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Abstrakt
Bakalářská  práce  „Opozice  v  NDR  a  její  vazby  na  český  disent.  Vzájemné 

kontakty na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století“ nabízí nový 

pohled na opoziční hnutí v NDR v období 1975–1985, který je založen na srovnání s 

opozičním hnutím v ČSSR. Práce zkoumá kontakty mezi představiteli opozice z obou 

zemí a možná témata jejich přeshraniční spolupráce v období od podpisu Závěrečného 

aktu KBSE až po nástup Michaila Gorbačova do čela SSSR. 

Ačkoliv východoněmecké opoziční hnutí vycházelo z jiných tradic než opoziční 

hnutí  v  ČSSR,  mezi  oběma  skupinami  existovaly  na  přelomu  sedmdesátých  a 

osmdesátých let poměrně intenzivním kontakty a to především na individuální rovině. 

Jedním z klíčových témat východoněmeckého opozičního hnutí se stala mírová otázka. 

Prostor  pro  formování  nezávislého  mírového  hnutí  (a  později  i  dalších  občanských 

iniciativ) poskytla v NDR evangelická církev, která si na státních strukturách udržela 

určitou  nezávislost.  V  ČSSR  takováto  instituce  chyběla.  Soudobý  disent  v  ČSSR 

mnohem  více  využíval  lidskoprávní  potenciál  Helsinského  procesu.  Přeshraniční 

spolupráce a projevy solidarity,  které  se  rozvíjely  především mezi  reformními faráři 

obou  evangelických  církví,  kritickou  inteligenci  a  později  i  mládeží,  by  měly  být 

vnímány především jako součást širšího procesu učení. Na základě výměny informací a 

zkušeností,  které  zástupci  opozičních  proudů  v  NDR  i  ČSSR  nabyli  konfrontací  s 

domácím  nedemokratickým  režimem,  docházelo  k  rozvoji  opozičních  struktur  v 

sousedním  státě  a  k  rozšiřování  palety  občanských  iniciativ,  a  prostředků,  kterými 

opoziční aktivisté bojovali proti státní moci.  



Abstract
Bachelor thesis Opposition in the GDR and its Connection to the Czech Dissent.  

Mutual Contacts at the Turn of 1970s and 1980s offers a new point of view on the 

oppositional movement in the German Democratic Republic (GDR) at the turn of the 

1970s and 1980s, as it is based on the comparison with the oppositional movement in 

Czechoslovakian Socialistic Republic (CSSR). The work concentrates on the contacts 

between the representatives of the opposition from both countries and on the possible 

topics  of  their  cross-border  cooperation  in  the  period  between the  Final  Act  of  the 

Conference of Security and Cooperation in Europe in 1975 and the election of Mikhail 

Gorbachev as the leader of the Soviet Union in 1985. 

Although  the  traditions  of  the  East  German  oppositional  movement  were 

different to the traditions of the opposition in the CSSR, there were intensive contacts 

between both groups (usually individual) at the turn of the 1970s and 1980s. One of the 

crucial topics of the East German oppositional movement was the question of peace. 

The space for moulding of the independent peace movement (and later also for other 

civic initiatives) was created under the protection of the East German protestant church, 

which was the only institution that was independent from the state structures. There was 

no such institution in the CSSR. The contemporary dissent of the CSSR concentrated 

more on human rights and made use of the potential of the Helsinki process in this way. 

The cross-border  cooperation and manifestation of solidarity,  which were developed 

especially among reformatory pastors of both protestant churches, critical intelligentsia 

and later among the youth, should be perceived as a part of the border learning process. 

The  exchange  of  information  and  experience,  which  the  representatives  of  the 

opposition streams in the GDR and the CSSR gained through the confrontation with the 

domestic  undemocratic  regime,  supported  the  development  of  the  oppositional 

structures and other civic initiatives in the neighbouring state.
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Úvod

Stručná charakteristika tématu práce

Od pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě uplynulo více než 

dvacet  let.  Ačkoliv  za  tuto  dobu vznikla  řada  studií  věnující  se  tématice  totalitních 

režimů a  tehdejších  společností,  nejsou  možnosti  tohoto  tématu  zdaleka  vyčerpané. 

Odborné studie k problematice socialistických republik východního bloku nabízí  jak 

možnost soustředit se na vývoj v jednotlivých státech, tak i prostor pro  komparativní 

práce srovnávající určitý fenomén ve vybraných zemích. Přednost komparativní metody 

leží v tom, že neizoluje vývoj v jednotlivých zemích, ale naopak jej dává do širších 

mezinárodních  souvislostí,  čímž  napomáhá  k  lepšímu  pochopení  specifických  rysů 

srovnávaných zemí a upozorňuje na shody a rozdíly ve vývoji v jednotlivých státech.

Tato  práce  nabízí  nový  pohled  na  opoziční  hnutí  v  Německé  demokratické 

republice (NDR) na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.  Jejím cílem není  jen 

prosté  představení  východoněmeckých  opozičních  skupin  a  popis  rozvoje 

protirežimních struktur. Práce se naopak  soustředí na vývoj opozičních struktur v NDR 

na  základě  srovnání  s  opozičním  hnutím  v  Československé  socialistické  republice 

(ČSSR), pátrá po tématech, na jejichž základě se mohl rozvíjet přeshraniční dialog, a 

mapuje kontakty představitelů východoněmecké opozice se zástupci československého 

disentu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. 

Rozhodnutí  srovnávat  společenskou  situaci  v  NDR  a  v  Československu  na 

přelomu  sedmdesátých  a  osmdesátých  let  vychází  ze  dvou  předpokladů.  Prvním 

předpokladem je existence zvláštního historického spojení mezi Němci a Čechy, které 

obě  skupiny  dlouhodobě  staví  před  nutnost  ideové  konfrontace.  Na  výsledky 

vzájemného ovlivňování  lze  narazit  na obou stranách hranice,  i  když mohou být do 

určité  míry  vnímány  asymetricky,  neboť  vycházejí  ze  síly  jednoho  či  druhého 

národnostního elementu.1 Druhý předpoklad počítá s tím, že ani přelom sedmdesátých a 

osmdesátých  let  nebyl  dějinnou  výjimkou,  neboť  i  v  tomto  období  docházelo  po 

překonání určitých překážek k vzájemné výměně názorů a zkušeností mezi obyvateli 

obou zemí. 

1 Vzhledem k rozloze německého území, počtu německého obyvatelstva či jeho ekonomické síle, lze 
předpokládat větší vliv německého elementu na české (československé) prostředí než naopak.

2



Přelomem sedmdesátých a osmdesátých let je myšleno období mezi lety 1975–

1985. V roce 1975 byl v Helsinkách na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

(KBSE) přijat Závěrečný akt. Dokument, jenž byl podepsán představiteli více než třiceti 

států západního i východního bloku, ovlivňoval dění na mezinárodním poli až do pádu 

železné opony. Rok 1985 lze také vnímat jako zlomový, neboť se do čela Sovětského 

svazu (SSSR) dostal Michal Gorbačov, který si uvědomoval ekonomickou slabost své 

země i ostatních spřátelených republik ve střední a východní Evropě a který se pokusil o 

určité uvolnění poměrů a nastolení reforem, tj. např. zavedením Perestrojky. Následující 

vývoj však předčil  veškerá společenská očekávání a vyústil  ve vlnu demokratických 

revolucí napříč celým východním blokem. K zajímavým fenoménům druhé poloviny 

sedmdesátých  let  patří  vznik  různých  občanských  iniciativ  a  hnutí  v  jednotlivých 

socialistických  státech,  jejich  počet  a  význam stoupal  s  blížícím  se  pádem železné 

opony.  Proreformně  a  kriticky  smýšlející  zástupci  těchto  hnutí  reagovali  na 

nedemokratickou  vnitropolitickou  situaci,  ačkoliv  se  mnohdy  díky  těmto  aktivitám 

dostávali do konfliktu s mocenským aparátem, přispělo jejich jednání velkou měrou k 

zhroucení socialistického bloku. 

Kromě výše naznačených témat věnujících se formovaní opozice v NDR, se zde 

přímo  nabízí  několik  otázek  týkajících  se  vazeb  mezi  československou  a 

východoněmeckou  opozicí  i  vlivu  Helsinského  procesu  na  vnitropolitické  klima 

srovnávaných zemí,  tj.  např.:  Jak ovlivnil vnitropolitickou situaci v NDR a v ČSSR 

podpis  Závěrečného  aktu  KBSE?  Proč  v  NDR  v  druhé  polovině  sedmdesátých  let 

nevzniklo hnutí podobné Chartě 77, které by se hned z počátku soustředilo na lidská 

práva? Byl případný přeshraniční dialog mezi opozičními skupinami vůbec možný? K 

jak intenzivní výměně informací a zkušeností docházelo? atd.

Bakalářská práce je členěna do tří částí, které jsou dále strukturovány. Kapitoly 

jsou srovnány tak, aby co nejlépe popsaly východiska opozičního hnutí v NDR, jeho 

vývoj  a interakci s disentem v ČSSR. Úvodní kapitola se nejprve zabývá samotnou 

definicí pojmů „opozice“ a „disent“. Dále následuje rozbor vnitropolitické a zahraničně 

politické situace v NDR a v ČSSR v sedmdesátých letech. Zvláštní zřetel je kladen na 

Helsinský proces a jeho význam pro formování opozice v obou státech. Druhá část se 

zaprvé věnuje vývoji opozičních struktur v NDR a za druhé hledání paralel a odlišností 

mezi  východoněmeckým  a  československým  opozičním  hnutím.  Tématem  poslední 

části je vzájemná reflexe představitelů opozičních hnutí v NDR a ČSSR, jejich kontakty 
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na  přelomu  sedmdesátých  a  osmdesátých  let  či  projevy  přeshraniční  spolupráce  a 

solidarity.

Zhodnocení literatury a zdrojů

Problematika východoněmecké opozice,  zvláště  jejího vývoje,  není  v českém 

prostředí dostatečně zpracována. Německá odborná literatura se naopak tématu opozice 

v NDR věnuje velmi podrobně. Jednou ze základních monografií, o které se tato práce 

opírá, je kniha Geschichte der Opposition in der DDR 1949–19892 od Erharta Neuberta. 

Teolog a bývalý aktivista mírového hnutí v NDR se ve své knize, která vyšla osm let po 

pádu železné  opony,  věnuje  čtyřicetileté  konfrontaci  opozičních  hnutí  s  mocenským 

aparátem.  Ve  své  práci  se  zabývá  především  rozmanitostí  východoněmeckých 

opozičních proudů a velmi podrobně a strukturovaně popisuje organizační struktury a 

jednotlivé akce opozice. 

Další  informace  jsem  čerpala  z  odborných  článků,  a  to:  Die  intelektuelle 

Formierung  der  Opposition  seit  den  1970er  Jahren3 od  Eckarda  Jesseho,  který  se 

zabývá východisky opozice v NDR v sedmdesátých letech,  DDR-Opposition in den 

70er und der 80er Jahren. Ein Beitrag zu Geschichte und Forschungsstand4 od trojice 

autorů Martina Jandera, Mathiase Manriqueho Barbary Strenge, kteří se soustředí na 

vznik  politické  opozice  v  NDR a  na  její  kořeny.  Zajímavé ohlédnutí  za  úspěchy a 

slabinami  východoněmecké  opozice  nabízí  i  záznam rozhovoru  u  kulatého  stolu  ze 

sborníku  Opposition in der DDR von den 70er Jahren bis zum Zusammenbruch der  

SED-Herrschaft  (Am Ende des  realen  Sozialismus)5,  kterého se  zúčastnilo  i  několik 

představitelů opozičního hnutí v NDR. Součástí sborníku je také článek Gerda Poppeho 

Begründung  und  Entwicklung  internationaler  Verbindungen6 zabývající  se  vývojem 

2 Ehrhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949–1989 (Bonn : Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2000). 969 s.

3 Eckhard Jesse, „Die intellektuelle Formierung der Opposition seit den 1970er Jahren“, in 
Wechselwirkungen Ost-West : Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975-1989, eds. Hans-
Joachim Veen, Ulrich Mahlert a Petr Marz (Köln : Bohlau, 2007), 65–77.

4 Martin Jander, Mathias Manrique a Barbara Strenge, „DDR-Opposition in den 70er und der 80er 
Jahren. Ein Beitrag zu Geschichte und Forschungsstand“, in Geschichte und Transformation des SED-
Staates. Beiträge und Analysen, ed. Klaus Schroeder (Berlín : Akademie Verlag, 1994), 234–250.

5 „Erfolge und Schwächen der Opposition von den 70er Jahren bis zum Ende der SED-Herrschaft – ein 
Rückblick im Rundtischgespräch“, in Opposition in der DDR von den 70er Jahren bis zum 
Zusammenbruch der SED-Herrschaft (Am Ende des realen Sozialismus), eds. Eberhard Kuhrt, 
Hannsjörg F. Buck  Gunter Holzweissig (Opladen : Leske + Budrich,1999), 789–795. 

6 Gerd Poppe, „Begründung und Entwicklung internationaler Verbindungen“, in Ibid., 349–365.
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zahraničních  kontaktů  mezi  východoněmeckou  opozicí  a  občanskými  hnutími  v 

Západním Německu, popř. disidentskými hnutími v zemích východního bloku.

Roli  východoněmecké  evangelické  církve  v  procesu  formování  opozice  se 

věnuje kniha Die Kirche in der DDR7 od Petera Masera, předního německého odborníka 

na  církevní  dějiny.  Autor  velmi  přehledně  zpracovává  jednotlivé  proudy  uvnitř 

evangelické církve, jako např. ideje stavebních vojáků či principy Otevřené práce, a 

jejich  význam  osvětluje  v  širším  kontextu  vztahů  mezi  státem,  vedením  církve  a 

reformními faráři.  Další  informace o vývoji  opozičního hnutí  v NDR, hlavě v první 

polovině  osmdesátých  let,  doplňuje  několik  článků  z  internetového  portálu 

„Jugendopposition in der DDR“ <www.jugendopposition.de>, který vznikl za podpory 

Bundeszentrale  für  politische  Bildung  a  Robert  Havemann-Gesellschaft.  Důležitými 

publikacemi  pro  zpracovaní  problematiky  disentu  v  ČSSR  byly  studie  od  Milana 

Otáhala  Opozice, moc, společnost 1969–1989 : příspěvek k dějinám „normalizace“8 a 

Petra  Blažka  Dejte  šanci  míru!  Pacifismus  a  neformální  mírové  aktivity  v  

Československu 1980–1989.9

V této práci se opírám i o knihu  Helsinský efekt : mezinárodní zásady, lidská 

práva a zánik komunismu10 od Daniela C. Thomase, působící ho v současné době na 

Evropském  institutu  v  Dublinu.  Publikace  představuje  přehlednou  a  dobře 

strukturovanou studii  zabývající  se  Helsinským procesem od prvních koncepcí,  přes 

složitá  multilaterální  jednání  v  Helsinkách,  až  po  přínos  Závěrečného  aktu  a 

následujících konferencí.  Zvláštní  zřetel  klade autor  na vývoj  lidskoprávní  otázky v 

jednotlivých státech východního bloku a na boj nově vzniklých občanských iniciativ s 

komunistickým  režimem.  Publikace  Die  Kirchen  im  KSZE-Prozess  1968–197811 od 

Kathariny  Kunter  se  pak  zaměřuje  na  význam  Helsinského  procesu  pro 

východoněmeckou církev. Dále byly použity studie KBSE/OBSE : minulost, přítomnost,  

perspektivy12 od Vladimíra Leška a  Vnímání helsinského procesu v ČSSR a NDR ze  

7 Peter Maser, Die Kirche in der DDR, (Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2000). 168 s.
8 Milan Otáhal, Opozice, moc, společnost 1969–1989 : příspěvek k dějinám „normalizace“ (Praha : 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994). 124 s.
9 Petr Blažek, „Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity v Československu 1980–

1989“, in Ostrůvky svobody : kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v 
Československu, ed. Miroslav Vaněk et al. (Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Votobia, 2002), 
11–105.

