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Kniha americké historičky a novinářky Anne Applebaumové popisuje život za železnou 

oponou v době nástupu a následném utužování komunistických režimů ve východní a 

střední Evropě v letech 1944 až 1956. Kromě politické roviny se autorka podrobně 

věnuje také běžnému životu lidí. Více než pětiset stránková publikace je rozdělena na 

dvě části. V první části s názvem „Falešné svítání“ se autorka zabývá nástupem 

jednotlivých komunistických režimů ve východní s střední Evropě. Druhá část s názvem 

„Vrcholný Stalinismus“ je již z období po nástupu komunistů k moci přibližně od roku 

1948 do roku 1956, kterým kniha končí. 

Na celé publikaci lze ocenit zejména fakt, že autorka vychází z širokého okruhu 

zdrojů, které zahrnují především bývalé archivy tajné policie jako IPN ve Varšavě, ÁBTL 

v Maďarsku, BStU (Stasi) v Berlíně, ale také archivy vládních úřadů, německou akademii 

umění, maďarský filmový institut, východoněmecký a polský rozhlas a další instituce. 

Applebaumová využila taktéž některé novější sbírky sovětských dokumentů, které vyšly 

v Rusku či je uveřejnil Ruský státní archiv. Dalšími zdroji, které sama autorka uvádí, jsou 

rozhovory s pamětníky, které sama vedla. A právě informace získané rozhovory jsou 

velice přínosným oživujícím prvkem knihy, a posunují jí od „pouze“ teoretických 

informací k reálnějšímu pohledu na svět, jež po několik desetiletí utvářel životy milionů 

Evropanů. Orientaci v textu také značně prospívají rozsáhlé obrazové přílohy: mapy, 

mnoho dobových fotografií, vysvětlivky pro odborné zkratky a termíny, nebo bohatý 

jmenný rejstřík, který není vždy u podobných publikací samozřejmostí.  

Pro charakteristiku totalitního státu autorka užívá, možná překvapivě, definici 

italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho: „Všechno uvnitř státu, nic mimo stát a 

nic proti státu“, jež stručně, ale celkem přesně vystihuje nejen tehdejší italský, nebo 

později německý politický režim, ale „trefuje se“ i do režimu panujícímu v sovětském 

svazu. Na druhé straně diskuze o totalitarismu byla velmi rozsáhlá a vhodné by bylo 

zmínit i další autory, věnující se této problematice, protože její výklad kritérii totalitního 

státu do značné míry přebírá definici „klasiků“ totalitarismu Friedricha a Brzeznského 

z roku 1959. 

Applebaumová se tak nejprve věnuje samotnému výkladu a přiblížení totalitního 

státu. Totalitní stát je podle ní takový stát, který zakazuje všechny instituce kromě těch, 
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jež jsou oficiálně povoleny. Totalitní režimy mají tak jednu politickou stranu, jeden 

systém vzdělávání, jedno umělecké vyznání, jednu centrálně plánovanou ekonomiku, 

jedna jednotná média, jeden morální kodex. V takovém státě nejsou žádné nezávislé 

školy, soukromé podniky, organizace vzniklé zdola, není povoleno žádné kritické 

myšlení. Stát je všeobjímající a mimo něj nemohou žádné lidské ani duchovní hodnoty 

existovat.  

Pojem „totalitarismus“ (orig. totalitarismo) pochází původně z italštiny, ze které se 

rozšířil do všech jazyků nejen v Evropě, ale i ve světě. Jak Applebaumová dále uvádí: 

zatímco Mussolini patřil k obhájcům tohoto termínu, skutečného rozšíření se tento 

termín dočkal až v souvislosti s jeho kritiky, kteří patří dodnes k významným myslitelům 

uplynulého století. Namátkou to byli Friedrich Hayek, Karel Popper, George Orwell, 

Hannah Arendtová, Raymond Arond, Giovanni Sartori, nebo Juan José Linz, kteří se ve 

svých dílech zabývali pojmem, jehož praktické naplnění hluboce poznamenalo životy 

mnoha milionů lidí po celém světě a stalo se jakýmsi varováním budoucím generacím. I 

z tohoto důvodu je kniha Anne Applebaumové stále aktuální.  

Ve dvacátém století to byl však zejména sovětský režim, který dokázal vytvořit tak 

silnou techniku totalitní kontroly, jíž mohl následně „vyvážet“ i daleko za hranice své 

země. Což také především po skončení druhé světové války udělal. Osm evropských 

zemí, které se na sklonku druhé světové války či krátce po ní vydaly cestou sovětského 

vzoru začal západní svět (tedy Amerika a západní Evropa) vnímat jako blok, ze kterého 

se později stala ona „východní Evropa“. Je však důležité si uvědomit, jak uvádí autorka, 

že se jedná především o pojem politický a historický, nikoliv zeměpisný. Národy Polska, 

Maďarska, Československa, východního Německa, Rumunska, Bulharska, Albánie a 

Jugoslávie začali ovládat komunisté napojení na ústřední vedení sovětského Ruska. 

