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Anotace 

Hlavním tématem této bakalářské práce je osoba Kurta Waldheima. Ten zastával 

v průběhu téměř padesáti let, během kterých byl činný v zahraniční politice, mnoho 

významných funkcí. Nejdůležitější z nich byl post generálního tajemníka OSN (1972 – 1981) 

a prezidenta Rakouska (1986 – 1992). Jeho kariéra byla úspěšná až do okamžiku, kdy se při 

jeho kandidatuře na prezidenta na veřejnost dostala témata z doby jeho služby v německé 

armádě. Když byl činný v OSN, byl obecně podporován, o čemž svědčí i to, že byl navržen na 

post generálního tajemníka třikrát. V průběhu tzv. waldheimovy aféry se ale od něj vlády 

distancovaly, USA ho již jako zvolenou hlavu státu dokonce umístily na seznam nežádoucích 

osob. Nabízí se tedy sledovat, zda doba, kdy působil na špičce OSN, mohla mít nějakou 

souvislost s rozpoutáním aféry při kandidatuře v roce 1986. Dotčeni Waldheimovou               

a rakouskou blízkovýchodní politikou za kancléřství Kreiského se mohli cítit přívrženci 

Izraele a dávali to najevo svoji aktivitou v neprospěch Waldheima. Přestože ani dodnes 

nebyla obvinění, na jehož základě ho World Jewish Congress obviňoval, podložena důkazy, 

Waldheim a Rakousko museli čelit mezinárodní izolaci, která je poškodila. 

Název práce vychází z volebního hesla Waldheima z roku 1986 Ein Mann, dem die Welt 

vertraut. Slogan ho měl charakterizovat jako kvalifikovaného kandidáta se zkušenostmi ze 

světové politiky, nakonec ale paradoxně nabýval i vedlejších významů. 
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Annotation 

The subject of this bachelor thesis is the personality of Mr. Kurt Waldheim. His succession 

of high positions culminated in serving for two terms as the Secretary-General of the UN 

(1972 – 1981) and as the Federal President of Austria (1986 – 1992). He managed to persuit  

a successful diplomatic career until some associations appeared and confronted him with 

alledged wartime atrocities while candidating for his presidental term. Despite these 

allegations, he was elected. But the behaviour of the major powers in the Security Council 

raised a lot of questions. They used to support the Secretary General Waldheim even though 

they were already informed about the dubious events in his past. Later in mid 80´s when the 

spectacular misinterpretation of his army duty became common knowledge, the U.S. even 

posted him on the watch list. But the kind of Waldheim´s imposture (he did not mentioned his 

exactly past in his 1985 memoires) might have been uncovered far earlier. In the thesis the 

author will assess if there is a connection between the politics he carried out as the Secretary 

General and the fact that the campaign against his persona was not roused until he retired 

from his UN position and tried to become active in Austrian domestic politcs in 1986. Even 

though there is a huge background of the international relations in the period that has 

reference to Waldheim, this paper examines who might have been interested in attacking the 

former Secretary General in spite of the fact that nobody has hitherto proven his guilt.  

The title “The Man Whom the World Trusts“ refers to Waldheim´s slogan for the 1986 

election. Considering the last part of his path, it gained some ironic connotations. 
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Rakousko, aktivní neutralita  
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Úvod 

Podnětem k volbě tématu mi byla konfrontace s tzv. waldheimovou aférou. Jedná se v ní   

o morální otázku, zda člověk, který se snažil zamlčet svoji činnost v armádě za druhé světové 

války, má právo být prezidentem demokratické svobodné země. Nicméně na tomto tématu mě 

zaujal Waldheim jako diplomat, který byl aktivní na mezinárodním poli od roku 1945 a jehož 

prezidentské funkční období skončilo téměř o půlstoletí později. V OSN byl činný celkem 

sedmnáct let, na konci své kariéry se stal symbolem nemorálnosti a kariérismu. V obecném 

euroatlatickém povědomí a povědomí židovské populace stále vyvolává jméno Kurta 

Waldheima většinou pouze negativní obraz „nacisty“.  

Na směřování jeho profesionálního osudu měly ale vliv mnohé vnější aspekty. Ve své práci 

se budu věnovat právě Waldheimovi a té části jeho diplomatické dráhy, kterou sám považoval 

za nejdůležitější. Z jeho dlouhého působení v diplomacii a politice jsem si vybrala 70. léta, 

kdy zastával nejvyšší dosaženou funkci generálního tajemníka OSN. Budu se ji snažit alespoň 

rámcově zasadit do politické aktivity Rakouska v této době.  

Waldheimovu kariéru do jisté míry určoval choulostivý palestinsko-izraelský konflikt, který 

poskytoval prostor pro jemnou diplomatickou hru. Za jeho funkčního období se na půdě OSN 

odehrávala jednání týkající se situace na Blízkém1 východě, s jejichž průběhem byla často 

nespokojená delegace izraelská. V této době zastával funkci kancléře v Rakousku Bruno 

Kreisky, který způsobem, jakým vedl zahraniční politiku Rakouska, také stranil spíše arabské 

straně. Mohl tak na mezinárodním poli vznikat dojem, že rakouští představitelé a Rakousko 

samo jsou jednoznačně na straně palestinské organizace? V práci bych se chtěla pokusit najít 

odpověď na otázku, zda aktivita Waldheima v OSN mohla mít nějaký vliv na průběh jeho 

aféry v polovině 80. let.  

Práce je strukturovaná chronologicky, nejprve se věnuji počátkům Waldheimovy 

diplomatické kariéry, jejíž průběh nelze opomenout vzhledem k událostem, které následovaly, 

a stručně také obecné situaci v Rakousku v 70. letech, kdy se mění vnitropolitická situace – 

k vládě se po letech dostávají socialisté. Dále zmíním některé klíčové události, které se 

odehrály na půdě Generálního shromáždění OSN ve vztahu k izraelsko-palestinskému 

konfliktu. Poté, co Waldheim nebyl zvolen pro třetí volební období, se nelze vyhnout alespoň 

                                                 

 
1 Pro označení izraelsko-arabského regionu používám v češtině vžité, a i v němčině užívané, označení 

„Blízký východ“, přestože je v anglických zdrojích používán termín „the Middle East“. 
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hrubému popisu aféry spojené s jeho osobou v době kandidatury na prezidenta. Věnuji se jí 

z pohledu reakce USA, které rakouského prezidenta neváhaly umístit na seznam nežádoucích 

osob a svým jednáním tak poskytly prostor pro Waldheimovu mezinárodní izolaci. Pokusím 

se také zjistit, jaký náhled si na základě Waldheimovy aktivity v OSN vytvořil Izrael. 

Pojítkem mezi jednotlivými událostmi ale zůstává právě osoba Kurta Waldheima.  

Waldheim se narodil v zemi, které zůstalo místo v Evropě jako zbytku Rakouské 

monarchie, a zemřel v členském státu Evropské unie, který si od doby svojí okupace 

tehdejšími poválečnými velmocemi vydobyl místo mezi demokraticky, ekonomicky               

a politicky vyspělými zeměmi západní Evropy. Sám se pro rakouskou politiku a společnost 

stal důležitým milníkem. 

Název práce vychází z volebního hesla, se kterým kandidoval v roce 1986 na prezidenta 

Rakouské republiky. Ein Mann, dem die Welt vertraut. Podíváme-li se na jeho kariéru             

a zejména na její konec, dostává ale tento slogan poněkud jiný nádech. 

Téma své práce jsem si v neposlední řadě vybrala také proto, že mě překvapila téměř 

naprostá absence literatury a dosažitelných informací v češtině. To může vyvolat dojem, že     

o tuto historicky nepřehlédnutelnou osobnost není v českém prostoru žádný zájem. Věřím, že 

tomu tak není, a svým příspěvkem bych tímto chtěla alespoň částečně zprostředkovat 

informace, které jsem získala. 

 

Použitá literatura 

Literatura týkající se Kurta Waldheima je velmi různorodá, často v ní lze nalézt extrémy 

v podobě slepé obhajoby nebo kritiky. Pomocí různých historických syntéz a odborných esejů 

jsem se tedy snažila zkombinovat dostupné zdroje tak, aby byla zachována co největší 

objektivita.  

Základní orientaci v dějinách Rakouska lze získat z Der lange Schatten des Staates 

profesora Hanische.2 Bohužel ač vyšla v polovině devadesátých let, věnuje poválečnému 

vývoji jen skromný prostor, osobu Waldheima zmiňuje tedy také jen okrajově. Pro doplnění 

                                                 

 
2 Hanisch, Ernst. Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. 

Jahrhundert. Wien: Ueberreuter, 1994. 
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lze tedy využít mnohem obsáhlejší syntézu Politik in Österreich.3 Ta vyšla v roce 1992, téma 

práce tedy ještě pokrývá. Na jejím obsahu se podíleli autoři z mnohých oborů, je tedy ve 

formě tisíce stránkového sborníku interdisciplinárního charakteru. Svými texty do něj přispěli 

například Anton Pelinka nebo Andreas Unterberger. Obecnější souvislosti i podrobnosti 

zahraniční politiky Rakouska jsem dále čerpala z obsáhlé dvoudílné Gehlerovy publikace 

Österreichs Auβenpolitik der Zweiten Republik4 z roku 2005. Kniha je velmi podrobná, autor 

detailně propracovává co nejvíce událostí rakouské politiky, přitom v žádném případě 

nezanedbává kontext a souvislost s politikou domácí. Cituje bohatou škálu zdrojů                   

a samotnému Waldheimovi věnuje rozsáhlou samostatnou kapitolu.  

Autoři, kteří jsou vůči Waldheimovi kritičtí, mají většinou alespoň částečně žurnalistické 

zázemí. Mezi ně patří například kniha z vídeňského Verlag für Gesellschaftskritik Der 

Waldheim Komplex.5 Věnuje se hlavním bodům jeho života od studií a služby v armádě až po 

kampaň při kandidatuře na prezidenta a je doplněna doslovem Pelinky. 

Na druhou stranu obhajobou Waldheima je například sborník Wir über Waldheim6 

sestavený jeho zastáncem a bývalým ministrem zahraničí Karlem Gruberem, který bývá 

označován často jako „bílá kniha“. Obsahuje příspěvky Waldheimových příznivců, kteří ho 

obhajují a mají ho v očích veřejnosti očistit. 

Protože se práce týká Kurta Waldheima jako osoby, jsou důležitým zdrojem informací jeho 

osobní memoáry. Vycházela jsem zejména z Waldheimovy knihy vzpomínek Im Glaspalast 

der Weltpolitik7, která je jakýmsi doplněným vydáním knihy, která vyšla anglicky pod 

názvem In the Eye of the Storm. Zde Waldheim detailně a věcně popisuje z vlastního pohledu 

svoji činnost při OSN. Na ni volně navazuje Die Antwort8, která je, jak je již z názvu patrné, 

jakousi odpovědí na waldheimovu aféru a pokus o zprostředkování vlastních názorů               

a obhajobu. Kniha vyšla v roce 1996 ve Vídni a je tak poslední knihou, kterou Waldheim 

                                                 

 
3 Mantl, Wolfgang (Hrsg.). Politik in Österreich. Die Zweite Republik: Bestand und Wandel. Wien, Köln, 

Graz: Böhlau Verlag, 1992. 
4 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik der Zweiten Republik. Innsbruck: Studienverlag GmbH, 2005. 
5 Cohen, B., Rosenzweig, L. Der Waldheim Komplex. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 1986. 
6 Gruber, Karl (Hrsg.). Wir über Waldheim. Wien: Bohlau, 1992. 
7 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast der Weltpolitik. Düsseldorf: Econ Verlag, 1985. 
8 Waldheim, Kurt. Die Antwort. Wien: Amalthea, 1996. 
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napsal. Jako další zdroj jeho názorů a myšlenek je možné použít výbor jeho projevů jako 

spolkového prezidenta v letech 1986 – 1992 Worauf es mir ankommt9. 

Působením Waldheima v OSN na postu generálního tajemníka se zabývá kniha The United 

Nations under Kurt Waldheim, 1972 – 198110 z řady Partners for Peace, v rámci které vyšlo 

celkem šest dílů pokrývajících volební období generálních tajemníků OSN do roku 1997. 