10 Daniel C. Thomas, Helsinský efekt : mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu (Praha : 
Academia : ČSDS, 2007). 322 s.

11 Katharina, Kunter, Die Kirchen im KSZE-Prozess 1968–1978 (Kohlhammer, 2000). 262 s.
12 Vladimír Leška, KBSE/OBSE : minulost, přítomnost, perspektivy, (Praha : Karolinum : Ústav 

mezinárodních vztahů, 1997). 197 s.
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strany moci, opozice a obyvatelstva13 od Tomáše Vilímka, který se věnuje komparaci 

důsledků pro východoněmeckou a československou společnost vyplývajících z Helsink . 

Při psaní práce jsem také využila díla, která se zabývají  vnitro- a zahraničně 

politickou situací v NDR. Jedná se o knihy  Die DDR 1945–199014 od renomovaného 

německého  historika  Hermanna  Webera,  Die  heile  Welt  der  Diktatur.  Alltag  und 

Herrschaft in der DDR 1971–198915 od Stefana Wolleho a časopisecké studie od Petera 

Borowského Die DDR in den siebzigern Jahren16 a Güntera Heydemanna Entwicklung 

der DDR bis Ende der achtziger Jahre.17 Podklady pro srovnání východoněmecké a 

československé vnitropolitické atmosféry i zahraniční politiky mi poskytly knihy  Dvě 

století střední Evropy18 od Jana Křena a Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944-198919 od  trojice  autorů  Jiřího  Vykoukala,  Bohuslava  Litery  a  Miroslava 

Tejchmana.  Obě  publikace  se  kromě  NDR  a  ČSSR  věnují  i  jiným  státům  v 

socialistickém  bloku,  takže  umožňují  lepší  pochopení  souvislostí  a  jsou  vhodným 

východiskem pro komparaci. 

Jako důležitý zdroj,  ze kterého čerpám informace o charakteristických rysech 

východoněmecké  a  československé  opozice,  mi  posloužila  studie  Srovnání  vývoje,  

specifických odlišností a  podobností opozice v ČSSR a NDR 1968–198920 od Tomáše 

Vilímka,  který  se  jako  jeden  z  mála  v  českém prostředí  východoněmeckou opozicí 

zabývá.  Těžiště  jeho  výzkumu  leží  především  ve  zkoumání  vztahů  mezi  různými 

subjekty  a  institucemi  z  NDR  a  ČSSR  v  období  1968–1989.  Německé  prostředí 

zastupuje se  svou knihou  Dissidenten und Bürgerbewegung:  ein  Vergleich zwischen 

DDR und Tschechoslowakei21 Annabelle Lutz.

13 Vilímek Tomáš, „Vnímání helsinského procesu v ČSSR a NDR ze strany moci, opozice a 
obyvatelstva“,  Bolševismus, Komunismus a radikální socialismus v Československu V, eds. Zdeněk 
Kárník, Michal Kopeček (Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán, 2003-2005), 275–296. 

14 Hermann Weber, Die DDR 1945–1990 (Mnichov : Oldenbourg, 2000). 355 s.
15 Stefan Wolle, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–1989 (Bonn : 

Bundeszentrale für politische Bildung, 1999). 423 s.
16 Petr Borowsky, „Die DDR in den siebzigern Jahren“, Informationen zur politischen Bildung. Zeiten 

des Wandels. Deutschland 1961–1974, č. 258 (1998), 
<http://www.bpb.de/publikationen/05049451825358354051911907431409,2,0,Die_DDR_in_den_sie
bziger_Jahren.html#art2> (staženo 31.3.2011).

17 Günter Heydemann, „Entwicklung der DDR bis Ende der achtziger Jahre“, Informationen zur 
politischen Bildung. Deutschland in den 70er/80er Jahren, č. 270 (2001), 19–33.

18 Jan Křen, Dvě století střední Evropy, (Praha : Argo, 2005). 1109 s.
19 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman, Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944–1989 (Praha : Libri, 2000). 860 s.
20 Tomáš Vilímek, „Srovnání vývoje, specifických odlišností a  podobností opozice v ČSSR a NDR 

1968–1989“, in Bolševismus, Komunismus a radikální socialismus v Československu II, eds. Zdeněk 
Kárník, Michal Kopeček (Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán, 2004), 271–310.

21 Annabelle Lutz, Dissidenten und Bürgerbewegung: ein Vergleich zwischen DDR und 
Tschechoslowakei (Frankfurt/Main : Campus Verlag, 1999). 182 s.
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Z velké  části  jsem se  při  psaní  práce  opírala  o  Vilímkovu  nejnovější  knihu 

Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968,22 která mapuje styky 

mezi zástupci opozičních proudů od konce šedesátých let do převratu. Vilímkova studie 

má velmi  široký záběr.  Autor  využívá  nejen  materiály  z  různých archivů  na  území 

Německa i  České republiky,  ale  pracuje  i  s  rozhovory se  zástupci  východoněmecké 

opozice a československého disentu. Publikace, která vznikla, tak nabízí nejen přehled 

kontaktů, ale věnuje se například i osobním motivům protirežimního jednání. Některé 

informace o vzájemném setkávání jsem čerpala i z Vilímkova staršího textu  Kontakte  

zwischen ČSSR- und DDR-Bürgern.23 Při psaní jsem dále využila sborník Dissidenten,  

Präsidenten  und  Gemüsehändler  :  tschechische  und  ostdeutsche  Dissidenten  1968–

1998,24 jehož  editory  jsou  Doris  Liebermann,  Jürgen  Fuchs  a  Vlasta  Wallat.  Kniha 

dokumentující  setkání  českých  a  německých  zástupců  v  zámku  Bellevue,  které  se 

konalo pod záštitou německého spolkového prezidenta Romana Herzoga, obsahuje řadu 

autobiografických  textů  i  životopisných  interviews.  Další  publikací,  se  kterou  jsem 

pracovala, je  Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–

1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77 Praha, 21.–23. března 2007.25 Jak už 

název díla napovídá, jeho hlavním tématem je Charta 77. Součástí knihy je i několik 

článků, které se zabývají zahraničními styky chartistů.

Důležitým  zdrojem  podkladů  pro  tuto  práci  byly  i  primární  prameny,  a  to 

především dokumenty Charty 77, které vycházely v Časopise Informace o Chartě 77. 

Tyto  texty  poukazují  na  vzájemnou  reflexi  opozičních  hnutí  v  NDR  a  ČSSR  a  na 

projevy solidarity mezi oběma skupinami. Při psaní práce byly použity i rozhovory a 

životopisní  interviews  s  představiteli  opozičních  hnutí  z  obou  zemí.  Další  zdroje 

uvedené v seznamu použité  literatury a pramenů jsem v této práci  použila  okrajově. 

Ještě  zbývá  doplnit,  že  drtivá  většina  literatury  je  dílem  autorů,  kteří  mají  osobní 

zkušenost s komunistickými režimy v jedno nebo druhém státě. Na jednu stranu sice 

mohou tyto publikace osvětlit bílá místa v dějinách, na druhou stranu zůstává otázkou, 

do jaké míry popisují autoři události objektivně. 

22 Tomáš Vilímek, Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968 (Praha : Vyšehrad 
: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010). 383 s.

23 Tomáš Vilímek, „Kontakte zwischen ČSSR- und DDR-Bürgern, 1968–1989“, Zeitschrift für 
Internationale Demokratie- und Freiheitsforschung 4, č. 2 (2007), 285–300.

24  Doris Liebermann, Jürgen Fuchs a Vlasta Wallat  eds., Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler 
: tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998 (Essen : Klartext, 1998). 295 s.

25 Markéta Devátá, Jiří Suk a Oldřich Tůma eds., Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické 
revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77 Praha, 21.–23. března 2007 (Praha 
: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FFUK, 2008). 415 s.
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1. Opozice v NDR a český disent – východiska

1.1Vymezení pojmů „opozice“ a „disent“

Přesné vymezení  pojmů označující  protirežimní jednání  v  NDR a v ČSSR a 

sestavení jejich typologie je komplikované, avšak pro komparaci nezbytné. Překážku 

tvoří  odlišnost  osobností  nesouhlasící  s  režimem,  jejich  individuální  rysy,  rozdílné 

životní zkušenosti i motivy jednání. Ideální typologie by se neměla snažit o co nejširší 

pojetí protirežimního jednání, neboť by pak mohla odkazovat k mylnému závěru, že 

proti  komunistickému režimu stála  celá  společnost.  Typologie  také  nesmí  být  příliš 

exkluzivní. V tomto případě by mohla snižovat význam opozičních hnutí, které např. 

neměly  jednoznačný  politický  program.  Zároveň  je  i  vhodné,  aby  typologie 

zohledňovala individuální rysy jednotlivých protirežimních jednání.26

V německé historiografii existuje celá řada pokusů o typologii protirežimního 

jednání.  Jednou  z  prvních  osobností,  která  se  věnovala  typologií  východoněmecké 

opozice,  je  Karel  Wilhelm  Fricke.  Ve  své  publikaci  z  roku  1984  zmiňuje  termín 

„politické  nepřátelství“  (politischer  Gegnerschaft),  který  následně  dělí  na  „opozici“ 

(Opposition)  a „odpor“ (Widerstand).  Rozdíl  mezi  těmi dvěmi pojmy spočívá podle 

Frickeho v tom, že opozice se snaží vyvíjet relativně otevřeně a legálně, kdežto odpor 

nemá  žádné možnosti legálního rozvoje.27 I Erhard Neubert vnímá protirežimní jednání 

jako politické nepřátelství, avšak na rozdíl od Frickeho definuje tři kategorie: „opozice“, 

„odpor“ a  „politický nesouhlas“ (politischer  Widerspruch).  Pod první  termín řadí  ty 

odpůrce režimu, kteří se snažili o prosazení důsledného dodržování zákonů a zákonných 

norem a kteří tímto svým jednání chtějí omezit moc státu, tj. např. odmítači vojenské 

služby  v  šedesátých  letech,  později  aktivisté  mírového  hnutí  či  přívrženci 

demokratických hnutí.  Odporem Neubert  míní  radikální  složky odporu  proti  režimu 

jako např. účastníky demonstrací v červnu 1953 a na podzim 1989. Poslední pojem, 

politický nesouhlas,  představuje politické kritiky,  kteří  se  naprosto vědomě vymezili 

vůči  nastavené  linii  SED,  např.  inteligence  a  umělci  vystupující  v  roce  1976  proti 

Biermannovu  vyhoštění.  Typické  pro  tento  termín  je  spontánní  projev  a  určitá 

neorganizovanost.28

26 Vilímek, Solidarita, 37–38. 
27 Karl Wilhelm Fricke, Opposition und Widerstand in der DDR: ein politischer Report (Köln: Verlag 

Wissenschaft und Politik, 1984), 13.
28 Neubert, Geschichte der Opposition, 29–33. 
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Typologií protirežimního jednání v NDR se zabýval i Ilko-Sascha Kowalczuk, 

který popsal čtyři základní typy protirežimního jednání, a to „společenské odmítání“ 

(gesellschaftliche  Verweigerung),  „sociální  protest“  (sozialer  Protest),  „politické 

disidenství“ (politischer Dissens) a „masový protest“ (Massenprotest).  Společenským 

odmítáním  je  myšlena  forma  individuálního  odporu,  kterou  přechodně  praktikovala 

většina obyvatelstva. Občané svůj nesouhlas s režimem projevovali například pasivitou 

nebo odmítáním členství v masových organizacích. Sociální protest není nutně politicky 

zatížený,  ale  vychází  z  potřeby  zlepšit  sociálně  politické  nebo  vnitropodnikové 

podmínky.  K  jeho  nejčastější  formě  patří  žádosti  zasílané  na  vedení  podniků  nebo 

politické činitele. Masový protest spojuje Kowalczuk výlučně s demonstracemi let 1953 

a 1989. Politické disidentsví se naproti tomu vyskytovalo v průběhu celé existence NDR 

ve  všech  společenských oblastech,  sociálních  skupinách  a  generacích.  Jeho nositelé 

tvořili  menšinu, otevřeně vyjadřovali svůj nesouhlas a plně si uvědomovali důsledky 

vyplývající z tohoto jednání.29 Ještě podrobnější typologii, ve které je zohledněna např. 

míra rizika, pole působnosti, aktivita vs. pasivita aktérů, vypracoval Hubertus Knabe. Ve 

své studii uvádí deset kategorií: „rezistence“ (Resistenz), „stranická kritika“ (partielle 

Kritik),  „sociální  kritika“  (sozialen  Kritik),  „pasivní  odpor“  (passiven  Widerstand), 

„nová  sociální  hnutí“  (neue  soziale  Bewegungen),  „politický  protest“  (politischen 

Protest),  „disent“  (Dissidenz),  „politická  opozice“  (politische  Opposition),  „aktivní 

odpor“ (aktiven Widerstand) a „povstání“ (Aufstand).30

Česká historiografie tak širokou paletu typologií nabídnout nemůže, neboť stále 

chybí systematický historický výzkum zabývající se protirežimním jednáním různých 

společenských vrstev v období komunismu.31 O určitou typologii se pokouší například 

Milan Otáhal, který popisuje dvě základní kategorie: „opozici“ a „disent“. Rozdíl mezi 

nimi spočívá v existenci politického programu. Rysem disentu, který vznikl na počátku 

sedmdesátých let, je to, že ztrácí politický náboj, kterým se vyznačovaly protirežimní 

aktivity z let 1969–1972.32 Petr Blažek uvádí, že pro popis protirežimního jednání v 

ČSSR se nejčastěji používají pojmy „třetí odboj“, „opozice“ a „disent“. Avšak jejich 

29 Ilko-Sascha Kowalczuk, „Von der Freiheit, Ich zu sagen. Widerständiges Verhalten in der DDR“, in 
Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung : Formen des Widerstandes und der Opposition in der  
DDR, ed. Ilko-Sascha Kowalczuk (Berlin : Links, 1995), 99–114.

30 Srov.: Hubertus Knabe, „Was war die „DDR-Opposition“? Zur Typologie des politischen 
Widerspruchs in Ostdeutschland“, Deutschland Archiv 29, č. 2 (1996), 184–197.

31 Srov.: Petr Blažek, „Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu. Přehled koncepcí a 
limity bádání“, in Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu : 1968–1989, ed. 
Petr Blažek (Praha : Dokořán, 2005), 16.

32 Otáhal, Opozice,  28–30.
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vymezení není vzhledem k překvapivě malému zájmu domácích historiků o teoretický 

výzkum této  otázky  dostatečný.  Zajímavé  na  termínu disent  je  to,  že  se  v  české  a 

slovenské historiografii používá mnohem častěji než například v německém prostředí. 

Blažek tuto skutečnost vysvětluje masovými čistkami v komunistické straně na počátku 

sedmdesátých let. Řada intelektuálů, bývalých členů KSČ či představitelů oficiálních 

kulturních  či  společenských  organizací,  kteří  sympatizovali  s  reformním  hnutím  v 

ČSSR, se  v  následujících letech podílela  na vytváření  nových opozičních skupin.  A 

právě ideový odklon od hlavní politické linie KSČ k užívání výše uvedeného termínu 

opravňuje.33

Zkoumané  složky  protirežimního  jednání  v  NDR  i  v  ČSSR  v  první  řadě 

charakterizuje snaha aktérů bojovat s režimem legálními prostředky v rámci zákonných 

norem. V žádném případě se nejedná o masová hnutí, otevřené konfrontaci s režimem 

byli  vystaveni  jednotlivci  popřípadě  užší  skupiny  lidí.  Pro  kriticky  smýšlející  členy 

zkoumaných opozičních hnutí je také typické plné uvědomění si důsledků vyplývajících 

z otevřené kritiky mocenského aparátu a z protirežimního jednání. Vzhledem k tomu, že 

původní záměr protirežimních hnutí nebyl politicky motivovaný a jeho naplnění nemělo 

dojít radikálními prostředky, rozhodla se autorka ve spojitosti s protirežimním jednáním 

v  NDR a  s  odkazem na  typologii  E.  Neuberta  užívat  termín  „opozice“.  Pro  popis 

protirežimní struktury v ČSSR je pak používán pojem „disent“.

