Brežněv a východní Evropa 1968 – 1982

Kapitola 1: Ovladatelé a ovládaní

(zpracoval Jan Vorba)

Této studii předchází krátký úvod, v němž nás autor seznamuje s tím, čemu se hodlá věnovat a určuje kritéria svého zájmu: z celkového komplexu tohoto okruhu dějinné problematiky se úžeji specifikuje na průběh první fáze závěrečné etapy definitivní ztráty sovětské moci nad východní Evropou. Rozebírá historické příčiny a v souvislosti s tím také řeší všeobecnou krizi komunistických režimů v této oblasti. 

Po II. světové válce se stal SSSR světovou velmocí, jehož stabilita a síla spočívala na čtyřech hlavních pilířích: vojenské síle, prestiži vítěze nad nacistickým Německem, rozsáhlé přitažlivosti komunistické ideologie v období bezprostředně poválečném a nadvládě nad východní Evropou. 
Státy ležící v této oblasti byly pro SSSR nesmírně důležité a to z několika významných strategických důvodů: nebyly jen nárazníkovým pásmem vojenským proti případnému útoku a naopak výchozím místem pro útok, ale také nárazníkovým pásmem ideologickým. Na jejich hranicích mělo zůstávat veškeré západní myšlení, ale samy přitom měly býti odrazovým můstkem pro přenos komunistické ideologie právě do těchto zemí. Zároveň až do roku 1954 byly pro SSSR nepostradatelné hospodářsky, protože tvořily důležitý zdroj obnovy tohoto zdevastovaného regionu. Prakticky již od skončení války si Sověti nárokovali právo na tato území – Německo bylo poraženo až po osvobození těchto zemí, na jejichž území nemálo vojáků prolilo svou krev, a toto jim dávalo, jak se mnozí domnívali, téměř vlastnické právo. Rovněž tohoto emociálního prvku mohli používat k vydírání všude tam, kde ještě panovaly na Německo negativní vzpomínky. 
Mezi ovladatelem a ovládanými byly důležité vazby. Sovětský vliv byl koncipován jako vnitřně provázaný mechanizmus: každá oblast měla svoji úlohu, kterou plnila. Potíž ale spočívala v tom, že sebemenší neúspěch nebo nedodržení plánu na kterémkoli místě se ihned promítlo do celého kolosu. Moskva dlouho řešila problém kompromisu mezi potřebami celého bloku a jednotlivých států, ovšem bezvýznamně. 

