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Kapitola II – Nejistá stabilita střední Evropy

Zkornatělá „normalizace“ v Československu

Obsazením ČSSR jednotkami SSSR a čtyř spojenců 21. srpna 1968
dal Kreml jednoznačně přednost svým vůdcovským nárokům a požadav-
kům na disciplínu a konformitu uvnitř tzv. socialistického tábora. Celosvětové protesty proti otevřenému porušení čsl. suverenity zahrnovaly i nesouhlas ČLR, Rumunska, Jugoslávie a rovněž nejvýznamnějších západoevropských komunistických stran. SSSR na ně reagoval doktrínou o omezené suverenitě socialistických států, nazvané podle generálního tajemníka KSSS doktrínou Brežněnovou. Zásada nevměšování do vnitřních záležitostí, zakotvená nejen v Chartě OSN, ale i ve Varšavské smlouvě, byla smetena ze stolu jako „formálně juristický výmysl!“ V projevu na 5. sjezdu PSDS ve Varšavě 12. 11. 1968 dal Brežněv navíc najevo, že zásah v ČSSR není výjimkou, ale má se stát pravidlem do budoucna!
KSČ se v období „pražského jara“ neuvědomovala, že její požadavek na „sílu přesvědčení“ při rozvíjení socialismu je v přímém protikladu k sovětskému požadavku poslušnosti a mocenské podřízenosti. Moskva spatřovala v případném uvolnění hned celý souhrn nebezpečí – ztrátu přímé vojensko-politické kontroly, nástup nacionalistických tendencí v jednotlivých satelitech a rozpad hospodářského bloku. 
Po neúspěšném pokusu dosadit v Praze poslušnou kolaborantskou vládu (úspěšné svolání vysočanského 14. sjezdu KSČ, generální stávka na výzvu odborového vedení, pokračování ilegálního vysílání a vydávání tiskovin) si Moskva uvědomila, že pouhé výzvy na „na obranu socialismu“ nepostačí. Kreml proto souhlasil s přijetím prezidenta L. Svobody, který přijel se skupinou pražských pučistů do Moskvy. O průběhu jednání 23. – 26. 8. dosud nejsou přesné informace, ale s jistotou můžeme tvrdit, že 24. 8. se na Svobodovu žádost připojili k rozhovorům zatčení čsl. reformátoři, především šéf KSČ A. Dubček, premiér O. Černík a předseda parlamentu J. Smrkovský. Byli postaveni před volbu – buď přijmout sovětské zásady normalizace nebo ztratit poslední zbytky suverenity zavedením okupačního režimu. Jednání byla vyčerpávající a nervózní, nicméně 26. 8. vyústila v tajný protokol znamenající uspokojení hlavních sovětských požadavků (odvolání už provedených reforem, propuštění Moskvou označených politiků z funkcí, zrušení platnosti vysočanského sjezdu, zavedení kontroly nad sdělovacími prostředky, posílení vazeb KSČ ke KSSS a posílení obrany ČSSR sovětskými vojsky až do doby, kdy bude odstraněno „ohrožení socialismu v ČSSR). Naproti tomu čsl. delegace získala jen formální a zcela absurdní příslib, že se SSSR nebude přímo vměšovat do vnitřních věcí republiky a že je ochoten „po etapách“ stáhnout svá okupační vojska.
 Tiše byla stažena jen vojska NDR, jejichž účast na vpádu byla zjevným porušením postupimské dohody.Po 21. 10. byly pak stahovány první maďarské jednotky, počátkem listopadu oddíly polské a bulharské a také velká část oddílů sovětských. V zemi nakonec zůstalo asi 75.000 sovětských vojáků. Většina obviněných „revizionistů“ však v úřadu setrvala, neboť měli v zádech velkou důvěru obyvatelstva a Moskva za ně zatím neměla efektivní náhradu. Tak se prozatím musela vzdát teze o „kontrarevoluci a bratrské pomoci.“
Kreml se rozhodl vyslat do Prahy prvního náměstka ministra zahraničí V. V. Kuzněcova, který od 6. 9. dohlížel spolu s velvyslancem S. P. Červoněnkem na průběh „normalizačního procesu“. Základní podmínky moskevského protokolu (odstranění vytypovaných „reformistů“, zavedení cenzury, omezení politické činnosti do rámce Národní fronty) byly splněny a když premiér O. Černík požádal 10. 9. Moskvu o hospodářskou pomoc, zavládl v Kremlu optimismus. 
V září 1968 sovětští propagandisté vyrukovali s tzv. Bílou knihou o „kontrarevoluci v ČSSR, Historický ústav ČSAV  odpověděl vydáním tzv. Černé knihy o průběhu okupace, což Moskvu silně pobouřilo. 
