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Anotace 

Bakalářská práce Politické a kulturní pozadí Blum-Byrnesových dohod se snaží vysvětlit 

okolnosti vedoucí v roce 1946 k podepsání tzv. Blum-Byrnesových dohod, jež ve své 

době znamenaly významný krok na cestě k poválečné francouzsko-americké spolupráci. 

Práce nás zavádí do doby bezprostředně po druhé světové válce, kdy Francie 

potřebovala nezbytné suroviny a finanční podporu na zotavení svého průmyslu a 

ekonomiky. V tuto chvíli jediná země, na níž se mohla Francie obrátit s prosbou o 

pomoc a jež měla svůj zájem na znovuobnovení Evropy, byly Spojené státy. Ty na 

oplátku, že souhlasily s odpuštěním válečných dluhů a poskytnutím  určité finanční 

částky, požadovaly, aby tři týdny v měsíci francouzská kina promítala pouze americké 

filmy. V tuto chvíli jediné možné řešení svízelné finanční situace si vysloužilo silnou 

kritiku převážně ze strany francouzských filmových tvůrců, jež se obávali zániku 

francouzské kinematografie. Práce si klade za cíl mimo jiné uvést argumenty, jež 

podporovaly podepsání těchto dohod i ty, které se proti principu filmových kvót silně 

vymezovaly.  

 

 

Annotation 

The aim of this bachelor thesis, Political and Cultural Background of Bum-Byrnes 

Agreement, is to clarify the circumstances that led to the 1946 so-called Blum-Byrnes 

agreement, which represented a significant step towards post-war French-American 

cooperation. This thesis leads us to the period immediately after World War II when 

France was in need of essential raw materials and financial support to recover its 

industry and economy. The United States was only one country at this time who was 

willing to help France with its reconstruction but in return, they asked permission to 

show Hollywood movies in French cinemas three weeks of each month. Although it 

was the only solution to solving France’s disastrous financial situation, this agreement 

was strongly criticized by French filmmakers who were afraid of the possible decline in 

   



French cinema. This thesis will discuss the arguments that were for and against this 

agreement, taking French cinema quotas into consideration. 
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Úvod 
 

      Tato práce si klade za cíl detailně objasnit okolnosti, jež vedly k podpisu tzv. Blum-

Byrnesových smluv a jejíž problematice ještě v českém prostředí nebyl věnován 

dostatečný prostor. Tato významná událost hraje v poválečných francouzsko-

amerických vztazích důležitou roli, která ovlivnila vzájemnou spolupráci na dlouhou 

dobu a pomohla paradoxně posílit francouzský filmový průmysl. Spojené státy si po 

druhé světové válce vydobyly pozici hegemona v západní Evropě a přímo tak 

ovlivňovaly směr a modernizaci poválečné obnovy. Obzvláště Francie se snažila 

uchránit svůj kulturní trh od nevyhnutelné americké dominance a Blum-Byrnesovy 

dohody byly dlouhou dobu mnohými francouzskými představiteli považovány za 

příznačný neúspěch, jenž napomohl amerikanizaci francouzské kultury a některých 

společenských rysů. Domnívám se, že právě z tohoto důvodu je nutné hlouběji 

prozkoumat historické příčiny francouzského postoje k pronikání americké 

kinematografie na francouzský filmový trh a osvětlit ekonomické souvislosti, které 

vládu přiměly k podepsání právě těchto dohod.  

        Ve své době Blum-Byrnesovy dohody hrály podstatnou úlohu v nelehké poválečné 

situaci, kdy Francie lavírovala mezi tzv. atlantickou či evropskou orientací a nesporný 

vliv na vygradování  celé problematiky si na svůj účet bezesporu připisuje komunistická 

strana, jež apelovala především na emocionální stránky populace  a velice silně 

prosazovala antiamerikanistické smýšlení. Mnohé politické a především kulturně-

odborné špičky viděly v těchto dohodách „smrt národní kinematografie“ a obávaly se 

záplavy plytkých hollywoodských filmů drahé produkce, jimž se francouzská výroba 

této doby prostě vyrovnat nemohla, neboť byla těžce postižena poválečnou krizí. 

Nejzajímavěji nicméně působí fakt, že tato celá diskuze se vedla na politické úrovni a 

v odborných kruzích a praktická zkušenost naznačovala zcela opačné výsledky. 

Francouzská společnost nejenže nepociťovala tyto dohody jako cestu ke ztrátě národní 

tvorby, ale naopak je vítala s tím, že po dlouhé době konečně uvidí tolik očekávané 

americké filmy. 

      První kapitola práce se zaobírá dvěma poválečnými krizemi. Ta první – politická - 

vedla k systému tripartismu, při němž se o moc dělily tři hlavní politické strany, z čehož 

velký vliv měli komunisté. Druhá,  poválečná ekonomická krize, vedla nejen ke 

zhoršení francouzské pozice na mezinárodní scéně, ale především k nutnosti získat 
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zahraniční finanční půjčky na obnovu hospodářství a obzvláště průmyslu. Proto byl 

skupinou odborníků v čele s Jeanem Monnetem v této době vytvořen tzv.  Monnetův 

plán, který si kladl za cíl vypracovat základní podmínky přijetí amerických půjček na 

obnovu těžkého průmyslu během následujících tří let.  Tato kapitola rozebírá  i 

americko-francouzská finanční ujednání ještě z let válečných, která se připravovala na 

poskytnutí půjček po skončení války. Samotné vyjednávání půjček se odehrávalo ve 

Washingtonu na počátku roku 1946. Jsou zde vysvětleny důvody, proč byl do čela 

delegace vybrán právě socialista Léon Blum a proč se mu nezdařilo získat finanční 

částku, jež byla pro realizaci Monnetova plánu nezbytná.  

       Druhá kapitola popisuje okolnosti podepsání samotných dohod ve Washingtonu 28. 

května 1946. V jejich rámci Spojené státy smazaly  válečný dluh Francie a  nabídly 

finanční půjčku, za jejíž přijetí požadovaly otevření francouzských kin americké tvorbě 

tři týdny v měsíci. Toto ekonomické ujednání  se dotýkalo citlivého tématu ve 

francouzské kultuře a americké pronikání na francouzskou filmovou scénu (do té doby 

téměř výhradně národní) bylo přijímáno politickou společností většinou negativně. 

Zároveň jsou zde uvedeny podrobné ekonomické a kinematografické podmínky, jež 

byly ustanoveny v rámci smluv. Předmětem této kapitoly jsou i samotné americké 

filmové zahraniční vztahy vůči ostatním evropským zemím a celková invaze 

hollywoodských filmů na evropský kontinent, čímž si chtěly Spojené státy získat zpět 

svou předválečnou pozici ve filmovém průmyslu a svým způsobem i ubránit západní 

Evropu  před nebezpečím komunismu kapitalistickými hodnotami svých filmů. 

      Následující třetí kapitola objasňuje samotné americko-francouzské 

kinematografické vztahy a rozpory, které nalézají svůj počátek již bezprostředně po 

skončení první světové války. Obava z amerikanizace francouzské kultury a z úpadku 

francouzského filmového průmyslu vedla vládu ještě ve třicátých letech 

k protekcionalistickým opatřením a zavedení systému kvót na dovoz hollywoodských 

filmů. Během druhé světové války se ve Francii nepromítaly americké filmy vůbec a tak 

nejen společnost, ale i distributoři si přáli po osvobození jejich uvedení. Po válce pro 

Francii nebylo snadné vyrovnat se se ztrátou své pozice velmoci a naopak se musela 

smířit s vůdčím postavením Spojených států, jež vyšly z předválečné izolace a staly se 

hlavním hráčem na mezinárodním poli, který si mohl určovat podmínky. Finanční 

ujednání smlouvy a především politika kvót se stala trnem v oku mnohým kritikům. 

Bezprostřední reakce odborných kruhů byla bouřlivá a emocionálně laděná, avšak 
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nekorespondovala úplně s odezvou tisku, jež spíše notovala euforii většinové populace 

z tak dlouho očekávané záplavy hollywoodských filmů.  

     Většina francouzského obyvatelstva si velice přála shlédnout veškeré americké filmy, 

které se za války nemohly promítat, na což přirozeně reagovaly provozovatelé 

promítacích sálů tím, že kvůli nedostatečnému zájmu ani nedodržovali kvóty 

ustanovené pro projekci francouzského filmu. Ovšem samotní filmoví tvůrci se rozhodli 

k několika protestním akcím, jež především chtěly apelovat na vládu, aby  začala řešit 

situaci výraznějším způsobem a vytvořila důslednější filmovou politiku. Jedním ze 

způsobů jak přilákat co nejširší publikum se stala i mezinárodní koprodukce, která svou 

finanční schopností napomohla vytvářet dražší filmy za použití moderní techniky. 

Zároveň se ukázalo, že předpovídaná katastrofa francouzské filmové tvorby se nekonala 

a naopak se jí v poválečném období podařilo  nastartovat pozdější nepopiratelné 

úspěchy tzv. Nové vlny. 

       Poslední čtvrtá kapitole se snaží vystihnout negativní připomínky k 

obdržené finanční částce, která nedosahovala požadované výše a současně kvůli krizi 

roku 1947 musela být použita k jiným účelům, což pro Francii znamenalo potřebu další 

pomoci v podobě Marshallova plánu. Po uplynutí požadované dvouleté lhůty mohla 

Francie přistoupit k revizi Blum-Byrnesových dohod a redukovat počet týdnů 

vyhrazených pro americkou produkci. Přitom vláda se na nátlak zainteresované 

veřejnosti odhodlala přijmout zákon, jehož prostřednictvím docházelo k trvalému 

financování francouzské kinematografie.  

       Pro vypracování práce je použita především francouzská a anglosaská literatura, 

jejichž obsah by se dal rozdělit do dvou částí podle zaměření. V první části je čerpáno 

z politicko-ekonomických textů. především z rozličných sborníků např. Americain effort 

to Aid French Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan  od John Hilla, 

dalším významným zdrojem se stal článek pojednávající především o hospodářské 

stránce Blum-Byrnesových dohod s názvem: Autour des accords Blum-Byrnes. Jean 

Monnet entre le consensus nationl et consensus atlantique od autora Michel Margariaze. 

Představitelem politicky zaměřené literatury rozebírající vnitrostátní poválečnou situaci 

jmenujme například článek The Launching of the Fourth French Republic od Charlese 

Micauda. 

       Další část literatury se věnuje problematice kulturní a otázkami spojenými přímo 

s kinematografií. Mezi nejpodstatnější patří článek od známého francouzského 

filmového historika , Jean-Pierre Jeancolass s názvem L'Arrangement Blum-Byrnes a 
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l'epreuve des faits - Les Relations (cinématographiques) franco-americaines de 1944 a 

1948, jenž rozebírá detailně filmovou otázku spojenou s Blum-Byrnesovými dohodami. 

Za zmínku stojí bezesporu další frankofonní literatura, například knihy Le cinéma 

francais dans la guerre froide 1946-1956  od autorky Patricie Hubert-Lacombe či Le 

cinéma francais depuis 1945 od René Prédala.  

      Práce se zabývá relativně krátkým obdobím především mezi roky 1946-1948, 

nicméně pro pochopení kontextu je stručně popsaná situace také v letech bezprostředně 

navazujících. Každý použitý zdroj zároveň s sebou přinášel nový chaos čísel a procent. 

