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Abstrakt
Cílem této práce bude blíže analyzovat konečnou fázi studené války. Osmdesátá léta
byla mimořádným obdobím pro každého, kdo se zajímal o historii studené války. Nejen,
že studená válka končila, nebo přinejmenším dosáhla své finální fáze, ale ještě předtím
byla osmdesátá léta také obdobím téměř bezprecedentní rivality a napětí mezi dvěma
hlavními aktéry ve východo-západním konfliktu, tedy USA a Sovětským svazem. Ve
své diplomové práci budu analyzovat základní premisy primárně „triumfalistické“ a
„revizionistické“ školy studené války. Diplomová práce vychází z koncepce „national
security approach“. Závěry práce jsou že, Ronal Reagan měl významný vliv na
ukončení studené války a tím pádem neplatí závěry „revizionistické“ školy. Nicméně
neplatí zároveň závěry triumfialistické školy, protože přístupy Ronalda Reagana nebyli
pouze silové, ale také diplomatické a kompromisní.

Abstract
The aim of this work will be to analyze the final phase of the Cold War. The 1980s was an
extraordinary period for anyone interested in the history of the Cold War. Not only did the Cold
War end or bring their final stages, but even before the 1980s, with a similarly almost
unprecedented limitation of tensions between the two major players in the East-West conflict,
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the US and the Soviet Union. In my diploma thesis I will analyze the basic premises of the
"triumphalistic" and "revisionist" schools of the Cold War. Diploma thesis from the concept of
"national security approach". The conclusion of the work is that Ronal Reagan has had an
impact on the end of the study wars and thus does not apply the conclusions of the "revisionist"
school. However, there are no conclusions that apply only to cases where only diplomatic and
compromise measures are involved.
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Reagan, grand strategy, global Cold War, national security approach, historie a teorie konce
studené války
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end of the global cold war
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Úvod
Osmdesátá léta byla mimořádným obdobím pro každého, kdo se zajímal o
historii studené války. Nejen, že studená válka končila, nebo přinejmenším dosáhla své
finální fáze, ale ještě předtím byla osmdesátá léta také obdobím téměř bezprecedentní
rivality a napětí mezi dvěma hlavními aktéry ve východo-západním konfliktu, tedy
USA a Sovětským svazem. Proč a jak se tento konflikt nejprve stupňoval a poté, v
překvapivě rychlém procesu, byl obrácen a přiveden k mírovému závěru, jsou otázky,
které historici studené války budou i nadále diskutovat po mnoho dalších let. Chtějí-li
na ně odpovědět dostatečně, budou potřebovat přístup k dokumentům a zdrojům ústní
historie, které jsou stále nedostupné nebo nevyužité. Stejně důležité je, že budou muset
analyzovat velké množství historických událostí a zkoumat širokou škálu možných
příčinných faktorů a vztahů.
Cílem této práce bude blíže analyzovat konečnou fázi studené války. Důvody,
které mě vedou k tomuto tématu, jsou ty, (1) že v českém prostředí pozoruji
nedostatečnou obeznámenost s konečnou fází studené války a (2) že studená válka
(spolu)vytvářela současnost a bez důkladné známosti vývoje, důsledků a sporů o její
interpretaci nemůžeme pochopit svět, ve kterém žijeme.
Ve své diplomové práci se pokusím zodpovědět, zda za prvé platí základní
„triumfalistická“ premisa. To znamená, jestli prezident Reagan porazil SSSR a vyhrál
studenou válku pomocí své „tvrdé“ zahraniční politiky, kdy Sovětský svaz uzbrojil a
morálně převálcoval. Za druhé, jestli Reagan neuzbrojil SSSR, tak jakou roli hrál
prezident v konci studené války (pozitivní / negativní). A za třetí je úkolem práce
vyrovnat se se základními závěry triumfalistické a proti-Reaganové školy a odmítnou
je.
Jedním z velkých problémů při zkoumání studené války je stále omezený počet
pramenů a dat a to obzvláště při studiu konce studené války. Jako hlavní zdroje mi
budou v této práci sloužit (1) články a publikace výrazných historiků a politologů, kteří
se věnují studené válce (Leffler, Gaddis, LaFeber apod.) a (2) primární zdroje věnující
se problematice studené války. Jedná se namátkově o následující publikované zdroje:
•

Hanhimanki/Westad: The Cold War: A History in Documents and Eyewitness
Accounts ( Oxford University Press, 2013)
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•

Judge, Edward & Langdon, John (eds.), The Cold War: A Global History with
Documents, Pearson, 2010

Z elektronických zdrojů se bude především jednat o tyto zdroje:
•

The National Archives: Cabinet Papers

•

The Foreign Relations of the United States (FRUS)

•

The US Presidential Libraries

•

Wilson Center, Digital Archive

•

Kings College London: Oral History Witness Seminars

•

Cold War History, LSE

•

Journal of Cold War Studies, Harvard
Mnohdy se lidé domnívají, že dávám přednost realistické tradici v MV a

historiografii a že preferuji racionalistické paradigma a pozitivismus. Pravda je taková,
že ve skutečnosti jsem eklektik, který přebírá teorie a postupy z různých
politologických, historiografických a ekonomicko-sociologických tradicí – jak
racionalistických,

tak

post-pozitivistických.

Z realismu

například

pochází

má

náchylnost ke konfliktům a důraz na rozlišování mezi politikou a morálkou, stejně jako
vliv strukturálních proměnných na jednání aktérů v mezinárodním systému či důležitost
historie. Nicméně odmítám její pojetí politiky jako predeterminované sociální interakce
mezi národy, které vedou automaticky ke sporu, hegemonické válce nebo dokonce
bipolární rovnováze. Ne-ergodicita a historické pojetí času pro mě hrají zásadní roli a
určují moji ontologii. S racionalistickými koncepty mám mnoho společného, ať už je to
válka (realismus), kooperace (liberalismus), nebo důraz na empirické testování
(samozřejmě, pokud je to možné), ale odlišuji se v ontologii. Budoucnost není
předurčená, teprve ji vytváříme svým jednáním, svými politikami, svými předsudky,
strachy, solidaritou s chudými, a tak i svými pojetími dobra a tím, jak uspořádáme
základní principy státu, ekonomiky a mezinárodního systému. Historické pojetí času
vede k tomu, že jednání aktérů, národů, států nebo globálních firem může být ovlivněno
dávnou minulostí a současné jednání silně ovlivní krátkodobé a dlouhodobé směřování
mezinárodního systému. Když si například vezmeme třetí svět, tak kořeny současných
problémů, kterými trpí země globálního jihu, lze nalézt v koloniálním rozdělení světa
v 19. století a v neo-imperiálním soupeření USA a SSSR ve studené válce, kdy byly
jednotlivé země „nuceny“ si vybrat mezi sovětským a americkým modernizačním
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procesem a kde proti sobě obě velmoci vedly své proxy války (Střední Amerika,
Angola, Blízký východ, Indočína, Korea).
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Metodologie: Národní bezpečnost jako rámec analýzy
Každý analytik, který se zaobírá mezinárodními vztahy, se musí
vypořádat s konceptem národní bezpečnosti. Pocit národního bezpečí bývá
pokládán za hlavní cíl zahraniční politiky. Problém nicméně vyvstává
ohledně významu bezpečnosti. Melvyn Leffler ve své eseji o národní
bezpečnosti poukazuje na názor Arnolda Wolferse z roku 1952, který tvrdí,
že národní bezpečnost je dvojznačný fenomén.1 Národní bezpečnost
znamená různé věci pro různé lidi. Jeho tradiční význam je nejčastěji
spojován s představou ochrany a fyzického přežití národního státu před
vnějšími hrozbami v podobě vojenského útoku.
Leffler dále uvádí, že význam a pojem bezpečnosti vychází z několika
faktorů. Bezpečnost, stejně jako jiné pojmy (síla, moc, spravedlnost, mír,
válka), má velmi široký význam a existuje mnoho sobě konkurujících
přístupů. Vyjdeme-li z Barryho Buzana a jeho knihy Lidé, státy a strach, tak
můžeme potvrdit původní skeptické názory Arnolda Wolferse a můžeme
tvrdit, že „klasická“ bezpečnost je zaostalý koncept. Pro tradiční přístupy je
hlavním aktérem pouze národní stát, ale pozdější přístupy poukazují na tzv.
human security.
Pokud se zaměříme na definice národní bezpečnosti, tak můžeme vycházet
z několika možných definic:
•

„Národ má jistotu, pokud není přinucen obětovat své zájmy, aby se vyhnul válce,
a je schopen v případě pochybností je udržovat válkou“.2

•

„Jakékoli feministické definice bezpečnosti musí být vodítkem pro odstranění
všech druhů násilí, včetně násilí produkovaného v genderových vztazích
dominance a podřízenosti“.3

•

„Národní bezpečnost je zachování způsobu života… To zahrnuje osvobození od
vojenského útoku nebo donucení, osvobození od vnitřního podvracení a

1

WOLFERS, Arnold. Discord and Collaboration: Essays on International Politics. 1.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1965.
2
LIPMANN, Walter. U. S. Foreign Policy: Shield of the Republic. 2. New York: Johnson
Reprint, 1971. str. 51.
3
TICKNER, J. Ann. Gender in international relations: feminist perspectives on achieving
global security. New York: Columbia University Press, 1992. str. 58.
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osvobození od eroze politických, hospodářských a societálních hodnot, které
mají zásadní význam pro kvalitu života“.4
•

„Národní bezpečnost je o ochraně základních hodnot. To znamená identifikaci
hrozeb a implementování politik na ochranu základních hodnot“.5

•

„Národní bezpečnost je schopnost národa ochránit své vnitřní hodnoty před
vnějšími hrozbami“.6
Leffler věří, že koncept národní bezpečnosti je užitečným přístupem k vytvoření

celkového interpretačního rámce pro studium diplomatických dějin nebo mezinárodní
politiky.7 Ve velkých a globálně známých syntézách o americké zahraniční politice hrají
liberální morálka anebo expanze amerického kapitálu ústřední roli a mnohdy přesahují
samotný problém bezpečnosti.
Tzv. „National security approach“ nás nutí, abychom se vedle mezinárodní
scény zabývali také domácími faktory, které se podílejí na tvorbě politiky, ekonomiky a
samozřejmě občanské společnosti, které vycházejí ze specifické národní kultury. Jsou-li
vstupy z obou zdrojů (jak ze struktury či mezinárodní systému, tak i z pohledu aktéra
uvnitř dané specifické společnosti) studovány, může být překonána velká mezera ve
studiu diplomatických dějin.8 Spojením zahraničních hrozeb s vnitřními základními
hodnotami tento přístup usnadňuje pochopení a vysvětlení národní bezpečnosti a
globální strategie.9 Pro Lefflera a „National security approach“ hraje moc stále určující
roli. Politická geografie a socio-ekonomická stabilita vytvářejí moc a sílu každého
národa. Kvůli tomu se musíme zaměřit na vojenskou a obrannou strategií, ale stejně
také na politickou ekonomii. NSA a Leffer předpokládjí, že objekt či subjekt ohrožení
může vycházet jak z reálných nebezpečí v mezinárodním systému tak i z kultury,
ideologie, či politické ekonomie každého národa, či třídy anebo náboženské či dokonce
civilizace.

4

BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno:
Centrum strategických studií, 2005. str. 17.
5
LEFFLER, Melvyn P. National Security. The Journal of American History[online].
1990, 77(1)
6
BERKOWITZ, Morton a P. G. BOCK. American National Security. 1. New York: Free Press,
1965. str. 134.
7
LEFFLER, MELVYN P, National Security, str. 143.
8
LEFFLER, Melvyn P, National security, s. 144.
9
LEFFLER, Melvyn P, National security, s. 145.
12

Dnes už bezpečnost neznamená pouze přežití na národní úrovni.10 Nejistota
ohledně správné definice bezpečnosti způsobuje zásadní zmatení pro analytiky tak i pro
tvůrce politik. Proto se, podle Lefflera musíme věnovat těmto hlavním otázkám:
1. Jak tvůrci politik hodnotili nebezpečné hrozby
2. A jak různí představitelé zájmových skupin, vládní agentury, legislativní
výbory, politické strany, hospodářské zájmové skupiny a etnické komunity
vymezily základní hodnoty.
Musíme se pokusit rozlišit mezi skutečnou realitou a pouhým vnímáním.11
Nejdříve musíme zrekonstruovat jak Američan, Rus nebo Evropan vnímá vnější
nebezpečí a “správné“ uspořádání dobrého života, teritoriální integritu a politickoekonomický systém. Je tedy nutné spojit ideologické, ekonomické a geopolitické úvahy
do jednoho koherentního systému úvah.
Základní hodnoty určují klíčové skupiny, hráči a mocní jednotlivci v rámci
národa. Dále musíme prozkoumat jejich cíle, myšlenkové pochody a kompromisy
s ostatními aktéry během tvorby zahraniční strategie. Neustále budou existovat
protichůdné priority (Klíčové hodnoty), které vždy povedou ke sporům interního a
externího charakteru. Leffler blíže definuje klíčové hodnoty takto:
•

Klíčové hodnoty jsou cíle, které se objevují jako prioritní po provedení
kompromisů.

•

Klíčové hodnoty jsou cíle, které spojují ideologické pokyny a kulturní symboly
jako demokracie, sebeurčení a rasové vědomí s konkrétními zájmy, jako je
přístup na trhy a suroviny.

•

Hlavními hodnotami jsou zájmy, které se uskutečňují bez ohledu na vzniklé
náklady.