1)Země východní Evropy a konflikt Východu se Západem 

Politika uplatňovaná Východem a Západem se diametrálně lišila. Zatímco Moskva se snažila minimálně omezit vztahy mezi svými satelity a západními státy na cenzurované minimum, z něhož chtěla vždy něco vytěžit, pochopil Západ již na sklonku šedesátých let, že mu to dává poměrně široký prostor k politice diferenciace, tedy prohloubení rozporů jednotlivých států na straně jedné a Moskvou na straně druhé. Neboť státy pod sovětským vlivem hledaly také vždy svůj prospěch a poměrně brzy zjistily, že hospodářské vztahy se Západem jsou perspektivně výhodnější. Také široké vrstvy lidí vzhlížely s obdivem k západní ekonomické vyspělosti, především k USA, kde mnozí emigranti se rychle posunuli na společenském žebříčku a tento obraz ještě posilovali. Reprezentantem západní vyspělosti se stala SRN, která za W. Brandta koncipovala tzv. Ostpolitiku (např. smluvní akceptování existence NDR). Tuto politiku prosazoval i Vatikán od roku 1958, který se snažil obsadit uvolněná biskupství i za cenu kompromisu, aby nedošlo k jejich rozpadu. 
Ve východní části se po likvidaci československého revizionizmu stala předmětem sovětských obav postupná ztráta kontroly nad nejsilnějšími západoevropskými komunistickými stranami (Itálie, Francie, Španělsko), které prosazovaly myšlenky eurokomunizmu: kritika sovětského socialistického systému pro odmítání pluralizmu ve veřejném životě, nedostatku vnitrostranické demokracie, neschopnosti oddělení státního a stranického aparátu, tendence směšovat zájmy SSSR se zájmy komunizmu jako celku a mnoha dalších věcí. Na sjezdu všech stran ve východním Berlíně 1976 však Sověti udělali hrubou chybu přijetím konsensu, neboť sjezd přijal nezávazné závěrečné dokumenty. Vlekoucí spor jasně ukázal nesmiřitelnost eurokomunistického étosu s reálně existujícím socializmem. 
Valnou část břežněvovské éry poznamenal proces détente, který významně ovlivnil mezinárodní vztahy. Vyvrcholil podpisem Finálního aktu KBSE v Helsinkách v červenci až srpnu 1975. Šlo o snahu přenést západní ekonomiku do východoevropského prostředí bez politických změn, což se ovšem nepodařilo (úvěry pomohly jen dočasně, SSSR sice získal technické informace, ale ne ty klíčové apod.). Politické uvolnění mezi jednotlivými bloky se však nepromítlo do vnitřní politiky. 
Americká politika diferenciace byla v sedmdesátých letech ještě výrazněji uplatňována než v šedesátých, na jejichž počátku se zrodila. Washington se vždy snažil odměňovat ochotu ke spolupráci nejen v zahraniční a vnitřní politice obecně, ale také v oblasti kulturně politické a hospodářské. Komerční úvěry se podařilo získat Polsku, Rumunsku a Maďarsku. 
Všestrannou podporu samostatné politice východoevropských zemí poskytovaly nejen USA, ale také západoevropské státy. Poznaly totiž, že na tomto poli se dá dosáhnout výraznějších výsledků než pouhým prosazováním vnitropolitických ústupků. Výhodou také bylo, že šlo o sféru, kde posun nemusel vždy mít formu otevřeného nesouhlasu s Moskvou, ale jen tichého váhání, odkladů, pasivity – tedy veskrze se jednalo o použití téže taktiky, kterou uplatňovaly vlády východoevropských zemí vůči Moskvě už dávno.