Ta jsou nedílnou součástí dohod, neboť  určují podíl amerických filmů ve 

francouzských kinech, návštěvnost,  počet natočených filmů v různých časových 

obdobích či finanční sumy. Každá literatura přirozeně ke svým číslům používá jiné 

zdroje, proto v mnoha případech nebylo snadné najít sjednocující prvek, neboť 

v některé literatuře se udávaly počty týdnů v trimestru, jinde percentuální podíl, jinde 

počty samotných filmů, což se samozřejmě v každém roce měnilo a čtenář tuto 

skutečnost v některých případech může shledat spíše matoucí. Přesto jsem se snažila 

citovat postup každého autora a nesnažit se přepočítávat vše do jednoho systému. 
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1 Politická a ekonomická situace Francie po druhé  
světové válce 

 

1.1 Vnitrostátní problémy  
 

      Po osvobození Francie a svržení Vichistického režimu v srpnu 1944 se moci chopila 

provizorní vláda, sestavená již 3. června 1944 a existující až do října 1946, do jejíhož 

čela se postavil nejvýznamnější představitel francouzského odboje generál Charles De 

Gaulle. V té době byla Francie pod vlivem jeho myšlenek vyzdvihujících národní 

nezávislost, což ovšem neusnadnilo akceptování dominantní pozice Spojených států a  

novou mezinárodní situaci. Přestože si de Gaulle uvědomoval závislost své země na 

dobré vůli Spojených států, s jejichž podporou se Francii dostalo členství ve stále radě 

OSN, snažil se zamezit tomu, aby Francie ztrácela roli důležitého hráče na 

mezinárodním poli.1 De Gaulle se po svém zvolení do čela provizorní vlády prezentoval 

jako nepřítel komunistů, kteří jej a jeho vládu zahrnovali slovy kritiky. Tímto 

směřováním si de Gaulle získal také podporu bývalých stoupenců Pétaina a tak ztrátu 

svých příznivců především na levé straně politického spektra. Nové volby do 

ústavodárného shromáždění v říjnu 1945 se staly dějištěm několika rozporů mezi 

stranami. V zemi tehdy vytvořily koaliční vládu tři stany - komunisté, socialisté a 

křesťanští  demokraté, a nastala tak situace tzv. tripartismu, kdy všechny tři stany 

obdržely přibližně stejný počet hlasů a kontrolovaly dohromady tři čtvrtiny 

shromáždění. Komunisté sice zprvu navrhovali vytvoření společné fronty, to však 

odmítly socialisté, kteří zvolili třístrannou koalici pod vedením společného prezidenta 

De Gaulla.2  

        V těchto volbách  zaznamenala největší úspěch komunistická strana, která si 

zajistila nejvíce hlasů3 a stala se tak největší politickou stranou. Své příznivce si získala 

napříč celou Francií nejen kvůli disciplíně a propracované propagandě, ale také díky 

vojenským úspěchům a celkové popularitě Sovětského svazu po skončení války. 

Zároveň strana projevovala svou stálou nesmiřitelnost vůči Německu a navrhovala 

proto smlouvu s Velkou Británií, jež by eliminovala možnost Německa získat opět 

                                                 
1Suleiman, Ezra: Suleiman, Ezra: Les perceptions américaines de la politique étrangère de la France , 
str. 292 
2Micaud, Charles A.: The Launching of the Fourth French Republic, str. 295 
3 Komunisté získali 5 004 121, socialisté 4 808 630 a křesťanští demokraté 4 580 222 hlasů. 
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silnou pozici jak v ekonomice, tak v mezinárodních vztazích. Tímto svým názorem se 

sice přibližovala myšlenkám De Gaulla, nicméně svou pozici strana ztrácela neúprosnou 

podporou zájmů Sovětského svazu. 4 

         Po zformování shromáždění na sebe problémy křehkého tripartismu a rozdílnosti 

názorů nenechaly dlouho čekat. První obtíže se objevily již při pokusu prezidenta 

jmenovat vládu národní jednoty. Komunisté si nárokovali důležité rezorty vnitra, 

zahraničí a války, s čímž De Gaulle nehodlal souhlasit a i díky socialistům byl nalezen 

přijatelný kompromis. 5  Nicméně napjatá situace pokračovala především kvůli 

neustálým rozporům mezi jednotlivými stranami navzájem; jediná možnost prezidenta, 

jak si udržet autoritu ve vedení, byla pohrůžka vlastní demise. To se také zcela 

neočekávaně vyplnilo v lednu 1946, kdy prezident de Gaulle rezignoval. Tři velké 

strany se tedy museli dohodnout na dalším postupu, z čehož se nakonec vyvinula 

přijatelná forma předchozího uspořádání s tím, že se strany musí usmířit a zvolit nového 

prezidenta, jímž se stal Felix Gouin.6 

        Již během roku 1944 se jako reakce na zhoršující se ekonomickou situaci země 

zformovaly dvě skupiny snažící se přijít s návrhy řešení krize. Hlavní názorový rozpor 

se nacházel v otázce, zda a jakou měrou se má v restauraci poválečném průmyslu 

angažovat stát. Tzv. neoliberalisté, mezi kterými vynikal Jean Monnet, preferovali 

menší intervenci státu do ekonomiky než tzv. dirigisté, kteří si zpočátku získali podporu 

vlády a začali stanovovat plány na socializovaný průmysl.7 

     Ke konci roku 1945 se ekonomická situace země prudce zhoršila. Průmyslová 

výroba nedosahovala ani poloviny předválečné úrovně, došlo k náhlému nárůstu cen, 

zvýšení oběživa a zintenzivňování obchodu na černém trhu. Stát byl nucen vypůjčit si 

od Národní francouzské banky, což neznamenalo jen zvětšení státního dluhu, ale také 

uvalení vysokých daní, propouštění a následnou nezaměstnanost. Jediná možnost, jak 

tuto situaci vyřešit, se nacházela ve zvýšení produkce zesílenou industrializací tak, aby 

se z Francie v budoucnu stala silná průmyslová země. Tento proces měla na starosti 

národní plánovací rada složená z odborníků z různých oblastí, jež ustanovila požadavky 

                                                 
4 Tamtéž, str. 297-298 
5 Ministerstvo války bylo přeměněno na ministerstvo obrany do jehož čela se postavil sám De Gaulle; 
rezort byl rozdělen na dva posty – armádu a zbrojení, z čehož ten druhý patřil do kompetence komunistů. 
6 Micaud, Charles A.: The Launching of the Fourth French Republic, str. 298-299 
7  Hill, John. S.:Americain effort to Aid French Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan 
Str. 510 
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týkající se lepší spolupráce mezi jednotlivými ministerstvy na základě seznamu priorit a 

pětiletého plánu, který měl zvýšit celkovou produkci o 25% než tomu bylo roku 1929. 8 

     Většina politiků i odborníků se shodla na tom, že nárůstu o tyto hodnoty je možné 

dosáhnout pouze se zahraniční pomocí. Rozpor mezi nimi ovšem vznikal na bázi 

orientace budoucí zahraniční politiky. Začaly se utvářet dva bloky, z nichž první 

příznivci tzv. Atlantické strategie viděli jedinou možnost poválečné hospodářské 

obnovy ve spolupráci se Spojenými státy. Naopak nacionalisté se snažili orientovat na 

regionální politiku a získat co nejvíce financí od poraženého Německa. Mnoho z nich 

spatřovalo v pomoci  Spojených států pouze prostředek ekonomické kontroly a 

vnucování amerického pojetí svobody Evropě.9 

1.2 Monnetův plán 
 

        Nicméně když se v roce 1945 začalo rýsovat poválečné uspořádání Evropy, plány 

Spojených států  směřovaly na podporu vzniku silného průmyslového Německa, aby tak 

zastavily šíření sovětského vlivu. V tuto chvíli  totiž vyšlo najevo, že nová hrozba 

v podobě atomové zbraně a nárůst nedůvěry k chování Sovětského svazu vyžaduje 

urychlené řešení německé ekonomické otázky, což povede Američany k ustavení nové 

německé vlády a podporu tamějšího průmyslu. Předtucha americké pomoci nejen pro 

zruinované Německo vedla tedy většinu představitelů francouzského ministerstva 

zahraničí v čele z Jeanem Monnetem k zřetelné formulaci aktuálních potřeb, jež 

vycházely z plánů vytvořených už v posledních letech války.10   

       Již na konci roku 1942 se  Monnet začínal zabývat mimořádným plánem, jenž by 

Francii pomohl po osvobození roku 1943. Nicméně vzhledem k prodloužení válečných 

operací se musel spokojit pouze se  závěrem Smlouvy o půjčce a pronájmu ze srpna 

1944, s tzv. „osmiměsíčním programem“, díky němuž ovšem Francie mohla obdržet až 

2,5 miliard dolarů. Monnet tedy rozplánoval podrobné využití této finanční půjčky na 

zabezpečení základních potřeb i na použití při nákupu zboží průmyslového 

charakteru.11 Avšak v srpnu 1945 Truman nečekaně ukončil režim smlouvy o půjčce a 

pronájmu. Na základě různých smluv podepsaných od roku 1942 se tak Francie stala 

dlužníkem Spojených států, na druhou stranu bylo pro Francii důležité nepřerušit příliv 

                                                 
8 Micaud, Charles A.: The Launching of the Fourth French Republic, str. 299-301 
9 Hill, John. S.:Americain effort to Aid French Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan, 
str. 510 
10 Tamtéž, str. 511 
11 Tamtéž, str. 512 
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dodávek nezbytného zboží. V tuto chvíli Spojené státy byly jedinou zemí schopnou 

Francii poskytnout za příznivých podmínek důležitou půjčku a zároveň dodat 

požadované materiály.12 Nicméně Francie v srpnu 1945 obdržela pouhých 400 milionů 

dolarů, což nestačilo ani na základní splnění Monnetových představ a následně vedlo k 

politickým rozporům o strategii a orientaci poválečné obnovy.13  

         Monnet a další 14  si byli vědomi nutnosti Francie získat rozsáhlejší zahraniční 

podporu a zároveň najít racionální odůvodnění své snahy obdržet za každou cenu 

německé uhlí. Proto na podzim roku 1945 přišel Monnet 15  s návrhem plánu, díky 

němuž by Američané finančně podpořili francouzské ambice a zajistili nutnou 

modernizaci. Jean Monnet, jelikož byl blízce seznámen s americkým politickým 

prostředím a nejlépe dokázal odhadnout hlavní zájmy Spojených států, zaručil, že 

peníze budou poskytnuty především na nejnutnější průmyslová zařízení. Svými slovy 

pak uvedl, že: „v budoucnosti budeme potřebovat další půjčky, které nám umožní získat 

od Spojených států vybavení, abychom mohli modernizovat náš průmysl a zařadit 

Francii na první místo průmyslových zemí západní Evropy.“ 16  Protože peníze na 

realizaci tohoto projektu měly pocházet především z amerických zdrojů, mohli si 

Spojené státy určit podmínky, s jejichž pomocí si Francie stanovila jasný  program 

vlastní obnovy. Jednalo se především o omezení výroby spotřebního zboží, vojenského 

materiálu, o spolupráci odborníků v nadnárodních podnicích apod.17 

                                                