33 Srov.: Blažek, „Typologie“, 10–24.
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1.2 NDR a ČSSR v sedmdesátých letech

1.2.1 Vnitropolitická situace

Československá  společnost  sedmdesátých  let  byla  poznamenaná  neúspěchem 

Pražského jara 1968 a vyrovnávala se s důsledky intervence vojsk Varšavské smlouvy. 

Domácí politika se ocitla pod intenzivní kontrolou Sovětského svazu. Reformní hnutí 

bylo zlikvidováno a místo něj  byl  zahájen proces tzv.  normalizace.34 V dubnu 1969 

nastoupil do čela KSČ namísto Alexandra Dubčeka Gustav Husák, který mnohem lépe 

plnil  požadavky Moskvy.  Husákovo vítězství  přineslo  také  zlom ve  vývoji  opozice, 

která se do té doby formovala uvnitř legálních struktur. Lidé nevystupovali už jen proti 

okupaci,  ale  veřejně  kritizovali  vedení  KSČ  za  jeho  prosovětskou  politiku.  Změnu 

reformní  politiky  odmítala  většina  společnosti.  Husák  pro  svoji  politiku  nezískal 

podporu veřejnosti a svoji moc mohl upevnit pouze násilím.35

Na počátku sedmdesátých let došlo také v NDR k výměně stranických špiček a k 

pozvolnému utužení režimu. V květnu 1971 vystřídal Erich Honecker ve vedení SED 

Waltera Ulbrichta a na rozdíl od svého předchůdce se začal intenzivněji orientoval na 

KSSS.36 NDR pod jeho  vedením opustila  vlastní  cestu socialismu a  přizpůsobila  se 

sovětské neostalinské ideologii.37 Změna politických garnitur v  NDR neměla takový 

vliv na formování opozice, jak tomu bylo v ČSSR. Pro východní Němce byl zlomový 

rok 1961, kdy došlo ke stavbě Berlínské zdi. NDR se odřízla od Západu,38 začala se 

soustředit  na  vnitřní  transformaci  a  budování  konkurenčního  státu  vůči  Spolkové 

republice  Německo  (SRN).39 Obyvatelstvo  se  ocitlo  pod  mnohem  silnějším 

ideologickým tlakem. Nespokojení lidé již nemohli jednoduše opustit zemi, ale museli 

se s režimem SED nějakým způsobem sžít.40

Nové vedení SED se soustředilo na zlepšení ekonomické situace v NDR. Ke 

zvýšení  tamějšího  životního  standardu  měl  přispět  nový  vládní  program  s  názvem 

Jednota hospodářské a sociální politiky (Einheit  von Wirtschafts-  und Sozialpolitik). 

34 Vykoukal et al., Východ, 571.
35 Otáhal, Opozice, 14–15.
36 Weber, Die DDR 1945–1990, 80.
37 Křen, Dvě století, 856.
38 Weber, Die DDR 1945–1990, 60.
39 Vykoukal et al., Východ, 425–426.
40 Weber, Die DDR 1945–1990, 60.
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Program mimo jiné zaváděl řadu sociálních opatření zvyšujících například důchody a 

nejnižší příjmy nebo rozšiřující sociální dávky a příspěvky aj.41

Strana  slavila  částečné  úspěchy,  neboť  životní  úroveň  v  NDR  po  celá 

sedmdesátá  léta  patřila  v  rámci  Rady  vzájemné  hospodářské  pomoci  (RVHP)  k 

nejvyšším.42 Tento úspěch však byl vykoupen vysokým zadlužováním země u západních 

bank. Neudržitelnosti tohoto systému, slabá technická obměna průmyslu a všeobecné 

zdražování cen surovin a energií na světovém trhu vyústily ve východním Německu na 

počátku  osmdesátých  let  v  ekonomickou  krizi.43 V sedmdesátých  letech  však  nebyl 

státní  dluh  východoněmeckému  obyvatelstvu  znám a  jeho  míru  převážily  pozitivní 

účinky úspěšné sociální politiky a zvyšujícího se životního standardu.44

Hospodářský  systém  ČSSR  se  příliš  nelišil  od  toho  východoněmeckého.45 

Ačkoliv se utužování režimu v ČSSR dotklo i hospodářského sektoru a z hospodářství 

byly  odstraněny  veškeré  tržní  elementy  a  reformní  uvolnění  (včetně  možnosti 

individuálního podnikání),  zaváděla KSČ obdobně jako SED nová sociální  opatření, 

která  měla  přispět  ke  zvýšení  životní  úrovně  Čechoslováků.  V  první  polovině 

sedmdesátých  let  zaznamenala  československá  ekonomika  konjunkturu  a  hmotná 

životní  úroveň  obyvatelstva  skutečně  vzrostla.46 Následující  období  je  však  již 

charakterizováno recesí,  kterou způsoboval předimenzovaný těžký průmysl, zbytečně 

široký výrobní  sortiment  a  nedostatečná  modernizace.  Specifikem československého 

prostředí je na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vznik nelegálního soukromého 

podnikání, které se rozvinulo v důsledku nepružnosti ekonomického systému.47

1.2.2 Zahraniční politika

Pro  pochopení  vnitropolitické  situace  i  vývoje  opozičních  struktur  ve 

sledovaných státech je důležité seznámit se s postavením obou zemí na mezinárodním 

poli.  Z tohoto hlediska představuje především NDR zajímavý subjekt,  neboť kvalita 

jejích  vztahů  se  SRN  a  přístup  mocností  k  „německé  otázce“  posilovaly,  popř. 

oslabovaly protirežimní hnutí. Změnu do východoněmecké zahraniční politiky vnesl rok 

41 Wolle, Die heile Welt, 194–195.
42 Borowsky, „Die DDR in den siebzigern Jahren“.
43 Heydemann, „Entwicklung der DDR“, 25.
44 Borowsky, „Die DDR in den siebzigern Jahren“.
45 Vykoukal et al., Východ, 579.
46 Křen, Dvě století, 870–871.
47 Ibid., 884–886.
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1969, kdy byl v Bonnu sestaven sociálně liberální kabinet v čele s Willy Brandtem.48 

Vyhlášení nové východní politiky (Neue Ostpolitik) přispělo k prolomení mezinárodní 

izolace  NDR.  Po  podepsání  Berlínské  smlouvy  mezi  západními  mocnostmi  a 

Sovětským svazem v září 1971 uzavřely v prosinci téhož roku SRN a NDR dohodu o 

tranzitní  dopravě  (Transitabkommen).  Smlouva o zásadách vztahů (Vertrag über  die 

Grundlagen  der  Beziehungen)  z  prosince  1972  upravující  diplomatické  styky  mezi 

oběma německými státy přinesla východnímu Německu mezinárodní uznání.  V roce 

1973  byly  dokonce  obě  německé  země  přijaty  do  OSN.49 V této  době  také  došlo 

k zintenzivnění  vztahu NDR a  Sovětského svazu.  V říjnu  1974 podepsaly  oba  státy 

novou smlouvu o přátelství  a vzájemné pomoci,  která se týkala spolupráce ve všech 

oblastech,  hlavně  v ekonomice.  NDR  se  na  ekonomických  vazbách  se  státy  RVHP 

stávala závislejší.  Například výměna zboží se SSSR vzrostla v letech 1971 – 1975 o 

50%.50 V konečném důsledku přineslo uznání NDR na mezinárodním poli i novelizaci 

východoněmecké  ústavy  v roce  1974.51 Dokument  potvrzoval  vedoucí  úlohu  SED 

(Článek 3) a spojenectví se SSSR (Článek 6). Byla z něj odstraněna jakákoliv zmínka o 

jednotném Německu a jednotě německého národa a namísto toho byla NDR definována 

jako stát rolníků a dělníků (Článek 1).52

ČSSR  byla  mnohem  stabilněji  zakotvena  ve  strukturách  sovětského  bloku. 

Domácí situaci ovlivňoval především vztah s Moskvou, odkud přicházely i příkazy a 

doporučení ohledně československé zahraniční politiky. V roce 1970 došlo mezi Prahou 

a Moskvou k podpisu spojenecké smlouvy, v roce 1973 uzavřelo ČSSR za podpory 

SSSR smlouvu se SRN upravující vzájemné vtahy.53

48 Wolle, Die heile Welt, 57.
49 Heydemann, „Entwicklung der DDR“, 21.
50 Weber, Die DDR 1945–1990, 86.
51 Křen, Dvě století, 860.
52 Srov.: Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. (Berlín : Staatsverlag der DDR, 1974). 

79 s.
53 Vykoukal et al., Východ, 585.

13



1.3 KBSE a její důsledky

1.3.1 Helsinský proces

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) představovala důležitý 

mezník ve vzájemných vztazích mezi Východem a Západem. V padesátých a šedesátých 

letech státy východního i západního bloku respektovaly diplomatický úzus nevměšování 

se do domácích záležitostí.  To v praxi znamenalo, že vnitropolitická situace jednoho 

státu  nebyla předmětem legitimního zájmu jiných států.  Původním záměrem svolání 

multilaterální  bezpečnostní  konference  nebyla  snaha  řešit  otázku  (ne)dodržování 

lidských práv, ale Východ i Západ se prostřednictvím setkání snažil najít východisko z 

patové situace studené války.54 Každá ze skupin měla od KBSE jiná očekávání. Země 

socialistického bloku si od konference slibovaly potvrzení legitimity na mezinárodním 

poli,  uznání statu quo ve východní Evropě a snazší přístup k západním investicím a 

technologiím. Vlády západních států chtěli konferenci využít pro rozhovory o snížení 

počtu ozbrojených sil ve střední Evropě a pro prosazení svých záměrů ve vztahu k SRN, 

tj. její integraci do západoevropských struktur, rozvíjení normalizace vztahů mezi SRN 

a NDR.55

S návrhem na to, aby problematika dodržování lidských práv tvořila jednu ze 

zásad mezinárodních vztahů, přišly státy Evropského společenství. Proti němu se kromě 

Sovětského  svazu  a  další  socialistických  zemí  stavěly  například  i  Spojené  státy 

americké (USA). Přesto se ale lidská práva nakonec podařilo začlenit  mezi principy 

upravující  vztahy  evropských  států.56 A  ačkoliv  byly  výsledky  konference 

v kapitalistickém i socialistickém bloku vnímány se smíšenými pocity, není pochyb o 

tom, že helsinský proces zásadním způsobem ovlivnil dění v západní i východní Evropě 

a přispěl také k pádu totalitních režimů nejen v NDR a ČSSR.57

Vlastní KBSE představovala sled jednání, která byla zahájena v červenci 1973 v 

Helsinkách a vyvrcholila podpisem Závěrečného aktu 1. srpna 1975 tamtéž. Dokument 

signovaný představiteli 33 evropských států, USA a Kanady (včetně NDR a ČSSR) měl 

čtyři  části.  První  část  věnující  se  otázkám bezpečnosti  v  Evropě  deklarovala  deset 

principů, jimiž se měly řídit vztahy mezi zúčastněnými státy. Signatářské státy se svým 

54 Thomas, Helsinský efekt, 35.
55 Leška, KBSE/OBSE, 55–56.
56 Thomas, Helsinský efekt, 36.
57 Vilímek, „Vnímání helsinského proces“, 275.
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podpisem zavazovaly k tomu, že budou dodržovat například zásady zdržení se hrozby 

silou a použití síly, neporušitelnosti hranic či respektování lidských práv a základních 

svobod včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství a přesvědčení aj. Následující 

část se zabývala otázkami spolupráce v oblasti hospodářství, vědy, techniky a životního 

prostředí.  Třetí  část  upravovala  pravidla  mezinárodního  pohybu  lidí  a  myšlenek. 

Signatářské státy souhlasily s tím, že např. nebudou bránit setkávání rozdělených rodin, 

cestování z profesních důvodů a navazování přeshraničních kontaktů atd. Poslední část 

pak stanovovala podmínky dalších konferencí.58

Ačkoliv komunističtí představitelé sami vyzdvihovali roli Východu coby strážců 

mírů v Evropě a snažili se „přesvědčit domácí i zahraniční veřejnost o tom, že KBSE 

byla vítězstvím Východu,“ nelze Závěrečný akt chápat jako jednoznačné potvrzení statu 

quo, o které několik let usilovaly.59 Státy východního bloku včele se SSSR neměly v 

úmyslu  body  týkající  se  lidských  práv  dodržovat,  neboť  by  to  odporovalo  jejich 

vnitropolitickým praktikám. Význam helsinské KBSE a navazujícího procesu leží právě 

v tom, že se před západními státy otevřela nová možnost, jak vyvíjet tlak na Sovětský 

svaz  a  jeho  satelity.  Na  všech  následujících  konferencích  kritizovaly  západní  vlády 

porušování lidských práv ve východním bloku a  případnou hospodářskou spolupráci 

podmiňovaly  nápravou  poměrů.60 Druhý  přínos  KBSE  můžeme  spatřovat  v  rozvoji 

opozičních hnutí v socialistických zemích, pro které Závěrečný akt představoval zdroj 

inspirace a podporu v boji proti nedemokratickému mocenskému aparátu.61

Bezprostřední reakce vládnoucích elit na výsledky KBSE byly i ve východním 

Německu a  Československu jednoznačně  pozitivní.  Předsednictvo  ÚV KSČ a  vláda 

ČSSR ve svém prohlášení k výsledkům helsinské KBSE přímo uvítaly „závěry přijaté 

na této konferenci, neboť odpovídají životním zájmům našich národů, socialistického 

společenství a všeho pokrokového lidstva.“62 Obdobné prohlášení se objevilo i v úvodu 

řeči Ericha Honeckera z 30. července 1975: „Německá demokratická republika pociťuje 

zadostiučinění  a  uspokojení  nad  úspěšným zakončením Konference  o bezpečnosti  a 

spolupráci  v  Evropě.  Dohodnuté  dokumenty  se  setkávají  s  naším  naprostým 

souhlasem.“63 V tisku vycházely články, které vyzdvihovaly mírové snahy NDR, ČSSR 

58 Srov.: Dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Helsinky 1975. (Praha : Svoboda, 
1975). 127 s.

59 Thomas, Helsinský efekt, 103.
60 Vykoukal et al., Východ, 510.
61 Thomas, Helsinský efekt, 101.
62 Dokumenty Konference, 85.
63 Ibid., 109.
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i  ostatních  zemí  východního  bloku  a  které  zdůrazňovaly  význam  hospodářské 

spolupráce  jako  důležitého  stabilizačního  prvku  mírové  koexistence  obou 

znepřátelených  bloků.  Problematika  dodržování  lidských  práv  rozhodně  nebyla 

prioritou. Naopak komunističtí předáci se domnívali, že Západ nebude ohrožovat rodící 

se politiku détente a že závazek dodržování lidských práv bude i nadále chápat jako 

interní  záležitost  jednotlivých  zemí.  Vedení  SED  i  KSČ  se  také  z  počátku  příliš 

neobávala  konkrétních  projevů  občanských  iniciativ,  neboť  spoléhala  na  své 

bezpečnostní složky, které oplývaly dostatkem sil a byly připraveny proti případným 

kritikům režimu zasáhnout. Východoněmecké i československé politické špičky však 

byly záhy nemile překvapeny, neboť informace a důkazy o porušování lidských práv v 

zemi  se  prostřednictvím  aktivistů  nově  vzniklých  občanských  hnutí  a  za  pomoci 

emigrantů  i  západních  médií  dostávaly  do  rukou  západních  vlád  a  ohrožovaly 

hospodářskou spolupráci.64

1.3.2 Účinek helsinských zásad na vnitropolitickou situaci v ČSSR a NDR

Na podpis  Závěrečného  aktu  KBSE reagovali  českoslovenští  disidenti  téměř 

okamžitě  vlnou  petic  a  výzev,  ve  kterých  požadovali  jak  pokojné  vnitropolitické 

reformy tak zahraniční dohled nad plněním závazků vyplývající ze Závěrečného aktu. 