Dubčekův vliv slábl a do popředí se dostávala trojice „realistů“ ve složení Černík, Husák a Štrougal, bývalý ministr vnitra a předseda tzv. Byra pro řízení stranické práce v českých zemích. Dubčekovi odpůrci chystali puč proti starému stranickému vedení na zasedání pléna ÚV KSČ ve dnech 16. – 17. 1. 1969, ale 16. 1. došlo k sebeupálení Jana Palacha a tak musela být otevřena konfrontace odložena. Smutečního průvodu 25. 1. se účastnilo přes 500.000 lidí. Navíc když českoslovenští hokejisté v noci z 28. na 29. 3. 1969 na mistrovství světa ve Stockholmu porazili sovětské soupeře, došlo v rámci oslav k jednotlivému napadání sovětských vojáků. Tu dobu pobývali v Praze ministr obrany SSSR A. A. Grečko a náměstek ministra zahraničí. V. S. Semjonov. Ti obvinili velení Československé lidové armády, že připouští opětné působení kontrarevolučních sil a že situace je horší než před 21. 8. 1968. Pohrozili, pokud nezabrání Vojenská rada protisovětským útokům, přistoupí sovětské velení k nápravě samo, bez informování československých orgánů. 17. 4. 1969 byl Dubček odvolán z předsednictva ÚV KSČ ve prospěch G. Husáka. Teprve tento posun znamenal úplné vyřazení „reformistů z vedoucího grémia, do klíčových funkcí se dostali především „realisté“ z různých důvodů ochotní vyjít Rusům vstříc a jednoznačně ukončit předchozí demokratizační náběhy. 
Husákovým cílem bylo ovládnout stranický aparát, obnovit Sověty tolik požadovanou „jednotu strany“, znovu prosadit „vedoucí úlohu KSČ“ ve společnosti a zajistit fungování tradičních „bratrských vztahů s komunistickými stranami SSSR a socialistických zemí“. 22. 4. 1969 byl Husák oficiálně přijat v Moskvě celým triumvirátem Brežněv-Kosygin-Podgornyj.
Kromě odvolání Dubčeka z předsednictva ÚV KSČ došla celková bilance k 19 rezignacím, 10 vyloučení z ÚV a 3 vyloučení z KSČ, Smrkovský byl vyloučen z ÚV. Během roku 1969 vrátilo stranické legitimace asi 130 000 dosavadních členů (8,15 %)
Dubček byl nahrazen v předsednictví ÚV KSČ G. Husákem, předseda vlády O. Černík koncem ledna 1970 L. Štrougalem a novým předsedou KSS se stal zkrachovaný premiér z Novotného éry J. Lenárt
Z vojenské hlediska vytvořila okupace ČSSR paradoxní situaci. Na jedné straně ji země NATO akceptovaly bez sebemenších hrozeb sankcí, ale na druhé straně si velení paktu uvědomilo, že se koncentrace sovětských vojsk na středoevropské čáře dotyku značně zvýšila (po trvalém rozmístění 5 sovětských svazků v ČSSR činil poměr sil ve střední Evropě 46 divizí Varšavské smlouvy proti 29 divizím NATO. Doba výstrahy se značně zkrátila a to vyvolalo potřebu použít jaderné zbraně dříve, než se dosud předpokládalo. Cvičení Fallex v říjnu 1968 už proto počítalo, že Vojska NATO musí zahájit všeobecnou jadernou válku s předstihem 15 minut před Východem, pokud vůbec mají vyrovnat stávající převahu protivníka. Na čs. území a vojska čs. fronty mělo dopadnout 200 taktických jaderných zbraní na úrovni hirošimské bomby, což by znamenalo jednoznačný konec národů střední Evropy. Jedním z prvních plodů Brežněvovy ochrany ČSSR před „imperialismem“ bylo proto zvýšené nebezpečí napadení našeho území jadernými prostředky. Sovětská stragegie tak nabízela národům ČSSR jedinou perspektivu – obětovat svou existenci pro vítězství SSSR. Od prosince 1965 do poloviny 1967 začala v ČSSR výstavba 3 skladů jaderných prostředků
25. 5. 1970 byl A. Dubček zbaven členství v KSČ a o měsíc později byl odvolán z funkce čs. velvyslance v Ankaře. 
25. 1. 1971 se sešli Brežněv, Kosygin a tajemník ÚV Katušev, odpovídající teď za vztahy s „bratrskými stranami s předáky znesvářených komunistů Husákem, Štrougalem a Biľakem v Moskvě. Biľak a Štrougal se měli vzdát útoků na Husáka a podpořit jeho normalizační postup.