•

Klíčové hodnoty jsou cíle, za které je třeba bojovat.
Pravděpodobně vždy budou existovat různé strategie jednotlivých skupin. Proto

vždy budeme potřebovat nějakou teorii mezinárodních vztahů, aby nás, alespoň na
začátku, vedla k určitým závěrům. Pečlivé pozorování by mělo být prvním krokem
vysvětlení vztahu mezi společností a státními institucemi.12 Historik, politolog či
10

WALTZ, Kenneth N. Theory of International Politics. Long Grove: Waveland Press, 2010.
str. 79-101.
11
LEFFLER, Melvyn P, National security s. 145
12
LEFFLER, Melvyn P, National security, s. 146
13

politický ekonom musí analyzovat klíčové hodnoty a její pokus o aplikaci do reálného
světa, které mohou překročit ve svých nákladech samotnou skutečnou nejvyšší hodnotu
základních cílů přežití.13
Státy a národy, ať se budou honosit sebe osvícenskými pojmy (svoboda,
spravedlnost, lidská práva, atd.) budou pravděpodobně častěji prosazovat své cíle
(zájmy, touhy, politicko-ekonomický systém) instrumentálně, než morálně.
Náklady a přínos státního a národního snažení jsou subjektivně vypočteny.
Tohle znamená, že tvůrci politik se velmi často domnívají, že dokáží určovat budoucí
vývoj na základě statistických modelů, nicméně ve skutečnosti dnes neexistují žádné
informace o budoucích vyhlídkách, a proto budoucnost není vypočitatelná.14 To je
nejistota (nebo nevědomost o budoucích důsledcích) ve smyslu Johna Maynarda
Keynese“ My „prostě nevíme.“ Hypotéza vyčíslitelné budoucnosti může vést k
nesprávnému výkladu principů chování a je tedy nezbytné zahrnout do tvorby politik
též antropologické a sociologické proměnné, které nelze jednoduše kvantifikovat.
Jednotlivci se musí rozhodnout, zda zkušenosti z minulosti představují užitečného
průvodce do budoucna. Vnímání prostředí obklopujícího nějaký konkrétní problém s
rozhodnutím ovlivní jejich chování.15 Podle Gilpina a ne-ergodické filosofie určuje toto
vnímání tyto proměnné:
1. Historická zkušenost společnosti (Path-dependence), která může být sociálně
konstruována.
2. Časový rozsah subjektivních výpočtů v ne-ergodickém světě - krátkodobé
zisky, dlouhodobé, atd.

13

GILPIN, Robert. War and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press,
1981. str. 50-105.
14
Ne-ergodický axiom je základní, ale příliš málo známý vědecký koncept. Non-ergodicita je v
kontrastu s ergodicitou. Ergodic znamená, že daný systém navštěvuje všechny možné stavy
a vždy směřuje do rovnováhy. Ve statistické mechanice je to založeno na tzv. ergodické
hypotéze, která se matematicky vzdává integrace Newtonových rovnic pohybu do systému.
Ergodické systémy nemají hluboký smysl pro „historii“. Ne-ergodické systémy nenavštěvují
všechny své možné stavy. Ve fyzice možná nejznámějším případem ne-ergodického systému je
rotační sklo, které „rozbíjí“ ergodicitu a navštěvuje jen malou podmnožinu možných stavů, a
proto vykazuje historii v hlubokém smyslu. Ještě hlouběji je evoluce života v naší biosféře
hluboce "ne-ergodická" a historická. Vesmír nevytvoří všechny možné formy života. To spolu s
dědičnou variací je podstatným základem pro Darwina, aniž by však upřesňoval způsob
dědičných změn, jejichž základ Darwin neznal. Non-ergodicita nám dává historii.
15
DAVIDSON, Paul. Is Probability Theory Relevant for Uncertainty? A Post Keynesian
Perspective. Journal of Economic Perspectives.
14

3. Materiální faktory, které omezují vnímání fantazie - zahrnují obvyklé
strukturální a výkonové proměnné (ekonomické, vojenské a technologické
faktory). Jedná se o podrobnosti o environmentálních faktorech, které se
mohou měnit, jako je doprava a komunikace, vojenské inovace, ekonomické
faktory (ekonomika z rozsahu atd.). Ne-ergodická struktura nabádá státy, aby
se snažily získat co největší moc, které lze dosáhnout v mezinárodním
systému.
4. Ekonomické změny posilují nebo zeslabují sociální skupiny, které se stávají
nástroji pro změnu zahraniční politiky - rozdělení bohatství a dominance na
trhu. V rámci společnosti se dostane do konečného výpočtu, zda se má
změnit mezinárodní systém spolu se strukturálními faktory.
Když Gilpin hovoří o domácích zájmech, je zřejmé, že není úplný scientistický
realista a nemůže být zcela racionalistický - soukromý a veřejný zájem není vždy
odlišný. Jedná se o normativní, sociálně konstruovaný základ pro odlišné pojetí zájmu,
než by neoklasický politický-ekonom, nebo racionalisticky uvažující politolog uznal.
Ochrana a sledování základních hodnot vyžaduje fyzickou sílu ve weberovském a
foucaltovském smyslu,16 moc ve smyslu Hannah Arendt17 a suverenitu dle Carla
Schmidta.18 Síla má dosáhnout zamýšlených výsledků. Síla může být samoúčelným
cílem, stejně jako prostředkem pro dosažení našeho základního imperativu – zachování
našeho politicko-ekonomického řádu a rozšíření našeho „pojetí“ dobra na ostatní národy
a etnika ve světě a ve vesmíru. V tomto smyslu musíme chápat mezinárodní vztahy
v intencích šedi a nikoli v intencích boje dobra se zlem. Studená válka a mezinárodní
vztahy jsou sporem / kooperací / válkou / hrou / morální disputací / masovou vraždou,
které se dopouštíme pro zachování svého systému, a tím pádem mezinárodní vztahy
nejsou jenom sporem o moc nebo kooperací pro vytvoření absolutních ekonomických
zisků, ale je to spíše spor o alternativní způsob života, je to spor o tom, jak má být
uspořádán politický, hospodářský, sociální život. Je to spor o uspořádání moderních
politických ekonomik.19

16

Autorita je podle něho uznávána na základě nároku, kompetence a převahy.
Je to situace, kdy někdo (suverén) zastupuje určitou skupinu. Není-li skupina (národ, třída,
náboženský skupina), tak moc zaniká.
18
Suverén je jediným legitimním pol. aktérem na mezinárodní šachovnici. Základem suverenity
je především možnost rozhodnout, kdo je mimo zákon a kdo je nepřítel.
19
Sociálně-politický a socioekonomický systém složený ze silných politických, ekonomických
aktérů nebo institucí, jako jsou politické strany, členové občanské společnosti, obří firmy, silné
17
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Leffler věří, že tento model může a měl by sloužit jako rámec pro studium dějin
zahraniční politiky v osmnáctém, devatenáctém, stejně jako ve dvacátém a
jednadvacátém století. Přestože změna vnímání prostoru a času způsobená
technologickými změnami vedla k nutnosti integrovat tuto novou politiku včas, tak po
druhé světové válce sloužilo využívání moci k překonání hrozeb a obraně základních
hodnot, které tvoří trvalý prvek diplomatické zkušenosti národů, etnik a jednotlivců.
Tento model (jako každý model) nebyl vytvořen pro úspěšné vyhodnocování a měření
dopadu politik na jednotlivé zahraniční země, ale je velmi dobře navržen pro studium
politické formulace v daném časovém období. A může být použit ve srovnávacím rámci
ke studiu chování zahraničních vlád. Velká nevýhoda spočívá v tom, že zahrnuje různé
proměnné (strukturální, materiální, nemateriální, individualistické), umožňuje jim
nicméně přiřadit různé subjektivní váhy a představuje základ pro syntézu bez uvalení
rigidity a jednotnosti.
Tato práce bude mít několik axiomů, na jejichž základě bych chtěl zpracovat tuto práci.
Principy jsou převzaty z různých morálních, politických a socio-ekonomických teorií a ideologií
a jako takový je to eklektický souhrn mých ontologických a epistemologických předsudků:
(Raný realismus, globální politická ekonomie, sociální konstruktivismus)
•

Mravní snahy určitého národa se neshodují s morálními zákony, které řídí vesmír. Pravda a
modlářství se vyznačují tím, že pravda a názor byly dříve než realita. Musíme být schopni
posoudit akce / zájmy ze stejných morálních standardů, abychom se vyhnuli lacinému
pokrytectví pochlebovačů.

•

Rozdíl mezi realismem a ostatními školami je skutečný a hluboký. Realista podřídí
standardy myšlení přiměřené jiným sférám (ekonomickým, právním, morálním atd.)
politiky. Bránit autonomii politické sféry však nezohledňuje existenci a význam těchto
jiných způsobů myšlení. Znamená to, že každému by měla být přidělena jeho správná sféra
a funkce. Musí rozlišovat politický realismus s „právně-moralistickými“ přístupy k
mezinárodní politice.

•

Univerzální morální zásady musí být filtrovány přes konkrétní okolnosti času a místa.

•

Politika, stejně jako společnost obecně, se řídí „zákony“, které mají své kořeny v lidské
přirozenosti. Lidská přirozenost nicméně není predeterminovaná a je měnitelná skrze
formální a neformální instituce. Lidé mají svobodnou vůli a prostřednictvím ní a
samozřejmě moci mohou přetvářet strukturu našeho bytí.

odborové svazy a velké podniky, které si navzájem konkurují při formulaci uspořádání životů
lidí na národní a nadnárodní úrovni.
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•

Mezinárodní systém je dnes anarchický (žádná světová vláda) a ne-ergodický (nejistý, zda
se budoucnost vytvoří dnes anebo kroky v budoucnu).

•

Všechny státy mají nějaké útočné schopnosti a jsou tak schopny použít sílu proti jiným
státům.

•

Žádný stát si nemůže být jistý, že jiný stát nepoužije proti němu sílu.

•

Přežití, územní celistvost a domácí autonomie a růst bohatství jsou cílem všech států.

•

Aktéři mezinárodních vztahů jsou sice racionální, ale jejich kognitivní schopnosti jsou
ontologicky omezené, kvůli ne-ergodické povaze reality.

•

Nebudu lhát, že z historických tradicí na mně velký vliv udělal post-revizionismus a nová
škola studené války. Nicméně to neznamená, že ostatní tradice odmítám úplně. Mám
ambici, a pravděpodobně to bude z této práce patrné, že bude opravdu hodně ovlivněna
významnými zahraničními a českými historiky studené války (Leffler a jeho koncepce
studené války jako střetu o uspořádání politických ekonomik, Gaddis a jeho rozlišení mezi
asymetrickým a symetrickým zadržováním, Westad a globální studená válka, Hunt a důraz
na ideologii v americké zahraniční politice, LaFeber a jeho důraz na expanzionismus
kapitalismu, Aron a jeho důraz na imperiální podstatu USA, Nálevka, Durman, apod.).

•

Za nejméně špatnou koncepci uspořádání státu pokládám liberálně-demokratický politický
systém a hospodářský systém uspořádaný na základě Keynesovské ekonomické tradice.

•

Sympatie osobně pociťuji k západnímu systému představovanému na poválečném
uspořádání západoevropských států a Spojených států v době převládajícího liberální
konsensu, který vyvrcholil v 60. letech prostřednictvím programu Great society.

•

Sovětský systém pokládám za totalitní, vykořisťovatelský a za odcizený, stejně jako systém
neo-liberální, který převládal ve světě od 80. let 20 století. Odmítám jejich „přírodní“
představu o univerzalitě partikulárních myšlenek (jinými slovy odmítám ergodicitu v jejich
morálních koncepcích).

•

Mou velkou touhou je vyhnout se jak lacinému anti-amerikanismu, který je představován
revizionismem, tak zároveň i trapnému idealizování amerického impéria. Vím, že tento úkol
je téměř nemožný, nicméně se o něho mohu aspoň pokusit.

Interpretace a teorie konce studené války
1. Historiografie konce studené války
Dodnes se historikové přou o to, jak velký význam měla politika Ronalda Reagana
na konec studené války a pád Sovětského Svazu. Triumfalističtí historikové (např.: John
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Lewis Gaddis)20 a političtí ideologové Nové pravice a především neo-konzervatismu
(např.: Peter Schweizer) tvrdí, že za pád Sovětského svazu a komunismu může
výhradně zahraniční politika Ronalda Reagana, Margaret Thatcher a Jana Pavla II.
Tvrdí jednoduše to, že „tvrdou“, tedy jestřábí politikou nejdříve zastavil Ronald Reagan
SSSR při své expanzi do západní civilizace a především svojí hospodářskou politikou
tzv. uzbrojil Sovětský svaz. Tito autoři tedy velmi oslavují především jeho počáteční
zahraniční politiku vůči SSSR, tedy cca od roku 1981/1982 do cca 1983/1984. Henry
Kissinger, který je představitelem tradicionalistické interpretace konce studené války,
tvrdí, že za konec studené války a pád Sovětského svazu může výhradně teorie
zadržování a tlak všech amerických administrativ od Trumana po Reagana21. Sovětský
svaz se vyčerpal svým tlakem na „západní“ koalici a de facto zničil sám sebe. Henry
Kissinger je klasický realista a na základě své teorie mezinárodních vztahů dospěl
k závěru, že za změnu chování státu může pouze tlak zvenčí, nikdy se realista nebude
zaobírat vnitřními záležitostmi a otázkami věčného míru, a tak dospěl k jednoduchému
závěru, že jedině tlak zvenku mohl ukončit studenou válku. Protože však nikdy nepatřil
k velkým zastáncům Ronalda Reagana, tak odmítl interpretaci triumfalismu. Třetí
interpretace konce studené války (post-revizionistická interpretace)22 tvrdí, že velkou
roli při ukončení studené války má Michail Gorbačov a určitou roli nese teorie
zadržování, ne však politika vytlačování (politika rolling back) a samozřejmě pozitivní
roli hraje zahraniční politika23 Ronalda Reagana, avšak už se nejedná o tvrdou politiku
z let 1981-1983/1984, ale především o jeho „holubičí“ politiku, tedy druhou případně
20