Soudní proces se členy hudební skupiny Plastic People of the Universe probíhající na 

podzim 1976 a kupící se důkazy o represích československého režimu iniciovaly další 

postup disentu, který vyústil v založení Charty 77.65

Charta 77 nebyla organizací ani opoziční politickou stranou. Naopak byla „volné 

neformální  a  otevřené  společenství  lidí  různých  přesvědčení,  různé  víry  a  různých 

profesí“,66 které  spojovala  „vůle  jednotlivě  i  společně  se  zasazovat  o  respektování 

občanských a lidských práv v naší zemi [ČSSR] i ve světě.“67 Milan Otáhal Chartu 77 

vnímá jako: „odpověď na specifickou situaci, která vznikla po intervenci armády pěti 

států  Varšavského paktu,  jenž potlačily  vážný pokus reformovat  stalinský systém.“68 

Ročně připravili  chartisté  desítky  dokumentů,  které  reagovaly  na  různé  společenské 
64 Vilímek, „Vnímání helsinského proces“, 276–278.
65 Thomas, Helsinský efekt, 184–186.
66 „Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977“, in Charta 77 : 1977–1989 : od morální k demokratické 

revoluci : dokumentace, ed Vilém Prečan. (Scheinfeld : Čs. středisko nezávislé literatury ; Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny ČSAV ; Bratislava : Archa, 1990), 12.

67 Ibid.
68 Milan Otáhal, „Einige Anmerkungen zum Dissent in den tschechischen Ländern“, in Dissidenten, 

Präsidenten und Gemüsehändler : tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, eds. Doris 
Liebermann, Jürgen Fuchs a Vlasta Wallat (Essen : Klartext, 1998), 202.
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problémy. Podporováno bylo i  vydávání samizdatových časopisů a vytváření nových 

iniciativ.69

Jednou z nově vzniklých iniciativ byl Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 

(VONS), který byl založen na jaře 1978.70 Zásadní role VONS v boji proti mocenskému 

aparátu spočívala v tom, že členové výboru upozorňovali na konkrétní případy šikany a 

pronásledování občanů ze strany policie  a soudů. Informace o jednotlivých kauzách 

zpracovávali  do tzv.  sdělení  obsahující  popis případu a životopisné údaje stíhaných. 

Někdy  byl  text  doplněn  i  informacemi  o  zdravotním  stavu  oběti  nebo  zprávou 

vyjadřující solidaritu. Sdělení následně vycházela v časopise Informace o Chartě 7771 a 

byla také předávána, často telefonicky, československým občanům žijícím v emigraci,72 

s jejichž pomocí pak byla sdělení zveřejňována v západních sdělovacích prostředcích 

(např. v Hlasu Ameriky či ve Rádiu Svobodná Evropa).73

V  protikladu  k  ČSSR  nezpůsobil  Helsinský  proces  v  NDR  přímý  rozvoj 

opozičního hnutí, které by se soustředilo na lidskoprávní otázky. Prostředím, kde se o 

výsledcích  a  přínosu  KBSE  živě  diskutovalo,  byly  evangelické  církevní  kruhy. 

Počáteční  nezájem východoněmeckých  opozičních  skupin  o  téma  lidských  práv  lze 

zaprvé  vysvětlit  politickým kurzem Honeckera,  který  byl  z počátku  liberálnější  než 

politika komunistické strany v ČSSR, kde v té obě probíhaly čistky. Druhým důvodem 

pak  byla  celková  orientace  východoněmecké  společnosti  na  mírovou  problematiku 

vyplývající z historické zkušenosti druhé světové války.74

Východoněmeckou  diskuzi  o  KBSE  otevřela  konference  evropských  církví, 

která se uskutečnila na konci října 1975 se ve východním Berlíně.75 Na sjezdu se sešla 

celá řada zástupců protestantských i ortodoxních církví z Evropy a Kanady, přičemž 

delegátů ze zemí socialistického bloku bylo výrazně více. Smyslem konference bylo 

zhodnocení  významu  Závěrečného  aktu  KBSE  pro  církev.  Velkou  pozornost  mezi 

účastníky  z  NDR  vzbudil  příspěvek  východoněmeckého  evangelického  biskupa 

Wernera Krusche, podle kterého měla církev pomoci realizovat zásady vycházející z 
69 Otáhal, Opozice, 49.
70 Ivan Medek, „Snad si dobře vzpomínám“, rozhovor s Ivanem Medkem o Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných, in Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a 
nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, ed. Jaroslav 
Pažout (Praha : Libri prohibiti, 2007), 123.

71 „Sdělení VONS“, Webové stránky o dějinách Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1978–
1989), <http://www.vons.cz/statisticky-prehled> (staženo 8. 5. 2011).

72 S chartisty byly v kontaktu např. Ivan Medek, Jan Kavan, Pavel Tigrid, Jiří Pelikán aj. Srov.: Medek, 
„Snad si dobře vzpomínám“, 123–128.

73 „Sdělení VONS“.
74 Vilímek, „Vnímání helsinského proces“, 286–287.
75 Thomas, Helsinský efekt, 110.
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Helsink a tím přispět ke zmírnění politického utrpení lidí. Krusheho myšlenky podpořily 

východoněmeckou evangelickou církve v odklonu od socialistické zahraniční politiky a 

staly  se  důležitým ideovým základem pro  její  novou  identitu,  v  rámci  které  se  ve 

společnosti profilovala jako mírová instituce.76 

Podpis  Závěrečného  aktu  KBSE  měl  také  vliv  na  vzrůstající  zájem 

východoněmeckých občanů o vystěhovaní do SRN, kteří se na něj ve svých žádostech 

odvolávali.77 V roce 1977 byl počet žadatelů přibližně 8,4 tisíce. V roce 1980 si žádost 

podalo přes 21 tisíc občanů NDR, o tři roky později to bylo již přes 30 tisíc lidí. Počet 

žádostí se každým rokem navyšoval a svého maxima dosáhl těsně před pádem režimu, 

kdy o vystěhování žádalo přes 125 tisíc východních Němců.78

Touha opustit NDR byla mnohdy silnější něž stání represe či šikana a mnozí 

žadatelé si podali žádost opakovaně. Do konfliktu se stání mocí se dostal například i 

lékař Karl-Heinz Nitschke z Riese, který poté, co mu úřady po třinácté zamítly žádost, 

inicioval  v  červenci  1976 Petici  k plnému nabytí  lidských práv  (Petition  zur  vollen 

Erlangung  der  Menschenrechte).  Dokument,  který  během několika  týdnů  podepsalo 

téměř osmdesát východních Němců z Riese a okolí a který byl zaslán ÚV SED, OSN i 

signatářským státům KBSE, si zasloužil i pozornost západního tisku.79 Například Lothar 

Loewe,  západoněmecký  zahraniční  dopisovatel  působící  toho  času  v  NDR,  ve  své 

reportáži podtrhl jedinečnost tohoto aktu: „Společné petice občanů NDR státní moci – 

to se předtím ještě nestalo.“80 Vedení SED bylo událostí zneklidněno. Nitschke byl po 

zveřejnění petice zatčen a ještě téhož roku s ním byl zahájen soudní proces, Loewe, 

který  nepřestal  informovat  západoněmeckou  veřejnost  o  průběhu  procesu  a  nešetřil 

kritickými  komentáři  na  postup  východoněmeckých  orgánů,  byl  následně  z  NDR 

vyhoštěn.81

76 Kunter, Die Kirchen im KSZE-Prozess, 141–142.
77 Weber, Die DDR 1945–1990, 89.
78 Wolle, Die heile Welt, 285.
79 Falco Werkentin, Recht und Justiz im SED-Staat (Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 

2000), 74.
80 Lothar Loewe, „Abends kommt der Klassenfeind“, Spiegel 21, č. 36 (1977), s. 128–140.
81 Werkentin,  Recht und Justiz, 74.
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2. Opoziční hnutí v NDR na přelomu sedmdesátých a 
osmdesátých let

2.1 Hlavní proudy opozičního hnutí v NDR

Východoněmecké  opoziční  skupiny  sedmdesátých  let  stály  před  nelehkým 

úkolem, chtěly-li působit na společnost, jejíž velká část se po neúspěšném povstání v 

roce 1953 a po stavbě Berlínské zdi o osm let později uchýlila do vnitřní emigrace. 

Situaci jim ztěžoval fakt, že společnosti v NDR chyběly historické tradice a vzory, na 

které  by  opozice  mohla  odkazovat.  Východoněmecká  opozice  se  jen  těžko  mohla 

odvolávat na hodnoty a ideje před rokem 1945. Důvody jsou minimálně tři:  zaprvé 

NDR  vznikla  až  po  roce  1945,  zadruhé  politické,  morální  i  soudní  vypořádání  s 

nacismem  patřilo  k  úkolům  nově  vzniklé  společnosti  a  za  třetí  z  části  tradice,  tj. 

komunistické  ideologie  existující  už  před  rokem  1945,  se  etabloval  nový 

nedemokratický režim. Pozici  opozice oslabovala  i  existence paralelního německého 

státu. U východních Němců se neprojevila potřeba exilu, jak tomu bylo u ostatních států 

socialistického boku.82 Lidé, kteří nebyli spokojeni s Honeckerovým režimem, se spíše 

rozhodli pro odchod do západního Německa, než aby veřejně organizovali iniciativu za 

demokratizaci země a vystavovali se tak velmi pravděpodobné represi ze strany státní 

moci. Kontinuálnímu budování a fungování opozičních struktur bránil i  systematický 

odsun  nepohodlných  kritiků  režimu  do  SRN.83 A  ačkoliv  opoziční  hnutí  v  NDR 

oslabovala  i  izolovanost  jednotlivých  malých  opozičních  skupin  a  relativně  pozdní 

nástup jejich společného koordinovaného postupu proti státní moci, nepodařilo se SED 

sílící hlas nespokojeného lidu umlčet.84

82 Jander et al., „DDR-Opposition“, 233–236. 
83 „Záznam panelové diskuze na téma Hnutí za lidská práva v zemích sovětského bloku a pád 

komunismu“, in Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník 
z konference k 30. výročí Charty 77 Praha, 21.–23. března 2007, eds. Markéta Devátá, Jiří Suk a 
Oldřich Tůma (Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FFUK, 
2008, 379. 

84 „Erfolge und Schwächen“, 793–794. 
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2.1.1 Role východoněmecké evangelické církve

Rozhodující roli pro rozvoj východoněmecké opozice hrála protestantská církev. 

Ačkoliv byla v padesátých letech v důsledku politicky motivovaných represí zbavena 

většiny svého vlivu, podařilo se jí jako jediné organizaci v NDR udržet si nezávislost na 

státních strukturách. Tato nezávislost představovala pro církev dostatečný prostor pro 

pořádání různých akcí a diskuzí. Na obou církevních vysokých školách v NDR, tj. v 

Katechetickém  semináři  (Katechetischeas  Oberseminar)  v Naumburgu  nad  Saalou  a 

v Berlínském jazykovém konviktu (Sprachenkonvikt), panovala uvolněnější atmosféra, 

než jakou znali studenti státních vysokých škol. Církevní instituce šířily knihy, které by 

jinak v NDR nemohly vyjít.  Mnoho studentů teologie a církevních spolupracovníků, 

kteří  se  aktivně  zapojili  v opozičních  spolcích,  se  později  podíleli  na  revoluci  roku 

1989.85

Po zavedení všeobecného branného zákona v roce 1962 se v NDR stala aktuální 

otázka odmítání vojenské služby. V roce 1964 byla, jako kompromis mezi vedením státu 

a církví, zavedena náhradní vojenská služba, tzv. stavebních vojáků (Bauslodaten). Ti, 

kteří  tuto  službu nastoupili,  se  sice  stali  součástí  východoněmecké  armády a  prošli 

základním vojenským výcvikem, avšak nesloužili se zbraní.86 Pro SED představovali 

stavební vojáci především levnou pracovní sílu a byli využíváni pro stavbu vojenských 

zařízení. S čím strana nepočítala, byla skutečnost, že v rámci těchto jednotek velmi brzy 

začal  klíčit  opoziční  potenciál.  Společný  zážitek  z  vojny,  každodenní  setkávání  a 

projevy solidarity utužovaly vzájemná pouta mezi stavebními vojáky. Řada z nich se po 

skončení náhradní  vojenské služby rozhodla pokračovat ve vzájemné spolupráci.  Na 

konci šedesátých let  tak pod záštitou evangelických dílen pro mladé muže vznikaly 

kroužky,  které  se  zabývaly  otázkou  militarizace  východoněmecké  společnosti87 a 

informovali mladé východní Němce o možnosti náhradní vojenské služby.88

V průběhu sedmdesátých let docházelo k transformaci vztahu mezi představiteli 

východoněmecké  protestantské  církve  a  státním  aparátem.  Řada  farářů  a  aktivních 

pracovníků církve se v tomto období začala rozcházet s církevním vedením.89 Mnozí z 

nich začali  přemítat  o  postavení  církve ve východoněmecké společnosti  a  o  dalších 
85 „Kirche und Opposition“, Jugendopposition in der DDR: Ein Projekt der Bundeszentrale für politische 

Bildung und der Robert Havemann-Gesellschaft e.V., 
<http://www.jugendopposition.de/index.php?id=87> (staženo 8. 5. 2011).

86 Maser, Die Kirche in der DDR, 53.
87 Vilímek, Solidarita, 27–28.
88 Jander et al., „DDR-Opposition“, 244–245. 
89 Vilímek, Solidarita, 27.
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rozměrech jejího působení. Jedním z podnětů pro takové smýšlení se stalo prohlášení 

Spolkového synodu evangelické církve v Eisenachu z července 1971, které se věnovalo 

postavení a roli církve v socialismu. K větším nepokojů v církevních kruzích, ale i k 

vyostření napětí mezi církví a státem, pak došlo poté, co se na protest proti náboženské 

nesvobodě  v  létě  1976  upálil  evangelický  farář  Oskar  Brüsewitz.90 Konflikt  mezi 

vedením  SED  a  církví  měl  zmírnit  rozhovor  na  nejvyšší  úrovni  mezi  Erichem 

Honeckerem a biskupem Albrechtem Schönherrem, který se konal na začátku března 

1978.  Jednání  bylo  ukončeno  společným  prohlášením  vyjadřujícím  se  ve  smyslu 

normalizace vzájemných vztahů. I přestože se SED na dokument v rámci své církevní 

politiky velmi často odvolávala, dařilo se církvi uchránit si svůj prostor.91

Do období  sedmdesátých let  také spadá počátek tzv.  Otevřené práce  (Offene 

Arbeit).92 Fenomén Otevřené práce reagující  na pozvolnou ateizaci  východoněmecké 

společnosti  představoval  nový  druh  práce  s  mládeží  v  rámci  evangelické  církevní 

obce.93 Důraz již nebyl kladen na misijní činnost a náboženská témata, jak tomu bývalo 

v minulých desetiletích,  faráři  se naopak snažili  vyplnit  chybějící  místo v sociálním 

systému. Mnohem více se orientovali na práci s problémovou mládeži, např. s těmi, 

kteří měli rodinné problémy nebo problémy s alkoholem, nebo pomáhali lidem, kteří se 

procházeli  svízelnou životní  situací či  se  dostali  do konfliktu s režimem.94 „To byla 

tenkrát v NDR velmi nová věc [Otevřená práce]. Církev na začátku sedmdesátých let 

otevřela dveře doširoka pro nekonformní mládež, pro lidi, kteří pocházeli z také v NDR 

existujícího  hnutí  hippies,  kteří  měli  dlouhé  vlasy,  kteří  odevšad  vyletěli,“95 popsal 

činnost církve Thomas Auerbach. Postupem času vytvořila Otevřená práce důležitou 

základnu politické opozice v NDR.96

90 Wolle, Die heile Welt, 252–253.
91 Maser, Die Kirche in der DDR, 26–27.
92 Neubert, Geschichte der Opposition, 289. 
93 „Offene Arbeit (OA)“, Jugendopposition in der DDR: Ein Projekt der Bundeszentrale für politische 

Bildung und der Robert Havemann-Gesellschaft e.V., 
<http://www.jugendopposition.de/index.php?id=4722&no_cache=1&sword_list[0]=offene&sword_lis
t[1]=arbeit> (staženo 11. 5. 2011).