Československá „normalizace“ byla bezesporu ulehčena tím, že po krátkém vzepětí odporu následovala brzy všeobecná deziluze a zklamání. Čistky nakonec postihly přes půl milionu lidí. Nastala nová vlna politické emigrace a i když nedošlo k velkým a okázalým politickým procesům, hledaly se všemožně cesty jak trestně postihnout přinejmenším několik stovek prominentních odpůrců. Čistky trvaly 4 roky a byly součástí dalších „normalizačních tahů“, mezi něž patřila např. podpora konformní hudby, televizních zábavných seriálů, detektivek a jiných zábavných programů, dále podpora bytové výstavby a zejména budování rekreačních chat, jejichž počet jen v Čechách vzrostl ze 128.000 v roce 1969 na 160.000 1973 a na 225.000 v roce 1981. Reálné mzdy v ČSSR vzrostly mezi léty 1971-75 jen o 5 %, stoupla osobní spotřeba o 27 %. V roce 1971 měl osobní vůz každý 17. občan, v roce 1975 každý desátý a 1979 každý osmý.
Koncem roku 1972 využilo 36 liberálů včetně L. Vaculíka, I. Klímy a P. Kohouta svého ústavního práva a požádalo společnou peticí prezidenta Svobodu o propuštění politických vězňů. Tento krok byl oceněn jako „provokace“ a vedl k zesílení kontroly nad sdělovacími prostředky, ke zvýšenému tlaku na „sebekritiku“ mezi umělci, vědci a spisovateli a k urychlenému budování loajálního celostátního Svazu spisovatelů a Svazu novinářů.
V roce 1973 došlo k odvolání sovětského velvyslance S. V. Červoněnka, který byl považován za jednoho z iniciátorů invaze. Jeho nástupcem v ČSSR se stal V. V. Mackevič. Při 25. výročí února 1948 Brežněv udělil Husákovi Leninův řád. Husák začal na přelomu let 1972/1973 zlepšovat vztahy v NDR. Navíc po pětileté přestávce přijel do Prahy 6. 3. 1973 N. Ceausescu, poté Husák odcestoval do Jugoslávie. V létě roku 1973 navštívil Prahu generální tajemník OSN Kurt Waldheim a o něco později americký ministr zahraničí W. Rogers. Tyto aktivity byly na veřejnosti prezentovány jako důkazy úspěchu „normalizace.
5. 1. 1975 odvolání prezidenta Novotného ze zdravotních důvodů. Husák si nejdříve zajel do Moskvy pro souhlas (3. 3. 1975)a poté se stal jako první Slovák československým prezidentem i přes nesouhlas jeho odpůrců – Štrougal, Biľak, A. Kapek).
Navzdory vnitřní stagnaci však Husák zaznamenal i dílčí zahraniční úspěchy, neboť v únoru 1976 navštívil ČSSR Bruno Kreisky, jako první rakouský ministerský předseda od vzniku státu vůbec.
V lednu 1977 byla podepsána deklarace Charty 77. Podepsalo ji na 241 signatářů, počet podpisů pak sice do roku 1985 stoupl na 1200, ale z toho zase 200 lidí emigrovalo. Mluvčí Charty 77 se každoročně měnili (J. Hájek, V. Havel, J. Patočka, M. Kubišová aj.) Charta 77 se brzy stala dominantním prvkem disentu, proto byli její členové vystaveni největšímu pronásledování a vězeňským trestům. V. Havel putoval poprvé do vězení od ledna do května 1977. V říjnu 1979 bylo odsouzeno k novým trestům 6 čelních chartistů, spisovatel P. Kohout byl přinucen k odchodu do exilu. Roku 1979 začala Charta publikovat svá „stanoviska“ či „situační zprávy“, které se týkaly široké škály veřejných záležitostí (poměry ve věznicích, ve vědeckém výzkumu, školská reforma, růst cen, katastrofální ekologické poměry atd.). Paralelně vedle Charty od roku 1978 působil tzv. VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných), který odhaloval policejní praktiky režimu a zneklidňoval vládu zejména tím, že zveřejňoval všechny represe, které měly „v tichosti“ opozici zlikvidovat. Týkalo se to hlavně českého prostředí, zatímco na Slovensku byla Charta 77 zprvu oceňována jako „české spiknutí proti Husákovi“. Také pozitivní postoj Maďarů k Chartě tu měl spíše negativní dopad, kdežto polští disidenti navázali s chartisty pravidelné styky už od srpna 1978.
V období 2. ropného šoku (konec 70. a počátek 80. let) ČSSR platilo za tunu sovětské ropy pětinásobek toho, co v roce 1971 a přitom se objem dovozu této suroviny díky neefektivní výrobě zdvojnásobil.
