
Abstrakt 

Disertační práce „Brandtova východní politika“ se zabývá konceptem Brandtovy zahraniční 

politiky vůči východní Evropě. Tato koncepce nebyla pouze krátkodobým plánem po jeho 

nástupu do vládních funkcí po roce 1966, ale týkala se samotné podstaty chápání politiky 

Willyho Brandta. Práce se dívá na výše uvedené téma ze tří pohledů. Prvním oblast tvoří 

ideovo-teoretická rovina, jež se soustředí především na analýzu dlouhodobých trendů 

v Brandtově východně politice. Proto se kriticky vymezila vůči dosavadním přístupům, které 

aplikují tuto koncepci pouze na období 1969-1974, kdy Brandt stál v čele SRN, ale také vůči 

pracím, které za počátek východní politiky považují druhou berlínskou krizi a stavbu 

berlínské zdi. Jedním z dílčích závěrů práce je, že kořeny Brandtovy východní politiky je 

nutno hledat již v jeho pobytu v emigraci v Norsku a Švédsku, neboť zde Brandt získal 

základní představy o fungování parlamentní demokracie a významu evropské spolupráce pro 

poválečnou obnovu Evropy a Německa. Díky tomu, že období druhé světové války nestrávil 

na území Německa, stal se symbolem „jiného, lepšího“ demokratického Německa po roce 

1945. Pobyt v emigraci mu také napomohl, aby se mohl profilovat jako novinář se zájmem o 

zahraniční politiku, což mu později velmi pomohlo při sestavování jeho politických projevů a 

přednášek. 

Následné období jeho pobytu v Berlíně znamenalo pro jeho koncepci východní politiky 

zásadní přínos vycházející z každodenní zkušenosti se životem v rozděleném Berlíně pod 

trvalým tlakem Sovětského svazu. Na základě zkušenosti s první berlínskou krizí a povstáním 

ve východním Berlíně v roce 1953 definitivně odmítl jakékoli optimistické posuzování 

komunismu a zahraniční politiky Sovětského svazu. Zároveň si uvědomil důležitost udržení 

demokracie a vazby západního Berlína na západní Německo, a proto podpořil všechny kroky 

bonnské vlády směřující k integraci SRN do západoevropských vojenských a hospodářských 

struktur. Ovšem zároveň nesouhlasil s většinou politiků v SRN s tím, že nejlepším krokem 

pro suverenitu západního Německa bylo přerušit všechny kontakty s východní částí Německa. 

Právě na základě své zkušenosti z Berlína si byl vědom toho, že na toto rozhodnutí vlád 

doplatí především obyčejní Němci v obou částech Berlína, proto přidal do své koncepce 

východní politiky zásadní pojem „koexistence“, což bylo označení pro mírové soužití dvou 

odlišných systémů. Ovšem aby tento systém mohl efektivně fungovat, musel se nejdříve 

změnit mezinárodní systém, který by už neupřednostňoval vojenskou konfrontace, ale byl by 

postaven na pevných základech míru, jež by umožnil změnit vztahy mezi oběma 

ideologickými bloky. Proto se již v polovině padesátých let 20. století stal přívržencem tzv. 

détente, které do popředí stavělo uvolnění a dialog.  



Pojem koexistence se měl dotýkat především soužití běžných lidí, kteří řeší své každodenní 

problémy a nezajímají se o „velkou“ politiku. V tomto pojetí Brandt preferoval tzv. politiku 

malých kroků, která spočívala v tom, že politici, kteří se nedokázali shodnout na klíčových 

mezinárodních otázkách, se soustředí na malé legislativní úkony, které ulehčí život 

obyčejným lidem na obou stranách železné opony. Stavba berlínské zdi v roce 1961 pro něho 

neznamenala zásadní šok, velké zklamání zažil spíše z reakce západních velmocí na tento 

krok SED, neboť západní státy i německá vláda v podstatě nepodnikly žádné konkrétní kroky 

vůči tomuto bezprecedentnímu porušení mezinárodních dohod. Brandt to chápal jako 

potvrzení své dosavadní politiky, jež vycházela z toho, že znovusjednocení Německa není 

možné v krátkodobém horizontu, a proto je důležité pokračovat v politice koexistence a 

politiky „malých kroků“. Svoji koncepci východní politiky Brandt představil na svých dvou 

přednáškách na univerzitě v Harvardu, kde vedle výše uvedených bodů doplnil ještě dva 

důležité body. Prvním bodem Brandt naznačil, že jeho koncept není pouhým potvrzením 

mezinárodní státu quo v Evropě po roce 1945, ale možné uznání státu quo je pouze nutným 

předpokladem k jeho následné změně. Druhá novinka spočívala v termínu transformace, čímž 

myslel, že právě skrze kontakty na úrovni kultury, vědy, techniky, byznysu, lze uvažovat o 

možné proměně komunismu, kterou neprovedou západní státy ve válečním střetu, ale vlastní 

obyvatelé východní bloku. 

