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Anotace
Práce se zabývá demokratizační politickou reformou Generálního tajemníka ÚV
KSSS Michaila Gorbačova z let 1988 až 1989, jakožto významným zlomem širšího
reformního procesu perestrojky.
Důraz je kladen hlavně na vnitropolitické předpoklady spuštění reformy,
na teoretická východiska iniciátorů reformy, dále na její samotný obsah spočívající
převážně v nové institucionální podobě legislativy, v novém soutěživém volebním
systému do zákonodárných institucí a také v radikální reformě stranického aparátu
KSSS.
Neméně významným obsahem práce je zhodnocení podstatných výsledků
reformy a jejich rozdělení na očekávané a na neočekávané.
Cílem práce je objektivní analýza reformy, co do její úspěšnosti v dosažení
vytčených cílů, její adekvátnosti a připravenosti. Současně s tím se práce snaží určit
místo reformy v rámci perestrojky. Reforma je zde nahlížena jako změna dosavadního
kurzu perestrojky, ale také jako její zlom, který uvedl do sovětského systému řadu
dezintegračních a destabilizujících prvků - hlavně růst nacionalismu, radikalizaci
společnosti a oslabení pozice iniciátorů reformy.
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Annotation
This thesis examines democratizing political reform introduced by General
Secretary of CC CPSU Michail Gorbachev in 1988-1989, while regarding the reform as
an important turning point of a broader reform process known as perestroika.
The emphasis of the work is placed mainly on internal conditions of the reform,
on its theoretical foundations, as well as on the content itself which is being reflected
mainly by the creation of a new institutional legislature, by the introduction of new
contested elections for legislative institutions and by the radical reform of the CPSU
party apparatus.
No less important content of the proposed work is an assessment of the
fundamental results of the reform, whether those were expected or unexpected.
The aim of the work is to objectively analyse the reform regarding its
successfulness in meeting its aims, regarding its adequancy and preparedness. At the
same time, this work tries to find the place of the reform in the process of perestroika.
The reform is percieved as a change of the direction of perestroika but also as its turning
point that introduced various disintegrative and destabilizing elements - most
importantly the rise of nationalism, radicalisation of the society and the weakening
of position of its proponents.
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Úvod
Politická reforma generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu
Michaila Gorbačova započatá v létě roku 1988 byla významným momentem komplexního
reformního procesu druhé poloviny 80. let minulého století známého jako perestrojka.1
Perestrojka měla Gorbačovovi sloužit jako nástroj zefektivnění a přestavby
sovětského systému, který již od 70. let vykazoval určité prvky stagnace a jehož výkonnost
a efektivita začaly viditelně pokulhávat za západním světem vedeným Spojenými státy
americkými.2 Perestrojka měla svaz modernizovat tak,3 aby si SSSR zachoval statut
supervelmoci a aby vyšel z reforem posílen a připraven na další, tentokrát již čistě
nekonfliktní, soupeření se Západem a se Spojenými státy.4 Tento proces však skončil zcela
jinak než bylo zamýšleno - kolapsem sovětského systému a dezintegrací samotného
Sovětského svazu.5
I když byla perestrojka nejdříve souhrnem převážně ekonomických opatření, její
vyznění a obsah se časem značně rozšířily.6 Právě politická reforma 1988 byla podstatným
zlomem v perestrojce, neboť změnila zásadně její ráz ve prospěch politické reformy oproti
reformě ekonomické. Také byla realizací nejradikálnější politické reformy v dějinách
Sovětského svazu - jejím obsahem totiž bylo nastolení otázky vztahu mezi mocí a stranou a současně zpochybnila hlavní zásadu sovětského socialismu o vedoucí roli komunistické
strany ve společnosti.7 Důsledkem reformy byla navíc eskalace sil, jež posunuly SSSR blíže
ke zmíněnému konci.
Ač od reformy a jejího provedení uplynulo téměř dvacet let, stále bývá tato
problematika (konečně jako problematika perestrojky obecně) nahlížena buď nepřijatelně
zjednodušujícím způsobem, nebo s notnou dávkou ideologicky determinované subjektivity,

1

Z ruského perestrojka, což znamená přestavba, či reorganizace; Gorbačov sám o perestrojce říkal, že jde o
„proces revoluční v podstatě, ale evoluční v prostředcích“ - Brown, A.: The Gorbachev Factor. New York
1996, s. 94.
2
Bialer, S.: ‘Gorbachev’s Program of Change: Sources, Significance, Prospects´, Political Science Quarterly,
103/3 (Podzim 1988), s.404-405; Brown, A.: Seven Years that Changed the World: Perestroika in Perspective.
New York 2007, s. 4; Durman, K.: Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha 1998, s. 268273; Technologické zaostávání SSSR podrobně popisuje: Castells, M., Kiselyova, E.: The Collapse of Soviet
Communism. A View from the Information Society. Los Angeles 2003.
3
Ibid., s. 437.
4
Brown, A.: Seven Years that…, s. 63; Malia, M.: Sovětská tragédie: Dějiny socialismu v Rusku v letech 19171991. Praha 2004, s. 415.
5
Je nutné tyto dva pojmy vnímat jako odlišné, i když vzájemně propojené, procesy - kolaps sovětského systému
nastal totiž o něco dříve, než dezintegrace státu. Brown, A.: Seven Years that…, s. 24.
6
Gooding, J.: ´Gorbachev and Democracy´, Soviet Studies, 42/2 (Duben 1990), s. 197; O proměnlivém
významu pojmu tamtéž na s.72, 138-139.
7
Reiman, M.: Rusko jako téma a realita doma a v exilu: Vzpomínky na léta 1968-1990. Praha 2008, s. 227-228.
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jež často odráží příslušnost autorů k jednomu z táborů bipolárního světa rozděleného
v důsledku studené války.8
Cílem této práce tedy je pokus o analýzu Gorbačovovy demokratizační a liberalizační
politické reformy představené v létě 1988 na mimořádné XIX. stranické konferenci KSSS
a uvedené do praxe během následujícího roku. Bylo snahou zpracovat téma pokud možno co
nejobjektivněji a bez nepřijatelných zjednodušení. Tomu má zabránit jak omezení tématu na
reformu 1988 jakožto na první fázi reformy sovětského politického systému, která uvedla
celý proces politického rozkladu starých struktur, tak i dostatečný časový odstup
od analyzovaného procesu. Samotná reforma 1988 navíc bývá zřídka samostatným tématem
odborných prací, i když šlo o významný moment ve vývoji perestrojky se zásadními
důsledky, o kterých bude řeč později.
Důraz je věnován jak na předpoklady, jež k reformě vedly (kapitola I.), dále na obsah
reformy (kapitola III.) i okolnosti spojené s jejím spuštěním (II. kapitola), a konečně
na podstatné výsledky reformy (kapitola IV.) a jejich základní charakteristiku ve smyslu
dalšího vývoje. Výsledky reformy jsou v práci rozděleny na očekávané a neočekávané, což
svědčí o tom, že reforma nedopadla přesně tak, jak dopadnout měla - vlastní hodnocení
reformy co do její připravenosti a adekvátnosti je pak součástí závěru práce.
Rozhodně nemůže být cílem práce věnovat se fenoménu tak širokému
a komplexnímu, jako je celá perestrojka!9 Oblastem, které byť s tímto procesem souvisí,
ale nesouvisí přímo s politickou reformou 1988, není proto věnováno více prostoru, než je
z hlediska kontextu tématu nutné. Podobně nejde ani o úplný výčet vlivu výsledků reformy
na rozpad SSSR - práce se totiž hlavně snaží určit místo reformy v perestrojce
a věnovat se této reformě jako jednomu z možných vrcholů či zlomů perestrojky.
Časově je práce omezena obecněji dobou Michaila Gorbačova ve funkci Generálního
tajemníka ÚV KSSS, která se i překrývá s dobou trvání perestroiky - tedy léty 1985 až 1991.
Hlavní důraz je ale kladen na události mezi léty 1988, kdy byla reforma prosazena
a představena, a 1989, kdy byla uvedena do praxe. Druhá fáze politické reformy Sovětského

8

Jde například o tvrzení, že SSSR byl odsouzen k zániku již od počátku, že byl nereformovatelný, že rozpadem
je vinen Boris Jelcin (tato zjednodušení zmíněna v práci Archieho Browna - Brown, A.: Seven Years that…,
s. 3.; že příčinou Gorbačovových reforem byla tvrdá linie prosazovaná americkým prezidentem Ronaldem
Reaganem (tohoto zjednodušení se dopustil P. Švejcer - citováno in: Veličko, S.: ´Istoriografija. Osveščenije
Perestrojky v SSSR (1985-1991 gg.) v zarubežnoj istoriografii´, Voprosy istorii, 30/6 (Červen 2005), s. 163);
že politická reforma by proběhla v SSSR, ať by byl ve vedení strany kdokoliv; omyl, podle kterého byly změny
uvnitř SSSR iniciovány „zezdola“ (Frederick Starr - citováno in: Brown, A.: Seven Years that…, s. 159).
9
Celá perestroika je totiž značně složitý proces, který je protkán množstvím často vzájemně propletených
procesů a sil - ty jsou součástí samostatného výzkumu a jejich analýza by si vyžádala prostor daleko přesahující
možnosti této práce.
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systému charakteristická zapojením národnostně orientovaných sil do výkonu moci
(konkrétně volbami do republikových parlamentů v roce 1990) analyzována také není, neboť
již jde o odlišný proces. Teritoriálně je téma omezeno na Sovětský svaz.10
Základní metodou práce je využití relevantní sekundární literatury a analýza pramenů.
Pokud jde o prameny, tak byla použita kniha Michaila Gorbačova - Perestrojka: Nové
myšlení pro naši zemi a svět,11 která obsahuje myšlenky Gorbačova a plán perestrojky,12 dále
pak dokumenty amerického National Security Archive - záznamy z deníku Gorbačovova
poradce Anatolije Čerňajeva z let 1987 a 1988 a tři dokumenty z pera reformně zaměřeného
a Gorbačovovi blízkého člena vedení KSSS Alexandra Jakovleva.13
Sekundární literatura reprezentuje jak rozsáhlejší práce věnované historii celého
Sovětského svazu (Martin Malia)14, či historii celého sovětského východního bloku (Východ.
Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989)15, které se tématu věnují spíše zběžně,
tak i monografie zaměřené konkrétně na celou perestrojku a na roli Michaila Gorbačova
(hlavně obě knihy Archieho Browna,16 dále Mark Galeotti17), kde je problematice politické
reformy věnováno logicky více prostoru.18
Další práce se zabývají hlavně příčinami kolapsu systému (Dallin a Lapidus,19
Castells a Kiselyova20) a politická reforma je zde nahlížena jako jeden z faktorů působících
na rozpad SSSR V jednom případě jde o vzpomínky historika a českého emigranta na období
časově širší, ale období perestrojky je zde rozebráno poměrně podrobně (Michal Reiman)21.
Pro pochopení kontextu tématu byla použita i literatura věnující se obecně ruským dějinám

10

I když vlivy tzv. reformního komunismu napříč hranicemi států východního bloku jsou v tomto případě
zřejmé - vývoj v SSSR měl vliv na události ve východní Evropě a po událostech v přelomovém roce 1989 je
zřejmý vliv na situaci v SSSR -, ale podobně jako další problematiky jsou součástí samostatných prací. Více viz
například: Brown, A.: Seven Years that…, s. 25; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 160.
11
Gorbačov, M.: Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět. Praha 1987.
12
Vzhledem k tomu, že tato kniha je z roku 1987, nejsou zde ještě tak radikální myšlenky jako plán politické
reformy. Brown, A.: The Gorbachev Factor…, předmluva - s. 2.
13
Všechny tyto dokumenty viz: Použitá literatura - Prameny na konci práce.
14
Malia, M.: Sovětská tragédie… .
15
Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha
2000.
16
Brown, A.: Seven Years that… ; Brown, A.: The Gorbachev Factor… .
17
Galeotti, M.: Gorbachev and his Revolution. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1997.
18
Politické reformě za Gorbačova se podrobněji věnují hlavně cizojazyčné - převážně anglicky psané práce
Britské provenience. Problematická proto může být dostupnost těchto prací. Českých prací konkrétně k tématu
mnoho není - snad jen kniha historika Karla Durmana, vzpomínky Michala Reimana, či již zmíněný Východ.
19
Dallin, A., Lapidus, G. (eds.): The Soviet System: From Crisis to Collapse. Boulder, San Francisco, Oxford
1995.
20
Castells, M., Kiselyova, E.: The Collapse of Soviet… .
21
Reiman, M.: Rusko jako téma… .
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(Geoffrey Hosking22 a publikace Catherine Evtuhov a spol.23) - tam však o reformě
nalezneme skutečně jen minimum.
Odborné články se opět buď věnují Gorbačovovým reformám obecně (Robert V.
Daniels)24, jevům souvisejícím s politickou reformou (například vnímání reformy veřejností Donna Bahry a spol.,25 nebo a Robert D. Grey a spol.26; vytváření neformálních organizací
v SSSR za Gorbačova - tzv. něformalů - Vladimir Brovkin27; vliv americké administrativy
na změny uvnitř SSSR -