Charakteristickým rysem Husákova režimu byl STRACH ZE ZMĚN a jeho odpůrci Biľak, Kapek, Štrougal pečlivě dbali na to, aby se o ně ani nepokoušel!

MOSKVA A MARNÉ BLOUDĚNÍ POLSKÉ MODERNIZACE

	Vzhledem ke své zeměpisné poloze, populaci i zdrojům bylo Polsko z vojenského i ekonomického hlediska nejvýznamnější součástí východoevropského bloku. Na druhou stranu navzdory svému významu bylo totiž Polsko snad nejproblematičtějším spojencem ze všech východních zemí. Pro Polsko bylo charakteristické vytrvalé odmítání komunistických snah většinou společnosti, k čemuž napomáhaly nejen národní, náboženské a kulturní tradice, ale i neschopnost polských komunistů, neboť nikde jinde nebyla komunistická nadvláda tak mělká a křehká, nikde nebyla přijímána s takovou směsicí nenávisti, pohrdání a pobavení.
	Polsko bylo tradiční branou do Ruska a z tohoto hlediska bylo v systému východoevropských nárazníkových států vlastně hlavní složkou, klíčovou spojnicí ke skupině sovětských vojsk v NDR. Z tohoto důvodu udržovalo také sovětské velení od roku 1945 nepřetržitě na polských komunikacích své síly, což reprezentovalo nejdelší pobyt sovětských vojsk ve východní Evropě vůbec. Pokud jde o polskou armádu, byla nejsilnější složkou Varšavské smlouvy.
	Co se týče hospodářství, zůstala Moskva Polákům dlužna podíl více než 1 mld. Dolarů na německých reparacích a navíc Varšavu tak vydírala, že do listopadu 1956 vznikl polský dluh ve výši dalších 626 mil. Dolarů, který se pak SSSR rozhodl anulovat v rámci řešení politické krize. Přestože pak bylo Polsko jako dodavatel moderní technologie předstiženo Prahou a východním Berlínem, zůstávalo při své průmyslové kapacitě dál významným článkem RVHP. Poláci byli klíčovými producenty uhlí a dalších surovin, specializovali se na stavbu lodí, vozového parku a v průběhu 60. let pak byli i zprostředkovatelem nákupu západní technologie, pro SSSR přímo nedostupné. 
	I po návratu W. Gomulky k moci v říjnu 1956 Chruščov ponechal Polsku ponechal více prostoru pro hospodářské, kulturní a dokonce i politické kontakty se Západem. Navíc v zemědělství zůstal zachován velký soukromý sektor, s katolickou církví se nalezl modus vivendi a také umělecká a intelektuální svoboda byla relativně značná, byť byla zase postupně oklešťována. Stupeň relativní svobody byl přitom značný, neboť Poláci (na rozdíl od Maďarů) nezažili roku 1956 šok porážky a represí.
	Gomulka byl realtivně umírněná, osobně inteligentní osobnost, pravý opak svého nástupce Edwarda Gierka. Od Gomulky obyvatelstvo očekávalo, že bude tvůrcem transformace systému, zatímco on viděl svůj úkol v jeho uchování. Gomulka byl jednoznačně proti stalinským praktikám, neboť se sám stal jejich obětí, ale vůbec nebyl „liberálem“, ale dogmatickým podporovatelem komunistických institucí, při jejichž obraně uměl být náležitě tvrdý. Primas katolické církve kardinál Stefan Wyszynski hrál klíčovou roli při zajišťování veřejné podpory Gomulkovi 1956, ale přesto byl stále administrativně šikanován, neboť Gomulka v církvi spatřoval hlavního institucionálního a ideologického odpůrce.
	V PSDS vznikly frakce – „partyzánská frakce“ vedená ministrem vnitra gen. Mieczyslaw Moczarem, „dělnická frakce“ vedená Gomulkou a jeho spojenci a „pragmatici“, kteří vzhlíželi k E. Gierkovi, členu politbyra. Polská armáda byla derusifikována. Maršál K. Rokossowsi, který byl ve funkci ministra obrany od roku 1949, byl 1956 nahrazen Gomulkovým spojencem gen. Marianem Spychalskimem, který dokončil v roce 1966 derusifikaci armády. V roce 1968 jej vystřídal ve funkci gen. Wojciech Jaruzelski, který se v SSSR narodil a byl vychován, 7 let působil v čele Hlavní politické správy.
