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Brežněv a východní Evropa
díl I. Ovladatelé a ovládaní

Historik Jan Wanner se ve svém díle zaměřil na léta 1968-82, kdy se k moci v tehdejší východní supervelmoci dostal Leonid Brežněv, který se stal vůdcem KSSS. SSSR si tehdy nárokoval faktickou moc na území celé východní Evropy a formálně samostatné státy ležící na tomto území považoval za svoji výlučnou sféru vlivu. Snažil se proto o co nejvyšší stupeň kontroly nad jejich politikou, ekonomikou a hlavně armádou. Politika sovětského vedení však narážela díky své neústupnosti a uzurpátorství často na odpor vládnoucích stran jednotlivých zemí, který se snažila obvykle potlačovat hrozbami a případně i vojenským zásahem. Východoevropské země tvořily totiž jádro sovětského bloku a hrály zcela klíčovou úlohu v mezinárodní politice SSSR. Proto se snažil vytvořit páky, pomocí nichž by mohl pohodlně kontrolovat vnitřní i vnější vztahy jednotlivých zemí. Využíval k tomu hromadných smluv a dohod v rámci různých spolků, jejichž vedení absolutně ovládal – Varšavská smlouva, RVHP.
Jednotlivé státy se tak dostaly v různé míře do závislosti na sovětské ekonomice a politice. Nejúspěšnější odpor kladla Jugoslávie, ale také Ceauseskovo Rumunsko, které nejvíce trvalo na zachování své národní suverenity ve všech oblastech a dokonce udržovalo styky se státy NATO ohledně své vojenské výzbroje.
Sovětská kontrola však byla do značné míry závislá také na vnitropolitické situaci tohoto uměle vytvořeného spolku různorodých států. Právě vnitřními „boji“ mezi jednotlivými politiky a jejich vztahem k politice mezinárodní se Jan Wanner zabýval v podkapitole Sovětská hierarchie a politika SSSR.
1. Vnitřní politický vývoj supervelmoci
Leonid Brežněv byl do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS v roce 1966. Od poloviny 60. let se prohloubil úpadek sovětského hospodářství, který volal po důkladných reformách. Ty se však nekonaly. Místo toho se SSSR snažil o posílení armády a upevnění vlastního velmocenského postavení jak v rámci východního bloku, tak i v politice vůči západu. Brežněv si sice uvědomoval, že v hospodářských stycích ze západem tkví alespoň částečné řešení krize, ale hodlal na západ zatlačit hrozbou zvyšující se vojenské základny. To zároveň souviselo i s upevněním sovětské nadvlády nad východní Evropou. Ta začala být ohrožena zejména v Československu, kde se Alexandr Dubček pokoušel o vlastní hospodářskou politiku bez návaznosti na krachující Sovětský svaz. Moskva se rozhodla, že zasáhne vojensky. Akce byla připravována od dubna 1968 ve spolupráci s „východními spojenci“ v rámci Varšavské smlouvy a v srpnu překročila „spojenecká“ vojska hranice. Reformní snahy byly zlikvidovány a Brežněv si úspěšným zásahem upevnil i vlastní pozici v Rusku. Československo se stalo věrným sovětským satelitem.
Od té doby se Brežněv snažil celkem úspěšně o upevnění vlastního postavení a moci, když se snažil o zesílení stranických pravomocí na úkor vlády. Tam byl jeho hlavním oponentem předseda Rady ministrů A. N. Kosygin. Brežněv prosazující svoji mezinárodní politiku tzv. détente (držení faktické a nikoliv formální moci ve vých. Evropě) získával stále větší podporu. Počátkem 70. let se mu podařilo do vrcholného orgánu strany (politbyra) prosadit většinu vlastních lidí. Neznamenalo to sice ještě jeho absolutní vítězství, ale trojice jeho hlavních odpůrců Kosygin-Suslov-Podgornyj už ztratila vliv natolik, že nemohl převážit vliv Brežněvovy skupiny. Umožnilo mu to v roce 1972 při podpisu smlouvy SALT I vystupovat nejen jako stranický, ale i státní reprezentant Sovětského svazu.
Během roku 1974 zformulovala KSSS tzv. „Principy výstavby komunistického sociálního systému“, který se zakládal na upevnění politické, hospodářské a ideologické soudržnosti Varšavské smlouvy a RVHP a do pozadí odsouval otázku domácího hospodářského vývoje.
Začalo se sice mluvit o mírovém postupu vůči Západu a zejména USA, ale ten měl jen uvolnit ruce „vnitřní konsolidaci“ východního bloku. Brežněv už pochopil, že politika „všechno nebo nic“ není v mezinárodních vztazích použitelná. 