Barbara Farnham28; vztah Gorbačova a reformátorů

k demokratickým hodnotám - John Gooding29; nebo vliv politické reformy na vztah
společnosti a armády - David Holloway30; dále vývoj Gorbačovových idejí podle konceptu
učení - Janice Gross Stein31).
Další skupina prací se zabývá průběhem a návazností perestrojky (John M. Battle32;
Seweryn Bialer33), či konkrétně demokratizační reformou 1988 (Joel C. Moses34; tyto práce
nahlíží na reformu optikou různých teorií a přístupů - pro Valerie Bunce35 je to komparace
Gorbačovových reforem a reforem cara Alexandra II. v Rusku v druhé polovině
devatenáctého století,36 podobně W. J. Tompson37 porovnává Gorbačovy reformy
s reformami Chruščova; oblíbená je i teorie „sociální smlouvy“ aplikovaná na perestrojku 22

Hosking, G.: Russia and the Russians: From Earliest Times to 2001. London 2001.
Evtuhov, C., Goldfrank, D., Hughes, L., Stites, R.: A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces.
Boston, New York 2004.
24
Daniels, R., V.: ´Gorbachev´s Reforms and the Reversal of History´, The History Teacher, 23/3 (Květen
1990), s. 237-254.
25
Bahry, D., Silver, B., D.: ´Public Perceptions and the Dilemmas of Party Reformy in the USSR´,
Comparative Political Studies, 23/2 (Červenec 1990), s. 171-209.
26
Grey, R., D., Jennish, L., A., Tyler, A., S.: ´Soviet Public Opinion and the Gorbachev Reforms´, Slavic
Review, 49/2 (Léto 1990), s. 261-271.
27
Brovkin, V.: ´Revolution from below: Informal Political Associations in Russia 1988-1989´, Soviet Studies,
42/2 (Duben 1990), s. 233-257.
28
Farnham, B.: ´Reagan and the Gorbachev Revolution: Perceiving the End of Threat´, Political Science
Quarterly, 116/2 (Léto 2001), s. 225-252.
29
Gooding, J.: ´Gorbachev and Democracy…´.
30
Holloway, D.: ´State, Society and the Military under Gorbachev´, International Security, 13/3 (Zima 19891990), s. 5-24.
31
Gross Stein, J.: ´Political learning by doing: Gorbachev as uncommitted thinker and motivated leader´,
International Organisation, 48/2 (Jaro 1994), s. 155-183.
32
Battle, J., M.: ´Uskorenie, Glasnost´ and Perestroika: The Pattern of Reform Under Gorbachev´, Soviet
Studies, 40/3 (Červenec 1988), s. 367-384.
33
Bialer, S.: ´Gorbachev’s Program of…´.
34
Moses, J., C.: ´Democratic Reform in the Gorbachev Era: Dimensions of the Reform in the Soviet Union,
1986-1989´, The Russian Review, 48/1989, s. 235-269.
35
Bunce, V.: ´Domestic Reform and International Change: The Gorbachev Reforms in Historical Perspective´,
International Organisation, 43/1 (Zima 1993), s. 107-138.
36
Ač se komparace Gorbačovových reforem s tzv. Velkými reformami cara Alexandra II. může zdát irelevantní
a nevhodná (a v mnoha oblastech tomu tak i je), je právě tato komparace poměrně častým jevem - hlavně ve
smyslu neočekávaných důsledků obou reforem „seshora“. K Velkým reformám podrobně viz např.: Saunders,
S.: Russia in the Age of Reaction and Reform: 1801-1881. London, New York 1992.
37
Tompson, W. J.: ´Krushchev and Gorbachev as Reformers: A Comparison´. British Journal of Political
Science, 23/1 (Leden 1993), s. 77-105.
23
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Linda J. Cook,38 Janine Ludlam,39 jež pozoruje vliv sociální smlouvy Brežněva
na Gorbačovovy reformy, případně Ronald Amann,40 jenž se ve svém teoretickém článku
věnuje i různým paradigmatům pohledu na Gorbačovovy reformy. Christopher Young41 zase
považuje liberalizační politickou reformu jako strategický nástroj boje proti opozici srovnává z tohoto pohledu postup Gorbačova, Benjamina Disraeliho ve Velké Británií, Otto
von Bismarcka v Prusku a Giovanni Giolittiho v Itálii).
Většina použitých odborných článků je napsána autory americkými, či britskými a to
v době ještě během perestrojky (z toho plyne, že pokud se tito autoři snažili předpovědět
další vývoj v Sovětském svazu, mnohdy to byla předpověď mylná, či nepřesná), nebo
v letech následujících po rozpadu SSSR (tyto práce se zabývají převážně příčinami rozpadu
svazu).
Sekundárním zdrojem je i filmový dokument Second Russian Revolution režiséra
Anguse Macqueena, který se soustředí na celé období perestrojky a obsahuje řadu
relevantních rozhovorů s lidmi z vedení KSSS a s lidmi, kteří byli procesu perestrojky
osobně přítomni nebo se na něm podíleli.42

38

Cook, L., J.: ´Brezhev´s ´Social Contract´ and Gorbachev´s Reforms´, Soviet Studies, 44/1 (1992), s. 37-56.
Ludlam, J.: ´Reform and the Redefinition of the Social Contract under Gorbachev´, World Politics, 43/2
(Leden 1991), s. 284-312.
40
Amann, R.: ´Soviet Politics in the Gorbachev Era: The End of Hesitant Modernisation´, British Journal of
Political Science, 20/3 (Červenec 1990), s. 289-310.
41
Young, Ch.: ´The Strategy of Political Liberalization: A Comparative View of Gorbachev´s Reforms´, World
Politics, 45/1 (Říjen 1992), s. 47-65.
42
Dokument je přístupný po malých částech na webovém portálu YouTube.
39
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1 Předpoklady politické reformy 1988
Jak bylo řečeno v úvodu této práce, již od nástupu a po rychlé konsolidaci své pozice
ve vedení strany se Gorbačov snažil reformovat sovětský systém a vylepšit radikálně jeho
výkonnost.43 Gorbačovova snaha vedla nejdříve přes reformu ekonomiky a důraz na zlepšení
pracovní morálky Sovětských občanů podle Andropovova vzoru.44 Tato první fáze
perestrojky, která bývá někdy označována jako uskorenie,45 neboli ´urychlení´, ani radikální
změna zahraniční politiky, která měla Sovětskému svazu „ulevit“ na mezinárodní scéně (aby
se mohl Gorbačov soustředit na vnitřní politiku) nejsou pochopitelně předmětem této práce.46
Co nás však bude zajímat a co je zároveň hlavním předmětem první kapitoly, je cesta
Gorbačova od ekonomické reformy k reformě politické.
Ekonomická reforma a hlavně její postupná radikalizace totiž Gorbačovovi ukázaly,
že snaha reformovat Sovětský systém naráží na odpor nejen konzervativních elementů
ve vedení strany, ale rezistence panuje i ve strukturách, které měly reformy uvést do praxe tedy v byrokratickém stranickém aparátu. Ukázalo se totiž, že Gorbačovovo úsilí celých
prvních dvou let perestrojky nenese kvůli sabotování reforem a netečnosti stranického
aparátu téměř žádné hmatatelné výsledky.47 Gorbačov se proto rozhodl podniknout proti
konzervativním prvkům ve straně i proti nehybné byrokracii, jež brzdila cestu reformám,
protiopatření ve formě společensko-politické reformy spočívající ve značném uvolnění
systému. Glasnosť, neboli druhá fáze perestrojky, měla za cíl umožnit větší společenskou
kritiku stávajících nedostatků systému, jako právě byrokratickou nehybnost a odpor vůči
reformě, a tím útočit na konzervatismus.48
43

Ke konsolidaci Gorbačovovy pozice spočívající hlavně v personálních změnách ve vedení viz: Brown, A.:
The Gorbachev Factor…, Kapitola IV. - ´The Power of Ideas and the Power of Appointment´; Brown, A.:
Seven Years that…, s. 63-65.
44
Daniels, R., V.: ´Gorbachev´s Reforms and…´, s. 237-238; Castells, M., Kiselyova, E.: The Collapse of…,
s. 72.
45
Rozdělení na různé fáze perestrojky v této práci je přejato od Martina Malii - Malia, M.: Sovětská tragédie…,
s. 421-426.
46
Ekonomická reforma viz např.: Brown, A.: The Gorbachev Factor…, kapitola V. - ´Gorbachev and
Economic Reform´. O zahraniční politice Gorbačova: Gorbačov, M.: Přestavba a nové…, s. 117-229,
nebo: Zwick, P.: ´New Thinking and New Foreign Policy under Gorbachev´. PS: Political Science and Politics,
22/2 (Červen 1989), s. 215-224; pro pohled „zevnitř“ - poznámky Alexandera Jakovleva k prezentaci
v Politbyru KSSS: Notes for Presentation at the Politburo session z prosince 1988,
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB168/yakovlev05.pdf , 15.2.2009, 21:55; Se změnou
v zahraniční politice souvisela i změna postavení armády ve státu - tomu i postavení armády po demokratizační
politické reformě se věnuje: Holloway, D.: ´State, Society and…´, s. 5-24.
47
Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 130.
48
Brown, A.: Seven Years that…, s. 92; Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 424. Proces glasnosti souvisel
s podstatnými změnami v kulturní politice státu - více viz: Piittman, R., H.: ´Writers and Politics in the
Gorbachev Era´, Soviet Studies, 44/4 (1992), s. 665-685; Brown, A.: Seven Years that…, s. 93-96; Brown, A.:
The Gorbachev Factor…, s. 163-165; Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 660-661;
Battle, J., M.: ´Uskorenie, Glasnost´ and…´, s. 374-375; Bialer, S.: Gorbachev’s Program of…´, s. 448.
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Glastnosť stále byla v principu snahou přimět konzervativní síly k činnosti a k přijetí
reforem - tedy spíše využít stávající systém a struktury a nátlakem je donutit,
aby se zreformovaly, než začít budovat systém nový.49 Bylo však jen otázkou času, kdy si
Gorbačov a jeho spojenci uvědomí, že je na čase posunout perestrojku o kus dál.

1.1 Obrat k politické reformě
Z tohoto pohledu bylo lednové plénum ÚV KSSS roku 1987 významným úvodem
do diskuze o potřebě politické reformy. Gorbačov se na něm poprvé konkrétněji vyjádřil
pro potřebu reformovat kromě ekonomického systému i systém politický.50 Jak generální
tajemník strany, tak jeho spojenci si totiž začali uvědomovat, že úspěšná ekonomická
reforma nebude možná bez reforem ostatních částí sovětského systému a to hlavně
sovětského systému politického.51
V boji za glasnosť Gorbačov pochopil, že příčinou potíží, které se snaží napravit,
zřejmě bude strana samotná.52 Již na podzim předchozího roku prohlédl, že stranu nebude
možné využít jako nástroje hospodářské přestavby, jak plánoval,53 a že útok na konzervativce
ve formě glasnosti nebude dostatečným opatřením.54 V tuto chvíli nastává v Gorbačovově
mysli důležitý myšlenkový posun, jehož výsledkem je prosazování politické reformy
do politické agendy.55
Než však mohla být politická reforma uvedena v život, musel Gorbačov přesvědčit
o její potřebě zbytek stranického vedení, které, jak již bylo řečeno, nebylo radikálním
změnám vždy nakloněno.56 Na plénu ÚV v lednu 1987 tedy Gorbačov načrtl první plán
49

Galeotti, M.: Gorbachev and his…, s. 66.
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 5; Durman, K.: Útěk od praporů…, s. 307, 343; O nutnosti politické
reformy hovořil Gorbačov již dříve (například ve svém projevu v prosinci 1984), ale nikdy nenastínil konkrétní
plán reformy - šlo spíše o obecné pojmenování jeho cílů - Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 414; Young, Ch.:
´The Strategy of Political…´, s. 60. Důkazem zdrženlivosti stranického aparátu může být i fakt, že lednové
plénum bylo nejdříve třikrát přesunuto, než se konečně v lednu 1988 konalo.
51
Brown, A.: Seven Years that…, s. 11.
52
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 426.
53
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 95.
54
Deník Anatolije Čerňajeva z roku 1987,
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB250/Chernyaev_Diary_1987.pdf , 15.2.2009, 21:59, s. 23;
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 426.
55
Podle některých autorů začala politická reforma již dříve - to je však tím, že považují za politickou reformu
již samotnou glasnosť. I když glasnosť měla zcela jistě dopad i na politickou sféru sovětské společnosti,
skutečná politická reforma začala až v roce 1988 - teprve zde totiž došlo k institucionální reformě sovětského
politického systému. Jak uvidíme, glasnosť se s nástupem politické reformy dále prohlubovala.
56
Ibid. V této době již bylo zřejmé, že někteří bývalí Gorbačovovi spojenci v politbyru přestávají s generálním
tajemníkem držet rychlý krok reforem a naopak se spolu se „starými“ členy z Brežněvových dob staví proti celé
perestrojce - vedení strany je v důsledku toho rozděleno na přívržence reforem - zjednodušeně tedy na ´liberály´
(´reformátory´) - a na jejich odpůrce - tedy ´konzervativce´ (konzervativci vedení členem politbyra, Jegorem
50
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politické reformy. Šlo hlavně o požadavek výběru stranických funkcionářů z více kandidátů
(ti by nyní nebyli pouze jmenováni vedením strany pomocí nomenklaturního systému, ale šlo
by o skutečnou volbu)57 a časové omezení funkčního období stranických postů kromě
nejvyšších funkcí - plénum však tento radikální plán změn zamítlo.58
Většího úspěchu Gorbačov dosáhl na jiném plénu ÚV o šest měsíců později v červnu
1987. Červnové plénum ÚV bylo významné nejen prosazením průlomových opatření
v ekonomické sféře (tzv. Zákon o státním podniku),59 ale z hlediska politické reformy také
šlo o převratnou událost - Gorbačov zde totiž dostal volnou cestu k uskutečnění mimořádné
stranické konference, která se měla zabývat právě politickou reformou. O prosazení
konference se Gorbačov pokoušel již na lednovém plénu, ale uspěl až v červnu, protože
musel uklidnit vedení strany a slíbit, že na stranické konferenci (která měla být v pořadí
devatenáctá a měla se konat v létě 1988) nepřistoupí k převratným kádrovým změnám
v ústředním výboru a sekretariátu strany.60 Po červnovém plénu strany vypukla kampaň mezi
konzervativci a liberály o to, kdo XIX. stranickou konferenci ovládne.61

