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Nadšení nebo krize?
Nálady sovětského obyvatelstva ve stalinských třicátých letech

NEUTATZ, Dietmar. Nadšení nebo krize? Nálady sovětského obyvatelstva ve stalinských  třicátých letech. Dějiny a současnost, 22, 2000, č. 4, s. 26-30. 

     Autor článku, Doc. Dr. Dietmar Neutatz (1964), studoval v Salzburku, byl asistentem na univerzitě v Düsseldorfu a nyní je hostujícím profesorem na univerzitě v Gőttingenu. Zatím byla vydána jeho práce Die deutsche Frage im Schwarzmeergebiet und im Wolhynien a kniha o výstavbě moskevského metra.

     Jak vyplývá z názvu studie, cílem je zjistit, jaké podpoře obyvatelstva se Stalinův režim těšil a na čem, na jaké základně, vůbec stál. Já jsem článek rozdělila do tří okruhů, kterými se budu postupně zabývat.

1. Podpora obyvatelstva
     Stalinův režim podporovaly jednak ty sociální skupiny, které z něho profitovaly, např. společensky povýšily. Zejména mezi mládeží se vyskytovali idealisté, kteří režimu skutečně věřili. Menšinu, zato v lecčems s rozhodující rolí, představovali úderníci.  
     Tito lidé byli režimu věrní, ale nejednalo se o většinu obyvatelstva.
     Dr. Neutatz ve své studii zkoumá, zda ona neprobádaná většina režim skutečně podporovala či z pocitu strachu a zásluhou represivního aparátu, byť nespokojená, mlčela.
     Existují zprávy západních návštěvníků Sovětského svazu, ale poněkud protikladné. Vyřadí-li se zprávy lidí ideologicky předpojatých nebo těch, kteří díky okolnostem své cesty (např. dělnické delegace s oficiálním programem) nemohou poskytnout skutečný obraz tehdejší situace, zůstanou věrohodné zprávy osob, které v Rusku pobývaly více let (inženýři, diplomaté, novináři, dělníci v továrnách). Svědectví těchto lidí je cenné, neboť hovořili rusky   a denně se stýkali s obyčejným obyvatelstvem.
      Ze zpráv cizinců vyplývá:
1)Dělníci projevovali nechuť pracovat, snažili se strávit den neproduktivní činností a porušovali pracovní kázeň (kouření či spánek na pracovišti, pomalá práce, zbytečně dlouhé či neúspěšné hledání nářadí). To ovšem neznamená nespokojenost většiny dělníků s režimem, spíše třeba lenost a nechuť pracovat.
2)Světovou hospodářskou krizi líčila propaganda temněji, než tomu opravdu bylo, aby „úspěchy“ sovětské výstavby více vynikly.
3)Lidé žili s pocitem strachu (represivní aparát).
4)Propaganda ledem vnucovala, že sovětský svaz obklopují nepřátelé (Japonci, Hitler, kapitalisté, vnitřní sabotéři, kulaci). Opatření komunistické vlády se tím zdála legitimnější.
 
     Dalším pramenem ke zjištění nálad obyvatelstva mohou být i policejní, stranické a odborářské zprávy a dopisy se stížnostmi.
     Nejednalo se o plošné výzkumy obyvatelstva. Informátoři zaznamenávali mínění jednotlivců, případně i vtipy. Z tohoto důvodu z těchto zpráv nemůžeme přesně určit, jak typické citované výroky skutečně byly a jak byly početné jednotlivé skupiny. Důležité je sledovat, pro koho byly zprávy určené – tajná policie se soustředila na to, aby zachytila co nejvíce režimu nepřátelských výroků, odboroví funkcionáři zase vykreslovali své organizace v co nejlepším světle.
     Na základě těchto zpráv lze obecně říci, že prakticky všude se našli lidé, kteří nevěřili komunistické propagandě, posílali anonymní listy, rušili na shromážděních  či si mezi sebou vyprávěli vtipy.
     Lidé kritizovali především ty kroky vlády, kterými se zhoršovaly zásobovací nebo pracovní podmínky. Stávky se omezovaly jen na malé skupiny a byly brzy potlačeny.

