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Novy mui, pied starymi problémy
zpexÉrc uryNAÈ

Role jednotlivce, kterj se dostane na épièku
mocenské hierarchie v sovètském systému, je ne-
pochybnè vèt5í nei v jinjch sociélnè-politickÍch
systémech, PÍesto v5ak je sotva spróvné hledat
odpovèd ga otózku, jakf vjznam mà nóstup Kon-
stantina Cernènka, v jeho osobních vlastnostech,
Navíc je o tèchto vlastnostech móloco znómo;
zjeho dosavadního àivotopisu lze vlastnè vyvodit
jen jedinf pÌesvèdéivf z6vér - totlí ie ztélesùuje
cosi, co by bylo moÈno nazvat nduchem aparó-
tu,, piedev5ím aparótu stranického.

To mó nepochybné co dèlat s tím, proè se do
nejvy5Sí mocenské funkce v Sovètském svazu do-
stal. Hróly pÍi tom vSak navíc viznamnou roli
jeétè dvè konkrétnèjÈí pÍíéiny. Andropov zemÍel
pÍili5 brzy, neZ aby bylo pod jeho vedením mohlo
dojit k rozhodujícímu pÍeskupení kédrú ve pro-
spèch mladSí generace. Ladny z moZnj'ch pÍedsta-
vitelù této generace nemohl tedy nyní je5té zau-
jmout nejvyésÍ mocenskou funkci, protoàe k tomu
nemèl dostateènou neformólnè wtvoÍenou autori-
t_u v -pÍísluÈnfch aparótech (ve stianickém, hospo-
dóÍském, v armódè a v policejních sloZkàch). Nó-
stup piedstavitele mladèi generace do nejryS5i
funkce by byl nutnè vyrvoÍil i uvnitÍ mocenské-eli-
ty stav nejistoty, ústící v pokusy jejich jednotlivj'ch
sloZek získat vjhodnèj5í postavení v celé struktuÍe
moci. Zabrdnit nèèemu podobnému vSak bylo
hlavní starostí sovètského vedení - a to také za
kràtké Andropovory prozatímní vlàdy.

Druhó pÍíòina Cernènkova vzestupu tkvi v tom,
i,e mezi (starou gardou> souèasného sovètského
vedení také nebyl nikdo jinj', kdo by jednoznaènè
symbolizoval vedoucí úlohu strany a s jistotou ga-
rantoval, Ze k nèòemu podobnému nedojde. Kdy-
by se do nejvy5òÍ funkce byl dostal Usrinov, zna-
menalo by to nutnè zesílení pozice armàdy; Ticho-

nov nebo Gromyko by symbolizovali posílení role
hospodéíského a stótního aparéru.

Provisorium jako forma pohybu

Pies to v5echno viak Òernénko nemùZe vrótit
vfvoj do stadia pÍed Breànèvovou smrtí. <Duch
apar4fu> sice smèÍuje v zdsadè k tomu, aby se
pokud moàno neménilo nikdy nic; zóroveù v5ak
mó vyvinutj'smysl pro to, aby spróvnè poznal,
k_dV- jgou vèci stabilní a kdy ne. Stagnacé v po-
sledních létech Breinèvovy vlódy byla plodém
dlouholeté stability, ale ta nósiupem-Andropova
v jistém_smyslu skonèila. Snad vùbec nejv;fznam-
nèjèím dúsledkem krótké Andropovovy itîay zt
stóvó to, Ze myilenku o potÍebè nèjakfch zmén
uèinil mySlenkou oficiólné vyslovovanou. Jaké
zmèny, proè a kde - to v5e zùstalo nevyÍe5eno.
Ale ie vèci nemohou zùstat docela bez pohybu, to
vzal na vèdomí próvé i "duch aparótu>.

Cernénkúv nóstup k moci na tom nic podstat-
ného nemùàe zmènit. Vèichni vèdí, àe je t-o provi-
sorium a otízka zní Jen, na jak dlouho. Totó pro-
visorium sice kaàdému jasnè iíkó, àe se nebude
dít nic bez souhlasu a kontroly shora a ie ani
shora se s nièím rozhodnè nebude spèchat. Nic
nebude oneuvdàenéu, tj. zókladní poiice mocen-
ské elity nebude nièím ohroàena. Ale pocit stabi
lity to vSechno této elité nedóvó a dót nemúZe. Je
to jen odklad, mezidobí, v nèmà se je nutno pÍi-
pravit na véct pií5tí. V tomto smyslu je atmosfé-
ra stejnÉ za Cernénka jako byla za Andropova a
li5í se od atmosféry BreZnèvovy éry.

Neni také pochyb o tom, Ze vskrytu, pod pokliè-
kou se nadéle na vèci pÍí5tí vSichni pÍipravují,
véetnè mocenské elity a jejích jednotlivj'ch sloàek
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TOMUTO CISLU:

1983 Sestavil Vilém Preòan

JESTE JEDNOU TRI PRANI K PREDPLATITELUM V ZAHRANICI

První: {Ihradte laskavè co nejdÍív pÌedplatné na 1984, pokud jste tak jeStè neuèinili.
Druhé: Uhradteje ve skuteèném ekvivalentu òéstky, kterou ur'ódime na str.80 pro struònostjen

v markóch.
Tietí: Prosíme nezapomínejte nóm ihned hlósit zmènu adresy. Díky.
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