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Anotace (abstrakt)
Disertační práce se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních
styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou
Německo (SRN) v 60. letech 20. století.
Úvodní kapitola obsahuje popis metodologie, rešerši pramenů a literatury, přesné
časové a teritoriální vymezení tématu a rozbor pojmu kultury a její role v mezinárodních
vztazích včetně stručného nástinu rozdílných přístupů realistické a liberálně-idealistické
tradice teorie mezinárodních vztahů k dané problematice. Druhá kapitola je věnována popisu
vývoje světové situace ve zkoumaném období, politickému a kulturnímu vývoji v ČSSR a
SRN a utváření jejich zahraniční politiky ve vztahu ke konkurenčnímu studenoválečnému
mocensko-politickému bloku. Třetí kapitola shrnuje rozvoj politických, ekonomických a
kulturních styků mezi oběma zeměmi ve zkoumaném období a stručně popisuje vliv existence
Německé demokratické republiky (NDR) a zvláštního statusu Západního Berlína na jejich
podobu. Čtvrtá kapitola se podrobně zabývá vztahem mezi ČSSR a SRN na poli filmu a
výtvarného umění a v závěru práce autorka sumarizuje své dosavadní poznatky.
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Abstract
This dissertation deals with the role of culture in international relations and cultural
interaction between the Czechoslovak Socialist Republic and the Federal Republic of
Germany in the 1960s.
The first chapter contains the description of methodology, literature and resources
retrieval, exact time and territorial definition of the topic, analysis of the term "culture" its
role in the international relationships and a brief overview of differences between the realistic
and liberal international relation theory approches to the problem. The second chapter
describes the global situation in the given period, political and cultural development in the
Czechoslovak Socialist Republic and the Federal Republic of Germany and formation of their
foreign policy towards the opposing cold-war camp. The third chapter summarizes the
progressing political, economical and cultural contacts between the two countries and briefly
mentiones the impact of existence of the German Democratic Republic and West Berlin on
mutual relations. The fourth chapter elaborates on the Czechoslovak-Westgerman contacts in
the field of film production and visual arts. In the last chapter the author summarizes her
previous findings.
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"Mit Politik kann man keine Kultur machen,
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1. Úvod
1.1. Cíle a struktura práce
Slovo „kultura“, denně pouţívané v běţné mluvě, médiích i odborných publikacích a
periodikách, se řadí mezi významově nejbohatší, nejčastěji pouţívané, ale také nejméně
jednoznačné pojmy. 1 Jeho obsah se neustále proměňuje, liší se podle situace, pozice
mluvčího, druhu a data vydání díla, kontextu diskuse, ve kterých se vyskytuje. Ve
společenských vědách zaujímá pak mnohavrstevný termín „kultura“ místo jedné z centrálních
kategorií.
Hraje však kultura významnou roli i v mezinárodní politice a interakcích mezi státy a
národy? Vědci, zabývající se danou oblastí, historikové, politologové, zastánci klasických
teoretických škol mezinárodní politiky – realistické a liberálně-idealistické - se v odpovědích
na tuto otázku zásadně rozcházejí. Cílem této práce je objasnit roli kultury ve zcela
specifickém kontextu – v bilaterálních vztazích mezi dvěma státy, Československou
socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20.
století.
Vztah Čechů a Němců, historicky úzce provázaných středoevropských národů,
procházel od počátku 19. století turbulentním vývojem, charakterizovaným neustálým
vzájemným stýkáním a potýkáním. V polovině 20. století byl pak fatálně poznamenán
traumaty nacistické okupace českých zemí a následného vysídlení německé menšiny z Čech.
Na hranicích mezi Československem a nově vzniklou SRN vyrostla ţelezná opona a
problematický poměr Prahy a Bonnu, hlásících se k antagonistickým studenoválečným
blokům, dále zhoršovala hluboká vzájemná nedůvěra a nepřátelská propaganda. Za tohoto
stavu nebyl mezi oběma zeměmi klasický politický a diplomatický dialog vůbec navázán.
Komunikace mezi občany obou států však zcela neutichla. Po pokusu o co nejsilnější
izolaci Československa od Západu v první polovině 50. let přišel pro sovětský blok
přelomový rok 1956, na který byl svolán XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu
(KSSS). Na tajném zasedání se v poslední den jeho konání, 25. února 1956, distancoval ve
svém slavném projevu „O kultu osobnosti a jeho důsledcích“ generální tajemník KSSS Nikita

1

Srov. například Hudson 1997, 2-4, Reeves 2004 1-4
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Sergejevič Chruščov2 od období stalinismu. Sjezd navíc vyhlásil novou doktrínu „mírové
koexistence“ ve vztazích se Západem, která měla posunout soupeření obou bloků z vojenské
roviny na úroveň mírového souţití a soutěţení, zejména v ekonomické oblasti. Chruščovův
projev bezprostředně otřásl světovým komunistickým hnutím, vyvolal pohyb směřující
k povstání v Maďarsku, změnu politické špičky v Polsku a předznamenal roztrţku Sovětů
s komunistickou Čínou. Dopad XX. sjezdu na situaci v tehdejším Československu nebyl
zdaleka tak dramatický. Následovala po něm mírná liberalizace poměrů, kterou koncem 50.
let vystřídalo nové, nicméně krátkodobé utuţení reţimu. Přibliţně od roku 1958 začal také
výrazný rozmach československé kultury, který se odehrával souběţně s postupným, ale
přerývaným uvolňováním ve všech oblastech ţivota a trval aţ do zavedení „normalizačního“
reţimu v roce 1969. Právě kultura, umění a jejich představitelé byli po celé toto období
hybnou silou, která utvářela rodící se občanskou společnost a poskytovala jí „sebereflexi a
sebevědomí“. 3
K opravdu výrazné změně došlo v tehdejší ČSSR, do té doby věrném spojenci Moskvy
a Východního Berlína, aţ kolem let 1962 aţ 1963.4 Špatná hospodářská situace země a
zmírnění napětí mezi studenoválečnými soupeři přinutily špičky strany a státu k nastartování
reformních změn, provázených nebývalým kulturním uvolněním a rozkvětem, ale i
zmírněním pravidel pro vycestování do „kapitalistické ciziny“ a vízových předpisů pro
západní turisty. 5 Toto období „zlatých šedesátých“ trvalo aţ do vstupu vojsk Varšavské
smlouvy do ČSSR v srpnu roku 1968 (respektive do utuţení zmíněného normalizačního
reţimu v letech následujících). Roky relativně větší tvůrčí svobody pro umělce, otevření
přístupu k moderní západní produkci, usnadnění cestování, studentských výměn apod. byly i
časem zásadního rozvoje kulturních kontaktů mezi Československem a tehdejší SRN. Proto
v nich spočívá hlavní těţiště této práce. Reálie let 50. jsou v textu zmiňovány jen stručně,
převáţně v kontrastu se zkoumaným obdobím, podobně jako vývoj ochladlých vztahů PrahaBonn v 70. letech, které jsou v dějinách vztahů obou zemí významné především z hlediska
diplomatického a smluvního.
Praha sice v 60. letech do značné míry přehodnotila svůj rigidní postoj vůči Západu,
atmosféra uvolnění se ale do jejího vztahu k Bonnu promítla jen částečně. Jak jiţ bylo
2

Chruščov, Nikita Sergejevič. 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu. Zpráva o činnosti ÚV KSSS 20.

sjezdu strany, referát N.S. Chruščova. Praha, 1956
3

Janoušek 2008, 13

4

Pešek in Heiss 1998, 93; Janoušek 2008, 23
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Rychlík 2007, 65-9
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zmíněno, mezi oběma zeměmi nebyly navázány diplomatické styky, jejich poměr zůstával
zatíţen traumaty nedávné minulosti a tón občasné oficiální komunikace zůstával nadále velmi
chladný. Vztah ČSSR a SRN měl navíc svá další výrazná specifika. Především nebyl
standardním bilaterálním vztahem dvou suverénních států. Obě sousední země byly v té době
příslušníky dvou odlišných a soupeřících mocensko-politických táborů a jejich existence byla
do značné míry závislá na jejich spojencích. Vnitřní disciplína byla samozřejmě mnohem
tuţší v rámci socialistického bloku, direktivně ovládaném Moskvou. Sovětské vedení si
nárokovalo vliv na všechny oblasti ţivota svých východoevropských satelitů a koordinovaný
postup „bratrských“ zemí vůči „nepřátelskému“ západu patřil přirozeně mezi jeho hlavní
priority. Politiku socialistických zemí vůči Bonnu se navíc (s větším či menším úspěchem)
permanentně snaţil ovlivňovat i Východní Berlín, prosazující své vlastní zájmy. 6 V 60. letech
to byl především záměr co nejvíce oslabit a izolovat Spolkovou republiku a získat co nejširší
mezinárodní uznání pro NDR.
Také SRN byla pevně ukotvena ve „svém“ mocenském bloku. Její existenci
garantovaly západní vítězné mocnosti druhé světové války, které si v zemi ponechávaly jistá
práva. I kroky Bonnu se tedy do značné míry řídily ohledem na její spojence. Východ pak
minimálně ve svých proklamacích SRN vnímal jako lokaje Washingtonu a prodlouţenou ruku
NATO, případně rovnou „amerického imperialismu“.
Navzdory nepříznivým okolnostem se ovšem v průběhu 60. let mezi ČSSR a SRN
rozvinul intenzivní kulturní dialog. Autorka této práce vychází z předpokladu, ţe právě tento
dialog zásadním způsobem přispěl ke změně vzájemného vnímání obou zemí a do značné
míry suploval roli, kterou běţně hraje klasická diplomacie. Kulturu v její níţe vymezené
podobě proto pokládá za samostatný a relevantní faktor mezinárodních vztahů, který můţe
působit v oblastech, kde tradiční nástroje absentují nebo selhávají. Specifika tohoto působení
se snaţí zachytit a demonstrovat na konkrétních dobových příkladech z oblasti výměny mezi
SRN a ČSSR na poli filmu a výtvarného umění.
Celek práce je členěn do pěti kapitol. První z nich obsahuje kritické zhodnocení
pouţitých pramenů a literatury, specifikaci samotného pojmu kultury, jeho geneze, proměn a
vývoje, jeho relevance a reflexe v oblasti mezinárodních vztahů a jeho rozdílného vnímání
v odlišných společenských systémech (parlamentní demokracii typu SRN a reálném
socialismu tehdejšího Československa).

6

Schwarz 2004, 49-59
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Cílem druhé kapitoly je stručně shrnout obecnou mezinárodně-politickou situaci v 60.
letech 20. století, charakterizovat hlavní rysy vnitropolitického vývoje ČSSR a SRN v daném
období, specifika jejich kulturního ţivota a zahraniční (kulturní) politiky.
Jádrem práce jsou pak její třetí a čtvrtá kapitola, které se věnují vztahu obou zemí.
První z nich obsahuje charakteristiku politických a hospodářských styků mezi ČSSR a SRN,
v navazující části se zabývá třemi problémovými okruhy, které mimořádně silně ovlivňovaly
a určovaly vztah Praha-Bonn - existence druhého, „konkurenčního“ německého státu (NDR),
patřícího mezi „spřátelené země“ tehdejšího socialistického Československa, zvláštního,
k euroatlantickému táboru patřícího ostrova v nitru NDR, Západního Berlína, a last but not
least – přítomnost početné komunity poválečných německých vysídlenců z českých zemích
v SRN. Druhá polovina této kapitoly je věnována kulturní interakci mezi oběma státy a jejich
institucemi, vědci a umělci, která se v 60. letech rozvinula do šíře nesrovnatelné s předchozím
ani následujícím obdobím. Vzhledem k velkému počtu společných projektů zde nejsou
vyjmenovány všechny jednotlivé akce, spíše shrnuty hlavní charakteristiky československozápadoněmeckých styků v této oblasti. Čtvrtá kapitola se pak podrobněji zaměřuje na výměnu
ve dvou konkrétních kulturních oblastech, a to ve filmu a výtvarnému umění.
Závěr nabízí prostor pro vyvození a shrnutí obecných zákonitostí, kterými se kulturní
interakce mezi Československem a SRN v daném období vyznačovala a pro nalezení
odpovědi (či odpovědí) na otázku, proč dosáhla takových rozměrů – a v neposlední řadě – pro
verifikaci dvou zmíněných hlavních teorií (realistické a liberálně-idealistické) o roli kultury
v mezinárodních vztazích.