2)Sovětská hierarchie a politika SSSR

Základní změny celkového pojetí sovětské politiky – tzv. břežněvovské linie – se konstituovaly v letech 1968 – 1969. Spočívaly na jedné straně v relativně vstřícné prozápadní zahraniční a hospodářské politice, ale na druhé straně v represivní domácí politice (např. zásah v Československu), která si kladla za cíl zesílit ideologii, zabránit pronikání cizích vlivů a v tomto rámci hledat vylepšení hospodářského řízení. 
Především se muselo řešit již velmi výrazné zaostávání za Západem, hlavně v klíčových sektorech nejmodernějších technologií. SSSR stál také před problémem přílišné supervelmocenské angažovanosti, neboť si nemohl nárokovat vedení v komunistickém hnutí a přitom se vyhýbat podpoře mimoevropských spojenců (KLDR, Vietnam, Kuba, apod.). V jeho špičkových orgánech se odehrávaly zápasy o priority, přičemž ještě často jednotlivá rozhodnutí byla více výsledkem mocenské hry než racionální rozvahy. 
Sám Břežněv se snažil získat výlučné postavení už od 23. sjezdu roku 1966, kdy byl potvrzen do funkce generálního tajemníka, ale ve stranických špičkách převládal názor kolektivního vedení. I když s postupem času jeho vliv pomalu narůstal (např. po sesazení P. E. Šelesta z funkce ukrajinského státního tajemníka r. 1972), stále narážel u svých odpůrců. Důkazem může býti také to, že i když při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin v roce 1976 vycházelo množství knih a filmů a dostal nejvyšší vyznamenání, přesto o jeho úspěchách šéfideolog strany Suslov prohlásil, že jsou „výrazem kolektivního rozumu strany“ a odmítl, aby na jeho narozeniny byl státní svátek. 
Břežněv neváhal pro své ambice ani sesadit nejvyššího státního představitele a dlouholetého člena politbyra Podbornyje, který si mimochodem jako jediný také dovolil vedle Brežněva postavit ve svém rodném městě svoji bronzovou sochu.   
Po odstranění Podbornyje se konečně pro něho otevřela cesta k závěrečnému úspěchu: to když prostřednictvím nové ústavy v roce 1977 posílil funkci předsedy Nejvyššího sovětu a vedení vlády mu podřídil. Spojení nejvyšší stranické a státní funkce zdůvodnil tím, že strana určovala a bude určovat klíčové otázky života státu. Dodatečně také ospravedlnil odchod Podgorného, protože prý neprojevoval v tomto směru dostatečný smysl pro spolupráci. Břežněv se ocitl na vrcholu své moci, přičemž v sobě reprezentoval pořádek a stabilitu SSSR i celého sovětského bloku. Poslušnost a oddanost měly jednoznačně přednost před dynamičností a efektivitou. Vojenská moc dále narůstala, ovšem ekonomická základna degenerovala a nebezpečně se zpomalil hospodářský růst. Případná řešení se stále odsouvala a vůbec o jejich podobu se pořád vedly spory. 
V létě 1979 proběhl převrat v Afghánistánu, kde byl svržen promoskevský prezident M. Tarakí. Moskva to pochopila jako ohrožení revoluce a politbyro rozhodlo o intervenci, aniž by cokoli konzultovalo s jakýmkoli specializovaným grémiem. Domnívalo se totiž, že akce proběhne razantně jako tehdy v Československu. Krom toho ani plénum ÚV nereagovalo na západní negativní ohlasy na sovětské rozmísťování euroraket. Američané vyhlásili bojkot olympijských her, k nimž se přidalo mnoho zemí, dokonce i Čína. Brežněv však dále věnoval hlavní pozornost pragmatickému, leč bezkoncepčnímu řešení domácích hospodářských problémů. 
1.7.1980 přišla další pohroma v podobě všeobecné krize v Polsku, proti níž nemohla Moskva nic dělat, neboť také v SSSR se rozeběhla vlna dělnických stávek. Na mezinárodním diplomatickém poli rozporů přibývalo a 6.8.1981 se rozhodly USA přistoupit k výrobě neutronových zbraní. Nakonec byl schválen politbyrem Břežněvův postup v jednání s americkým prezidentem Reaganem: návrh na skutečné nulové řešení, tj. odstranění všech druhů jaderných zbraní z evropské pevniny, včetně taktických a operačních prostředků krátkého a dlouhého doletu. Poslední rok Brežněvova života provázely vnitrostranické spory plné zmatků se silnou lobby stanovisek ozbrojených sil a argument o válečných přípravách USA se stal součástí slovníků všech sovětských představitelů. 
Brežněvova politika détente byla postupně rozložena aktivní zahraniční politikou  a místo kýženého výsledku přivedla nakonec Moskvu do situace, kdy už nebyla schopna ani hospodářsky ani morálně pokračovat dále ve zbrojním soupeření. Ve srovnání se západními státy zaostával SSSR takřka ve všech oblastech, a to navzdory veškerému úsilí režimu. 