V květnu roku 1977 se Brežněvovi podařilo odstranit jednoho ze svých hlavních rivalů N. V. Podgorného, který byl od roku 1965 hlavou státu. Plénum rozhodlo o jeho vyloučení z politbyra, potom zmizel prakticky ze dne na den jakoby nikdy neexistoval. Taková náhlost zaskočila i východoevropské předáky, kteří se paradoxně snažili získat informace od západních novinářů. Brežněv nečekal a už 16. 6. se nechal zvolit faktickým prezidentem SSSR. Z nejvyšších funkcí mu tedy chybělo už jen křeslo premiéra. Kombinace těchto funkcí byla od Chruščovova pádu považována za základ účinné diktatury, takže bylo plénem zakázána.
Brežněv vyřešil tento problém vydáním nové ústavy, která měla nahradit starou stalinskou ústavu z roku 1936. Pomocí této ústavy posílil funkci předsedy Nejvyššího sovětu a vedení vlády mu fakticky podřídil. Mimo jiné byla v ústavě zakotvena ochrana a posílení socialismu kdekoliv ve světě, takže stát stranou ve chvíli, kdy by byl ohrožen socialismus ve východní Evropě bylo od této chvíle proti sovětské ústavě.
Z Brežněvových protivníků zbyl tedy jen oslabený premiér Kosygin a „první ideolog“ Suslov, který však do politických záležitostí příliš nezasahoval. Samotnému „vožďovi“ Brežněvovi se však hromadily zdravotní problémy a bylo jasné, že je třeba uvažovat o výběru následníka. Přehlédl přitom svého blízkého spolupracovníka Kirilenka, který se od té chvíle stal jeho nepřítelem a chtěl prosadit Kulakova, který však byl vzápětí od Kirilenka obviněn z korupce a černých machinací, takže i Brežněv dal od něj ruce pryč a Kulakov vzápětí zemřel.
Blížil se čas sovětské intervence v Afghánistánu (1979) a změna politiky SSSR. Touto „vojenskou agresí“ byly znepokojeny nejen USA a západní blok, také z východní Evropy se ozvaly obavy o možné důsledky náhlého podniku. Brežněv od té chvíle začal prosazovat mírový postoj k západu, aby tímto uklidnil své protivníky a mohl se plně soustředit na domácí hospodářský vývoj. To byl v SSSR poměrně nový přístup.
S novým prezidentem USA R. Reaganem byly obnoveny Ženevské rozhovory o jaderných zbraních. V samotném SSSR se ovšem opět rozpoutal vnitropolitický boj – tentokrát vystupoval proti Brežněvovi Kirilenko. Po několika dramatických zvratech nakonec Kirilenko prohrál a posílila se pozice jednoho z členů politbyra a Rady obrany – Černěnka. V této atmosféře zemřel náhle na srdeční zástavu 10. 11. 1982 Leonid Brežněv.
Skončila tak éra, která se dá rozdělit do dvou období: Do poloviny sedmdesátých let se vyznačovala pragmatismem a slušnými výsledky, ale po narušení domácí mocenské rovnováhy přinesla postupný rozklad politiky détente a přivedla Moskvu do situace, kdy nebyla hospodářsky ani morálně schopná pokračovat dál ve zbrojním soupeření se západem.

V další podkapitole Nástroje sovětské východoevropské poitiky se Jan Wanner věnuje vývoji jednotlivých východoevropských zemí snažících se vyrovnat se sovětskou ovlivňovací politikou a vlastními potřebami.

2. Východní Evropa pod sovětským vlivem
Hlavními nástroji k udržení poslušnosti svých satelitů byly dvě organizace – Varšavská smlouva a RVHP, jež obě byly plně pod sovětskou kontrolou. Varšavská smlouva byl vojenský pakt založený jako protiváha NATO a umožňoval SSSR rozmístění nebezpečných raket na území východoevropských států, pomocí nichž mohl držet v šachu západní Evropu a používat tento prostředek k jistému vydírání západu. Dále byly členské státy Varšavské smlouvy zavázány k poskytnutí pomoci při ohrožení socialistických zemí, což je přinutilo podílet se např. na československému zásahu v roce 1968.
RVHP pomáhala zase udržet sovětskou kontrolu nad východoevropským hospodářstvím a také využívat hospodářské výsledky členských států k vlastnímu prospěchu. Zjednodušeně řečeno vypadaly vzájemné dohody asi tak, že SSSR bude dodávat do východní Evropy suroviny (zejména ropu) a na oplátku bude zásobován spotřebními výrobky, kterých měl a má stále nedostatek. Vztahy by asi mohly fungovat, kdyby SSSR stále nezvyšoval své požadavky a nepokoušel se získat pro své velmocenské ambice stále větší prostředky bez potřebné protihodnoty. Když chtěl posilovat svůj vliv v Jihovýchodní Asii, pokoušel se začlenit Vietnam, Laos a další státy do RVHP. Proti tomu se však rozhodně postavily všechny východoevropské země, protože správně tušily, že to znamená podporovat už nejen nefungujíící sovětskou ekonomiku, ale také další hospodářsky slabé země, z nichž neplynul pražádný prospěch. Ovšem nakonec v roce 1978 byla Vietnamská socialistická republika přece jen přijata za řádného člena RVHP. Využila toho k rozpoutání sporů s Čínou, avšak většina východoevropských zemí nakonec svou hospodářskou pomoc Vietnamu stejně odmítla.