GADDIS, John Lewis. Studená válka. V Praze: Slovart, 2006.
Další triumfialisté například SCHWEIZER, Peter. Reaganova válka: velký příběh o
čtyřicetiletém boji Ronalda Reagana a konečném vítězství nad komunismem.
21
KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Vyd. 3. Praha:
Prostor, 1999. Obzor (Prostor).
Mezi další tradicionalisty patří například NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka.
22
Například LEFFLER, Melvyn P. For the soul of mankind: the United States, the Soviet
Union, and the Cold War. New York: Hill and Wang, 2007.; CHOLÍNSKÝ, Jan a Mark
KRAMER. Studená válka mezi Východem a Západem. Securitas Imperii 22[online].
2013, 22(01), 27.; FITZGERALD, Frances. Way out there in the blue: Reagan, Star Wars, and
the end of the Cold War. New York: Simon & Schuster, 2000.; JUDT, Tony. A Story Still to Be
Told, The New York Review of Books 2006, č. 5. www.nybooks.com/articles/18793.; JUDT,
Tony. Poválečná Evropa: historie po roce 1945. V Praze: Slovart, 2008.
23
Reaganova administrativa aplikovala dvě až tři specifické zahraniční politiky vůči SSSR.
První období je po nástupu do úřadu do atentátu na prezidenta Reagana. V prvním období
vlastně žádnou politiku neaplikoval a soustředil se hlavně na domácí záležitosti. Druhé období
je od atentátu, skrze slavné projevy o Říši zla a projevu v britském parlamentu do cca roku
1983/1984, tedy do velkého vojenského cvičení NATO v roce 1983 a druhé prezidentské
kandidatury v roce 1984, a třetí období, tedy období po nástupu Michaila Gorbačova, tedy
období, kdy končí studená válka.
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třetí zahraniční politiku, kterou aplikoval od roku 1983/1984 do konce jeho
prezidentského období na začátku roku zázraků v roce 1989, tedy do odchodu z Bílého
domu. Tuto intepretaci zastává například Melvyn Leffler, Vladislav Zubok, Andrei
Grachev, Tony Judt a Mark Kramer. Tato teorie v současnosti vede dialog s
triumfalismem a odmítá vidět studenou válku očima velké historie. Čtvrtá interpretace
(revizionistická)24 tvrdí, že Ronald Reagan nemá žádný pozitivní vliv na konec studené
války a že hlavní kredibilitu za konec pro ně nesmyslné války má jedině Michail
Gorbačov. Tuto verzi zastávají například Archie Brown, nebo Jacques Lévessque.
Dokonce Raymond L. Garthoff, bývalý americký velvyslanec v Bulharsku, tvrdí, že Ronald
Reagan svojí politikou studenou válku prodloužil.25

Na závěr této sub-kapitoly bych rád ve dvou jednoduchých tabulkách poukázat na
sice nedokonalý a výčtem autorů pravděpodobně nedostatečný přístup několika
západních historiků ke studené válce. Tento výčet má poukázat na to, že fenomén
studené války lze chápat z různých pohledů a tyto tabulky mají sloužit jako
nejzákladnější uvedení do interpretační problematiky. První tabulka bude vycházet
z práce pana profesora Druláka a druhá tabulka bude vycházet z mého vlastního
zpracování v této diplomové práce. Chtěl bych ještě zdůraznit, že výčet autorů není
samozřejmě úplný. Pominul jsem zde významné ruské a evropské historiky a
politology. Primárně zde předkládám autory ze Spojených států.
Přístup
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idealista a
pragmatik

Agresivní
šílenec

Revizionismus

W. A. Williams

Tragický
hrdina

Postrevizionismus

raný J. L. Gaddis

Racionální
hráč

Postrevizionismus

V. Mastný

Zmatená a
naivní osoba

Postrevizionismus
Post-

M. Leffler
pozdní J. L. Gaddis

Racionální
hráč
Racionální a

24
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například MATLOCK, Jack. Reagan and Gorbachev: How the Cold War Ended. 1. Random
House Trade Paperbacks, 2005.; EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad: válka a mír v druhé
polovině 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014.
25
GARTHOFF, Raymond L. The great transition: american-soviet relations and the end of the
cold war. Washington: Brookings institution, 1994.
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tradicionalismus,
„triumfalismus“

poctivý hráč

šílenec

sovětské
expanze

Pramen: DRULÁK, Petr. Metafory studené války: interpretace politického fenoménu. Vyd.
1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-594-3.
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prodloužení
studené války
(Garthoff)

2. Schweizer: Victory
Reagan se úmyslně rozhodl vyhrát studenou válku tím, že se zaměří na
zranitelné oblasti SSSR a svojí morální, vojenskou a hospodářkou politikou uzbrojil
pomyslnou Říši zla (Vítězství skrze sílu). Toto se točilo kolem sedmi klíčových bodů
podle Schweizera:
3. skryté financování Solidarity a dalších opozičních skupin.
4. finanční a vojenská podpora mudžahedínům
5. spolupráce se Saúdskou Arábií snižováním cen ropy
6. omezit sovětský přístup k západním technologiím
7. poskytl technologickou dezinformaci
8. zapojit se do obrany Spojených států (SDI)
9. poskytovat finanční, vojenskou a logistickou podporu „třetímu světu“
Peter Schweizer patří mezi hlavní představitele triumfalistické školy konce
studené války. Společně s dalšími významnými neo-konzervativci a jestřáby věří, že
americká administrativa svojí grand strategy spustila nejenom konec studené války, ale
především zlikvidovala a ponížila tzv. Říši zla a komunismus. Tento proces následně
nastartoval období nástupu nového světového unilaterárního amerického řádu.
Schweizer rád zdůrazňuje sovětské úředníky, kteří tvrdí, že SDI uspíšily pád sovětského
impéria. Určujícími faktory pádu Říše zla byly strategické politiky, které sloužily
k odhalení sovětských slabostí z roku 1982:
•

obrovská obranná soustava,

•

sovětské nedostatky ve špičkových technologiích,

•

sovětská ekonomická zaostalost.
„Reaganova administrativa také zamezila návratu sovětské moci ve východní

Evropě tím, že podpořila podzemní snahy o svržení komunistické vlády a uložení
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ekonomických sankcí na samotném SSSR. V těchto a dalších směrech se domnívá
Schweizer, že administrativa Reagana přispěla k pádu Sovětského svazu“.26
„Písemný vývoj nejtajnějších prezidentských směrnic naznačuje, že na začátku
roku 1982 prezident Reagan a několik klíčových poradců začali mapovat strategickou
ofenzívu navrženou k útoku na základní slabiny sovětského systému. Dva kánony
myšlení Reagana řídily strategii. Prvním byl známý prezidentův antikomunismus,
vyjádřený v morálních podmínkách dobra a zla. Nevěřil tomu, že komunistické režimy
byly „jen jinou formou vlády“. Reagan byl bytostně přesvědčený o morální nadřazenosti
amerického modelu a výrazném sovětském zaostávání v ekonomických oblastech.
„Budoucí roky budou pro naši zemi skvělé, pro příčinu svobody a šíření civilizace“.
Další „Západ nebude obsahovat komunismus, překročí se komunismus, nebudeme se
obtěžovat jeho odsouzením, budeme ho odmítat jako smutnou bizarní kapitolu v lidské
historii, jejíž poslední stránky jsou ještě psány.“27
Tyto Reaganovy predispozice se projevily ve směrnici o národní bezpečnosti 75
z roku 1983.28 Základem této politiky bylo vytlačování Sovětského svazu a především
samotné povahy sovětského totalitního systému z jejich získaných pozic a základ pro
fundamentální změnu super-velmocenského vztahu. Základním imperativem, na rozdíl
od předešlých administrativ, bylo změnit sovětský systém a nikoliv s ním koexistovat.
Počátky této strategie můžeme spatřit po událostech v Polsku, kdy prezident požádal
nového poradce pro národní bezpečnost Clarka o definování nových amerických cílů
pro střední a východní Evropu (NSD-32). Základem bylo eliminovat úsilí SSSR v tomto
regionu. „Ronald Reagan objasnil, že Spojené státy nejsou ochotny rezignovat na status
quo ohledně sovětské nadvlády ve východní Evropě“. Tato směrnice byla podepsaná
v roce 1982 a zdůrazňovala tyto body:
1. geopolitická protiofenzíva,
2. tajná ekonomická válka,
3. sankce vůči SSSR kvůli Polsku,
4. přerušení možnosti získání technologií,

26

SCHWEIZER, Peter. Victory: the Reagan administration's secret strategy that hastened the
collapse of the Soviet Union. New York: Atlantic Monthly Press, 1994. str. 5.
27
tamtéž, str. 10.
28
NSDD je písemným rozkazem prezidenta, který řídí své poradce v hlavních otázkách
zahraniční politiky.
22

5. přerušení masivní nový plynovod ze Sibiře a energetický program na
Sachalinských ostrovech,
6. přerušení spolupráci s Japonskem v energetických oblastech.
Podle Schweizera hrála velkou roli cena ropy. V létě 1985 došli představitelé a
úředníci USA k tomu, že brzy dojde k výraznému snížení cen ropy na světových trzích.
Opětovné velké sblížení mezi Saudskou Arábií a USA k tomu ještě více napomohlo,
protože Saudská Arábie upozorňovala Američany na změny ve svých ropných
výrobních plánech.
Ceny se v listopadu 1985 snížily z 30 dolarů na barel na pět dolarů a následně na
12 dolarů za barel. Sovětský svaz na to tvrdě doplatil. „Pokles cen ropy byl zničující, …
Desítky miliard byly zničeny.“ Podle CIA pokles cen „podstatně sníží schopnost sovětů
zapracovat západní zařízení, zemědělské zboží a suroviny… [Toto]… přichází v době,
kdy se Gorbačov pravděpodobně spoléhal na zvýšené vstupy ze Západu pomáhat jeho
programu ekonomické revitalizace“.29
Schweizer bytostně věří, že vojenské budování síly, od SDI až po poslední
konvenční zbraně založené na špičkových a moderních technologiích, společně se
sovětskou ekonomickou slabostí snižovaly schopnost Sovětského svazu reagovat na
nové výzvy přicházející z USA. „Rychlý vývoj vědy a techniky v posledních letech
vytváří skutečné předpoklady pro vznik… ještě více konstruktivních a dosud neznámých
typů zbraní založených na nových fyzikálních principech. Schweizer cituje samotného
Gorbačova: „Soutěž, která se pod vlivem vědeckého a technologického procesu
zrychlila, zasáhla ty, kteří neúprosně zaostávali“.30
Schweizer se snaží ukázat na to, že agresivní ekonomická válka vůči SSSR byla
záměrná a že cíle, které si předsevzala, byly nejenom velkolepé, ale také splněny.
Casper Weinberger tvrdil v roce 1982, že toto plánované budování „by mohlo sloužit
jako forma „ekonomické a technické války“ proti Moskvě“.31 V roce 1985 dokonce
došlo ke zvýraznění této agresivní politiky. Došlo k vytvoření NSDD-166, které
konstruoval Robert McFarlane, aby předefinoval a posílil cíle USA v tomto regionu.
Prezident ho podepsal v březnu. Do předešlých ambicí přidává následující body:
•

závazek odolat pokročilejším technologickým zbraním,
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•

lepší vesmírná špionáž z družic,

•

absolutní vítězství v Afghánistánu,

•

proxy války ve třetím světě

•

a snaha převést válku do SSSR.

Ústředním poselstvím Schweizerovy práce je, že bez Ronalda Reagana a jeho
jestřábských spolupracovníků by oslabený Sovětský svaz nemohl být zničen a odstraněn
z mapy světa.

3. Gaddis: Strategies of containment
Gaddis zdůrazňuje význam strategie zadržování Ronalda Reagana a jeho dopad
na zeslabující se Sovětský svaz. „Ronald Reagan přišel do bílého domu, odhodlaného
ukončit détente. Cítil, že vzhledem k tomu, že detente udržovala studenou válku, mohla
by končit détente“. Přestože Gorbačov a Reagan nesouhlasili s tím, jak ukončit
vzájemně zajištěné ničení (MAD), shodli se na tom, že jaderná hrozba musí být snížena,
ne-li zcela vyloučena. „Podle Gaddise Reagan věřil, že „ani komunismus, ani jaderné
zbraně by nadále neměly existovat, a přesto détente zajistilo, že jaderné zbraně zajistily
trvání studené války“. Reaganovo zadržování se zdá být nesmírně vlivné, ale nesmíme
zapomínat, že sovětské podmínky umožňovaly jeho politiku pracovat. „Reagan
prohlásil Sovětský svaz za „zlé impérium“, které se snaží odstranit morální a
ideologickou rovnost legitimity, kterou Sovětský svaz poskytl détente“. Reagan
nezpůsobil, aby Sovětský svaz padl - Sověti se o to postarali sami. „Otřesy roku 1989
všechny překvapily. Na začátku roku 1989 nikdo nepochopil, že Sovětský svaz, jeho
impérium, jeho ideologie - a tedy i samotná studená válka - je písková hromada
připravená k pádu. Jediné, co se stalo, aby se to stalo, bylo několik dalších zrn písku.
Lidé, kteří je opustili, neměli na starosti velmoci ani hnutí: byli to obyčejní lidé s
jednoduchými prioritami, kteří viděli, chytili a někdy narazili na příležitosti. Přitom
způsobili kolaps, který nikdo nemohl zastavit. Jejich vůdcové měli na výběr jen málo.“
Reaganova politika jednoduše zrychlila pád a připravila cestu pro nový druh vůdce,
jakým byl Gorbačov. Strategie zadržování Ronalda Reagana byla:32
•

détente pomáhá zachovávat studenou válku,

•

musí být využívány americké síly a sovětské slabiny
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•

a jaderná válka nemůže být vyhrána.