94 Maser, Die Kirche in der DDR, 133–134.
95 Werkentin,  Recht und Justiz, 89.
96 Maser, Die Kirche in der DDR, 135.
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2.1.2 Kulturní opozice

Kromě opozice vycházející z církevního prostředí se v NDR formovala i kulturní 

opozice. Ta reagovala na určitou liberalizaci režimu po nástupu Ericha Honeckera v 

roce 1971.97 Hlavně Východní Berlín a Jena byly místy, kde v letech 1971–1973 vznikla 

celá  řada  klubů,  kde  se  setkávali  mladí  kriticky  smýšlející  umělci.98 Jedním  z 

dominantních  proudů  byl  marxistický  revizionismus,  který  byl  ovlivněn  pokusem 

formulovat zásady vlastní národní cesty k socialismu. Mezi jeho nejznámější hlasatele 

patřili  např.  Robert  Havemann, Wolfgang Biermann nebo Rudolf  Bahro,  kteří  se ve 

svých  úvahách  často  vraceli  k  Pražskému  jaru  a  jeho  potlačení  a  kteří  doufali  v 

reformaci východoněmeckého režimu.99 „Měl jsem velkou naději v Pražské jaro – a v 

podstatě  také  naději,  že  i  u  nás  ve  východním Berlíně  v  politbyru  SED je  nějaký 

východoněmecký  Dubček,  který  náhle  jako  demokratický  fénix  vstane  z  totalitního 

popela,“100 uvedl ve svých vzpomínkách Biermann. Význam tohoto proudu klesal od 

poloviny sedmdesátých let, ale i přesto ovlivňoval  východoněmeckou opozici až do let 

osmdesátých.101 Po odebrání občanství  Wolfu Biermannovi  v listopadu roku 1976 se 

mezi umělci a inteligencí vzedmula vlna protestů, která se však záhy roztříštila o pevné 

státní  struktury.102 Vedení  SED  se  rozhodlo  pro  tvrdý  zákrok  proti  nespokojencům. 

Kromě Roberta Havemann, který byl odsouzen k domácímu vězení na základě dopisu 

Erichu Honeckerovi, jenž napsal na obranu svého přítele Biermanna a jenž byl otištěn v 

západoněmeckém  časopise  Spiegel,103 byla  represím  ze  strany  státu  vystavena  řada 

kulturně činných osobností.  Mnozí  z nich (např.  Reiner Kunzu, Jurek Becker,  Erich 

Loest aj.) následně odešli do SRN.104

97 Wolle, Die heile Welt, 238–239.
98 Vilímek, Solidarita, 32–33. 
99 Jander et al., „DDR-Opposition“, 236–240. 
100 Wolf Bierman, „Buntes Grau. Ein paar Details“, in Anpassen oder Wiederstehen in der DDR, ed. 

Roman Grafe (Bonn : Bundeszentrale für politischen Buildung, 2010), 17.
101 Jander et al., „DDR-Opposition“, 240. 
102 Bernd Gehrke, „DDR-Opposition in den siebzigern Jahren und die ,Solidarität mit Prag‘“, in Charta 

77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí  
Charty 77 Praha, 21.–23. března 2007, eds. Markéta Devátá, Jiří Suk a Oldřich Tůma (Praha : Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FFUK, 2008), 127–151.

103 Robert Havemann, „Interview with Robert Havemann“, rozhovor vedli Jean-Pierre Hammer a Jack 
Zipes, New German Critique, č. 15 (1978), 37–46.

104 Wolle, Die heile Welt, 244.
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2.1.3  Nezávislé mírové hnutí

Nezávislé mírové hnutí  (unabhängige Friedensbewegung) vzniklo na přelomu 

sedmdesátých  a  osmdesátých  let  jako  reakce  na  militarizaci  východoněmecké 

společnosti.  Jeho  iniciátoři  pocházeli  hlavně  z  kruhů  odmítačů  vojenské  služby  a 

alternativní mladé scény protestantské církve.105 Důležitým impulsem pro vznik těchto 

skupin  bylo  měnící  se  vnitropolitické  i  mezinárodní  klima.  V roce  1979  vstoupily 

sovětské vojenské jednotky do Afghánistánu,  roku 1981 vyvrcholila  v Polsku vleklá 

vnitrostátní krize. V tomto období také bylo vydáno dvojí nařízení NATO a hrozilo, že 

jak  v západním,  tak  i  ve  východním  Německu  budou  instalovány  rakety  středního 

doletu.106 Svoji  roli  sehrál  i  východoněmecký  mocenský  aparát  a  jeho  rostoucí 

militarizační  tendence.  Například  letech1978–1981  byla  v devátých  až  jedenáctých 

třídách všech polytechnických dvanáctiletek zavedena branná výchova.107

Na podzim 1980 se poprvé, pod záštitou východoněmecké evangelické církve, 

konala  tzv.  Mírová  dekáda  (Friedensdekade).  Tato  iniciativa,  která  nabízela  různé 

semináře zabývající se mírovou tématikou, si okamžitě získala oblibu hlavně u mladší 

generace a konala  se  pravidelně až do roku 1989.108 V roce 1981 vzniklo spontánně 

hnutí  Meče  v  pluhy  (Schwerter  zu  Pflugscharen).  Symbolem se  stal  obrázek  muže 

překovávajícího meč na pluh. Nákres se v krátké době rozšířil mezi příznivce mírového 

hnutí, především mezi mládež. Státní orgány se nošení tohoto symbolu snažily zabránit, 

docílily toho však jen prostřednictvím masivních represí.109 Hnutí Meče v pluhy, které 

bylo  prvním  velkým  opozičním  hnutím  po  demonstracích  v  roce  1953,  překročilo 

hranice církevních kruhů. Jeho opoziční potenciál spočíval v tom, že upozorňovalo na 

rozpor  mezi  oficiální  mírovou  politikou  církve  a  tendencemi  nezávislého  mírového 

hnutí.110

Přerod  mírového  hnutí  v hnutí  opoziční  je  spojováno  s vydáním,  tzv. 

Berlínského apelu (Berliner Appell) z 25. ledna 1982.111 Autoři textu, Robert Havemann 

a  Reiner  Eppelmann,  chtěli  navázat  na  úspěch  západoněmecké  Krefeldské  výzvy 

105 Neubert, Geschichte der Opposition, 381–382. 
106 Heydemann, „Entwicklung der DDR“, 27.
107 Maser, Die Kirche in der DDR, 54–55.
108 Neubert, Geschichte der Opposition, 382–383. 
109 „Bewegter Frieden – Die Friedensbewegung in der DDR“, Jugendopposition in der DDR: Ein Projekt 

der Bundeszentrale für politische Bildung und der Robert Havemann-Gesellschaft e.V., 
<http://www.jugendopposition.de/index.php?id=190> (staženo 11. 5. 2011).

110 Neubert, Geschichte der Opposition, 398.
111  Ibid., 405.

23

http://www.jugendopposition.de/index.php?id=190


(Krefelder Appell).112 Výrazně pacifistický text  ovlivněný myšlenkami marxistického 

revizionismu padesátých let a konkrétními požadavky nového mírového hnutí113 stojí za 

pozornost hlavně ze dvou hledisek. Zaprvé propojoval  řešení mírové otázky s řešením 

německé, popř. evropské otázky. Podle autorů mohlo být míru dosaženo až v momentě, 

kdyby  se  oba  německé  státy  staly  vojensky  nezávislé  na  mocnostech  a  bylo  by 

respektováno jejich právo na sebeurčení. Za druhé propojoval otázku mír s minimálními 

demokratickými požadavky a ekonomickou rozvahou.114

V témže roce se kolem Bärbel Bohleyové a Ulrike Poppeové vytvořila skupina 

Ženy pro mír (Frauen für den Frieden). Podnětem pro její vznik bylo schválení novely 

zákona o vojenské službě. V případě mobilizace se měla vojenská povinnost vztahovat 

nově i na ženy. Obě protagonistky byly následně zatčeny, avšak díky tlaku mezinárodní 

veřejnosti na režim SED byly brzy propuštěny.115

Za zmínku stojí i Mírové společenství Jena (Friedensgemeinschaft Jena), které 

bylo založeno na jaře 1983. Iniciátory hnutí byli především mladí lidé, kteří nesouhlasili 

s postojem církve k SED, neboť jej považovali za příliš smířlivý. Mírové společenství 

Jena se stalo prvním větším opozičním celkem v zemi, který opustil  ochranou náruč 

církve.  K hlavním požadavkům hnutí  patřily:  mír,  spravedlnost  a  nenásilí.  Hnutí  se 

prezentovalo jako uskupení křesťanů a ateistů, jako nepolitická organizace bez vedení a 

bez  stálých  zapsaných  členů.  Členové  hnutí  byli  v  kontaktu  s  dalšími  opozičními 

skupinami  v NDR,  s  aktivisty  v  západním  Německu  či  s  disidenty  v  Polsku  a 

Československu.116

2.1.4 Mládež v opozici

Na  počátku  osmdesátých  let  přispěla  existence  Otevřené  práce  k  politizaci 

opozičních skupin v NDR.117 Tento proces se ještě více posílil po roce 1985.118 Po celé 

zemi fungovaly spolky mladých lidí, které už od sebe nebyly navzájem izolované, ale 

naopak mezi nimi docházelo k stále  intenzivnějšímu propojování.119 Mezi významná 

112 Jesse, „Die intellektuelle Formierung“, 70.
113 Jander et al., „DDR-Opposition“, 242. 
114 Neubert, Geschichte der Opposition, 408–409.
115 Jesse, „Die intellektuelle Formierung“, 70.
116 „Friedensgemeinschaft Jena“, Jugendopposition in der DDR: Ein Projekt der Bundeszentrale für 

politische Bildung und der Robert Havemann-Gesellschaft e.V., 
<http://www.jugendopposition.de/index.php?id=36> (staženo 26. 4. 2011).

117 Neubert, Geschichte der Opposition, 426.
118 Vilímek, Solidarita, 35.
119 Neubert, Geschichte der Opposition, 428.
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centra Otevřené práce a dalších organizací sdružující jinak smýšlející mládeže patřily 

např.: Lipsko, Erfurt, Jena, Výmar, Východní Berlín atd.120  Kromě otázky míru se do 

popředí  dostávala  i  další  témata.  V  NDR  nově  vznikala  hnutí  upozorňující  na 

znečišťování  přírody,  tematizující  problematiku  třetího  světa,  bojující  za  rovné 

postavení žen ve společnosti či hájící práva homosexuálů.121 Rysem tohoto období je i 

rozchod  aktivistů  s  církevním  vedením  a  pozvolná  emancipace  nově  vznikajících 

občanských iniciativ, pro které začínal být prostor poskytovaný církví těsný.122

2.2 Odlišnosti a podobnosti s disentem v ČSSR

První faktorem, který ovlivňoval vznik a vývoj opozice v NDR a v ČSSR bylo 

vnitropolitické klima. Ve východním Německu byla atmosféra,  zejména v kulturním 

prostředí, během první poloviny sedmdesátých let uvolněnější než v Československu, 

kde v té době probíhala normalizace. Východoněmecký režim také obecně nabízel více 

možností,  jak se  vyhnout  přímé konfrontaci  s  vládnoucí  stranou.123 V sedmdesátých 

letech proto byla opozice v NDR reprezentována jen úzkou skupinou jednotlivců, tj. 

např.  Wolf  Biermann,  Robert  Havemann  nebo  Rudolf  Bahro.  Uvolněná  atmosféra 

skončila  v  NDR rokem 1976,  kdy byl  W. Biermann během svého koncertu v SRN 

zbaven  občanství  a  byl  mu  znemožněn  návrat  do  východního  Německa.  Následné 

protesty  východoněmeckých  umělců  byly  potlačeny.  Řada  osobností  byla  donucena 

odejít  ze země,124 a  nepodílela se  tak na formování opozičního hnutí.125 V kontrastu 

tomu se v  ČSSR kulturní  opozice  aktivně  účastnila  protirežimních aktivit.  Od roku 

1972, kdy se režim vypořádal s organizovanou politickou opozicí, se do zorného pole 

bezpečnostních složek stále častěji dostávaly členové undergroundové hudební scény. V 

roce 1976 se uskutečnil  proces s hudebníky skupiny Plastic People of the Universe, 

který  sice  nevyvolal  odezvu  široké  veřejnosti,  ale  mobilizoval  část  kulturního  a 

intelektuálského prostředí. Zásah státní bezpečnosti proti zástupcům různých opozičních 

proudů, kteří se sjednotili za účelem obrany základních lidských práv (v tomto případě 

práva  na  tvůrčí  svobodu),  celý  proces  s  „plastiky“  výrazně  politizovala  a  přispěl  k 

vytvoření Charty 77.126

120 Maser, Die Kirche in der DDR, 135.
121 Vilímek, „Srovnání vývoje“, 283.
122 Jander et al., „DDR-Opposition“, 245–246. 
123 Vilímek, „Srovnání vývoje“, 274–275.
124 Wolle, Die heile Welt, 241–243.
125 Gehrke, „DDR-Opposition in den siebzigern Jahren“, 144–145.
126 Otáhal, Opozice, 35–37.

25



Opoziční  hnutí  druhé  poloviny  sedmdesátých  let  se  v  NDR  a  ČSSR  lišila 

východisky a tématy. Kolektivní zkušenost protagonistů Pražského jara 1968 a následky 

sovětské  intervence  a  prověrek  (např.  masové  uvězněné,  vyloučení  z  KSČ,  ztráta 

stranické funkce nebo dokonce pracovního místa) vedly ke střetu představ o životě a 

hodnotách s realitou normalizačních let.127 Mnoho lidí se rozhodlo pro emigraci, stáhlo 

se z veřejného života nebo se naopak podílelo na vytváření undergroundové kultury. 