Pojem „východní nezahrnuje“ v této souvislosti východní státy (např. Řecko), ani baltské 

státy, které byly začleněny přímo do Sovětského svazu a staly se jeho součástí. Kniha 

Anne Applebaumové se zabývá především vývojem ve východním Německu, Polsku a 

Maďarsku, ale neopomíjí doplňovat informace i z oněch ostatních zemí, kde se po válce 

dostali k moci komunisté.  

Jak již bylo zmíněno výše, kniha je rozdělena do dvou částí. V části Falešné svítání 

se autorka nejprve dívá na konec druhé světové války. Poukazuje na to, jak důležitý byl 

ústup Německa a příchod Sovětského svazu, tedy období, kdy skončily boje a znovu se 

začal rozvíjet mírový život. Právě tehdy se začalo odehrávat převzetí východní Evropy 

komunisty. Lidé v těchto zemích byli frustrováni válkou a chtěli nový začátek. Zatímco 

v Británii nebo Francii připravila válka o život asi jeden a půl procenta z celkového počtu 

obyvatel těchto zemí, ve východní Evropě nebylo v roce 1945 snadné najít rodinu jež by 

neutrpěla vážnou ztrátu. Kromě fyzické destrukce Evropy, prožila Evropa i destrukci 

ekonomickou a infrastrukturní. Autorka nevynechává ani rozsáhlé zmínky o loupežích 

majetku především civilních obyvatel, které činila Rudá armáda na nově dobytých 
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územích. Další smutnou skutečností, jsou hromadná znásilnění, která patří rovněž na 

konci války k častým jevům, ač za ně hrozil sovětským vojákům okamžitý trest smrti 

zastřelením.  

Přesto se možná někdy až paradoxně komunisté dostali k moci. Zásadní byl 

v tomto ohledu fakt, že docházelo k přeměně směrem k sovětskému mocenskému 

proudu postupně. Docházelo k zákazu a omezení moci pravicových politických stran, 

tvořily se národní fronty, ve kterých se významně angažovali komunisté. Autorka 

popisuje i důležitou práci sovětských tajných služeb (NKVD, později KGB), která učila 

nové kádry z řad nově vznikajících obdobných složek policie (např. Stazi) ve východní 

Evropě špionážní techniku a bojovou obratnost.  

A nejen to, pro sověty bylo důležité rozpoznat nepřítele i tam, kde se zdálo, že 

žádný neexistuje. Až fanatické hledání špionů, sabotéru, teroristů, aktivních nacistů a 

dalších možných nepřátel nově nastupujícího režimu, přivedlo mnoho lidí především 

z Německa do internačních táborů, kde byli vystaveni obdobným podmínkám jaké pro 

své nepřátele přichystali nacisté. Na základě úryvků z rozhovorů s pamětníky, které 

autorka vedla se tak čtenář dočte o hrůzách jaké svým nepřátelům sověti přichystali. Pro 

mnohé čtenáře může být překvapivé, že nacistické koncentrační tábory Sachsenhausen a 

Buchenwald byly používány již v druhé polovině roku 1945 sověty jako vězení, v nichž 

byli vězni umístěni do stejných „baráků“ a pohřbíváni do stejných hrobů jako v době 

vlády nacistů. Ovšem s tím rozdílem, že se nyní nejednalo o tábory smrti jaké měli 

nacisté, nebyly zde plynové komory a vězni zde nebyli rovnou zabiti, ale umírali ve velké 

míře vyhladověním a na nemoci. Autorka popisuje, že nešlo o pracovní tábory, jaké 

provozovala NKVD v SSSR, v těchto táborech bylo zakázáno pracovat a vězňové měli 

zakázáno vycházet ven z baráků, kde byli umístěni.  

Ve stejné části knihy se autorka věnuje také teroru, který sověti zaváděli vůči 

menšinovým etnickým skupinám žijícím na území SSSR, tedy Polákům, Čečencům, 

krymským Tatarům, povolžským Němcům a také Židům. Navíc nevynechává ani 

poválečný odsun Němců a Maďarů z nově osvobozených území, přičemž neopomíjí ani 

některé skutečnosti spojené s tzv. divokým odsunem Němců z Československa. 