Détente zachovává studenou válku, protože souhlasíme jen proto, abychom se
dohodli, a Reagan kvůli tomu nemůže pohřbít détente, aniž by vznikl strach z jaderné
války. Americká síla a sovětské slabosti jsou využívány. Reagan byl velmi pozitivní;
připomínal lidem, aby věřili ve Spojené státy. Peníze mohou porazit komunisty a to byl
důvod, proč se NSC-68 tolik zaměřila na finanční a hospodářskou stránku zadržování a
vytlačování. Reagan se dovolával toho, aby USA odhalily praskliny v sovětském
systému. Nedostatek Moskvy dodržovat lidská práva je velkou chybou, říká Reagan.
USA by měly využít lidských práv a odmítnout sovětskou nadřazenost. Jaderná válka
nemůže být vyhrána, proto pro Reagana bylo nejvyšším cílem zrušení MAD. Spoléhání
se na jaderné zbraně nemůže a nebude udržovat mír, takže jaderný pokrok musí být
úplně ukončen, nejen pozastaven. „Reagan se snažil zavrhnout koncepci MAD tím, že
navrhl Strategickou obrannou iniciativu pro rozvoj protiraketové obrany.“ Pád
sovětského státu byl způsoben těmito faktory:
•

blížil se k bankrotu,

•

měl svůj vlastní Vietnam, tj. Afghánistán,

•

vytvoření Polské unie odborů znamenalo konec komunismu.

Reagan v tomto ohledu říká, že Rusko je tak slabé, protože jeho ideologie není
srovnatelná s tím, jaký je svět. Americký ekonom Shultz argumetuje, že Sovětský svaz
má sice rakety, ale se sebou nedělá nic. „Představit si, co se stalo [v Sovětském svazu],
představte si problémové triceratopy. Z vnějšku, jak soupeři uvažovali o své naprosté
velikosti, tvrdé kůži, chvějícím se vyzbrojování a agresivním postoji, šelma vypadala
dostatečně impozantně, že se s ní nikdo neodvažoval splést. Zdánlivě oklamaly, zažívací,
oběhové a respirační systémy se pomalu zanášely a pak se vypínaly. Bylo toho jen málo
vnějších známek až do dne, kdy se stvoření našlo se všemi čtyřmi nohama ve vzduchu,
které byly ještě úžasné, ale teď nafouknuté a docela mrtvé. Morálkou bajky je, že
vyzbrojování dělá působivé exoskelety, ale samotná skořápka nezajišťuje přežití
žádného zvířete a žádného státu.“ Poukazuje na to, čeho všeho Amerika, tedy
demokracie, dosahuje. Technologické revoluce, například, nejsou kompatibilní s
marxistickými principy.
Strategická obranná iniciativa (SDI) byla vytvořena 23. března 1983. Obsahuje
schválení programu na obranu Spojených států. Odkazuje na sovětsko-americkou
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smlouvu z roku 1972, která zakazuje strategické obrany a rozkládá pilíř SALT I.
Reagan porušil předpoklad MAD, podle něhož by zranitelnost mohla přinést
bezpečnost. Důvodem je to, že tento systém protiraketové obrany učiní jadernou hrozbu
zastaralou. Sovětská reakce na SDI se obávala, že SDI může být krytem pro skutečný
útok. Gorbačov s SDI také nesouhlasil.
Reagan musel Gorbačova přesvědčit o třech věcech: (1) USA nechtějí jadernou
válku, (2) centrálně plánovaná ekonomika, spojená s autoritářskou politikou, byla
zastaralým modelem v moderním světě a (3) Sovětský svaz je tím, co je potřeba
svrhnout: utlačující impérium.
Ženevský summit proběhl 19. listopadu 1985. Gorbačov a Reagan se dohodli, že
jaderné zbraně musí být odstraněny, pokud má být odstraněna i hrozba jaderné války.
Jediným sporným bodem byla SDI, kterou prosazoval Reagan, ale Gorbačov odmítal.
Na konferenci v Reykjaviku v říjnu 1986 sice spolu nesouhlasili, ale to bylo ještě dobré,
protože si uvědomili, že mohou vyjednávat. „[Vývoj studené války] se nestal jen proto,
že Reagan přednesl projev nebo proto, že Orwell napsal knihu. [Ale] stojí za to začít s
vizemi, protože si vytvářejí naděje a obavy. Historie pak určuje, co převažuje“.33
„Reagan založil svou politiku na měnících se představách o čase, spíše než na
materiálních faktorech jako realistická perspektiva, nebo na Détente jako liberální
perspektiva“. Gaddis na závěr uvádí: „Ironií je, že Brežněv by musel udělat totéž, co
udělal i Gorbačov“. A proto nejdůležitějším příspěvkem prezidenta Reagana bylo že,
ukončil studenou válku “změnou spíše než zadržováním” Sovětského svazu. „Právě v
tom kapitalisté měli pravdu: byli lepší než komunisté, když se učili z historie, protože
nikdy nevěřili v jednu, posvátnou a tudíž nezpochybnitelnou teorii dějin.“ Reagan
vytvořil takové pozitivní podmínky, na které předseda Gorbačov nebyl ochotný
nepřistoupit.34
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4. Leffler: For the Soul of Mankind35
Leffler přináší svou analýzu konce studené války ve své syntéze o studené válce.
Reagan, Bush a obzvláště Gorbačov jsou zde hodnoceni velmi pozitivně. Právě díky
jejich konání došlo, k tomu, že konec studené války nastal v letech 1985-1990. Tihle
muži dokázali splnit to, co ostatní nedokázali. Tam, kde předchozí vedení nedokázalo
využít příležitostí, zvládli Gorbačov, Reagan a Bush ukončit studenou válku a Sovětský
svaz se během tohoto procesu rozpadl. „Reagan byl po celou dobu kritikem détente a
domníval se, že Sovětský svaz jako „Impérium zla“ má hrozné plány na světovou
nadvládu, ale nakonec změnil svůj postoj“.36
Gorbačov, i když věřil v sovětský systém, si uvědomil, že pro udržení
životaschopného hospodářství je třeba provést zásadní změny. Odvolal vojáky z
Afghánistánu, prudce snižoval sovětské zbraně a zahájil velké domácí reformy.37 Leffler
opakovaně poukazuje na to, že Gorbačov opravdu ukončil studenou válku, podporovaný
svým vztahem k Reaganovi (a Bushovi), který vyvolal dostatečnou důvěru, aby se cítil
dost pohodlně a mohl v rámci Sovětského svazu provádět zásadní změny. 38 Už se nebál,
že se Spojené státy pokoušejí svrhnout Sovětský svaz, a aby splnil své domácí cíle,
potřeboval ukončit studenou válku. „Nakonec se Američané setkali s Trumanovým
původním cílem dosáhnout 85 procent“.39
Leffler vyzdvihuje některé z hlavních událostí a časových období studené války.
Při popisu pozadí těchto událostí odvádí skvělou práci. Dotčené osoby jsou vykresleny
poměrně věrně, aby čtenáři dobře porozuměli jejich vnitřní motivaci k jejich chování.
Kromě toho věnoval velkou pozornost domácím záležitostem, které ovlivňovaly vůdce
obou národů. Leffler poskytl stejné možnosti oběma stranám konfliktu, což umožnilo
35
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relativně objektivní analýzu. Za zmínku stojí silné a slabé stránky každého vůdce, které
dávají jeho argumentům pocit autenticity. Zdůrazňuje početné nevyužité příležitosti, ke
kterým došlo během studené války.
Leffler tvrdí, že „konec studené války byl primárně způsoben aktivitou Michaila
Gorbačovova, který sloužil jako „nepostradatelný agent změny“.40 Zatímco Reagan a
Bush byli v tomto úsilí důležití, Gorbačov potřeboval ukončit studenou válku, aby se
Sovětský svaz znovu zaměřil na „skutečný slib komunismu, který se nyní ukáže jako
demokratický socialismus“.41 Kvůli jeho silnému podněcování k ukončení studené války
Američané využili slabost sovětské vyjednávací pozice. Truman na počátku studené
války uvedl, že by mohla existovat spolupráce mezi těmito dvěma velmocemi, pokud
Spojené státy dosáhly své cesty alespoň na 85%, a Leffler poukazuje na to, že „tato
politika byla dosažena do konce 80. let“.42
Reagan podle Lefflera rozhodl, že „národ, který poskytl systém, podle něhož by
lidé mohli nejlépe zažít klidný, prosperující a svobodný životní styl, by se mohl stát
vítězem studené války“.43 Napětí, které existovalo po dobu studené války, testovalo obě
supervelmoci, vojensky, ekonomicky i politicky. Oba státy „bojovaly s průřezovými
tlaky“.44 Nakonec byl pro Sovětský svaz natolik velký, že se rozpadl, zatímco Spojené
státy vydržely. V tomto smyslu Leffler tvrdí, že mnoho lidí dodnes věří, že pouze
Spojené státy vyhrály vražedný souboj mezi USA a SSSR. Současně Leffler tato přesná
slova nepoužívá. Ve skutečnosti zdůrazňuje, že „mnoho amerických politik pracovalo
na krátkodobé výhodě, ale způsobovalo dlouhodobé problémy, zejména v zemích třetího
světa, které byly příjemcem americké intervence, ať už vojensky nebo finančně“.45
Leffler se odvolává na „události z 11. září 2001, které byly výsledkem takového zásahu
datovaného od studené války“.46 Lefflerova perspektiva je, že „studená válka byla
propagována oběma stranami a skončila jen proto, že správní muži, Gorbačov a
Reagan / Bush, byli v pravý čas ve správném čase“.47 Během studené války byli
„vůdcové obou národů přesvědčeni, že jejich národ má nejlepší „vzorec pro dobrý
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život“, založený na jejich „ideologických axiomech a historických zkušenostech“.48 Byl
to Reagan, Bush, a ještě více Gorbačov, který překonal desetiletí dlouhou váhavost ačkoli se stále ještě v mnohém neshodovali v základních ideologiích, aby ukončil
studenou válku. Bylo „potřeba mnoho jejich „odvahy, představivosti a odhodlání“, aby
dospěli k mírovému závěru“.49
V tomto smyslu Leffler tvrdil, že každý vyhrál studenou válku. Zatímco
Sovětský svaz brzy přestal existovat a Spojené státy vydržely, občané obou systémů a
opravdu celý svět byli příjemci této výhry. Leffler poukazuje na to, že „na celém světě
se lidé snažili definovat svou budoucnost… tak studená válka byla skutečně bojem za
duši lidstva“.50 Po skončení druhé světové války se „Evropané, Asiaté, Afričané a
Latinští Američané začali dívat na dvě supervelmoci. Studená válka a politiky
Sovětského svazu a Spojených států zasáhly celou planetu. Studená válka vedla k
sovětskému a americkému zapojení do „občanských válek a regionálních konfliktů“ na
celém světě a k aktivní účasti na „mezinárodním systému“.51 Když studená válka
skončila, „výsledný mír dal světu příležitost vychutnat si oddech od devítiletého
zesíleného napětí“.52

5. Matlock: Great Illusion
Ronald Reagan vstoupil do úřadu v roce 1981. Chtěl skoncovat se závody ve
zbrojení a věřil, že „Détente byl jednosměrnou ulicí, kterou Sovětský svaz sledoval.“
Myslel, že může přesvědčit sovětské vůdce, že je to v jejich vlastním zájmu. „Mír není
nepřítomnost konfliktu, ale schopnost vyrovnat se s konfliktem mírovými prostředky“.
Jeho záměrem bylo vyjednávání už před nástupem Gorbačova do vedení SSSR.
„Reagan chtěl snížit hrozbu války, přesvědčit sovětské vůdce, že spolupráce by mohla
sloužit sovětským národům lépe než konfrontace a podporovat otevřenost a demokracii
v Sovětském svazu“. Sovětští vůdcové před Gorbačovem však stáli v začarovaném
kruhu ideologie, který zabránil, aby si uvědomili, že sovětská politika neslouží
skutečným zájmům Sovětského svazu. Sovětskými problémy byly zpomalení
ekonomického růstu a rostoucí rozdíly v technologickém vývoji. Brežněv brzy zemřel a
byl nahrazen Andropovem. V březnu 1983 Reagan vyhlašuje SDI. V září 1983 sovětská
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stíhačka sestřelila korejské letadlo. Existoval strach, že by sovětské posádky SS-20
mohly zasáhnout evropské metropole do 5 minut. Nato se vlády rozhodly zahájit
jednání se SSSR, nicméně nebylo dosaženo žádné dohody. Následně Adropov také
umírá a je brzy nahrazen Černěnkem. Reaganova řeč z 16. ledna 1984 identifikovala 4
hlavní oblasti, ve kterých USA s SSSR musí kooperovat:53
•

Kontrolovat zbrojení;

•

Ukončit konflikty ve třetích zemích;

•

Chránit lidská práva;

•

Zlepšit pracovní vztahy;

Dlouhou dobu trvalo, než Gorbačov konsolidoval moc v Moskvě a než si
uvědomil, že je třeba změnit politiku. Jmenoval Eduarda Ševardnadze jako ministra
zahraničních věcí. Existovaly dvě klíčové otázky. Jak zajistit, aby výzkum v oblasti
protiraketové obrany neohrozil jiné zemi, a jak zařídit stažení Sovětů z Afghánistánu.
26. dubna 1986 vybouchl reaktor jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině. Vysoce
radioaktivní částice se zvedly a šířily přes západní část Sovětského svazu až do
východní a severní Evropy. Gorbačov tímto demonstroval slabost sovětského
centrálního plánování a nebezpečí vycházející z pracovních podmínek sovětské
industrializace. „Naše rakety najdou Halleyovu kometu a létají do Venuše s úžasnou
přesností, ale vedle těchto vědeckých a technických triumfů je zřejmý nedostatek
efektivnosti při využívání vědeckých úspěchů pro ekonomické potřeby… mnoho
sovětských domácích spotřebičů má nízkou kvalitu“. Reakcí vládnoucí strany bylo
pouhé ticho a zakrývání. Nicméně tato katastrofa zdůraznila význam odstranění
jaderných zbraní pro SSSR a pro lidstvo jako takové na summitu v Reykjavíku. Jeho
výsledky by se daly shrnout v následujících bodech:54
•

Reagan a Gorbačov uvažovali o dohodě a samozřejmě obchodu o většině
kontroly zbraní hromadného ničení

•

50% snížení strategických zbraní v 5 letech,

•

odstranění všech strategických jaderných zbraní do 10 let.