3)Nástroje sovětské východoevropské politiky

Protože nemohla Moskva pokaždé prosadit své představy v rámci bilaterálních styků s východoevropskými státy, používala poměrně často k dosažení svého mnohostranné rozhovory a kolektivní mechanismy. Jedním z nich byla Varšavská smlouva, která po zásahu v Praze začala plnit politické koordinační úkoly. Dalším orgánem kolektivní spolupráce byla RVHP, které se ani za desetiletí existence nepodařilo výrazněji změnit hospodářské a sociální rozdíly členských zemí, ani účinně koordinovat jejich národní ekonomiky. Přitom jednotlivé státy aliance RVHP byly na SSSR plně závislé, neboť 96% dovozu ropy, 87% kamenného uhlí a 80% železné rudy pocházelo právě odtud. 
Moskva razila zásadu, že hospodářská politika RVHP se nesmí ohlížet jen na národní zájmy členských států, ale také musí respektovat mezinárodní zájmy světového komunizmu. Přesto docházelo občas k projevům nesouhlasu vůči této tezi, jako se stalo např. na 22. zasedání RVHP 1969 ve východním Berlíně, kde došlo ke střetu mezi dvěma základními proudy: sovětských a prosovětských konzervativců (SSSR, NDR, Bulharsko), kteří propagovali omezenou hospodářskou suverenitu, a ostatních zemí, které vyjádřily hlubokou nespokojenost a stěžovaly si na nedostatek objektivních ukazatelů při posuzování všech hlavních problémů a na přežívání staromódních a nebezpečných prvků autarkijní politiky.    
Výsledkem bylo založení Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci na 24. zasedání roku 1970. Jejím prostřednictvím měly být financovány společné projekty a poskytovány úvěry členským zemím. 
Nemálo důležitou úlohu pro koordinaci a institucionalizaci sovětské kontroly hrála tzv. letní setkání na Krymu mezi východoevropskými stranickými špičkami s vedoucími sovětskými činiteli.
Jednotlivým jednáním Sovětů s Američany předcházela rozsáhlá vojenská cvičení, kterými chtěla dát Moskva najevo svou naprostou sebedůvěru. Ve Varšavské smlouvě SSSR spatřoval nejen nástroj protiváhy vůči NATO, ale také nástroj vlastní mocenské kontroly nad spojenci. Reálná vojenská moc východního seskupení stále rostla: především díky modernizaci a standardizaci výzbroje a výstroje, zlepšením úrovně velitelských kádrů, zavádění nových zbraňových systémů a zvýšení kvantity a kvality jaderných a raketových prostředků.  Masové zavádění tanků T-62, nové typy protiletadlových raket Sam-6 a stíhače MIG-25 daly zemím Varšavské smlouvy roku 1975 zřetelnou převahu nad NATO. Ovšem hospodářství zemí RVHP bylo v tomto roce ve vážné situaci. I přes velkorysé úvěry narůstal platební deficit v obchodu se Západem, hospodářský růst se zpomaloval a k tomu ještě přibyla katastrofální neúroda.   
Moskva si stále neuvědomovala, že preferencemi svých hledisek zpomaluje východoevropský hospodářský rozvoj a že se to při vzájemné provázanosti odrazí i na SSSR samém. Praxe ještě ukázala, že státy RVHP mezi sebou soupeří o přístup na západní trhy a že obchod mezi Východem a Západem roste dynamičtěji než směna uvnitř RVHP.
Druhá polovina éry Brežněva měla být hrou o čas, v níž každá strana spoléhala na něco jiného: Východ že si díky své vojenské převaze vymůže hospodářskou komunikaci podle svých podmínek a Západ počítal s růstem vnitřních obtíží uvnitř východního bloku, počínaje problémy hospodářskými přes zhroucení ideologie až po nové vidění reality nastupujícími generacemi.  
SSSR musel upírat svůj pohled i do Asie, kde probíhal roku 1978 ostrý konflikt mezi Vietnamem a Čínou. Ze strany Moskvy několikrát zaznělo odsouzení čínského hegemonizmu, vyvolané čínským trestním tažením do severního Vietnamu uskutečněným v rozmezí 17.2. – 6.3.1979. Jeho následky znamenaly další těžké hospodářské ztráty, které opět zvýšily vietnamskou závislost na Moskvě.  Krom toho ještě další ranou bylo i to, že se Washington rozhodl, že se už v zájmu détente mezi supervelmocemi nenechá vydírat na strategické periférii. Mezitím rozhodla rada NATO 12.12.1979 na zasedání v Bruselu o tom, že západní Evropa už nemůže být nadále rukojmím počtu sovětských eurostrategických prostředků. To znamenalo, že pokud nedojde se SSSR k rozumné dohodě o těchto zbraních, odpoví NATO vytvořením vlastní podobné kapacity. Nad to USA a západní spojenci stále hrozili hospodářskými sankcemi v důsledku se situací v Afghánistánu. 
V roce 1981 se hlavní pozornost východních zemí obracela od bezpečnostních otázek k těžkým důsledkům vyvolaných polskými událostmi, neboť prakticky všechny státy byly naprostým výpadkem hospodářské kooperace ze strany PLR postiženy a apely na mimořádnou sovětskou překlenovací pomoc zůstávaly nevyslyšeny. 
V této fázi již hospodářské problémy Východu za tohoto stavu téměř nešly řešit a propaganda na ně měla jediný tradiční recept v podobě ideologické výchovy mas a vytvoření zdravé politické a morální atmosféry v pracovních kolektivech.