Zvláštní  společenskou  funkci  plnila  i  Charta  77,  neboť  jejím  podpisem se  signatář 

otevřeně  morálně  vymezoval  vůči  režimu.128 Nově  také  přinášela  témata  týkající  se 

dodržování  lidských  práv  a  morálních  hodnot.129 V  NDR  něco  takového  naprosto 

chybělo. Velká část kritické inteligence se držela v pozadí. Až v průběhu druhé poloviny 

sedmdesátých let lze pozorovat pozvolný přechod od distancování se k angažování se 

proti režimu, který se projevoval hlavně diskuzemi v soukromých kruzích nebo pod 

ochrannými  křídly  východoněmecké  evangelické  církve.130 Specifickým  tématem 

východoněmecké opozice se stala mírová problematika, která se odvolávala na tradici 

odmítání  vojenské  služby  z  počátku  šedesátých  letech.  Ačkoliv  zájem  o  tuto 

problematiku  ovlivňovala   i  mezinárodní  situace  a  aktivizace  obdobného  hnutí  v 

sousední SRN, reagovali iniciátoři mírového hnutí především na vzrůstající militarizaci 

domácí  společnosti.131 V  ČSSR  nehrála  mírová  otázka  primární  roli.  Skutečným 

impulsem pro vyjádření nesouhlasu s militarizací československé společnosti se stalo až 

umístění  sovětských raket  na  území  státu  v  roce  1983.132 Také  zájem o  alternativní 

vojenskou službu se v ČSSR na rozdíl od NDR rozvíjel se zpožděním. K nárůstu počtu 

případů odpírání vojenské služby docházelo až od poloviny osmdesátých let.133

K shodným rysům mezi opozičními hnutím v NDR a ČSSR lze také přiřadit i 

určitý ambivalentní vztah, který tato hnutí měla s domácími režimy. Ten se na jedné 

straně projevoval podceňováním síly opozičních hnutí stranickými špičkami. Na druhé 

straně státní bezpečnostní složky obou zemí opoziční aktivity intenzivně sledovaly.134

Dalším společným rysem obou opozičních hnutí byla určitá izolovanost, tzn. že 

aktivisté  měli  velmi  omezené  kontakty  se  stranickými  kádry  a  s  širokými  vrstvami 

127 Srov.: Otáhal, Opozice, 19–26.
128 Lutz, Dissidenten und Bürgerbewegung, 149–152. 
129 Vilímek, „Srovnání vývoje“, 277.
130 Lutz, Dissidenten und Bürgerbewegung, 153–154. 
131 Poppe, „Begründung und Entwicklung internationaler Verbindungen“, 350–351.
132 Petr Blažek, „Dejte šanci míru!“, 13–14.
133 Ibid., 102.
134 Vilímek, „Srovnání vývoje“, 295–296.
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obyvatelstva.135 Na  druhou  stranu  si  lze  povšimnout  jistých  rozdílů  ve  struktuře  a 

organizovanosti  opozičních  hnutí  v  NDR a  v  ČSSR.  Pro  počátky  východoněmecké 

opozice  jsou  typické  malé  lokální  skupiny  zabývající  se  regionálními  otázkami,  ze 

kterých pak vzešly impulzy pro další nadregionální spolupráci. V ČSSR se naopak díky 

působení Charty 77 dařilo vytvářet určitou organizovanější síť. Charta 77 se také stala 

platformou pro další  opoziční aktivity.136 S tímto problémem souvisí i  otázka možné 

spolupráce.  Ačkoliv  opoziční  skupiny ve svých programech ke  vzájemné spolupráci 

přímo vyzývaly, jejich členové se mnohdy neshodli na prostředcích, jimiž by toho mělo 

být dosaženo. V obou zemích se vedly například debaty o tom, zda-li jsou efektivnější 

veřejné demonstrace nebo zasílání různých petic. Vznik centrální organizace, která by 

reprezentovala  stanoviska  jednotlivých  skupin,  nebyl  tak  možný  kvůli  rozdílnosti 

pracovních metod jednotlivých skupin.  Negativní úlohu sehrálo i  nebezpečí přímého 

zásahu bezpečnostních složek či infiltrace jejich spolupracovníků. Spolupráci v NDR 

mimo jiné komplikovalo i masové vystěhovávání obyvatelstva.137

3. Opozice v NDR a její vazby na český disent

3.1 Vzájemné vnímání představitelů opozice NDR a ČSSR

3.1.1Reflexe Pražského jara a vnímání ČSSR

Události v ČSSR spojené se vznikem reformního hnutí konce šedesátých let a 

vpádem vojsk  Varšavské  smlouvy  vzbudily  v  NDR značnou  pozornost.  Pro  mnoho 

východních Němců představovalo Pražské jaro inspiraci a naději na to, že se obdobné 

reformy  jednou  uskuteční  i  v  jejich  zemi.  Potlačení  hnutí,  které  nabízelo  jeden  z 

nejucelenějších  reformních  programů v  socialistickém bloku,  vyvolalo  v  NDR vlnu 

nepokojů. Řada účastníků pozdějšího občanského hnutí se právě v tomto období, na 

základě  projevovaných  sympatií  s  Československem,  poprvé  dostala  do  konfliktu  s 

režimem SED.138 O tom, že vzpomínka na rok 1968 v Československu patřila k silným 

zážitkům, které ovlivnily celou generaci, svědčí zápis v deníku Ulricha Schachta, který 

si v roce 1970 poznamenal: „Nikdy nezapomenu na události v Praze roku 1968. Nikdy 

135 Lutz, Dissidenten und Bürgerbewegung, 146. 
136 Vilímek, „Srovnání vývoje“, 277.
137 Ibid., 300.
138Poppe, „Begründung und Entwicklung internationaler Verbindungen“, 359.
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ty události  srpnových dnů.  Nikdy nezapomenu ty lidi  a jejich názory.  […] A nikdy 

nezapomenu ty neuvěřitelné lži ničitelů a trpitelů, kteří nechali Pražské jaro zemřít.“139

ČSSR se pro východoněmecké občany také stalo místem, kde se mohli scházet 

se svými příbuznými a přáteli, kteří žili v západním Německu. To potvrzuje například i 

Renate Ellmenreich: „Poté co jsem se v roce 1980 přestěhovala do Spolkové republiky, 

stalo se pro mě Československo jediným místem na světě, kde jsem se mohla shledat se 

svými východoněmeckými přáteli.“140 Od konce sedmdesátých let přibývalo případů, 

kdy se východní Němci během svých cest do Československa setkávali i s představiteli 

československého disentu, čemuž se východoněmecké i  československé bezpečnostní 

orgány snažili  zabránit.  Za všechny jmenujme příklad Gerda Poppeho,  který v roce 

1977  několikrát  navštívil  ČSSR  za  účelem  setkání  se  svými  východoněmeckými 

známými žijícími toho času v SRN. Při své další cestě do ČSSR v březnu 1978 byl na 

hranicích  zadržen  bezpečnostními  orgány a  mělo  mu být  znemožněno pokračovat  v 

cestě. Přesto se ale Poppovi podařilo nastoupit do dalšího vlaku a setkat se v Praze s 

Petrem Uhlem.141

3.1.2 Reflexe Charty 77

Charta  77  vzbudila  v  NDR  pozornost  bezprostředně  po  svém  vzniku,  což 

potvrzuje i výpověď Gerda Poppeho: „Když byla založena Charta 77, hned jsme se o 

tom dozvěděli  (dokumenty  se  k  nám dostávaly  velmi  brzy,  byli  jsme  velice  dobře 

informováni,  protože  ve  Východním  Berlíně  bylo  možné  získat  všechny  knihy  a 

materiály ze Západu).“142 Prostředníky mezi myšlenkami československého disentu a 

východoněmeckou veřejností  se stali  představitelé československého exilu,  kteří  buď 

předávali informace západním mediím (např. časopisu Spiegel) a nebo se sami podíleli 

na přípravě exilových časopisů, jenž byly mnohdy vydávány v cizojazyčných mutacích. 

Obyvatelé NDR se tak prostřednictvím německé jazykové verzi exilových Listů mohli 

seznámit s prvním prohlášením chartistů již v únoru 1977. O československé opozici se 

139 Ulrich Schacht, „Die Lüge eine Last und die Wahrheit ein Zieů. Spuren einer Freiheitssuche“, in 
Anpassen oder Wiederstehen in der DDR, ed. Roman Grafe (Bonn : Bundeszentrale für politischen 
Buildung, 2010), 80–99.

140 Renate Ellmenreich, „Begegnungen in Prag“, in Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler :  
tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, eds. Doris Liebermann, Jürgen Fuchs a Vlasta 
Wallat (Essen : Klartext, 1998), 40. 

141 Tomáš Vilímek, „Tschechoslowakische und DDR-Opposition im Visier der Saatssicherheitsdienste 
beider Länder“, in „Das Land ist still – noch!“ Herrschaftswandel und politische Gegnerschaft in der 
DDR (1971–1989), eds. Leonore Ansorg et al. (Köln : Weimar : Wien : Böhlau, 2009), s. 327–350.

142 „Záznam panelové diskuze“, 379.
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východoněmečtí  čtenáři  mohli  dočíst  i  na  stránkách  hamburského  informačního 

bulletinu  Socialistického  výboru  pro  východní  Evropu  (Sozialistisches 

Osteuropakomite).143 Pro  východoněmeckou  opozici  oslabenou  exodem  kulturně 

činných osobností  „představovalo založení Charty 77 především povzbuzení“.144  Na 

Wolfganga  Templina  „působila  zpráva  o  Chartě  77  jako  vzdálený  a  zároveň  velmi 

blízký  hlas  naděje.“145 Ačkoliv  Charta  77  byla  ryze  československým  počinem, 

upozornil  Steffan Wolle na to, že chartistické prohlášení přesně popisovalo situaci v 

NDR.146 Přesto se ale chartistickému hnutí nedostalo ve východoněmecké společnosti 

takové pozornosti jako Pražskému jaru. O Chartu 77 se zajímaly především dvě užší 

skupiny,  tj.  kriticky  smýšlející  inteligence  a  proreformní  zástupci  evangelické  a 

katolické církve. První skupina sledovala kontinuálně dění nejen v ČSSR, ale i v dalších 

zemích  socialistického  bloku,  zejména  v  Polsku,  a  od  poloviny  osmdesátých  let 

projevovala solidaritu s ostatními středoevropskými opozičními iniciativami.147 „Pro nás 

bylo velice důležité sledovat vývoj v okolních zemích, ale i v samotném Sovětském 

svazu, protože NDR bohužel nikdy nebyla tím nejveselejším barákem uvnitř sovětského 

lágru. My jsme se soustředili na změny v sousedních zemích a s tím jsme spojovali 

naděje na rozšíření naší svobody,“148 uvedl G. Poppe. Druhá skupina se o Chartu 77 

zajímala  kvůli  jejímu  zaměření  na  lidská  práva.  Na  reformní  faráře  se  totiž  často 

obraceli  mladí  lidé  s  žádostmi  o  radu,  jak  se  vyhnout  službě  ve  východoněmecké 

armádě, nebo kvůli svému rozhodnutí odejít z NDR.149

Charta  77  byla  pro  představitele  východoněmecké  opozice  inspirativní 

minimálně ze dvou hledisek. Zaprvé reprezentovala legální způsob, jak vyvíjet tlak na 

režim. A za druhé propojovala různé opoziční proudy, jejichž zástupci spolu byli ochotni 

spolupracovat,  a  to  i  přes  rozdílná  ideová  východiska.150 Například  W.  Templin  v 

jednom sborníkovém příspěvku uvedl: „V konfrontaci se společností, která jako by se 

podřídila svému osudu, se hrstka žen a mužů odhodlala zlomit kletbu mlčení. […] To, 

co  je  spojovalo,  byl  pocit  občanské  odpovědnosti,  naděje  v  nosnost  společenských 

143 Vilímek, Solidarita, 150–153.
144 Gehrke, „DDR-Opposition in den siebzigern Jahren“, 144.
145 Wolfgang Templin, „Charta 77 – blízkost a vliv. Abstrakt“, in Charta 77. Od obhajoby lidských práv k  

demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77 Praha, 21.–23.  
března 2007, eds. Markéta Devátá, Jiří Suk a Oldřich Tůma (Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
ve spolupráci s oddělením edice FFUK, 2008), 276.

146 Wolle, Die heile Welt, 51.
147 Vilímek, Solidarita, 154.
148 „Záznam panelové diskuze“, 379.
149 Vilímek, Solidarita, 154–155.
150 Ibid., 156.
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hodnot a vědomí dlouhé cesty, kterou měli společně před sebou.“151 Celkově pak reflexe 

Charty 77 východoněmeckou opozicí vedla k diskuzím o metodách opoziční práce a 

určitému procesu učení.152

3.1.3 Vnímání NDR a východoněmecké opozice v ČSSR

Československá  společnost  se  o  dění  v  NDR zajímala  v  menší  míře,  než  se 

zajímali  východní  Němci o situaci  v ČSSR. Částečně to bylo způsobeno antipatií  k 

Němcům,  jenž  vycházela  ze  vzpomínek  na  druhou  světovou  válku  a  na  srpnovou 

okupaci  1968,  na  které  se  podílely  i  jednotky  východoněmecké  armády.  Druhým 

důvodem byla  orientace  československého  disentu  na  polské  opoziční  hnutí.  Mimo 

jazykové blízkosti,  která  obě  slovanská  hnutí  spojovala,  sehrála  svou roli  i  masivní 

polské  samizdatové  literatura  a  snazší  dostupnost  informací  o  polské  opozici.153 To 

potvrzuje i  biskup Václav Malý: „Sledovali  jsme je [nezávislé iniciativy v ostatních 

socialistických zemích], ale je třeba říct, že kontakty s mírovými hnutími například v 

Německé demokratické republice byly velice sporadické. Oni byli zaměřeni spíše na 

západní Německo, přirozeně jeden jazyk, a užší propojení s iniciativami v tehdejším 

NDR neexistovalo. Naopak dost intenzivní byla spolupráce s Poláky.“154 Jeden z mála 

článků, ve kterém se obyvatelé ČSSR mohli dozvědět o počátcích vývoje opozice v 

NDR vyšel v únoru 1977 v exilovém časopise Listy.155 O dění u německých sousedů 

informoval v pozdějších letech také časopis Informace o Chartě 77 (Infoch).156

Z  počátku  udržovala  kontakty  s  představiteli  východoněmeckého  opozičního 

hnutí jen úzká skupina lidí.157 Teprve až od konce sedmdesátých let vzrůstal zájem o 

151 Templin, „Charta 77 – blízkost a vliv“, 276.
152 „Záznam panelové diskuze“, 379.
153 Vilímek, Solidarita, 173–175.
154 Václav Malý, rozhovor vedl David Weber, ÚSD, COH, sbírka Rozhovory, 13. dubna 2004.
155 Vilímek, Solidarita, 176.
156 V rozmezí let 1978–1985 vyšlo v časopise Infoch několik dokumentů majících souvislost s děním v 

NDR. Např. v desátém čísle časopisu Informace o Chartě 77 z roku 1978 byla otištěna solidarita s 
uvězněným Bahrem, který byl v NDR odsouzen za svou knihu Alternativa. Třinácté číslo pak přineslo 
informace o připravovaném mezinárodním kongresu na Bahrovu obranu, který se uskutečnil v 
listopadu téhož roku v Západním Berlíně. Součástí textu byl i dopis, který mluvčí Charty 77 a VONS 
adresovali účastníkům konference. V roce 1979 vyjádřili chartisté prostřednictvím časopisu podporu 
spisovateli Stefanu Heymovi. Srov.: „Sdělení č. 26“, Informace o Chartě 77 1, č. 10 (1978), s. 9. 
Srov.: „Charta 77 a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných píše mezinárodnímu kongresu na obranu 
R. Bahra“, Informace o Chartě 77 1, č. 13 (1978), s. 4. Srov.: „Dopis Charty 77 Stefanu Heymovi“, 
Informace o Chartě 77 2, č. 7 (1979), s. 5–6.