Gorbačov vedle toho požadoval zastavení výzkumu Strategické protiraketové
obrany (SDI). Prezident Reagan odmítl, že by výzkum a vývoj SDI měl být pouze
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laboratorní a zamítl Gorbačovovu „podmínku“. I přes neúspěch na Islandu došlo v roce
1987 k podepsání smlouvy o zlikvidování jaderných raket, které operovaly v rozsahu od
500 po 2500 km. „Reagan, podle Matlocka, se nikdy neodchýlil od svých cílům, které
vyhlásil na své první tiskové konferenci jako prezident, když prohlásil, že vzhledem k
opačnému názoru byl ve prospěch „skutečného snížení počtu jaderných zbraní“55 Vedle
toho došlo k „zavedení“ rozsáhlých inspekcí míst, které by mohly ohrozit nově
podepsanou dohodu. Vedle samotného vyjednávání mezi USA a SSSR o zbraních
hromadného ničení docházelo v samotném sovětském Rusku k zásadní strukturální
přeměně systému. Docházelo k zavádění přestavby do praktického života. „Demokracie
je zdravý a čistý vzduch, bez něhož socialistická veřejná organizace nemůže žít
plnokrevný život“. Během těchto procesů a na konci svého prezidenství Reagan v roce
1988 navštívil Sovětský svaz a podařilo se mu vytvořit docela dobrý dojem. Během své
návštěvy veřejně oznámil, že Sovětský svaz už není Říší zla a že začíná nová éra.
„Pokud existuje ponaučení z výsledků studené války, jiné než klam marxistické ideologie a bankrot
komunistického vládního systému, je to tak, že země nemůže dlouho zaručit svou vlastní bezpečnost
vojenskou nadvládou druhých. Bezpečnost v dnešním světě, jak pochopil Michail Gorbačov, může
být nalezena pouze tehdy, budou-li země spolupracovat na jejím dosažení“. V Sovětském svazu

docházelo následně k zavádění dalších a dalších liberalizujících a demokratizujících
reforem. „Perestroika se zrodila z poznání, že problémy vnitřního vývoje v naší zemi
jsou zralé, dokonce přezrálé, pro řešení. Byly zapotřebí nové přístupy a typy akcí, aby
se předešlo sestupné spirále krize, normalizoval život a učinil průlom do nových hranic.
Lze říci, že do jisté míry byla perestrojka výsledkem přehodnocení sovětské zkušenosti“.
A dále dodává, že „podobně jako perestrojka, i glasnost se vydávala se značnými
obtížemi. [Úředníci strany] na všech úrovních pokládali nejpřísnější utajení a ochranu
autorit od kritiky zdola jako svaté svatých… oponovali glasnost v každém směru, jak
otevřeně, tak tajně, šlapali své první výhonky v místním tisku… [Ale ] glasnost probudil
lidi ze svého společenského spánku, pomohl jim překonat lhostejnost a pasivitu a
uvědomil si svůj podíl na změně a jejích důležitých důsledcích pro jejich životy.
Glasnost nám pomohl vysvětlit a podpořit povědomí o nových realitách našeho nového
politického kurzu. Stručně řečeno, bez glasnosti by nebyla žádná perestrojka“. 7. 12.
1988 během svého vystoupení na půdě OSN Gorbačova veřejně deklaroval svoji ambici
ukončit ideologickou studenou válku, dále snížit početní stavy sovětských ozbrojených
sil o přibližně půl milionu mužů a zlepšit vztahy s NATO. Došlo k odložení
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mezinárodního třídního boje a hlavním důsledkem této změny bylo zrušení tzv.
Brežněvovy doktríny. „Vedoucí představitelé zemí, které jsou v rozporu mezi sebou,
mají malou naději na řešení problémů, pokud nekomunikují vůči sobě s respektem a v
dobré víře“. Podle Matlocka a navzdory triumfalistům se Reagan už v roce 1983
rozhodl pro změnu sovětské strategie tak, aby nedošlo v jakémkoliv případě ke
zpochybnění legitimity Sovětského státu, protože pochopil, že Sověti a Gorbačov nikdy
nepřijmou pozici méněcenného aktéra a partnera Spojených států. „Vždy jsem si
uvědomoval, že nakonec musí být dohoda, řešení.“ Uvádí Reagan už v roce 1981.56
Tento „nový přístup“ byl pak aplikován v říjnu 1986 v islandském Reykjavíku, i přes
neshody ohledně SDI. Je zajímavé, jak i přes neúspěch se SDI mohlo dojít k takovému
sblížení mezi Gorbačovem a Reaganem. Velkými pomocníky Reagana a Gorbačova
byli jejich ministři zahraničí a občas také poradci. Reagan ve svém deníku napsal:
„Vlastně George provádí mou politiku.“ Bez úsilí těchto spolupracovníků (George
Shultz, Eduard Ševardnadze, Anatooly Chernyaev a další) by se nemohly transformovat
vztahy mezi Moskvou a Washingtonem do vztahu vzájemného porozumění a
spolupráce. Setkávání mezi Shulzem a jeho sovětským protějškem vedlo ke snížení
vzájemné rivality v oblastech třetího světa, jakými byly Nikaragua, Afghánistán či
Angola. Do týmu usilujícího o spolupráci mezi USA a SSSR počítá Matlock také
Anatoolya Chernyaeva, který sloužil jako sovětský asistent zahraniční politiky a který
byl velkým zastáncem reforem a pozitivních změn sbližování se Západem. Díky těmto
významným „pomocníkům“ byli jak Reagan, tak Gorbačov schopni vytvořit nové
instituce a byrokratické systémy, které napomáhaly oběma mužům při ukončování
soupeření mezi USA a SSSR a které známe stále dnes jako studená válka.
Na závěr své práce se Matlock snaží vyvrátit mýty, které podle jeho názorů
„krouží“ kolem studené války a jejího konce:57
•

Reagan věřil v komunikaci a odmítal přesvědčení, že přátelská diplomacie
je přeceňovaná a neúčinná. Tímto se paradoxně dostával do střetů s valnou
částí administrativy a establishmentu.

•

Matlock odmítá neo-konzervativní nápady, že pouze tvrdá síla způsobila
pád sovětského režimu a studené války a vytvořila svět, kde skončily
dějiny. Podle Matlocka to byl naopak Reagan, který měl pravdu. Tím, že
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Reagan vyjednával a nikoliv válčil, ukázal, že studenou válku ukončilo
vyjednávání a nikoliv síla a hrozby.
•

Oba muži definovali cíle, které byly prospěšné pro obě země. Gorbačov si
získal respekt a silnou pozici v zahraničí a Reagan zavedl rámec práce při
jednáních o ukončení studené války a stal se Gorbačovovou nejdůležitější
nápovědou.

•

Matlock se zásadně rozhořčuje nad nepochopením projevu „Pane
Gorbačove, strhněte tuto zeď“ před Braniborskou bránou z června 1987,
protože se jednalo pouze o výkřik do tmy. Matlock tvrdí, že tento šok, jak
to ostatní později interpretovali, je zavádějící. Byl to stejný výkřik do tmy,
jaký udělal JFK po druhé berlínské krizi, a nic více. Berlínská zeď nespadla
kvůli tomuhle projevu, protože faktory pádu byly v Moskvě a nikoliv
v USA či Bonnu.

•

Podle Matlocka dále Bush pomohl „vydláždit“ cestu Gorbačovovi ve
středovýchodní Evropě. Gorbačov dokázal doma v sovětském Rusku
argumentovat, že nereaguje na požadavky USA a díky tomu jak
v samotném Sovětském svazu, tak v satelitech politicky manévrovat
dostatečně dlouho, aby mohl zavádět pro něho nezbytné reformy
sovětského byrokratického a reálně-socialistického státu.

•

Díky Bushovi staršímu mohl Gorbačov jednoduše protlačit své odmítnutí
Brežněvovy doktríny do ostatních satelitů ve středovýchodní Evropě.

•

Osvobození středovýchodní Evropy z nadvlády Moskvy bylo možné jenom
díky „přátelské“ diplomacii. Díky tomu dokázal Gorbačov aspoň na určitý
čas přinutit anebo přesvědčit důležitou část sovětského byrokratického
aparátu, protože tvrdil, že jeho politika slouží zájmům SSSR a že za
žádných okolností nekapituluje před západními mocnostmi.

•

Studená válka by nemohla skončit bez toho, aby si aktéři v evropském
bezpečnostním systému mysleli, že by Německo mohlo být „svázáno“
pomocí Severoatlantické smlouvy a že sovětské Rusko nechce už odmítat
sjednocení onou zemí.

•

Podle Matlocka není možné jakkoli předvídat a předpokládat, jak by se
vyvíjela studená válka, kdyby v Moskvě a ve Washingtonu vládli jiní muži.
Možná by studená válka skončila, nebo by pokračovala, nebo by skončila
v jaderné třetí světové válce.
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•

Studená válka skončila tak, že jeden zvítězil nad druhým, ale v dohodnutém
výsledku, který využili oba aktéři.

•

Je třeba nejprve pochopit historii problému.

•

Je zřejmé, že je třeba věnovat velkou pozornost kvalitě informací a
nevyhnutelných předpokladů stejně jako v případě jakékoli jiné analýzy…
bohužel, to se nestává často.

6. LaFeber: America, Russia and the Cold War
Otázka vítězů a poražených, pokud jde o studenou válku, je pravděpodobně
neodolatelná. Měla tolik účastníků, a to jak velkých, tak menších, že by trvalo příliš
mnoho času, je všechny vypsat a určit konečné uspořádání každého z nich. Ovšem
pokud se omezíme na dvě hlavní mocnosti, USA a Sovětský svaz, odpověď je
jednodušší. Přesto se zdá, že existují dvě odlišné, ale stejně platné odpovědi. Na jedné
straně se Sovětský svaz rozpadl pod váhou své byrokracie a vojenských výdajů a byl
nahrazen ruským Společenstvím nezávislých států, které je obecně přátelské ke
Spojeným státům, takže by bylo bezpečné se domnívat, že USA „v tomto ohledu“
získaly studenou válku. Nicméně důsledky politiky studené války z obou stran konfliktu
vedly k pokračujícím globálním konfliktům a zvýšené teroristické činnosti, která je
zaměřena zejména na USA. Takže v jistém smyslu studenou válku nikdo nezískal. Ve
skutečnosti studená válka poškodila situaci nejen USA a Sovětského svazu, ale utrpěl jí
celý svět.
„Stejně jako dříve, tak i v osmdesátých letech pokročila administrativa Ronalda
Reagana, a to zejména v rétorice, velmi tvrdě vůči Sovětům. Vojenské výdaje v USA
vzrostly, když se Reagan zaměřil na „porážku Sovětského svazu během studené války“.58
Mezi roky, od Kennedyho až po Cartera, došlo k uvolnění otevřeného nepřátelství mezi
těmito dvěma národy, s détente a několika smlouvami. Reagan nicméně toužil nejenom
porazit sovětský imperialismus, ale primárně ho ponížit a pak zlikvidovat. Když
Brežněv poslal dotaz ohledně rozhovorů se zbraněmi, Reagan se odmítl účastnit a
pokoušel se do amerických antisovětských pocitů, které existovaly po celá desetiletí. On
58
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chtěl hodit Sovětský svaz na „smetiště dějin“ historie a věnoval jeho zahraniční politice
za tím účelem. Když kritizoval, že neexistuje způsob, jak získat jadernou válku, Reagan
navrhl strategickou obrannou iniciativu (SDI), aby porazil opozici. Zatímco možnost,
jak SDI někdy fungovala, byla slabá, pomohla společně s dalším nárůstem vojenských
výdajů donutit sověty také, aby zvýšily své výdaje. Vzhledem k tomu, že sověty již
ekonomicky bojovaly a dokonce dostávaly pomoc od USA, nárůst vojenských výdajů
byl pro sovětské hospodářství zničující.
Zároveň Sovětský svaz prodělal řadu změn ve vedení. „Brežněv zemřel a rychle
byl následován, jak ve vedení, tak i smrtí, Andropovem a Černenkem. Jejich zásahy do
nesouhlasu dále poškozovaly ekonomiku a vedly k tomu, že Gorbačov byl mírnější než
jeho předchůdci. Uvolnil omezování náboženských skupin a měl otevřenější pohled na
Západ. V roce 1986 vyzval k „radikální reformě“, včetně větší nezávislosti obchodních
asociací spolupracujících se Západem“.59 Gorbačov zavedl glasnost a perestrojku „a
doufal, že zlepší individuální iniciativu a restrukturalizaci ekonomiky. Hospodářství se
nicméně nezlepšilo a dokonce se zhoršilo. Koncem osmdesátých let byla ekonomika v
chaosu a etnické menšiny se bály svobody“.60
V květnu 1989 sověty uspořádaly volby pro nový „lidový kongres“, v nichž
komunisté utrpěli masivní porážku. „O méně než jeden rok později se komunistická
strana vzdala svého monopolu v Sovětském svazu. Gorbačov se pokusil zaměřit více
směrem k vládnímu modelu v západním stylu. Jediný způsob, jak by jeho reformy
uspěly, by bylo omezit výdaje, zejména v zámořských závazcích. Proto se Sověti stáhli z
mnoha zahraničních intervencí. Nakonec to bylo příliš málo a příliš pozdě“.61 Do
konce roku 1991 Sovětský svaz přestal existoval. V jistém smyslu skončila studená
válka kvůli smrti jednoho z účastníků. Jak poukazuje LaFeber, „studená válka skončila,
ale kořeny staleté konkurence mezi Američany a Rusy zůstaly…“.62 Je důležité si
uvědomit, že „napětí a konflikt existovaly mezi těmito dvěma velmocemi i před
vytvořením Sovětského svazu. Když se sovětský systém rozpadl, Amerika se dostala do
nového stavu jako bezkonkurenční síla. Nebylo jasné, jak by tyto dva národy mohly
reagovat na novou globální dynamiku“.63
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Nakonec se síla Ameriky a frustrace Ruska spojily s další otázkou roztříštěností globálního systému. Etnické, politické, ekonomické a náboženské konce
studené války způsobily fragmentaci neuvěřitelnou rychlostí. Konkrétně náboženské a
etnické obavy způsobily turbulence. „Jedna autorita poznamenala, že ačkoli
Organizace spojených národů uznala, že existuje asi 185 zemí, obsahovalo asi 250
etnicko-náboženských skupin, které by mohly argumentovat za státnost“.64 Dokonce i ve
Spojených státech vznikly „skupiny vyžadující zásadní změny v americké společnosti.
Bez Sovětského svazu, který sloužil jako společný nepřítel, začaly americké politické
skupiny zažívat vnitřní neshody. Svět se stal nepředvídatelnějším, protože se změnila
geopolitická krajina“.65