4)Úloha vojenského faktoru v kontrolním systému SSSR

Vedle vnější funkce Varšavské smlouvy být protikladem NATO bylo hojně užíváno ozbrojených sil k udržení vnitřní sovětské kontroly v rámci bloku. Východoevropské státy sice měly ponechány formálně suverenitu, ovšem i zde se uplatňovaly tendence Moskvy případným násilím vynucovat poslušnost dílčích celků ve vyšším zájmu vládnoucí struktury jako u mnohonárodnostního SSSR. Dle sovětského modelu byl aplikován systém kontroly prostřednictvím Hlavních politických správ, které zajišťovaly kontrolu nad vlastními ozbrojenými silami a skrz ně čelit nebezpečí bonapartizmu, tj. odstranění revolucionářů vojáky. Tento systém byl zapracován i do jednotlivých článků spojeneckého vojenského systému a v praxi znamenal, že jak po linii vojenské, tak i po linii politického kontrolního systému bylo možné nejen ovlivňovat uvnitř východoevropských armád, ale také v případě potřeby obcházet touto cestou státně politickou reprezentaci jednotlivých zemí.   
Speciálním nástrojem kontroly pak byla sovětská vojska dislokovaná pod různými záminkami ve většině spojeneckých států. Z pohledu Moskvy ovšem každá země potřebovala rozdílnou kontrolu, a to jak z pohledu vnějšího (proti Západu) tak také z pohledu vnitřního (bezpečnosti uvnitř bloku). V jednotlivých státech také měly vlastní armády rozdílnou úlohu: v NDR byla spíše doplňkovou složkou hlavního sovětského uskupení, v Polsku stále představovala historického garanta země, v Maďarsku z celkového strategického hlediska působila pouze doplňkově.
SSSR používal hrozby silou jako korektivu, s jehož pomocí měly být neposlušné země přivedeny do souladu se sovětským postupem. Pokud šlo opravdu o hodně, jako v případě Polska na prahu osmdesátých let, Sověti počítali zcela regulérně s vojenským tažením. 
Snaha Moskvy byla především vytvořit velkou socialistickou armádu, která by na základě sovětského mnohonárodnostního státu obdobným postupem integrovala také spojenecké armády a předešla tak průniku nacionalistických a jinak politicky nežádoucích tendencí do ozbrojených sil jednotlivých zemí. Hlavní cíl byl politický: maximálně oslabit suverenitu spojenců v bezpečnostních záležitostech. Toto potvrzuje i jednotný systém protivzdušné obrany paktu, který prakticky vylučoval, aby jednotlivé armády měly nezávislou kontrolu nad vlastním vzdušným prostorem. 
Obecně platilo, že sovětské kontrolní možnosti nad spojeneckými armádami byly vlastně větší a lépe organizačně zajištěny, než mechanizmy hospodářské kontroly a politických struktur.
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