	V březnu 1968 se Moczarova klika pokusila o mocenské posílení na úkor otřesených Gomulkových pozic. Cílem bylo přímé převzetí vedení a tím předehnat Gierka, který začal být chápán jako přirozený Gomulkův nástupce. Moczarovými hesly nacionalismus, antisemitismus a protiintektuálství. Pro celé Polsko to byla zahanbující záležitost. Po holocaustu zbylo ze 3 mil. Židů 15000 lidí, ale mnozí měli významné postavení ve školství, žurnalistice, státním aparátu a intelektuálně náročnějších stranických funkcích. Po březnu mnozí svá místa opustili a celá polovina zbylé komunity z Polska odešla.
	6. 2. 1970 obdržel Gomulka Leninův řád za „vynikající zásluhy při rozvoji bratrského přátelství a spolupráce mezi národy SSSR a PLR. Týž rok střídá Gierek na postu 1. tajemníka PSDS Gomulku. Na rozdíl od Gomulky se Gierek stal častým návštěvníkem západních metropolí. Hostil také v Polsku dva  americké prezidenty (Nixon – květen – červen 1972, Carter – prosinec 1979), prezidenta Francie (d´Estaing – říjen 1976) a mnoho ministerských předsedů. Gierkova diplomacie byla do té míry pružná, že si Polsko vydobylo (na rozdíl od Rumunska) postavení seriózního mezinárodního činitele a zdánlivě vlivného budovatele mostů mezi Východem a Západem.
	Roku 1974 byla podepsána polsko-sovětská dohoda o zbožové výměně – SSSR se zavázal, že výměnou za polské kamenné uhlí, koks, zinek, měď, síru a chemické výrobky zvýší své dodávky ropy, zemního plynu a železné rudy. Citelně zasáhlo Gierkův hospodářský program oba ropné šoky, jimiž došlo ke čtyřnásobnému zvýšení světových cen ropy.
	V roce 1977 došlo opět na frakce uvnitř PSDS – „konzervativci“ – tzv. gang čtyř, nazvaný podle 4 tajemníků ÚV spjatých s ministerským předsedou Jaroszewiczem. „Centristé“ – se pohybovali v Gierkově okolí a tzv. „liberálové“ či „reformisté“ považovali za svého reprezentanta Stefana Olszowského.
	Volba kardinála Karola Wojtyly na papežský stolec 16. 10. 1978 vyvolala v Polsku těžko popsatelnou vlnu nadšení, hrdosti, vlastenectví a romantického pocitu sebenaplnění a odškodnění za všechny křivdy minulosti. Prestiž církve rapidně stoupla. Když o 10 měsíců později papež Jan Pavel II. Polsko opravdu navštíl (červen 1979), byl to skutečný triumf. Církev hrála v polském politickém životě vždy velkou roli, ale – a to je jistě osudovou ironií – jen málo kdy tak mimořádnou, jako za komunistické éry. Papežská návštěva ukázala, že komunismus už vlastně v zemi zbankrotoval!
	V roce 1980 dělníci obřích Leninových loděnic iniciovali Mezipodnikový stávkový výbor v čele s Lechem Walesou, který předložil 21 požadavků, mezi nimiž byly vedle ryze ekonomických (vyšší mzdy, zkrácení pracovní doby, lepší zdravotní péče) také požadavky politické (ustavení svobodných a nezávislých odborů, záruka práva na stávku, zrušení cenzury). Stávky rychle zachvátily celé baltské pobřeží. 31. 8. byla podepsána „sociální dohoda“ – vláda ve všem ustoupila, ale vyhádala si článek o vedoucí úloze strany v polském politickém systému. Po podpisu v Gdaňsku následovala podobná dohoda i ve Štětíně. Společným rysem byla legalizace nezávislého odborového svazu SOLIDARITA. Babiuch byl odvolán z funkce ministerského předsedy a nahrazen Józefem Pinkovskim. Dohody přitom vůbec nevyjadřovaly nějaký posun v PSDS, ale jen poznání, že jinými prostředky prostě nelze stávky ukončit. Solidarita se tak zrodila jako kompromis, který měl polskému komunistickému vedení získat čas na přeskupení a soustředění posil.
	V důsledku těchto událostí Moskva se odvrátila od Gierka a předsednictvo PSDS přebírá v září 1980 Kania. Počátkem února 1981 se už potřetí formovala vláda, v jejímž čele stanul gen. Vojcich Jaruzelski, který si současně ponechal křeslo ministra obrany. Jaruzelski se narodil roku 1923. 1956 se stal nejmladším polským generálem.