Amerika, sovětské Rusko a příběh konce studené války: postrevizionistický pohled
Názory na strategii Ronalda Reagana se různí. Podle jedné skupiny autorů chtěl
vyhrát studenou válku tvrdou silou. Podle další jí chtěl ukončit jednáním. Podle dalších
bylo jeho hlavním záměrem ukončit jaderné soupeření a jeho hlavním globálním cílem
nebylo šířit americký model, ale především usiloval o mírový svět mezi národy. Podle
dalších se zaměřil na budování ozbrojených sil, aby se připravil na jadernou válku
během třetí světové války a toužil především ponížit komunismus a Říši zla. A podle
dalších dělal vše dohromady.66 Já se domnívám, spolu s Lefflerem, že to byl především
vynikající řečník s „lidovým“ vystupováním. Toto potvrzují paměti a vzpomínky jeho
hlavním spolupracovníků.
Vedle klasického pojetí konce studené války, je však nezbytné opatrněji
pracovat s příběhem konce studené války. V roce 1981 započal Reagan svoji
ideologickou ofenzívu a rapidní zbrojení. Nicméně na základě kritiky současných
analytiků vůči triumfalistické škole se domnívám, že nejdůležitější význam byl v tom,
že se snažil ukončit jaderné zbrojení a vyhnout se potenciálnímu armageddonu. Tento
přístup byl v jeho myšlení přítomný už v roce 1981, ale plně se projevil především po
roce 1983. Je mnohdy problematické určit, jaký Reagan skutečně byl. Dokonce i během
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psaní této diplomové práce si nejsem úplně jistý ohledně jeho role a je možné, že časem
změním názor a přiblížím se opět více triumfalistické tradici jako dříve. Nicméně dnes
se domnívám, že priority roku 1983 určily jeho postoj ke „kooperativnímu“ ukončení
studené války. Snažil se pochopit „východoevropskou“ mysl a pokusil sezapojit
Gorbačova do procesu ukončení studené války. Dnes se jeví paradoxně, obzvláště
z vyprávění neo-konzervativců, jak mnoho blízkých spolupracovníků přímo pohrdalo
Reaganovým přístupem vůči SSSR po roce 1985, když nastoupil nový sovětský vůdce.
Zbytek establishmentu moc nedůvěřoval Sovětům a jako skoro všichni vysoce přecenil
schopnost sovětského režimu udržovat svoji legitimitu vůči svým občanům, ale také
vůči svým „satelitům“ ve světě a především ve středovýchodní Evropě. Byli to ti samí
“jestřábí“ členové vlády, kteří kritizovali samotného Reagana za „měkkost“ vůči
Moskvě, a paradoxně do rozpadu SSSR to byli ti samí, kteří tvrdili, že to musela být
tvrdá politika z roku 1981, která způsobila pád komunistického impéria. Reagan se
však snažil, utvořil smlouvu o jaderných zbraních a zpevnil vztah s pružným
sovětským vůdcem, který se snažil transformovat svoji vlastní zemi.
Reaganova upřímnost ujistila Gorbačova o západních mírových zájmech a především
Reagan živil dynamiku, která vyhrála studenou válku tím, že se zaměřila na způsoby,
jak konfrontaci ukončit.

7. Konec šachové partie – Čas, kontext a globální studená válka
Aktéři mezinárodních vztahů vždy operují v práci svého specifického kontextu a
reagují / přetvářejí realitu (strukturu) svým jednáním. Studená válka byla
charakterizována kontextem období:
•

konfigurace mezinárodního systému,

•

strach z Německa,

•

ideologická přitažlivost řešení problémů lidského blaha,

•

rozpad koloniálních říší a transformace globálního jihu

•

a stíny atomových a jaderných zbraní.
Na přelomu let 70. a 80. se svět ocitl ve druhé studené válce. Američané

pokládali vyrovnání SSSR a USA minimálně ve vojenských oblastech za životní
ohrožení své snahy o globální převahu moci. Proto zde byla jasná snaha získat tuto
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převahu zpět a zabránit pronikání Sovětského svazu do třetího světa.67 Moskva zase
věřila, že se Spojené státy pokoušejí opět preventivně zadržovat socialistickou revoluci
a donutit sovětské Rusko, aby se podrobilo vůli Spojených států. Mnohá veřejná
vyjádření amerických a sovětských vůdců mnohdy vedly ke zdůraznění pocitu ohrožení
obou zemí.68
Technologie zbraní hromadného ničení opět ohrožovala přežití lidského druhu
na planetě. Na rozdíl od dřívějších let vzniklo určité taboo v jednotlivých společnostech
a i autoritářských, které vedlo ke změně myšlení lidí a vůdců jednotlivých zemí.69
Jaderné zbraně mnohdy měly vést k většímu zabezpečení země, ale v 80. letech naopak
vedly k větší nestabilitě. A proto bylo pro reformy nezbytné něco udělat s jaderným
soupeřením.70 Pro Moskvu byl celosvětový ideologický boj u konce. Komunistické
strany a ideologie ztratily i poslední zbytky legitimity, kterou mělo komunistické hnutí
po druhé světové válce.71 V západní Evropě triumfoval demokratický kapitalismus,
tržní ekonomika a sociální stát. Ve východní Evropě selhaly plánované ekonomiky a
vláda jedné strany. Sovětští představitelé nutně potřebovali z jejich pohledu
restrukturalizaci sovětského socialismu. Doufali, že snižováním vojenských výdajů a
narušením nepřátelského obrazu ukončí závod ve zbrojení, přerozdělí výdaje a zaměří
se na domácí priority. Ekonomicky byl sovětský režim vždycky „slabý“, ale na rozdíl
od období druhé světové války, chtěli obyčejní občané také zažít kus svého štěstí, tak
jak ho pociťují vždy vládnoucí elity.
Jejich názor byl, že mezinárodní prostředí bylo relativně benigní. Tento názor
formovaly zejména geopolitika, ideologie a technologie. Gorbačov a Ševardnadze
zpočátku neviděli tradiční ohrožení jejich bezpečnosti a byli přesvědčeni, že jaderné
zbraně poskytují pojištění proti vnějším hrozbám. Dále věřili, že vnitřní rozpor
kapitalismu byl zmírněn. Tato predispozice však byla otřesena neočekávaným vývojem
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událostí v Německu v pozdních letech 1989 a 1990. První skutečné problémy
v tandemu Gorbačov-Ševardnadze přišly se sjednocením Německa. Německá hrozba
byla stále v ruských myslích zakořeněna. Znovu oživení německého problému
v myslích sovětských vládců se dá poměrně dobře pochopit, když se hlouběji ponoříme
do ruských dějin. Americký historik českého původů Vojtěch Mastný to vyjádřil ve své
práci o studené válce, kde se snaží poukázat na problém sovětského chápání nejistoty.
Neustálý pocit nejistoty je inherentně spjatý s ruskou identitou už od dob Mongolů a
Švédů, dále ji prohlubovaly např. napoleonské války či nacistická invaze do Sovětského
svazu. Gorbačovova generace byla generací válečnou a tyto zkušenosti se zakořenily do
identity ruských a sovětských obyvatel.72 Pojetí dvou německých států bylo pro Sověty
základním bezpečnostním imperativem, kterého se stejně jako Francouzi nechtěli vzdát.
Sovětský svaz ztratil přes 27 milionů životů a Německo bylo pokládáno za viníka obou
světových válek. I přes původní odpor vůči sjednocení obou zemí nakonec Moskva,
Paříž a Londýn ustoupily a přistoupily na sjednocení.73
Mezinárodní systém a mapa světa se změnily, stejně jako po druhé světové
válce. Druhá světová válka pomohla vytvořit bipolární systém a zlikvidovat národní
koloniální impéria. Na konci 80. let znovu došlo k velkým změnám. Pro někoho
samozřejmě velmi pozitivní (velké kapitalistické firmy, neo-liberály, lidskoprávní
aktivisty anebo různé diktátory spjaté se Západem) a pro někoho velmi negativní (ruské
velko-nacionalisty, stalinisty a skutečné marxisty). Čas se změnil a hodnoty také. Byly
vytvořeny nové instituce, které ale prošly obrovskými změnami. Rusové se pro
krátkodobé období vzdali své globální pozice za dohodu o sjednocení Německa a
nerozšiřování NATO v situaci, kdy občané západního a východního Německa už po dvě
generace žili v míru pod kontrolou spojenců z dob války. Francouzi vyměnili sjednocení
za pokračující integraci Evropy a Britové si uvědomili svoji problematickou pozici ve
světě po konci svého impéria. Sjednocené Německo bylo stabilizováno ve strukturách
NATO a Sověti to pochopili. Gorbačov řekl Bakerovi, že „přítomnost amerických
vojsk“ „by mohla být velmi konstruktivní a pozitivní v situaci, kdy se vyvíjí… opravdu
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nechceme vidět opakování Versailles …“.74 Na rozdíl od předešlých dob to byli Sověti
sami, kdo požadoval od Američanů, aby se angažovali aktivně v Evropě.75

8. Jak tedy skončila studená válka? – mezi Reagan scholl a anti-Reagan
school
Podle zastánců Strategie pro vítězství existuje dostatek empirických faktů
ohledně snahy Reagana vyhrát studenou válku skrze sílu.76 Poukazují na směrnice
národní bezpečnosti (NSDD) 32 a 75. Směrnice vznikly v roce 1982 a na počátku
následujícího roku. Hlavní cíle lez shrnout v následujících bodech:77
•

budovat sílu,

•

omezit a ukončit sovětskou expanzi,

•

výchovou změnit sovětské impérium (do maximální možné míry)

•

a vyjednávat
Paradoxní je, jak málo zdůrazňují vnitřní spory uvnitř samotné administrativy.

Boje se vedly mezi ministerstvem zahraničí a obranou a poradci národní bezpečnosti
(Shultz a Weinberger). Stejně jako během Carterovy administrativy (Vance a
Brzezinski). Další spory se vedly uvnitř Bílého domu a to mezi Jamesem Bakerem,
Michaelem Deaverem, Edem Meesemem a Nancy Reaganovou. Byl to právě Ronald
Reagan, který se pohyboval mezi všemi a „manévroval“ mezi jednotlivými stranami.
Někdy převládli jestřábové a někdy naopak holubice. Během Reaganova prezidentství
to samozřejmě nikdo v zásadě nevěděl a všichni se zaměřili primárně na „velké“
projevy. To byla samozřejmě chyba a v současnosti se můžeme na základě dnes
dostupných informací a historických interpretací podívati dovnitř pomyslné černé
skřínky.
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Tyto interpretace takových velikánů amerického grand strategy
zajímavě a poutavě poukazují na tyto směrnice.78 Problém nastává v otázce sporů a
následném rozložení moci v rozhodovacích pozicích uvnitř establishmentu. Pro mě
a pro autory jako Leffler, Fitzgerald, Matlock je fundamentální to, že velcí
jestřábové ve vládě nehráli tak zásadní roli jak mnozí zdůrazňují, protože z vlády
odešli. Richard Pipes odešel „už“ v listopadu 1983 z pozice poradce v Národní
bezpečnostní radě. Ministr zahraničí Alexander Haig ho následoval a Clark se
v Bílém domě také dlouho neudržel. Jack Matlock na žádost nového ministra
zahraničí George Shultze nastoupil do Bílého domu jako nový „dvorní“ sovětolog,
který zdůrazňoval potřebu chápat „mysl“ ruského člověka.
Během následujících sobot po odchodu Pipese docházelo k pořádání snídání
pro vyšší úředníky, které pořádal sám Matlock. Účastnili se jich vedle samotného
Matlocka také George Schulz (ministr zahraničí a zastánce vyjednávání), Casper
Weinberger (ministr obrany a významný představitel neo-konzervatismu a tvrdé
politiky), viceprezident Bush a Bud McFarlane (poradce národní bezpečnosti).
Matlock následně tyto schůzky popisuje takto: „ale nikdo netvrdil, že Spojené
státy by se měly snažit, aby Sovětský svaz zkolaboval. Vše nasvědčovalo, že
sovětští představitelé čelí problémům, ale rozumí se, že v USA se snaží
zneužít jejich odporu, spíše než měnit a zmenšit je. Prezident Reagan byl ve
prospěch zvýšení tlaku na Sovětský svaz, ale jeho cílem bylo přimět sovětské
vůdce vyjednávat rozumné dohody, ne rozbít zemi“.79 Budeme-li pokládat
tyto informace za autentické a snad není důvod tomu nevěřit, pak zde došlo
k určení zásadních cílů reaganovské politiky vůči sovětskému režimu.
Můžeme je popsat v následujících bodech:80
•

snížit používání a hrozbu síly v mezinárodních sporech,

•

menší vyzbrojování,

•

zavedení minimální úrovně důvěry s nadějí na ověření
minulých dohod a efektivního pokroku v oblasti lidských práv,

•

opatření pro budování důvěry a bilaterální vztahy.
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Je zajímavé, že nikomu nešlo o zpochybnění sovětského režimu, či o
získání vojenské převahy anebo dokonce, a to je hlavní argument vůči
triumfalistické škole, ale i Anti-Reagan School, nechat zhroutit Sovětský
svaz. Matlock tuto politiku nazývá „politikou realismu, síly a vyjednávání“.
Realismus znamenal, „že naše soutěž se Sovětským svazem je fundamentálním
vztahem a není možné předpokládat rychlé řešení.“ Síla znamenala, že s Kremlem bylo
nutné „bojovat“ efektivně, zatímco cílem jednání bylo snížit napětí a nikoliv skrývat
rozdíly.81
Vedle sebe tedy existují směrnice z roku 1982/1983, které lze shrnout do těchto
bodů:82
•

dosáhnout drtivé vojenské síly,

•

ochromit sovětskou ekonomiku

•

a zničit komunistický způsob života.