       Tak by tento návrh přinesl i nezbytné ospravedlnění k neustálým francouzským 

pokusům napadat výsledky Postupimské konference a snažit se, navzdory americko-

britským obstrukcím, nárokovat si své požadavky na Německu. Největším problémem 

této strategie se ovšem ukázaly dlouho chybějící investice do ekonomické a průmyslové 

sféry během Vichistického režimu, čímž francouzská ekonomika získala modernizační 

skluz.18  

 
12 Margariaz, Michel: Autour des accords Blum-Byrnes. Jean Monnet entre le consensus nationl et 
consensus atlantique, str. 439, 444 
13 Hill, John. S.:Americain effort to Aid French Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan, 
str. 513 
14 Zásluhu na vytvoření plánu měl mimo jiné Hervé Alphand, řiditel ekonomických záležitostí na 
Ministerstvu zahraničních věcí. Tamtéž, srt. 514 
15 V té době byl Monnet stále v čele Francouzské zásobovací rady ve Washingtonu. Tamtéž, str. 515 
16 Margariaz, Michel: Autour des accords Blum-Byrnes. Jean Monnet entre le consensus nationl et 
consensus atlantique, str. 440 
17 Berger, Edgar: France Moves Toward National Planning, str. 9-10 
18 Hill, John. S.:Americain effort to Aid French Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan, 
str. 515 
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        Na druhou stranu Jean Monnet jako jeden z mála Francouzů té doby si uvědomoval 

hlavní obavy Spojených států, které chtěly docílit měnové stability, snížení celních 

bariér a především rychlé znovuoživení  mezinárodních ekonomických vztahů. Jean 

Monnet tak ujistil Spojené státy, že hodlá představit plán, který „bude sestaven 

s myšlenkou vytvoření podmínek, jež dají Francii možnost stát se aktivní jednotkou ve 

světové ekonomice.“19 

       Tzv. Monnetův plán, který si kladl za cíl obnovit mezi lety 1947-1950 nejdůležitější 

ekonomická odvětví v horizontu čtyř let, ovšem neznamenal detailní program 

k obnovení francouzské ekonomiky jako celku. Zaměřoval se na šest klíčových 

rezortů – uhlí, energie, ocel, beton, zemědělské stroje a dopravu s vírou, že pokud se 

znárodní pouze tyto hlavní  obory, nebude nutné kontrolovat celou francouzskou 

ekonomiku. Plán se ovšem soustřeďoval na stále se zvyšující příliv kapitálu do těchto 

průmyslů. Samotná tzv. Plánovací rada20  vznikla již na počátku roku 1946 a vládě 

představila záměr vystupňovat produkci v odvětvích, v nichž Francie drží výhodnou 

pozici, na úroveň konkurenceschopného státu a zvýšit životní úroveň a zaměstnanost.21 

Hlavním účelem plánu byla především rychlá modernizace, jež by ovlivnila zvýšenou 

průmyslovou produkci, díky které by se Francie stala brzy  nezávislá na americké 

podpoře, nicméně by napomohla i novým, konstruktivním a přátelským vztahům mezi 

Spojenými státy a Francií.22 

     Podle Jeana Monneta mohla být tato koncepce, jež prezentovala přesné využití 

poskytnuté pomoci, pro Americkou vládu dostatečná. Washington nicméně kritizoval 

francouzskou tendenci použít veškeré finance pouze k rozvoji těžkého průmyslu, 

protože pozvednutí francouzské ekonomiky formou Monnetova plánu bylo pro 

Američany neblahým znamením, že Francie chce naplnit své ambice nahradit Německo 

v pozici první evropské průmyslové velmoci a získat proto hlavně trvalý přístup 

k německému uhlí v Porúří. 23 

       

                                                 
19 Margariaz, Michel: Autour des accords Blum-Byrnes. Jean Monnet entre le consensus nationl et 
consensus atlantique, str. 440 
20 Ústřední plánovací výbor Rady je znám pod názvem Commissariat Général du Plan, v jehož čele byl 
Monnet, spolu s ním zde spolupracovalo z finančních důvodů pouze 38 odborníků. Nicméně na 
vypracování celého Monnetova se podílelo 854 osob. Berger, Edgar: France Moves Toward National 
Planning, str. 391 
21 Tamtéž, str. 388-389 
22 Hill, John. S.:Americain effort to Aid French Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan, 
str. 517 
23 Wall, Irvin M.: Les accords Blum-Byrnes. La modernization de la France et la guerre froide, str. 52 
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2 Blum-Byrnesovy dohody  

 

2.1 Jednání ve Washingtonu 
 
        V únoru 1946 byla do Washingtonu poslána delegace v čele Léonem Blumem, aby 

vyzískala od Američanů peněžní závazky vyplývající ze Smlouvy o půjčce a pronájmu 

v celkové hodnotě 3,5 miliard dolarů, jež by měly posloužit na plánovanou tříletou 

obnovu. Na tato dlouho očekávaná jednání o finanční minulosti a budoucnosti byly již 

předem připraveny  body nutné k projednání, týkající se například nevyřešených 

válečných účtů, amerických investic ve Francii, znárodňování a také v neposlední řadě 

otázku amerických filmů. Po šesti měsících probíhající diskuze tak v únoru Spojené 

státy nabídly kvóty na promítání amerických filmů. Jednalo se o 108 filmů ročně, 

přičemž celková absorpční kapacita francouzských kin byla 180 filmů. Francouzská 

delegace v čele s ministry financí a zahraničních věcí se  v této době především snažila 

vyhnout numerickým kvótám, proto navrhla, aby sedm týdnů z třinácti bylo 

rezervováno francouzské tvorbě. Toto řešení americká strana odmítla. 24  Jeanu 

Monnetova se ale jinak v podstatě podařilo získat souhlas vlády na programu nesoucím 

se v duchu „nejprve se modernizujme, poté osvoboďme“ a doufal v získání potřebných 

miliard dolarů nezbytných pro realizování první fáze plánu.25              

      V březnu 1946 se francouzská vláda rozhodla, že vyslala do Washingtonu Léona 

Bluma jako mimořádného velvyslance, jenž jednal se zástupci americké vlády o 

konečné verzi Monnetova plánu a o financích, které Kongres poskytne na jeho 

provedení.  Jednání a diskuze trvala celých jedenáct týdnů, tedy mnohem déle, než se 

předpokládalo. Američtí odborníci požadovali od francouzské strany mnohem více 

detailů týkající se prognózy splácení až do roku 1950, nicméně nakonec posoudili 

Monnetův plán jako „rozumný a možný“ a tak byl přijat Washingtonem ještě dříve, než 

ho stačila odsouhlasit francouzská vláda.26  

     V úterý 28. května 1946 tak byla podepsána smlouva mezi Léonem Blumem, 

vyslancem francouzské provizorní vlády a Jamesem F. Byrnesem, státním tajemníkem 

Spojených států amerických, jež vešla ve známost jako Blum-Byrnesova 

                                                 
24  Margariaz, Michel: Autour des accords Blum-Byrnes. Jean Monnet entre le consensus nationl et 
consensus atlantique, str.446 
25 Tamtéž, str. 447 
26 Tamtéž, str. 449-450 
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dohoda.27  .Vyslání pragmatického Léona Bluma tripartistickou vládou mělo několik 

příčin. Jednalo se v prvé řadě o osobnost ztělesňující živoucí mýtus předválečné Francie 

a politicky loajálního člověka, jenž před svým vysláním potvrdil obavy zástupců 

francouzského průmyslu, neboť patřil k poslední generaci, jíž bylo navštěvování kina 

cizí. V tomto smyslu se také vyjádřil slovy: „Narodil jsem se v době, kdy se chodilo do 

divadla...přiznám se, že pokud by bylo ve vyšším zájmu Francie obětovat francouzskou 

kinematografii, udělal bych to bez váhání, abych tak dal národnímu plánu legitimní 

kompenzaci.“ 28    Je zřejmé, že hlavní představitel delegace Léon Blum nebyl s 

podmínkami smlouvy (viz níže) spokojen a ještě ve Washingtonu se snažil jak u 

Trumana tak u Byrnese apelovat na jejich změnu, která ovšem nebyla realizována. I 

přes toto zklamání však nakonec smlouvy podepsal29. Výběr Léona Bluma jako čelního 

politika nebyl čistě náhodný. Za svou dlouhou politickou kariéru v socialistické straně si 

Blum vysloužil značný respekt a jeho židovský původ a pobyt v koncentračním táboře 

Buchenwald dávaly naději, že by mohl získat americké sympatie. Zpočátku jeho zvolení 

do čela vyjednávání vyvolalo ve Spojených státech rozporuplné reakce nejen kvůli jeho 

politické příslušnosti, ale kvůli přesvědčení, že Blum neměl příliš velký podíl na 

vytvoření plánu. Ovšem již v průběhu vyjednávání se ukázala správnost této volby.30 

Blum si byl vědom, že americká vláda se právě zabývá otázkami spojenými 

s nebezpečím nárůstu vlivu mezinárodního komunismu, který také ovlivňoval 

politickou situaci ve Francii a hrozilo, že po budoucích volbách komunistická strana 

dosáhne zvýšených preferencí. Snažil se dokázat, že znárodnění některých oblastí 

průmyslu v rámci Monnetova  plánu nebude mít za následek omezení demokracie a 

svobody a v rámci přístupu sociální demokracie doufal, že tato pomoc by nejen 

upevnila liberální demokracii ve Francii, ale zároveň by sloužila k posílení tamějšího 

antikomunistického mínění. 31  Dále se spolu s ostatními francouzskými odborníky 

domníval, že Američané budou potřebovat vhodná odbytiště svého exportu a vynasnaží 

se zabránit poválečné krizi v Evropě finanční a materiální podporou ve formě štědrých 

půjček, jež by byly klíčem k americké prosperitě.32        

                                                 
27 Přesný název smlouvy ve francouzštine zní: „Arrangement entre le gouvernement provisoire de la 
République Française et le gouvernement des Étas-Unis d’Amerique au sujet de la projection des films 
américains en France.“ Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes…, str. 42 
28 Pascal, Ory: Mister Blum goes to Hollywood, str. 92-94 
29 Wall, Irvin M.: Les accords Blum-Byrnes. La modernization de la France et la guerre froide., str. 47  
 30 Tamtéž, str. 54 
 31Newman, Michael:  Léon Blum, French Socialism, and European Unity, 1940-1950, Str.194-195  
32 Wall, Irvin M.: Les accords Blum-Byrnes. La modernization de la France et la guerre froide, str. 47-48 
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      Delegace nicméně dorazila v době, kdy zde zástupci britské vlády dojednávali svůj 

úvěr na obnovu, a Francouzům tak byla od sekretáře pro finanční záležitosti Williama 

Claytona slíbená půjčka v hodnotě pouhé půl miliardy dolarů, jež rozhodně ani 

v nejmenším nemohla postačit na ambiciózní Monnetův plán.33 Francouzi se tak navíc 

cítili znepokojeni  americký ujišťováním, že zahraniční pomoc pro Francii je pro ně 

stejně důležitá jako podpora Velké Británie  a že obě půjčky se jednoduše nemohou 

porovnávat.34 Nicméně podrobnější zkoumání francouzského plánu dovedlo Američany 

k závěru, že tak jako tak bude nutné plán na pomoc Evropě uvést do nadnárodních 

měřítek.35 

      Jenomže ani situace ve Spojených státech nebyla zcela jednoduchá. Americký 

Kongres nemohl splnit očekávání Francie a mnoha jiných zemí, neboť požadované 

suroviny neměl jednoduše k dispozici. Již tak značně redukované zásoby pšenice a uhlí 

spolu s poskytnutím úvěru dalším státům by jen zvýšili inflaci ve Spojených státech, 

což zapříčinilo větší váhavost a důkladné rozhodování amerických hlavních 

představitelů při poskytování půjček. A jelikož se v  této době ještě nehovořilo o 

studené válce, Američané si podrželi i jednu miliardu dolarů jako případnou pomoc pro 

Sovětský svaz.36 

 