1.2. Metodologie
Tuto práci lze vnímat jako příspěvek k novým kulturním dějinám7, oboru, který se
rozvinul v 70. a 80. letech 20. století a jenţ se mimo jiné zabývá otázkou kolektivních
reprezentací, tím, co a jak o sobě jednotlivé společnosti ve své době navenek sdělovaly, o jaké

7

Historische Anthropologie, New Cultural History, neue Kulturgeschichte. Tento obor i další zmíněné obory

jsou podrobně definovány mimo jiné ve sbornících Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch,
vydaném Joachimem Eibachem a Güntherem Lottesem či v publikaci Geschichtswissenschaften. Eine
Einfünrung, vydané Christophem Cornelissenem (viz níţe).
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jejich produkty byl zájem a jaký chtěly vyvolat dojem na společenské či politické úrovni.
Cílem tohoto textu není rekonstruovat kulturní dějiny jednotlivých odvětví dané epochy
v duchu klasické kunsthistorie, ale spíše se zorientovat v příslušném politickém, kulturním a
vědeckém klimatu, analyzovat jeho témata, snaţit se z něj odvodit roli dobového politického
myšlení a posoudit úlohu jednotlivých společenských struktur. Kulturní produkce, její
moţnosti a výtvory, to, co bylo ve své době uznávané a podporované z veřejných prostředků,
vypovídá mnohé o společnosti, jejích prioritách, vnějších vztazích a jí samotné. 8 Stejně tak
jsou zajímavé i otázky směřující na komunikaci mezi národy – zkoumání její technické
stránky, jejích forem, intenzity, případné absence, forem skryté indoktrinace či naopak kritiky
vládnoucího reţimu.
Tato práce si tedy primárně neklade za cíl zkoumat a analyzovat vznik a obsah
jednotlivých uměleckých děl, ale spíše osvětlit společenskou roli dobové kulturní produkce a
její recepci. 9 Snaţí se zachytit, v jakých podmínkách jednotliví autoři svá díla tvořili, jaké
byly jejich inspirační zdroje, která díla si našla odezvu i za hranicemi daného státu. Co ve své
době vznikalo díky společenské či politické objednávce, případně jí navzdory, co bylo
podporováno či naopak zatracováno představiteli oficiální kulturní politiky a jakým způsobem
jiţ vzniklá díla zpětně ovlivňovala myšlení a vnímání dané společnosti. Zkoumání těchto
skutečností je důleţité mimo jiné proto, ţe autorita a moc kaţdého vládnoucího reţimu se do
určité míry odvíjí od toho, zda je o své legitimitě a svém raison d'être schopen přesvědčit
široké vrstvy obyvatelstva.10 Kulturní politika je zde definována jako soubor politických
zásahů do fungování kulturních institucí, jako oblast, jeţ vytváří podmínky pro tvůrčí
uměleckou činnost i chování společnosti, odpovídající charakteru daného politického
systému. Tyto podmínky realizuje ve dvou vzájemně propojených rovinách – pozitivní (to, co
podporuje) a negativní (to, co potlačuje). Hranice toho, co je vnímáno jako ţádoucí, nebo
naopak nepatřičné, přitom nejsou určeny jednou provţdy a v čase se výrazně mění. 11
Některé aspekty této práce spadají také do kontextu nových politických dějin.12 Ty se
na rozdíl od tradiční historiografie nezabývají pouze minulostí vysoké politiky, ale věnují se i

8

Dinges in Eibach;Lotter 2002, 184

9

Hübinger in Cornelissen 2000, 162-165

10

Chartier in Eibach;Lotter 2002, 204

11

Viz Knapík 2006, 7-8

12

Rozšiřování oblastí zkoumání oboru politických dějin od 60. let 20. století viz Cornelissen 2000, 133-144.
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vývoji dalších společenských skupin a úrovní. 13 Oblast kultury je zde jako níţe zmíněná soft
power vnímána nikoli jako samostatná jednotka, ale sféra závislá na politických rozhodnutích
a mocensko-ideologických limitech obou stran. V neposlední řadě má tato práce zmapováním
konkrétního výseku bilaterálních československo – německých vztahů přispět k dějinám
mezinárodních vztahů. Ty jsou nejpozději od 80. let 20. století vnímány také nejen jako
tradiční vrcholná politika, utvářená a vykonávaná prostřednictvím politicko-vojenských elit,
ale zahrnují i ostatní oblasti přeshraničních styků včetně hospodářství, kultury, otázek víry,
světových názorů, utváření vzájemných stereotypů apod.14
Při zkoumání pramenů byla pouţita historicko-kritická metoda, k analýze některých
podkladů byla vyuţita statistická data (př. kvantifikace kontaktů, publikací apod.) a metoda
komparace dobových skutečností - například s obdobím předchozím a následujícím či
s jinými zeměmi v regionu.

1.3. Prameny a literatura
Aţ do nedávné doby byly kulturní aspekty zahraniční politiky jejími praktiky i
teoretiky většinou opomíjeny. 15 Pokud jiţ byly zmiňovány, pak pouze jako přívaţek „vysoké“
diplomacie. Zájem badatelů o danou oblast vzrostl teprve v posledních letech, zvlášť
intenzivně zejména po teoristických útocích na New York a Washington v září roku 2001,
které znovu oţivily debatu o údajném světovém „střetu civilizací.“16 Tuto polemiku původně
vyvolal svojí stejnojmennou knihou v polovině 90. let 20. století vlivný americký myslitel
Samuel Huntington. K tématu role kultury v mezinárodních vztazích ve stejné době vzniklo
hned několik dalších publikací - sborník Culture and Foreign Policy17, editovaný americkou
politoloţkou Valerií M. Hudson, publikace The Return of Culture and Identity in IR Theory18,
13

A zároveň dějiny vysoké politiky nepovaţují za nadřazené ostatním oblastem historického zkoumání, spíše za

jeden z více důleţitých aspektů (úrovní rozhodování) , které je při zkoumání určitého historického období brát
v potaz. Zejména proto, ţe stát je jen jednou z forem mezilidských vztahů. Cornelissen 2000, 133-139
14

Cornelissen 2000, 143

15

Viz například Rittberger,Volker. Auswärtige Kulturpolitik – ein Stiefkind der Forschung? Dostupné z

http://www.ifa.de/i/dakp_rittberger.htm
16

Viz Yanik 2005, 472-474,Richterová 2004, 13; Schneider in Melissen 2005, 147-164

17

Londýn, 1997

18

Londýn, 1996
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vydaná Yosefem Lapidem a Friedrichem Kratochwilem či monografie Julie Reeves Culture
and International Relations19. Jejich autoři se ve větší či menší míře věnovali také rozsahu
samotného pojmu kultury v zahraniční politice. 20 Roli kultury jako „měkké síly“ ve světovém
kontextu rozvinul a na příkladu americké zahraniční politiky počátku 21. století přesvědčivě
demonstroval spolutvůrce neoliberální teorie mezinárodních vztahů Joseph S. Nye 21, bývalý
vysoký představitel Clintonovy administrativy. Poznání a povědomí o tématu výrazně rozšířil
i sborník The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations22, vydaný
nizozemským politologem Janem Melissenem a zahrnující pohled na veřejnou diplomacii
z hlediska pěti odborníků z různých zemí. V českém prostředí lze pak za nejpřehlednější
příručku pro orientaci v dané problematice i dalších teoretických přístupech k mezinárodním
vztahům označit knihu Petra Druláka Teorie mezinárodních vztahů.23
Ve Spolkové republice Německo vyšla první obsáhlá monografie o zahraniční kulturní
politice Kultur und Aussenpolitik: Handbuch für Studium und Praxis 24 teprve v roce 2005.
Její editor, tehdejší generální sekretář prestiţního stuttgartského Institutu pro zahraniční
vztahy (ifa) Kurt-Jürgen Maas, přizval ke spolupráci na ní tři desítky autorů, mimo jiné
bývalé vedoucí pracovníky kulturního oddělení bonnského ministerstva zahraničí Hildegrard
Hamm-Brücher a Bartholda C. Witteho. Maasova příručka navazuje zejména v pasáţích o
19

New York, 2004. Reeves v této monografii rovněţ podrobně rozebírá roli kultury za studené války, kdy

slouţila nikoli jako prostředek sblíţení mezi národy, ale primárně jako zbraň v ideologickém boji soupeřících
mocenských bloků o globální nadvládu.
20

Genezi pojmu kultury obecně, jeho historickému vývoji a významu “sféry ducha” pro lidstvo byla ovšem

věnována rozsáhlá literatura jiţ mnohem dříve. Jeho definicí se ve svých pracích intenzivně zabývali významní
myslitelé Wilhelm Dilthey (v knize Die Philosophie des Lebens), Johann Gottlieb Fichte (ve stati Pojem
vzdělance), Johann Gottfried Herder (ve Vývoji lidskosti) Sigmund Freud (v eseji O člověku a kultuře),
Immanuel Kant ve svých spisech Kritika soudnosti a K věčnému míru, Karl Mannheim v Ideologii a utopii,
Friedrich Nietzsche ve studii Menschliches und allzumenschliches Jenseits von Gut und Böse či Bronislav
Malinowski v souboru A scientific theory of Culture and other Essays. Jejich úvahy k tomuto tématu jsou
přehledně shrnuty a o další poznatky doplněny v Estetickém slovníku autorů Wolfharta Henckmanna a Konrada
Lottera (Praha, 1995) či v Dějinách antropologie, mimořádně rozsáhlé publikaci českého badatele Václava
Soukupa (Praha, 2000)
21

Soft Power. The Means to Sucess in World Politics. New York, 2004; Také NYE, Joseph S. Soft Power and

American Foreign Policy. Political Science Quarterly, 2/2004, s. 255-270
22

MELISSEN, Jan (vyd.). The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. New York, 2005

23

Praha 2003

24

MAASS, Kurt-Jürgen (vyd.). Kultur und Aussenpolitik: Handbuch für Studium und Praxis. Baden-Baden,

2005
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charakteristice a vývoji německé zahraniční kulturní politiky na starší dílčí studie ze 60. a 70.
let 20. století – především publikace sociologa Richarda M. Emgeho 25 a práci bývalého
ředitele kulturního oddělení bonnského ministerstva zahraničí Hanse Arnolda, 26 které ve své
době výrazně přispěly k debatě o reformě německé kulturní diplomacie. 27 Souběţně
s Maasovou

publikací

vznikal

sborník

Auswärtige

Repräsentationen.