1.2 Dopis Niny Andrejevové
Na začátku roku 1988 přešli konzervativci do ofenzívy. Ve stranickém časopise
Sovětskaja Rossija byl 13. března zveřejněn dopis leningradské učitelky chemie Niny
Andrejevové s podtitulkem „Nemohu zradit své zásady“. V tomto pro-stalinsky zaměřeném
dopise s antisemitským podtónem napadla Andrejevová perestrojku jako cizorodý
a podvratný jev a ostře se postavila na obranu starých pořádků.62 Již od počátku bylo však
zřejmé, že dopis těžko napsala jen lecjaká učitelka chemie, ale že jde o dobře připravený
manifest konzervativců proti perestrojce - Gorbačov byl totiž v době publikace dopisu

Ligačovem, se správně obávali, že reformní proces je připraví o jejich postavení nezměrné výsady v rámci
sovětského systému) - viz např. Young, Ch.: ´The Strategy of Political…, s. 59-60; Bialer, S.: Gorbachev’s
Program of…´, s. 438-439.
57
Rozhovor s Alexanderem Jakovlevem In: Second Russian Revolution, třetí část dokumentu - Yeltsin File I,
http://www.youtube.com/watch?v=eCuYHBEeVSk , 29.3.2009, 16:38.
58
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 427.
59
K Zákonu o státním podniku více viz například: Durman, K.: Útěk od praporů…, s. 344.
60
Před konferencí byly publikovány teze politické reformy, které měly být na konferenci vysloveny. Politická
reforma prosazená na konferenci zašla však daleko za hranice těchto původních tezí, které v květnu 1988
odsouhlasilo politbyro. Členové politbyra se však tehdy vyjádřili proti myšlence jmenovat nové členy ÚV, proti
čemuž se Gorbačov zatím nepostavil. Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 176-177.
61
Stranická konference totiž byla nejvyšším stranickým orgánem po stranickém kongresu, a proto teoreticky
skýtala možnost vyměnit vedení strany. Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 429.
62
Ibid., s. 430; Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 224; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 172; Vykoukal,
J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 659.
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zrovna na pětidenní státní návštěvě Jugoslávie a další liberálně smýšlející člen Politbyra
KSSS, Alexander Jakovlev, na cestě do Mongolska.63
Gorbačov byl po svém příjezdu ze zahraničí pobouřen. Nikoliv však kvůli tomu,
že někdo vyslovil názor proti reformnímu procesu v Sovětském svazu - akceptování
a vyjadřování různých názorů (i těch nesouhlasných s perestrojkou) bylo zcela v souladu
s glasností.64 Gorbačova rozlítil fakt, že konzervativci začali prohlašovat, že dopis je
v souladu s linií strany a že jde o novou direktivu. A jako s direktivou s ním pomalu začalo
být i nakládáno - množství lidí pochopilo článek jako ohlášení konce perestrojky, stranické
organizace začaly dopis brát jako základní pozici vedení a dokonce byl vydán zákaz
publikovat na článek negativní reakce.65
Proto po návratu do Moskvy 24. března Gorbačov otevřel otázku dopisu na půdě
politbyra a nechal všechny jeho členy vyjádřit na dopis názor. Zjistil, že značná část vedení
je pro dopis. Gorbačov se však proti dopisu ostře ohradil a po dvoudenním jednání politbyra
prosadil díky váze své funkce jednomyslné rozhodnutí, že vedení strany dopis odsuzuje.66
Také pověřil Alexandra Jakovleva, aby zveřejnil v Pravdě ostrou kritiku dopisu. Článek
(ve kterém nakonec nepadlo o autorce dopisu Nině Andrejevové ani slovo)67 byl otištěn
v Pravdě 5. dubna 1988 a konzervativci a hlavně pak Ligačov se tak dostali pod značný
tlak.68
Aféra s dopisem Niny Andrejevové však byla důležitá ještě v jednom ohledu utvrdila totiž Gorbačova v tom, že perestrojka nemůže za stávajících podmínek dále

63

O tom, že dopis byl vytvořen někým ze stranického oddělení pro propagandu, byl od počátku přesvědčen i
Gorbačov - a také podezříval hlavní postavu odpůrců perestrojky, Jegora Ligačova - viz Deník Anatolije
Čerňajeva z roku 1988. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB250/Chernyaev_Diary_1988.pdf ,
15.2.2009, 21:59, s. 6; Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 224; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 172173; Ligačov si také během Gorbačovovy nepřítomnosti pozval editory všech hlavních sovětských periodik
a vybídl je, aby článek Niny Andrejevové otiskli - film Second Russian Revolution, druhá část - Battle for
Glasnost VI, http://www.youtube.com/watch?v=APc_bw5-AXQ , 29.3.2009, 12:20. Cílem Ligačova a
konzervativců bylo pomocí této aféry ovlivnit volby delegátů na plánovanou stranickou konferenci - Malia, M.:
Sovětská tragédie…, s. 430.
64
Ibid.; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 174.
65
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 9; Deník Anatojije Čerňajeva z roku 1988…, s. 10.
66
Reiman, M: Rusko jako téma…, s. 226; Podle Archieho Browna tehdy Gorbačov před vedením strany
pronesl: „Andrejevová - Bůh s ní. Pokud však někdo z vás sdílí její filozofii, tak tu nemá co dělat!“ - In: Brown,
A.: Seven Years that…, s. 197.
67
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 174.
68
Ibid., s. 10; Ligačovovi byl i přes „aféru Andrejevová“ ponechán post druhého tajemníka strany, ale byl
později připraven o dohled nad tiskem, jenž připadl zcela Alexandrovi Jakovlevovi - Second Russian
Revolution, druhá část - Battle for Glasnost VII, http://www.youtube.com/watch?v=z_RtMAfiVWY ,
29.3.2009, 16:28; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 175.
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fungovat. Pro Gorbačova se tato událost stala záminkou pro spuštění radikální politické
reformy.69

2 Východiska a cíle reformy
V této kapitole se zaměříme hlavně na teoretická východiska, ze kterých Gorbačov
a reformátoři vycházeli, a na hlavní cíle politické reformy - jinými slovy, budeme se snažit
objasnit, proč se Gorbačov v roce 1988 odhodlal k takové politické reformě, která nakonec
byla uvedena do praxe.70

2.1 Strategie a myšlenkový posun
Než se však začneme zabývat východisky a cíly reformy, je nutné zmínit ještě jednu
významnou skutečnost. Zatím jsme totiž rozhodnutí Gorbačova uskutečnit demokratizační
politickou reformu vysvětlovali převážně potřebou udělat něco se stávajícím systémem, který
se jevil jako neschopný transformace. Cesta reforem Gorbačovovi ukázala, že politická
reforma je nutností, protože strana, která měla být hlavním tahounem reforem, zkrátka nebyla
za stávajících podmínek schopná tento úkol zastat.
Gorbačov se tedy odhodlal zaútočit na stranu samotnou a donutit ji radikálně
se transformovat - podle logiky, že pokud není strana schopná reformy, tak bude třeba stranu
´vyměnit´ a nahradit stávající mocenskou strukturu strukturou novou, která nebude mít
s perestrojkou problém. Na toto zdůvodnění lze také pohlížet tak, že Gorbačov se k politické
reformě odhodlal proto, že mu mohla posloužit jako strategická zbraň proti konzervativní
opozici ve straně.71
Pro pochopení konceptů Gorbačovovy politické reformy však „strategický“ argument
sám o sobě nestačí. Na podobu politické reformy měla totiž vliv ještě jedna okolnost. A tou
69

Po aféře s dopisem se Gorbačov účastnil několika setkání s prvními tajemníky místních stranických
organizací, na kterých se znovu vyjádřil proti dopisu. Také si ale testoval názory prvních tajemníků na některé
aspekty svého plánu politické reformy - největší kontroverze mezi tajemníky vyvolal plán podle kterého měli
předsedat místnímu sovětu, ale pokud nebudou zvoleni v soutěživých volbách, mají se vzdát své stranické
funkce. Viz: Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 176; Deník Anatolije Čerňajeva z roku 1988…s, 14; O
konečné podobě politické reformy z roku 1988 více viz následující kapitoly této práce.
70
Vzhledem k tomu, že pojmosloví demokracií západního typu nemůže vždy dobře posloužit odpovídajícímu
popisu sovětských reálií, tak přejmeme v několika případech vlastní sovětské názvosloví. Důležité je také
připomenout, že politická reforma 1988 měla být teprve první částí dlouhodobějšího procesu, jenž měl postupně
přeměnit sovětský politický systém. Další části politické perestrojky již nejsou z výše uvedených důvodů
součástí této práce.
71
Čistě tímto „strategickým“ argumentem také zdůvodňuje politickou reformu ve své práci Christopher Young
- Young, Ch.: ´The Strategy of Political…´.
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byl vývoj Gorbačovových myšlenek a konkrétně jeho rostoucí obliba principů západní
sociální demokracie.72 Na tomto posunu (ale zároveň na celém plánu politické reformy)73
se

podepsaly

nejen

Gorbačovovy

četné

cesty

na

Západ,

ale

také

diskuze

se sovětskou liberální inteligencí - Gorbačov totiž často vyhledával kontakt se zaměstnanci
mezinárodního a jiných oddělení ÚV a reformě smýšlejícími pracovníky výzkumných
institutů.74 Gorbačovova náklonnost k sociální demokracii, tedy k principům příbuzným
socialismu, ale adaptovaným na demokratické uspořádání, značně posunula politickou
reformu demokratizačním směrem.75 Již zmíněný odpor konzervativců vůči reformám tuto
Gorbačovovu inklinaci pravděpodobně ještě více radikalizoval a utvrdil.76

2.2 Základní koncepty politické reformy
V politické reformě 1988 jsou patrné hlavně tři základní koncepty, které Gorbačov
nejdříve uznal a poté také přijal za vlastní. Akceptování těchto konceptů, jak bude patrné,
značně rozšířilo a pozměnilo dosavadní význam chápání pojmu socialismus.
Socialismus se měl nyní oproti komunismu stát konečnou fází sovětského vývoje,
ale mělo jít o socialismus jiný, který nebude systémem, ve kterém uzavřená elita společnosti
autoritářsky a svévolně rozhoduje nad ostatními, ale naopak o systém, kde se socialistická
solidarita bude snoubit s demokratickými principy a dostatečnou mírou svobody a ochrany
práv občanů.77
Opuštění komunismu jako cíle bylo problematické z toho pohledu, že komunismus
měl legitimizující funkci pro nárok strany na výkon moci.78 Gorbačov proto musel stále
ke komunismu přistupovat s formálním respektem. To však neplatilo pro brežněvovský
koncept tzv. „vyvinutého socialismu“, který měl představovat poslední vývojové stadium
72