2.2 Podmínky smlouvy 
 

      Dohody v první řadě přinesly Francii novou půjčku v hodnotě 650 milionů 

amerických dolarů, zároveň smazaly ty předcházející uzavřené se Spojenými státy na 

základě Smlouvy o půjčce a pronájmu v celkové hodnotě 2 miliardy a 800 milionů 

dolarů. Současně následující rok měla Světová banka v téže formě poskytnout Francii 

dalších 500 milionů dolarů. Ekonomicko-politická součást smlouvy mimo jiné 

dojednávala otázky týkající se dodávek amerických obchodních lodí, postoupení 

námořních lodí zadržených v Německu, žoldu amerických vojsk zůstávajících ve 

Francii atd. Zároveň  Francie musela přistoupit na určité liberální zásady, jež upouštěly 

od předválečné protekcionistické politiky chránící francouzskou produkci dovozními 
                                                 
33 Hill, John. S.:Americain effort to Aid French Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan, 
str. 521 
34 Wall, Irvin M.: Les accords Blum-Byrnes. La modernization de la France et la guerre froid, str. 51 
35 Přestože se Clayton snažil podpořit souhlas rady k co největší půjčce, její hodnota se zvedla jen na 650 
milionů amerických dolarů. Podrobnosti níže. Hill, John. S.:Americain effort to Aid French 
Reconstruction between Lend-Lease and Marshall Plan , str. 522 
36 Wall, Irvin M.: Les accords Blum-Byrnes. La modernization de la France et la guerre froide, str. 48 
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kvótami. 37  Tato dohoda bezesporu symbolizovala zhoršení francouzské ekonomické 

situace a zároveň závislost, alespoň v této době, vůči Spojeným státům. Jednalo se o 

jakousi mezihru mezi Smlouvou o půjčce a pronájmu, jejíž platnost byla Trumanem 

pozastavena 22. srpna 1945, a Marshallovým plánem o evropské rekonstrukci z roku 

1947.38 

      Francouzská strana nechtěla během jednání začínat diskuzi o problému 

kinematografie, nicméně otázku očekávala a dostatečně se na ni připravila. Tato 

dvoustránková listina se totiž týkala nových kvót, jež určovaly přesnou dobu 

vymezenou na promítání francouzských filmů. Zcela zrušila filmové dohody z roku 

1936 a znemožnila jakákoliv omezení, která by bránila přístupu amerických filmů na 

francouzský trh. Filmové kvóty „měly zjednodušit  dočasnou ochrannou rekonstrukci 

francouzského filmového průmyslu otřeseného rozvratem způsobeným okupací Francie 

nepřítelem.“ 39  V dokumentu zároveň francouzská vláda dodává, že „má v úmyslu 

eliminovat veškerá protekcionistická opatření do té doby, než se francouzský filmový 

průmysl zotaví a bude schopen vlastní konkurence.“40 Podle ustanovení dohod mohl být 

příjem z hollywoodských filmů převeden do Spojených států až do výše tří milionů 

dolarů. Hodnota výdělků z distribuce těchto filmů byla nicméně mnohonásobně větší, 

proto protokol dohod upřesňoval, že přebytky mohou být investovány ve Francii a 

Spojené státy si pouze vyhrazují právo na nákup tamějšího nemovitého zboží.41 

        Na základě této dohody se šestnáct týdnů v roce rezervovalo na projekci 

francouzských filmů, zatímco zbylých třicet šest bylo poskytnuto pro zahraniční 

konkurenci. Jinými slovy, devět týdnů v trimestru byly ponechány libovolně na 

programátorů, kteří mohli vybírat z jakýchkoliv zahraničních filmů. O přízeň 

francouzských diváků sice v první řadě ucházely filmy americké, pozadu ovšem  v té 

době nezůstávala ani produkce britská, sovětská, švýcarská, švédská či česká 

(československá).42  Na druhou stranu ovšem francouzská kinematografie na základě 

smlouvy nemohla promítat více než 48 filmů ročně43, což na rozdíl od let válečných, 

kdy se ve Francii natočilo 80 filmů mezi lety 1941-1942 a dokonce 110 až 120 ročně 

                                                 
37 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes…, str. 19 
38 Pascal, Ory: Mister Blum goes to Hollywood , st.92 
39 Tamtéž, str 42 
40 Za dobu dvou let mělo dojít k revizím smluv. Tamtéž , str. 43 
41 Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 16 
42 Tamtéž, str. 16 
43 Nejednalo se ovšem o celkovou filmovou produkci, která byla mnohem vyšší. Jeancolas, Jean-Pierre: 
L'Arrangement Blum-Byrnes… str. 30 
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v letech předválečných 1932-1939, znamenalo významné omezení.44 Ovšem vzhledem 

k tomu, že francouzský filmový průmysl ani neměl dostatečné prostředky na vyšší 

produkci a lidé se těšili především na tvorbu americkou, nikdo si nedělal iluze, jakým 

směrem je tato smlouva namířena, neboť „dveře se tak otevřely vlně hollywoodských 

filmů zadržované po sedm let.“45  Na druhou stranu je nutné podotknout, že Léonu 

Blumovi se podařilo vyjednat protekci francouzského kinematografického průmyslu 

vyšší, než jak tomu bylo v případě mnoha ostatních zemí.  

         Dohoda podepsaná ve Washingtonu byla v mnoha případech interpretována slovy: 

„Pokud si vezmete naše peníze, vezmete si i naše filmy“, nicméně skutečnost zase tak 

jednoduchá nebyla. Je zřejmé, že většina hollywoodských filmů vznikala velice 

nákladnou produkcí,  požadavky na získání financí se  objevovaly na obou stranách 

Atlantiku a odborná veřejnost si byla vědoma toho, že bez exportu by se americká 

filmová výroba zhroutila: „žádný jiný důležitý průmysl ve Spojených státech nezávisí 

tolik na svém exportu, aby mohl prosperovat….Jenom díky prostředkům ze zahraničí 

Hollywood může natáčet tak umělecky i technicky pokročilé filmy.“46  Po skončení 

války se tak Hollywood snažil získat opět silnou pozici na světových trzích, zejména na 

tom evropském.  

 

2.3 Americká filmová zahraniční politika  
 

        Dále je nutné zdůraznit, že již od dvacátých let hrála v Bílém domě ve 

Washingtonu lobby Hollywoodu, především pak Motion Picture Association  of 

America, jehož jedna samotná část měla za úkol vyjednávat smlouvy přímo se 

zahraničními vládami. V roce 1945 se do čela dostal Éric A. Johnoson, který v prvé 

řadě zdůrazňoval ideologickou roli kinematografie, což veřejně přednesl několikrát 

slovy: „Neexistuje lepší způsob šíření idejí než film. Americké filmy přinášejí jasné 

důkazy lži totalitární propagandy. Americká kinematografie je a musí být nadále zbraní 

v boji proti komunismu.“47  Již od roku 1945 Spojené státy neskrývaly své ambice na 

vliv  ve vysvobozené Evropě a sebevědomě se zde snažily rozšířit tzv. „American way 

of life“. V době po skončení války byla většina americké veřejnosti přesvědčena, že 
                                                 
44 Margariaz, Michel: Autour des accords Blum-Byrnes. Jean Monnet entre le consensus nationl et 
consensus atlantique, str. 453 
45 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes…, str. 20 
46 Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 80-81 
47 Pascal, Ory: Mister Blum goes to Hollywood , str. 93-94 
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tento způsob života ztělesňuje jedinou cestu k prosperitě, jež  podporuje štědrost, 

spravedlnost, svobodu, zajišťuje  bezpečnost a dokáže rychle obnovit válečné následky. 

Dobové zahraničně-politické praktiky se řídily hesly o záchraně Evropy před 

„nepořádkem“, tj. před komunistickým směřováním a právě hollywoodské filmy se 

staly jedním z hlavních propagačních prostředků této ideje.48 

      V meziválečném období si americká filmová výroba držela velice silnou pozici, 

především ve Velké Británii, z níž Spojené státy obdržely jednu třetinu celkových 

zahraničních tržeb. Zde také americké filmy v polovině dvacátých let představovaly 

celkově 95% filmového trhu, ve Francii 77% a v Itálii 66%. Naopak v roce 1944 se 

spojené státy musely spokojit s filmovou expanzí pouze do Velké Británie, Latinské 

Ameriky a několika neutrálních zemí ekonomicky nevýznamných. 49  V desetiletém 

období mezi lety 1945-1955 začaly extrémně slábnout zisky z amerických kin, proto od 

roku 1946 zaplavily hollywoodské filmy evropský trh, kde usilovaly zaujmout opětnou 

předválečnou pozici. I přesto, že se evropské vlády snažily částečně uzavřít své filmové 

trhy, Itálie, Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko a Španělsko stejně jako Francie 

promítaly nejméně třikrát až čtyřikrát více filmů amerických než domácích či 

neamerických50.  

Z tohoto důvodu se po uzavření jednotlivých dohod o kvótách například Velká 

Británie, jejíž produkce dosahovala nejprve 15% v roce 1945 a poté 17,5 procent, 

rozhodla uvalit 75% daň na importované filmy, na což Hollywood reagoval bojkotem a 

po sedm měsíců nedovážel do Británie filmy žádné. Tuto situaci vyřešily až nové 

smlouvy z roku 1948 a nakonec se stav ustálil na 22% celkového počtu domácích 

promítaných filmů. Itálie klesla se svou vlastní výrobou na 17% a nejhůře na tom bylo 

Irsko s pouhými 15%. Naproti tomu francouzská produkce se držela na 30% v 

domácích kinech, což byl v porovnání s ostatními státy bezesporu úspěch Blumovy 

mise, či Španělsko, jež si svým protekcionismem zachovalo 60% filmového trhu. 

Průměrně tak v evropských zemích v poválečném období 67% promítaných filmů 

zabírala hollywoodská výroba; v roce 1955 pak americké ministerstvo financí prohlásilo, 

že 68% filmů promítaných ve světě pochází ze Spojených států.51                

                                                 
48 Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 82-83 
49 Augros, Joël, Kitsopanidou, Kira: L’économie du cinéma américan. Historie d’industrie culturelle et de 
ses stratégies, str. 93 
50 Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 86-87 
51Augros, Joël, Kitsopanidou, Kira: L’économie du cinéma américan. Historie d’industrie culturelle et de 
ses stratégies, str. 94 , Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, 
str. 87-89  
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3 Francouzská kinematografie v poválečné krizi 
 

3.1 Meziválečné období 
 

      Protože Blum-Byrnesovy dohody byly založeny na kvótách umožňujících vstup 

amerických filmů do francouzských kin, pro pochopení kontextu je nutné zmínit 

předchozí smlouvy a omezení, jež se snažily zabránit americké homogenní pozici na 

filmovém trhu ve Francii.  Americký filmový průmysl začal svou mezinárodní expanzi 

již brzo po skončení první světové války.52  Ve dvacátých letech definitivně sesadil 

francouzskou produkci z nejvyšší pozice, kterou držela roku 1908, a v roce 1927 ovládl 

60% veškerých promítaných snímků ve francouzských kinech. Protekcionistická reakce 

na sebe nedala dlouho čekat, a tak jako v mnohých evropských zemích byly i ve Francii 

na promítání amerických filmů „v zájmu veřejné morálky, vnitřní i vnější státní 

bezpečnosti a ochrany francouzských zvyků a národních tradic“ uvaleny limitující 

kvóty. Pro mnohé Francouze znamenal dominantní vstup hollywoodské produkce nejen 

prezentaci americké kulturní moci, jež neznačila pouze čistý zisk z promítání, ale i 

příliv obchodních artiklů spojených  s americkým filmovým průmyslem.53  

      Výsledek zavedených kvót se nesetkal se zřejmým úspěchem a naopak během 

třicátých let se francouzský filmový průmysl musel vyrovnat s neočekávanými 

problémy. Přestože počet kin vzrostl od roku 1918 zhruba trojnásobně, téměř polovina 

francouzských filmů nebyla na konci dvacátých let cenzurou uvedena do distribuce a 

nástup mluveného filmu strmě zvýšil poptávku veřejnosti po těchto nových možnostech, 

kterým však francouzský filmový průmysl v době hospodářské krize nemohl vyhovět.54 

Proto byla roku 1936 uzavřena nová smlouva, jež vešla ve známost jako „Accord 

Marchandeau“ a za dobu své existence vyvolala bouřlivé diskuze v odborných kruzích. 