Deutsche

Kulturdiplomatie nach 1945, vydaný mannheimským historikem Johannesem Paulmannem.
Paulmann v jeho úvodu přehledně shrnul vývoj německé zahraniční kulturní politiky od pádu
nacistické diktaury a autoři dalších příspěvků osvětlili některé mechanismy zahraniční
kulturní kooperace prostřednictvím krátkých, úzce zaměřených případových studií. 28 Ani
jedna ze zmíněných knih však neobsahuje porobné informace o kulturní interakci mezi
Spolkovou republikou a státy východního bloku v 60. letech 20. století. Ty byly pro účely této
práce čerpány zejména z materiálů berlínského Politického archivu Ministerstva zahraničních
věcí Spolkové republiky Německo (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts) který obsahuje
mimo jiné fondy někdejšího Kulturního oddělení (Kulturabteilung) a oddělení pro styky
s východními zeměmi (Ostabteilung).
K poválečným dějinám SRN existuje dnes tak rozsáhlá odborná literatura, ţe ji v celé
její šíři nelze zachytit. Ne všichni autoři se však podrobně zabýali i společenskými a
kulturními aspekty ţivota bonnské republiky. Mezi standardní práce se v kontextu dané
problematiky řadí monografie Deutsche Kultur 1945-200029 kulturního publicisty Hermanna
Glasera, čtvrtý svazek rozsáhlé publikační řady Die Geschichte der Bundesrepublik
25

Auswärtige Kulturpolitik. Eine soziologische Analyse ihrer Funktionen, Bedingungen und Formen. Berlin,

1967
26

První z nich, Kulturexport als Politik? Aspekte auswärtiger Kulturpolitik (Tübingen/Basel, 1976) poskytuje

základní přehled o vývoji zahraniční kulturní politiky po roce 1945 a úvahu bývalého diplomata o problémech na
tomto poli. Ve druhé knize, Auswärtige Kulturpolitik. Ein Überblick aus deutscher Sicht (Mnichov, 1980)
shrnuje autor v krátkých kapitolách vzájemné ovlivňování kultury a politiky a líčí specifika kulturní politiky ve
vztazích východ-západ a sever-jih).
27

Ucelený přehled o starší literatuře k německé zahraniční kulturní politice poskytuje studie Pavlíny Richterové

Der lange Weg zum Dialog: ein Jahrhundert deutsche Auswärtige Kulturpolitik (1912-2001). In PEŠEK, Jiří
(vyd.). Studia territorialia VI/2004. Praha, 2005.
28

PAULMANN, Johannes (vyd.). Auswärtige Repräsentationen. Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945. Köln,

2005; Většina studií ve sborníku obsaţených je bohuţel tématicky vzdálená této práci Pro ni byly vyuţity
zejména příspěvky Petera Fässlera „Antifaschistisch“, „friedliebend“ und „fortschrittlich“: Botschaften und
Formen aussenwirtschaftlicher Repräsentation der DDR während der 1950er und 1960er Jahre a Sabine Horn
Documenta I. (1955): Die Kunst als Botschafterin der Westintegration?
29

Bonn, 2003
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Deutschland, editované Wolfgangem Benzem30, monografie Josta Hermanda Die Kultur der
Bundesrepublik Deutschland 1965-198531a publikace Axela Schildta.32 Přehledné pasáţe o
kulturním vývoji obsahuje rovněţ kompaktní a čtivá syntéza dějin SRN heidelberského
historika Edgara Wolfruma Zdařilá demokracie. 33
Obsáhlá

monografie

o

zahraničním

kulturním

působení

socialistického

Československa zatím nevznikla. Představu o způsobu jeho utváření lze proto získat zejména
z primárních pramenů, z prací zabývajících se vnitřní kulturní politikou, praţskou diplomacií
obecně a dalších dílčích studií. Relevantní dobové materiály uchovává Archiv Ministerstva
zahraničních věcí ČR (AMZV)34 a Národní archiv ČR (NACR). Z fondů Archivu
Ministerstva zahraničních věcí ČR se pro účel této práce jako nejpřínosnější ukázaly svazky
teritoriálního odboru zaměřeného na SRN a Západní Berlín, mimo jiné bohatá korespondence
mezi praţským ústředím a (do roku 1967 jediným) československým oficiálním zastoupením
v SRN, Československou vojenskou misí v Západním Berlíně. Bohuţel ne všechny materiály
ze zkoumaného období jsou v AMZV zpracovány a zpřístupněny badatelům – jako handicap
se jeví zejména nemoţnost nahlédnout do fondů „teritoriální odbory-obyčejné“ po roce 1964.
Z Národního

archivu

se

vzhledem

k dobové

dominanci

stranické

politiky

Komunistické strany Československa (KSČ) nad státní správou jeví jako přínosné zejména
materiály zařazené do fondů „Komunistická strana Československa - Ústřední výbor.
Předsednictvo ÚV KSČ 1962-1966“ a „Komunistická strana Československa - Ústřední
výbor. Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného - II. část“. V nich lze nalézt jak
dokumenty k řadě otázek

západoněmecko-československých vztahů (podrobně zejména

k tématu dlouholetých jednání mezi Prahou a Bonnem o výměně obchodních misí), tak
písemnosti týkající se přímo kulturních vztahů mezi oběma zeměmi a jednotlivým
uskutečněným akcím na tomto poli.

30

Frankfurt nad Mohanem, 1989

31

Mnichov, 1988

32

Zejména Deutsche Kulturgeschichte: Die Bundesrepublik von 1945 bis zur Gegenwart, kterou Schildt vydal

společně s Detlefem Siegfriedem (Mnichov, 2009) a publikace Rebellion und Reform. Die Bundesrepublik der
Sechzigerjahre (Bonn, 2005).
33

WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků aţ po dnešek.

Praha, 2008
34

Na Ministerstvo zahraničí byla v roce 1956 převedena hlavní zodpovědnost za zahraniční kulturní styky (viz

Knapík In Kováč;Marek;Pešek;Prahl 2009, 296).
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K vnitřní kulturní politice socialistického Československa vznikla jiţ celá řada prací,
které se ovšem vzhledem k šíři tématu zaměřují zejména na vývoj jednotlivých kulturních
odvětví, případně na určitý přesně ohraničený časový výsek. Základní vhled do počátků
poválečné kulturní politiky poskytuje rozsáhlá publikace spoluorganizátora slavné Liblické
kafkovské konference z roku 1963 Alexeje Kusáka Kultura a politika v Československu 19451956 (Praha, 1998), kritizovaná ovšem za redukci tehdejšího turbulentního vývoje na spor
mezi umírněnými a radikály uvnitř prokomunistické inteligence a pomíjení faktu, ţe se obě
tyto frakce společně podílely na likvidaci demokratických tradice české kultury a vyhlášení
dobové umělecké karantény. 35 Jednotlivá vývojová období poválečné kultury stručně, ale
přehledně charakterizují dva svazky Dějin české literatury 1945-198936 a problematice se také
systematicky věnuje badatel Ústavu historických věd Slezské univerzity Opava Jiří Knapík. 37
Dílčí charakteristiky kulturního ţivota zachycují i studie Jiřího Peška Kontinuität und
Diskontinuität in der tschechischen Kultur 1945-1965, publicisty a spisovatele Antonína
Liehma Anmerkungen zur tschechischen Kultur und Politik 1956-1968 a estetika Květoslava
Chvatíka Metamorphosen der Beziehung zwischen Ideologie und Literatur. Der XX. Parteitag
der KPdSU und seine Folgen für die tschechische Literatur. 38 Zajímavé příspěvky k tématu
obsahuje také sborník Češi a Němci: dějiny-kultura-politika, vydaný řezenskými slavisty
Markem Nekulou a Walterem Koschmalem a historikem Joachimem Rogallem v roce 2001
paralelně v Praze a Mnichově. Tato publikace obsahující několik desítek různých stručných
studií navázala na podobné vydavatelské počiny, které vznikly v kontextu německo-

35

Viz Knapík 2006, 63-66

36

Vydané v Praze v letech 2007 aţ 2008 pod vedením hlavního redaktora Pavla Janouška.

Primárně literatuře se věnuje i sborník Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání
a...zklamání (Praha, 2000), který však obsahuje i stati o československém filmu 60. let, ze kterých tato práce
čerpá.
37

Z Knapíkových statí poslouţila jako podklad pro tuto práci zejména kniha V zajetí moci. Kulturní politika, její

systém a aktéři (Praha, 2006). Tato publikace pro širší odbornou veřejnost se nezabývá klasickými dějinami
kultury, ale přednostně státnímu zásahy do jejího chodu. Popisuje dobovou kulturní praxi v Československu,
ukazuje také například krizové momenty celého systém či vliv světových událostí na domácí kulturní politiku.
Sice mapuje jen období do roku 1956, popisuje však mimo jiné i ideologické a institucionální základy
socialistické kulturní politiky (spolu se specifiky české kulturní tradice), jenţ do 60. let ve značné míře
přetrvávají.
38

Studie Jiřího Peška vyšla ve sborníku An der Bruchlinie. Österreich und die Tschechoslowakei nach 1945,

vydaném Gernotem Heissem v Innsbrucku v roce 1998, další dvě stati ve sborníku BEYRAU, Dietrich; BOCK,
Ivo (vyd.). Das Tauwetter und die Folgen. Kulturpolitik in Osteuropa nach 1956. Brémy, 1988.
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francouzských a německo-polských vztahů. Výlučně problematice cenzury se věnuje stať
Milana Bárty Cenzura československého filmu a televize v letech 1953-196839, otázkami
státního dohledu nad kulturní produkcí, periodiky a soudobou vědou se zabývali rovněţ
autoři studií publikovaných ve sborníku Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation. Grenzen
von Presse- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871.40 Na jeho
vzniku se podíleli badatelé (lékaři, germanisté, historikové, sociologové či právní
teorietikové) z praţské Karlovy Univerzity a Heinrich-Heine Universität Düsseldorf a
obsahuje 16 statí, které odhalují mechanismy cenzury v různých politických systémech v
Německu a českých zemích od konce 19. století.
Na poli výtvarného umění paří mezi základní příručky rozsáhlé Dějiny českého
výtvarného umění, období 60. let 20. století zachycuje konkrétně jejich šestý díl. 41 Hlubší
vhled do myšlení dané doby přináší komentované vydání důleţitých historických dokumentů
České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty.42 Základní publikací o vývoji
československého poválečného filmu a především o nové vlně 60. let je pak Umlčený film43
Jana Ţalmana (vlastním jménem Antonína Nováka), někdejšího dlouholetého šéfredaktora
významného časopisu Film a doba. Přesto, ţe tyto Kapitoly z bojů o lidskou tvář
československého filmu, jak zní podtitul, vznikaly za normalizačního reţimu, kdy jejich autor
neměl přístup k dotyčným snímkům ani k dalším pramenům, poskytuje Ţalmanova kniha
dondes překvapivě ucelený a plastický obraz o významné kapitole české kultury.
„Československému zázraku“ se obsáhle věnuje i soubor statí Démanty všednosti. Český a
slovenský film 60. let44 a svědectví současníka předních tvůrců nové vlny, spisovatele Josefa
Škvoreckého Všichni ti bystří mladí muţi a ţeny: Osobní historie českého filmu.45 Vedle
těchto autorů věnoval dané problematice značnou pozornost i výše zmíněný český publicista
Antonín J. Liehm, v 60. letech vedoucí zahraniční a filmové rubriky v Literárních novinách.
Přínosným pramenem pro poznání dobové situace na československé kulturní scéně jsou
nejen jeho esejisticky pojaté paměti Minulost v přítomnosti, ale také výbor rozhovorů
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Securitas imperii č. 10, Praha 2003
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Düsseldorf, 2005; Pro tuto práci byly přínosné zejména studie Volkera Zimmermana, Karla Malého a Jiřího

Peška.
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ŠVÁCHA, Rostislav; PLATOVSKÁ, Marie. Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958-2000. Praha, 2007
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ŠEVČÍK, Jiří; MORGANOVÁ, Pavlína; DUŠKOVÁ, Dagmar (vyd.). Praha, 2001
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ŢALMAN, Jan. Umlčený film. Praha, 2008
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Vydaný Stanislavou Přádnou, Zdenou Škapovou a Jiřím Cieslarem v Praze v roce 2002.