Applebaumová popisuje také výchovu mládeže jako jeden z nezbytných prvků, 

který utužuje komunistický režim i pro příští generace. Podobné je to také s rozhlasem, 

autorka uvádí, že nebylo žádnou náhodou, když byl v rozbombardovaném Německu 

rozhlas obnoven co nejrychleji. Rozhlas nepochybně sloužil jako další nástroj 

propagandy. Na to Applebaumová navazuje kapitolou s ekonomicko-politickými aspekty 

nově budovaných států, protože nastupující plánovaná ekonomika a pravidelné 

„pětiletky“, byly opět jedním z těch zásadních zlomů ve fungování států východního 

bloku po druhé světové válce, a to především v 50. letech. 

Kromě toho, že se Applebaumová věnuje jednotlivým směrům oblasti nástupu a 

fungování nově vznikajících komunistických režimů, věnuje se také stručně životní 
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osudům několika hlavních aktérů tohoto dění, ať už jde o Waltera Ulbrichta, Boleslava 

Bieruta, Matyáse Rákosino. Každá nová kapitola je nejprve uvedena jedním či více 

dobovými hesly, slavným výrokem, úryvky z různých písemných dokumentů nebo 

projevů politiků, které tak celkový dojem dokreslují. 

Vrcholný Stalinismus je název druhé části knihy. Tady již autorka popisuje vývoj 

v zemích východního bloku po převzetí vlády komunisty a stále větší utužování režimů 

v těchto státech po vzoru Sovětského svazu. Období politických procesů, vypořádávání 

se s tzv. reakcí, jak říkali komunisté svým nepřátelům, období zabírání soukromého 

majetku, období nekonečného „vymývání mozků“ všem obyvatelům. A také období 

zavírání západních hranic, další hledání nepřátel nového politického zřízení, i 

z prostředí vysokých komunistických funkcionářů. Je to také období  prohlubující se 

hranice mezi Východem a Západem, které tak trefně vylíčil Winston Churchill 5. března 

1946 ve svém slavném projevu na univerzitě v americkém Fultonu. 

V této části Applebaumová nepomíjí ani na procesy s církevními hodnostáři, kteří 

patřili k prvním skupinám obyvatel se kterými se komunisté hodlali vypořádat. Na 

druhou stranu zde docházelo k určitým odlišnostem, jak autorka uvádí, protože 

v některých státech byla církev daleko více provázána s takřka každodenním životem 

obyvatelstva a komunisté nechtěli riskovat nárůst odporu obyvatelstva v důsledku příliš 

tvrdých restrikcí vůči církvi (např. Polsko) a museli postupovat opatrněji. Ovšem 

v zemích, kde nebyl tento vztah tak hluboký, mohli komunisté postupovat razantněji 

(např. v Československu). Tématu vypořádávání se svými nepřáteli věnovala autorka 

v druhé části knihy dvě samostatné kapitoly a lze konstatovat, že patří k tomu 

nejzajímavějšímu z celé knihy. 

Applebaumová se v této části také věnuje školním osnovám, které byly roku 1948 

změněny, včetně prověřování „správného třídního původu“ učitelů. Že se politika ve 

velké míře dostala i do oblasti kultury, dokládá autorka kapitolou o tzv. socialistickém 

realismu, tedy uměleckém směru, který měl socialistického člověka „správně“ vychovat i 

co se týká literatury, filmu, hudby či výtvarného umění. S jistou dávkou dnešního 

nadhledu vyvolává tento umělecký směr v dnešní době úsměv, ovšem jak dokládají 

úryvky z rozhovorů z tehdejší doby, i umění mělo v podstatě sloužit jako zbraň a jen a 

pouze pod důsledným vedením komunistů.  

Poslední kapitoly knihy se pak zabývají kolaborantství s komunisty a naopak jejich 

odpůrci. Nemalá část je také věnována určitým pokusům o uvolnění poměrů po 

Stalinově smrti v roce 1953. Protesty dělníků východního Berlína v roce 1953, dvě velká 

povstání v Polsku a Maďarsku o tři roky později. Jak autorka uvádí, po těchto událostech 

začalo docházet k určitému zmírnění komunistické taktiky ve východní Evropě, která 

vedla až k rozpadání sovětského bloku v roce 1989. Jestliže někdo tvrdí, že komunistický 

režim nebyl zdaleka tak děsivý jako ten nacistický, po přečtení této knihy a rozumnému 

uvažování, dochází čtenář k názoru, že oba režimy si byly často velice blízko, a až děsivá 
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je paranoia v případě důsledné propagandy a snahy cokoliv řídit jednotně jako stát. To 

tedy ostatně potvrzuje onu definici totality, jíž autorka užívá, tedy fakt, že totalitní stát je 

všeobjímající a mimo něj nemohou žádné lidské ani duchovní hodnoty existovat. 
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