Brown, A.: Seven Years that…, s. 23. Gorbačov dokonce svou oblibu principům sociální demokracie
v prosinci 1989 veřejně přiznal. Byli mu velmi blízké hlavně myšlenky španělského sociálně demokratického
premiéra Felipe Gonzálese - Ibid., s. 102, 232 a Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 116.
73
Bialer, S.: Gorbachev’s Program of…´, s. 409-410.
74
Tento fenomén charakteristický určitou pluralitou uvnitř strany a který bývá různými teoriemi označován buď
jako „intrastrukturální disent“ (A. Shtromas), „institucionální pluralismus“ (M. Lewin), či jako „institucionální
obojživelnost“ (X. L. Ding) je podrobně rozebrán v prácích Archieho Browna. Podle Browna jsou podobné
teorie pro popis vlivu reformních myšlenek na Gorbačovovy reformy daleko vhodnější než přístupy kladoucí
důraz na vliv a funkci občanské společnosti v tomto procesu - Brown, A.: Seven Years that…, s. 160-189
a Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 8-9.
75
V politické reformě jsou skutečně patrné vlivy západních demokratických systémů. Ibid., s. 108.
76
O vývoji Gorbačovových myšlenek a vlivech na tento vývoj (včetně vlivu liberální inteligence) více viz:
Moses, J., C.: ´Democratic Reform…´, s. 239-245.
77
Gooding, J.: ´Gorbachev and Democracy´…, s. 198. O Gorbačovově chápání významu pojmu socialismus
viz: Gorbačov, M.: Přestavba a nové myšlení…, s. 25-26.
78
Gooding, J.: .: ´Gorbachev and Democracy´…, s. 198.
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před přechodem ke komunismu. Gorbačov tedy místo tohoto konceptu navrhl koncept
„vyvíjejícího se socialismu“, čímž posunul dosažení komunismu ad infinitum a tím i fakticky
komunismus jako cíl opustil.79
V souladu s výše uvedeným měla nová interpretace socialismu zahrnovat hlavně tři
výchozí body.80 První z nich byl koncept socialistického pluralismu.81 Tento koncept byl již
znám z dřívějších dob, ale vzhledem k tomu, že byl zdiskreditován „krachem“ „Pražského
Jara“ na konci 60. let, bylo nutné, aby ho „oživil“ někdo z nejvyššího vedení strany.82
Šlo o negaci tradiční monistické teorie, podle které byl akceptovatelný jen jeden
názor v rámci strany, jenž byl následně tlumočen společnosti. Koncept socialistického
pluralismu měl poskytnout legitimitu dříve nemožné politické debatě a různosti smýšlení
o politických a sociálních problémech a různosti názorů obecně.83 Socialismus se měl stát
systémem, ve kterém je rostoucí rozdílnost názorů, vzájemných vztahů a aktivit a která bude
charakterizována velkým rozsahem názorů, přesvědčení a soudů.84
Socialistický pluralismus však v žádném případě nebyl synonymem politického
pluralismu, neboť příslovce „socialistický“ dávalo stále tušit, že i tento koncept má své limity
- pokud byla cílem pluralita v rámci strany, neplatilo již to samé o multipartismu .85
Druhým konceptem je tzv. pravovoje gosudarstvo, neboli stát založený na vládě
práva.86 Pravovoje gosudarstvo jde dále než socialistická legalita, což byl koncept
adoptovaný Chruščovem a jenž měl ukončit svévolí stalinismu (v jeho podání však byly
právní instituce stále podřízeny straně).87 V intencích pravovoje gosudarstvo bylo, že všichni
a všechny instituce by měli být podřízeni zákonům aplikovaným nezávislými a nestrannými
soudy - zneužívání a svévolné ohýbání práva v SSSR se mělo nadále stát minulostí.88
Třetím konceptem osvojeným Gorbačovem v průběhu roku 1988 je koncept převzatý
z demokratických „buržoazních“ států (jak je komunisté nazývali) a jde o systém brzd
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Ibid., s. 202.
Tyto koncepty jsou podrobně rozebrány v práci již zmiňovaného Archieho Browna - Brown, A.: Seven Years
that… .
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Robinson, N.: ´Gorbachev and the Place of the Party in Soviet Reform, 1985-91´, Soviet Studies, 44/3 (1992),
s. 427, 429.
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Brown, A.: Seven Years that…, s. 110.
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Ibid., s. 111.
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Slova samotného Gorbačova - viz: Gooding, J.: ´Gorbachev and Democracy´…, .s 209.
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Brown, A.: Seven Years that…, s. 111. Joel C. Moses se plete, když právě tyto dva pojmy (socialistický
pluralismus a politický pluralismus) zaměňuje - Moses, J., C.: ´Democratic Reform…´, s. 252. Sovětský svaz
měl stále zůstat státem se systémem jedné strany - ale strany, kde je možná pluralita názorů.
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Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 414, 431; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 176, 180; Moses, J., C.:
´Democratic reform…´, s. 252; Robinson, N.: ´Gorbachev and the…´, s. 427.
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Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 112.
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Ibid.; Gooding, J.: ´Gorbachev and Democracy´…, s. 208.
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a rovnovah.89 Ten měl do sovětské politické reality hlavně zavést instituce praktikující
politickou odpovědnost a omezující přehnanou koncentraci moci v rukách jedné instituce.90

2.3 Cíle politické reformy
Hlavním teoretickým cílem politické reformy 1988 bylo přesunout výkonnou část
moci z rukou strany (strana do té doby byla jedinou institucí, která mohla disponovat
politickou mocí) do nových reprezentativnějších a demokratičtějších institucí s větší
legitimitou,91 aby tím bylo dosaženo stavu, za kterého je nemožné či velmi obtížné zvrátit
perestrojku92 - mělo tedy jít o významnou institucionální změnu v rámci sovětského
politického systému.93
Těmi novými, nebo lépe řečeno „staronovými“ institucemi, měly být (jak uvidíme
později) instituce státu - Sověty.94 Důležitou součástí oživení státních institucí mělo být
zavedení jejich odpovědnosti sovětským občanům skrze tajné a kompetitivní volby
do státních institucí - právě aktivizace lidí a jejich zapojení do politického procesu byly
nedílnou součástí plánu reformy. Pokud reforma „seshora“ nefungovala, je nutné začít ji
tlačit i „zezdola“ zapojením mas.95
Jak je možná patrné, tento cíl šel ostře proti zásadnímu komunistickému principu
o vedoucí úloze strany v sovětské společnosti,96 jenž byl doposavad nedotknutelnou
hodnotou. Proto bylo nutné, aby Gorbačov legitimizoval politickou reformu ideologicky.
Politickou reformu zdůvodnil návratem k pravým leninským zásadám a to v tom smyslu,
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Gooding, J.: ´Gorbachev and Democracy´…, s. 208.
Brown, A.: Seven Years that…, s. 142.
91
Deník Anatolije Čerňajeva z roku 1987…, s. 23; Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 227; Galeotti, M.:
Gorbachev and his…, s. 88.
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Battle, J., M.: ´Uskorenie, Glasnost´ and…´, s. 378.
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Brown, A.: Seven Years that…, s. 114.
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Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 414; Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 227; Young, Ch.: ´The Strategy of
Political…´, s. 61; Duchovním otcem politické reformy 1988 byl spolu s Gorbačovem hlavně jeho poradce
Georgij Šachnazarov a patrný je i značný vliv Alexandra Jakovleva a druhého Gorbačovova poradce Anatolije
Čerňajeva. Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 101-107, 176 a Brown, A.: Seven Years that…, s. 173;
Moses, J., C.: ´Democratic reform…´, s. 247; Durman, K.: Útěk od praporů…, s. 307; Co se týče samotného
Jakovleva, tak v prosinci poslal Gorbačovovi memorandum, ve kterém vyjadřuje nutnost reformy politického
systému. Řada jeho návrhů (změna vztahu legislativy a exekutivy, politická odpovědnost, skutečné volby do
legislativy, účast mas na politickém procesu atd.) si skutečně našla cestu do Gorbačovova plánu a byla také
v rámci politické reformy 1988 zrealizována - viz Memorandum to Mikhail Gorbachev “The Priority of
Political Development“ z prosince 1985,
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB168/yakovlev02.pdf , 15.2.2009, 21:56.
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Second Russian Revolution, část třetí - Yeltsin File VI, http://www.youtube.com/watch?v=B1IWi8rYSQU ,
29.3.2009, 16:48; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 94; Moses, J., C.: ´Democratic reform…´, s. 240.
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že je vyložil odlišným způsobem, než jak říkal komunistický kánon.97 Návratem k Leninovi
měl Gorbačov na mysli selektivní návrat k Leninovi posledních let jeho života - tedy
k Leninovi, který kritizoval přebujelou byrokratizaci systému a který do určité míry
obhajoval některé demokratické principy.98 Co se týče přístupu ke stalinismu, tak politická
reforma 1988 byla v podstatě útokem na její poslední ještě stojící baštu - tedy na autoritářský
a elitářský politický systém dotvořený Stalinem na konci 20. let.99
Princip vedoucí role strany neměl být v žádném případě opuštěn, ale měl být
významně re-interpretován. Strana již nadále neměla vykonávat veškerou moc ve státě,100
ale měla se naopak stát vedoucí institucí společnosti v novém demokratičtějším prostředí i přes to, že bude zatím zachován systém jedné strany,101 tak měla strana sovětské občany
politicky socializovat a zároveň plnit funkci určitého fora názorů a politické diskuze
v Sovětském Svazu (měla se navrátit k své původní roli „první linie společenského vývoje“,
konkrétně vývoje demokratizačního).102 Není náhodou, že podobný přesun výkonné moci
směrem od strany (rozuměj od majoritně konzervativního stranického aparátu) by prakticky
odstavil konzervativce od politického rozhodování.103
Někdy bývá politická reforma Gorbačova chybně interpretována tak, že bylo
Gorbačovovým cílem oslabit celou stranu. Opak je ale pravdou - Gorbačov si
od demokratizační politické reformy sliboval, že v konečném výsledku stranu posílí.104
Demokratizace105 měla stranu oživit, přetvořit ji v organizaci vybízející k neustálému dialogu
s lidmi, organizaci schopnou obhájit svá stanoviska vůči i těm nejradikálnějším oponentům
a organizaci svévolně podřízenou zákonům.106 Zjednodušeně řečeno, demokratizace mohla
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Čerňajeva z roku 1988…, s. 19; Bialer, S.: Gorbachev’s Program of…´, s. 422, 435, 437.
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´The Strategy of Political…´, s. 61.
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Amann, R.: ´Soviet Politics in the…´, s. 306.
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ze strany učinit „více sjednocenou, disciplinovanější, aktivnější a zodpovědnější stranu“.107
Poslední možnost ale měla důležitou podmínku - a to tu, že se strana bude ochotna přetvořit
podle Gorbačovovy vize.108

3 Politická reforma Gorbačova roku 1988
Třetí kapitola se věnuje obsahu politické reformy představené na XIX. stranické
konferenci v létě 1988 a v podstatě jde o praktickou aplikaci konceptů a cílů z předchozí
kapitoly do sovětské politické praxe.

3.1 XIX. stranická konference
Jak již bylo uvedeno výše, mimořádná stranická konference v létě 1988 (28.6. - 1.7.)
se měla zabývat převážně diskuzí o možnostech demokratizace strany a celé sovětské
společnosti.109 Zajímavostí je, že poslední podobná XVIII. stranická konference se konala
před více než čtyřiceti lety v roce 1941. Gorbačov využil možnosti svolat konferenci, protože
nehodlal čekat na další stranický sjezd, který by byl sice v hierarchii stranických institucí
výše než konference, ale také se mohl konat pouze jednou za 5 let, což vzhledem ke konání
posledního XXVII. stranického sjezdu roku 1986 mohlo být až v roce 1991.110
Před konferencí se v červnu konaly volby delegátů, kteří na konferenci zasednou.
Volby lze označit za vítězství konzervativců (a to i přes to, že delegáti konference byli
poměrně rychle zvoleni, aby si nemohli konzervativci na konferenci zajistit většinu)111, neboť
většina delegátů konference byla právě z konzervativního tábora.112 Tyto podmínky
se nezdály být příliš příznivé ani pro „omlazení“ vedení strany, ani pro radikální politickou
reformu. Přesto však konzervativci nezabránili liberálům s Gorbačovem v čele v prosazení
reformy. A to hlavně díky dvěma důvodům..
Za prvé byla značná část konference přenášena televizními kamerami, čímž byl
na delegáty vyvíjen značný tlak.113 Konference také proto byla dosavadním vrcholem
glasnosti a posunula hranice politické debaty - i když nebyl kritizován veřejně sám
107
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Gorbačov, tak řada ostatních členů politbyra byla jmenovitě kritizována v řadě projevů
delegátů a to před očima milionů televizních diváků.114
Vážnějším důvodem prosazení reforem byla stále ještě nediskutovatelná autorita
prvního muže strany - generálního tajemníka. Gorbačov byl v době konference a během
následujících událostí na vrcholu své moci i popularity mezi sovětskými občany.115
Konference se také podle toho odehrávala v Gorbačovově režii.116

Konference měla

prostřednictvím ad hoc komisí, kterým vždy předsedal jeden řádný člen Politbyra KSSS,
vypracovat rezoluce o různých otázkách. Gorbačov logicky předsedal dvěma pro něj
nejvýznamnějším komisím - té, která se věnovala prohlubování perestrojky (ve smyslu
ekonomické reformy a také zahraniční politiky), a té, která se zabývala demokratizací
sovětské společnosti a reformou politického systému.117 Proto si mohl pohlídat, jak bude
konečná rezoluce týkající se politické reformy vypadat.118
Obsah politické reformy, která byla výstupem práce druhé komise řízené
Gorbačovem, bude podrobně rozebrán v následující části této kapitoly. Než se k tomu
ale dostaneme, zaměřme na chvíli svou pozornost na podstatný způsob, jakým byla tato
reforma na konferenci prosazena.
Když došlo na pořad konference hlasovat o rezoluci o politické reformě, tak velká
většina delegátů hlasovala stejně jako generální tajemník - tedy pro. I když tak, vzhledem
k obsahu reformy, hlasovali často proti svým vlastním zájmům, všichni delegáti to brali
celkem s klidem na tvářích - uvažovali totiž způsobem, že u tak rozsáhlé reformy zabere
třeba i deset let, než bude provedena.119
Jenže během závěrečných projevů konference se Gorbačov postavil a vytáhl z kapsy
malý list papíru. Z něj přečetl časový plán uskutečnění politické reformy a nechal ho hned
konferencí schválit - vše se mělo podle plánu realizovat do jednoho roku!120 Teprve nyní
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Factor…, s. 184; Kvůli dodržení zásady pravovoje gosudarstvo musely být přijaty příslušné zákony, aby
115
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začalo delegátům konference docházet, že právě odsouhlasili radikální změnu sovětského
politického systému.121