45

ŠKVORECKÝ, Josef. Všichni ti bystří mladí muţi a ţeny: Osobní historie českého filmu. Praha, 1991
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s představiteli nové vlny Ostře sledované filmy, který se měl původně čtenářům dostat do
rukou jiţ koncem 60. let, ale kvůli politickým okolnostem i dalším peripetiím nakonec vyšel
aţ v roce 2001. „Kultura a její význam pro utváření národní identity“ a jako „nositel a
oponent politických záměrů“ stála také v centru zájmu badatelů, kteří přispěli do sborníku o
německo-českých a německo-slovenských kulturních stycích od poloviny 19. století do
současnosti, vydaném česko-německou komisí historiků v roce 2009.46 Tato publikace přináší
nejen cenné střípky do mozaiky poznání daných bilaterálních vztahů, ale také studie o roli
kultury v různých společenských systémech.
Podrobnější přehled o celé šíři vývoje Československa (a okolních států) za vlády
komunistických stran zprostředkovávají monumentální a řadou ocenění ověnčená Dvě století
střední Evropy47 Jana Křena. Významný praţský historik v nich nabízí bliţší pohled na
politický,

ekonomický i

společenský vývoj v jednotlivých státech,

obohacený o

historiografické a další exkurzy. Výhradně na poválečnou zahraniční politiku Prahy jsou
oproti tomu věnovány publikace Rüdigera Alte Die Aussenpolitik der Tschechoslowakei und
die Entwicklung der internationalen Beziehungen 1946-194748 a Ţralok nebude nikdy tak
silný. Československá zahraniční politika vůči Německu 1945-1948 Jaroslava Kučery. 49 Obě
knihy sice svým časovým vymezením výrazně předcházejí této práci, nabízejí nicméně
moţnost poznat základní a přetrvávající rysy československého poválečného postoje vůči
Německu. Jejich vývoj Jaroslav Kučera dále sleduje ve studii Den Klassenfeind zum Nachbar:
Die tschechoslowakische Aussenpolitik gegenüber der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit
des Kalten Krieges, publikovaném ve sborníku Folgenlose Nachbarschaft?: Spuren der DDR-

46

KOVÁČ, Dušan; MAREK, Michaela; PEŠEK, Jiří; PRAHL, Roman (vyd.). Kultura jako nositel a oponent

politických záměrů: Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti.
Ústí nad Labem, 2009
47

KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha, 2006

48

Autor si v této knize, vydané v Mnichově 2003, klade především otázku, jaké vnitřní dynamika a které vnější

faktory způsobily to, ţe se Československo po druhé světové válce integrovalo do východoevropského bloku.
49

KUČERA, Jaroslav. Ţralok nebude nikdy tak silný. Československá zahraniční politika vůči Německu 1945-

1948. Praha, 2005; Přínosná je i další stať, časově předcházející stanovenému období – rigorózní práce Magdy
Gregerové Vývoj československo-západoněmeckých vztahů v letech 1949-1961: národní zájmy versus
socialistický internacionalismus (Studia territorialia VI/2004). Podobně jako publikace zabývající se obdobím
následujícím (např. monografie Radko Břacha Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973,
Praha 1994) nabízejí tato díla mimo jiné cennou moţnost srovnání se zkoumaným obdobím.
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Aussenpolitik in den deutsch-tschechischen Beziehungen.50 Jeho autoři se, jak název napovídá,
zaměřili na hledání stop působení „třetího vzadu“, socialistické Německé demokratické
republiky na vývoj vztahů mezi Československem a bonnskou republikou. Mnohdy
problematický vztah Prahy s „bratrským“ východním Berlínem pak do detailů popisují
rozsáhlé monografie Wolfganga Schwarze Brüderlich etzweit: die Beziehungen zwischen der
DDR und der CSSR 1961-1968 a Volkera Zimmermanna Eine sozialistische Freundschaft im
Wandel. Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945-1969).51
Podobně obsáhlé publikace o vztahu Československa k západnímu Německu zatím
chybí. Dobový pohled na vztah SRN a ČSSR poskytuje kniha Deutschland und die
Tschechoslowakei52, vydaná publicistou Bedřichem Utitzem

a politologem Adolfem

Müllerem, vývojem vztahů mezi oběma zeměmi se zabývá i práce Libora Roučka Die
Tschechoslowakei und die BRD 1949-198953, která ovšem například vzájemné kulturní styky
pojednává

poněkud

stručně.

Zahraniční

strategii

Prahy,

včetně

proměn

postoje

československého vedení k oběma německým státům, pomáhá rovněţ osvětlit monografie
Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 aţ 1992) pracovníka
Historického ústavu AV Jindřicha Dejmka, vydaná v Praze v roce 2002, a publikace Jana
Rychlíka Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a
vystěhovalecká politika 1848-194954, obsahující stěţejní informace o politice tehdejší ČSSR
v oblasti cestovního ruchu (o moţnostech vycestování občanů do ciziny, pravidlech
přidělování pasů a víz, povoleních vstupu do Československa pro cizince).
50

KUČERA, Jaroslav. Den Klassenfeind zum Nachbar: Die tschechoslowakische Aussenpolitik gegenüber der

Bundesrepublik Deutschland zur Zeit des Kalten Krieges In WEIGL, Michael (vyd.). Folgenlose
Nachbarschaft?: Spuren der DDR-Aussenpolitik in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Hamburg, 2006
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ZIMMERMANN, Volker. Eine sozialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen zwischen der

SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945-1969). Essen, 2010
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MÜLLER, Adolf; UTITZ Bedřich. Deutschland und die Tschechoslowakei. Zwei Nachbarvöler auf dem Weg

zur Verständigung. Freudenstadt, 1972; Část týkající se poválečných vztahů mezi ČSSR a SRN napsal Bedřich
Utitz, novinář, který se narodil ve Vídni do ţidovské rodiny a ve 30. letech přesídlil do Prahy, kam se po druhé
světové válce vrátil. Po invazi varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 emigroval do SRN a společně
s Müllerem zaloţil v Kolíně nad Rýnem exilové nakladatelství Index.
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ROUČEK, Libor. Die Tschechoslowakei und die BRD 1949-1989. Mnichov, 1990; O vztahu SRN k ČSSR ve

srovnání s okolními státy pojednává i studie Miloslava Nováka Vztahy Německa ke státům střední Evropy,
vydaná ve sborníku Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990 v Praze roku
1998, a stať Miroslava Kunštáta Německo a Česká republika z téţe publikace.
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RYCHLÍK, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a

vystěhovalecká politika 1848-1949. Praha, 2007
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Obraz zprostředkovaný historiky dokreslují osobní svědectví přímých akterů
dějinných událostí. Zajímavý pohled z hlediska tehdejší československé mocenské špičky
nabízí Jiří Hájek, bývalý vysoký činitel Komunistické strany Československa (KSČ) a ministr
zahraničních věcí z roku 1968.55 Dobové kulturní expanzi Prahy věnuje malou část své
rozsáhlé autobiografie také ministr školství a kultury z let 1963-1965 Čestmír Císař 56 a pod
„správným“ ideologickým úhlem ji hodnotí rovněţ materiál Kulturně propagační působení
Československa do NSR od 2. poloviny 50. let do roku 1982, vydaný v Praze v roce 1983
Ústavem mezinárodních vztahů pro interní potřeby Ministerstva zahraničních věcí. Historické
reálie zachytili z různých úhlů ve svých autobiografiích například i spisovatel Ivan Klíma, 57
přední český germanista Eduard Goldstücker58 a spolutvůrce ekonomické reformy 60. let Ota
Šik.59
Velmi významným zdrojem informací pro tuto práci byly katalogy výtvarných výstav
i publicistické články ze 60. let, které se týkaly tématu česko-německých kulturních vztahů.
Z běţných novin a časopisů jsou zde citovány například Die Zeit, Der Spiegel, Der
Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt či
československé Rudé právo. Cenné informace o kulturní výměně mezi Československem a
SRN ve zkoumaném období poskytly také periodika Film a doba, Kino, Výtvarné umění,
Výtvarná práce, Literární noviny a Kulturní tvorba, o německé zahraniční politice čtvrtletník
Zeitschrift für Kulturaustausch (do roku 1962 vycházel pod názvem Mitteilungen), vydávaný
stuttgartským Institutem pro zahraniční vztahy (Institut für Auslandsbeziehungen, ifa), přední
institucí na poli mezinárodní kulturní výměny. Zeitschrift für Kulturaustausch je jedním
z nejdůleţitějších informačních zdrojů o zahraniční kulturní politice v SRN a pro účely této
práce byly analyzovány ročníky 1960-1970. Řada relevantních německých článků ze 60. let
byla nalezena díky novinovým archivům Filmmuseum Berlin - Deutsche Kinemathek, Presseund Informationsamt der Bundesregierung a documenta Archiv für die Kunst des 20. und 21.
55

HÁJEK, Jiří. Paměti. Praha, 1997

HÁJEK, Jiří. Zahraniční politika „Praţského jara“ 1968 In Československá zahraniční politika – její alternativy
a kulturní dimenze mezinárodních vztahů. 16. světový kongres Společnosti pro vědy a umění, Praha-Bratislava
26.6.-1.7. 1992. Praha, 1992
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CÍSAŘ, Čestmír. Paměti. Nejen o zákulisí Praţského jara. Praha, 2005. Citovaná autobiografie dalšího

prominentního komunistického reformního politika Oty Šika Jarní probuzení – iluze a skutečnost (Praha, 1990)
je pak cenná především jako pramen pro poznání souvislostí dobového pokusu o ekonomickou reformu.
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Moje šílené století. Praha, 2009
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Jarní probuzení – iluze a skutečnost. Praha, 1990
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Jahrhunderts, českých prostřednictvím digitalizovaných databází Národní knihovny ČR a
Národního filmového archivu. Za specifický a cenný zdroj informací o německé zahraniční
kulturní politice v 60. letech lze v neposlední řadě označit roční zprávy kulturního oddělení
bonnského ministerstva zahraničních věcí (Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes), které
obsahují statistická data, například o četnosti styků či rozdělení a výši financí, které oddělení
spravovalo. 60

1.4. Kultura
1.4.1. Geneze pojmu a jeho vývoj v historii
Slovo kultura pochází z latinských výrazů colere (pěstovat, zdokonalovat) a cultura
(kultivace). Oba pojmy se vyuţívaly nejprve v souvislosti se zemědělstvím, pěstitelstvím a
zušlechťováním rostlin. Původní význam (agricultura) se ovšem záhy přenesl z obdělávání
půdy na oblast péče o člověka – především na zdokonalování tělesných a duševních sil a
ctností (cultura animi).61 Slovo kultura tak v období antiky dostalo hodnotící, selektivní
přídech a stalo se synonymem aktivního přetváření fyzického nebo psychického materiálu
k něčemu, co by samo od sebe (bez lidské aktivity) nevzniklo, přinejmenším ne v tak
dokonalé či pokročilé formě. 62 Takto definovaný pojem se pak brzy rozšířil z úrovně
individuální na úroveň národů respektive lidstva jako celku. Začal být vnímán jako ekvivalent
uskutečnění „nejvyšších“ cílů, zvaných nejčastěji svoboda či humanita. 63
V evropském středověku pojem „kultura“ téměř vymizel. Pokud se vůbec pouţíval,
měl silný náboţenský, mystický obsah. Vyskytoval se také ve významu „kult, uctívání“.
Teprve v období renesance a humanismu (přibliţně ve 14. aţ 16. století) došlo ke