Část smlouvy týkající se zejména filmového průmyslu 55  vymezovala hranici 

                                                 
52  Mezi lety 1918 a 1921 mezinárodní export hollywoodských filmů vzrostl o 300%. Bill Grantham: 
America the menace: France's feud with Hollywood, str. 3 
53 V této době začínala být zaznamenána zvýšená poptávka po amerických značkách rozličného zboží od 
automobilů přes oblečení až po nábytek, která upomínala na zájem o americký životní styl. Bill Grantham: 
America the menace: Tamtéž, str. 3 
54  Tamtéž, str. 3 
55 Součást smlouvy byla také otázka týkající se celních tarifů.  
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dabovaných filmů, jež se mohly promítat ve Francii. V praxi to znamenalo, že ročně 

francouzská kina uvedla 188 dabovaných filmů, z čehož 150 amerických.56 

3.2 Obavy o filmovou budoucnost  
 

     V období po skončení druhé světové války se Francie nacházela v nelehké situaci 

vůči svému osvoboditeli – Spojeným států. Je nutné připomenou, že ještě 

v meziválečném období hrála Francie relativně přední roli na mezinárodním poli, 

nicméně v průběhu války jí bylo toto privilegium definitivně odebráno a Francie se tak 

musela nadobro rozloučit s myšlenkou role supervelmoci. Z historického hlediska je 

zcela pochopitelné, že tato změna zaznamenala nejen v politických kruzích, ale 

především v samotné francouzské společnosti značnou odezvu. V druhé polovině 

čtyřicátých tak let nastal obrat mezi Francií a Spojenými státy ve vztazích politických 

(konečná orientace Francie atlantickým směrem) a také se vykrystalizoval negativní 

přístup k americké kulturní hegemonií v celé Evropě. Důvodů ke znepokojení bylo hned 

několik. Za prvé, jak již bylo zmíněno, obrat Spojených států ze svého předválečného 

izolacionizmu do pozice světového hegemona vedl ke znejistění většiny Francouzů a 

narušení tradičně silného národního sebevědomí, neboť Francie byla sesazena do pozice 

druhotné mocnosti.57 Dalším významným americkým atributem pro evropské země se 

stala výrazná americká nadřazenost ve sféře ekonomicko-kulturní a snaha o propagaci 

nového pojetí životního stylu.58 Masová kultura a konzumní způsob života vtrhly do 

poválečné éry neskutečnou rychlostí a mnohé odpůrce, především komunistickou stranu, 

ještě více podpořily ve své protiamerické aktivitě.  

Avšak přestože nejvýznamnější a nejvlivnější část francouzské intelektuální 

komunity spolu se silnou komunistickou stranou byly v té době antiamerikanistické, 

většina společnosti, přestože pro tuto skupinu sdílela pochopení, rozhodně nebyla 

zaměřena proti Spojeným státům. Veřejnost sice kritizovala americké tradiční 

stereotypy, byla si vědoma rostoucí kulturní i ekonomické převahy Spojených států a 

poklesu vlastní významnosti,  většinou však vítala americké výrobky s nadšením a 

úspěchy zaoceánské velmoci dokázala ocenit.  

                                                 
56Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes…,str. 7 
57  Kuisel, Richard F. Seducing the French: The Dilemma of Americanization, str 16 
58 Jako typický artikl dovezený ze Spojených států jsou kromě známých žvýkaček a Coca-coly i časopis 
Reader’s Digest . 

 17   



 

      Ihned po osvobození Francie se příliv amerických filmů výrazně zvýšil. Již na 

začátku roku 1945 téměř 60% promítaných  filmů pocházelo ze zahraniční produkce, 

především americké. To znamenalo vysoký nárůst od války, kdy si ochranářský filmový 

trh zvykl na pouhých 35% zahraniční tvorby. Tato disproporce byla dána především 

sedmi lety neuspokojené poptávky po cizojazyčných filmech a zároveň kolapsem 

francouzské produkce v chaosu závěru války. 59  Svízelná finanční situace byla pro 

odborníky neblahým znamením, že slavný francouzský film může velice snadno 

zaniknout. Protože hollywoodské snímky neměly do Francie během války přístup, 

domácí produkce silně narůstala. Nicméně právě v této poválečné době veřejnost 

netrpělivě čekala na množství filmů z Ameriky, které se za války nemohly promítat a 

které svou vyhlášeností snadno překročily hranice Spojených států.60 Na prvním místě 

to byl ovšem americký filmový průmysl mající zájem o rozšíření svých trhů. Zástupci 

přední Hollywoodské skupiny MPPDA61 žádali již od léta 1945 obnovení obchodní 

smlouvy z roku 1936, na což francouzská provizorní vláda jednomyslně odmítala 

přistoupit. Ta se naopak snažila v tomto ohledu zakonzervovat filmový protekcionismus 

z vichistické éry. Negativní postoj zachovávali i filmoví producenti, kteří netoužili po 

záplavě hollywoodských filmů, jež by značně ohrozily již tak slabou francouzskou 

produkci. Naopak distributoři a provozovatelé kin, vědomi si prázdnosti sálů a 

nedočkavosti zákazníků po americké tvorbě, rozhodně apelovali na obnovení smluv se 

zástupci americké filmové produkce.62 

       Toto naléhání, enormní zadluženost země a vysoká inflace vedla vládu ke stále 

větší netrpělivosti spojenou s očekáváním platby německých reparací. Hrozba státního 

krachu nakonec přivedla na počátku února 1946 hlavní představitele vlády k jednání o 

novém vstupu amerických filmů na francouzskou kinematografickou scénu. Dne 13. 

února tedy byla stanovena kvóta, která redukovala promítání domácích filmů na sedm 

týdnů z třinácti, zatímco zbylé patřily zahraniční konkurenci, především americké. 

Následující omezení v tom samém roce již vyplývala z Blum-Byrnesových dohod.63 

 

                                                 
59 Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str. 74 
60 Typickým případem takto očekávaného filmu byl předně snímek Jih proti Severu. Bill Grantham: America the 
menace: France's feud with Hollywood, str. 4 
61 Motion pictures producer and distributions of America and Inc. 
62 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes…,str. 11 
63  Tamtéž, str. 16 
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3.3 Reakce na realizaci smluv 
 

Francouzský filmový průmysl dokázal po podepsání dohod vyprovokovat klima 

politické kampaně v takové míře, jak se to bezprostředně po válce v souvislosti s 

jakoukoliv jinou událostí nepodařilo nikomu jinému. 64  Mezi odbornou filmovou 

veřejností i politiky vzbudily dohody především negativní reakce. Toto filmové 

„urovnání“ nemuselo být sice podrobeno specifické ratifikaci, přesto v parlamentu 

vyvolalo bouřlivou debatu. Mnoho politiků naléhalo na záchranu francouzské 

kinematografie především dodáním finančních prostředků  na lepší vybavenost sálů a 

materiálu na tvorbu barevného filmu. Další  diskuze se rozvířila na téma intervence 

státu do filmové produkce a případného znárodnění některého sektoru filmového 

průmyslu, jež se ovšem nesetkala s dostatečným úspěchem. 65  Ze strany samotných 

režisérů, scénáristů a dalších zaměstnanců filmového průmyslu se ozývala taková slova 

jako „zrada“, „prodání duše“, „kulturní kolonizace“ a podobně.66  

   Smlouva byla už od počátku prezentována větami typu: „Od 1. července 1946 podíl 

na plátnech rezervovaný francouzským filmům bude maximálně čtyři týdny 

v trimestru“. Z toho vzniká dojem, že čtyři týdny je doba maximální pro promítání 

těchto filmů. Ve skutečnosti se jednalo o dobu minimální. Takže smlouvy od svého 

vzniku navozovaly dojem, že se snaží omezovat francouzskou tvorbu ve vlastní zemi. 

Tato dezinterpretace již od počátku napomáhala k mylnému dojmu, jenž byl dalšími 

neporozuměními rozšiřován.67 

       Nicméně bezprostřední reakce tisku byla odlišná. Veřejnost byla totiž především 

zprvu informována o finanční části smlouvy. Titulky novin ze 29. května 1946? 

používají věty typu „ Zjevný úspěch mise Léona Blum“ či „Blumova mise, úžasný 

francouzský úspěch“68 a 1. června 1946? Le Figaro zveřejnilo titulek: „Francouzské 

publikum bude moci vidět poslední americké filmy.“ 69 . Většina tisků také chválila 

štědrost amerických půjček a odpuštění dluhu. Až během června, když na povrch začaly 

vyplouvat podrobnosti o kinematografické stránce smlouvy, tisk začal prezentovat 

titulky svých článků spíše v znepokojujícím až dramatizujícím tónu, například článek 

v komunistickém deníku L’Humanité s titulkem „Francouzko-americké smlouvy 
                                                 
61 Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str. 74 
65  Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes…, str. 25-26 
66 Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str. 74 
67 Billard, Pierre: L'age Classique Du Cinema Francais. Du Cinéma Parlant À La Nouvelle Vague (1928 - 
1959), str. 514 
68 Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 19 
69 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes…, str. 20 
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odsoudily na smrt francouzskou kinematografii“ rozhodně nebyl výjimkou. Většina 

novin v tuto chvíli upozorňovala společnost na následky, které z uzavřených smluv 

mohou vyplynout: „…tento rozpočet (filmový) dovolí realizaci pouze průměrných filmů 

bez uměleckých nároků. To by mohlo vést ke smrti…kvalitního film“.70 Levicový tisk 

se především zajímal o sociální efekt zveřejněných cifer s důrazem na nezaměstnanost 

50-80 tisíc umělců a techniků, jiní se spíše zabývali morálními a kulturními důsledky.71                         

      Samozřejmě takovýto náhlý příval amerických filmů, jenž se od nuly roku 1944 do 

roku 1948 vyšplhal na 180 dabovaných amerických filmů za rok, ovlivnil podstatně 

návštěvnost kin. Zatímco roku 1938 návštěvnost domácích filmů dosahovala 40%, roku 

1945 to bylo 65% a dva roky na to klesla na 30%. To ovšem neznamenalo pro 

francouzské tvůrce snížení tržeb, ba právě naopak, v roce 1947 kina zaznamenala téměř 

půl miliardy návštěv, což udržovalo francouzskou kinematografii relativně nad vodou.72 