Druhý globální pohled na Brandtovu východní politiky souvisí s nutnou změnou 

mezinárodního systému studené války v šedesátých letech 20. století, neboť jeho koncepce by 

se nemohla uskutečnit v období „horké“ fáze studené války v padesátých letech 20. století, 

neboť to se stále hovořilo o nebezpečí válečného konfliktu. Teprve začínající období 

šedesátých let s důrazem na komunikace, dialog a spolupráci umožnilo praktické využití 

Brandtova konceptu. Ve změně mezinárodního systému hrály klíčovou roli nestátních aktérů, 

kteří zásadním způsobem ovlivnili ideovou proměnu západoněmecké společnosti a její pohled 

na východní Evropu. Práce analyzuje především motivace německo-polského církevního 

dialogu v polovině šedesátých let 20. století a aktivity odsunutých Němců z východní Evropy 

po roce 1945 v západoněmecké společnosti na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. 

Poslední rovina se zabývá praktickým uplatněním Brandtovy východní politiky při samotném 

vyjednávání s východoevropskými státy. Práce prokázala, že se západoněmecká vláda snažila 

přistupovat ke každému státu zvlášť a se specifickými požadavky. V případě rozhovorů se 

Sovětským svazem západní Německo přistoupilo na uznání poválečného statu quo, neboť si 

od smlouvy se SSSR slibovalo uvolnění ve vztazích mezi SRN a jeho východními sousedy. 

Jednání s Polskem se nesla v atmosféře vyrovnání s minulostí nacistických zločinů a uznání 



německo-polské hranice na řekách Oder-Neiβe. Rychlé uzavření smlouvy, které bylo 

korunováno památným „pokleknutím“ Willyho Brandt ve Varšavě, umožnila především 

celková změna v německo-polských vztazích, která nahradila dosavadní konfrontační přístup 

dialogem a kooperací, což se týkalo především hospodářské oblasti. Rozhovory s východním 

Německem byly velmi komplikované, neboť se dotýkaly řady vnitroněmeckých otázek. 

Výslednou dohodu umožnil především souhlas západního Německa s mezinárodním uznáním 

východní Německa. Nejdéle trvalo jednání s Československem, přestože mezi oběma zeměmi 

neexistoval žádný závažný problém, ale celé tři roky trval spor o formulaci neplatnosti 

mnichovské smlouvy z roku 1938. Vedle těchto separátních smluv Brandt dosáhl velkého 

úspěchu také v tom, že se pod jeho tlakem sešly zástupci poválečných vítězných velmocí a 

podepsali smlouvu o novém statutu západní Berlína, díky kterému se konečně stal součástí 

SRN a suverénním územím ve východním bloku.  

Závěr práce hodnotí přínos Brandtovy východní politiky. Přínos jeho koncepce práce vidí 

především v dopadech Brandtovy zahraniční politiky na západoněmeckou společnost, neboť 

západoněmecká společnost její podporou prokázala vlastní „dospělost“ a sebeuznání. Úspěch 

SPD ve volbách v roce 1972 dokázal, že západoněmecká společnost se zcela smířila a sžila se 

SRN a již nepreferuje znovusjednocení. Na druhé straně však východní politika nesplnila 

několik cílů, se kterými ji Brandt spojoval. Západní Německo sice uznalo poválečný status 

quo, ale již nedokázalo zahájit transformaci komunistických režimů. Také otázka zlepšení 

života běžných občanů je velmi diskutabilní, neboť východoevropské státy chápaly podepsané 

smlouvy se SRN jako německý ústupek a jeho uznání poválečné reality. Dalšímu 

prohlubování spolupráce se velmi obávaly, neboť měly strach především z toho, že by to 

mohlo ohrozit jejich monopolní moc. 

 