60

Pro dané období vyšly tyto roční zprávy tři – pro léta 1965/1966, 1967/68 a 1970, obsahují ale i údaje o letech

předchozích.
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Henckmann;Lotter 1995, 115
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Emge 1967, 20-21; viz níţe – axiologický (hodnotící) význam pojmu kultura
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Henckmann;Lotter 1995, 115
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znovuoţivení původního významu slova a jeho obohacení o nový akcent – charakteristiku
kultury jako dělící čáry mezi přírodou a člověkem. 64
V dalších stoletích byl pak termín „kultura“ úzce vázán na rozvoj lidských dovedností
a schopností a pouţíval se výhradně s předmětem v genitivu. Teprve německý historik a
právník Samuel von Pufendorf (1632-1694) začal pojem uţívat samostatně, jako výraz pro
oblast produktů lidské činnosti. V jeho interpretaci, kladoucí důraz na sociální aspekty, se
kultura také poprvé vyskytuje jako souhrn všech lidských výtvorů včetně jazyka,
společenských institucí, morálky, vědy, obyčejů a zvyků v oblasti souţití, bydlení či
odívání. 65
V 18. století se pak germanizovaný pojem „Cultur“ rozšířil do děl osvícenských
filozofů a historiků, v nichţ byla kultura jednoznačně prezentována jako oblast výhradně
lidského bytí, stojící v protikladu ke světu přírody. V osvícenské éře (17. aţ 19. století) byla
„kultura“ vnímána spíše jako výraz pro postupný, vědomý proces zdokonalování člověka a
jeho okolí neţ pro konkrétní, daný stav nebo podmínky ţivota společnosti. Osvícenci, kteří
chápali dějiny jako boj „světla rozumu“ s nevědomostí a předsudky a byli přesvědčeni, ţe
pokrok národů vychází z poznání, vzdělání a „osvíceného“ zákonodárství, viděli kulturu jako
to, co povznáší individua i lidstvo jako celek z přírodního stavu a zušlechťuje jejich síly,
kultivuje je ve smyslu tradičních křesťanských a humanistických hodnot. 66 Toto pojetí ve
svých dílech koncem 18. století dále rozpracovali němečtí univerzálně orientovaní historici
Karl Franz von Irwing (1728-1801) a Christoph Adelung (1732-1806).
Základy k překonání osvícenské koncepce pojmu poloţil pak německý filozof a literát
Johann Gottfried Herder (1744-1803), který v kultuře spatřoval typicky lidský nástroj
adaptace na určité prostředí, kterým člověk nahrazuje svoji nedostatečnou vrozenou fyzickou
výbavu. Kulturu proto povaţoval za atribut lidského souţití, který je součástí univerzální
výbavy lidstva. V souladu s touto myšlenkovou konstrukcí pak odmítal například teorii o
existenci „nekulturních“ národů. Kultura tím u Herdera pozbývá atributu čehosi vyššího a
nadřazeného.67 Autor si zároveň klade i otázku, zda je kulturní přínos pro lidstvo vţdy
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Člověk byl humanisty vnímán jako aktivní tvůrce, který prostřednictvím kultury vystupuje nad rámec svých

biologických moţností a přetváří tím přírodu i sebe sama (Soukup;Vodáková 2000, 65).
65
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Soukup 2005, 277, viz níţe – širší význam pojmu kultura.
Emge 1967, 21
„Jak prázdná je tedy pýcha lecjaké evropské luzy, která se vyvyšuje nad všecky tři světadíly tím, co se nazývá

osvětou, uměním a vědou!“ Herder 1941, 175
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pozitivní. 68 Od jeho díla se proto datuje i stále narůstající rozpor mezi tradiční
(humanistickou) a speciálně vědní koncepcí pojmu kultura, které se obě paralelně rozvíjely
v následujících letech a desetiletích, první z nich zejména na půdě německé klasické filozofie,
druhá v oblasti historie a rodící se etnografie, etnologie, antropologie a archeologie. 69
Herder předznamenal pád osvícenské víry ve směřování lidstva ke stále vyšším cílům
a vývojovým stupňům. Víra ve schopnost lidstva neustále zdokonalovat sama sebe se v
průběhu 19. století začala pomalu vytrácet a ruku v ruce s tím začal postupně získávat
převahu kulturní relativismus a pesimismus. Dějinný vývoj stále více přestával být vnímán
jako pokrok a začínal být vysvětlován biologicky jako vývojový cyklus nebo přímo jako
úpadek.70 Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (1856-1939) pak jiţ kulturu označil
přímo za zdroj rostoucí „nespokojenosti“ ve společnosti. Do její oblasti spadá ve Freudově
pojetí vše, čím se člověk snaţí bránit proti utrpení. Pokrok v biologii a technických vědách a
pocit nadvlády nad přírodou však sám o sobě lidstvu štěstí nepřinesl. Podle Freuda se člověk
se stává neurotickým právě proto, ţe nesnese míru odepření, které mu ve sluţbě svých
kulturních ideálů ukládá moderní společnost.71 Němečtí filozofové Friedrich Nietzsche (18441900) a Wilhelm Dilthey (1833-1911) pak kulturu spatřovali sice jako prostředek identifikace
a reprezentace skupin nebo národů, který utváří a integruje jednotlivá společenství a dává jim
moţnost k rušení vzájemných hranic a jejich srůstání do světové kultury, ale zároveň také
jako faktor, který můţe naopak bariéry upevňovat – prostřednictvím falešného pocitu
nadřazenosti, elitářství či šovinismu. 72
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„Zdali umění kdy dokázalo vskutku něčím přispěti k přírodě? Zda snad příroda v lecčems nebyla uměním

učiněna zbytečnou a zeslabena? Zdali vědecké a umělecké talenty neprobudily v lidském srdci sklony, při nichţ
je těţší dospěti k nekrásnějšímu lidskému daru, totiţ ke spokojenosti, jeţto tyto sklony se ustavičně protiví
spokojenosti svým vnitřním neklidem?“ in Herder 1941, 176-177
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Freud 1990, 334-5
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Henckmann;Lotter 1995, 115; Nietzsche (1971, 99) je navíc přesvědčen, ţe v příliš rychlé moderní době

nemají nová umělecká díla/směry šanci uzrát a plně se rozvinout. V nedostatku času a klidu spatřuje nebezpečí,
ţe společnost místo pokroku spěje k novému barbarství.
Dilthey (1961, 26) zdůrazňuje, ţe fakt, ţe si člověk díky vědeckému a technickému pokroku podmanil přírodu,
zdaleka neznamená, ţe by se jakkoli přiblíţil k odpovědím na zásadní otázky lidského bytí – na otázky po
smyslu vlastní existence, konání, po původu věcí. Soudí naopak, ţe tomuto poznání se člověk vzdálil mnohem
více , neţ kdy předtím v dějinách.
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Kulturu tedy lze podle těchto pojetí vnímat jako proces, akt sebeutváření,
sebezdokonalování člověka nebo jako určitou strukturu uspořádání věcí či klíč, jehoţ
prostřednictvím je daná skutečnost interpretována a dávána do významové souvislosti. Lze ji
chápat jako teoretický pojem, který vysvětluje, prostředkuje duchovní statky a hodnoty, nebo
jako praktický systém nařízen a norem, které určují jednání či podobu institucí, které lidem
usnadňují ţivot.73 Někteří autoři, například sociolog a filozof Karl Mannheim (1893-1947)
k těmto specifikacím dále doplňují i jasné rozlišení mezi kulturou osobní (individuální) a
objektivní (kolektivní). 74

1.4.2. Axiologické pojetí kultury
V tradiční humanistické interpretaci je kultura vnímána jako vyšší sféra ducha, která je
opakem technické, administrativní civilizace. Je synonymem pozitivních hodnot, jeţ
přispívají k humanizaci, zušlechtění a zdokonalení člověka, hodnot, které stojí v v protikladu
ke světu přírody. Tu si člověk podřizuje a kultivuje ji. 75 Zahrnuje především oblasti řeči,
náboţenství, umění a vědy. Toto axiologické (hodnototvorné) pojetí má své kořeny v antice
a renesanci a dále bylo rozvíjeno v průběhu osvícenství a rozpracováno klasickou německou
filosofií. 76 V této tradici je měřítkem všech věcí „západní“ kultura, povaţovaná za obecně
nejpokročilejší a nejrozvinutější. 77
V díle německého osvícenského filozofa Immanuela Kanta (1724-1804) souvisí
kultura úzce s etikou. Jejím východiskem je Kantův kategorický imperativ, morální zákon,
neboli základní mravní příkaz, jímţ by se všichni lidé měli v kaţdé situaci řídit: „ Jednej jen
podle té maximy (zásady), od níţ můţeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.” 78 Za
kulturu Kant povaţuje právě schopnost člověka jednat v souladu s cíli, které si vnitřně
73
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nitra, nýbrţ oklikou přes ony kulturní objektivace, totiţ tím, ţe si je osvojuje.“ in Mannheim 1991, 24
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stanovil. Míra morálnosti pak naznačuje úroveň svobody dosaţené jednotlivcem i společností.
Kulturní sféra podle Kanta zahrnuje vedle vědy a umění i práci a schopnost disciplíny
vypěstovanou výchovou. Cílem kulturního vývoje je v jeho pojetí vytvoření tělesně a mravně
dokonalé osobnosti. 79 „Vytváření způsobilosti rozumné bytosti pro libovolné účely vůbec
(tudíţ v její svobodě) je kultura. Tedy pouze kultura můţe být posledním účelem, který jsme
oprávněni připsat přírodě vzhledem k lidskému druhu…“80
Německý idealistický myslitel Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) pak kulturu vidí
jako získání schopnosti, jak potlačovat a vykořenit vlastní chybné (nevhodné) sklony, vzniklé
před probuzením individuálního rozumu a pocitu vlastní samostatnosti. Spatřuje v ní zároveň
schopnost měnit okolní věci podle svých pojmů a prostředek k dosaţení nejvyššího cíle
člověka, za nějţ povaţuje „úplný soulad se sebou samým“. 81 Velký vliv měl na vnímání
kultury i jeho krajan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), který vycházel z teorie, ţe
smyslem lidské existence je být médiem poznání absolutna, nástrojem rozvoje univerzálního
ducha a jeho sebeuskutečnění skrze přírodu a dějiny. Pojem kultury podle Hegela slouţí
k vyjádření celku lidského světa, podle filozofova přesvědčení však není pouhým výsledkem
lidského snaţení, ale právě produktem a konkrétním stupněm vývoje, sebeuskutečnění a
sebepoznání absolutního ducha. Toto probíhá formou lidského poznávání. 82 Svět kultury je
podle Hegela utvářen na úrovni smyslového názoru v umění, v rovině představ v náboţenství
a vrcholí ve filozofii jako nejvhodnější formě poznání (myšlení). 83
Na Hegelovy myšlenky volně navázal i další z německých filozofů, Wilhelm Dilthey
(1833-1911), který od svého předchůdce přejal pojem objektivní duch. V Diltheyově systému
však tento není momentem vývoje absolutní ideje, ale spíše shrnujícím obrazem
společenského ţivota a historie, souhrnem, který vytváří konkrétní sociální prostředí. Kultura
je pak podle aspoň teda myslím, ţe by se to mě,o takhle skloňovat zvláštní oblastí této totality,
do níţ spadá jazyk, náboţenství, věda, umění a morálka dané society.
Vývoj pojmu „kultura“ byl v německé filozofii dovršen takzvanou novokantovskou
školou, idealistickým filozofickým proudem přelomu 19. a 20. století , který navázal na
idealistické a metafyzické rysy Kantova učení. Centrální role připadla v tomto směru zástupci
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její bádenské větve, filozofu a univerzitnímu profesorovi Heinrichu Rickertovi (1863-1936).
Ten znovu vyzdvihl kulturu především jako oblast „dobra“, protikladnou ke sféře přírody.
Vnímal ji tedy stále jednoznačně v pozitivním smyslu, jen ji definoval poněkud šířeji - jako
způsob lidského bytí , souhrn všeho, co vytvořil člověk. Kultura podle jeho díla zahrnuje
vedle tradičních kategorií jako věda, náboţenství či umění i rodinu, stát, ekonomiku a obecně
mezilidské vztahy. 84
V rámci německé filozofie se tedy zejména v průběhu 18. a 19. století vytvořila
koncepce kultury jako oblasti, odloučené od celku společenského vývoje a jemu nadřazené.
V tomto tradičním (hodnototvorném, axoiologickém) přístupu je kulturní sféra synonymem
pro souhrn lidských výtvorů (respektive výtvorů lidského ducha), které stojí v protikladu ke
světu přírody. Celek kulturního ţivota daného státu či společnosti je pak tvořen tímto
souhrnem všech děl duchovní, múzické a umělecké povahy a jejich recepcí – přijetím či
odmítnutím těchto výtvorů většími či menšími částmi obyvatelstva. 85
Toto pojetí kultury si v Německu po dlouhou udrţelo svoji silnou pozici, stejně jako
jasné vymezení kategorie „vysoké“ kultury oproti výrazu „civilizace“, který byl vnímán jako
označení pro sice potřebnou, ale v zásadě povrchní, druhořadou oblast výtvorů a sociálních
vazeb. Tradiční německé vnímání kultury má také silně apolitický aţ antipolitický akcent,
neboť věcem veřejným je v souladu s touto tradicí „sféra ducha“ rovněţ nadřazena. 86