Kniha také obsahuje podrobnou chronologickou tabulku událostí sledovaného období. Je 

velmi věcná, a přestože poněkud stručná, uvážíme-li, že se věnuje deseti letům ve funkci, 

zmiňuje v hlavních rysech i problémy, které se týkaly Waldheima poté, co svoji práci v OSN 

ukončil. 

Postoje Waldheimova současníka a rakouského kancléře Kreiského jsem čerpala z jednoho 

z mnoha souborů jeho projevů Ansichten11 a sborníku věnujícího se jeho kancléřství Ära 

Kreisky12. 

Dokumenty týkající se OSN jsem získala částečně z projektu online knihovny OSN13, která 

nabízí přístup k oficiálním přepisům veřejných jednání Generálního shromáždění, rezolucím 

Rady bezpečnosti a ročenkám OSN, a částečně z Dokumentačního centra OSN při Freie 

Universität Berlin14.  

Dále taktéž odkazuji na dostupné webové archivy jinak většinou tištěných zahraničních 

médií. Tyto články slouží jako zdroj jednotlivostí, které ještě nebyly zpracovány v odborné 

literatuře, ale dopomáhají dokreslit složitost situace. Také je z nich čerpána zmínka o reakcích 

na smrt Waldheima v roce 2007. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
9 Sassmann, Hans (Hrsg.). Worauf es mir ankommt: Gedanken,Appelle, Stellungnahmen des 

Bundespräsidenten. 1986 – 1992 Kurt Waldheim. Graz: Styria – Medien – Service, 1992. 
10 Ryan, James Daniel. The United Nations under Kurt Waldheim, 1972 – 1981. Lanham, Maryland  and 

London: The Scarecow Press Inc., 2001. 
11 Kunz, Johannes (Hrsg.). Bruno Kreisky – Ansichten des sozialdemokratischen Staatsmannes. Wien: Verlag 

der Österreichischen Staatsdruckerei, 1993. 
12 Kriechbaumer, Robert. Die Ära Kreisky. Wien, Köln, Weimar:Böhlau Verlag, 2004. 
13 http://www.un.org/documents/ 
14 http://www.ub.fu-berlin.de/bibliothek/uneu/ 
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1. Počátky Waldheimovy diplomatické kariéry 

Waldheim se narodil těsně po skončení první světové války v prosinci 1918, vystudoval 

vídeňskou konzulární akademii, v roce 1944 se stal doktorem práv. V letech 1941 – 45 sloužil 

ve Wehrmachtu na ruské a balkánské frontě, což se v době prezidenství stalo problematickým 

pro jeho do té doby tak vzorovou kariéru.15 

Již v roce 1945 vstoupil do rakouských diplomatických služeb a od tohoto okamžiku byl 

jejich úspěšným vykonavatelem téměř až do své smrti. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že 

Waldheim byl do služeb ministerstva zahraničí přijat, aniž by se objevily nějaké veřejné 

námitky proti jeho tehdy nedávné činnosti v armádě.  

Jedinou zemí, která v té době zveřejnila první informace týkající se Waldheimovy aktivity 

na balkánské frontě, byla Jugoslávie. V prosinci 1947 jej právě jugoslávská Státní komise pro 

určení zločinů spáchaných okupačními vojsky a jejich spolupracovníky obžalovala za válečné 

zločiny spáchané na vlastním území a označila jej za válečného zločince, který má být zatčen 

a souzen, a vyzvala Komisi spojených národů pro stíhání válečných zločinců, aby tuto žalobu 

projednala. Waldheim tak skutečně byl v únoru 1948 umístěn na seznam osob podezřelých 

z válečných zločinů.16  

 Tato skutečnost ale nezabránila tomu, aby jej Rakousko jmenovalo od roku 1948 téměř 

nepřetržitě do různých diplomatických funkcí.17 Je také zajímavé, že jako ministr zahraničí 

upevňoval styky zejména právě s Jugoslávií a i osobní přátelství s maršálem Titem. Dokonce 

byl dekorován vysokým jugoslávským řádem18 za zlepšování styků mezi oběma zeměmi. 

                                                 

 
15 V roce 1986, v době navržení Waldheima na kandidáta na prezidenta Rakouska, byla totiž rozpoutána 

kampaň v souvislosti s jeho aktivní službou v německé armádě na balkánské frontě. Podrobně například viz 
Gehler, Michael. „…eine grotesk überzogene Dimension eines Mannes…“ Die Waldheim-Affäre 1986 – 1992. 
Demokratiezentrum Wien, 1996. Online verze www.demokratiezentrum.org, staženo dne 11. 4. 2009. 

16 Ovšem byl jedním z 37 000 lidí na těchto seznamech. Stejně tak byl v seznamu Ústřední registrace 
Spojenecké kontrolní rady v Berlíně mezi 69 000 hledanými válečnými zločinci, podezřelými a svědky. Levy, 
Alan. Simon Wiesenthal a jeho případy. Praha: Mladá Fronta, 1996, s. 383 a 384. 

17 V diplomatické funkci v Paříži 1948 – 51, 1951 -  55 vedl osobní oddělení rakouského ministerstva 
zahraničí, 1956 – 60 velvyslancem v Kanadě, 1960 – 62 v politickém oddělení ministerstva zahraničí. 
Pozorovatelem při OSN v letech 1955 a 56, vyslancem při OSN 1964 – 68 a 1970 – 71. Ministrem zahraničí 
1968 – 70. http://www.un.org/sg/waldheim.shtml, staženo dne 25. 4. 2009. 

18 Obdobný řád za udatnost v boji proti rebelům v západní Bosně dostal v roce 1942 i od ustašovce Paveliće. 
Disponuje tak komunistickým a fašistickým vyznamenáním zároveň. Zde se nabízí otázka, zda Tito při jeho 
dekorování věděl, že je Waldheim hledaným válečným vrahem. Vzhledem k zmíněnému nálezu jugoslávské 
Komise z roku 1947 to však lze předpokládat, dekorování Waldheima je tak pravděpodobně výrazem snahy 
Jugoslávie po roztržce se Sovětským svazem demonstrovat svoji novou neutralitu vůči západním zemím             
a dobrou vůli vůči Rakousku, se kterým těsně po válce řešilo územní spor. 
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Waldheim ale nebyl činný jen v zahraničních službách. Rakouská lidovecká strana ÖVP 

v něj vložila důvěru v roce 1971, kdy byl nominován jako kandidát na prezidenta, avšak těsně 

prohrál s populárním socialistickým prezidentem obhajujícím funkci Franzem Jonasem.19 

V Rakousku však právě nastupovala k moci socialistická strana se svými většinovými 

vládami, a proto lze Waldheimův neúspěch připisovat prosocialistickým náladám domácích 

voličů. Tento kariérní neúspěch jeho strmý vzestup ale nijak nezpomalil. 

2. Stručná charakteristika 70. let v Rakousku 

Rakousko se po skončení války muselo vypořádat s mnoha problémy. Týkaly se i státní 

roviny, ustavení nové politické reprezentace a vyrovnávání se s minulostí20, zejména po roce 

1955 se pak přidalo i vytvoření plně nezávislé zahraniční politiky.  

Domácí scéna v Rakousku procházela zajímavými změnami. Poprvé od roku 1945 vyšla 

v roce 1970 vítězně z voleb socialistická strana a sestavila menšinovou vládu s podporou 

svobodných (FPÖ). Lidovci (ÖVP) doufali jen v dočasnost tohoto vývoje, ale v předčasných 

volbách v říjnu 1971 utrpěli dosavadní nejtěžší porážku. Tentokrát byl totiž Kreisky (SPÖ) 

schopen sestavit většinovou vládu, kterou definitivně podle Hanische skončilo dvacet pět let 

konzervativně-křesťansko-liberální dominance, a následovaly roky sociálně-liberálního 

vedení.21 Úspěch Kreiského většinových vlád byl potvrzen i ve volbách v roce 1975 a 1979. 

Je s podivem, že ve společnosti s tradičně antisemitskými prvky bylo možné, aby byl 

kancléřem zvolen někdo s židovským původem. Nicméně Kreisky na tuto skutečnost 

neupozorňoval. Při sestavování kabinetu do něj dokonce navrhl čtyři kandidáty, kteří byli 

zároveň bývalými nacionálními socialisty, pravděpodobně ve snaze vyslat signál směrem 

k národu, že už je na čase, nechat minulost minulostí.22 Zároveň se jasně distancoval od 

komunistické strany, mládež si získal slibem zkrácení vojenské služby, posílil vliv odborů 

                                                 

 
19 25. dubna 1971 získal Waldheim 47,2% hlasů, Jonas 52,8%. Bundesministerium für Inneres. 

http://www.bmi.gv.at/Wahlen/, staženo dne 17. 12. 2008. 
20 K tomu napomáhala ve veřejnosti silně zakotvená teze o Rakousku jako první oběti nacionálně-

socialistického režimu. Tato myšlenka pochází z tzv. moskevské deklarace z října 1943, kterou tehdy podepsali a 
tím potvrdili zástupci Sovětského svazu, USA, Velké Británie, později se k deklaraci připojila i Francie. 

21 Hanisch, Ernst. Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. 
Jahrhundert. Wien: Ueberreuter, 1994…, s. 464. 

22 Ibidem, s. 465. Vztahy mezi Izraelem a Rakouskem se do začátku 70. let vyvíjely harmonicky, mimo jiné 
díky rakouské tezi první oběti. Právě poté, co byl Kreisky jmenován kancléřem, se mohlo zdát, že mezi těmito 
státy nemůže být lepších styků. Kriechbaumer, Robert. Die Ära Kreisky. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 
2004, s. 269. 
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v podnikových radách, dekriminalizoval homosexualitu, rozvody a možnost potratu, prosadil 

zákon o rovnosti mužů a žen, rovný přístup ke vzdělání, dokonce se dá hovořit o vrcholné fázi 

konzumní společnosti a o znatelném blahobytu moderního Rakouska.23 

Centrálním bodem zahraniční politiky byla deklarovaná neutralita Rakouska. Ta je 

zakotvena v ústavním zákoně z října 1955, nicméně se až dodnes vztahuje na nečlenství ve 

vojenských paktech, nikoliv v mezinárodních organizacích obecně.24 

Rakousko se tedy v době studené války stylizovalo jako most mezi Východem a Západem, 

k čemuž napomáhala i jeho symbolická geografická poloha mezi oběma znepřátelenými 

stranami. Chtělo ze svého v předchozí historické periodě vybojovaného mezinárodního 

uznání vytěžit posílení svojí prestiže a bezpečnosti právě pomocí skutečnosti, že plnilo roli 

neutrálního zprostředkovatele. Nechtělo se smířit s rolí zdrženlivé pasivní politiky neutrality 

švýcarského typu. 

Rakousko bylo v mezinárodním dění 70. let zastoupeno dvěma osobnostmi. Kurtem 

Waldheimem a Brunem Kreiským, dominantní a výjimečnou osobností nejenom domácí 

politiky, který se přesvědčivě a opakovaně vypracoval do funkce kancléře. Za jednu 

z vládních priorit si stanovil zahraniční politiku, kterou nakonec osobně a dlouhodobě řídil 

sám.  

V ní si vytyčil několik cílů, ty hlavní se týkaly hlubšího začlenění Rakouska do 

mezinárodních organizací a procesu politického uvolňování v roli jakéhosi prostředníka. S tím 

souviselo zařazení Vídně do výčtu měst vhodných pro mezinárodní jednání a setkání. 

Rakousko se cítilo chráněno svojí neutralitou a zůstalo na straně Západu, kde platilo za 

skrytého spojence USA.25 

 

3. Generální tajemník OSN, diplomat na vrcholu 

V roce 1971 generální tajemník OSN U Thant po deseti letech v úřadu oznámil, že potřetí 

ze zdravotních důvodů na funkci kandidovat nebude. Záhy tak do světové politiky vstupuje 

Kurt Waldheim.  
                                                 

 
23 Veber, Václav et al. Dějiny Rakouska. Praha: NLN, 2002, s. 575. 
24 Rakousko se stalo členem OSN již v roce 1955. Do Rady bezpečnosti bylo po své kandidatuře zvoleno 

jako nestálý člen dokonce třikrát, v letech 1973/74, 1991/92 a 2009/10. Například Švýcarsko, vedle kterého bývá 
Rakousko vzhledem ke své proklamované neutralitě řazeno, se stalo členem OSN až v roce 2002.  