	V dubnu 1981 se ve Varšavě objevil Michail Suslov, senior sovětského ÚV, tajemník pro ideologii a mezinárodní vztahy a známý strážce orthodoxie. Obvinil PSDS z „revizionismu“, tedy nejhorší nálepkou ze slovníku komunistických herezí! V této atmosféře došlo také 17. 10. 1981 k odvolání Kaniy a jeho nahrazením gen. Jaruzelskim, ten si ponechal vedle vedení strany také předsednictvo vlády a velení armády, čímž se stal nominálně nejsilnějším mužem v celém komunistickém světě. 13. 12. 1981 Jaruzelski zrušil všechny ústupky, které si Solidarita během předcházejících 16 měsíců vynutila a během několika týdnů byl aktivní odpor zcela zlomen.
	Z pohledu Moskvy bylo 16 měsíců růstu Solidarity nejen hrozbou sovětským zájmům, ale také nejvážnější hrozbou celému marx-leninskému systému od doby Titovy hereze 1948. Byla to hrozba vážnější než maďarská revoluce 1956 i než československé reformní hnutí 1968. Moskva dala proto přednost tomu, aby zásah provedly polské ruce, ale podíleli se jak na přípravě, tak i na realizaci celé akce. Na 6000 vedoucích činitelů Solidarity putovalo do věznic a táborů a odpor se brzy zhroutil. Představitelé Solidarity, kteří unikli zatčení, se uchýlili do ilegality začali postupně s budováním nové rozsáhlé sítě, která postupně pokryla většinu země. Již v dubnu 1982 byl založen Prozatímní koordinační výbor (TKK), v jehož čele byl varšavský mluvčí Solidarity Zbigniew Bujak.
	9. 1982 umírá Gomulka a 10. 11. 1982 Brežněv


MAĎARSKÁ REFORMNÍ LABORATOŘ
	Dějiny Maďarska po roce 1968 jsou všestranně ovlivněny prosazováním tzv. Nového hospodářského mechanismu (NEM). Jeho význam spočívá v tom, že začal měnit styl života a stav myslí lidí ve smyslu dalšího uvolnění socialistických bariér. János Kadár tomuto vývoji předsedal, i když nebylo zcela jisté, zda se v roce 1964 při změnách v SSSR udrží svou funkci. Moskva (resp. Brežněv) jej však záhy uznal. Předsedou vlády byl J. Fock.
	V prosinci 1969 šokovali maďarští ekonomové Moskvu návrhem na zřízení společné konvertibilní měny zemí RVHP, v lednu 1970 následovalo daňové zvýhodnění soukromých řemesel a v květnu 1970 uzavřelo Maďarsko se západoevropskými bankami dohodu o své čtvrté devizové půjčce, kterou se základní dluh Budapešti dopracoval k hranici 70 mil. USD. První maďarský pokus o vstup do GATTu byl sice neúspěšný, ale Budapešť začala vzápětí mobilizovat své kontakty na Západě a 1973 nakonec byla přijata.
	Hospodářství bylo silně orientováno na výměnný obchod se SSSR. V roce 1974 dodalo Maďarsko na sovětský trh 900.000 tun pšenice a dostalo za ně 6,5 mil tun ropy. SSSR přitom korigoval kurs rublu vůči západním zemím, ale vůči spojencům tento postup odmítal. V době kdy tedy činil kurs rublu 3,40 DM, muselo jej Maďarsko přepočítávat za 4,80 DM. V praxi to znamenalo, že Maďaři dostávali při vývozu do SSSR 2/3 ceny, kterou by získávali při prodeji na Západ a současně platili dovoz ze SSSR o 1/3 dráže! To však vedlo k čím dál většímu zadlužování Maďarska. V roce 1972 činil dluh MLR v tvrdých měnách přes 1 mld. USD, do roku 1980 stoupl na 9,1 mld USD. Také saldo obchodní výměny se SSSR se rychle zhoršilo, takže roku 1982 dlužila už Budapešť SSSR téměř 600 mil. USD.
	Na přelomu 60. a 70. let byl růst maďarské životní úrovně takový, že Maďarsko dokonce na čas vytlačilo Jugoslávii z pozice „výkladní skříně“ východní Evropy, ale pak nastal prudký pád, který byl od poloviny sedmdesátých let vcelku marně léčen. Ve druhé polovině 70. let vykazovalo Maďarsko roční přírůstek HNP ve výši 2,3 % (horší bylo jen Polsko a ČSSR), v letech 1970-75 to bylo 3,4 %. Počátkem 80. let se propad prohloubil a 1981 a znovu 1983 byl zaznamenán negativní růst. Mzdy od roku 1976 stagnovaly, zato roční míra inflace se počátkem 80. let pohybovala kolem 7 %.