           Již v září přestala francouzská media na toto téma vést diskuze plnila se pouze 

informacemi o novinkách týkajících se amerických filmů. První dva měsíce existence 

kvót ukázaly, že v Paříži ani na venkově se naprosto nedodržuje povolených třicet 

procent francouzských filmů, 73   neboť většina provozovatelů chce uspokojit přání 

diváků sledovat zejména hollywoodské snímky a osud francouzské filmové produkce 

tak nestál v jejich hlavní zájmové sféře.74 Ukázalo se totiž, že enormní poptávka po 

amerických filmech ze strany diváků stále roste a mnozí se dožadovali vstupu 

hollywoodských filmů ještě před uzavřením dohod slovy: „náš americký film, náš 

bůžek sobotního večera“ či „potřebujeme americké filmy jako našeho vtipného 

kamaráda, jenž se za námi vrací z daleka“. 75 

       Kina se měla řídit dekretem vydaným na základě Blum-Byrnesových dohod 17. 

srpna 1946 76 . Nicméně již po devíti týdnech platnosti dohod se ukázalo, že z 52 

promítanýc filmů jich je pouze 10 francouzského původu, tedy 75% projekcí bylo 

                                                 
70 Úryvek z článku „Nový režim dovozu amerických filmů by měl přinutit stát mít filmovou politiku.“, 
jež vyšel 6. června v Combat. Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-
1956, str. 19-20 
71 Tamtéž, str. 20 
72 Billard, Pierre: L'age Classique Du Cinema Francais. Du Cinéma Parlant À La Nouvelle Vague (1928 - 
1959), str. 515 
73 Z 59 nových filmů bylo 10 francouzských, 39 amerických, 1 ruský a 1 švédský. . Jeancolas, Jean-
Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes str. 27 
74 Tamtéž, str. 27 
75 Billard, Pierre: L'age Classique Du Cinema Francais. Du Cinéma Parlant À La Nouvelle Vague (1928 - 
1959), str. 517 
76 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes, str. 27 
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zabráno americkou tvorbou. 77  Další provedené výzkumy prokázaly, že v prvním 

trimestru roku 1947 pouze 191 ze 335 pařížských  kin stanovenou cifru dodržuje a 

ostatní kina francouzské filmy nepromítají vůbec nebo jen v omezeném množství. Za 

toto nedodržení jim bylo po několika upozorněních od C.N.C.78 přiděleno penále ve 

formě pokuty a uzavření sálu na týden. Ovšem ani mnohé obavy o konci francouzské 

filmové produkce se nevyplnily a jak ukázaly výsledky celoročních ukazatelů, počet 

natočených snímků se naopak každoročně mírně zvyšoval. 79 

      Celkově je nutné podotknout, že systém měl svá omezení, protože ho bylo velice 

těžké organizovat. Přirozeně neexistovala přímá kontrola dodržování kvót, protože 

kontrolovat všechna francouzská kina týden po týdnu se zdálo být v podstatě nemožné. 

C.N.C. začala tuto kontrolu provádět fakticky až roku 1947 a potřebovala by dva roky 

na to, aby shromáždila potřebná data a vyhodnotila situaci. Dohody také neřešily další 

praktický problém. Obě delegace se zabývaly otázkou promítání současných filmů 

popořadě a nevzaly v úvahu, že v amerických skladech čeká nemalá část filmů 

natočených během války. To značným způsobem napomohlo stávkám a nepokojům ve 

filmovém průmyslu roku 1947, kdy záplava amerických filmů dosáhla svého vrcholu.80  

Největšími odpůrci avizované smlouvy se stali především zástupci v řadách 

komunistické strany, jež často vyjadřovala svou nelibost pomocí politické a ideologické 

agitace a tuto americkou angažovanost zahrnula kritikou založenou na 

antiamerikanismu. 81  Přestože komunisté byli přinuceni opustit roku 1947 vládnoucí 

koalici, nadále zůstávali největší stranou v Národním shromáždění a snažili se živou 

propagandou přesvědčit obyvatele o americké kolonizaci Evropy. Když Francie roku 

1947 souhlasila s Masrshallovým plánem a o dva roky později se stala přijetím do 

NATO definitivní součástí atlantického bloku, komunistická agitace dosáhla svého 

vrcholu. 82 

    Z této situace tedy jasně vyplývá, že přijetí Blum-Byrnesových dohod znamenalo 

pro komunistickou stranu jeden s dalších nepřiměřených pokusů Spojených států o 

                                                 
77 Z tohoto čísla sedm filmů bylo britských a jeden sovětský, zbytek se jednal o tvorbu americkou. 
Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 22 
78 Národní centrum kinematografie - Centre National de la Cinématographie. 
79 Zatímco celkově bylo za rok 1946 vytvořeno na 80 filmů, roku 1947 počet vzrostl na 92 a následující 
rok se číslo filmů ještě o dva zvýšilo. Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes , Str. 29-30 
80 Billard, Pierre: L'age Classique Du Cinema Francais. Du Cinéma Parlant À La Nouvelle Vague (1928 - 
1959), str. 516 
81 Kuisel, Richard F. Seducing the French: The Dilemma of Americanization, str. 16 
82 V této době se členové komunistické strany oháněli nejen sloganem typu „Yankee Go Home“ když se 
snažili s zabránit vyloděni americké pomoci, ale do popředí se dostávaly výrazy jako „Marshallisation“ či 
„Coca-colonisation“. Tamtéž, str. 37 
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ovlivňování francouzské kultury a národní hrdosti. Generální tajemník komunistické 

strany Thorez ve svých projevech dokonce napadal Blumovo počínaní následujícími 

slovy: „Americké filmy vnikající na naše promítací plátna díky Léonu Blumovy 

nepřipravují o práci pouze umělce…,ale doslova kazí duše našich dětí, mužů a žen, 

z nichž se stávají poslušní otroci amerických milionářů…“83 84 

 

3.4 Obrana francouzských tvůrců 
      

Zatímco v první polovině roku 1946, tj. před uzavřením smlouvy, se do 

francouzských kin dostalo pouze 38 amerických filmů, ve druhé polovině téhož roku to 

již bylo 144 a následující pololetí roku 1947 se promítalo neuvěřitelných 338 85  

amerických  filmů.86 Zároveň byli francouzští distributoři nuceni akceptovat systém tzv. 

Block booking 87 , čímž prakticky přijali podmínku vysílání atraktivních amerických 

filmů spolu s filmy druhé kategorie.88 Od léta 1946 se začaly mezi filmovou veřejností 

objevovat protestní akce proti uzavřeným kvótám, v prosinci 1946 vznikl Výbor na 

obranu francouzského filmu a to vše vyvrcholilo manifestací 4. ledna 1948, které se v 

ulicích zúčastnilo několik významných osobností tehdejšího filmového nebe. 89  

Nicméně důvod, proč tato velkolepá reakce na sebe nechala  čekat téměř devatenáct 

měsíců po uzavření smluv, se nachází spíše jinde. Především jde o doznívání 

ekonomické krize, jež roku 1947 znemožnila natočit přílišné množství filmů, ale také o 

změny politické situace, kdy Francie spolu se Spojenými státy vstoupila do studené 

války, odstranila komunisty z vlády a rozdělila se na dva znepřátelené bloky – 

proamerický a prosovětský. Toto klima tak velkou měrou přispělo ke zhoršení celé 

situace a „debata o postavení amerického filmu ve Francii opustila ekonomickou a 

technickou půdu, aby se stala debatou politickou a ideologickou.“90 

                                                 
83 Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str.  75 
84 Z této perspektivy byli Američané komunisty také obviněni z ekonomického imperialismu, 
z podněcování války, z rasismu, počínajícího fašismu a kulturního zvulgarizování. Kuisel, Richard 
F. Seducing the French: The Dilemma of Americanization, str.16 
85 Jednalo se o počet všech amerických fimů, z čehož dabovaných jich bylo pouze 176. 
86 Prédal, René: Le cinéma francais depuis 1945, str. 34 
87 „   is a movie distribution tactic which involves forcing theaters to take a group of movies 
together, rather than allowing them to pick and choose which movies they wish to show.“ 
http://www.wisegeek.com/what-is-block-booking.htm  

Block booking

88 Prédal, René: Le cinéma francais depuis 1945, str. 34 
89  Tamtéž, str. 35 
90 Billard, Pierre: L'age Classique Du Cinema Francais. Du Cinéma Parlant À La Nouvelle Vague (1928 - 
1959), str. 517-518 
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      V mnoha případech odborníci nicméně poukazovaly na to, že důvod, proč Francie 

před válkou byla na druhém místě ve vlastní filmové produkci, nebyl vytvořen jakýmisi 

omezujícími kvótami zahraničního filmového importu, nýbrž čistě nepopiratelnou 

kvalitou francouzské kinematografie, jež by měla být pro vládu důležitější při obnově 

filmového průmyslu než protekcionalistická politika tolik vychvalovaná za 

vichistického režimu.91 To si uvědomují i někteří odborníci shledávající v dohodách 

velmi pozitivní dopad, jelikož bez nich by neexistovala žádná mez pro francouzskou 

tvorbu. Například významný historik francouzské kinematografie Jean-Pierre Jeancolas 

přišel s názorem, že: „kvóta čtyř týdnů koresponduje přibližně tomu, co francouzská 

kinematografie může poskytnout…Dohoda z Washingtonu tak mohla fungovat jako 

deštník, který chránil tuto nesmírně křehkou produkci.“ 92  Další vyhrocená debata 

vypukla na téma, zda by se americké filmy neměly zakázat úplně, čemuž přispělo 

podobné opatření britské vlády. Odpůrci této verze obhajovaly celou záležitost věcně: 

„Nemůžeme brát ekonomiku jako podporovatele kvality a svobody projevu. Obchod 

mezi národy prostě neumožňuje zakázat veškeré zahraniční filmy. Jinak řečeno, nejde o 

to, bojkotovat všechny zahraniční filmy, ale pouze ty špatné.“ Smysluplná konkurence 

by se tedy měla odehrávat mezi kvalitními filmy, které by měly být přivítány a důraz by 

se měl klást na kvalitu domácí tvorby: „je ještě jeden druh filmů, který by se měl 

zakázat – špatné filmy francouzské.“93 

        Po uzavření dohod byla existence francouzského filmového průmyslu podle 

některých nechaná na napospas americké konkurenci za pomoci obdržené pouze od 

C.N.C. Americká hrozba vyprovokovala francouzské tvůrce k nové snaze o zvládnutí 

obtížné situace. Ve druhé polovině čtyřicátých let  se začala ve velké míře uplatňovat 

metoda mezinárodní koprodukce, jež umožňovala natáčení filmů ve značně vylepšené 

kvalitě za použití nejnovější techniky odpovídající požadavkům tehdejšího publika. 94 