25 Hanisch, Ernst. Der lange…, s. 454. 
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Jednotlivé státy OSN považují proces vybírání možných kandidátů za velmi důležitý. 

V rámci zachování rovnosti v hlasování o každém nadcházejícím generálním tajemníkovi 

OSN probíhá konečná volba v Generálním shromáždění. Nicméně v něm lze rozhodovat 

pouze o kandidátech, které mu předtím doporučila Rada bezpečnosti. Skutečné rozhodnutí tak 

spočívá zejména na pěti stálých členech OSN, kteří disponují právem veta. Kandidát tak musí 

vyhovovat jak Radě bezpečnosti26, tak být zvolen Valným shromážděním. 

Ve věci volby Waldheima generálním tajemníkem OSN se nabízí otázka, na kolik se jím 

stal z důvodu svých politických a osobních kvalit a na kolik byl ve volbě pouze osobou 

pocházející z neutrální země, proti které neměl námitky žádný stát, nebo alespoň žádná ze 

světových velmocí. V době začínající détente by navíc nebylo žádoucí, aby v čele největší 

mírové organizace, která jako jediná sdružovala státy obou znepřátelených bloků, stanul 

někdo náležející svojí příslušností k jednomu z nich a zkomplikoval by tak funkci organizace 

jako platformy k vyjednávání. Na vylíčení průběhu volby samotné tak lze ukázat mocenské 

zájmy jednotlivých regionů světa. 

V době stále pokračujícího konfliktu ve Vietnamu a počátku zlepšování německo-

německých vztahů v procesu Ostpolitik se návrh rakouského kancléře Kreiského ve prospěch 

Waldheima postupně dočkával stále větší přízně. Waldheim byl navíc jak pro sovětský, tak 

pro západní blok symbolem uvolňování vztahů mezi východem a západem a díky již uzavřené 

rakouské státní smlouvě i symbolem konce první horké fáze studené války.27 

Waldheim se osobně cítil jako možný černý kůň dané volby.28 Snažil se na neformálních 

schůzkách se zástupci států, které měly významné postavení ve světě, a tedy i v Organizaci, 

zjistit možnost jejich podpory. Nic ale nebylo rozhodnuto předem. Samotný proces volby 

začal v prosinci 1971. Čína trvala na vetu proti Waldheimovi stejně tak jako Sovětský svaz 

proti protikandidátu Jacobsonovi. Po náhlé změně názoru ze strany Číny byla 21. 12. 1971 

Radou bezpečnosti oznámena nominace Waldheima na čtvrtého generálního tajemníka 

OSN.29 Ještě zbývalo, víceméně formální, potvrzení Valným shromážděním. Druhý den 

                                                 

 
26 Zde musí získat nejméně devět hlasů z patnácti a zároveň nesmí být vetován ani jedním z pěti stálých členů 

Rady. 
27 Cohen, B., Rosenzweig, L. Der Waldheim Komplex. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 1986, s. 102. 
28 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast der Weltpolitik. Düsseldorf: Econ Verlag, 1985, s. 70. 
29 Nominace byla oznámena na Waldheimovy narozeniny, v následném hlasování dostal jedenáct 

nominačních hlasů, Čína se v jeho případě zdržela hlasování. Ryan, James Daniel. The United Nations under 
Kurt Waldheim, 1972 – 1981. Lanham, Maryland and London: The Scarecow Press Inc., 2001, s. 7. Security 
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Valné shromáždění ratifikovalo rozhodnutí Rady bezpečnosti a Waldheima zvolilo, a to 

dokonce aklamací.30 Jak posměšně později napíše Levy „pro příštích deset let bude tento 

německý lajtnant nižší úrovně sedět na vcholku světa“.31  

Postavení Spojených národů v 70. letech nebylo jednoduché. Stál před nimi například 

nevyřešený konflikt na Kypru a Blízkém východě, navíc se přidávala i obtížná finanční 

situace této kolosální organizace a bylo nutno přistoupit i ke změnám jejího vnitřního chodu. 

Přestože země západního typu stále ekonomicky mnohonásobně převyšovaly většinu 

členských států a mohly si tak neformálně přivlastňovat právo na jakousi větší váhu svého 

názoru, zejména po tom, co v roce 1971 byla do Rady bezpečnosti přijata i Čínská lidová 

republika32, se do popředí dostaly i problémy a hlasy třetího světa. To ovšem v době volby 

generálního tajemníka koncem roku 1971 Waldheimovi spíše nahrávalo, protože se vždy 

snažil pěstovat dobré vztahy třetího světa s Rakouskem. 

V souvislosti s procesem volby generálního tajemníka je nutné poznamenat, že ani tehdy 

nebyla Waldheimova činnost za války vynesena na veřejnost. Přitom právě volba 1971 a další 

1976 skýtaly možnost Waldheima s minulostí konfrontovat. Při samotné volbě v Radě v roce 

1971 se pouze Velká Británie zdržela hlasování a neudala důvod.33 Otázkou tedy zůstává, zda 

jednotlivé velmoci o jeho minulosti věděly, a přesto ho zvolily. Podle amerického velvyslance 

Fishera se USA spokojily s informacemi, které ve svůj prospěch stylizované úpravě poskytl 

osobně Waldheim.34 Sovětský diplomat Ševčenko se domníval, že se Moskva jednak 

nezajímala o to, co Waldheim dělal za svého mládí a jednak prý nejsou sovětské archívy tak 

organizované jako ty americké a je možné, že se informace sdělená Jugoslávií nedostala na 

správná místa.35 Eli Rosenbaum v rozhovoru v roce 1993 podal další možné vysvětlení, totiž 

že Sověti o této skutečnosti skutečně věděli a využili ji k tomu, aby se centrum OSN v New 

                                                                                                                                                         

 

Council Resolution 306 (1971) of 21. December 1971, Recommendation regarding the appointment of the 
Secretary-General. http://www.un.org/documents/sc/res/1971/scres71.htm, staženo dne 9. 11. 2008. 

30 General Assembly Resolution 2903 (XXVI) of 22. December 1971, Appointment of the Secretary-General 
of the United Nations. http://www.un.org/documents/ga/res/26/ares26.htm, staženo dne 9. 11. 2008. 

31 Levy, Alan. Simon Wiesenthal…, s. 389. 
32 Ta, jak se nakonec ukázalo, hrála v průběhu druhé a třetí nominace Waldheima do funkce důležitou roli. 
33 Cohen, B., Rosenzweig, L. Der Waldheim…, s. 103. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, s. 104. 
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Yorku stalo dostupným pro sovětské špiony.36 Není ovšem prokazatelné, zda Sovětský svaz 

volil Waldheima pouze pro tuto „výhodu“. 

Ani v médiích se v průběhu následujících deseti let, kdy funkci vykonával, neobjevil žádný 

významnější článek nebo dokonce znepokojení veřejnosti či zástupců vlád nad postoji 

Waldheima v období války. Nicméně Waldheim v Im Glaspalast der Weltpolitik přiznává37, 

že se ho americký reportér v živé televizní diskuzi zeptal, jak se snáší jeho bývalá služba 

v německé armádě s jeho čerstvě nabytou funkcí v OSN, avšak po Waldheimově odpovědi, že 

osobně nemá spojitost s NSDAP a že se naopak jeho rodina ztotožňovala s odpůrci tehdejšího 

režimu, byla tato věc na dlouhou dobu uzavřena a nikdo si této skutečnosti až do 

Waldheimovy druhé kandidatury na prezidenta Rakouské republiky v roce 1986 nevšímal. 

Obdobná otázka byla položena ale již předtím v den, kdy byl Waldheim zvolen do funkce v 

OSN, izraelským žurnalistou Haimem Yavinem. Poté, co odeslal rozhovor do své domovské 

redakce, dostalo se mu negativní reakce jak z Jerusalem Post, tak ze samotného ministerstva 

zahraničí. Yavinova zpráva mohla urazit tohoto rakouského vysoce postaveného politika, což 

by bylo v době, kdy sílila vlna emigrace židů přes Vídeň do Izraele, zjevně nežádoucí.38  

Zde se tedy opět naskytla příležitost zbrzdit vzestup Waldheima, avšak ani jedna ze dvou 

velmocí, ani Izrael, kterého se celá věc nejvíce dotýkala, nejenom že nepodaly protest, ale ani 

na veřejnosti nevyjádřily nejmenší pochyby. USA a Sovětský svaz byly zjevně spokojeny 

s nadstranickostí kandidáta a s tím, že neprezentoval žádné vyhraněné názory, pro Izrael v té 

době byla důležitá migrace jeho budoucích občanů, kterou zaručovala jako nepostradatelný 

tranzitní bod právě Vídeň.39 

Waldheim si v úřadu generálního tajemníka věřil a vnímal jej jako zvláštní post, ze kterého 

může prý svými nápady a schopnostmi do určité míry přispět k řešení konfliktů nebo umožnit 

společné konstruktivní závěry. Díky svým předchozím zkušenostem byl navíc dobře 

obeznámen s chodem organizace a vědom si toho, že čím více je v organizaci členů, tím 

náročnější je překonávat propast mezi ideály a skutečností. Ve svých vzpomínkách dále 

                                                 

 
36 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik der Zweiten Republik. Innsbruck: Studienverlag GmbH, 2005,  

s. 1110, Anmerkung. 79. 
37 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast…, s. 76. 
38 Cohen, B., Rosenzweig, L. Der Waldheim…, s. 105 – 106. 
39 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 407. 
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přiznává, že tuto funkci považoval za nejvyšší cíl úspěšné kariéry jakéhokoliv diplomata,       

a tedy i svojí.40  

I podle Ryana, vůči Waldheimovi schopného kritiky, měl pro takovou funkci potřebné 

předpoklady. Na vrchol světa se nedostal náhodou nebo s něčí pomocí, ale tím, že se sám 

vypracoval, svojí pílí, talentem, tvrdou prací a jistě i vlastní ctižádostí. Jeho celková osobnost 

se plně hodila pro funkci generálního tajemníka, vůči velmocím a jejich motivům zachovával 

obezřetnost a realismus, pozornost věnoval jak Západu, tak Východu, a navíc si byl vědom 

svojí role světového lídra.41  

Funkcí generálního tajemníka v OSN je ale vlastně hlavní správní úředník Organizace. 

Nesmí přijímat ani žádat pokyny od žádné jiné moci vně OSN, může ale podle vlastního 

uvážení upozornit na každou věc, která podle něj ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost.42 

Nicméně toto jeho právo je prakticky přesto ovlivňováno současnou mezinárodní situací        

a citlivostí jednotlivých národních vlád. Stálí členové Rady bezpečnosti preferují spíše 

slabšího a osobně neambiciózního tajemníka, takovým se zdál být právě Waldheim.43 Jeho asi 

nejdůležitějším úkolem je pěstovat vztahy se zástupci států a fungovat jako prostředník mezi 

stranami, které z jakýchkoliv důvodů spolu nechtějí jednat přímo nebo otevřeně.44 Pro tuto 

funkci byl tak Waldheim díky svým vlastnostem, zkušenostem a původem vhodným 

kandidátem. 

Protože Waldheimova budoucnost byla ovlivněna zejména událostmi týkajícími se Izraele   

a Palestiny eskalujícími v průběhu jeho prvního volebního období, nebudu zmiňovat jeho 

druhé období z let 1976 až 1981 a jeho volbu. Je ale důležité zmínit fakt, že Waldheim byl 

navržen dokonce pro třetí volební období, což se předtím ještě žádnému tajemníkovi OSN 

nestalo. Sám Waldheim si ale nebyl tak jistý, zda by se o toto období měl nebo neměl ucházet. 

Svoji nerozhodnost popisuje v Im Glaspalast der Weltpolitik, kde podotýká, že nikdo před 

ním nekandidoval potřetí a do jisté míry by se tedy z tohoto rozhodnutí mohl stát důležitý 

precedens. Jak sám říká, během posledních deseti let se mu podařilo získat důvěru prakticky 

                                                 

 
40 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast…, s. 70. 
41 Ryan, James Daniel. The United Nations…, s. 16 n. 
42 Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora. 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/, staženo dne 30. 4. 2009. 
43 Skjelsbaek, Kjell. The UN Secretary-General and the Mediation of International Disputes. In: Journal of 

Peace Research, Vol. 26, No. 1, Special Issue on International Mediation, Feb. 1991, s. 99 – 115, s. 104. Online 
verze http://www.jstor.org/stable/424197, staženo dne 28. 11. 2008. 

