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Posudek bakalářské práce  

Nikola Karafiát: Kulturní vývoj na území bývalé NDR v 50. – 70. letech 20. století 
s důrazem na oblast populární hudby, Praha, Fakulta sociálních věd, IMS 2010. 

 

Předkládaná bakalářská práce představuje zajímavou sondu do oblasti kulturního vývoje 

bývalé NDR v  50. až 70. letech minulého století. Opíraje se především o sekundární 

literaturu a využívaje svého studijního pobytu v Lipsku přibližuje autor některé kulturně 

politické aspekty vývoje východoněmeckého režimu, pro který byla právě kulturní politika 

jedním z velmi důležitých legitimačních nástrojů. Kultura byla stranickým vedením chápána 

výlučně jako „nástroj třídního boje“ a umění mělo plnit především úlohu jistého „ukazatele 

socialistického vývoje“ (Eberhart Schulz). Autor tak zcela správě poukazuje na skutečnost, že 

kultura patřila mezi důležité oblasti kontroly již v době existence sovětské okupační zóny a 

ulbrichtovské vedení, podporované sovětskou okupační správou, si dobře uvědomovalo 

význam kultury pro společnost, vyrovnávající se s důsledky zdrcující porážky. Proces 

sovětizace však probíhal postupně a stranické vedení muselo zpočátku alespoň vytvářet zdání 

demokratičnosti. Pro kulturní politiku 50. let je tak podle autora typická snaha o postupné 

přejímání kontroly formou udělování povolení k výkonu uměleckého povolání a pozvolné 

vymezovování se vůči Spolkové republice Německo, které se naplno rozvinulo po začlenění 

obou německých států do nově utvořených vojenských bloků v roce 1955. 

Autor věnuje následně značnou pozornost otázce proměny kulturní politiky ve sledovaném 

období a zaměřuje se přitom zejména na problematiku populární taneční hudby, která 

představovala pro východoněmecký režim značný problém. Režim SED se totiž musel 

vyrovnávat s oblíbeností rock´n´rollu a beatové hudby a jeho snahy o výchovu mládeže 

v socialistickém duchu prostřednictvím tance Lipsi byly odsouzeny k nezdaru. Přestože 

stranické vedení muselo nakonec podle autora vzít počátkem 60. let Beat na milost, což se 

mimo jiné projevilo vznikem východoberlínské rozhlasové stanice DT 64, která jako první 

v historii NDR zařadila do svého vysílacího schématu beatové a rockové skladby, nevzdalo se 

ulbrichtovské vedení snahy o idelogizaci mládežnické politiky. Veškeré snahy o zneužití 

rozmanitých hudebních podniků k propagandistickým cílům však narážely na zřetelné projevy 

nesouhlasu mezi mládeží, které vyvrcholily známým „beatovým povstáním“ v říjnu 1965 

v Lipsku. Proslulé XI. zasedání Ústředního výboru SED v prosinci 1965, které v NDR 

zahájilo jistou „dobu ledovou“ (Stefan Wolle), sice bezesporu znamenalo jednoznačný odklon 

od liberálního přístupu předchozího období, nicméně i přes veškerou snahu se 
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východoněmeckému vedení nepodařilo nikdy beatovou hudbu nahradit a autor správně 

poukazuje na skutečnost, že vedle „hnutí zpěvu“ se podařilo mnohým beatovým skupinám 

koexistovat i v následujícím období, byť za cenu ustavičných konfliktů. Pro kulturní politiku 

východoněmeckého režimu v oblasti populární hudby byl tak typický jistý „Zick-Zack-Kurs“ 

– tedy pravidelně se opakující vlny uvolňování a následného utužování – kterým mocenský 

establishment reagoval na změny geopolitické situace či na vnitrospolečenské problémy.  

Vedle beatové kultury se tak v průběhu 70. let musel honeckerovský režim vyrovnávat i 

s působením folkové hudby a i nový stranický vůdce musel nakonec ustoupit od liberálnějšího 

kulturní politiky první poloviny 70. let a přiklonit se k restriktivnímu kursu, jak dokládá 

vyhoštění písničkáře Wolfa Biermanna v listopadu 1976.   

   Celkový dojem z bakalářské práce je velmi pozitivní, byť část o vývoji v ostatních oblastech 

kultury – literatura a výtvarné umění – lze chápat spíše jako úvod k pozdějšímu zpracování 

v rámci práce diplomové. Pro tento případ by bylo zapotřebí rovněž položit větší důraz na 

pramenný výzkum a zohlednit také bohatou odbornou německou produkci. Autor by také měl 

více zohlednit vzájemný vztah proměn východoněmecké kulturní politiky s vývojem 

v sovětském bloku a více poukázat na „dialektickou jednotu“ (Karl Dietrich Erdmann) dvou 

německých států. Větší pozornost by si jistě zasluhovala i změna kulturní politiky po nástupu 

Ericha Honeckera k moci v roce 1971. S těmito drobnějšími výhradami plně doporučuji práci 

k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.  

 

 

PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.                        V Praze 7. června 2010 
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