3.2 Obsah politické reformy
3.2.1 Sjezd lidových zástupců a Nejvyšší sovět
Nyní se konečně dostáváme k obsahu samé politické reformy 1988. Již jsme zmínili,
že reforma „oživila“ státní strukturu, tedy sověty. Hovoříme o „oživení“ proto, že sověty
byly přítomny v sovětském politickém systému i před reformou. Nicméně před reformou šlo
o instituce, jejichž členové byli vybíráni vedením strany a v podstatě jen podepisovali zákony
a rozhodnutí připravené vedením strany.122
Sověty však měly nyní skutečně plnit funkci obdobnou demokratickým parlamentům
v Západním světě.123 Institucionální novinkou byl takzvaný Sjezd lidových zástupců SSSR
(Sjezd Narodnych Deputatov SSSR).124 Mělo jít o velké legislativní shromáždění čítající
neuvěřitelných 2250 zástupců. Složení Sjezdu lidových zástupců (SLZ) mělo být následující
- jedna třetina (tedy 750 zástupců) mělo připadnout na veřejné organizace jako například
Komunistická strana SSSR (té připadlo automaticky 100 míst pro nejvyšší vedení strany)125,
Akademie věd SSSR, Komsomol, odbory a podobně.126 Zde se tedy projevila zřejmá snaha
reformátorů zajistit straně na sjezdu většinu křesel, aby bylo možné prosadit stranické
kandidáty do vrcholných státních funkcí.127

rozhodnutí konference platila, ale Nejvyšší Sovět to brzy schválil a v prosinci 1988 pozměnil patřičně relevantní
části ústavy - Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 180.
121
Second Russian Revolution, třetí část - Yeltsin FileVII… ; Konferenci také následovala vlna nespokojenosti
mezi konzervativci, kteří otevřeně útočili na reformy, které konference schválila. Moses, J., C.: ´Democratic
reform…´, s. 238.
122
Brown, A.: Seven Years that…, s. 10-11; Anatolij Čerňajev si k práci „starého“ Nejvyššího Sovětu
poznamenal do svého deníku (překlad autora): „…všichni sedí beze slova, někteří poslouchají, jiní nedělají
ani to. Celá jejich práce spočívá v aplaudování a volení. Pak jdou domů. Je tohle Nejvyšší Sovět, který
potřebujeme - s takovým významem a o takovém složení, velikosti a práci?“ - Deník Anatolije Čerňajeva z roku
1988…,
s. 5.
123
Moses, J., C.: ´Democratic reform…´, s. 259.
124
Někdy bývá tato instituce v literatuře překládána také jako Sjezd lidových poslanců, či Kongres lidových
zástupců.
125
Stovku poslanců nominovaných přímo za vedení strany radikálové někdy pejorativně označovali jako
krasnaja sotňa („rudá stovka“), čímž naráželi na ultrareakční černosotněnce z období před revolucí 1917.
Durman, K.: Útěk od praporů…, s. 356.
126
Vzhledem k tomu, že tyto instituce byly pod patronací strany, je zřejmé, že ně měla strana značný vliv
a mohla se tedy do určité míry podílet na výběru jejich kandidátů.
127
Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 229.
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Dalších 750 zástupců bylo voleno (k volebnímu systému více níže) na základě
volebních okrsků odvozených od zalidnění určitých částí země a poslední třetina poslanců
byla volena podle národně-teritoriálních jednotek od unijních republik po autonomní regiony.
Z toho plynulo, že velké jednotky (míněno co do počtu obyvatel) byly znevýhodněny oproti
malým, neboť měly stejný počet zástupců, jako ty malé (tím pádem například Estonsko mělo
stejný počet zástupců jako třeba Rusko; to znamená, že všichni poslanci neměli stejnou
legitimitu pro výkon funkce).128
Sjezd lidových zástupců měl fungovat jako určitý větší parlament, který se však
scházel pouze na omezenou dobu. Hlavním jeho úkolem totiž bylo zvolit nový
dvoukomorový Nejvyšší Sovět SSSR (Věrchovnyj Sovět SSSR) o 542 členech,129 který by
fakticky byl stále fungující nepřímo volenou částí legislativy.130 Nejvyšší Sovět (NS)
se skládal ze dvou komor - ze Sovětu Svazu a Sovětu Národů.131 Na struktury Nejvyššího
Sovětu a sjezdu byly dále navázány různé komise a výbory (například Konstituční výbor
SLZ, 132 výbor NS pro bezpečnost a bezpečnostní síly,133 výbor SLZ pro vyšetření podmínek
spojených s událostmi v Tbilisi v dubnu 1989, či výbor Sovětu Národů pro národnostní
politiku a mezietnické vztahy v SSSR a tak dále).134
Sjezd mimo jiné také volil předsedu Nejvyššího Sovětu, což měla být prakticky
funkce nové hlavy státu.135 Oproti dřívějšímu předsedovi Prezidia Nejvyššího Sovětu
SSSR,136 jenž byl podle sovětské ústavy hlavou státu před reformou, nebyla ale funkce
předsedy nového Nejvyššího Sovětu SSSR pouze reprezentativní, ale naopak šlo

128

Brown, A.: Seven Years that…, s. 115.
V literatuře se můžeme setkat i s počtem 543, ale jde o to, zda k počtu poslanců NS počítáme i předsedu NS.
130
Nejvyšší sovět měl zasedat zhruba během celkem osmi měsíců v roce, což představuje oproti asi osmi dnům
„starého“ Nejvyššího Sovětu podstatný rozdíl. Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 180; Cartledge, B.: ´The
Second Russian Revolution?´, International Relations, 10/1990, s. 6; Martin Malia připodobnil oba orgány
„staronové“ sovětské legislativy k athénské demokracii - SLZ měl představovat něco jako širší orgán ekklésiá
a NS užší búlé - Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 448-449.
131
Brown, A.: Seven Years that…, .s 121.
132
Tato novinka byla dalším důkazem o snaze zavést do systému princip brzd a rovnovah.
133
Bezpečnostní síly byly do té doby podřízeny pouze straně. Ibid., s. 145.
134
Struktura výborů byla celkem rozsáhlá - jen samotný SLZ jich měl asi 15 a obě komory NS měly své vlastní
výbory. Proto by nebylo příliš účelné všechny výbory a komise zde vyjmenovávat. K výborům podrobněji
například: Brown, A.: Seven Years that…, s. 121-123.
135
Tato funkce byla již od počátku „šita na míru“ Gorbačovovi. Tím pádem Gorbačov později zastával jak
nejvyšší stranickou, tak nejvyšší vládní funkci. Cartledge, B.: ´The Second Russian…´, s. 6.
136
Od října roku 1988 vykonával funkci předsedy Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR (to znamená
nereformovaného NS) Gorbačov, když v této funkci nahradil Andreje Gromyka. Deník Anatolije Čerňajeva
z roku 1988…, s. 35.
129
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o významnou mocenskou funkci.137 Vždyť vzorem pro institut předsedy NS SSSR také bylo
exekutivní americké prezidentství s relativně velkými pravomocemi.138

3.2.2 Nový princip voleb
Na sovětské poměry měly zcela převratným způsobem proběhnout volby do Sjezdu
lidových zástupců. Ne náhodou byly volby do SLZ SSSR v březnu 1989 považovány
za nejsvobodnější od voleb do Ústavního shromáždění v roce 1917.139
Dvě třetiny sjezdu totiž měly být voleny podle nového principu soutěživých a tajných
voleb. Již neplatilo, že na jedno místo kandidoval pouze jeden kandidát navržený stranou,
ale nyní mohl na místo poslance kandidovat libovolný počet kandidátů. Sovětští občané tak
měli poprvé od roku 1917 skutečně volit své zástupce a ne jen odsouhlasit jednoho kandidáta
určeného stranou - v podstatě to znamenalo konec nomenklaturního systému.140
Nicméně, vzhledem k tomu, že i po volbách měl sovětský politický systém stále
zůstat systémem s jednou stranou (již jsme zmínili, že strana prakticky rozhodovala o jedné
třetině všech poslanců)141, tak i „premiéra“ soutěživých voleb v Sovětském svazu měla mít
své limity.142
Na poslance SLZ sice mohl kandidovat kdokoliv, ale musel projít určitým sítem.
Každý, kdo chtěl kandidovat musel sehnat 500 podpisů. To ale nebylo vše. Než se mohl
ocitnout na kandidátní listině, tak musel být ještě schválen na mítinku s občany daného
volebního obvodu a tyto mítinky často byly manipulovány stranou.143 Kandidát navíc musel
být formálně zaregistrován volební komisí a i zde mohla zasáhnout strana.144 Proto ne
ve všech volebním obvodech bylo nakonec více kandidátů než jeden (a tím byl často člověk
určený místním prvním tajemníkem strany, nebo první tajemník kandidoval sám).145
Sovětští voliči však dostali ještě jeden důležitý nástroj jak ovlivnit složení nové
legislativy. Volební systém totiž nyní nabízel možnost tzv. negativního hlasu. Aby mohl být
kandidát zvolen poslancem Sjezdu lidových zástupců, musel získat minimálně 50 % hlasů
137

Váha předsedy Nejvyššího Sovětu měla mít obdobné postavení, jako předtím generální tajemník strany (tato
funkce však stále byla zachována!). Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 228.
138
Cartledge, B.: ´The Second Russian…, s. 6; Rozsah pravomocí předsedy NS byl dokonce kritizován
Alexandrem Sacharovem jako přílišný - Daniels, R., V.: ´Gorbachev´s Reforms and…´, s. 241.
139
Cartledge, B.: ´The Second Russian…´, s. 7-8; Brown, A.: Seven Years that…, s. 107.
140
Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 660.
141
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 449.
142
Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 229.
143
Second Russian Revolution, část čtvrtá - Revolution from Below I,
http://www.youtube.com/watch?v=XzHX7VE5sSQ , 29.3.2009, 17:22.
144
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 449.
145
Ibid.
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ze svého volebního obvodu. Voliči však mohli ve volebních obvodech s pouze jedním
kandidátem přeškrtnout jeho jméno a tím i ovlivnit, zda bude zvolen poslancem! Byla to
převratná událost, protože tím voliči de facto získali možnost schválit, nebo zamítnout
místního prvního tajemníka strany - již dříve se totiž Gorbačov nechal slyšet, že podmíní
výkon stranické funkce tím, že komunisté, kteří ji budou chtít zastávat, budou muset nejdříve
uspět ve volbách do SLZ (tedy ve volbách do státní instituce).146

3.2.3 Reforma strany
Politická reforma 1988 měla svůj odraz také ve významné reformě strany, pomocí
které se Gorbačov snažil dále omezit její kompetence, strukturu a přistoupil i k razantnímu
snížení počtu stranického aparátu.147
Po

stranické

konferenci

se

ještě

téhož

roku

v září

Gorbačov

odhodlal

k restrukturalizaci ústředního výboru strany a k významnému snížení jeho placených
zaměstnanců.148 První na řadu přišly výbory ÚV - jejich počet byl snížen z dvaceti na devět
(to v praxi znamenalo snížit aparát ÚV o více jak polovinu!).149 Zrušena byla hlavně
ekonomická oddělení, která dříve dohlížela na práci ministerstev, a nyní o ekonomických
záležitostech mělo rozhodovat hlavně zachované Socio-ekonomické oddělení ÚV a částečně
i oddělení ÚV pro zemědělství.150 Cílem těchto kroků obecně bylo omezit vliv stranického
aparátu na práci ministerstev a předat kontrolu nad ministerstvy hlavně nové legislativě.151
Dále bylo zrušeno Oddělení pro vztahy s komunistickými a dělnickými stranami
socialistických zemí, jehož část práce měla přejít pod Mezinárodní oddělení ÚV. To se mělo
stát jediným oddělením ÚV zabývajícím se mezinárodními vztahy. Podobně byl omezen
i počet ideologických oddělení na jedno.152
S těmito změnami souvisí i Gorbačovovy zásahy do sekretariátu ústředního výboru.
Kromě toho, že Sekretariát byl prakticky nahrazen šesti výbory ÚV, tak bylo palčivou
otázkou, co se stane s tajemníky ÚV, kteří některé ze zrušených oddělení řídili.153 Zmíníme
146

Bahry, D., Silver, B., D.: ´Public Perceptions and…´, s. 173; Galeotti, M.: Gorbachev and his…, s. 91;
Jak jsme již poznamenali, tak tento návrh padl poprvé již v lednu 1987 na plénu ÚV.
147
Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 229.
148
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 184.
149
Deník Anatolije Čerňajeva z roku 1988…, s. 28.
150
Zrušení zemědělského oddělení ÚV bylo v danou chvíli bráno jako příliš citlivé téma, ale i tak se s ním
do budoucna příliš nepočítalo. Podobně bylo zachováno i oddělení pro obranný průmysl - Ibid.
151
Brown, A.: The Gorbachev Facror…, s. 184.
152
Deník Anatolije Čerňajeva z roku 1988…, s. 28.
153
Reorganizace Sekretariátu také znamenala prakticky konec této instituce - Brown, A.: The Gorbachev
Factor…, s. 185.
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jen změny nejpodstatnější. Nově měli být jak Jegor Ligačov, tak Alexandr Jakovlev přesunuti
z oddělení ideologie - Jakovlev se měl stát vedoucím Mezinárodního oddělení a Ligačovovi
připadlo méně významné místo v Oddělení pro zemědělství.154 Do oddělení pro ideologii měl
naopak být přesunut Vadim Medvěděv. Dalšími přesunutými tajemníky byli například
Nikolaj Sljunkov (do socio-ekonomického oddělení), nebo bývalý šéf KGBViktor Čebrikov
(do právního výboru ÚV).155 Georgy Razumovskému byl ponechán dohled nad stranickými
kádry.156
Tyto změny předznamenaly ještě rozsáhlejší čistku v dubnu následujícího roku tentokrát nejen v řadách ÚV (Gorbačov „přesvědčil“ členy ÚV, kteří přišli volbami o svá
místa, aby raději odstoupili sami v dubnu 1989, než aby čekali na volby na dalším kongresu
strany).157 Gorbačov dokonce vyzval k odstoupení některé členy politbyra.158 Tehdy totiž
ústřední výbor opustilo 74 plných členů a 24 kandidátů bez hlasovacího práva.159
Mezi

nejvýznamnějšími

„odstupujícími“

byli

zbylí

nejvyšší

funkcionáři

z břežněvových dob,160 konkrétně Andrej Gromyko (předznamenáním jeho odchodu
do výslužby bylo jeho sesazení z funkce předsedy prezidia NS na podzim 1988), Vladimír
Dolgikh, Michajl Solomencev (všichni tři členy Politbyra KSSS), dále Nikolaj Tichonov,
Boris Ponomarev, Anatolij Dobrynin, či Pjotr Fedosejev.161