Je jasné, že s takovou „vykořisťovatelskou“ ekonomikou se nemohly plně ztotožnit ani prosovětské komunistické vlády v jednotlivých zemích. Paradoxně nejmenší odpor kladla NDR, jejíž uměle vytvořená existence byla na sovětském svazu plně závislá. NDR se stala odrazovým můstkem pro sovětská jednání se západem a zejména SRN. Moskva si totiž jasně uvědomovala, že bez jisté míry hospodářské spolupráce s „kapitalistickým“ trhem se dlouho neobejde. Právě NDR měla z těchto jednání největší prospěch a samotné SRN bylo čím dál více ochotné posílit hospodářské vztahy s východem. Koncem 70. let se sice vyskytly problémy, když se NDR začala obávat, že bude díky sovětsko-západoněmeckým jednáním poněkud obcházena. Ještě silnější spolupráce se však udržovala v rovině vojenské a mnoho společných vojenských cvičení a manévru s Rudou armádou jasně demonstrovalo shodu Berlína s Moskvou v této oblasti. Tak se počátkem 80. let (po krizi v Polsku) stala NDR asi nejsilnějším vojenským partnerem SSSR. I tady byl sice pořádek udržován přítomností sovětských vojáků, ale přesto se východoněmecké výdaje na zbrojení stále zvyšovaly.
Další „bezproblémovou“ oblastí se po roce 1968 stalo Československo. Země, kde bylo stále přítomno několik sovětských vojenských divizí a vláda jen figurkami v rukou Moskvy, se ani nějaký odpor předpokládat nedal. Praha se málokdy zmohla byť i jen na minimální odpor proti nehorázným sovětským požadavkům. Trochu problémem se stala jen československá armáda, jejíhož posílení se Moskva obávala. Moskva by sice ráda viděla v Praze silnou, výkonnou a loajální armádu, ale časem zjistila, že ČSSR takovou vytvořit nedokáže, proto se rozhodla ponechat si území pod vlastní vojenskou kontrolou a československým vojákům nedůvěřovat. Tak se stalo Československo poslušnou loutkou v rukou SSSR bez vlastní vůle, síly a schopnosti rozhodovat.
Rovněž Maďarsko bylo poněkud paralyzováno sovětským zásahem v roce 1956. Ale jeho poloha nebyla strategicky natolik důležitá jako ČSSR nebo NDR, protože v „cestě na západ“ stálo neutrální Rakousko. Proto nebyla sovětská kontrola v Budapešti tolik důsledná a Maďarsko se také občas postavilo po bok Rumunska proti některým troufalým sovětským požadavkům. Vcelku ale zůstávala Budapešť naoko loajální Moskvě, aby ji příliš neprovokovala a mohla si uchovat alespoň jistou míru samostatnosti.
Vcelku v podobné situaci bylo také Polsko až do krize v roce 1981. Jeho území bylo samozřejmě ze strategického hlediska důležitější, a proto Moskva tlačila na Varšavu, aby zvyšovala své vojenské výdaje. S trojicí NDR, ČSSR, PLR se také původně počítalo jako důležitými vojenskými činiteli v případné válce se západem. Když ovšem došlo k již zmíněné krizi neměl již SSSR sílu k podobnému zásahu jako v roce 1968 v Praze. Proto nakonec byl donucen ponechat situaci v rukou domácích reformátorů a Varšava se částečně vymanila z plné sovětské kontroly. Jinak si ale Polsko udržovalo podobnou „střední“ pozici jako Maďarsko – tzn. nejít Moskvě na ruku za každou cenu (jako ČSSR a NDR), ale také ji zbytečně neprovokovat jako Rumunsko.
Zdá se to podivné, ale Bukurešť patřila opravdu k největším odpůrcům Moskvy ve východní Evropě. N. Ceausesku zavedl sice krutý režim, ale jeho politika jasně směřovala k uchování národní identity a chtěl si ponechat většinu klíčových rozhodovacích pozic ve vlastních rukou bez sovětské kontroly. A také se mu to obratným politickým kličkování většinou podařilo, i když i on byl v některých chvílích nucen Moskvě ustoupit. Bukurešť jediná z východních zemí také zcela veřejně odsoudila sovětskou intervenci v Praze v roce 1968 a odmítla poskytnout vlastní vojsko k tomuto účelu. Dokonce se jí dařilo udržovat výměnné obchody vojenské techniky i materiálu s některými členskými státy (například Velkou Británií nebo Francií).
Bukurešť se nechala inspirovat ve své vojenské doktrině Jugoslávií a otevřeně odmítla sovětský model koaliční války. Právě jihoevropské státy byly ovšem samostatným problémem, jemuž se Jan Wanner věnuje zejména ve třetí kapitole své knihy, která není obsahem této práce.
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