44 Ibidem, s. 108. 
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každého státu a osobně disponuje mnohými styky a zkušenostmi, které by mohl využít            

i v dalších pěti letech.45 Pro čínské veto ale nakonec nominován nebyl, podle vlastních slov 

ale opětovné kandidatury nelitoval.46 Nicméně nebýt této změny názoru čínské diplomacie, 

Waldheim by pravděpodobně vešel do dějin OSN jako první generální tajemník, který dostal 

možnost vést Organizaci po tři volební období. Pro svá dvě období byl zvolen dokonce 

aklamací47, což lze považovat za vyjádření důvěry a jakési nepřímé uznání Waldheimovy 

práce v čele OSN.  

Na začátku jeho působení v čele OSN v listopadu 197448 probíhala v Generálním 

shromáždění přelomová debata Question of Palestine. Tohoto tematického zasedání se 

účastnilo osmdesát dva států z celkových sto třiceti pěti. Navíc byli přizváni zástupci 

Organizace pro osvobození Palestiny (PLO) jako nejdůležitější strana ve věci otázky 

Palestiny, aby se zúčastnili plenárních zasedání.49 Toto pozvání bylo opravdu výjimečné a už 

samo o sobě prokazovalo Arafatovi a jeho PLO velkou pozornost. Není totiž zvykem, aby 

nějaké osobnosti, které nereprezentují členský stát, mohly promluvit před Generálním 

shromážděním.50 Toto rozhodnutí bylo Waldheimovi některými stranami vytýkáno, ale 

Waldheim zdůrazňuje, že to bylo Generální shromáždění, které Arafata na půdu OSN 

pozvalo.51  

Celý tento akt byl vnímán vysoce symbolicky a velmi ostře sledován. Pro Izrael bylo 

zarážející, že se OSN vůbec rozhodla zástupce pro něj teroristické organizace přizvat. 

Následující popis má ukázat, že zdánlivě nedůležitá situace může vyvolat politické reakce. 

Arafatovi byla totiž nabídnuta židle speciálně používaná pouze pro hlavy států. Nechal ji 

tam umístit alžírský ministr zahraničí Bouteflika, toho času předseda Generálního 

shromáždění. Generální tajemník se o tom dozvěděl až deset minut před začátkem 

                                                 

 
45 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast…, s. 327 n. 
46 Ibidem, s. 333. 
472031st Plenary Meeting of 22. December 1971, Agenda Item 18, s. 104. – 106., s. 112. In: Official Records 

of the General Assembly, Twenty-sixth Session, Plenary Meetings, Volume III, New York: United Nations, 
1974. 

93rd Plenary Meeting of 8. December 1976, Agenda Item 17, s. 1401 – 1410, s. 1402. In: Official Records of 
the General Assembly, Thirty-first Session, Plenary Meetings, Volume III, New York: United Nations, 1978. 

48 Předtím v roce 1973 proběhla na Blízkém východě další izraelsko-palestinská válka, tzv. jom-kippurská. 
49 General Assembly Resolution 3210 (XXIX) of 14. October 1974, Invitation to the Palestine Liberation 

Organization. http://www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm, staženo dne 26. 12. 2008. 
50 To bylo dovoleno například jen papežovi Pavlu VI. v roce 1965. 
51 Ich fühle mich dafür nicht verantwortlich: Presidentschaftskandidat Kurt Waldheim über seine 

Vergangenheit, der Spiegel, 16/1986, s. 152 – 157, s. 157 
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shromáždění a už nebylo, jak tento diplomatický přehmat odvrátit. Arafat byl ale vyzván, aby 

si na židli nesedal. Nikdo by mu v tom ale, pokud by na to přišlo, nemohl zabránit, a tak bylo 

jen na něm, jaký postoj k této hozené rukavici zaujme. Vůdce PLO nakonec zvolil jakousi 

střední cestu. V průběhu projevu zůstal stát, nicméně se opíral rukou o opěradlo židle.52 To 

v podstatě odráželo celou náladu v Generálním shromáždění. Zástupci třetího světa ho 

považovali za zástupce národa, zatímco Izrael ho označoval za teroristu. V průběhu tohoto 

zasedání vůbec Izrael prožil nepříjemné chvíle. Arafat nepromarnil příležitost, aby vyjádřil 

svůj postoj k němu. Poukázal na prázdná křesla delegace Jihoafrické republiky, které bylo 

odebráno právo se zúčastňovat zasedání z důvodu apartheidu. Arafat se vyjádřil, že by se 

takové zbavení úřadu mělo týkat i Izraele. V podobně antiizraelské náladě se neslo                  

i pokračování zasedání. Bouteflika nechal hlasovat o pravidlu, že každý stát má možnost se 

k palestinské otázce vyjádřit jen jednou, což zejména Izrael považoval za pokus o vlastní 

umlčení. Bezprostředně po této ostré výměně názorů odhlasovalo pro Palestinu Generální 

shromáždění poměrem hlasů 95 : 17 status pozorovatele53, což pro palestinské zájmy 

znamenalo diplomatický úspěch. 

Arabské země pak trvaly na tom, aby byl Izrael vyloučen z Generálního zasedání. V květnu 

1975 Sýrie rezolucí navrhla sankce proti Izraeli a na konferenci Nezúčastněných států v srpnu 

v Limě jeho vyloučení z OSN. V červnu pak konference čtyřiceti islámských ministrů 

zahraničí v Jiddě požadovala dokonce i jeho vyloučení ze všech světových organizací.54 

Debata na toto téma dočasně utichla, aby se vrátila na půdu OSN v září, nicméně přestože 

irácký ministr zahraničí v Generálním shromáždění označil útoky Izraele na Palestince za 

genocidu a saudský princ Faisal označil Izrael za nehodný členství v OSN, nebylo dosaženo 

většiny, která by takové rozhodnutí mohla přijmout.55 O to překvapivější bylo přijetí rezoluce 

z 10. listopadu 1975, která stanovuje, že „The General Assembly (…) determines that zionism 

                                                 

 
52 Ibidem. 
53 General Assembly Resolution 3237 (XXIX) of 22. November 1974, Observer Status for the Palestine 

Liberation Organization. http://www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm, staženo dne 26. 12. 2008. Nicméně 
zástupce Rakouska hlasoval proti jejímu přijetí. Beziehungen Österreich-Israel seit 1945. Zeitgeschichte 
Information System. http://zis.uibk.ac.at/, staženo dne 30. 4. 2009. 

54 Ryan, James Daniel. The United Nations…, s. 62. 
55 Ibidem. 
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is a form of racism and racial discrimination.“ 56 V tentýž den byla přizvána PLO ke všem 

budoucím diskusím týkajícím se Blízkého východu. Po odhlasování této rezoluce veřejně 

projevil lítost nad ztrátou v poslední době získané důvěry předseda shromáždění Gaston 

Thorn, nicméně po kritice ze strany diplomatů arabských zemí uvedl na pravou míru, že 

prohlášení učinil jako lucemburský premiér, nikoliv jako vysoký činitel OSN.57 Také 

Waldheim ve svých vzpomínkách tvrdí, že nepochybuje o tom, že tato velmi diskutovaná 

rezoluce vážně poškodila pověst OSN. Zejména na západě byl ale kritizován za svůj neurčitý 

postoj a za to, že se proti tomuto, byť většinou přijatému, rozhodnutí veřejně neohradil. 

Waldheim ale zastává názor, že generálnímu tajemníkovi nepřísluší navenek kritizovat 

usnesení Generálního shromáždění, nejvyššího orgánu suverénních členských zemí. 

Waldheim také vyzval, aby se shromáždění příště podobných akcí vyvarovalo, za jeho 

volebního období se také žádná rezoluce podobného rázu už neopakovala.58 Velvyslanec Kurt 

Herndl si ale vzpomíná, jak se Thorn společně s Waldheimem v tiskovém prohlášení nechali 

slyšet, že tato rezoluce není správná a veřejně se od ní distancovali.59 Následně se některé 

rozvojové země pod vedením arabských států pokusily vyvolat hlasování o sesazení 

generálního tajemníka z úřadu pod záminkou, že je s touto funkcí procedurálně neslučitelné 

zaujmout opačný názor k shromážděním odhlasovanému rozhodnutí. Waldheim se pak poté 

ve věci rezoluce vyjádřil poněkud smířlivěji a neurčitěji, a k tomuto jakémusi hlasování         

o důvěře nikdy nedošlo.  

Pro Izrael vyznělo ale celé jednání negativně. Navíc v jeho průběhu byla ustanovena 

Komise pro nezcizitelná práva palestinského lidu, kterou Izrael považoval za zaměřenou proti 

sobě.60 Přizvání PLO k rozhovorům na půdu OSN pak bylo signálem, že palestinské hnutí      

a jeho nároky lze považovat za legitimní a v budoucnu tak otvíralo možnost diskuze na 

                                                 

 
56 General Assembly Resolution 3379 (XXX) of 10. November 1975, Status of the International Convention 

on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination. http://www.un.org/documents/ga/res/30/ares30.htm, 
staženo dne 22. 12. 2008. Přijata poměrem hlasů 75 : 35. Ryan, James Daniel. The United Nations…, s. 62. 

57 Ryan, James Daniel. The United Nations…, s. 62. 
58 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast…, s. 83 n. 
59 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 551. (Přepis nahrávky osobního rozhovoru Gehlera 

s Herndlem, vlastnictví autora knihy.)  
60 Committee on the Excercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. Ryan, James Daniel. The 

United Nations…, s. 63. 



Bakalářská práce  Kurt Waldheim. Muž, kterému důvěřuje svět? 

 

22 

 

 

rovnocenné úrovni, což oslabovalo pozice Izraele. Nejcitlivějším zásahem v neprospěch 

Izraele ale zůstávala rezoluce o sionismu, která byla zrušena až v roce 1991.61 

Na adresu Izraele Waldheim v Im Glaspalast der Weltpolitik dodává62, že „byl zrozen díky 

rozhodnutí OSN. Už jenom svojí prostou existencí způsobil v průběhu čtyřiceti let 

nepřetržitou řadu krvavých konfrontací. (…) Přes nekonečnou snahu a dílčí úspěchy stále 

neexistuje důvod si myslet, že nás čeká vyřešení tohoto stěžejního konfliktu mezi Araby         

a Izraelci.“ Také doufal, že „Izrael, který sám před relativně krátkou dobou získal svoji 

státnost (…) bude mít větší pochopení pro požadavky Palestinců na vlastní sebeurčení            

a politickou jednotu.“, nicméně nezapomíná, že „Izrael byl od svého založení humánní, 

demokratický a sociální stát. Ale v atmosféře neustálého existenčního ohrožení … v něm sílil 

expansionismus a omezený šovinismus. (…) Různé státy se opakovaně pokoušely vyloučit 

Izrael ze zasedání orgánů OSN. Kde ale [Waldheim] mohl, pokoušel se zaujmout proti těmto 

pokusům opačné stanovisko. (…) Mohly by totiž znamenat … zničení nebo rozhodné 

oslabení světové organizace, od které slabé státy doufají v pomoc proti bezpráví.“.63 

 

4. Waldheimova nejvyšší funkce v OSN v kontextu 

Kreiského politiky 

Rakousko se tak v mezinárodních vztazích díky nepřehlédnutelným osobám Waldheimovi 

a Kreiskému, kteří ve svých funkčních obdobích64 působili téměř současně, a jejich aktivitě 

stalo z bývalé vojensky obsazené pasivní země viditelným hráčem světové politiky. Rakousko 

se angažovalo v blízkovýchodní otázce z pohledu účastníka, který regionálně do sporu vlastně 

nepatří. Užitek tohoto jednání zůstává sporný.65 Kreisky jako první politik pochopil, že bez 

zapojení palestinského hlasu do problému, nemůže být řešení nikdy nalezeno.66 Otázce se ve 

své vládě věnoval osobně a ukázal tak, že státní neutralita může být i aktivní a ofenzivní, což 

                                                 