1.4.3. Širší (antropologické) pojetí kultury
V průběhu 19. století se zejména pod vlivem rozvoje historie a nových společenských
věd jako antropologie, sociologie, psychologie a etnologie začal postupně prosazovat nový
obsah pojmu kultura. Oproti původnímu vnímání tato kategorie především ztratila pozitivní,
hodnotící charakteristiku (ve smyslu kultura = kultivace), zároveň se také výrazně rozrostl
okruh věcí a jevů, pro které bylo toto označení pouţíváno. Ve svém nejširším pojetí byla sféra
kultury extendována na specificky lidský způsob organizace, realizace a rozvoje činnosti,
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který se zhmotňuje ve výsledcích fyzické a duševní práce, na celek schopností, děl, institucí a
dalších výtvorů, kterými se člověk liší od zvířete, respektive s jejichţ pomocí překročil ve
svém dějinném vývoji přírodní stav.87 Takový pojem kultury se svým významem výrazně
přiblíţil pojmu „civilizace“.
Adaptaci „moderního“ obsahu slova kultura předznamenal německý historik Gustav
Friedrich Klemm (1802-1867), který původní definici obohatil o souhrn obyčejů, zvyků,
znalostí a lidských dovedností. Za tvůrce první formální moderní definice kultury jako
civilizace je povaţován britský antropolog Edward Burnett Tylor (1832-1917). Ten kulturu
(neboli civilizaci) pojal jako komplexní celek který zahrnuje poznání, víru, umění, právo,
morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, které si člověk osvojil jako člen
společnosti.88
Tento přístup ke kultuře se také vyznačuje zamítnutím (dlouho tradované) nadřazenosti
euroatlantické civilizace. Antropologie jako věda sice přirozeně vnímá rozličnost jednotlivých
kultur, zkoumá je však paralelně jako samostatné totality, posuzuje jejich stupeň, rozvinutost,
diferenciaci. Od jejich hodnocení ve smyslu „vyšší“ a „niţší“ však zpravidla odhlíţí. Kaţdá
kultura je pro ni zvláštní odpovědí na výzvy, kterým člověk musí čelit, je ţivotní formou,
totalitou specifických druhů a způsobů, kterými její příslušníci uspokojují své potřeby,
souhrnem procesů, které se v ní utvářejí a institucí, které se z toho vyvíjejí. 89 Z tohoto
hlediska není zkoumání kultury omezeno na oblasti, které kultivují a humanizují člověka, ale
zahrnuje všechny produkty lidské činnosti, jejichţ prostřednictvím se člověk adaptoval na
vnější prostředí.
V souladu s tímto pojetím vyznívá i definice významného polského antropologa
Bronislawa Malinowského (1884-1942) – kultura je pro něj integrální celek, sestávající
z nástrojů a spotřebitelského zboţí, zakládajících listin pro různé společenské skupiny,
lidských idejí a výtvorů, víry a zvyků, ohromný, částečně materiální, částečně lidský a
částečně duchovní aparát, s jehoţ pomocí je člověk schopen řešit konkrétní, specifické
problémy, jimţ čelí. Tyto problémy povstávají z jeho organických potřeb a skutečnosti, ţe
jeho ţivotní prostředí je pro něj zároveň přátelské i nebezpečné.90
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Podle definice jiţ zmíněného zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda neznamená
kultura totéţ, co zdokonalování, ani předurčenou cestu k dokonalosti. Je podle něj souhrnem
výkonů a zařízení, jimiţ se ţivot lidí vzdálil od ţivota jejich zvířecích předků a jeţ slouţí
dvěma účelům: ochraně člověka před přírodou a uspořádání vztahů lidí mezi sebou. Za
kulturní pak povaţuje všechny činnosti a hodnoty, které prospívají člověku tím, ţe mu
podrobují Zemi a chrání jej před mocí přírodních sil. Freud nicméně zdůrazňuje, ţe kultura se
nezaměřuje pouze na uţitek a ţe v jejím rámci se rozvíjí i „krása a čistota“, stejně jako péče o
vyšší psychické činnosti, o intelektuální, vědecké a umělecké výkony, o vedoucí úlohu, jeţ
lidé vyhrazují ve svém ţivotě idejím. Dalším významným specifikem kultury je podle Freuda
to, ţe je prostředím, které je vybudováno na zřeknutí se přirozených pudů. Právě z toho má
pramenit nepřátelství, kterému jsou všechny kultury nuceny čelit. Tento odpor dokáţe ovšem
kultura zlomit, pokud dokáţe neplnění pudů svým příslušníkům ekonomicky kompenzovat. 91

1.5. Kultura v mezinárodních vztazích
1.5.1. Definice kultury v mezinárodních vztazích
Termíny „zahraniční kulturní politika“ nebo „zahraniční kulturní vztahy“, případně
„kulturní reprezentace“ se běţně vyskytují v diplomatickém slovníku, odborných publikacích
i běţné komunikaci. Málokdy však bývá jasně vymezeno, jaké oblasti tyto „nálepky“
konkrétně označují. Co se rozumí pod „kulturou“ v mezinárodních vztazích? Úzký výsek
intelektuální a umělecké produkce, kánon národních děl a autorů, který svědčí o vyspělosti
národa a který je prostřednictvím státního „kulturního exportu“ nutno vyvézt do zahraničí?
Nebo je zde kultura vnímána v rámci širšího pojetí jako způsob ţivota, souhrn všech opatření,
kterými se člověk adaptuje na vnější prostředí a role státu se soustředí na všeobecný rozvoj
mezilidských kontaktů? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Koncept kultury se
v mezinárodních vztazích – podobně v jiných oblastech – v posledních desetiletích
dramaticky vyvíjel a měnil. 92
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Nelze jednoznačně říci, ţe je kultura v mezinárodních vztazích míněna v čistě
axiologickém či antropologickém smyslu slova. První z těchto konceptů se totiţ zdá být pro
dané účely příliš limitovaný, druhý naopak příliš široký. Hodnototvorné pojetí se nehodí
proto, ţe účelem kulturních vztahů nemá být pouze vzájemná prezentace „vysoké“ kultury,
ale spíše reprezentace „vitálních substancí“ národa –

vedle ukazování (byť bohatého)

kulturního dědictví by v nich měl být zastoupen i ţivý, realitě blízký, soudobý element. Širší
pojetí naopak znemoţňuje detekovat hranice mezi „kulturní“ sférou politiky a oblastmi
klasické diplomacie či zahraniční hospodářské politiky. V praxi se ovšem tyto dvě pojetí
nevylučují, spíše naopak – obě jsou relevantní a navzájem se doplňují.
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geografickém kontextu se zároveň liší jejich váha a význam. Obecně však lze konstatovat, ţe
vědci, zabývající se oblastí mezinárodních vztahů vesměs sledovali a sledují dominantní
trendy ve vývoji pojmu kultury v ostatních společenských vědách, v novějších studiích
k tomuto tématu tím pádem jasně převládá její širší, antropologické pojetí. 94
V 60. letech 20. století byla nicméně kultura v mezinárodních vztazích stále ještě
definována převáţně ve svém tradičním, hodnototvorném slova smyslu 95, specifický vztah
SRN a ČSSR navíc nedovoloval neomezené prorůstání obou společností na nejširší bázi.
V této práci se tedy pod kulturou rozumí v souladu s axiologickou tradicí oblast vědecká či
umělecká, v ideálním případě vzdálená a nadřazená denní politice. 96 Nelze si ji však
představit jako úzký výběr intelektuální a umělecké produkce, určený pro společenskou elitu,
nebo jako „zlatý fond“ který je státem exportován do zahraničí. Je pod ním spíše rozuměn
souhrn všech děl duchovní, múzické a umělecké povahy i jejich recepcí, jejichţ přijetím či
odmítnutím většími nebo menšími částmi obyvatelstva je tvořen celek kulturního ţivota dané
společnosti. Jeho nedílnou součástí je i masová kultura.97 Takto vnímanou zahraniční kulturní
napomáhá k zjišťování dříve netušených souvislostí mezi jednotlivými obory, zároveň však znesnadňuje precizní
analytickou práci (Marek In Kováč;Marek;Pešek;Prahl 2009, 11).
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politiku lze také definovat jako soubor socio-kulturních akcí organizovaných v suverénním
národním státě vůči okolnímu světu – dalším státům nebo mezinárodním institucím, který se
projevuje v programatických koncepcích jednotlivých zemí, v jejich bilaterálních i
multilaterálních smlouvách.98
Tato práce se soustředí zejména na oblast „klasické“ zahraniční kulturní politiky, tedy
na výměnu v oblastech výtvarného umění, literatury, hudby filmu, divadla apod. Vzhledem
k šíři tématu opomíjí (aţ na zmínky) oblasti školství a vědecké výměny, přeshraniční
kooperace společenských organizací, programů pro mládeţ a kontaktů na poli sportu,
zpravidla do zahraniční kulturní politiky také zahrnované. Pozornost je koncentrována
zejména na výměnné akce na poli filmu a výtvarného umění.

1.5.2. Přítomnost kultury v mezinárodních vztazích
Názory na to, v jakém historickém období začala kultura hrát roli v mezinárodních
vztazích, se značně různí. Někteří autoři jsou přesvědčeni, ţe byla jako součást
sebeprezentace jednotlivých států a národů v diplomacii přítomna uţ od antiky a od té doby ji
instituce (například katolická církev) či vládci ve svých mocenských strategiích nikdy zcela
neopomíjeli. 99 Jiní zdůrazňují, ţe do mezinárodních vztahů plně vstoupila aţ se vznikem
moderních (národních) států v 19. století, které jako první začaly opravdu organizovaně
působit v oblasti vědy, umění a vzdělávání100 a v nichţ se plně začal rozvíjet je proměnlivý a
komplikovaný vztah mezi politickou mocí a kulturní sférou, vyznačující se stále se
opakujícími spory o svobodu umění, kulturní autonomii a míru jejího omezení či ovlivnění. 101
Cílená zahraniční kulturní politika, provozovaná přímo státy nebo jimi podporovanými
institucemi, se pak vyvinula koncem 19. století na základě předchozích soukromých
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iniciativ.102 Její ustavení vycházelo z poznání, ţe kulturní vztahy mohou mít také politickou
kvalitu a účinnost – vznikla tedy jednoznačně proto, aby v době rozvíjejícího se imperialismu
a kolonialismu podepřela expanzionistickou snahu velmocí. Jednostranný kulturní export
(výtvorů a idejí povaţovaných za nadřazené okolnímu světu) měl být zároveň předvojem i
součástí mocenského rozmachu. Propagandistické strategie se na obou válčících stranách dále
profesionalizovaly za první světové války103 a po krátkém meziválečném období,
vyznačujícím se snahou o kulturní spolupráci a výměnu mezi národy se znovu plně rozvinuly
před druhou světovou válkou a v jejím průběhu. V tomto období byla zahraniční kulturní
politika, vnímaná jako součást národní prestiţe a důkaz síly národa, jednoznačně podřízena
prosazování mocenských a ekonomických zájmů.
Po roce 1945 doznala zahraniční kulturní politika výrazných změn. Přirozeně
nepřestala být také zájmovou politikou, nicméně zejména v západních demokraciích je od 60.
let minimálně na verbální úrovni znát posun ve vnímání její role. Je vyjadřována vůle, aby se
z poslušného nástroje bezprostředních

mocenských ambicí státu proměnila v ekvivalent

vnitrostátní liberální kulturní politiky a za její cíl se nejčastěji označuje rozvoj obecného
porozumění a mírového souţití mezi národy. 104 Bývá zdůrazňována důleţitost jejího
vyváţeného dvousměrného (respektive vícesměrného) provozu, kooperace a komunikace
mezi partnery namísto jednostranné kulturní propagandy či exportu. Akcentuje se také
minimalizace role státu a maximalizace iniciativ na běţné, mezilidské úrovni či na úrovni
partnerských institucí a

dlouhodobé budování vzájemného poznání a důvěry namísto

předávání krátkodobých propagandistických poselství. Otázkou však zůstává, nakolik se tato
teorie promítla do kaţdodenní diplomatické praxe 105 – zejména v tak komplikovaném vztahu,
jaký se po druhé světové válce utvářel mezi SRN a ČSSR.
V socialistickém bloku byla situace po druhé světové válce samozřejmě diametrálně
odlišná. Kulturní oblast vnímala Moskva a její spojenci jednoznačně jako třetí bojiště (vedle
politiky a ekonomiky), na kterém se odehrává mocenské soupeření s „imperialismem“. 106
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Převáţná část kontaktů mezi západem a východem probíhala nikoli mezi jednotlivými národy
a individui bez spolupůsobení státu, ale naopak pod drobnohledem oficiálních míst. 107
Názory na to, zda má kulturní oblast svébytný vliv na mezinárodní vztahy (například v
šíření lidských práv a demokratických hodnot), či zda je pouhým nevýznamným přívaţkem
„velkých“ (ekonomických a mocenských) vazeb se v průběhu poválečných desetiletí různily a
doposud různí. Zásadně odlišná stanoviska zastávají na tomto poli i zástupci dvou klasických
teoretických škol mezinárodních vztahů – realistické a liberálně-idealistické.

