
SSSR ZA VLÁDY STALINA

Stalin - celým jménem JOSIF VISSARIONOVIČ STALIN (DŽUGAŠVILI) začal 
vládnout SSSR v roce 1924. Po Leninově smrti se za pomoci intrik dostal do 
čela země a stal se jedním z nějvětších diktátorů světa. 
Měl velmi těžké dětsví. Jeho otec byl agresivní alkoholik, který ho bil a bil i 
jeho matku. Ta byla hluboce věřící a chtěla i po svém synovy, aby stal knězem. 
Stalin opravdu studoval církevní školu. Nakonec toho ale nechal a stal se už v 
mladém věku revolucionářem. Spolupracoval s Leninem a zastával 
komunismus.
Po smrti Lenina se dostal k moci, protože porazil sého největšího soupeře Trockiho. Trockij utekl 
do konce ze země do Mexika, kde si našel milenku - jednu z nejslavnějších malířek - Frídu. Trockij 
byl ale později v Mexiku zavražděn cepínem do hlavy.

Stalin opíral svoj moc o služby tajné policie a o vybudovanou síť pracovních táborů, které se 
nazývají GULAGY.
Stalin hned od začátku své vlády chtěl upevnit svoji moc v zemi a budoval postupně svůj kult 
osobnosti. Řídil takzvané čistky proti všem svým odpůrcům a lidem, které mu byli “nepohodlní”.
První velké čistky se týkaly rolníků, kteří odmítali prodávat své obilí za nízké ceny, které po nich 
stát požadoval. Stalin situaci “vyřešil” násílným zatýkáním a tresty - REPRESEMI.
Dalším rysem jeho vlády je obrovská KOLEKTIVIZACE. Odebírala se půda všem soukromníků.  v 
zemi a vše se zestátňovalo.Stalin považoval soukromníky za nepřítele státu a podle toho s nimi 
jednal. Bohaté rolníky posílal za trest právě do pracovních táborů GULAGŮ.
Kolektivizace měla z adůsledek pokles úrody, protože družstva - KOLCHOZY řídili neodborníci a 
měli k dispozici nedostatečnou  techniku. Úroda klesala a navíc se musela celá odevzdávat státu. 
Stát ji potřeboval pro obživu obyvatel měst a pracovníky v továrnách. Proto vypukl na venkově 
HLADOMOR. Stalin tento hladomor tajil před ostatním světem a situaci neřešil. Proto je to 
považováno za GENOCIDU, kterou Stalin zavinil. Měla za důsledek až 8 miliónů obětí. 

Stalin začal také propagovat tzv. INDUSTRIALIZACI. Nechal zřizovat nové továrny, podniky, hutě 
apod. Všechno vznikalo ruční prací tisíců vězňů. Veškerá výroba byla plánovaná v tzv. 
PĚTILETKÁCH, které byly plněny často formálně na pokyn shora v rámci propagace.

Ve třicátých letech se SSSR tal durou nehjvětší průmyslovou velmocí světa. Přestal byl závislý na 
zahraničí. Vybudovali silnou armádu. Dosaženo to ale bylo za cenu snížení úrovně obyvatel a 
růstu chudoby. 
STÁT ZCELA POTLAČIL ZÁKLADNÍ SVOBODY OBČANŮ.

Stalinova vláda má na svědomí kolem 60 miliónů obětí.
Přesto ho lidé milovali a vznikl tak KULT JEHO OSOBNOSTI. Lidé mu posílali dary a měli ho na 
plakátech doma. Byl považován za zachránce národa a za otce jejich vlasti. Dodnes ho někteří lidé 
vidí pouze jako úspěšného vládce, který pouze dělal to, co bylo potřeba. 