Vedle toho je zde setkání pořádané Jackem Matlockem ze 17. Listopadu téhož
roku. Ministr zahraničí Shultz představil své memorandum o sovětsko-amerických
vztazích, které se velmi blížilo snídani pořádané Matlockem.83 Cílem bylo dosáhnout,
podle slov Shultze, „Trvalé a výrazné zlepšení americko-sovětských vztahů“:84
•

doufal v dosažení vojenské parity,

•

vyjednat snížení zbraní,

•

modulovat soutěž v zemích třetího světa,

•

vyhnout se armageddonu.

Samotný Reagan nikdy nebyl tak jednoznačně politicky a intelektuálně stálý.
Mnoho obdivovatelů z řad neo-konzervativní „pravice“ věří, že byl tvrdý a přesvědčený
americký konzervativec, který měl jasně určené priority (a někdy to tak skutečně i
bylo), ale mnohdy to byl velmi citlivý muž, který o svých rozhodnutích hluboce
přemýšlel a dokázal měnit své politiky. Tuto změnu myšlení můžeme ilustrovat na jeho
pohledu vůči SSSR. Abychom byli také „spravedliví“ vůči kritikům z řad levice, kteří
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mají v mnohých otázkách správné závěry (AIDS, Aféra Írán-Contras, sociální problémy
v USA, vytvoření predátorského kapitalismu), tak by bylo správné, kdyby přidali
Ronaldu Reaganovi i něco pozitivního (lidové vystupování, kdy snobský úřad
prezidenta aspoň rétoricky přiblížil obyčejným Američanům, anebo to, že když ho
někdo jako osoba, ne bohužel jako sociální skupina, požádal o pomoc, tak se snažil mu
vyhovět, anebo to, že byl snad první prezident USA po válce, který zvednul mzdy
obyčejným zaměstnancům Bílého domu a to i černošskému personálu). Obraz Ronalda
Reagana neodpovídá ani pravicovému a ani levicovému pohledu. Ronalda Reagana
musíme chápat primárně jako složitou a zajímavou postavu, vycházející ze specifické
americké kultury, která není ani lepší a ani horší než naše evropská anebo ruská či
dálněvýchodní civilizace.
Richard Allen později vzpomínal, jaký byl Reaganův pohled na studenou válku
v roce 1977. Reaganův pohled byl velmi útočný a jednoznačný. „My vyhrajeme, to
přijde“, tvrdil Reagan v soukromém rozhovoru. Allen vzpomínal, že byl doslova
ohromen jednoduchostí jeho bytostného přesvědčení. Thomas Reed85 ve své práci
uvádí, že tato slova tvoří pravděpodobně nejdůležitější klíčovou hodnotu a rámec pro
konečnou strategii vítězství ve studené válce. V roce 1980 doprovázel Ronalda Reagana
během jeho předvolební kampaně politický konzultant Stuart Spencer. Spencer se
zajímal, co je Reaganovým skutečným cílem: „Proč to děláš, Rone?“ a Reagan bez
jakéhokoliv čekání konstatoval, že jeho cílem je „konec studené války“. Podle Reeda
tedy můžeme Reaganův pohled charakterizovat v následujících bodech:86
•

nezbytnost nalezení úspěšné cesty ve studené válce,

•

soustředění na slabiny sovětského režimu,

•

strach z jaderné války

•

a konečně jeho negativní vztah k détente.
Na rozdíl od neo-konzervativců tvrdí, že Reagana přesto nemůžeme pokládat za

pomyslného jestřába. „Reagan nebyl jestřáb a nechtěl „porazit“ Sověty. Podle Reagana
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bylo v životním zájmu dotyčných zemí „ukončit tuto věc“. Reagan podle Reeda
skutečně věřil v to, že je schopný úspěšně uzavřít kapitolu studené války vítězně.87
Reaganův ministr zahraničí George Shultz naopak dochází k závěru, že žádná
strategie zničení Sovětů ve skutečnosti neexistovala. Naopak opět zdůrazňuje koncepci
sovětské politiky z roku 1983. Významný člen administrativy, ministr obrany Casper
Weinberger, zase poukazuje na jednoduchost amerického přístupu, který lze
charakterizovat velmi výstižně: „vyjednávat z pozice síly“. Pozdější ministr zahraničí
James Baker poukazuje především na pragmatismus, dosažení míru přes rozvoj
vojenské a technologické síly. Nicméně zdůrazňuje snahu vyhnout se rozpadu sovětské
říše anebo dokonce zničení komunistického státu.88
Valná část establishmentu ve skutečnosti nevěřila, že by mohla studená válka
v nejbližších letech skutečně skončit. Ředitel agentury pro kontrolu, Adelman, byl
velmi skeptický a svůj postoj k Reaganovi charakterizoval takto: „Neměl žádné znalosti,
žádný pocit a žádný zájem o to, zda se jedná o rakety, hlavice, SEP [Selective
Employment Plan] …“. Během jednání v Reykjavíku v roce 1986 došlo k navázání
vztahů, i když z původního pohledu negativních, se sovětským vůdcem v otázce
atomových zbraní. Podle Adelmana byl nicméně prezident mimo realitu. Když k tomu
Reagan přidal ještě potřebu sdílet SDI se Sověty, tak byl v rámci establishmentu
prezident pokládán za „blbce“. Nikoho tehdy určitě nenapadlo, jak zásadní význam
může tento „pozitivní“ typ politik přinést plody, i když krátkého, míru. Prezident
Reagan byl složitou osobou a snad kromě svých nejbližších neměl nikdy skutečně
hluboký vztah se svými spolupracovníky. A proto ani jeho obdivovatelé zprava a ani
zarytí kritici zleva skutečně nepochopili myšlenkové pochody tohoto velkého státníka,
který se svým jednáním zařadil mezi takové osobnosti moderních dějin jako například
FDR Churchill anebo Gándhí, Na závěr tohoto odstavce bych rád ještě zdůraznil pár
slov, které věnoval prezidentu Reaganovi právě Adelman: „Jsem tak překvapený
změnami, které udělal, a jak to změnilo náš svět. Prezident byl „neproniknutelný““.
Adelman tedy dodává, že Reagan svým jednáním zásadně změnil svět, minimálně
z vojenského hlediska, k lepšímu.89
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Asi by bylo správné dodat, že tento můj pozitivní vztah neznamená, že bych
souhlasil se vším, co Reagan dělal. To samozřejmě ne. Stejně tak uznávám, že pro ruské
imperialisty je konec studené války velmi hořkým příběhem, protože Moskva v něm
ztratila, nebo se spíše vzdala role globálního impéria. Stejně jako lord Palmerston
věřím, že doma má být klid a „mír“ a chaos má zůstat mimo něj. A Rusko, i když je
civilizačně mimo Evropu, stejně jako anglo-saské země (Velká Británie, USA) přesto
hrají zásadní roli v evropské bezpečnosti, i když mnohdy negativní. V tomto odstavci
jsem se pokusil blíže osvětlit, proč vidím jak v Reaganovi, i když představiteli
snobského amerického konzervatismu, tak v Gorbačovovi, muži, který chtěl obnovit
marxismus-leninismus, pozitivní osoby.
Existuje dále ale obrovské množství analytiků a historiků, kteří věří, že SDI a
celková vojenská aktivita USA byly rozhodující pro ukončení studené války.90 Jeden
z významných rusistů, Robert Service, poukazuje na diskuzi ohledně SDI. Podle
Service Gorbačov ve skutečnosti ignoroval SDI jako hrozbu pro sovětský režim. Ke
stejnému závěru následně dochází také William Taubman. „Stručně řečeno, SDI byl
druhotným faktorem, který Gorbačeva přiměl k tomu, aby udělal kurz, který udělal“.91
Konec studené války určovalo mnoho událostí a procesů ve světě. Přes pád
Berlínské zdi až po sjednocení obou německých států a rozpad SSSR. V tuto chvíli se
mnohem více přikláním k tomu, že asi největší význam, vedle vojenských operací ve
třetím světě a technologických změn, měla ztráta poslední legitimity reálně
socialistických zemí a to právo na sice limitovaný, ale přesto konzumní styl života.
Kromě akcí americké vlády (kombinace síly ve třetím světě, realismu při posuzovaní
východoevropské mysli a vyjednávání ohledně zbraní hromadného ničení) 92 bych
důvody konce studené války shrnul do následujících bodů:93
•

socioekonomické a sociopolitické znechucení ve východní Evropě,

•

strukturální problémy v oblasti sovětské ekonomiky,

•

národnostní konflikty uvnitř Sovětského svazu a intervence ve třetím světě,
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•

Gorbačovovy politiky a předvoleb,

•

vnitřní politika Kremlu a diplomatické vztahy mezi Gorbačovem a Georgem
Bushem, Helmutem Kohlem a Françoisem Mitterandem.
I přes názory mnohých94 se mi dnes zdá, že studená válka skončila kvůli tomu,

že se SSSR nedokázalo vyrovnat Spojeným státům v nabídce společenských služeb,
které by měly být poskytovány svým občanům (lidská práva, materiální statky).95
Můžeme říci, že se sovětský modernizační model nedokázal vyrovnat s představami
obyčejných lidí v sovětském impériu o ať už skutečném, či vymyšleném bohatství a
prosperitě mimo sovětský blok.96 Dnes si dovolím říci, že americký modernizační
model taky není úžasný, a i když ve srovnání se sovětským modelem nabízí mnohem
více, tak stále disponuje obrovskými problémy, které dnes vidíme (nerovnost,
predátorský kapitalismus, spor centra a periferie). Mnozí lidé, kteří skutečně
rozhodovali o uspořádání politických ekonomik, tak došli k závěru, že je nutné se
připojit k tehdejšímu modernizačnímu modelu Západu (neoliberalismus).
Podle Lefflera si „Reagan zaslouží uznání za pochopení těchto trendů a jejich
vychvalování“. Vedle samotného Reagana si velké uznání zaslouží i všichni
spolupracovníci, kteří, ať vědomě či možná i nevědomě, využili změny v globální
ekonomii pro dosažení výhod k dosažení skutečné hegemonie v mezinárodním
systému.97 I přestože se nedomnívám, že americké snahy byly jediným důvodem
ukončení studené války,98 tak zásadně přetvořily svět, i když pouze pro menší část těch
mocných a bohatých. Jednotliví autoři se odlišují v tom, jaké byly skutečné pozitivní
impulsy prezidenta Reagana:
•

Adelman zdůrazňuje Reaganovu touhu po skutečných škrtech ve zbrojení.

•

Shultz zdůrazňuje vyjednávání po roce 1983.