1.5.3. Role kultury prizmatem klasických teorií mezinárodních vztahů
Přesto, ţe kulturní oblast nikdy nestála právě v centru zájmu vědců, zabývajících se
oblastí mezinárodních vztahů 108, jejich pozornosti přesto neušla. Přínos teoretických přístupů
k problematice lze spatřovat jak v rovině poznávací (odlišení pravdivého od nepravdivého uchopení reality, orientace v mnoţství dat, schopnost osvětlit minulost a predikovat
budoucnost), normativní (vize ţádoucího stavu, odlišení dobrého od zlého), tak politické
(aplikace teorie do praxe mezinárodní politiky). 109
Kořeny realistické110 školy mezinárodních vztahů sahají do antického Řecka a mezi
její klasické představitele jsou vedle antického historika Thukydida (asi 460-399 př.n.l.)
počítáni Niccolo Machiavelli (1469-1527) a Thomas Hobbes (1588-1679), z pozdějších
autorů pak zejména Edward Hallett Carr (1892-1982), Hans Morgenthau (1904-1980) a
zástupci tzv. neorealismu (dominuje realistické tradici od 80. let minulého století) v čele s
Kennethem Waltzem (*1924). Její zastánci povaţují za zcela rozhodující materiální a
mocenské aspekty politiky (zejména vojenskou sílu), které podle nich mají jednoznačnou
převahu nad ideologií, mezinárodním právem či etikou. Realisté sdílejí pesimistický pohled
na lidskou přirozenost a mezinárodní systém vidí jako anarchickou strukturu, v níţ vládne boj
všech proti všem a je kaţdý je odkázán pouze sám na sebe. Za hlavní aktéry mezinárodní
politiky povaţují suverénní státy, kteří jednají čistě racionálně, ve vlastním zájmu, rozhodují
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se podle podnětů a daností mezinárodního systému a kooperují pouze v případě společného
ohroţení. Snaţí se přitom zastávat dva základní zájmy své zahraniční politiky – zájem na
bezpečnosti (uchování vlastní autonomie a vlivu na okolní prostředí) a z toho plynoucí zájem
na co největší moci „control over capablilities, resources“ (měřeno zejména indikátory
vojenské a hospodářské síly ). Pod svojí bezpečností pak státy rozumějí schopnost udrţet si
svou fakticky nezávislou identitu a funkční integritu.111
Vědci, řadící se mezi zastánce realistické školy kvůli jednoznačnému zdůrazňování
mocenských a ekonomických aspektů zahraniční politiky (high politics) kulturní oblast (low
politics) nejčastěji opomíjejí a odsouvají stranou jako nepodstatnou či příliš „měkkou“. 112
V neorealistickém světě jsou pak kulturní a sociální faktory převáţně povaţovány pouze za
záleţitost domácí politiky a v oblasti mezinárodních vztahů jsou vnímány jako irelevantní. 113
Pokud uţ roli zahraniční kulturní politiky v mezinárodních vztazích neorealisté zmiňují, pak
ji jednoznačně povaţují za závislý nástroj k udrţení nebo posílení vlivu daného státu na jeho
mezinárodní okolí. 114 Někteří realističtí autoři, například Hans Morgenthau zdůrazňují, ţe pro
oblast mezinárodních vztahů je relevantní pouze národní kultura v antropologickém slova
smyslu. Jako způsob ţivota je základní charakteristikou dané společnosti a určuje její
celkovou podobu. Z toho však vyplývá, ţe spíš generuje odlišnosti mezi jednotlivými národy
a neposkytuje prostor pro diskuzi, spolupráci či výměnu myšlenek mezi nimi. 115 Není tedy
hybatelem, který by dokázal významným způsobem pomoci ke sblíţení mezi národy, nemluvě
o jejím eventuálním přispění k řešení bezpečnostních, ekologických či ekonomických
problémů. Podle některých realistů navíc není vůbec samostatnou silou – lze ji maximálně
povaţovat za zástěrku či ospravedlnění tvrdé reálpolitiky, jakousi sametovou rukavičku, která
zakrývá ţeleznou pěst.116
Výchozím bodem takzvané liberálně-ideologické tradice, která je mnohem širší a méně
ucelená neţ tradice realistická 117, bylo učení římských stoiků – zejména Marka Tullia Cicera
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(106-43 př.n.l.), Lucia Annaea Senecy (4 př.n.l.-65) a Marka Aurelia (121-180),
přesvědčených o existenci všeobecně sdílených lidských hodnot a takzvaného přirozeného
práva, poznatelného díky rozumu. Její zástupci, mezi které bývají řazeni například středověcí
teologové sv. Augustin (354-430) a sv. Tomáš Akvinský (1225-1274), někteří klasičtí němečtí
filozofové (především Immanuel Kant,1724-1804) či neoliberalističtí politologové Robert
Keohane (*1941) a Joseph Nye (*1937), vycházejí z existence světové civilizace a
předpokládají moţnost pokroku, poučení z chyb minulosti, trvalého mírového souţití a
funkční spolupráce mezi lidmi, státy a národy. 118 Liberálně-idealističtí vědci zároveň odmítají
jednoznačnou dělící čáru mezi domácí a zahraniční politikou a zpochybňují realistickou
premisu o roli státu jako výlučného aktéra mezinárodního dění 119, částečně i jeho
proklamovanou absolutní racionalitu (neboť je podle nich konglomerátem různých subjektů a
zájmů, které hledají za hranicemi kaţdý vlastního spojence).120 Zdůrazňují také roli
nadnárodních a nevládních institucí, vnitrostátních subjektů, firem, jednotlivců a veřejného
mínění v globálních vztazích, v posledních desetiletích také

nezpochybnitelně sílící

mezinárodní provázanost (v rámci mezinárodních reţimů a organizací). Zároveň nepovaţují
politicko-bezpečnostní rovinu vztahů za vţdy rozhodující (kladou důraz i na jejich
hospodářskou, normativní, etickou či kulturní dimenzi). 121
Zástupci liberálně-idealistické školy, zabývající se mnohem více rolí idejí a imateriálních
faktorů v mezinárodní politice neţ jejich „realističtí“ kolegové, přirozeně mnohem více
reflektují i roli kultury ve vztazích mezi lidmi a národy. Jejich teorie na tomto poli jsou také
výrazně komplexnější a rozvinutější. V posledních letech zaznamenal široký ohlas zejména
koncept tzv. měkké síly (soft power) harvardského profesora Josepha S. Nye. Tato moc
(definovaná jako schopnost dosáhnout zamýšlených výsledků, změnit podle svého záměru
chování ostatních) se na rozdíl od klasické ekonomické či vojenské síly (hard power),
působící prostřednictvím plateb či hrozeb, uskutečňuje nikoli na základě násilného přemáhání,
ale pozitivního přesvědčování (upoutávání, zaujmutí) mezinárodních partnerů. Můţe tak
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efektivně působit v oblastech, kam tvrdá mocenská politika nemá moţnost zasáhnout, nebo
kde působí pouze za cenu vynaloţení nezměrného úsilí – zejména v takzvané třetí dimenzi
agendy světové politiky (vedle klasické vojenské a ekonomické), která se vyznačuje
chaotickým promísením státních a nestátních aktérů a do které spadají témata typu terorismus,
mezinárodní zločin, změna klimatu či šíření infekčních nemocí. Nye zdůrazňuje, ţe stát můţe
dosáhnout svých cílů mnohem snadněji, pokud pro ně dokáţe získat partnery, pokud ti mají
svobodnou vůli jej ve jménu sdílených hodnot následovat. Jeho atraktivita v očích ostatních
přitom zdaleka nevyplývá jen z jeho materiální moci – její nedílnou součástí jsou i tři
primární zdroje měkké síly daného státu – jeho kultura (pokud je přitaţlivá a zajímavá pro
ostatní), politické

hodnoty, které navenek i uvnitř vyznává (například šíření míru a

demokracie) a zahraniční politika (pokud je uznávána jako morální a legitimní). 122 Specifikem
kultury přitom je, ţe v liberální společnosti přímo nepodléhá vlivu vlády a můţe působit
nezávisle, v krajních případech dokonce i proti její politice. Měkká síla má však přirozeně
jako jakákoli jiná moc své limity – závisí nejen na kontextu, ale na rozdíl od tvrdé síly i na
existenci ochotných interpretů a posluchačů. Navíc vytváří spíše dlouhodobě příznivý rámec
a nemá lehce měřitelné objektivní výsledky. I přes tyto handicapy můţe být ovšem její vliv
velmi významný – jako příspěvek k otupení hran mezinárodních sporů či stabilitě vztahů mezi
národy.123
Kulturní diplomacie je pak novodobými „idealisty“ vnímána jako součást širšího konceptu
veřejné diplomacie (public diplomacy), jednoho z klíčových nástrojů měkké síly.
Veřejná diplomacie zahrnuje vše, co stát dělá, aby vysvětlil světu svoji politiku a kulturu, své
zásady, postoje a ideály a získal pro ně porozumění. Na rozdíl od tradiční diplomacie se
obrací nikoli na reprezentanty cizích států, ale na jejich širokou veřejnost, jedince, skupiny a
nevládní struktury a má spíše dlouhodobé či střednědobé působení.124 Není přitom, jak by se
mohlo zdát, ani zdaleka altruistickou záleţitostí a sleduje jasné cíle, zejména udrţení spojenců
a prevenci mezinárodních konfliktů.
Tato práce si klade mimo jiné za cíl, na základě dobových dokumentů posoudit, která
z předkládaných teorií mezinárodních vztahů prokazuje svoji platnost v daném období a
v interakci mezi tehdejším Československem a Spolkovou republikou Německo. Její autorka
polemizuje především s „realistickým“ názorem, ţe kultura (ve výše určeném smyslu, viz
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kapitola 1.5.1. Definice kultury v mezinárodních vztazích) je pro oblast mezinárodních vztahů
nepodstatným faktorem, případně pouhým „měkkým“ přívěskem „vysoké politiky“, který
pomáhá prosadit její zájmy. Není jím především proto, ţe nepodléhá plné politické kontrole a
ţije vlastním ţivotem,125 často produkuje i díla či polemiky, které jsou v přímém rozporu se
zájmy vládnoucí vrstvy. Její kvalitě obecně prospívá, pokud je co moţná nejvíce vzdálená od
denní politiky a jejích cílů, případně se formuluje v přímé opozici proti ní. Intelektuálové a
reprezentanti kulturní obce bývají navíc do značné míry nezávislé osobnosti s vlastními
vazbami, které nerespektují hranice mezi státy a politickými systémy ani vládní strategie. Jsou
sice do značné míry závislí na financování z veřejných prostředků, stát si ale nemůţe dost
dobře dovolit dlouhodobě ignorovat trendy a proudy, které veřejnost přijme za své – jinak by
ztratil její podporu a dostal by se s ní do přímého konfliktu.126 Stát zároveň nemůţe
z ekonomických i prestiţních důvodů vyváţet kulturu, o kterou by v zahraničí nikdo nejevil
zájem, jeho umělecký export je tedy závislý i na vkusu tamějších recipientů. V kontextu
vztahů ČSSR a SRN nelze ani hovořit o dvou odlišných kulturách, které by generovaly a
podporovaly rozdíly mezi oběma národy v Morgenthauově slova smyslu (viz výše). Na to
jsou si příliš blízké, po staletí byly v nepřetrţité interakci součástí téhoţ evropského
kulturního vývoje. Krátké období, kdy tyto kultury v rámci nacistické a komunistické
diktatury z této tradice vybočily, lze povaţovat za pouhou výjimku potvrzující pravidlo.
Pro tuto práci se zdají být výrazně přínosnější liberálně-idealistické koncepty role
kultury v zahraniční politice, především Nyova definice kultury jako soft power, měkké síly,
která má schopnost změnit chování ostatních podle svého záměru nikoli pomocí hrozeb, ale
„pozitivního“ ovlivnění. Z archivních dokumentů, které se vztahují k tématu této práce, jasně
vyplývá, ţe si političtí aktéři na obou stranách hranice byli této moci kultury dobře vědomi 127.
Primárně ovšem nechtěli tuto měkkou sílu vyuţít pro jakési efemérní usmíření mezi národy,
ale především pro své „tvrdé“ cíle. Publikum na druhé straně ţelezné opony chtěli především
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přesvědčit o atraktivitě svého politického systému a ovlivnit jej natolik, aby ve své zemi
poţadovalo zásadní změnu poměrů. Německá strana se navíc snaţila dokázat, ţe překonala
temné období nacistické diktatury a vrátila se do rodiny evropských zemí. Zásadní roli
v motivaci Prahy pro rozvoj kulturních styků pak hrály ekonomické zájmy, protoţe kulturní
export byl pro chronicky nefunkční ekonomiku nenahraditelným zdrojem potřebných valut.

