbarstvím, symbolem lepší budoucnosti. Bez revolučních přeměn v sovětském
hospodářství by nikdy nebylo možné vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce. SSSR
v čele se Stalinem dokázal bez nadsázky zachránit velkou část evropské civilizace před
vyhlazením. Buržoazně demokratické státy by nejenže neměly síly porazit bez SSSR fašistickou
osu, ale je velmi pravděpodobné, že by nevázáni tlakem příkladu Rudé armády vedené
generalissimem Stalinem nehnuly proti fašistické genocidě ani prstem.
Díky vítězství nad fašismem, osvoboditelské úloze Rudé armády a dovedné zahraniční
politice Sovětského svazu nesmírně vzrostla autorita myšlenek socialismu a komunismu a
došlo ke vzniku světové socialistické soustavy, největšímu úspěchu světového komunistického
hnutí od Velké říjnové socialistické revoluce. Válkou zničené sovětské hospodářství ještě za
Stalinova života předstihlo předválečnou úroveň výroby.
Za 31 let, po která stál J. V. Stalin v čele Komunistické strany Sovětského svazu, se dopustil
i chyb, které byly zvláště po XX. sjezdu KSSS v roce 1956 neúměrně zveličovány na úkor
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úspěchů. Projevilo se, že v posledních letech Stalinova života stanuli v nejvyšších stranických a
státních funkcích lidé skrývající svou pravicově oportunistickou orientaci nebo kolísaví,
kariéristé čekající na Stalinovu smrt (kterou někteří z nich urychlili přinejmenším
neposkytnutím pomoci). Sami se podíleli na vytvoření kultu osobnosti Stalina jako neomylného
vůdce, což vedlo k nahrazení tvořivého rozvoje marxismu-leninismu a bolševické kritiky a
sebekritiky neužitečným a stagnaci podporujícím holdováním Stalinově genialitě. Patrně
nejvýznamnějším skutečným Stalinovým pochybením bylo, že tomuto procesu nedokázal i pro
zhoršující se zdravotní stav zabránit, ačkoliv se např. přehnané glorifikaci své osoby
mnohokrát postavil.
„Odhalení“ Stalinova kultu osobnosti, kterým se revizionističtí vůdci po jeho smrti snažili
zveličit vlastní zásluhy, vedlo k pošpinění předchozích 30 let budování socialistické
společnosti, znechucení a odrazení milionů čestných komunistů a jejich sympatizantů a
rozkolu v mezinárodním komunistickém hnutí. Chruščovovy útoky na Stalina, často založené
na překrucování a zatajování skutečnosti a revizi leninismu, se staly podkladem pro zostření
ideologické antikomunistické kampaně světového imperialismu. Ke škodě světového
komunistického hnutí nebyl sovětským vedením J. V. Stalin až do rozpadu SSSR objektivně
zhodnocen, nebyly rozebrány skutečné příčiny a následky negativních jevů jeho éry. Zejména
pak nebyla učiněna přítrž Chruščovově revizionistické linii, pouze zmírněné po odchodu N. S.
Chruščova z funkcí. Její pokračování umožnilo nástup M. S. Gorbačova a jeho společníků do
čela KSSS a SSSR. Ti prohloubili útok na vědeckou teorii marxismu-leninismu, nadále
maskovaný „bojem proti kultu osobnosti“, dovršili probíhající kontrarevoluční procesy a
umožnili obnovu kapitalismu ve většině socialistických zemí.
Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) si je vědom, že úspěchy Sovětského
svazu, jeho komunistické strany a celého světového komunistického hnutí v období, kdy v čele
KSSS stál Josef Vissarionovič Stalin, zásadně převažují nad chybami a nedostatky.
V Sovětském svazu té doby nebylo osobnosti, která by zvládla svěřené úkoly lépe. SMKČ proto
oceňuje přínos J. V. Stalina teorii a praxi komunistického hnutí a odmítá jeho označování za
zločince ze strany některých současných komunistických představitelů, kteří na rozdíl od
Stalina žádné zásluhy o hnutí nemají. Příčiny a důsledky úspěchů i pochybení jednotlivých
komunistických představitelů a organizací je třeba důkladně rozebrat a poučit se z nich pro
budoucnost.
Svaz mladých komunistů Československa usiluje o spolupráci i s upřímnými zastánci
socialistické cesty vývoje, kteří mají na osobnost J. V. Stalina jiný názor, a nebrání se ani jejich
členství v SMKČ, pokud tito souhlasí se stanovami a programovým prohlášením SMKČ a řídí
se jimi.
Čest památce soudruha Josefa Vissarionoviče Stalina!
Ústřední rada Svazu mladých komunistů Československa, 17. 12. 2009
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