 
61 Rezoluce 3379 (XXX) odvolána Generálním shromážděním. General Assembly Resolution (adopted 

without reference to a Main Committee) of 16. December 1991, 46/86 Elimination of Racism and Racial 
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62 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast…, s. 296. 
63 Ibidem, s. 297 – 298. 
64 Waldheim 1972 – 81; Kreisky v čele vlád 1970 – 83. 
65 Unterberger, Andreas. Die außenpolitische Entwicklung. In: Mantl, Wolfgang (Hrsg.). Politik in 

Österreich. Die Zweite Republik: Bestand und Wandel. Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1992, s. 224.  
66 Ibidem, s. 224 – 225. 
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bylo přijímáno jak na domácí scéně, tak ve světě. Její integrální součástí byl Kurt Waldheim 

jako generální tajemník OSN.67  

Kancléř Kreisky neměl k sionismu přes svůj židovský původ blízko68, hájil práva 

Palestinců, avšak zároveň nezpochybňoval zachování státu Izraele. Již v roce 1963 ho pozval 

egyptský prezident Násir jako ministra zahraničí do Káhiry.69 Zatímco arabské země pokusy 

Rakouska o zprostředkování ve věci toku Jordánu ocenily, Izrael se cítil dotčen, že první 

západní politická návštěva Egypta byl rakouský ministr židovského původu.70 Nicméně jeho 

snahy zapojit do mírového procesu na Blízkém východě i arabské aktéry ještě nedoznaly 

ocenění. Rakouská politika vůči Izraeli byla velmi ostře sledována z důvodu historické 

zatíženosti a z pohledu doktríny první oběti.71  

V roce 1973 došlo v Rakousku právě k jedné takové události, která byla sledována              

i v zahraničí. V blízkosti Vídně na zámku Schönau se totiž nacházel tranzitní tábor pro 

emigrující židy ve směru ze sovětského Ruska do Izraele. Od konce války se jejich počet 

vyšplhal až na 200 00072. V září 1973 byl ale jeden z jejich vlaků z Bratislavy do Vídně 

obsazen arabskými teroristy z organizace, která si kladla za cíl ukončit židovskou imigraci do 

Izraele, a někteří židovští emigranti byli násilím zadrženi. Aby byli rukojmí osvobozeni, 

přistoupil Kreisky na podmínku, a tento krok prý promýšlel již před tímto incidentem, že 

tábor nechá zavřít a přestane podporovat aktivity Jewish Agency, která byla do té doby jeho 

správcem. Izrael toto opatření neváhal interpretovat jako zaměřené proti sobě jako státu.73 

V Tel Avivu se dokonce konaly demostrace před rakouským velvyslanectvím a v knesetu se 

uvažovalo o přerušení diplomatických styků s Rakouskem. K tomu ale nakonec nedošlo právě 

                                                 

 
67 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 452. 
68 Rathkolb, Olivier. Internationalisierung Österreichs seit 1945. Innsbruck: Studienverlag GmbH, 2006,     
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69 Společně s ním cestoval mimo jiné právě i tehdejší pověřenec ministerstva zahraničí Kurt Waldheim. 
70 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 309 n. 
71 Rakousko sice diplomaticky uznalo Izrael již v roce 1949, nicméně první návštěva ministra zahraničí se 

uskutečnila až v roce 1972. K blízkovýchodní politice blíže v kapitole Aktive Neutralitätspolitik – ein 
Paradigmawechsel in der österreichischen Außenpolitik. In: Kriechbaumer, Robert. Die Ära Kreisky. Wien, 
Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2004, s. 261 – 284. 

72Kriechbaumer, Robert. Die Ära Kreisky…, s. 269 
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proto, že tato neutrální země byla jediná, přes kterou byl ochoten Sovětský svaz nechat 

vycestovat židovské emigranty. Rakousko tak i nadále zůstalo nejdůležitější tranzitní zemí.74 

Vídeň se ale stala objektem arabského terorismu vícekrát. Příčinu tomu kromě sídel 

mezinárodních organizací (atentát na sídlo OPEC v roce 1975) zavdávala i rakouská 

neutralita. Teroristé totiž počítali s tím, že díky tomu je velice nepravděpodobný odvetný 

zásah vojenskými prostředky. Dále se z jejich pohledu jevil výhodně i tradičně zakotvený 

antisemitismus, díky kterému si mohou zaručit jakýsi tichý souhlas mezi obyvatelstvem pro 

svoje činy.75 Teprve po atentátu na letišti Schwechat v roce 1985, kterému padli za oběť tři 

lidé, se vláda usnesla neudržovat přátelské styky se státy, které napomáhají terorismu.76 

Kreisky se osobně poprvé setkal s vůdcem PLO neoficiálně v roce 1975 v Káhiře a v roce 

1979 ho přivítal ve Vídni, stal se tak prvním západním předsedou vlády, který Arafata vůbec 

oficiálně přijal. V  roce 1980 dokonce Rakousko uznalo jako první západní stát 

diplomatického zástupce PLO.77    

K těmto krokům se kriticky stavěla samozřejmě vláda Izraele, ale i Spojených států.78 

Kreisky si však od toho sliboval, že PLO zanechá myšlenky na zlikvidování Izraele                

a teroristických útoků výměnou za následné vytvoření palestinského státu.79 Jeho přístup k 

PLO stále poněkud předbíhal dobu a tehdy se nesetkával s mezinárodním pochopením.80 

Ostatně podobně odmítavé reakce bylo možné sledovat v době přizvání Arafata k rozhovorům 

na půdě OSN v listopadu 1974. 

Kreisky se ale také v roce 1975 na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

(KBSE) ve své řeči vyjádřil ve smyslu, že je nutné najít takové řešení, které bude stejnoměrně 

respektovat práva izraelských a palestinských obyvatel. Zdůraznil také, že v současném pojetí 

                                                 

 
74 Ibidem, s. 410. Zajímavé je, že se přepadení vlaku s ruskými židy konalo zhruba týden před vypuknutím 
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Sovětský svaz tak pravděpodobně věděl o připravovaném útoku Arabů, nicméně nevyvíjel žádnou aktivitu pro 
ani proti. Zůstává ale nejasné, zda Sověti věděli o hrozbě války nebo zda dokonce podnikali nějaké kroky ve 
prospěch arabské strany. Kissinger, Henry. Bouřlivé roky. Praha: BB/art s.r.o., 2004, s. 430 - 431. 
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76 Ibidem, s. 413. 
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78 Ibidem, s. 417. 
79 Ibidem, s. 401. 
80 Rathkolb, Olivier. Die Kreisky-Ära 1970 – 1983. In: Steininger, R., Gehler, M. (Hrsg.) Österreich im 20. 
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světa již nemůže existovat žádný konflikt, ke kterému by mohla Evropa zůstat netečná. Proto 

musí všechny zde přítomné státy udělat, co je v jejich silách, aby přinesly mír na Blízký 

východ. Navíc je pro Rakousko z důvodu jeho geografické polohy v Evropě nadmíru důležité, 

aby panovalo uvolnění a mír, v opačném případě přes jeho území vede buď pomyslná, nebo 

skutečná demarkační linie, která odděluje naprosto rozdílné ideologické systémy. Také 

označil KBSE za výsledek procesu uvolňování, který byl podle něj započat právě podepsáním 

rakouské Státní smlouvy. Ta ukázala, že je možné opět zasednout k vyjednávacímu stolu se 

světovými mocnostmi a něco trvalého prosadit.81 

Zajímavé je ještě zmínit fakt, že na konferenci KBSE byl pozván i Waldheim, aby se 

účastnil zahajovacího ceremoniálu a pronesl řeč. Ještě před zahájením mu ale bylo řečeno, že 

bude přítomen sice jako oficiální zástupce OSN, ale nebude mu udělen status účastníka. 

Waldheim si ve svých pamětech82 stěžuje, že v průběhu konference byl hostiteli Kekkonenovi 

jen jakýmsi členem do počtu, když byl usazován po jeho pravici, zjevně jen proto, aby se 

Kekkonen nemusel rozhodnout, kterou ze supervelmocí upřednostní. Waldheim na tomto 

příkladu poukazuje na neurčitou roli OSN při helsinském procesu. Nicméně i on považuje 

konferenci za podstatný milník evropské poválečné historie.83 Možná to ale bylo spíše 

výrazem toho, že generální tajemník slouží velmocím, jakkoliv ho podporují a respektují, jen 

jako nutný zástupce světové organizace, který ale nemá žádnou reálnou pravomoc.  

Ve smyslu úlohy, kterou rakouský kancléř zmínil i na KBSE, se Rakousku podařilo 

dokonce docílit toho, že mnohé mezinárodní organizace ustavily svá síla právě ve Vídni84. 

Většina z nich spadá pod administrativu OSN. Nejstarší je Úřad vysokého komisaře pro 

uprchlíky (UNHCR), který zde sídlí od roku 1951, od roku 1978 pak např. Úřad pro 

palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), mimo struktury OSN je 

nevýznamnější sídlo Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), ta přeložila své sídlo do 

Vídně roku 1965. Vídeň se navíc v roce 1979 stala třetím oficiálním sídlem OSN, což 

                                                 

 
81 Kreisky, Bruno. Rede anläßlich des Gipfeltreffens in Helsinki, 31. Juli 1975. In: Kunz, Johannes (Hrsg.). 

Bruno Kreisky – Ansichten des sozialdemokratischen Staatsmannes. Wien: Verlag der Österreichischen 
Staatsdruckerei, 1993, s. 217 n.  

82 Waldheim, Kurt. Im Glaspalast…, s. 211. 
83 Jeho kritici ale v těchto poznámkách spíše vidí snahu Waldheima po uznávání vlastní osoby. Proto prý ve 

své funkci vykonával tolik zahraničních návštěv právě do rozvojových a afrických zemí, protože zde, na rozdíl 
od Evropy a Severní Ameriky, je jakýkoliv zástupce OSN považován za „krále“. Cohen, B., Rosenzweig, L. Der 
Waldheim…, s. 114. 

84 Dnes tam sídel nalezneme dvacet pět. 25 International Organisations Have Their Seat in Vienna. 
http://www.wieninternational.at/en/node/3729, staženo dne 11. 4. 2009. 
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znamenalo jakési definitivní uznání ve vztazích mezi Západem a Východem, otevření se světu 

a zejména jeho symbol. Čistě rakouský architektonický moderní projekt Vienna International 

Centre (VIC) inicioval Kreisky, komplex budov byl předán 23. srpna 1979 Kurtu 

Waldheimovi jako reprezentantovi světového společenství OSN. Tato stavba je bezpochyby 

symbolem a místem mezinárodních setkání, což opět vystihuje roli Rakouska. Vůle Kreiského 

zviditelnit svoji zemi na mezinárodním poli byla silná. Kreisky se totiž zachoval proti názoru 

občanů vyjádřenému v petici85 iniciované proti výstavbě tohoto komplexu opoziční ÖVP. 

Díky jeho kancléřské aktivitě se i mnohá významná setkání odehrála na neutrální půdě 

Rakouska, v roce 1975 například setkání prezidenta Forda a Sadata v Salcburku ohledně 

situace na Blízkém východě, v témže roce Vídeň hostila setkání minstrů Kissingera                

a Gromyka stejně tak jako v roce 1979 Cartera s Brežněvem ve věci Rozhovorů o omezení 

strategických zbraní (SALT II).  

Situace začátku 70. let tak z pohledu Izraele stavěla Rakousko do role zastánce jeho 

nepřítele Palestiny. Spolkový kancléř se veřejně setkával se zástupcem PLO a Izraeli 

nepřátelských států, vyšel vstříc požadavku teroristů na zavření tranzitního zařízení pro 

židovské přesídlence, generální shromáždění OSN s Waldheimem v čele navrhla a přiznala 

PLO statut pozorovatele a k nelibosti Izraele jí tak poskytlo diplomatické uznání, což o šest 

let později potvrdil opět i Kreisky, který uznal palestinského diplomata jako legitimního 

zástupce Palestiny ve Vídni. 