	Vzhledem k tomu, že Maďarsko postrádalo jak větší průmyslovou základnu, tak rozvinutý zbrojní průmysl, fungovalo jen málo v rámci sovětských aktivit ve „třetím světě“. Jeho polem měla být diplomacie vůči některým vybraným zemím a hnutím, především vůči Jugoslávii a západoevropským komunistickým stranám. Do popředí MSDS se v roce 1978 dostávají Károly Németh, dalším byl Ferenc Havási a třetím byl premiér G. Lázár. První dílčí hospodářské úspěchy nenechaly na sebe dlouho čekat. Začaly se projevovat už v roce 1982. Tehdy bylo Maďarsko (takřka na pokraji bankrotu) přijato do MMF a karta se začala obracet. Do 2 let byli sice Maďaři největším dlužníky v RVHP (k půjčce 1. mld USD 1978 přibylo dalších 600 mil USD), ale devizová platební bilance se začala zlepšovat, byla obnovena likvidita a také v zahraničním obchodu se projevila dílčí zlepšení.

MUSTERKNABE – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD NDR

	Sovětsko-východoněmecké vztahy byly specifické mimořádným stupněm závislosti NDR na SSSR. Ze sovětského hlediska plnila NDR 3 hlavní funkce. Strategicky tvořila mimořádně důležitý nárazník chránící další pásma sovětského bezpečnostního systému, po stránce hospodářské byla pro celý blok důležitým producentem poměrně kvalitního zboží a zprostředkovatelem moderní technologie. Jakožto součást německého prostoru plnila pochopitelně NDR jisté úkoly jak směrem na východ (Ostpolitik), tak na západ Westpolitik). Cílem bylo vzdálit od sebe co nejvíce SRN a USA.
	Pokud jde o průmysl, produkovala NDR v roce 1964 totéž, co celá Třetí říše v roce 1938. NDR jako jedna z prvních vyhlásila roku 1963 nový systém hospodářského plánování a řízení (NES), který předpokládal značnou decentralizaci, autonomii závodů, zkvalitnění managementu, větší důraz na zisková hlediska a větší vliv zákona nabídky a poptávky. Architekty NESu byli Gunther Mittag a Erich Apel. NDR prošla od doby svého zrodu vskutku úctyhodným materiálním rozvojem. Ještě 10 let po vyhlášení tohoto státu byly vážné pochyby, zda se země tak zničená a navíc vyrabovaná díky sovětským reparacím vůbec dokáže postavit na nohy. O dalších 10 let později byla situace už výrazně lepší, ale tempo rozvoje v SRN bylo ještě dynamičtější a to pak hodnotu východoněmeckého „hospodářského zázraku“ už snižovalo natrvalo. Přesto je ale skutečností, ze na sklonku 60. let NDR předehnala v rámci bloku jak Polsko tak ČSSR a stala se nejdůležitějším hospodářským partnerem SSSR.
	Po utvoření vlády velké koalice v SRN v prosinci 1966 začala pod vedením ministra zahraničí Willyho Brandta nová, diferencovanější etapa Ostpolitik, která vyústila v navázání diplomatických styků s Budapeští v lednu 1967 a obnově styků s Jugoslávií. Byl to první průlom do východoevropské solidarity v německé otázce, na který reagovala NDR se sovětskou podporou vyhlášením tzv. Ulbrichtovy doktríny. Podle ní neměla žádná východoevropská země navázat diplomatické styky s Bonnem dříve, než SRN uzná NDR
	Vrcholná konference Organizace Varšavské smlouvy ve Varšavě 3.-4.12. 1969 přinutila Ulbrichta k přechodu do ofenzivy. 26. 12. 1969 předložil návrh smlouvy dvou německých států, který předpokládal vzájemné diplomatické uznání a navázání styků. V Moskvě v prosinci 1972 došlo k dohodě (Grundvertrag) o základech vztahů mezi NDR a SRN. V roce 1973 byla NDR přijata do OSN. Východní Berlín musel ale ještě učinit ústupek v podobě nového vymezení hranic a v listopadu 1973 byla pak mezi oběma německými státy uzavřena dohoda o tzv. minimálních stycích občanů obou zemí (Mindestumtauschsatze). Už v roce 1973 se přišlo podívat na východ 2,3 mil západních Němců. V opačném směru nebyla pochopitelně cestovní povolení tak snadno vydávána, ale pod hlavičkou „naléhavých rodinných potřeb“ se přece jen podívali do SRN nejen důchodci, ale i mladší lidé. Do konce 70. let šlo asi o 1,6 mil. lidí 