Tyto nároky filmového průmyslu mohly být splněny pouze na základě silné finanční 

injekce ze strany vlády, jež chtěla útokem odpovědět na veleúspěchy americké filmové 

výroby.95 Nově vytvořené snímky tedy nešetřily rozpočtem. Za cestu k nezbytnému 

úspěchu byla považována nutnost použití drahých a atraktivních kostýmů, slavných 

                                                 
91 Autorem těchto myšlenek jsou především Jaques Chabannes a Georges Huisman, jež na stránkách 
časopisu L‘Opéra  těmito argumenty reagují na obavu ze „smrti francouzského filmového průmyslu“. 
Prédal, René: Le cinéma francais depuis 1945,  str. 23 
92 Tamtéž, str. 35 
93 Loyer, Emmanuelle: Hollywood au pays des cinés-clubs (1947-1954), str. 49 
94 Williams, Alan : Republic of Images. A History of French Filmmaking, str. 278 
95 Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str., 79 
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herců, natáčení na exotických místech a to vše na barevný film. Zároveň se ve filmech 

tehdejší doby autoři snažili v divácích vzbudit pocit vlastenecké hrdosti a oživovali tak 

podobná  národní témata jako za okupace ovšem s jednou výjimkou – nejmenovaný 

nepřítel nebyl již Němec, nýbrž Američan. Nicméně úsilí okopírovat úspěchy americké 

produkce nemělo vždy jednoznačný kladný výsledek, neboť americké prostředí pro 

evropské diváky vždy ve filmu  znamenalo místo vzdálené exotiky, kterému se 

evropská tvorba nemohla docela vyrovnat. 96 

        Nápad mezinárodní koprodukce nebyl samozřejmě zcela nový. Již v předválečných 

letech se tento model úspěšně ujal především ve spolupráci s Itálii, jež byla oficiálně 

zapečetěna v roce 1939 a pokračovala i po začátku války. Poválečná smlouva se snažila 

o obnovu francouzsko – italské spolupráce, ale díky přijetí Blum-Byrnesových dohod 

umožnila znovuoživení tohoto systému až nová smlouva z roku 1949. Poté následovaly 

další dohody především francouzsko–německá z března 1953, francouzsko-španělská 

z listopadu 1953 a podobně. 97  Přestože tato spolupráce přinesla i některé nelehké 

situace založené především na odlišných technických či morálních principech, systém 

celkově slavil poměrné úspěchy a do konce roku 1959 se Francie podílela na 382 

koprodukcích, což často reprezentovalo celých 50% francouzské angažovanosti ve 

filmovém průmyslu a je zajímavé podotknout, že 325 z těchto filmů bylo vytvořeno ve 

spolupráci právě s Itálií.98 

                                                

Další pozoruhodností filmového průmyslu na přelomu čtyřicátých a padesátých let je 

návštěvnost filmových sálů. V roce 1947 a o deset let později navštívilo kina přes čtyři 

sta milionů lidí, což se nikdy předtím ani potom nepodařilo. Tato skutečnost má své 

kořeny v populačním boomu po první světové válce, neboť právě mladá generace 

utrácela nejvíce peněz za návštěvu kin, protože se jednalo o laciný způsob večerní 

zábavy s možností sledovat tolik očekávané britské a především americké filmy.99 

 

 

 

 

 

 
96 Williams, Alan : Republic of Images. A History of French Filmmaking, str. 278 
97 Jednalo se o méně významné smlouvy se státy jako Polsko, Československo, Jugoslávie, Rakousko, 
Argentina, Beligie a podobně. Classic french cinéma, str. 80  
98 . Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str. 81-82 
99  Tamtéž, str . 67-69 
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4 Nové okolnosti na přelomu 40. a 50. let 
  

4.1 Hodnocení smluv  
 

   Tyto poskytnuté finance se ovšem setkaly s nejednoznačností svého účinku. 

Nepředvídaná krize roku 1947 způsobila, že se peníze využily jako prozatímní řešení 

v nouzových případech a později musely být doplněny novou ekonomickou vzpruhou 

v podobě Marshallova plánu.100 Během krizového roku 1947 totiž došlo k výraznému 

zvýšení cen, snížení průmyslové produkce, stát již vyčerpal veškeré americké půjčky a 

nyní byl bez peněz. Zároveň byla na základě prvních poválečných voleb 28. ledna 

ustavena nová vláda, v níž komunisté získali klíčové rezorty zrovna v době, kdy 

americký prezident Harry Truman zveřejnil koncept své doktríny na potíraní 

komunistických hnutí.101 A právě filmová politika byla chápána jako dokonalý způsob, 

jak posílit kolektivní způsob myšlení proti komunismu. V červnu 1947 Eric Johanson, 

který měl největší vliv na propagaci amerických filmů v zahraničí, se v Bruselu vyslovil, 

že: „mezinárodní výměna filmů bez jakýchkoliv omezení je nejmocnější světová zbraň 

ve prospěch světového míru…náš kapitalismus činí průměrného amerického člověka 

výjimečně šťastným a prosperujícím.“ Proto i Marshallův plán měl za cíl především 

finančně pomoci vrávorajícím evropským státům, jež byly ohrožovány „vzestupem 

komunistické levice a pokušením, která reprezentuje a která jsou úměrné bídě a zmatku 

populace.“ Kladný výsledek Marshallova plánu působil recipročně – jeho úspěch měl 

přinést mimo jiné i zlepšení situace amerického filmu v Evropě.102 

      Hlavní představitelé vyjednávání dohod – Léon Blum, Jean Monnet a Henri 

Bonnet – po svém návratu z Washingtonu hodnotili svou misi jako úspěšnou, protože 

splnila očekávání a umožnila Francii uspokojit hlavní ekonomické potřeby. Nicméně 

většina státních představitelů shledávala částku 650 milionů dolarů jako zcela 

nedostatečnou. 103  Z velké části se tyto dohody považovaly jako zásadní krok 

umožňující definitivní přistoupení k „západnímu bloku“ a později tak přestoupení na 

Marshallův plán a k Atlantickému paktu. Nicméně v mnohých zasvěcených kruzích 

podmínky, za jakých byly dohody uzavřeny, byly shledány mnohem méně výhodné než 

                                                 
100 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes str.  45 
101Tamtéž, str. 34 
102 Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 85-86 
103 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes, str.  61 
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ty, s nimiž ze Spojených států ve stejnou dobu odešla se svou půjčkou Velká 

Británie. 104  Podle největších kritiků by pak smlouva otevírající dveře americkým 

filmům „mohla vést ke zničení francouzského filmového průmyslu a dominanci 

Hollywoodu“, což v poválečné francouzské politice znamená „opravdovou ránu, jež je 

charakterizována zřeknutím se francouzské nezávislosti a přijetí americké ochrany 

během studené války.“ 105  Půjčka z větší části tedy nesplnila vložená očekávání a 

nepovažovala se za příklad americké štědrosti. Žádané 3 miliardy dolarů se scvrkly na 

pouhých 650 milionů, což nemohlo stačit na financování Monnetova plánu, přesto podle 

vyjádření navrácené delegace by si měli hlavní političtí představitelé uvědomit, že 

„výsledky byly ty nejlepší, jaké mohla Francie obdržet, protože nemá jiné dveře, na něž 

gtonu a umožnily jí zároveň 

                                                

by mohla zaklepat.“106 

     Plán měl ve své podstatě také pouze připravit půdu pro nutnou modernizaci, jejíž 

dokončení se předpokládalo opětným vstupem Francie na světový trh. Jean Monnet a 

Hervé Alphand v průběhu uzavírání smluv zveřejnili svoji domněnku, že „zavržení 

soběstačnosti Francie nepramení z důvodů politických, ale zkrátka odpovídá na 

ekonomické a sociální požadavky…Francie nikdy neměla na výběr a nikdy mít nebude: 

import je pro ní fyzická nutnost, soběstačnost materiální nemožnost.“107 Tyto dohody 

reprezentují první etapu ve vytváření liberálního konsenzu směřujícího „atlanticky“ (tj. 

vstřícně vůči zahraniční politice Spojených států). Ačkoliv nehrály v adaptaci americké 

politiky tak zásadní roli jako smlouvy britsko-americké, sloužily jako základ 

francouzské vlády pro opětné pochopení strategie Washin

dostat se přímého kontaktu s tvůrci Marshallova plánu.108  

      Přestože ekonomika Francie nedosahovala v poválečném období takových 

pozitivních výsledků jako například Japonsko či Německo, vykazovala mnohem lepší 

výsledky než národní hospodářství Velké Británie či Spojených států. Ve 

dvacetipětiletém poválečném období rostl hrubý domácí produkt Francie o 5% ročně, 

což bylo mnohem více než kdykoliv v minulosti. 109 Na konci čtyřicátých let se odborná 

veřejnost klonila k názoru, že kapitalistický systém doznal před válkou neúspěch a proto 

 
104 Úrok francouzská půjček byl 2,375% na 35 let, zatímco v britském případě se jednalo o 2% na 50 let 
při půjčce 3 miliardy a 750 milionu dolarů. Tamtéž, str. 46 
105 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes, str. 46 
106  Wall, Irvin M: Les accords Blum-Byrnes. La modernization de la France et la guerre froide, str. 47 
107 Margariaz, Michel: Autour des accords Blum-Byrnes. Jean Monnet entre le consensus nationl et 
consensus atlantique, str. 465 
108 Tamtéž, str. 467 
109 Nepatrná pozastavení růstu byla zaznamenána v letech 1951 a 1956-1957 v souvislosti  s Korejskou 
válkou, respektive s válkou v Alžíru. Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str.66 
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se stát rozhodl k privatizaci mnoha klíčových  podniků včetně těch energetických. 

Pětileté plánování hospodářství se tak stalo součástí ekonomických poměrů. Nicméně 

nízká nezaměstnanost, stabilní hospodářský růst a stabilní státní rozpočet vděčí za svou 

existenci především Marshallovu plánu a vytvoření společného evropského trhu 

očátkem padesátých let.110 

 

.2 Revize Blum-Byrnesových dohod 

 smlouvu 

ršení své platnosti, na jehož základě mělo podle dodatku 

                      

p

4
 

          Netrvalo dlouho a požadavky revize Blum-Byrnesových dohod se začaly ozývat 

z rozličných stran. V první polovině roku 1948 se touto otázkou začala podrobněji 

zabývat francouzská vláda, jež se rozhodla zrušit platnost dohod a regulovat  přístup 

americké kinematografie novým režimem. V květnu byl tento návrh odsouhlasen 

zástupci Spojených států a následně 16. září stejného roku došlo v Paříži k jeho 

oficiálnímu potvrzení. Ze strany Francie se na realizaci smlouvy podílel především 

ministr pro průmysl a obchod Robert Lacoste, jenž už dříve zmínil své pochybnosti o 

účinnosti kvót a zároveň se snažil o poskytnutí příznivější finanční podpory 

francouzskému filmovému průmyslu. Ze strany Spojených států pak tuto

stvrdil svým podpisem americký velvyslanec ve Francii Jefferson Caffery.111 

     Tato nová smlouva, nazvaná jednoduše Francouzsko-americká smlouva o 

kinematografii 112 , ve svém textu uváděla, že francouzská vláda informovala vládu 

americkou o nezbytnosti „zvýšit čas rezervovaný originálním francouzským filmům“, 

protože se Francie stále nachází ve stavu „řešení svých plateb a potíží spojených 

s opětným začleněním do poválečných ekonomických podmínek“ spojených se špatnou 

situací filmového průmyslu.113 Blum-Byrnesovy dohody se navíc po dvou letech svého 

trvání ocitly v momentě vyp

smluv dojít k přezkoumání.  

     Ve stejný den, 16 září 1948, zároveň Národní shromáždění, které již předpokládalo 

založení speciálního filmového fondu, schválilo první zákon na pomoc francouzskému 

filmovému průmyslu, především filmovému tisku, producentům francouzského filmu a 

                           

um-Byrnes…, str.46 
icain sur le cinéma . 