157 V kontaktu s východoněmeckou opozicí byli např. Petr Uhl, Jaroslav Šabata, Jan Šimsa, Jan Dus, 
Ladislav Hejdánek, Pavel Seifert, Petruška Šusterová, Dana Němcová aj. Srov.: Vilímek, Solidarita, 
303.
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vývoj v NDR, neboť si mnozí představitelé domácího disentu i československého exilu 

začali  uvědomovat  důležitost  spolupráce  mezi  opozičními  hnutími  v  zemích 

socialistického bloku.  V té  době  se  také  začaly  rozvíjet  kontakty  mezi  představiteli 

punkové a nezávislé hudební scény z obou zemí, které byly jen s nelibostí sledovány 

bezpečnostními  orgány.  Mezi  východoněmecké  osobnosti,  které  byly  v 

československém prostředí reflektovány, patřili  především ti,  kteří  se v letech 1976–

1977  dostali  do  konfliktu  s  SED,  tj.  Rudolf  Bahro,  Robert  Havemann,  Wolf 

Biermann.158 Pro  chartisty  byla  v  pozdějších  letech  inspirativní  různorodost 

východoněmeckých občanských aktivit. „Zatím co my jsme se koncentrovali výhradně 

na lidská práva a opoziční politickou činnost, existovalo v tehdejší NDR velmi široké 

mírové hnutí,  odmítání vojenské služby, velmi rozsáhlé ekologické hnutí, od kterých 

jsme se učili, a o tom jsme informovali naši opoziční veřejnost,“ uvedl Petr Uhl.159

U  části  československého  disentu160 se  také  projevila  potřeba  řešit  vztah 

Čechoslováků a Němců, která vycházela jak z negativní zkušenosti druhé světové války 

tak ze zklamání následným poválečným vývojem v Československu, kdy bylo pácháno 

bezpráví  na  německy  mluvíc  části  obyvatelstva  a  docházelo  k  odsunům.161 Již  na 

počátku  sedmdesátých  led  docházelo  v  určitých  disidentských  kruzích  k  debatám 

věnující se česko-německým vztahům. „Říkali jsme si: teď – po potlačení Pražského 

jara  –  existuje  nebezpečí,  obsese,  redukovat  všechno  na  česko-sovětské  vztahy.  Ke 

geopolitické  poloze  Čechů  přece  patří  sousedství  s  Němci.  […]  Tak  na  začátku 

sedmdesátých let  začaly  mezi  námi  historiky  diskuze,  možná soukromě,  jako  určitá 

návaznost  na  naše  úsilí  z  šedesátých  let,“162 uvedl  Jan  Křen.  Problematika  česko-

německé minulosti vyvolávala v československém prostředí značnou kontroverzi. Nejen 

že se historikové, kteří se tímto tématem zabývali, dostávali do konfliktu s režimem, 

mnozí  z  nich  byli  nařčeni  z  fašismus  a  sympatií  s  nacismem.  Část  československé 

veřejnosti (hlavně starší generace, která druhou světovou válku prožila) debaty např. o 
158 Vilímek, Solidarita, 176–183.
159 „Podiumdiskussion“, in Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : tschechische und ostdeutsche 

Dissidenten 1968–1998, eds. Doris Liebermann, Jürgen Fuchs a Vlasta Wallat (Essen : Klartext, 
1998), 256.

160 Tématu česko-německých vztahů se věnovali např. Jan Křen, Michal Reiman, Václav Kural, Milan 
Hübel, Ján Mlynárik, Ladislav Hejdánek, Jaroslav Šabata, Dana Němcová a další. Pozitivní roli pro 
rozvoj této otázky sehrál i dialog mezi zástupci církeví z ČSSR a NDR. Srov.: Doris Liebermann, 
Jürgen Fuchs a Vlasta Wallat  eds., Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : tschechische und 
ostdeutsche Dissidenten 1968–1998 (Essen : Klartext, 1998). 295 s. Srov.: Ján Mlynárik, Causa 
Danubius, (Praha : Danubius, 2000). 792 s.

161 Srov.:  Mlynárik, Causa Danubius, 7-13.
162 Jan Křen, „Deutschland-Forschung im Bauwagen“, in Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler :  

tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, eds. Doris Liebermann, Jürgen Fuchs a Vlasta 
Wallat (Essen : Klartext, 1998), 155. 
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odsunu  sudetských  Němců  naprosto  odmítala.  S  tím  souhlasí  i  Michal  Reiman: 

„Národní paměť byla ještě silně ovlivněna válkou, německou okupací a nacistickým 

terorizujícím režimem, a proto neuvolnila žádný dostatečně velký prostor pro kritické 

úvahy.  […]  [Témata  česko-německých  vztahů]  byla  na  veřejnost  přinesena  částí 

opoziční  inteligence  s  velkým rizikem a  odvahou  a  přiostřena  proti  antiněmeckým 

tendencím ideologie režimu.“163 V roce 1985 vyústily snahy o řešení česko-německého 

dilematu v Pražskou výzvu.164

3.2 Vzájemné kontakty

3.2.1 Kontakty v rámci církevní obce

Kontakty mezi  kriticky orientovanými zástupci evangelické obce v NDR a v 

ČSSR  se  rozvíjely  už  od  druhé  poloviny  šedesátých  let.  Ačkoliv  první  impulzy  k 

dialogu pocházely ze západního Německa, rozvinula se nakonec intenzivní spolupráce s 

protestanty z NDR, neboť bylo snazší získat povolení pro návštěvu socialistického státu 

než kapitalistického.165 Příkladem je účast Ladislava Hejdánka na soukromém semináři 

ve východním Berlíně v roce 1966.166 Z počátku docházelo spíše jen k individuálním 

setkáním, později přibyly vzájemné návštěvy mezi skupinami z obou států.167 Kontakty 

s východoněmeckými evangelickými faráři udržovali i například Jan Šimsa a Jan Dus. 

Druhý  jmenovaný  měl  v  roce  1978  zorganizovat  návštěvu  skupinky  mladých 

východních Němců na Moravu a během prohlídky kostela je měl informovat o vzniku a 

vývoji Charty 77.168 

„Kontakty mezi naší [československou] církví a východoněmeckou sesterskou 

církví  byly  velmi  velké  a  intenzivní.  […]  Zažili  jsme  mnoho  solidarity  ze  strany 

východoněmecké  církve.  Žili  jsme  církevně  v  mnohem  těžším,  komplikovanějším 

postavení  než  naši  severní  sousedé  a  ty  intenzivní,  oboustranné  styky  církvi  velmi 

163 Michal Reiman, „Die deutsche Einheit und der tschechische Dissent“, in Dissidenten, Präsidenten 
und Gemüsehändler : tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, eds. Doris Liebermann, 
Jürgen Fuchs a Vlasta Wallat (Essen : Klartext, 1998), 211–212.

164 Vilímek, Solidarita, 176–183.
165 Jan Šimsa, „Die Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Protestanten“, in Dissidenten,  

Präsidenten und Gemüsehändler : tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, eds. Doris 
Liebermann, Jürgen Fuchs a Vlasta Wallat (Essen : Klartext, 1998), 224. 

166 Vilímek, „Kontakte zwischen ČSSR- und DDR-Bürgern“, 285–300.
167 Šimsa, „Die Zusammenarbeit“, 224.
168 Vilímek, Solidarita, 193.
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pomáhaly  nést  tíhu  historické  situace,“169 poznamenal  Alfréd  Kocáb.  Na  rozdíl  od 

Československa  nabízela  totiž  NDR lepší  podmínky  pro  vydávání  církevních  textů. 

Existovaly zde církevní školy, které si na rozdíl od těch československých uchovaly 

větší míru autonomie a na nichž mohli studovat ti,  kdo z politických důvodů nebyli 

přijati na státní univerzity.170

Přeshraniční  styky  nebyly  doménou  jenom  evangelické  části  církevní  obce, 

styky s východoněmeckými protějšky udržovali i katolíci. Pro členy podzemní církve 

představovalo východní Německo místo,  kde mohli  být tajně vysvěcováni na kněze. 

Například v roce 1978 navštívil  Erfurt  za  tímto účelem Tomáš Halík.171 Nutno ještě 

dodat,  že  k  vzájemným  stykům  docházelo  především  mezi  nižšími  duchovními. 

Zástupci vrcholných církevních kruhů obou zemí setkání a import církevních materiálů 

nepodporovali. Takovéto chování vnímali spíše jako provokaci a ohrožení dosavadních 

pozic.172

3.2.2 Kontakty inspirované zájmem o Chartu 77

Obyvatelé  východního Německa se v  naprosté  většině o existenci  Charty 77 

dozvěděli přes západoněmecké sdělovací prostředky či známé, kteří přeložené materiály 

do NDR přiváželi.173 Z tohoto pohledu je zajímavé srovnání mezi SED a KSČ, neboť 

vedení  východoněmecké  strany  na  rozdíl  od  toho  československého  sledování 

západních  medií  občany  státu  tolerovalo.174 Význam  západoněmeckých  medií  ve 

spojitosti  s  šířením  chartistických  materiálů  podtrhl  i   Manfred  Wilke:  „Veřejná 

pozornost západní ciziny měla pro signatáře Charty 77 zásadní existenční význam – to 

platí především pro rok 1977. Ve Spolkové republice to byl magazín Der Spiegel, jenž 

od  počátku do konce  nepřetržitě  přinášel  zprávy o  Chartě  77.“175 Jen  v  ojedinělých 

případech získávali východní Němci materiály přímo z ČSSR, avšak tyto cesty bývaly 

169 Alfréd Kocáb, „Pfarrer zwischen den Zäunen“, in Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler :  
tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, eds. Doris Liebermann, Jürgen Fuchs a Vlasta 
Wallat (Essen : Klartext, 1998), 130–140.

170 Vilímek, „Kontakte zwischen ČSSR- und DDR-Bürgern“, 137.
171 Tomáš Halík, rozhovor vedl David Bartoň, ÚSTR, sbírka Underground, únor 2011.
172 Vilímek, Solidarita, 193.
173 Ibid., 155.
174 Wolle, Die heile Welt, 69–71.
175 Manfred Wilke, „První rok Charty 77 ve zpravodajstí časopisu Der Spiegel. Abstrakt“, in Charta 77. 

Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí  
Charty 77 Praha, 21.–23. března 2007, eds. Markéta Devátá, Jiří Suk a Oldřich Tůma (Praha : Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FFUK, 2008), s. 110.
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bezpečnostními složkami rychle odhaleny.176 Například Stefan Fechner, který se pokusil 

v červnu 1977 osobně setkat s chartisty, byl na hranicích zadržen a následně uvězněn. 

Do vězení se kvůli vazbám na signatáře Charty 77 dostal i Lutz Hesse, kterého pojilo 

přátelství s Petrem Uhlem a Annou Šabatovou.177

Byt Uhla a Šabatové v Anglické 8 navštívila i Renate Ellmenreich spolu se svým 

přítelem  Mathiasem  Domaschkem.  Adresu  získali  zprostředkovaně  od  známého  z 

Drážďan. „Tehdy jsme seděli tři dny a noci, vyprávěli o hrozných represích, které nás 

postihly v Jeně, a Petra [Uhl] a Hanka [Anna Šabatová] sepsali střídavě celý příběh, aby 

z  něj  mohli  udělat  dokument  Charty.  Byly  to  nádherné  dny,  neboť  jsme  pocítili 

solidaritu jiných lidí a cítili jsme se pozvednuti a že patříme k velkému společenství 

stejně smýšlejících.“178 Inspirován fungováním bytových seminářů v ČSSR organizoval 

M.  Domaschk  v  Jeně  výměnu  zakázané  literatury  a  na  přístroji  z  Československa 

rozmnožoval protistátní texty. V následujících měsících navazoval kontakty i s polskou 

opozicí.179 Až  do  dubna  roku  1981  se  mu  dařilo  vyhýbat  se  přímé  konfrontaci  s 

bezpečnostními složkami. Pak byl ale vzat do vazby a o několik dní později byl ve své 

cele nalezen oběšený. Co se v cele odehrálo, není dodnes zcela jasné. Domaschkova 

smrt radikalizovala opoziční mládež v Jeně a vyvolala řadu akcí, které následně vedly k 

zatčení několika mladých lidí.180

3.2.3 Kontakty mezi mládeží

Opomenuty  by  neměly  zůstat  ani  kontakty  mezi  příslušníky  alternativní  a 

punkové scény obou zemí, které se rozvíjely od konce sedmdesátých let. Setkání lidí 

východoněmecké  i  československé  nezávislé  hudební  scény,  které  se  uskutečnilo  v 

Praze na konci roku 1979, neušlo pozornosti československých bezpečnostních složek a 

účastníci byli následně vyslýcháni. Další akci, která se měla konat v jihomoravské obci 

Dobročkovice na konci roku 1985, se bezpečnostním orgánům podařilo překazit.181 „To 

už byly takový doby, když už prostě ten máničkovskej svět těch vlasáčů byl takový 

internacionální,  my  jsme  měli  kamarády  v[e  Východním]  Berlíně,  kamarády  v 

176 Vilímek, Solidarita, 155.
177 Vilímek, „Kontakte zwischen ČSSR- und DDR-Bürgern“, 289–290.
178 Ellmenreich, „Begegnungen in Prag“, 40.
179 Vilímek, Solidarita, 170–171.
180 „Der Fall Matthias Domaschk“, Jugendopposition in der DDR: Ein Projekt der Bundeszentrale für 

politische Bildung und der Robert Havemann-Gesellschaft e.V., 
<http://www.jugendopposition.de/index.php?id=187> (staženo 14. 5. 2011).

181 Vilímek, Solidarita, 183.
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Budapešti,  bylo  to  všechno přes  ty  vlasy,  protože  to  byli  stejný vyděděnci  a  stejně 

šikanovaný jako my,“182 popsal rozvoj kontaktů František Stárek. 

3.2.4 Přeshraniční spolupráce a příklady solidarity

Ačkoliv se v osmdesátých letech zhoršily možnosti přímých setkání mezi členy 

opozičních hnutí obou zemí,183 docházelo stále častěji ke vzniku společných prohlášení, 

které přispívaly k procesu vzájemného učení.184 Vzhledem k tomu, že se bezpečnostní 

orgány  obou  zemí  pokoušely  zabránit  přeshraničním  kontaktům,  vznikla  řada 

dokumentů jenom díky podpoře  ze  Západu.  Akreditovaní  novináři  v  NDR i  ČSSR, 

členové  Zelených,  bývalí  obyvatelé  NDR  či  českoslovenští  exulanti  atd.  pomáhali 

udržovat a posilovat vazby v rámci východního bloku.185

V roce 1982 vyšel v časopise Infoch dopis Charty 77 mírovým hnutím v NDR, 

ve kterém autoři vyjadřovali podporu nově vznikající iniciativě.186 O dva roky později 

zveřejnil rozhlas v americkém sektoru Společné prohlášení nezávislých obránců míru v 

NDR a ČSSR.187 Devětadvacet osobností východoněmecké i československé opoziční 

scény (např. Bärbel Bohleyová, Antje a Martin Böttgerovi, Katja Havemannová, Ulrike 

Poppeová, Jiří Dienstbier, Václav Malý, Anna a Jaroslav Šabatovi, Petr Uhl a další) 

vystupovalo v kolektivní dokumentu proti  umístění  sovětských raket  na území obou 

států, protestovalo proti ohrožování míru v Evropě a potvrzovalo svoje odhodlání pro 

další  spolupráci:  „Tuto  sounáležitost  nemůže ohrozit  žádný historický resentiment  a 

žádná politická policie. Především nás spojuje tato myšlenka: Mír v Evropě a nukleární 

odzbrojení ve světě!“188

V březnu 1985 vydala československá strana Pražskou výzvu. Dokument, který 

se  odvolával  na  mimo  jiné  na  závazky  národních  vlád  vyplývající  z  podpisu 

Závěrečného  aktu,  v  sobě  propojoval  myšlenky  nezávislého  mírového  hnutí  s 

lidskoprávními idejemi Charty 77. Signatáři také nastolili otázku legitimity rozdělení 

Německa,  jenž  byla  dlouhá  léta  tabuizovaná.  Dále  požadovali  rozpuštění  NATO  a 

Varšavské smlouvy, odzbrojení, stažení sovětských a amerických vojsk z území jejich 
182 František Stárek, rozhovor vedl Milan Otáhal, ÚSD, COH, sbírka Rozhovory, 16. května 2003.
183Poppe, „Begründung und Entwicklung internationaler Verbindungen“, 359.
184 Vilímek, Solidarita, 305.
185Poppe, „Begründung und Entwicklung internationaler Verbindungen“, 360.
186 „Dokument Charty 77 č. 18/82. Dopis Charty 77 mírovým hnutím v NDR“, Informace o Chartě 77 5, 

č. 4 (1982), 5.
187 Vilímek, „Kontakte zwischen ČSSR- und DDR-Bürgern“, 290–291.
188 „Společné prohlášení nezávislých obránců míru v NDR a ČSSR“, Informace o Chartě 77 7, č. 11 

(1984), 15.
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evropských spojenců.189 O tom, že Pražská výzva vyvolala určitou kontroverzi svědčí 

výpověď Patra Uhla: „I když v roce 88 [sic!] ta výzva, takzvaná Pražská výzva, na které 

se podílel zejména můj tchán Jaroslav Šabata, to byl jeho nápad, hovoří o nutnosti, že 

podmínkou sjednocení  Evropy musí  být  sjednocení  Německa.  A tato  věta  připadala 

mnohým  jako  šok,  provokace,  a  dokonce  mým  přátelům  v  NDR  zněla  naprosto 

nezvykle,  jak  to,  že  v  Praze  jsou  nějací  lidé,  kteří  nikoliv  teda  z  nějakých 

kapitalistických  nebo  imperialistických  pozic,  ale  z  pozic  ochránců  práv  a  zřejmě 

levicových,  tam ten  slovník  byl  takovej,  usilujou  o  sjednocení  Německa.  To  přece 

jako...  a  to  byli  lidi,  který  byli  zaváraný  tím  enderáckým  režimem.“190 „Nicméně 

představovala  Pražská  výzva  iniciativu,  která  povzbuzovala  diskuzi  a  signalizovala 

nutnost aktualizovat evropský pohled na „německou otázku,“191 míní Michal Reiman. 