•

Baker zdůrazňuje schopnost Reagana vyjednávat a přemýšlí o jeho
pragmatismu.
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•

Matlock zdůrazňuje vyjednávání, které na rozdíl od veřejného vystupování,
preferoval už od prvních dnů v úřadu amerického prezidenta.
Poprvé se Reagan a Gorbačov setkali v říjnu 1985 a to v Ženevě. Prezident se na

setkání opravdu těšil a doufal, že je připraven. Byl přesvědčen o dostatečné vojenské
síle a o svých vyjednávacích schopnostech ve srovnání se sovětskou slabostí
v ekonomických oblastech.99 Jak upozorňuje Leffler, USA byly vždy ekonomicky a
vojensky silnější. Proto hlavní bezprecedentní nový prvek americké politiky vůči SSSR
byl především Reaganův cit a empatie. Reagana děsila jaderná válka.100 Zpočátku byl
totálně neznalý ohledně sovětské/ruské kultury, historie a identity. Podle Matlocka to
bylo právě toto „doučování“ o sovětské historii a kultuře, které vysvětluje jeho rostoucí
empatii pro protivníka, a především schopnost překročit svoji vlastní etiku autenticity
(partikularitu) pro přežití lidstva (univerzalitu).101 Kvůli tomu později akceptoval
sovětské vnímání SDI, protože věřil že „Sověti pravděpodobně nevěří nám
[Američanům]“. I v době velkých obtíží sovětského státu (Černobyl, vnitřní pnutí)
podporoval dohodu místo toho, aby využil své příležitosti a „srazil“ Říši zla na kolena.
Cílem bylo vytvořit proces, sérii setkání, „aby se zabránilo válce při řešení našich
rozdílů v budoucnu“.102 Po roce 1985 můžeme americký přístupy charakterizovat
takto:103
•

Žádný rozpad Sovětského svazu nebo vymýcení komunismu,

•

Snaha vytvořit strategii vyjednávání, která by zredukovala zbraně,

•

Tlak na skutečné škrty zbraní,

•

Obava z jaderné války,

•

Snaha podělit se o SDI,

•

Snaha zrušit jaderné zbraně,

•

Skryté financování Solidarity a dalších opozičních skupin,

•

Finanční a vojenská podpora mudžahedínům,
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•

Spolupráce se Saúdskou Arábií snižováním cen ropy,

•

Omezit sovětský přístup k západním technologiím, vyjma SDI,

•

Poskytovat finanční, vojenskou a logistickou podporu „třetímu světu“.
Jak je vidět výše, tak vedle sebe existovaly oba přístupy k SSSR. Jak tvrdá

politika založená na představě o americké nadřazenosti a nevědomosti ohledně zbytku
světa, tak samozřejmě i přátelská diplomacie, jak jí označili Shultz, Dobrynin a
Ševardnadze.104 Já se domnívám, že po roce 1985 převládla v Bílém době přátelská
diplomacie105 nad neo-konzervativní diplomacií, i když například v případě ropy a
Saudské Arábie výrazně převážila právě tvrdá politika. Konference v Reykjavíku
později v Gorbačova vzbudila dojem, že s Reaganem lze vyjednávat.106
Sovětští vůdci došli k závěru, že prezident Reagan je sice houževnatý muž, ale
také je člověkem, který je dostatečně flexibilní k tomu, aby Gorbačov mohl získat
dostatek času pro transformaci sovětského byrokratického státu. Samozřejmě nevíme,
jak by vypadala situace, kdyby v USA vládli demokraté, kdyby byl prezident podle
práva sesazen po aféře Írán-Contras (Írán-Gate). Asi by se mi jejich model vládnutí
uvnitř Spojených států líbil (sociální politika, snižování nerovností), ale není jisté, jaký
by byl jejich vztah k Rusku. Nezapomeňme, že během republikánských vlád byly
vztahy s Moskvou většinou mnohem lepší než během demokratických vlád. Nevím,
jestli to bylo kvůli spíše „levicovějšímu“ charakteru demokratů, anebo kvůli asi více
„imperiálnějšímu“ pojetí liberalismu. Toto je otázka, kterou bych si dovolil nechat
otevřenou pro budoucí historiky, politology a politické ekonomy.107
Reagan vedle udržení statu quo ve třetím světě, i za cenu obrovského utrpení
obyvatel jednotlivých zemí (Střední Amerika, Afrika) poskytl dostatečně flexibilní
prostředí Gorbačovovi, aby oba nevědomky dopomohli ke kolapsu sovětského státu,
který ani jeden z nich nechtěl. Oba muži se tedy zasloužili o tyto výdobytky svého
vyjednávání:108
•

Zastavili závody ve zbrojení a ukončili studenou válku, aby Gorbačov mohl
obnovit socialismus.

104

SHULTZ, Turmoil and Triumph, str. 131.
SHULTZ, Turmoil and Triumph, str. 145.
106
SAVRANSKAYA and BLANTON, Superpower Summits, str. 136–37.
107
LEFFLER, Melvyn. Ronald Reagan and the Cold War: What Mattered Most, str. 84.
108
ZUBOK, Failed Empire; LEFFLER, Melvyn P, For the Soul of Mankind, 455–61;
LEFFLER, Melvyn. Ronald Reagan and the Cold War: What Mattered Most.
105

48

•

Gorbačov chtěl snížit vojenské výdaje, urychlit ekonomiku a zlepšit
sovětské životní podmínky.

•

Reaganova tvrdohlavá trpělivost podněcovala Gorbačova k podepsání
smlouvy o jaderných zbraních a k ústupu z Afghánistánu.

•

Reaganova upřímnost, přívětivost a dobrá vůle povzbudily Gorbačova k
přesvědčení, že Sovětský svaz nebyl ohrožen zahraničními protivníky a
silnějšími ekonomikami.

Reaganovým cílem, za který by měl být i kritiky zleva, ale i zprava pochválen,
tak byla jeho snaha ukončit studenou válku. Pacifisty určitě potěší jeho snaha zabránit
armageddonu a zrušit jaderné zbraně. Skutečné lidskoprávní aktivisty potěší jeho kladný
vztah k lidským právům a k náboženské svobodě, i když samozřejmě mámo důkazy o
potlačování právě lidských práv (Střední Amerika, Jižní Afrika) ze strany americké
vlády a jejích spojenců, ale ve své hlavě lidská práva podporoval. Reagan a jeho poradci
chtěli využít sovětských zranitelností a slabostí, aby posílili postoj Ameriky v
mezinárodních záležitostech a vytvořili globální impérium. Ale každý usiluje o
hegemonii, a pokud je imperialismus veden pouze politickými a ekonomickými a
nikoliv kulturními a morálními faktory jako například během vlády neo-konzervativců
po konci studené války, tak se to dá akceptovat. Americké posilování nicméně podle
Gorbačova neohrožovalo sovětskou bezpečnost, protože věřil v dohodu ohledně
německé otázky. Když prezident Reagan předával pomyslnou štafetu Bushovi staršímu,
zastával vůči SSSR přístup, který si dovolím shrnout v následujících bodech:109
•

Vytvořit proces snižování zbraní,

•

snížit napětí,

•

prosazovat lidská práva a náboženskou svobodu,

•

podporovat stabilitu a mír

•

a hlavně nezničit SSSR a stabilizovat region středovýchodní Evropy.

Američané věřili a já s nimi souhlasím, že Gorbačov chtěl zlepšením své ekonomické
situace zvýšit moc a sílu SSSR ve světě, protože každý aktér mezinárodních vztahů
usiluje o hegemonii a impérium. Ať už je to náš spojenec anebo nepřítel. Na konci 80.
let to nicméně nebylo na pořadu dne a to ani v USA a ani v sovětském Rusku.110
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Všichni předpokládali pokračující existenci SSSR a nikdo neočekával svobodné volby
v jednotlivých částech rozpadajícího se impéria.111
Na závěr bych chtěl předložit souhrn pozorování základních fundamentů studené
války podle Jacka Matlocka, které by nám měly pomoci při analyzování mezinárodních
vztahů a rusko-amerického soupeření, které trvá dodnes.112
•

Závody ve zbrojení byly taženy politickými a psychologickými faktory, které
nesmí být pokládány automaticky za vojenské anebo obranné.

•

Zbrojní závody obvykle nemůžou být zastaveny kontrolou zbraní, ale je
potřeba řešit základní politické příčiny.

•

Ani jediná teorie mezinárodních vztahů nedokázala předvídat konec studené
války.

•

Mezinárodní vztahy jsou v konečném důsledku kontrolovány lidmi.

•

Politika je záležitostí kultury.

•

Nekomunikace je slepá ulička diplomacie.

•

Velká, dobře financovaná zpravodajská agentura nemusí nutně vykonávat
dobrou zpravodajskou činnost.

•

Stejná forma vlády se nesmí překládat automaticky do pojmů „přítel“ anebo
„spojenec“.

•

Studená válka jako jediný faktor zhroucení Sovětského svazu je mýtus.

•

Studená válka skončila mnohem dříve, než se Sovětský svaz rozpadl.

•

Rozpad SSSR byl způsoben jak vnitřními faktory, tak vnějšími faktory.
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Závěr
Akademičtí pracovníci se boudou ještě dlouhou „hádat“ o to, jakým způsobem
skončila studená válka. A pravděpodobně se nikdy nedobereme skutečnému reálnému
narativu, který by nebyl ovlivněn ideologií Západu anebo Ruska. Podle Lefflera by bylo
chybou ztrácet se v debatách o nadřazenosti jednotlivce, národního nebo
mezinárodního.113 Dochází k závěru, že zde byla souhra osobní agendy, domácí
ekonomické imperativy, ideologické impulsy a vyvíjející se nové geopolitické
uspořádání moci. Já hodnotím Reaganovo jednání v 80. letech po tolika letech převážně
pozitivně. Snažil se, tak jak se má snažit každý, budovat sílu a zároveň se vyhnout
armageddonu. Vyjednával o jaderném odzbrojování a udržoval status quo ve třetím
světě i za cenu obrovských nevinných obětí. Podařilo se mu něco, co jiný americký
prezident nedokázal. Ve vládci z Kremlu vyvolat pocit, že sovětská bezpečnost není
ohrožena západní velmocí a tím pádem se může zaměřit na transformaci byrokratického
státu. Dnes samozřejmě víme, že v otázce rozšiřování NATO Američané tak trochu
nedodrželi své slovo a že Gorbačovovy reformy za prvé přišly pozdě a za druhé byly
vedeny mnohdy ne úplně správnou cestou, které nakonec vedly k rozpadu SSSR, ale to
je samozřejmě už jiný příběh.114
Přínos Reagana ke konci studené války byl výrazný. Ať už mají pravdu
triumfalisté ve světě anebo v Čechách, či jejich kritikové, tak i když nepatřím
k ideologickému táboru ani Ronalda Reagana, ani Gorbačova, tak bych chtěl oběma
mužům vyjádřit velký dík za, i když krátkodobé, tak úžasné období relativního bezpečí
v Evropě, kterou obzvlášť lidé jako já velmi kvitují. Přestože ani jeden z nich a ani
nikdo z poradců či mnohých analytiků neočekávali konec studené války či dokonce
kolaps Sovětského svazu, tak nezamýšlené jednání všech přineslo tento blahodárný mír
mezi velkými národy světa, jakými jsou Američané a Rusové. Odvážné jednání obou
vůdců vedlo k uznání socioekonomického a technologického zaostávání SSSR a
v ideologické nepřitažlivosti sovětského byrokratického systému. Gorbačov dospěl
k závěru, že pro nutné reformy potřebuje čas, a proto se snažil aspoň na krátkodobé
období utlumit americko-sovětské soupeření o ovládnutí světa (pozastavit závody ve
zbrojení, ustoupit ze třetího světa).115 Dnes víme, že jeho reformy byly nejdůležitějším
faktorem pádu sovětského impéria, ale to v době počátku těchto reforem nikdo nevěděl
113
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a ani nepředpokládal. Nevědomky spustili socioekonomické a sociopolitické procesy,
které ukončily krátké dvacáté století a přivedly svět do nového „světového“ řádu
založeného na neo-liberálním řádu.
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LÉVESQUE, Jacques. The enigma of 1989: the USSR and the liberation of Eastern Europe.
Berkeley: University of California Press, c1997. ISBN 978-0520206311.
LIDDELL HART, Basil Henry a Basil Henry LIDDELL HART. Strategy. 2nd rev. ed. New
York, N.Y., U.S.A.: Meridian, 1967. ISBN 978-0452010710.
LIDDELL HART, Basil Henry a Basil Henry LIDDELL HART. Strategy. 2nd rev. ed. New
York, N. Y., U. S. A.: Meridian, 1967. ISBN 9780452010710.
LIPMANN, Walter. U. S. Foreign Policy: Shield of the Republic. 2. New York: Johnson
Reprint, 1971. ISBN 978-0384329058.
MANN, Jim. The rebellion of Ronald Reagan: a history of the end of the Cold War. New York:
Viking, 2009. ISBN 9780670020546.
MARLO, Francis H. Planning Reagan's war: conservative strategists and America's Cold War
victory. Washington, D.C.: Potomac Books, c2012. ISBN 978-1597976671.
MATLOCK, Jack F. Superpower illusions: how myths and false ideologies led America astray-and how to return to reality. New Haven: Yale University Press, 2010. ISBN 978-0-300-137613.
MATLOCK, Jack. Reagan and Gorbachev: How the Cold War Ended. 1. Random House Trade
Paperbacks, 2005. ISBN 978-0812974898.
MILLER, Chris. The struggle to save the Soviet economy: Mikhail Gorbachev and the collapse
of the USSR. Chapel Hill: University of North Carolina Press, [2016]. New Cold War history.

56

NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. Dějiny do kapsy. ISBN 80725-4327-X.
NJØLSTAD, Olav. The last decade of the Cold War: from conflict escalation to conflict
transformation. New York: Frank Cass, 2004. ISBN 0-7146-5464-7.
PRADOS, John. How the Cold War ended: debating and doing history. Washington, D.C.:
Potomac Books, c2011. ISBN 978-1597971751.
PRADOS, John. How the Cold War ended: debating and doing history. Washington, D.C.:
Potomac Books, c2011. ISBN 978-1597971751.
REAGAN, Ronald a Douglas BRINKLEY. The Reagan diaries. New York: HarperCollins,
c2009. ISBN 00-613-4623-3.
REAGAN, Ronald. An American life: The Autobiography. New York: Simon and Schuster,
1990. ISBN 06-716-9198-8.
REED, Thomas C. At the abyss: an insider's history of the Cold War. New York: Presidio
Press/Ballantine Books, c2004. ISBN 08-914-1821-0.
SAVRANSKAYA, Svetlana, Thomas S. BLANTON a Anna MELYAKOVA. The Last
Superpower Summits: Gorbachev, Reagan, and Bush : Conversations That Ended The Cold
War. New York: Central European University Press, 2016. ISBN 9789633861714.
SAVRANSKAYA, Svetlana, Thomas S. BLANTON a V. M. ZUBOK. Masterpieces of history:
the peaceful end of the Cold War in Eastern Europe, 1989. New York: Central European
University Press, c2010. ISBN 978-963-9776-777.
SEBESTYEN, Victor. 1989: pád východního bloku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN
978-80-251-3235-7.
SERVICE, Robert. The End of the Cold War, 1985-1991. New York, NY: PublicAffairs, 2015.
ISBN 978-1610394994.
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