4 Výsledky reformy
V této kapitole se již zaměříme na přímé výsledky politické reformy 1988 a také
na stručnou charakteristiku těchto výsledků. Výčet není jistě vyčerpávající - jsou zde
ukázány hlavně ty nejpodstatnější výsledky reformy, které měly značný vliv na další vývoj
situace v Sovětském svazu.162

154

Jakovlev kvůli ne příliš dobrému vztahu s Ligačovem prý sám o přeložení požádal - Ibid., s. 29; Deník
Anatolije Čerňajeva z roku 1988…, s. 29; Tento krok je hodnocen jako významné posílení Gorbačovovi pozice
vůči nepsanému vůdci konzervativců Ligačovovi. Holloway, D.: ´State, Society and…´, s. 11.
155
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 186.
156
Ibid.
157
Brown, A.: Seven Years that…, s. 128.
158
O většině těchto lidí však již bylo rozhodnuto v září 1988 - důkazem toho je seznam v deníku Anatolije
Čerňajeva - Deník Anatolije Čerňajeva z roku 1988…, s. 34.
159
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 187.
160
Moses, J., C.: ´Democratic reform…´, s. 239.
161
Deník Anatolije Čerňajeva z roku 1988…, s. 34; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 187.
162
Důsledkem demokratizace je tak například i určitá míra demilitarizace a rostoucí kritika armády - tomuto
problému se však v této práci nevěnujeme, protože demokratizace přinesla řadu zásadnějších výsledků.
O vlivu reformy na vnímání armády společností více viz: Holloway, D.: ´State, Society and…´ .
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Výsledky jsou rozděleny na očekávané a také na neočekávané - tedy z hlediska
iniciátorů reforem (očekávání většiny strany se totiž často velmi lišila). Toto rozdělení je
spíše orientační a mělo by tak i být bráno - někdy je totiž obtížné určit, zda šlo o očekávaný
výsledek, či zda ne. Jinak řečeno, některé výsledky byly očekávány, ale v trochu jiném
rozsahu a spíše nebyl očekáván jejich dopad na další vývoj.

4.1 Očekávané výsledky
4.1.1 Všechna moc sovětům163
Začněme tím, co Gorbačov a jeho stoupenci od reforem očekávali. Již jsme popsali,
jakým způsobem se měly na jaře roku 1989 konat volby do Sjezdu Lidových Zástupců SSSR.
Nyní se zaměříme na samotné konání těchto voleb. Volbám samotným předcházela velmi
živá předvolební kampaň - lidé se totiž poměrně rychle nadchli pro možnost fakticky
se podílet na složení legislativy, což pro ně bylo zcela něco nového.
Již před politickou reformou 1988 se v důsledku glasnosti začala v sovětské
společnosti tvořit rozdílná, na straně nezávislá, sdružení občanů sledující rozličné cíle,
tzv. něformaly.164 V podstatě je možné o těchto sdruženích hovořit jako o začátcích občanské
společnosti v Sovětském svazu.165 A právě řada těchto něformalů sehrála významnou roli
v předvolebních kampaních před volbami do SLZ SSSR.166
Většinově konzervativní stranický aparát si od voleb sliboval, že v nové legislativě
budou dominovat straničtí kandidáti. Jenže sovětští občané se tím ne vždy řídili. Hlavně
ve větších městech se proto konaly mítinky voličů na podporu ne-stranického kandidáta (toto
vyjádření je nutné upřesnit: nešlo o ne-stranické kandidáty ve smyslu, že nebyli ve straně i radikální kandidát v Moskvě Boris Jelcin byl tehdy stále ještě straníkem - , ale ve smyslu,
že šlo o kandidáty, kteří se ucházeli o post poslance proti oficiálnímu kandidátovi strany).
A i když se ze začátku mohlo zdát, že jde o značný nepoměr sil (za oficiálními kandidáty
stála celá stranická propaganda, kdežto jejich oponenty podporovaly „jen“ skupiny

163

Šlo o heslo, které doprovázelo volby na jaře 1989. Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 447.
Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 660; Galeotti, M.: Gorbachev and his…, s. 74; Růst
členů podobných organizací souvisí s odlivem členské základny organizací jako Komsomol. Brovkin, V.:
´Revolution from below…´, s. 238.
165
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 439.
166
Velmi dobře se situací něformalů mezi lety 1988-1989 zabývá článek Vladimíra Brovkina - Brovkin, V.:
´Revolution from below…´, s. 233-257.
164
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dobrovolníků)167, ukázalo se později, že negativní stranická propaganda v mnoha případech
působila spíše kontraproduktivně a naopak hrála do karet radikálním či opozičním
kandidátům.168
Když k tomu připočteme úspěšné kampaně některých něformalů proti málo
oblíbeným místním stranickým funkcionářům ve volebních obvodech s jedním kandidátem169
a nebo skutečnost, že řadě liberálů byl před volbami dán značný prostor v oblíbených
televizních pořadech jako Vzgljady („názory“),170 je zcela pochopitelné, že ve větších
městech jako je Moskva, Leningrad, Kyjev, Lvov, Minsk, Sverdlovsk, nebo Vladivostok
se podařilo oficiální stranické kandidáty buď porazit,171 nebo jim znemožnit zvolení již
zmíněným negativním hlasem.172
Nejgrandióznější bylo vítězství Borise Jelcina v Moskvě, kde tento radikální kandidát
a „degradovaný“ člen vedení strany získal 90% hlasů a porazil tak kandidáta strany Jevgenije
Brakova.173 Přesto však byla do nového SLZ zvolena většina kandidátů-straníků.174
Strana nicméně neměla vždy lehkou situaci ani ve veřejných organizacích, které měly
zajistit straně jednu třetinu míst v nové legislativě. Andrej Sacharov, sovětský jaderný fyzik
a prominentní disident dlouho držený ve vyhnanství mimo Moskvu se rozhodl, že se bude
ucházet o kandidaturu v rámci sovětské Akademie věd. Jeho disidentská minulost a radikální
postoje ale byly pro vedoucí orgán Akademie Věd nepřekonatelnou překážkou, a proto bylo
Sacharovovi znemožněno za Akademii kandidovat.175 Když se o tom liberálně smýšlející lidé
167

Podle svědectví Borise Jelcina, byly dokonce vydávány brožury s radami, jak opoziční kandidáty kritizovat
a politicky pošpinit, aby bylo docíleno vítězství stranického kandidáta - viz rozhovor s Borisem Jelcinem In:
Second Russian Revolution, čtvrtá část - Revolution From Below…. .
168
Vůbec stranické zasahování do předvolebního vývoje včetně znemožnění řadě lidí kandidovat do SLZ straně
spíše uškodilo - Brovkin, V.: ´Revolution from below…´, s. 250-251; Brown, A.: The Gorbachev Factor…,
s. 187.
169
Brovkin, V.: ´Revolution from below…´, s. 249-250; Jedno-kandidátních obvodů bylo přibližně 400;
Vladimír Brovkin uvádí 399 - Brovkin, V.: ´Revolution from below…´, s. 249; a Martin Malia 384 - Malia,
M.: Sovětská tragédie…, s. 449;
170
Ibid.
171
Například v Leningradu skupina „Volby 89“ rozdávala letáky, půjčovala si automobily s reproduktorem
a dosáhla porážky místního prvního tajemníka. Ibid., s. 449-450; Ne všude ale dosáhli radikálové úspěchu třeba ve střední Asii lidé následovali příkazů strany a ta také ve volbách zvítězila - Brown, A.: Seven Years
that…, s. 115. A na Kavkaze kvůli nepokojům normální volby ani neproběhly - Malia, M.: Sovětská tragédie…,
s. 450.
172
Brovkin uvádí, že tak bylo poraženo 35 místních tajemníků a 200 vysokých stranických funkcionářů.
Brovkin, V.: ´Revolution from below…´, s. 251; Jak k tomu lakonicky poznamenal jeden sovětský šéfredaktor:
„Budoucí prázdniny budou 1.5., 7.11. a 26.3.“ (tím samozřejmě narážel na zveřejnění výsledků voleb do SLZ) Daniels, R., V.: ´Gorbachev’s Reforms…´, s. 244.
173
Brown, A.: Seven Years that…, s. 115; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 187-188.
174
Podle Browna bylo ve volbách celkem 85, 3% kandidátů nominovaných za stranu a z nich bylo do SLZ
zvoleno 87,6% - Ibid., s. 118; Janine Ludlam zase hovoří o tom, že z 2250 poslanců SLZ mělo 1973 stranickou
legitimaci - Ludlam, J.: ´Reform and the…´, s. 284; Na druhou stranu zdaleka ne všichni straníci byli
ortodoxními komunisty. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 674.
175
Second Russian Revolution, část čtvrtá - Revolution from Below I… .
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dozvěděli, začali se proti tomuto rozhodnutí bouřit a pořádali manifestace na podporu
Sacharova. Co však bylo důležitější, na podporu Sacharovovy kandidatury vystoupili někteří
členové Akademie věd (na protest schválili pouze 8 z 23 kandidátů navržených
předsednictvem Akademie)176, takže nakonec jejímu předsednictvu nezbývalo nic jiného,
než Sacharova na kandidátku umístit a ten byl v druhém kole volby nakonec zvolen
poslancem nového parlamentu.177
Průběh voleb do parlamentu tedy ukázal, že v důsledku reformy skutečně došlo
k oživení společnosti, k zapojení sovětských občanů do politické diskuze a k začátku jejich
politické socializace - jak to vyjádřil ruský prozaik Alexander Kabakov: sovětská společnost
již nebyla „nejtišší většinou na světě“.178

4.1.2 První Sjezd Lidových Zástupců SSSR
Samotný Sjezd, jenž se konal se od 25.5. do 9.6. 1989, byl nabit atmosférou velkého
očekávání. Jednání, kterým předsedal generální tajemník strany,179 byla přenášena v přímém
přenosu televizí180 a některé projevy poslanců dávaly tušit, že hranice svobody projevu
se významně posunuly.181 Zřejmě největší kritika zaznívala z úst radikálů Jurije Afanasjeva
a Andreje Sacharova, který se v emotivním projevu dokonce vyjádřil pro zrušení článku VI.
ústavy hovořícím o vedoucí úloze strany ve společnosti.182
I když byl sjezd svým složením spíše konzervativní, dostala se na něj řada radikálních
a hlavě výřečných kandidátů, kteří se nebáli vyjádřit svůj progresivní názor.183 Aktuálním
tématem a zároveň prvním tématem, kterým se sjezd zabýval byl masakr demonstrujících
v Tbilisi - otevřenost diskuze, jaká na půdě sjezdu vypukla a jejíž součástí byla kritika
176

Brown, A.: Seven Years that…, s. 117.
Second Russian Revolution, část čtvrtá - Revolution from Below I… .
178
Brown, A.: Seven Years that…, s. 119.
179
Gorbačovovi v předsednictví sekundoval jeho dlouholetý přítel ze studií práv Anatolij Lukjanov, který
ale plnil funkci vícepředsedy i v nereformovaném NS. Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 192.
180
Šlo o rozhodnutí Gorbačova - Ibid., s. 191.
181
Second Russian Revolution, část čtvrtá - Revolution from Below II,
http://www.youtube.com/watch?v=B8M8DmEK_IU , 29.3.2009, 17:26; Ruský politický komentátor Vitalij
Treťjakov dokonce označil sjezd jako „habaděj glasnosti“ - Brown, A.: Seven Years that…, s. 120.
182
To bylo moc i na Gorbačova, který Sacharovovi vypnul mikrofon. Televizní kamery to však zaznamenaly
a odvysílaly. Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 451-452.
183
Brown, A.: Seven Years that…, s. 118; I přes fakt, že radikálů byla menšina, Gorbačov jim umožnil vyjádřit
svůj názor relativně často - hlavně Andrej Sacharov toho využil, až se někdy mohlo zdát, že hovoří častěji než
kdokoliv jiný. Second Russian Revoluition, část čtvrtá - Revolution from Below III,
http://www.youtube.com/watch?v=APxVCZ1IedI , 29.3.2009, 17:31; Brown, A.: The Gorbachev Factor…,
s. 4; Podle A. Browna ale Gorbačova povolení kritických názorů na sjezdu oslabilo, protože televizní diváci
nyní mohli vidět, jak je generální tajemník strany kritizován neznámými poslanci, kdežto on jim odpovídal
smířlivě - to považuje Brown v rozporu s ruským chápáním silného vůdce - viz: Brown, A.: The Gorbachev
Factor…, s. 193.
177
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i nejvyšších stranických funkcionářů, byla dosud nevídaná. Radikálové požadovali, aby byla
ustavena komise pro vyšetření masakru a Gorbačov její ustavení posvětil (komisi měl vést
radikál Anatolij Sobčak) - tím byl vytvořen důležitý demokratický precedent, neboť nyní
se mělo doposud nedotknutelné politbyro zodpovídat legislativě.184 To bylo jedním z důkazů
toho, že moc byla reformou skutečně přesunuta ze strany do státních struktur a že tak strana
fakticky ztratila možnost svévolně rozhodovat o politice ve státě.
Důležitou povinností SLZ bylo zvolit užší, po většinu roku fungující, legislativní
orgán - Nejvyšší Sovět SSSR- a také hlavu státu - předsedu Nejvyššího Sovětu. Na předsedu
byl pochopitelně navržen Gorbačov. I když se Andrej Sacharov vyjádřil proti skutečnosti,
že na předsedu kandiduje jen jeden kandidát, a i když se později ze své vlastní iniciativy
rozhodl proti Gorbačovovi kandidovat leningradský inženýr Alexander Obolenskij (zástupci
však neschválili jeho kandidaturu)185, byl nakonec 95,6 % hlasy do nejvyšší státní funkce
zvolen Gorbačov.186
Složení zvoleného Nejvyššího Sovětu SSSR bylo díky konzervativní většině ve SLZ
o poznání méně progresivní. Přesto se však i tam dostala menšina radikálů.187 Pro moskevské
radikály ale volby do Nejvyššího Sovětu dopadly špatně - byli zvoleni jen Roy Medvěděv
a Fjodor Burlatský, ale nikoliv již Gavril Popov, Sergej Stankevič, Taťána Zaslavská
a hlavně ani Boris Jelcin.188
Místní první tajemníci totiž vzali volbu poslanců do NS jako pomstu liberálním
intelektuálům.189 A tak i přes podporu většiny Moskvanů Jelcin skončil mimo Nejvyšší Sovět
(Moskva měla mít v Sovětu Národností 11 míst a Jelcin, který do něj kandidoval, se umístil
až jako dvanáctý, takže se jako jediný moskevský kandidát do Sovětu Národností nedostal,
i když byl mezi moskevskými voliči daleko nejoblíbenějším kandidátem).190
Do té doby nepříliš známý poslanec ze Sibiře Alexej Kazannik však vystoupil
s překvapivou iniciativou a nabídl Jelcinovi své místo v NS. Vzhledem k tomu,
že se Gorbačov obával, že bez Jelcina by Nejvyšší Sovět mohl v očích sovětských voličů
postrádat dostatečnou legitimitu, tak sjezd prakticky k variantě rezignace Kazannika
ve prospěch Jelcina dovedl.191
184