 

5. Prezident Rakouska na watch listu USA 

Možnost stát se rakouským prezidentem byla Waldheimovi nabídnuta podruhé již v roce 

1974, když zemřel dosavadní prezident Jonas. Tenkrát to vzhledem k své tehdejší funkci 

                                                 

 
85 Petici ve smyslu rakouského Volksbegehren, tedy jakési nezávazné vyjádření vůle lidu, podpořil 

neobvykle vysoký počet 1 361 562 občanů. Alle Volksbegehren der Zweiten Republik, Bundesministerium für 
Inneres. http://www.bmi.gv.at/Wahlen/volksbegehren_historisches.asp, staženo dne 11. 4. 2009. Drahá stavba 
byla navíc financována ze státního rozpočtu a i do budoucnosti s sebou nese neúměrné výdaje. V letech 1973 – 
79 stála 8 mld šilinků (580 mld €), navíc na rozdíl od druhého sídla OSN v Ženevě, které bylo financováno 
samotnou organizací, se Rakousko rozhodlo, že náklady na VIC ponese samo, nechá si ho ve vlastnictví a bude 
financovat i veškeré náklady na opravy a údržbu. Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 463 n. Navíc 
Rakousko komplex pronajalo za jeden šilink na 99 let. Internationale Organisationen in Wien. 
http://www.wieninternational.at/de/node/2758, staženo dne 11. 4. 2009. Její kritici v ní vidí nanejvýše přínos pro 
architekturu a infrastruktru Vídně, už ne tak pro skutečný zahraničněpolitický užitek. Unterberger, Andreas. Die 
außenpolitische…, s. 226. 
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v New Yorku odmítl. Nabídku přijal až v roce 1985 a zanedlouho bylo Rakousko pokryto 

plakáty s jeho fotografiemi ve společnosti osobností, se kterými se setkal v době vrcholné 

funkce v OSN. Kandidoval s heslem „Der Mann, dem die Welt vertraut.“86 Jeho kandidatura 

byla velmi nadějná, prezentoval se, a i svět jej tak viděl, jako bývalý generální tajemník, 

diplomat s dlouhou zkušeností a v neposlední řadě jako nadstranický kandidát, tedy člověk, 

jenž má nejlepší předpoklady vykonávat prezidentský úřad. 

V roce 1986 skutečně prezidentem zvolen byl. V prvním kole přímé volby ho volily celé 

2,34 miliony87. Rakušané mu tak celkem zjevně demonstrovali svoji podporu. Pro absolutní 

vítězství již v prvním kole Waldheimovi chybělo pouhých asi 16 527 hlasů. Druhé kolo 

konané 8. června vyhrál s 53,9%.88 

Zásadní zlom v jeho životě nastal o několik měsíců dříve, když mu v roce 1985 vyšla kniha 

vzpomínek Im Glaspalast der Weltpolitik. Média odhalila, že Waldheim v ní záměrně 

zamlčoval fakta z doby služby ve Wehrmachtu. Následující události, které hýbaly 

Rakouskem, ale ještě více světem, vešly do dějin pod označením die Kampagne.89 

Waldheimovi kritici v ní poukazovali na to, že sloužil armádě u jednotky, jež se podílela na 

organizování odsunu židovského obyvatelstva na balkánské frontě. 

Waldheim ani poté, co tyto skutečnosti vyšly najevo, nikdy nepřistoupil k tomu, že by sám 

a z vlastní iniciativy osvětlil svým voličům a světové veřejnosti chybějící části své minulosti. 

Zde si je tedy nutné uvědomit, že nežádoucím faktorem vztahujícím se k jeho osobě nebyla 

zdaleka jen Waldheimova minulost, ale zejména jeho zacházení s ní. K tomuto dodává 

                                                 

 
86 V průběhu kampaně nabývala i další volební hesla zcela jiných, médiím a Wladheimovým odpůrcům 

poplatných, rozměrů. Například „Dr. Kurt Wladheim. Seine Erfahrung für uns alle.“ „Wir Österreicher wählen, 
wen wir wollen.“ („Dr. Kurt Waldheim. Jeho zkušenosti pro nás pro všechny.“ “My Rakušané volíme, koho 
chceme.“) 

87 Konalo se 4. května. 1986. Pro Waldheima v tomto kole hlasovalo 2 343 463 voličů z celkem 4 719 980 
odevzdaných hlasů. Bundesministerium für Inneres. http://www.bmi.gv.at/Wahlen/, staženo dne 17. 12. 2008. 

88 To činilo 2 464 787 hlasů z 4.571.810 odevzdaných. Bundesministerium für Inneres. 
http://www.bmi.gv.at/Wahlen/, staženo dne 17. 12. 2008. 

89 V literatuře lze ale sledovat odchylky v pojmenování. Zatímco například Křen a Veber používají výraz 
„aféra“, Gehler vedle něj užívá neutrálnější pojem „Debatte“ a Waldheim na svůj přístup k věci poukazuje 
slovem „Verleumdungs-„ nebo „Verunglimpfungskampagne“, tedy pomlouvačná nebo nactiutrhačská kampaň.   
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Rosenbaum, že by byl spokojený, kdyby Waldheim jednoduše odešel.90 To ale neudělal, ani o 

tom neuvažoval.91 

Na to, jakým směrem se mají novináři ubírat, je navedl zápis političky Ottilie Matysek ze 

zasedání předsednictva burgenlandské SPÖ z doby ještě před samotnou prezidentskou volbou. 

Podle něj se měl tehdejší spolkový kancléř Sinowatz vyjádřit ve smyslu, že bude zajímavé se 

zabývat „hnědou minulostí“ Waldheima.92  

Podstatným hráčem v celé kauze byl Světový židovský kongres (World Jewish Congress, 

WJC). Tehdy byl pouze jednou z mnoha židovských lobbystických organizací v USA.  

Nejenom Waldheim se přikláněl k názoru, že byl v průběhu aféry obviňován jako bývalý 

generální tajemník, nikoliv kandidát na prezidenta Rakouska.93 Sám tehdejší prezident WJC 

Bronfman řekl, že jako problematické pociťuje to, že „tento muž byl jako generální tajemník 

zodpovědný za lidská práva“ a že ho „jako prezident Rakouska nezajímá“ a že zde jde            

o morální hodnoty, „náš boj je o tom, abychom nenechali nikoho zapomenout na to, co se 

stalo“.94 Morální neslučitelnost Waldheimovy minulosti s jeho funkcí v OSN byla nasnadě. 

Profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě podle rozhovoru z roku 1987 považoval jednání 

WJC za příliš emocionální až pomstychtivé.95 U příležitosti Waldheimovy kandidatury na 

prezidenta se poněkud výhružně vyjádřil už v květnu 1986 i tehdejší generální tajemník WJC 

Israel Singer, podle kterého musí být Rakušanům jasné, že pokud Waldheima zvolí za svého 

prezidenta, následujících šest let to Rakousko nebude mít snadné, bude prý muset světu 

ukázat, zda jde o Rakousko, které se již oprostilo od minulosti, nebo ne.96 Přitom současně 

                                                 

 
90 Rosenbaum, Eli. Betrayal. New York: St. Martin´s Press, 1993, s. 442. Eli Rosenbaum pracoval nejprve 

jako hlavní právní zástupce World Jewish Congress, od roku 1988 jako hlavní zástupce ředitele Office of Special 
Investigation (OSI). OSI je podřízen americkému ministerstvu spravedlnosti, stíhá nacionálně-socialistické 
zločince žijící v USA. Od roku 1995 toto oddělení Rosenbaum sám vede. 

91 Waldheim, Kurt. Die Antwort. Wien: Amalthea, 1996, s. 222. Kauza tak nabírala na intenzitě. Jako 
vhodnou ilustraci lze použít sumu článků na toto téma ve dvou rakouských periodikách Neue Kronenzeitung      
a Presse v období březen až červen 1986, která dosáhla čísla 361, tedy průměrně zhruba tři články denně. Tabelle 
1 In: Gruber, Helmut. Antisemitismus im Mediendiskurs. Die Affäre „Waldheim“ in der Tagespresse. 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 1991, s. 62. 

92 Pelinka, Peter. Waldheim und kein Ende, die Zeit, 26. 4. 1991, online verze www.zeit.de, staženo dne 26. 
12. 2008. 

93 Waldheim, Kurt. Die Antwort…, s. 58. 
94 Waldheim ist ein völlig unmoralischer Mann, der Spiegel, 49/1986, online verze www.spiegel.de, staženo 

dne 13. 5. 2009, s. 151. 
95 Profesor politických věd Schlomo Avineri. Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 543. 
96 Ibidem, s. 541 n. 
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židovská obec v Rakousku Waldheimovi dávala najevo, že se ne vždy ztotožňovala 

s arogantními výpady tajemníka Singera.97 

WJC se po zvolení Waldheima prezidentem nechal v oficiálním prohlášení slyšet, že 

skutečnost, že se Waldheim prezidentského úřadu ujme, neznamená, že celá aféra je u konce. 

Ti, kterým záleží na morálních hodnotách, nepřestanou pátrat v jeho minulosti.98 

Spojené státy umístily Waldheima v dubnu 1987 na tzv. watch list Ministerstva 

spravedlnosti. Tedy na seznam osob, které jsou považovány v USA za nežádoucí, a není jim 

dovoleno překročení hranic. 

Toto rozhodnutí se ukázalo jako největší zbraň WJC, ten to totiž americkému ministerstvu 

spravedlnosti sám v březnu 1986 přes absenci důkazů navrhl.99 Již v dubnu tehdejší rakouský 

velvyslanec ve Spojených státech Klestil upozorňoval, že tato akce by mohla být vnímána 

jako vměšování se do prezidentské volby a mohla by mít zahraničněpolitické následky.100 

Tehdejší ministr zahraničí Mock skutečně nechal odvolat velvyslance do Vídně na 

konzultace. Také kancléř Vranitzky vyjádřil doslova pohnutí nad nastalou situací. Zdůraznil, 

že každý, rozhodně tedy v rakouském pojetí práva, má nárok na čestné jednání, což se 

samozřejmě týká i hlavy státu. Navíc to, že toto rozhodnutí vešlo v platnost právě 27. dubna 

1986, v den, kdy před 42 lety bylo Rakousko osvobozeno od nacionálního socialismu, mu 

nevyhnutelně přináší na mysl to, že toto opatření pochází vlastně od jednoho ze signatářů 

rakouské Státní smlouvy.101 

Zařazení Waldheima na seznam nežádoucích osob Spojených států se stalo jakýmsi 

precedentem pro ostatní státy. Vnějším vztahům Rakouska nepomohlo ani formální vztažení 

tohoto opatření na soukromou osobu Waldheima, nikoliv na Waldheima jako hlavu státu, ani 

to, že se zde jednalo o rozhodnutí státní správy, nikoliv o rozhodnutí vlády nebo soudu. 

V únoru 1988 následovala ostrá diplomatická výměna názorů mezi americkou a rakouskou 

vládou, která požadovala vyjmutí svého prezidenta ze seznamu. Nepřinesla však žádný 

uspokojivý výsledek, Waldheim se poté v rozhovoru vyjádřil, že tento akt považuje za 

porušená mezinárodního práva, žádný stát podle něj nemá právo vztáhnout svoji soudní 

pravomoc na cizí hlavu státu. Také oficiálně požádal o poskytnutí dokumentů, na jejichž 
                                                 

 
97 Waldheim, Kurt. Die Antwort…, s. 116. 
98 Rosenbaum, Eli. Betrayal…, s. 292. 
99 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 542. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem, s. 547. 
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základě americká strana rozhodla a jejichž část byla získána z jugoslávských archivů, byl ale 

odkázán na veřejně přístupné zdroje.102 

Rakousko navíc zdůrazňovalo, že je nepřípustné, aby druhé státy přijímaly opatření 

s právními následky proti osobám vykonávajícím toho času vysoký státní úřad, což platilo za 

všeobecnou normu, kterou do té doby respektovaly i Spojené státy.103 I samotní Rakušané 

dávali najevo svoje znepokojení nad tímto aktem, podle Gallup-Institutu považovalo 69% 

Rakušanů umístění svého prezidenta na watch list za neopodstatněné104. 

Také mnoho pozorovatelů tuto jednostrannou akci považovalo za nespravedlivou, proti 

Waldheimovi totiž nebyla do konce jeho života oficiálně vznesena před soudem žádná 

obžaloba, ani vynesen rozsudek. 

To, že Waldheimově případu byla věnována tak významná pozornost i na mezinárodní 

úrovni, lze ale do velké míry připsat tomu, že se jednalo nejenom o prezidenta demokratické 

západoevropské země, ale neméně také o bývalého dlouholetého generálního tajemníka OSN. 