110 Tamtéž, str. 66 
111 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Bl
112 Accord franco-amér
113 Tamtéž, str. 46-48 
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provozovatelům kin. 114 Tento zákon, který ve své podstatě rozhodl o doplňkové dani na 

každou vstupenku do kina, potvrzuje, že stát vzal do úvahy nutnost finanční pomoci 

pro 

ce 1954 pod novým názvem FDIC 118  a 

                                                

francouzské kinematografii.115  

     Podle nového ujednání se tedy na další čtyři roky francouzské filmy měly promítat 

pět týdnů v trimestru, 121 dalších mělo být amerického původu zatímco zbylých 65 

z ostatních zemí.Toto znatelné zlepšení situace nicméně v danou chvíli  zainteresovanou 

veřejnost příliš neuspokojilo. Podle některých totiž nynějších 38% francouzských filmů 

na plátnech stále nebylo dostačujících. Nicméně výsledky první poloviny roku 1950 

jasně ukázaly, že se v průměru v celé Francii pouze 4,14 týdnů rezervují 

francouzskou projekci a například v samotné Paříži se jednalo jen o 3,77  týdnů.116 

        Revize samotných smluv by nicméně nestačila k oživení produkce. O tu se 

zasloužil již zmiňovaný podstatný krok vlády z 28. září 1948,  jenž uložil zvláštní 

dodatkovou daň na každou zakoupenou vstupenku a zároveň  taxu na dovezené filmy, 

jež se zvětšovala v závislosti na jejich délce. Tento speciální příspěvkový fond byl tak 

spravován C.N.C. a podporoval veškeré žadatele v rámci kinematografické branže, kteří 

obdrželi první peníze v lednu 1949. Ovšem i tento projekt si vysloužil kritiku některých 

oponentů. Protekcionalistické opatření zajišťující plnou zaměstnanost filmovému 

průmyslu bylo napadáno především po ukončení smluveného období v roce 1953, kdy 

po vyšetřování vyšly najevo pochybné praktiky ze strany  některých finančníků a 

producentů. Na to reagoval ministr pro průmysl a obchod M. Lacoste, jenž odmítal 

v takové míře sponzorovat průmysl, který si to podle něj nezaslouží a dodal, že: „Zákon 

měl za úkol poskytnout období úlevy filmovému průmyslu, během něhož mělo dojít 

k obnovení disciplíny a organizace. Nejen že průmysl nevyužil této šance, ale zneužil 

příležitosti pro vystavení nových sporný smluv.“117  Navzdory těmto pochybnostem, 

zákonodárná pomoc byla potvrzena  v ro

pokračovala svou činnost do roku 1959.119 

    Na začátku padesátých let se také proměnila i francouzsko.americká filmová 

spolupráce. Roku 1952 francouzská vláda přijala unilaterálně dekret zavádějící 

promítání 138 zahraničních filmů ročně na místo 186. Tento postoj dokládá opravdovou 

filmovou politiku francouzské vlády. Ta zároveň znovuotevřela jednání s americkou 

 
114 Jeancolas, Jean-Pierre: L'Arrangement Blum-Byrnes …, str. 40-41 
115 Prédal, René: Le cinéma francais depuis 1945, str. 36 
116 Hubert-Lacombe, Patricia: Le cinéma francais dans la guerre froide 1946-1956, str. 51-52 
117Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, srt.77 
118 Fonds de Développement de l’Industrie Cinématographique – Fond pro rozvoj filmového průmyslu 
119 Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str.  77 

 28   



 

stranou o nových podmínkách vstupu na filmový trh a podíl se tedy ustálil na 90 

dabovaných filmech za rok na místo 121. Zároveň se počítalo s finanční pomocí pro 

filmovou koprodukci mezi oběma zeměmi. Přestože si toto ujednání nevysloužilo 

zdaleka takovou pozornost, jednalo o podstatný krok, kterým se Francie potvrdila jako 

ne

zhodně neohrožovala svou 

do

h 

států a Itálie, ale na francouzské filmy chodilo do kina přibližně třikrát více diváků.123 

 

                                                

závislý a svobodný partner proti americké kinematografii.120 

Současně je také zřejmé, že z již zmiňovaných důvodů neměl francouzský filmový 

průmysl důvod k nespokojenosti. Nejenže návštěvnost dosahovala rekordních výsledků, 

zároveň však získal pro sebe chráněný trh a nemalou státní dotaci, jež v mnoha 

případech přesahovala až 20% celkových nákladů. 121  Je nutné ještě zmínit celkové 

procento promítaných filmů v následující éře. Zatímco v letech 1947-1948, tedy 

v letech po uvedení Blum-Byrnesovy dohody v platnost, kleslo procento francouzských 

filmů na trhu z 64% na 25%, počátkem padesátých let se toto číslo zvětšilo a ustálilo se 

na 30%. Na druhou stranu americká produkce zaujímala na konci čtyřicátých let až 54% 

veškerých filmů vysílaných ve francouzských kinech, zatímco v následujícím desetiletí 

se toto procento pohybovalo jen mezi 35-40% a od konce padesátých let zaznamenalo 

trvalý sestup. Tím pádem americká kinematografie ro

minancí francouzský trh, jak se dříve někteří obávali.122 

Další důležitý indikátor úspěšnosti francouzské kinematografie je bezesporu ukazatel 

nejvíce navštěvovaných filmů. V padesátých letech totiž ze šedesáti nejúspěšnějších 

filmů ve výdělečnosti jich patřilo pouze devatenáct americké výrobě zatímco třicet 

jedna francouzské či francouzsko-italské koprodukci, což znamenalo 55% tržeb z 30% 

celkového podílu na trhu. Nejúspěšnější zahraniční filmy pocházely sice ze Spojenýc

 

 

 

 

 
120 Billard, Pierre: L'age Classique Du Cinema Francais. Du Cinéma Parlant À La Nouvelle Vague (1928 
- 1959), str. 518-519 
121 Crisp, Colin: The classic french cinema 1930-1960, str. 82 
122 Tamtéž, str. 82 
123 V průměru na francouzský film přišlo 1 729 000 diváků, zatímco pouze 556 000 na každý zahraniční 
film. Tamtéž str. 83 
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Závěr 
 

Problém týkající se extrémní ochrany francouzské kultury se nadále několikrát 

odrazil  v zahraniční politice a jeho vyvrcholení nastalo počátkem devadesátých let 

v podobě tzv. l'exception culturelle française neboli francouzské kulturní výjimky. Tato 

situace také dokazuje schopnost vlády kontrolovat údajné francouzské hodnoty a nebrat 

příliš v potaz názor společnosti, jež se tolik nestrachuje o ztrátu své francouzské identity 

konzumováním americké kultury a naopak ji spíše vyžaduje. Ať se to politikům líbí 

nebo ne, zaoceánská kultura má pro většinovou evropskou společnost neodolatelnou 

energii sloužící jako impuls modernity po celém světě. Je jen otázka, jestli tento 

kritizovaný, přesto přirozený jev mohou ovlivnit v době internetu politická rozhodnutí. 

Je zřejmé, že už ani snaha kulturních odborníků  a některých politiků v druhé polovině 

čtyřicátých let příliš veřejné mínění neovlivnila a naopak Blum-Byrnesovy dohody 

umožnily to, na co filmoví diváci čekali po celou válku.       

        Ve francouzské historii tak mají Blum-Byrnesovy dohody své komplikované místo. 

Jejich interpretace byla často emocionálně podbarvována a negativně směřována proti 

politikům, kteří hájili spíše praktické zájmy země tehdejší doby. Ihned po uvedení 

Blum-Byrnesových dohod v platnost se začalo ozývat mnoho odlišných hlasů, které 

buď odsuzovaly nedostatek financí poskytnutý Spojenými státy, z větší části ovšem 

vyjadřovaly svou nespokojenost s pronikáním amerických hodnot do způsobu života a 

kultury. Po několika měsících své existence si vysloužily Blum-Byrnesovy dohody 

kritiku ze strany těch, kteří v nich spatřovali způsob Spojených států jak ovlivňovat 

kulturní a společenskou scénu a v některých otázkách i situaci politickou. Katastrofa, 

jež by způsobila zánik francouzské kinematografie, se nicméně nekonala. 

Přestože v obecném povědomí jsou často považovány tyto dohody jako krok 

k americké kulturní expanzi, po pečlivějším průzkumu se může zdát více zřejmé, že 

poválečný vliv Spojených států v Evropě byl nezadržitelný fenomén a Blum-Byrnesovi 

dohody se staly jen jeho malou součástí. Většina společnosti si naopak sledování 

hollywoodských filmů z válečných let vyžadovala a pronikání amerického vlivu po 

osvobození se pro ně stalo přirozenou součástí a vítanou změnou. Současně tato lavina 

hollywoodských snímků neměla dlouhé trvání a odezněla již v roce 1948. Na počátku 

let padesátých se národní filmařský průmysl zotavil natolik, že se mu dařilo na domácí 
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scéně mnohem lépe konkurovat americkým filmům než jiné Evropské státy.124  Ani 

samotná existence Monnetova plánu a snaha obdržet dostatečnou sumu peněz na jeho 

realizaci pomocí Blum-Byrnesových dohod se nesetkala s očekávaným výsledkem a 

Francie na náležitou obnovu svého hospodářství a vyrovnání se s ekonomickou krizí 

musela počkat do realizace Marshallova plánu. Nicméně pokud vezmeme v úvahu 

dobovou situaci, politické a finanční zázemí, jež se spojovaly s nejasnými vyhlídkami 

do budoucna, je nutné Blum-Byrnesovy dohody hodnotit jako důležitý přelom ve své 

době, jenž započal impulzy k revizi financování francouzského filmového průmyslu a 

zároveň umožnil krok k pozdějšímu přátelskému vytváření francouzsko-amerických 

vztahů. 

 

Summary  
 

     This thesis, Political and Cultural Background of Bum-Byrnes Agreement, attempts 

to explain the main problems in postwar France, which made the specific conditions of 

the Blum-Byrnes agreement necessary. After World War II, France was in a difficult 

financial situation which the government tried to resolve by implementing the Monnet 

Plan, an economic project. The United States was the only country that was able to 

provide the required financial support, but in exchange, France had to open its cinemas 

to Hollywood three weeks out of each month. French filmmakers and some politicians 

were afraid that this would mean the end of French film production and would lead to 

Americanization of French culture, and therefore they criticized this questionably 

crucial governmental measure. However, the promised amount of money turned out to 

be insufficient for postwar reconstruction and so France had to wait until the Marshall 

Plan was introduced. Although French cinema went through a little decrease in 

production, the main cause of this was the disastrous economic situation and French 

cinema recovered quite quickly. 

The first chapter of my thesis deals with the postwar economic and political situation 

after the War and tries to describe the domestic problems of French politics. Here we 

will also find a detailed characterization of Monnet Plan and an explanation of how it 

came to be.  

                                                 
124 Bill Grantham: America the menace: France's feud with Hollywood, str. 4 
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The second chapter presents the circumstances and conditions under which the Blum-

Byrnes agreement was signed in Washington. The topic of this chapter also refers to the 

international cinematographic relations that the United States had with other European 

countries and the invasion of Hollywood movies in Europe in general. 

The third chapter focuses briefly on the history of French-American film relations 

after World War I and regime of film quotas. It also tells us about the immediate press 

reaction and inconsistent response from society. 

    The final chapter concentrates mostly on the evaluation of the Blum-Byrnes 

agreements’ impacts and its revision after two years of being in place. The revision 

process was also sped up by riots of most of the movie specialists and employees in the 

film industry who where afraid of the Americanization of French culture, a diminution 

of French film production or the loss of their jobs.  

This thesis attempts to show the contrast between the desires of population and the 

movie production experts during World War II. Hollywood movies were forbidden in 

French cinemas but the public longed to see them and was not concerned with 

ideological problems, and so they welcomed the conditions of the Blum-Byrnes 

agreement. It is true that this agreement is very often presented as a step towards 

American cultural expansion; however, this was an inevitable phenomenon in which the 

Blum-Byrnes agreement played only a minor role. If we take the economic factors of 

this period into consideration, this agreement not only lead to the French government 

taking more care towards France’s movie industry, but also to the development of an 

increasingly friendly French-American relationship. 
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