Second Russian Revolution, část čtvrtá - Revolution from Below II… .
Brown, A.: Seven Years that…, s. 124.
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Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 191.
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Například Jurij Afanasjev. Ibid., s. 192.
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Brown, A.: Seven Years that…, s. 125.
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Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 192.
190
Ibid.
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Brown, A.: Seven Years that…, s. 125; Gorbačovova dominance na sjezdu byla důvodem nespokojenosti
řady liberálů. Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 5.
185
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Jak jsme zmínili, jedním z hlavních cílů Michaila Gorbačova bylo zavést
do sovětského politickém systému princip brzd a rovnovah - jinými slovy uzákonit
v sovětském systému větší míru politické odpovědnosti. Již jsme hovořili o tom, že sovětští
občané pomocí nových voleb získali určitou možnost rozhodovat o místních stranických
funkcionářích, kteří byli v důsledku toho více tlačeni k jisté odpovědnosti vůči voličům. Také
jsme zmínili zavedení politické odpovědnosti stranického vedení vůči legislativě. Politická
reforma byla ale úspěšná i v redefinici vztahu mezi exekutivou a legislativou a to v tom
smyslu, že od nynějška měla být vláda odpovědná Nejvyššímu Sovětu a měla jím být také
potvrzována.
To pocítil na vlastní kůži jak předseda Rady Ministrů Nikolaj Ryžkov, když
mu komise nového Nejvyššího Sovětu po důsledném „grilování“ zamítly devět kandidátů
na posty ministrů,192 tak i ministr vnitra Vadim Bakatin, který před sjezdem musel vysvětlit
situaci týkající se nepovolené demonstrace radikálů na Puškinově náměstí v Moskvě - tato
„interpelace“, jak bychom ji dnes pravděpodobně nazvali, byla něčím v sovětské politické
praxi zcela novým.193
Gorbačov tak mohl být spokojen, že byl učiněn podstatný krok k fungující silnější
legislativě, k oddělení strany a státu,194 k zapojení mas do politického procesu,
ale i k určitému ochránění perestrojky před tím, aby mohl být tento proces konzervativci
zvrácen.195

4.2 Neočekávané výsledky
Přesto se mezi výsledky reformy 1988 našly i ty, které reformátoři v čele
s generálním tajemníkem vůbec nečekali. To nakonec není u tak dalekosáhlých a překotných
reformních procesů žádnou výjimkou.196

192

Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 195; Ludlam, J.: ´Reform and the…, s. 310.
Second Russian Revolution, část čtvrtá - Revolution from Below III… .
194
Je vůbec otázkou, do jaké míry je vhodné označovat komunistickou stranu Sovětského svazu jako politickou
stranu - KSSS byla do politické reformy totiž něčím jako superstrukturou srostlou se státem. Brown, A.: The
Gorbachev Factor…, s. 22, 94.
195
Brown, A.: Seven Years that…, s. 131.
196
Zde je vhodné přirovnat výsledky Gorbačovovy politické reformy s výsledky reforem Alexandra II. - ten
se pokusil dát svobodu rolníkům a procesy, jež spustil, přispěly k jeho konci. Srovnání viz: Bunce, V.:
Domestic Reform and…´, s. 107-138.
193
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4.2.1 Radikalizace společnosti
Jedním z nejzávažnějších výsledků reformy zcela jistě byla radikalizace a rostoucí
nespokojenost společnosti. Již během prvního zasedání Sjezdu Lidových Zástupců přibylo
hlavně ve větších městech demonstrací197 a (i když tento fakt má hodně co do činění
s pokračujícím procesem glasnosti) politická reforma k tomu značně přispěla.
Kromě toho, že politická reforma byla trnem v oku konzervatistům,198 proti kterým
byla také namířena, vyrostla na sovětské politické scéně nová opozice vůči Gorbačovovi
a reformátorům obecně. Touto novou opozicí byl tábor radikálních liberálů,199 pro které
Gorbačovova politická reforma nezašla dost daleko. Radikální liberálové považovali
sovětský systém dále za autoritářský a Gorbačovovy demokratizační změny vnímali spíše
jako kosmetickou záležitost. Jejich požadavky byly posazeny blíže demokracii západního
typu než změny prosazené Gorbačovem a zahrnovaly jak skutečný politický pluralismus,
tak u některých i demontáž komunismu a jeho nahrazení skutečnou demokracií s tržním
principem.200
Většina těchto radikálů byla Gorbačovovi dříve nakloněna a podporovala ho,
ale

kvůli

rozdílnému

chápání

demokratizace

a

i

kvůli

Gorbačovovu

přístupu

ke konzervativcům, který radikálové považovali za příliš mírný a smířlivý, se začali přiklánět
k více progresivním myšlenkám a novým osobnostem.201 Z této situace těžil hlavně Boris
Jelcin, který se postupně začal profilovat jako mluvčí ruských radikálů.202
Radikálové byli sdruženi jak v některých politicky angažovaných něformalech (jako
například v anti-leniském a anti-komunistickém Demokratickém svazu)203, ale byli
zastoupeni i v samotné legislativě - radikálové totiž v rámci SLZ vytvořili sdružení s názvem
Meziregionální skupina. Členy Meziregionální skupiny, která jinak čítala na 300 poslanců,204
byli osobnosti jako Andrej Sacharov, Boris Jelcin, Gavril Popov, či Jurij Afanasjev.205
Meziregionální skupina toužila po přesunu skutečné moci do rukou Nejvyššího Sovětu SSSR
a její členové se nebáli spojit se za tímto účelem s hnutími za svrchovanost i s bouřícími

197

Nejvíce demonstrací bylo v hlavním městě - v Moskvě.
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 181.
199
Brown, A.: Seven Years that…, s. 105; Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 230.
200
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 453.
201
Ibid.; Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 676; Galeotti, M.: Gorbachev and his…, s. 96-97.
202
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 282; Brown, A.: Seven Years that…, s. 236.
203
K Demokratickému Svazu více viz: Brovkin, V.: ´Revolution from below…´, s. 242-244.
204
Některé zdroje uvádí jiný počet. Například John Gooding uvádí 400 - Gooding, J.: .: ´Gorbachev and
Democracy´…, s. 213. Podstatné však je, že šlo o menšinu, ale o menšinu velmi výřečnou.
205
Většina členů skupiny ale stále byla členy KSSS! Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 188.
198
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se dělníky (o nichž bude řeč za chvíli).206 Pro Gorbačova byl tento vývoj přítěží, protože nyní
byl nejen pod tlakem konzervativců, ale tlačili na něj i radikální liberálové - Gorbačov odteď
musel dávat pozor, aby se ani jedné skupině příliš neodcizil.
Nespokojenost se však začala ozývat i z jiných vrstev společnosti než pouze z řad
inteligence. V průběhu roku 1989 vyjádřili dosti zřetelně svou nespokojenost s pracovními
a sociálními podmínkami kuzněčtí horníci, když zorganizovali rozsáhlou stávku, ke které
se začali rychle připojovat horníci z jiných oblastí jako Donbas a Vorkuta a kromě sociálněpracovních podmínek se začali dožadovat i zrušení článku VI. ústavy.207 Dá se říci, že od této
chvíle se Gorbačovova perestroika prosazovaná doposud seshora obrací v reformu
prosazovanou zezdola.208

4.2.2 Vzrůst nacionalismu
Ještě závažnějším výsledkem politické reformy 1988 byla specifická forma
radikalizace a to růst nacionálních tendencí v Sovětském svazu.209 Neřešení národnostní
otázky v SSSR se v druhé polovině 80. let 20. století ukázalo jako velmi krátkozraké,
neboť po uvolnění režimu ve formě glasnosti a i pod vlivem událostí ve středo-východní
Evropě v letech 1988-1989210 začaly mnohé národnosti a etnické skupiny Sovětského svazu
ventilovat nespokojenost se svým místem v rámci svazu a dlouho potlačované národnostní
křivdy.211
V důsledku toho vyplývaly na povrch etnické a národnostní konflikty, jako byly
(pokud zmíníme ty nejzávažnější) bouře v kazašské Alma-Atě v roce 1986 po nahrazení
prvního místního tajemníka Kunájeva Rusem Kolbinem,212 krvavé střety mezi Armény

206

Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 453.
Potenciální síly hornické stávky se vláda zalekla a hornické požadavky byly nakonec (samozřejmě kromě
zrušení onoho článku VI.) prakticky vyslyšeny. Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 453. K hornické stávce více
viz: Second Russian Revolution. část čtvrtá - Revolution from Below V,
http://www.youtube.com/watch?v=Od6eCaf9ucg , 29.3.2009, 1740; a Second Russian Revolution, část čtvrtá Revolution from Below VI, http://www.youtube.com/watch?v=yS7kVHLrPz4 , 29.3.2009, 17:42.
208
Nebo jak je řečeno v publikaci Východ - „v revoluci zezdola“ - Vykoukal, J., Litera, B., Teichman, B.:
Východ: vznik, vývoj…, s. 676.
209
Tompson, W., J.: ´Krushchev and Gorbachev…´, s. 97.
210
Second Russian Revolution, část pátá - Breaking Ranks IV,
http://www.youtube.com/watch?v=OKNMJSNqn2c , 29.3.2009, 18:06 a část pátá - Breaking Ranks V,
http://www.youtube.com/watch?v=tNbWxvjp8Tk , 29.3.2009, 18:10; Brown, A.: Seven Years that…, s. 237.
211
Galeotti, M.: Gorbachev and his…, s. 99; Velmi trefně k tomu podotknul Martin Malia: „Nahromaděné
napětí a pocity křivd vyvolaly sílící hnutí za autonomii, jež v přestavbě vidělo možnost posílit svrchovanost
neruských krajů. Glasnosť umožnila hovořit o všech těchto otázkách bez většího strachu z odplaty.“ - Malia,
M.: Sovětská tragédie…, s. 443.
212
Více viz např. Durman, K.: Útěk od praporů…, s. 362-363; Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 443.
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a Ázerbajdžánci kvůli sporu o Náhorní Karabach,213 střety mezi Gagauzy a Moldavany
a mezi moldavskými Rusy a Moldavany,214 nebo dodnes pokračující spor mezi Gruzínci
a Rusy o statut separatistické Abcházie vedoucí na sklonku 80. let až k tvrdému potlačení
protestů v Tbilisi sovětskou armádou.215
Poněkud odlišná byla situace v Pobaltí,216 kde se hlavní požadavky místních elit
začaly zřetelně přibližovat volání po větší míře autonomie. Za tímto účelem byly
v pobaltských republikách vytvořeny masově podporované národní fronty (někdy
označované jako lidové fronty), jež měly za cíl prosazovat v rámci perestrojky národnostněemancipační tendence republik.217 Zřejmě nejviditelnější z nich bylo litevské hnutí Sajúdis218
vedené muzikologem Vytautasem Landsbergisem, které mělo v roce 1989 dokonce své
programy v rozhlasu a televizi nebo tištěné periodikum o relativně velkém nákladu.219
Podstatné je uvědomit si, že většina zakladatelů národních front v Pobaltí, Sajúdis
nevyjímaje, měla stranickou legitimaci a zastávala ve straně na lokální úrovni poměrně
vysoké posty.220
Březnové volby do Sjezdu lidových zástupců pak prakticky posloužily pobaltským
národnostně laděným elitám k upevnění svých pozic - buď ve volbách uspěli přímo jako
kandidáti oproti kandidátům stranickým, a nebo svou podporou dopomohli spřízněným
kandidátům k vítězství.221 Na druhou stranu je nutné uvést, že právě osvojení silné
národnostní linie a přijetí pozice vyzývající k ochraně titulárních národností republik bylo
tím, co chtěli voliči slyšet. Pokud si chtěly místní elity v Pobaltí i jinde zachovat místo
u moci, tak se jim v podstatě nenabízela jiná alternativa, než se k národnostnímu proudu
přidat.222
Politická reforma 1988 dále umožnila, aby byly požadavky pobaltských národovců
řešeny na půdě parlamentu (byla tak například vytvořena speciální komise Nejvyššího
Sovětu pro přešetření legitimity paktu Ribbentrop-Molotov ze srpna 1939, tedy de facto
213

Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 670; Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 444; Reiman, M.: Rusko
jako téma…, s. 226.
214
Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 671.
215
Durman, K.: Útěk od praporů…, s. 364-365; Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 445.
216
I když i tam se měly brzy objevit sovětské tanky - viz například: Second Russian Revolution, část šestá - End
of Beginning VII, http://www.youtube.com/watch?v=-rFD_JoWXo4 , 30.3.2009, 10:54; Brown, A.: Seven
Years that…, s. 303-304.
217
Brovkin, V.: ´Revolution from below…´, s. 233.
218
Sajúdis znamená v litevštině „hnutí“.
219
Durman, K.: Útěk od praporů…, s. 369.
220
Second Russian Revolution, část pátá - Breaking Ranks I, http://www.youtube.com/watch?v=_kf99RK90_s ,
29.3.2009, 17:45.
221
Durman, K: Útěk od praporů…, s. 371; Sajúdis v Litvě získal 31 ze 41 míst, národní fronta v Lotyšsku 25
z 29 a v Estonsku 15 z 21 - Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ…, s. 674.
222
Brown, A.: Seven Years that…, s. 117.
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přešetření legitimity připojení Pobaltí k SSSR; podobných komisí a výborů byla vytvořena
celá řada).223
Ostatní národy na sebe nenechaly dlouho čekat a brzy bylo možné zaznamenat růst
nacionalismu i mezi tradiční kostrou Sovětského svazu - tedy mezi Ukrajinci a hlavně Rusy.
I když není druhá fáze politické reformy spojená se zapojením národnostních prvků
do politického rozhodování na počátku 90. let předmětem této práce, je zřejmé, že již
politická reforma 1988 akcentovala odstředivé síly v rámci SSSR a ukázala reformátorům
nutnost efektivněji přehodnotit vztah republik a centra.
Tento proces později sehrál významnou roli při dezintegraci svazu, protože řada
republik již nepožadovala pouhou autonomii, ale cílem se stala plná nezávislost na centru.

4.2.3 Změna Gorbačovovy pozice a oslabení strany
Politická reforma sice posílila Gorbačova institucionálně co do významu funkce
hlavy státu - nové předsednictví Nejvyššího Sovětu SSSR bylo silnější funkcí než staré
reprezentativní předsednictví prezidia nereformovaného Nejvyššího Sovětu SSSR.224
Přesto však reforma generálnímu tajemníkovi z dlouhodobějšího hlediska spíše
uškodila.225 Gorbačov byl totiž stále vedoucím činitelem komunistické strany a ta byla
politickou reformou 1988 zbavena značné části moci i legitimity, takže ani gensek nemohl
mít stejnou pozici jako před reformou.226 Gorbačov navíc demokratizační reformou vypustil
do sovětského systému síly, které se snažily vzít si z uvolněné moci co nejvíce - ať už to byli
liberální radikálové, nebo nacionalisté z „vnitřního impéria“ svazu.
Tyto síly velmi ztížily komunistické straně, aby vyšla z reforem posílena, a dokonce
zamezily, aby si Gorbačov udržel rozhodující vliv na sovětský politický systém, protože
využily demokratizační reformu k svému vlastnímu prospěchu.227 I to bylo pravděpodobně
jedním z důvodů, proč se později v březnu roku 1990 nechal Gorbačov zvolit prvním
Prezidentem SSSR - Gorbačov si tak chtěl upevnit pozici v rámci politického systému,
aby měl určitou páku na nové mocenské struktury.

223

Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 280; podrobně k činnosti hnutí Sajúdis v rámci SLZ: Second Russian
Revolution, část pátá - Breaking Ranks III, http://www.youtube.com/watch?v=RZMy8uWB0b4 , 29.3.2009,
18:01.
224
Předseda NS nyní byl také vrchním velitelem ozbrojených sil a mohl jmenovat předsedu Rady ministrů.
Brown, A.: Seven Years that…, s. 145.
225
Reiman, M.: Rusko jako téma…, s. 230.
226
Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 190.
227
Young, Ch.: ´The Strategy of Political…´, s. 61.
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Gorbačov se dále snažil zůstat uprostřed mezi pravicí a levicí,228 ale míra radikalizace
společnosti centristickou pozici velmi ztěžovala a on tak byl spíše drcen mezi dvěma
mlýnskými kameny.229 Tím pádem nemohl uspokojit ani jednu stranu zcela a jeho popularita
začala rapidně upadat.230
V postavení Gorbačova byl zřetelný významný rozpor - jako by se nemohl generální
tajemník rozhodnout, zda přejde na jednu stranu (tedy zda rozdělí formálně komunistickou
stranu na dvě a přihlásí se k její sociálně demokratické části - tento plán mu navrhl Alexander
Jakovlev dokonce již v roce 1985, ale Gorbačov se proti tomu ohradil, neboť by tento čin prý
přišel příliš brzy)231, či na druhou (to by spočívalo naopak v tvrdém potlačení všech
dezintegračních a destabilizujících sil vzniklých v důsledku demokratizační reformy
a v přiklonění ke konzervatizmu). Jak to trefně pojmenoval Alexander Jakovlev - Gorbačov
tak byl v pozici jak papeže, tak Luthera zároveň.232 Zdálo se totiž, že rozkládá základní pilíře
systému, kterému vděčil za dosažení vrcholné funkce v Sovětském svazu a který zároveň
toužil zachovat.233

Závěr
V závěrečné části práce se pokusíme shrnout význam i úspěšnost Gorbačovovy
politické reformy 1988. Jak jsme mohli vidět, reforma byla převratným zlomem perestrojky
a významně pozměnila její obsah ve smyslu liberalizace a demokratizace sovětského
politického systému i celé společnosti.234
Pokud ale měla perestrojka, jak jsme konstatovali v úvodu práce, sovětský systém
vnitřně posílit a modernizovat k lepšímu, musíme tuto snahu hodnotit jako neúspěšnou sovětský systém totiž přestal tři roky po spuštění politické reformy existovat.
Politická reforma k tomuto cíli prokazatelně a podstatně přispěla a z tohoto hlediska
jde o její jednoznačný neúspěch.235 Jejími výsledky nebyly jen (!) demokratizace
228

Označením pravice se v sovětském kontextu označovaly konzervativní síly, kdežto pod pojmem levice byli
označováni radikálové.
229
Brown, A.: Seven Years that…, s. 296; Young, Ch.: ´The Strategy of Political…´, s. 64.
230
Ibid.; Na úpadku Gorbačovovy popularity se podepsala i skutečnost, že svými personálními změnami si
Gorbačov znepřátelil řadu stranických funkcionářů, kteří se od něj logicky odklonili.
231
Brown, A.: Seven Years that…, s. 204-205; Brown, A.: The Gorbachev Factor…, s. 105; Durman, K.: Útěk
od praporů…, s. 306.
232
Ibid., s. 93.
233
Brown, A.: Seven Years that…, s. 188.
234
Archie Brown dokonce hovoří o politické reformě 1988 jako o největší politické změně od bolševické
revoluce a o roce 1989 jako o roce, kdy přestal komunismus existovat - Ibid., s. 105, respektive s. 202-203.
235
Stejný názor viz: Bunce, V.: Domestic Reform and…´, s. 125, 126-128.
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a liberalizace systému, omezení podílu strany na výkonu moci ve (prospěch státu vytvořením
legislativních institucí do určité míry skutečně svobodně volených sovětskými občany),
či zavedení politické odpovědnosti do politického systému SSSR, nebo omezení vlivu
konzervativců na rozhodování ve státě a zapojení mas do politické diskuze.
Výsledky reformy totiž doplňuje celá řada aspektů, které nebyly cílem reformy
a které ani reformátoři neočekávali. A tak najdeme mezi výsledky reformy zcela nové síly,
které měly destabilizační a dezintegrační vliv na celý sovětský systém - byla to hlavně
radikalizace společnosti projevující se vzrůstem opozičních tendencí proti reformátorům
a Gorbačovovi, dále eskalací národnostních konfliktů a nacionálně-emancipačních
požadavků a v neposlední řadě i pokles popularity Gorbačova a s tím související oslabení
jeho pozice.
I když na neúspěch politické reformy měly vliv i jiné faktory - například ekonomická
krize

(Gorbačovovy

neúspěchy v ekonomické

sféře

značně

snížily nadšení

lidí

pro perestrojku obecně)236, nebo vliv událostí ve Východní Evropě (ty dále radikalizovaly
požadavky nacionalistů v Sovětském svazu) -, hlavní vinu nesou zcela jistě sami reformátoři
a to právě tím, že s podobnými výsledky reformy nepočítali. A zde se dostáváme k otázce
adekvátnosti politické reformy 1988.
Demokratizace systému skutečně přivodila řadu výsledků, které Gorbačov považoval
za žádoucí - již jsme je shrnuli výše. Ale právě pokus o demokratizaci společnosti
„s omezeními“ zaručujícími výhodné postavení pro stranu v rámci systému byl zřejmě
zásadním problémem, který se nesetkal s pochopením sovětských občanů.237
Opět zde musíme připomenout rozporuplnost Gorbačovových postojů - jeho snaha
radikálně reformovat politický systém narážela na druhou neméně významnou snahu
zachovat sovětský systém stále ještě „sovětským systémem“.238 Problematické je hlavně to,
že omezená demokratizace v Sovětském svazu nebyla možná - jakmile byl jednou tento
proces spuštěn, bylo již velmi obtížné kontrolovat a usměrňovat ho.239 A skutečně,

236
Young, Ch.: ´The Strategy of Political…´, s. 64; Second Russian Revolution, část šestá - End of Beginning
III, http://www.youtube.com/watch?v=gW-DkMXIhno , 29.3.2009, 18:24; Brown, A.: Seven Years that…, s.
149.
237
Ibid., s. 17-18.
238
Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 319, 320; Gooding, J.: .: ´Gorbachev and Democracy´…, s. 210.
239
Jak to tvrdí i Martin Malia: „Tak jako u hospodářských reforem neměl Gorbačov jasnou představu
o konečných hranicích ani u reforem politických, (…) spíše usiloval o blíže neurčenou míru účasti lidu
v politických záležitostech a o vládu zákona v kombinaci s pokračující hegemonií domněle obrozené strany.“
In: Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 448.
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s postupem času bylo pro Gorbačova těžší a těžší reformou vypuštěné síly nejen regulovat,
ale i pochopit.240
Gorbačov se sice snažil reformou upevnit svou pozici a naopak omezit pozici
konzervativců a stranického aparátu, ale mocenská struktura ve formě předsedy NS, kterou
disponoval po provedení reformy, se nemohla srovnávat se složitou vertikální strukturou
strany,241 která byla u moci 70 let, neboť tato nová struktura nebyla na takovou roli zdaleka
připravena.242 Ale i tak, pokud se Gorbačov domníval, že nové mocenské struktury budou
plnit výlučně jeho přání, velmi se mýlil,243 protože ty začaly ihned po uvolnění systému
a hlavně po získání části moci ventilovat své požadavky.
Na obranu Gorbačova musíme uvést, že politická reforma 1988 opravdu
představovala co do velikosti a rozsahu komplikovaný, ambiciózní, ale i riskantní politický
projekt hodný označení „sociální inženýrství“,244 se kterým neměl tehdy v Sovětském svaze
nikdo zkušenosti,245 generálního tajemníka nevyjímaje, a u kterého se dalo jen ztěží
předpokládat, jaké rozsáhlé důsledky bude mít.
Politická reforma 1988 se však pro tuto neznalost, chabou připravenost246 a možná
i určitou uspěchanost247 stala nečekaným „rukojmím“ zájmů zcela jiných sil, než které měla
saturovat.248 O vývoji po politické reformě jde s trochou nadsázky říct, že i když se Gorbačov
snažil v neznámých vodách sovětský koráb navigovat mezi skalisky sebelépe, jenom tak
oddaloval blížící se konec - jeho loď se nyní již nasměrovala k blížící se zkáze a opouštěli ho
i ti poslední spojenci, které ještě měl.249
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Galeotti, M.: Gorbachev and his…, s. 75, 82; Pokud opět použijeme slova Martina Malii: „[Gorbačov] trávil
zbytek času u moci snahou zatlačit nazpět džina, jehož vypustil z lahve.“ Malia, M.: Sovětská tragédie…,
s. 481. Vůbec fakt, že reforma vypustila řadu zásadních a nečekaných sil, je předmětem celé řady „literárních“
příměrů - jako právě vypuštění džina z láhve, otevření Pandořiny skříňky, činnost „Čarodějova učně“,
nebo řádění „Frankensteinova monstra“. Evtuhov, C., Goldfrank, D., Hughes, L., Stites, R.: A History of
Russia…, s. 799.
241
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Tak o reformě hovořil i Alexander Jakovlev - Text of Presentation at CC CPSU Politburo Session, září 1987,
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB168/yakovlev04.pdf , 15.2.2009, 21:57, s. 2.
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Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 438; Galeotti, M.: Gorbachev and his…, s. 85.
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situace. Malia, M.: Sovětská tragédie…, s. 420, 468.
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Podle Moshe Lewina Rusové historicky tíhnuli ke „zkratkám“ při podstatných systémových změnách.
Citováno in: Bunce, V.: Domestic Reform and…´, s. 117.
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