	V roce 1971 se stává generálním tajemníkem SED (Jednotná socialistická strana Německa) Erich Honecker. Od května 1971 byly všechny klíčové otázky rozhodovány na osobních schůzkách Brežněva s Honeckerem, podle oficiálních údajů se oba sešli do roku 1979 včetně celkem 29x. Vyvrcholením nového vztahu po formální stránce byla dvoustranná smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, která byla uzavřena v Moskvě 7. 10. 1975 u příležitosti 26. výročí vzniku NDR s platností na 25 let. Nahrazovala předchozí obdobné dokumenty z let 1955 a 1964. Lišila se v tom, že vykazovala především mnohem těsnější dvoustrannou politickou, hospodářskou a vojenskou spolupráci, než jaká byla obvyklá ve vztazích SSSR s jinými východoevropskými státy. Na rozdíl od obou předcházejících dohod zde už také nenajdeme zmínku o německém znovusjednocení. Mluvilo se jen o neporušitelnosti hranic a vypuštěna byla i formule Helsinského závěrečného aktu připouštějícího „změny mírovými prostředky. Zatímco předchozí dokumenty zavazovaly NDR k vojenské pomoci SSSR při napadení v Evropě, smlouva z roku 1975 mluví o eventuálním útoku „kteréhokoliv státu nebo skupiny států“, což jasně naznačovalo vztah k Číně. Smlouva také zdůrazňovala, že „Západní Berlín není součástí SRN. Smlouvou z roku 1975 se tak NDR dostala do stejných, ne-li horších podmínek jako ČSSR pookupační smlouvou ze 6. 5. 1970. Dalším prvkem mocenské kontroly bylo zhruba 380.000 sovětských vojáků rozmístěných na území NDR. Jaderné hlavice pro sovětské rakety krátkého doletu a jaderné bomby pro letectvo střežila přímo KGB, zatímco NDR nesměla žádnými jadernými prostředky disponovat. Vlastní Národní lidová armáda (Nationale Volksarme – NVA) čítala zhruba 166.000 mužů, tedy ani ne polovinu sovětského kontingentu. Sovětské výdaje na udržování této masy se ročně pohybovaly mezi 620 mld až 1 bilionem rublů, obranné výdaje NDR kolem 15 mld východoněmeckých marek.
	Jelikož vnitřní dění v NDR měl pod palcem SSSR, měla NDR volnější ruce v zahraniční politice, kterou směřovala k zemím „třetího světa“. Pro činnost ve „třetím světě měla NDR 4 základní důvody. Za prvé tím posilovala svou úlohu nepostradatelného spojence v celosvětové sovětské politice, posilovala tak své mezinárodní postavení, pomáhala zajišťovat NDR trhy a dovoz surovin a mohla také soutěžit v mimoevropských oblastech se SRN, i když se oba německé státy většinou pohybovaly v odlišných zemích. Východní Němci se zaměřili hlavně na vojenský výcvik tzv. národně osvobozeneckých hnutí jako MPLA v Angole, ZAPU v Zimbabwe, SWAPO v Namibii a ANC v Jižní Africe.
	V hospodářství byla surovinová závislost NDR na SSSR fakticky absolutní, neboť domácí těžba a zpracování hnědého uhlí byla neefektivní a ekologicky katastrofální. Sovětská ropa kryla téměř 89 % spotřeby NDR. Na druhé straně pro rozvoj sovětské průmyslové struktury bylo východoněmecké strojírenství vskutku klíčové, neboť východní Němci byli vlastně nejvýznamnějšími dodavateli vyspělé technologie. Navíc Sověti těžili z meziněmeckého obchodu dvojí cestou. Západoněmecká ochota poskytovat NDR tvrdou měnu a ropu snížila tlak na sovětské zdroje a prostřednictvím NDR získávala Moskva jak část německé technologie, tak spotřebního zboží.
	Sousední německý stát s odlišným sociálně politickým systémem zůstal silným magnetem pro východoněmeckou populaci a i když se Honeckerovi dočasně podařilo dosáhnout doma jisté stability, zůstával tento destabilizační zdroj mimo jeho dosah a možnosti. Neformální východoněmecké průzkumy potvrzovaly, že se 75 % mladých občanů NDR (od 16 do 25 let) stále cítí Němci a nikoli východními Němci, obdobně západoněmecké průzkumy zase tvrdily, že režim podporuje aktivně sotva 20 % populace NDR, 30 % je nerozhodných a 50 % se staví aktivně proti vládě. Snaha NDR vystupovat jako oprávněný dědic minulosti proto vedla ke stále intenzívnějším, ba směšným soubojům se SRN o národní symboly. Roku 1983 ateistická NDR pompézně oslavovala pod Honeckerovým osobním vedením 500. výročí narození Martina Luthera a téměř opomenula 100. výročí smrti K. Marxe. Moskva si s tím vším ale starosti nedělala, pokud NDR zůstávala její vojenskou a hospodářskou oporou a z vnitřního hlediska vše zůstávalo pod mocenskou kontrolou.