Pro vyřešení případu byly povolány na sobě nezávislé dvě skupiny odborníků. Sám Waldheim 

přistoupil na návrh Simona Wiesenthala a požádal rakouskou vládu a kancléře Vranitzkého, 

aby byla sestavena nezávislá mezinárodní komise historiků a posoudila jeho případ. Ta 

v únoru 1988 došla k závěru105, že Waldheim věděl o zacházení se zajatci a jejich deportacích, 

není ale jasné, do jaké míry se na něm podílel. Ve stejném roce byla ustavena ještě komerční 

komise. Žalobcem byl sám Allan Ryan, někdejší vedoucí Office of Special Investigation při 

americkém ministerstvu spravedlnosti, byl to právě on, který nechal Waldheima umístit na 

watch list. Výsledkem komise106 bylo, že se nenašli přímí svědci ani důkazy, které by 

potvrdily, že by se Waldheim osobně podílel na deportaci nebo vraždách civilistů či zajatců. 

Waldheim později reagoval, že i kdyby sto let hledali, nic nenajdou.107 Paradoxně ve své 

knize, která vyšla již roku 1985, v jiné souvislosti uvádí: „Často je tomu tak, že důkazy nikdy 

                                                 

 
102 U. S. Disputes Waldheim Assertions, The New York Times, 17. 2. 1988, online verze www.nytimes.com, 

staženo dne 26. 12. 2008. 
103 Gehler, Michael. Österreichs Auβenpolitik…, s. 549 – 550. 
104 Ibidem, s. 551. 
105 Der Bericht der internationalen Historikerkommission von 8. 2. 1988, staženo dne 30. 4. 2009 

z Zeitgeschichte Information System, Universität Innsbruck http://zeit1.uibk.ac.at/quellen/gehler1.htm#dok2. 
106 Saltman, Jack. Kurt Waldheim: a case to answer. London: Robson Books Ltd., 1988, s. 355 – 361. 
107 Suche nach dem „rauchenden Colt“, die Zeit, 10. 6. 1988, online verze www.zeit.de , staženo dne 2. 5. 

2008. 
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nevyvolají takový poprask jako předtím obvinění.“108 Jistě v té době netušil, jak se tímto 

výrokem přiblíží vlastní situaci. 

I přes absenci důkazů v neprospěch prezidenta Waldheima, nechtěli diplomaté na 

mezinárodní úrovni udržovat standardní diplomatické styky. Izrael odvolal svého vyslance ke 

konzultacím a na jeho místo dosadil osobu bez diplomatické hodnosti. Docházelo tedy 

k různým schválnostem, státní návštěvy Rakouska se například chtěly vyhnout setkání 

s Waldheimem, a tak se často schůzky rakouských zástupců s jejich zahraničními protějšky 

odehrávaly v příhraničních oblastech Rakouska, jako je Salzburg a Bregenz. Pozvání na 

pohřeb finského prezidenta Urho Kekkonena představiteli Rakouska nebylo nikdy doručeno. 

Holandsko urazilo Waldheima zprávou, že pozvání pro bývalého prezidenta Kirschlägra pro 

příležitost otevření nové přehrady je nepřenosné. Festival Europalia v Belgii na počest 

Rakouska se odehrál bez přítomnosti jeho prezidenta, který raději předstíral, že je 

zaneprázdněn, aby nedošlo k trapným situacím. Waldheim byl proto často označován 

nelichotivým přídomkem “vězeň hofburský“.109  

Diplomatické styky110 na běžné úrovni udržovalo Rakousko pouze s arabskými zeměmi 

středního východu a s Vatikánem. Pro Rakousko, nikoliv ale pro již tak dost narušené 

rakousko – izraelské vztahy, se jistým odlehčením stalo právě Waldheimovo přijetí papežem 

Janem Pavlem II. 25. června 1987 v Římě. Byla to vůbec první Waldheimova zahraniční 

návštěva. Izraelský ministerský předseda návštěvu ale označil za legitimizaci těch zločinů, 

které podle jistých obvinění Waldheim spáchal.111 Taktéž byl odvolán izraelský ministr 

zahraničí z Vídně a nejenom americký a německý velvyslanec se demonstrativně pro 

přijímací protokol omluvili a nechali se zastoupit nižšími diplomatickými úředníky. Papež ale 

chtěl prý přijetím Waldheima zdůraznit svoji víru v presumpci neviny a úctu k demokraticky 

zvolené hlavě státu. Vatikán potvrdil, že je zvyklostí papežského úřadu udržovat styky se 

všemi světovými představiteli, a že v žádném případě setkání s Waldheimem neznamená 

oficiální vyjádření v jeho kauze. Jan Pavel II. ostatně chválil Waldheima jako bývalého 

                                                 

 
108 Waldheim, Kurt. Im Glasspalast…, s. 286. 
109 Levy, Alan. Simon Wiesenthal…, s. 392. 
110 Nedostatek vzájemných státních návštěv byl obrazně napraven po nástupu Klestila do prezidentského 

úřadu, který jich hned v prvním roce svého období realizoval devatenáct. Gehler, Michael. Österreichs 
Auβenpolitik…, s. 597. 

111 The Moral Meaning of Meeting Waldheim, The New York Times, 28. 6. 1987, online verze 
www.nytimes.com, staženo dne 22. 12. 2008. 
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generálního tajemníka OSN, který se zasloužil o mír.112 Waldheim chtěl přijetí papežem 

využít k prolomení tehdy zhruba rok trvající izolace. Jak se vyjádřil bývalý ministr zahraničí 

Lanc, pro Waldheima celá návštěva vyzněla trapně, pro Rakousko špatně.113 Po dobu 

audience rakouského prezidenta u papeže protestovaly v Římě skupinky židů. Vatikán se 

dokonce v narážce na americké prohlášení týkající se watch listu vyjádřil, že papež 

Waldheima nepřijímá jako soukromou osobu, ale jako představitele úřadu prezidenta 

Rakouské republiky. Všeobecně byla ale celá věc pociťována jako nové a zbytečné zatěžování 

vztahů mezi katolíky a židy.114  

Je pravděpodobné, že voliči Waldheima zvolili z jakési skryté sympatie k jeho osudu         

a také v něm snad mnozí z nich nacházeli paralelu k svým životům za doby obsazení 

Rakouska. Viděli v něm občana státu okupovaného Německem, který byl donucen ke službě 

v jejich armádě. Vlastnosti, které ho dovedly k tomuto jednání, tedy schopnost se přizpůsobit 

a přiučit se, označuje Pelinka jako tradiční nejenom pro rakouské elity válečného období. 

Trpěla jimi i generace poválečná a teprve až Waldheimova aféra pomohla rakouské 

společnosti se začít vypořádávat s takovým způsobem politického kalkulu a přístupu.115  

Waldheim sám se hájí zejména svým volebním výsledkem z roku 1986 a zdůrazňuje 

v předmluvě knihy Die Antwort „Nikdo mi po těch tísnivých a ponižujících letech nemůže 

zabránit … se ještě jednou vrátit k otázce, koho to vlastně Rakušané 8. června 1986 54% 

zvolili a kdo se o měsíc později nastěhoval do Hofburgu: Byl to bývalý generální tajemník 

OSN, jehož zkušenostem a schopnostem státníka voliči věřili, nebo … bývalý nacista, nebo 

dokonce válečný zločinec, nebo přinejmenším schvalovač zločineckého režimu?“116  

Na politické scéně se objevil také další fenomén, veřejná kritika prezidenta, která až do 

Waldheimova funkčního období na tento vážený úřad doposud nikdy nesměřovala117. 

Zatímco se ministerstvo snažilo prolomit izolaci, opoziční SPÖ vyzvala v červnu 1987 

                                                 

 
112 Ibidem. 
113 Gebührende Achtung, der Spiegel, 27/1987, online verze www.spiegel.de, staženo dne 22. 12. 2008. 
114 Ibidem. 
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117Müller, Wolfgang. Austrian Governmental Institutions: Do They Matter? In: Luther, Kurt Richard, Müller, 

Wolfgang (eds). Politics in Austria: Still a Case of Consociationalism? London: FRANK CASS, 1992, s. 108. 
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Waldheima k odstoupení.118 Ten to však neudělal, jako to neudělal už v průběhu kandidatury, 

lehce se nevzdával, byl ctižádostivý a případné odstoupení by asi považoval za prosté přiznání 

svých chyb. Pravděpodobně on i ÖVP na začátku podcenili možnost, že by Waldheimovo 

počínání mohlo vést k situaci, která potom skutečně nastala. 

Pod tíhou mezinárodního napětí, které přinášel své zemi, Waldheim již na druhé 

prezidentské období nekandidoval. V televizním projevu z června 1991 podotknul, že ač ze 

známých důvodů nemohl vykonávat svůj úřad podle svých představ, snažil se sloužit vlasti. 

V zájmu republiky a po zkušenosti minulých let se však rozhodl svoji prezidentskou funkci 

neobhajovat.119  

Celá kauza Waldheim, která nabyla neočekávaných rozměrů ale jakoby pojednávala o úplně 

jiném politikovi než o tom, který stál na špičce OSN. Postoje některých zemí to potvrzují. 

V průběhu jeho funkce v OSN se zdál být politikem na správném místě, o několik let později 

politické delegace váhaly se s ním byť jen setkat. Na Waldheimovi se během mezidobí mezi 

jeho dvěma funkcemi nic nezměnilo, jen vnější podmínky.  

V rakouské krizi způsobené kauzou Waldheim hrály svoji úlohu různé okolnosti.120 Některé 

země, které vyšly vítězně z druhé světové války, mohly mít stále potřebu morálně se 

vypořádat s Němci, což se ale jednodušeji dalo s Rakušany. Rakousko bylo sice jako stát 

obětí, zároveň se ale jeho mnozí občané sami provinili. K tomu se přidala proarabská politika 

Kreiského a OSN, v neposlední řadě také relativně nový fenomén bulvárního tisku, jenž si za 

každou cenu chtěl obstarat palcové titulky, a také prvoplánová strategie socialistické opozice, 

která ataky na Waldheima chtěla ukázat svoje antifašistické smýšlení.121 

Rakouskou společnost tato aféra rozdělila, ale většina, alespoň podle volebních výsledků, 

nepřikládala význam nebo tomu nevěřila, že Waldheim měl něco společného s nacistickými 

válečnými zločiny. Veřejná debata na toto téma však otevřela cestu k postupnému poznání, že 

ne všichni Rakušané byli oběťmi nacistického režimu, někteří z nich i jeho spolutvůrci. 

K tomu dodává profesor Herzstein: „Byly to stovky tisíc obyčejných lidí, kteří to mysleli 
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dobře, ale byli ambiciózní, jako Kurt Waldheim, a umožnili tak existenci Třetí říše.“122 To 

nakonec ostatně připomněl i Waldheim sám při projevu v roce 1988: „Nesmíme zapomínat, 

že mnozí z nejhorších pochopů nacionálního socialismu byli Rakušané. Někteří Rakušané 

konali, někteří byli oběťmi. Nebuďme dojem, jako kdybychom s tím neměli nic společného. 