O  několik  měsíců  později  zaslalo  dvacet  obyvatel  NDR  signatářům  Pražské 

výzvy dopis, ve kterém vyjádřili svoje sympatie s autory a podpořili myšlenkám výzvy: 

„Také my spatřujeme hlavní zdroj ohrožení míru v rozdělení Evropy a v napětí mezi 

oběma mocenskými bloky, které toto rozdělení vyvolává. […] Pokud jde o jednotlivé 

teze vaší výzvy, souhlasíme s požadavkem stažení cizích vojsk z Evropy, rozpuštění 

vojenských bloků a vytváření takového evropského mírového uspořádání, které by všem 

státům zabezpečovalo stejná suverénní práva.“192 Text dopisu byl otištěn v červnovém 

čísle časopisu Infoch a byl mimo jiné doplněn stručným článkem o vývoji mírového 

hnutí v NDR. Článek obsahoval také kontaktní adresy východoněmeckých iniciátorů 

mírového  hnutí,  přibližoval  program iniciativy  Ženy  za  mír  a  seznamoval  čtenář  s 

dalšími uskupeními jako se skupinou reprezentující práva homosexuálů či ekologickými 

hnutími.193

Na podzim roku 1985 kolem sebe soustředila Bärbel Bohleyová okruh lidí, kteří 

se zabývali myšlenkami na spolupráci se signatáři Charty 77. Pro skupinu se později 

vžilo označení Kontaktní skupina k Chartě 77 (Kontaktgruppe zur Charta 77).194 Mezi 

její  další  členy  patřili  Gerd  Poppe,  Ralf  Hirsch,  Werner  Fischer,  Martin  Böttger, 

Wolfgang Templin aj.195 Na přelomu let  1985/86 pak vznikla Iniciativa mír a lidská 

189 „Dokument Charty 77 č. 5/85. Pražská výzva“, Informace o Chartě 77 8, č. 4 (1985), 1–2.
190 Petr Uhl, rozhovor vedl David Weber, ÚSD, COH, sbírka Rozhovory, 17. dubna 2003.
191 Reiman, „Die deutsche Einheit“, 214.
192 „Dopis 20 občanům NDR signatářům Pražské výzvy“, Informace o Chartě 77 6, č. 8 (1983), 12–13.
193 Srov.: „Mírová hnutí v NDR“, Informace o Chartě 77 8, č. 8 (1983), s. 14–15.
194 Vilímek, „Kontakte zwischen ČSSR- und DDR-Bürgern“, 292.
195 Tomáš Vilímek, „Vnímání Charty 77 v NDR“, in Charta 77. Od obhajoby lidských práv k  

demokratické revoluci. 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77 Praha, 21.–23.  
března 2007, eds. Markéta Devátá, Jiří Suk a Oldřich Tůma (Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
ve spolupráci s oddělením edice FFUK, 2008), s. 369–386. 
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práva (Initiative Frieden und Menschenrechte, IFM),196 která na svou inspiraci Chartou 

77 přímo odkazovala. „Upuštění od formálního členství, otevřená struktura iniciativy a 

trojčlenné  grémium  mluvčích  byly  záměrným  výrazem  blízkosti  k  Chartě  77.  V 

základních  dokumentech  a  pozdějších  prohlášeních  byly  tato  blízkost  i  působení 

chartistického  příkladu  vyzvedávány,  zároveň  se  však  zdůrazňovalo,  že  specifické 

podmínky  NDR  nepřipouštějí  žádnou  kopii,“197 uvedl  ve  svém  referátu  jeden  ze 

spoluzakladatelů IFM Wolfgang Templin.

3.2.5 Vývoj po roce 1985

Nástup  Gorbačova  k  moci  v  roce  1985  v  SSSR  ovlivnil  nejen  mezinárodní 

atmosféru, ale měl vliv i na vnitropolitický vývoj ve státech střední a východní Evropy. 

Klíčovým problém pro SSSR sice zůstal vztah k USA a otázka odzbrojení, do popředí 

se ale dostala i evropská problematika. Gorbačov opustil Brežněvovou doktrínu, která 

Sovětskému svazu a ostatním státům socialistického bloku přisuzovala odpovědnost za 

vnitropolitický vývoj v každé jednotlivé zemi a která legitimovala vojenský zásah, byl-li 

zavedený socialismus v ohrožení.198 Od roku 1985 také přibývalo projevů vzájemné 

solidarity,  které  propojovaly čím dál více subjektů z  různých zemí.  Za zmínku stojí 

konference  „40  let  v  rozdělené  Evropě“,  která  se  konala  v  západním  Berlíně  u 

příležitosti 40. výročí jaltské konference.199

Důsledky  změny  politiky  SSSR  na  sebe  nenechaly  dlouho  čekat  a  téměř 

okamžitě se začaly projevovat i v NDR a ČSSR. V druhé polovině osmdesátých let 

došlo k masivnímu nárůstu opozičních skupin v obou zemích. V ČSSR to například 

byly:  Hnutí  za  občanskou  svobodu,  Demokratická  iniciativa,  Obroda  –  klub  za 

socialistickou  přestavbu,  České  děti  či  Nezávislé  mírové  sdružení  –  iniciativa  za 

demilitarizaci  společnost.  V NDR vznikly  kromě IFM Nové fórum (Neues  Forum), 

Demokracie  teď  (Demokratie  jetzt),  Demokratický  zlom  –  sociální  a  ekologický 

(Demokratischer Aufbruch – sozial-ökologisch) aj. Společným rysem opozičních hnutí 

v obou zemích je i určitá společenská nezakotvenost, která se projevila tím, že hnutí 

nebyla nositelem masových protestů na konci osmdesátých let, ačkoliv na nich měla 

podíl.200

196 Jander et al., „DDR-Opposition“, 242. 
197 Templin, „Charta 77 – blízkost a vliv“, 278.
198 Otáhal, Opozice, 49–50.
199 Poppe, „Begründung und Entwicklung internationaler Verbindungen“, 356.
200 Vilímek, „Srovnání vývoje“, 290.
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Bezpečností  složky obou zemí jen s nelibostí  sledovaly vzrůstající  počet cest 

představitelů východoněmeckého opozičního hnutí do Prahy a snažily se jim zabránit.201 

V  rozmezí  let  1985–1988   bylo  evidováno  přes  200  případů,  kdy  bylo  občanům 

východního  Německa  znemožněno  překročit  hranice  do  Československa.  Několika 

jedincům,  např.  Martinu  Böttgerovi,  Ralfu  Hirschovi  či  Gerdu  Poppemu,  se  však 

podařilo  projít  přes  hraniční  kontroly  a  navštívit  byt  Uhla  a  Šabatové,  kde  předali 

informace o situaci v NDR a debatovali o možných formách spolupráce.202

Disidenti také stále častěji  dávali přednost korespondenci či  telefonátům před 

osobními  setkáními.203 Bezpečnostním  složkám  se  tak  sice  podařilo  nashromáždit 

množství materiálu, ty však nedokázaly plně využít.204

201 „Záznam panelové diskuze“, 378.
202 Vilímek, „Vnímání Charty 77 v NDR“, 307.
203 Poppe, „Begründung und Entwicklung internationaler Verbindungen“, 359–360.
204 Ibid., 360.
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Závěr
Ačkoliv vycházelo východoněmecké opoziční hnutí z jiných tradic než opoziční 

hnutí  v  ČSSR,  mezi  oběma  skupinami  existovaly  na  přelomu  sedmdesátých  a 

osmdesátých let  poměrně intenzivním kontakty a to především na individuální rovině. 

Zájem  o  dění  v  sousedním  státě  vycházel  z  potřeby  sledovat  události  v  celém 

socialistickém bloku.  Ve  vzájemné  reflexi  panovala  určitá  asymetrie,  neboť  občané 

NDR už od událostí Pražského jara, které pro ně symbolizovalo naději toho, že změna v 

socialistickém státě je možná, intenzivněji sledovali dění v sousedním státě než jejich 

slovanští kolegové. Informace o československém opozičním hnutí získávali hlavně ze 

západních sdělovacích prostředků,  se  kterými byli  v  kontaktu mnozí  z  představitelů 

československého exilu, nebo z cizojazyčných verzí československých exilových listů. 

O události NDR se z počátku zajímala jen úzká skupina lidí, avšak od osmdesátých let 

pozornost vůči dění ve východní Německu vzrostla. V prostředí československé opozice 

lze pozorovat i určité antipatie vůči Němcům, které souvisí se zážitky druhé světové 

války  a  s  účastí  východoněmecké  armády  na  intervenci  vojsk  Varšavské  smlouvy. 

Vzájemné kontakty ztěžovala i  jazyková bariéra,  například český disent  se z  tohoto 

důvodu mnohem více orientoval na Polsko, a snaha bezpečnostních složek obou států 

zabránit  setkávání  mezi  zástupci  východoněmeckého a československého opozičního 

hnutí. 

Zajímavé  je  sledovat  význam  KBSE  a  následného  Helsinského  procesu  pro 

opoziční hnutí  v obou státech.  Zatím co v československém prostředí  byl Helsinský 

proces pro opoziční hnutí stimulem, který v konečném důsledku vedl ke vzniku Charty 

77, který umožňoval disentu vyvíjet legálně tlak na mocenský aparát a zajistil mu oporu 

mezinárodní  veřejnosti.  Ve  východním Německu Helsinky  opozici  spíše  oslabovaly. 

Podpis  Závěrečného  aktu  inspiroval  mnoho  lidí,  kteří  s  Honeckerovým  režimem 

nesouhlasili, k tomu, aby si podali žádost o vystěhování do SRN. Kriticky smýšlející 

lidé se tak mohli vyhnout přímé konfrontaci s komunistickou mocí a nebyli tlačeni do 

opoziční role.  Možnosti  zbavovat se jinak smýšlejících využíval  i  sám státní  aparát, 

který řadu svých občanů do SRN vystěhoval nebo je spolkové vládě prodal. 

Mimořádnou  roli  v  procesu  formování  opozičních  hnutí  v  NDR  sehrála 

východoněmecká  evangelická  církev  a  její  reformně  smýšlející  faráři.  Evangelické 

církvi měla ve východoněmecké společnosti zvláštní postavení, v rámci kterého si na 

státních  strukturách  udržela  určitou  autonomii.  Díky  této  nezávislosti  pak  mohla 
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nabídnout  prostor  pro  diskuze  a  poskytnou alespoň z  počátku  ochranu nezávislému 

mírovému  hnutí  reagujícímu  na  vzrůstající  militarizaci  občanské  společnosti  a 

občanským iniciativám, které přinášely další témata jako ochranu životního prostředí, 

rovné postavení žen aj. 

Přeshraniční spolupráce a projevy solidarity, které se rozvíjely především mezi 

reformními faráři obou evangelických církví, kritickou inteligenci a později i mládeží, 

by měly být vnímány především jako součást širšího procesu učení. Na základě výměny 

informací a zkušeností, které zástupci opozičních proudů nabyli konfrontací s domácím 

nedemokratickým režimem, docházelo k rozvoji opozičních struktur v sousedním státě a 

k  rozšiřování  palety  občanských  iniciativ,  a  prostředků,  kterými  opoziční  aktivisté 

bojovali proti státní moci. Příkladem úspěšnosti tohoto procesu učení je například vznik 

občanských  hnutí  v  druhé  polovině  osmdesátých  let  v  ČSSR,  která  se  věnovala 

mírovým či ekologickým otázkám. V NDR si pak nelze nepovšimnout Iniciativy mír a 

lidská práva, která se na Chartu 77 přímo odvolávala.

Summary
Although the traditions of the East German (GDR) oppositional movement were 

different from the traditions of the opposition in Czechoslovakia (CSSR), there were 

intensive contacts between both groups (usually individual) at the turn of the 1970s and 

1980s. The interest in what was happening in the neighbouring state was based on the 

need to observe events in the Eastern bloc. The mutual reflexion between citizens from 

both countries was asymmetric, because citizens of the GDR had observed happening in 

the  neighbouring  state  more  intensively  since  Prague  spring  1968.  This  event 

symbolized for the East Germans hopes that change in a socialistic state is possible. 

They got information about the Czechoslovakian oppositional movement mainly from 

western media which cooperated with Czechoslovakian exile or from foreign-language 

versions of Czechoslovakian exile press. At the beginning, only a small group of people 

from the  CSSR was  interested  in  events  in  the  East  Germany  but  the  attention  to 

happening in the GDR was increasing since 1980s. An antipathy to Germans could be 

seen among some representatives of the Czechoslovakian Opposition. This feeling was 

connected with their World War Two experience and with the participation of the East 
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German army in the intervention of the Warsaw Pact troops. The language barrier made 

contacts between both groups difficult; that is also one of the reasons why the Czech 

dissent concentrated more on Poland. The security forces of both countries, the GDR 

and the  CSSR,  tried  to  avoid  meetings  between members  of  the  East  German  and 

Czechoslovakian oppositional movement as well. 

It is interesting to compare the significance of the Conference of Security and 

Cooperation in Europe and the following Helsinki process for oppositional movements 

in both countries. The Helsinki process stimulated the oppositional groups in the CSSR 

and  it  led  to  the  foundation  of  Charta  77.  It  also  helped  to  put  pressure  on  the 

Czechoslovakian establishment and helped the dissent to get international support. On 

the other hand, it weakened the opposition in East Germany. Many East Germans, who 

didn't agree with Honecker's regime, applied for the exit permit after the Final Act was 

signed.  Critically  thinking  people  in  GDR  had  more  choices  of  how  to  protect 

themselves from a direct confrontation with the communist power and they were not 

pushed into the oppositional role. And the East German state power used expatriation as 

a weapon against the other thinking people. 

The  important  role  for  the  formation  of  the  oppositional  movement  had  the 

protestant church in the GDR. It was the only institution that was independent from the 

state structures. It could create a space for discussions and it also protected the new 

independent peace movement, which reacted to the increasing militarization of the East 

German society,  and later  also for  other civic  initiatives,  such as the environmental 

movement or the movement for women rights etc.

The  cross-border  cooperation  and  manifestation  of  solidarity,  which  were 

developed especially among reformatory pastors of both protestant churches,  critical 

intelligentsia and later among the youth, should be perceived as a part of the border 

learning process. The exchange of information and experience which the representatives 

of the opposition streams in the GDR and the CSSR gained through the confrontation 

with the domestic undemocratic regime, supported the development of the oppositional 

structures  and  other  civic  initiatives  in  the  neighbouring  state.  An  example  of  the 

successful  learning  process  is  the  development  of  the  environmental  and  peace 

movements in the CSSR in the second half of the 1980s. The Initiative Freedom and 

Human Rights was founded in the GDR that referred to Charta 77.
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Seznam zkratek

ČSSR Československá socialistická republika
KBSE Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
KSČ Komunistická strana Československa
KSSS Komunistická strana Sovětského svazu
NDR Německá demokratická republika
OSN Organizace spojených národů
RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SRN Spolkoví republika Německo
SSSR Sovětský svaz socialistických republik
USA Spojené státy americké
ÚV Ústřední výbor
VONS Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
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