2. Nálady obyvatelstva
     Na venkově byli rolníci ve dvacátých letech režimu loajální (zbavili se velkostatkářů a dostali půdu). Poprvé se vzbouřili v zimě 1929/30, pouze místně. Pak na odpor rezignovali, takže i za hladomoru 1932/33 takřka neprotestovali proti zabavování půdy. Upadali do apatie nebo se naopak snažili uprchnout z hladovějících oblastí. Po roce 1933 se zásobování potravinami zlepšilo. Zemědělci však zůstávali vůči kolchozům nepřátelští. To se projevovalo zpronevěrami        a krádežemi kolchozního majetku, případně alespoň zpíváním posměšných popěvků (v malých kroužcích).
     Socialistická soutěž a stachanovské hnutí se na vesnicích nesetkalo s velkým ohlasem. V roce 1937 byla bohatá sklizeň, a tak řada rolníků z kolchozů vystoupila a pracovala na svých malých soukromých záhumencích. Když jim vláda tyto záhumenky v roce 1939 omezila, lidé je alespoň před odevzdáním zpustošili a poničili. V letech 1940 1941 se řada rolníků těšila na válku, protože by je zbavila komunistického režimu.
     Ve městech postoj obyvatelstva nebyl tak jednoznačný. Na začátku první pětiletky většina dělnictva projevovala nadšení, zdá se, že uvěřila propagandě. Objevila se ale i menší protestní shromáždění. Když se zhoršily životní podmínky, nálada městského obyvatelstva     se proměnila. V letech 1930 a 1931 chodilo do redakcí novin ohromné množství dopisů, v nichž si dělníci stěžují na špatné zásobování, srážky z mezd a potravinové příděly. Množily se anonymy napadající vládu za její podvody. Dennodenní konflikty před obchody s potravinami museli řešit milicionáři, dělníci na opožděné výplaty reagovali zastavováním práce a vypukaly malé stávky kvůli krácení potravinových přídělů. Po roce 1933 už stávky nepropukaly, spíše     se praktikoval skrytý odpor.
     Na počátku druhé pětiletky došlo k uvolnění, neboť období hladu bylo překonáno a slíbilo se uspokojení lidí na poli konzumního zboží. Cizinci o letech 1936-1941 píší a vzpomínají jen málo, neboť byli ze země vykázáni nebo ji raději opustili sami. Ti co zůstali měli problém s navazováním kontaktů. Od roku 1936 nespokojenost opět narůstala. V roce 1938 vláda zavedla tresty za porušování pracovní disciplíny. Po roce 1939 se projevily problémy se zásobováním, neboť dopravní prostředky se využívaly pro vojenské účely. Po roce 1940 se statisíce dělníků ocitlo za nepatrná porušení pracovní disciplíny v gulagu. 
     Nespokojeni začali být i dosud věrní zastánci režimu. Množily se opoziční politické projevy, objevovaly se protivládní letáky a dokonce i mnozí komunisté a komsomolci se zklamaní odvraceli od režimu. Straničtí tajemníci prý považovali agitaci za této situace za zbytečnou. 

3. Míra podpory
     Na venkově byla nálada nepřátelská režimu. Rolníci se s kolchozy nesmířili a jakákoliv kolektivizace se jim nelíbila. Režim se také venkov ani nesnažil přesvědčit, aby ho podporoval. Spíše usiloval    o zlomení tamějšího odporu. Většina kolchozníků spojovala naději na lepší zítřky s likvidací kolchozního systému.
     Ve městech se část dělnictva pro režim nadchla snad jen s rozvojem první pětiletky, pak zažili zklamání a rezignaci. Měsíce před válkou režim ztratil podporu i svých oddaných.
     Skutečnou základnu Stalinova režimu představovala malá, ale odhodlaná a dobře organizovaná menšina a strach z represí. Právě německý útok pomohl bolševikům z krize a dlouhodobě stabilizoval jejich moc. Úspěšná obrana před Němci zajistila režimu skutečnou oporu v obyvatelstvu.

     Studie Dr. Neutatze se zabývá podporou Stalinova režimu. Objasňuje složení skupin lidí podporujících i nepodporujících režim, analyzuje vývoj a důvody nespokojenosti s režimem. Dle mého mínění je toto nesmírně zajímavá studie. Autor podal a vysvětlil tento problém dostatečně. 
     Článek přeložil Jiří Pešek. Autor dle mého soudu pracoval s dostatečným počtem materiálů v ruském, německém i anglickém jazyce. Za textem byla uvedena tato literatura:
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