Samozřejmě se nejedná o kolektivní vinu, přesto bych se chtěl jako představitel Rakouské 

republiky omluvit za nacionálně socialistické zločiny spáchané Rakušany.“123 Nicméně ihned 

dodává: „Jako stát bylo ale Rakousko první obětí. Na tom není nic zpochybnitelného.“124 

Waldheim se tedy vlastně v roce 1988 stal paradoxně prvním125 rakouským politikem, který 

konkrétně a veřejně přiznal vinu Rakušanů a omluvil se za jimi spáchané zločiny v době 

vlády nacionálního socialismu. V této souvislosti je ale opomíjen.126 

 

6. Waldheimův odkaz 

Svůj konec našla waldheimova aféra vlastně až v jeho rozhodnutí nekandidovat na druhé 

prezidentské funkční období. Waldheim se tak definitivně stáhl z politického života v roce 

1992, zemřel v červnu 2007. Zprávy, které se po jeho smrti objevily v médiích, potvrdily, že 

stále odráží nálady z jeho prezidenství a že Waldheimova kauza ještě doznívá. Například die 

Welt Waldheima nejdříve spojuje s největší poválečnou krizí Rakouska, pak tento výrok 

vyvažuje tím, že si za doby své funkce v OSN vydobyl mezinárodní uznání, zároveň však 

svým „zapomnětlivým“ způsobem dostal Rakousko do dlouholeté izolace.127 The Telegraph 

ho neváhá označit za nejznámějšího rakouského politika od dob Adolfa Hitlera.128 The New 

York Times jsou kupodivu poněkud smířlivější a ve svém velmi rozsáhlém a podrobném 

nekrologu přiznávají, že Waldheimovi nikdy nebyla dokázána „zvěrstva“ během války a také 
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citují profesora Herzsteina z karolinské univerzity, který Waldheimův osud vystihuje tím, že 

jeho nevina nesmí být zaměňována s nevinností.129   

Z Waldheimova života je zřejmé, že o sobě nikdy nepochyboval a snažil se vždy ze situace 

vytěžit to nejlepší pro svoji kariéru, ale zároveň přese všechno nikoliv proti své vlasti, které 

sloužil. Pro svůj post se snažil vyznávat nadstranickost, otevřenost světu, spolupráci, toleranci 

a solidaritu a být prezidentem pro všechny Rakušany.130 Ke svojí osobě již na začátku svého 

prezidentství říká, že „Byl to osud mojí generace, a to si s sebou snad poneseme celý život: 

vědomí hrůzy války a vůli pracovat pro větší mír…byl jsem pak na straně těch, kteří pracovali 

pro mír. Nejprve jako diplomat pro naši vlast. Potom deset let jako generální tajemník 

Společnosti národů.“131 A ke svojí službě za války ještě dodává: „Když jsem byl v 21 letech 

mnou i mnohými Rakušany odmítaným režimem přinucen k válce, zachytila nás ona 

historická tragedie se všemi nelidskostmi… Hluboce lituji událostí, které se udály na Balkáně, 

přestože na nich nemám ani nejmenší podíl.“ Taktéž se vrací ke svojí výpovědi, že na 

balkánské frontě jen „plnil svoji povinnost“, chtěl tím vyjádřit „neschopnost svojí generace 

učinit svobodné rozhodnutí“, a přiznává, že se jen některým nemnohým podařilo se tomuto 

tlaku vzepřít i za cenu svého života, „já jsem k nim ale nepatřil“. Nicméně právě jeho 

generace si z těchto zážitků vyvodila důsledky do současnosti, boj proti rasismu, fanatismu    

a netoleranci, o který se snažil Waldheim ve svojí funkci u Společnosti národů.132   

Ve své poslední vůli Waldheim prosí své kritiky ještě jednou o přezkoumání jejich motivů 

a, pokud to půjde, i o dodatečné smíření. Přiznává své chyby, ale opakovaně odmítá 

spoluúčast na nacionálním socialismu, vyjadřuje zklamání, že nemohl ve svém prezidentském 

úřadu využít plně všech svých předností a vyzývá k mezilidské spolupráci a sbratření. Jeho 

generace opouští svět, generace, která poznala, že kompromis a domluva není ponížením, ale 

nezbytným předpokladem pro mír. Doufá, že tato skutečnost vydrží i do budoucnosti.133 

Smíření se mu ale doposud nedostalo. Neobjevil se totiž žádný náznak omluvy za 

pranýřování bez jednoznačných důkazů, vzpomeňme výsledky obou komisí, ani nebyl vyjmut 
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z amerického watch listu134 a lze se domnívat, že tak ani ze seznamu válečných zločinců 

OSN. 

Nicméně rakouský prezident Fischer za něj nechal vyhlásit třídenní státní smutek                 

a Rakousko svému bývalému prezidentovi vypravilo státní pohřeb. Smuteční průvod se na 

poslední cestě podle přání Waldheima zastavil u Hofburgu, sídla rakouského prezidenta,        

a u UNO-City, jednoho ze sídel OSN. I jeho pohřeb se stal místem pro jemnou diplomatickou 

hru tak jako jeho celý život. Sice se nekonaly žádné demonstrace, ale obřadu se kromě 

lichtenštejnské hlavy státu žádný jiný státník nezúčastnil. Světová politika tak potvrdila svůj 

postoj, že jsou pro ni závažnější Waldheimovy chyby v minulosti než jeho úspěchy na poli 

OSN.  

 

Závěr 

Waldheim by neměl být hodnocen jen z jednoho pohledu. Lze ho vidět také jako muže na 

správném místě v čele OSN, o čemž svědčí i skutečnost, že nebýt velmocenské politiky, podle 

které se často hlasování řídilo, strávil by ve své funkci další období. I tak byl předním 

rakouským politikem reprezentujícím svoji zemi. Velmi dobře se doplňoval s Kreiským, který 

svými reformami rakouskou společnost dovedl k modernizaci. Společně vytvořili 

zahraničněpolitický tandem. Waldheim jako zástupce evropské neutrální země dobře 

reprezentoval po deset let Rakousko na nejširší světové scéně.  

V sedmdesátých letech byla velice aktuální izraelsko-palestinská otázka a jak OSN, tak 

Rakousko a Kreisky do jisté míry zastávali propalestinské stanovisko. Waldheim tak byl jako 

generální tajemník přítomen mnohým jednáním týkajícím se choulostivé situace na Blízkém 

východě, která se vůči Izraeli nevyvíjela zcela příznivě. 

K námitkám proti Waldheimově činnosti došlo až v roce 1986 v souvislosti s jeho 

kandidaturou na prezidenta. Tehdy byla rozpoutána debata nad jeho minulostí a paralelně nad 

minulostí rakouské společnosti, podílem na nacistickém režimu a zejména nad problémem, 

jak se k ní stavět. Tato situace ale nevznikla náhodou. Byla výsledkem kombinací různých 

politických zájmů a událostí. Na kampani měla doma podíl socialistická opozice, která se 

chopila této neopakovatelné příležitosti, jak nalákat voliče. Na mezinárodní scéně potom 
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zájmová skupina World Jewish Congress, které se takto nepřímo podařilo zdiskreditovat 

představitele státu. Impulz, jehož následkem bylo mimo jiné umístění prezidenta Rakouska na 

seznam nežádoucích osob USA a jeho diplomatická izolace, vycházel právě z WJC, který se 

oprávněně cítil dotčen, že v čele Rakouska stojí někdo s komplikovanou a nevyřešenou 

minulostí.  

Celá debata ale neměla jen negativní následky. Waldheim se, byť nechtěně, zasloužil         

o důležitý posun na domácí scéně. Zejména došlo k prvnímu významnému porušení mlčení   

o rakouské minulosti spojené s nacionálně socialistickým režimem. Již před rokem 1986 se 

sice bylo možné v domácí odborné literatuře dočíst, že v Rakousku žijí nejenom oběti, ale 

také viníci a napomáhači, nicméně v té době Rakušané ještě nebyli s to přijmout za své 

argumenty, které by tak odporovaly zakořeněné tezi první oběti. Teprve v souvislosti 

s Waldheimem se objevila širší ochota k přehodnocení, ponaučení se z minulosti                     

a „odmytologizování“ doktríny první oběti. 

Je samozřejmé, že se organizace WJC snažila potírat možný antisemitismus na všech 

úrovních, v případě Waldheima byly ale následky jejího jednání neúměrné předloženým 

důkazům. Lze předpokládat, že toto chování ze strany zájmové skupiny mohlo mít jistou 

souvislost s Waldheimovým obdobím na vrcholu OSN nebo Kreiského zahraniční politickou 

doktrínou, přímou souvislost ale z dostupných dokumentů prokázat nelze. Skutečností ale 

zůstává, že ve své funkci prezidenta se Waldheim stal jednoduchým terčem pro kritiky 

morálních hodnot, OSN a Rakouska. 
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Zusammenfassung 

Das zentrale Thema dieser Arbeit ist die Person Kurt Waldheim, die einen bedeutenden 

Platz in der österreichischen Geschichte einnimmt. Den Ausgangspunkt bildet die aktive 

Tätigkeit Waldheims in den internationalen Beziehungen, die knapp fünfzig Jahre umfasste. 

Waldheim selbst empfand den Posten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (UNO) in 

Jahren 1972 – 1981 als den Gipfel seiner Karriere. Diese Zeit wurde jedoch später durch die 

„Waldheim Affäre“ während der Wahl und dann seiner Tätigkeit als Bundespräsident der 

Republik Österreich überschattet. Die vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

die möglichen entscheidenden Zusammenhänge zwischen den beiden Karriereabschnitten zu 

erläutern. 

In den 70. Jahren war Österreich durch zwei Persönlichkeiten auf der internationalen Szene 

vertreten. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky entwickelte eine Doktrin, wonach sein 

Land eine Position als Brücke zwischen Ost und West ausüben sollte um internationales 

Ansehen zu  gewinnen. Diese wurde von Waldheim unterstützt und kann teilweise als 

Waldheim – Kreisky Tandem bezeichnet werden.  

Nicht nur in der Generalversammlung der UNO wurde in den 70ern die Nahostfrage zu 

einem aktuellen und heiklen Thema. Sowohl die UNO als auch Österreich unter Kreisky 

schienen damals eine propalästinische Politik zu verfolgen. Die Generalversammlung 

verabschiedete u.a. die Resolution 3379/1975, die Zionismus dem Rassismus gleichstellte, 

darüber hinaus bot sie auch dem Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisation 

(PLO) Jassir Arafat an, eine Rede zu halten. Später erkannte sie die PLO als die offizielle 

Vertretung des palästinensischen Volkes an und gewährte ihr einen Beobachtungsstatus in der 

UNO. Sechs Jahre danach, 1980, erkannte Österreich, als erster westlicher Staat, diplomatisch 

die PLO an.  Auf alle diese Ereignisse hat besonders Israel und der Jüdische Weltkongress 

(WJC) empört reagiert, ohne jedoch Gegenaktionen durchzuführen. 

Dazu kam erst im Jahre 1986, als Waldheim als parteiungebundeter Kandidat für die Wahl 

zum österreichischen Bundespräsidenten antrat. Er rückte in den Mittelpunkt der Attacken 

seitens der österreichischen sozialistischen Partei und des WJC, der letztlich erreichte, dass 

Waldheim in die Liste der unerwünschten Personen der USA aufgenommen wurde. 

Begründet wurde dies mit der Behauptung, er habe persönlich Verbrechen gegen die 

Menschheit während des zweiten Weltkrieges begangen. Es folgte rasch eine die ganze 

Wahlperiode andauernde praktisch vollkommene internationale Isolation des österreichischen 
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Bundespräsidenten Waldheim (1986 – 1992). Bis zum heutigen Tage wurden jedoch keinerlei 

eindeutige Beweise vorgelegt, die seine Schuld beweisen könnten, obwohl verschiedene 

Kommissionen erklärten, dass sich der damalige Soldat Waldheim der willkürlichen 

Ermordungen an der Balkanfront bewusst hätte sein müssen.  

Ebenfalls kann auch nicht beweisen werden, dass die Kampagne, die in Österreich 

bezüglich Waldheims Vergangenheit hervorgerufen wurde, in direkter Verbindung zu der von 

ihm ausgeübten UNO-Politik, bzw. im Zusammenhang mit Kreiskys Friedensidee durch 

diplomatische Integration der PLO, und seiner Diskreditierung während des Wahlkampfes 

steht. Es bleibt aber unbestritten, dass Waldheim eher als ein Präsidentenkandidat angreifbar 

war als der höchste UNO-Vertreter. 

Die ganze Debatte verursachte auch eine Erosion der in der österreichischen Gesellschaft 

verankerten These der ersten Opfer. Einerseits wurde bekannt, dass einige mächtige Staaten 

bereits während der ersten Wahl Waldheims zu der UNO-Spitzfunktion wussten, dass er in 

diesem Sinne belastet sein könnte. Trotzdem unterstützten sie ihn für die nächsten zehn Jahre 

im Amt. Anderseits pflegen diese Staaten aber kaum diplomatische Beziehungen mit 

Österreich unter Waldheim. 

Der Titel dieser Arbeit „Der Mann, dem die Welt vertraut“ basiert auf dem Wahlslogan, 

der von Waldheim im Jahre 1986 genutzt wurde. In der Entwicklung der danachfolgenden 

Ereignisse bat aber einen gewissen Raum zu Anspielungen und gewann an anderen 

Bedeutungen. 
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