1.5.4. Kultura v demokracii a reálném socialismu
Vzhledem k tématu této práce je nezbytné alespoň nastínit zásadní rozdíly ve vztahu
kultury a politické moci v tehdejším socialistickém Československu a ve Spolkové republice
Německo.128 Primární odlišnost spočívá v organizaci kulturního ţivota v obou zemích –
v Československu byla v 60. letech kultura silně centralizována, její produkce poměrně štědře
dotována. Umělci se povinně sdruţovali do profesních svazů a jednotlivá jejich díla byla
podřízena dohledu cenzurního úřadu. Prvotním záměrem komunistické ideologie bylo po
uchopení moci v roce 1948 plné ovládnutí kulturní sféry, její vytrţení z kontextu domácí
tradice i od západoevropsko-amerického kulturního a civilizačního okruhu129 včetně prosazení
státního monopolu na kulturní styky se zahraničím 130 a úplná politizace ducha po sovětském
vzoru.131
Neideologické myšlení bylo v 50. letech povaţováno za nebezpečný únik od úkolů,
které měli intelektuálové a umělci na stání a stranickou objednávku plnit. Podobně jako
ostatní totalitní vládci se komunisté svým způsobem obávali kaţdého projevu svobodného
myšlení, neboť potřebovali disponovat nezpochybnitelnou, neomylnou silou, která bude jejich
128

Samozřejmě s vědomím, ţe obě sféry jsou vţdy úzce propojeny a politika si v kaţdé době umí pomoci

„kulturními“ prostředky k prosazení vlastních hodnotových představ a zajištění jejich trvalé platnosti (Marek In
Kováč;Marek;Pešek;Prahl 2009, 21).
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Protoţe se komunistický reţim stejně jako všechny ostatní diktatury etabloval především jako systém

diskontinuity s dosavadními pořádky a kontexty. Pro ovládnutí kultury bylo nutné zavést zejména přísná
cenzurní opatření, která zahrnovala masivní ničení knih, zákazy celých uměleckých směrů (jazz, moderní
umění), zákaz importu západních knih a periodik či likvidaci řady kulturních institucí. Pešek in Anděl;
Brandes;Labisch;Pešek;Ruzicka 2005, 245-248
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Knapík In Kováč;Marek;Pešek;Prahl 2009, 291-300; Autor ovšem konstatuje, ţe se tehdejší československé

moci podařilo přímé kontakty se zahraničím přesušit pouze na krátké období v letech 1950-1953, které sice
dosavadní vazby porušilo, nemohlo je však trvale podvázat (viz také Pešek In Heiss 1998, 456).
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Komunistická moc od kultury očekávala, ţe se stane pomocníkem strany a dekorací reţimu (Alan 2001, 12).
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jménem promlouvat. Vůdčí sovětský ideolog Andrej Ţdanov (1896-1948) definoval úlohu
socialistického umění jasně jiţ ve 30. letech tak, ţe musí zobrazovat ţivot pracujícího lidu a
být mu blízké a srozumitelné, musí být vnímáno masami a nacházet v nich odezvu. Poptávka
byla jednoznačně po radostném umění, dodávajícím optimismus a podporujícím pracovní
elán, a kaţdé dílo bylo podle těchto hledisek souzeno. Existence netendenční a nepolitické
tvorby byla popírána, s nadsázkou měl ideologický význam kaţdý tah štětcem a řádek
básně.132
V Československu začala KSČ pracovat na naprostém ovládnutí kulturní sféry po
sovětském vzoru jiţ záhy po puči v roce 1948. Moc na tomto poli uzurpovali často
nedovzdělaní ideologové, slepě následující poučky marxismu-leninismu a bezohledně
pronásledující všechny tendence, které povaţovali za škodlivé. 133 Na počátku 50. let bylo
ostře odděleno reţimem povolené a „formalistické“ umění a vyznavačům druhého směru
práce ztíţena nebo znemoţněna. Pole zcela opanovala produkce socialistického realismu. 134
Důsledkem byl „ústup umělce z dějin“ - umění, které takto vzniklo, bylo bezvýznamné a jako
první tento fakt pocítili sami tvůrci. 135 Šedesátá léta, ve kterých se poměry v Československu
uvolnily, pak byla obdobím zápasu kultury za svoji novou existenci a emancipaci od
destruktivní stranické politiky, stejně jako dobou, kdy se navazovaly zpřetrhané vazby se
západoevropskou a světovou kulturou. Rigidní státní kontrola kulturní a intelektuální
produkce v kontextu celospolečenských změn v 60. letech do značné míry povolila. Postupně
se začal otevírat prostor pro publikaci a toleranci názorů odchylných od striktní marxistickoleninské doktríny, stejně jako pro zveřejňování děl dosud kritizovaných nebo zakazovaných
autorů.136 Privilegované postavení přitom nadále měli členové komunistické strany a neustále
docházelo k zákazům (i kdyţ někdy jen částečným, časově omezeným, zhusta absurdním). 137
Zatímco diktatura nebo autoritativní reţim se snaţí vměstnat kulturu do oktrojovaného
celospolečenského konceptu, liberální stát by měl intelektuální a uměleckou produkci
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Spisovatel Klíma, v mládí sám nadšený komunista cituje ve svých pamětech (2009, 436) čínského

komunistického vůdce Mao Ce-tunga – podle něj veškerá kultura, literatura a umění náleţejí společenské třídě či
straně, mají politickou linii. Umění pro umění nebo nadstranické umění tím pádem neexistuje.
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Prostřednictvím kultury a „přestrojením“ se za ni mohla tak politická moc prosazovat svoji vůli ve společnosti

i pod úrovní státního a stranického dohledu (Marek In Kováč;Marek;Pešek;Prahl 2009, 22).
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podporovat, ale ponechávat ji zároveň převáţně svobodnému rozvoji. 138 V SRN byla po roce
1945 z rozhodnutí západních spojenců kulturní oblast přísně decentralizována a příslušné
kompetence připadly jednotlivým spolkovým zemím. Pouze kulturní reprezentace navenek
spadala částečně pod spolkové ministerstvo zahraničí – ani ta však nebyla nijak
monopolizována a i do ní však zasahovala celá řada dalších aktérů (ministerstev, zemských
orgánů, specializovaných institucí, jednotlivců apod.). Místní umělci a intelektuálové
samozřejmě nebyli nuceni tvořit v duchu jakési vládnoucí ideologie, nebyli pronásledováni a
omezováni ve výkonu svého povolání a mohli svobodně cestovat a tvořit za hranicemi. Bylo
by ovšem iluzí se domnívat, ţe měli pro svoji tvorbu zcela ideální podmínky a úplnou
nezávislost. Poválečné roky obnovy a následná konzervativní Adenauerova éra přály spíš
maloměšťácké estetice a masovému konzumu 139 neţ modernímu a kritickému umění, tvůrci
byli navíc vystaveni silnému komerčnímu tlaku, případně podřízeni vůli úředníků
rozdělujících veřejné finanční prostředky. 140 Německá kultura, zdecimovaná roky nacistické
perzekuce, odlivem talentů do emigrace a dlouhodobou izolací, po válce navíc jen obtíţně
hledala sama sebe a ztracené spojení se světovým vývojem.
Tato práce rozebírá na základě archivních materiálů, sekundární literatury a
publicistických článků roli kultury ve vztazích Československé socialistické republiky a
Spolkové republiky Německo v 60. letech 20. století, ve kterých došlo k uvolnění poměrů
v tehdejší ČSSR a rozvoji jejích styků se zahraničím. Rovněţ zohledňuje vliv dalších aktérů,
mimo jiné Sovětského svazu a Německé demokratické republiky na utváření této interakce.
Její autorka pojímá kulturu v souladu s axiologickou tradicí jako vědeckou či uměleckou
oblast, v ideálním případě vzdálenou kaţdodenní politice. Nevnímá ji však jako úzký výsek
intelektuální či umělecké produkce určený výhradně pro společenskou elitu nebo kánon
národních umělců a děl vyváţený státem do zahraničí, ale spíš jako celek duchovní, múzické
a umělecké produkce a její recepce, jeţ tvoří kulturní ţivot dané společnosti. Zahraniční
kulturní politiku pak definuje jako soubor socio-kulturních akcí organizovaných v suverénním
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státě vůči okolnímu světu – dalším státům, mezinárodním organizacím či zahraničnímu
publiku.
Autorka přitom v souladu s liberálně-idealistickou tradicí teorie mezinárodní politiky
povaţuje kulturu za svébytný a relevantní faktor v mezinárodních vztazích a vnímá ji jako
měkkou sílu, která dokáţe vedle politické a ekonomické moci výrazně ovlivňovat postavení
daného státu v mezinárodním kontextu. Zároveň přihlíţí k rozdílnému vnímání role kultury
v socialistickém reţimu a liberální demokracii.
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2. Zlatá šedesátá
2.1. Studená válka a období relativního uvolnění
Vzápětí po konci nesmírně tragické druhé světové války se na obzoru objevilo
nebezpečí nového globálního konfliktu. Z antihitlerovských spojenců Sovětského svazu a
Spojených států amerických se po utichnutí bojů stali nesmiřitelní konkurenti. 141 Studená
válka obou velmocí a jimi vedených bloků, která v některých místech ústila v regionální
ozbrojené střety, měla zásadně poznamenat celá poválečná desetiletí. Jednou z moţností
odvrácení vojenského konfliktu, který kvůli existenci nových atomových zbraní hrozil přerůst
v celosvětovou apokalypsu, bylo pro západní politiky navázání přímých negociací se Sověty.
První velkou naději na průlom v jednáních obou znepřátelených stran přinesla smrt
sovětského diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina v roce 1953. Nové moskevské vedení
ovšem pevně setrvalo na svých zahraničněpolitických stanoviscích. V případě Německa, na
jehoţ území vznikly v roce 1949 dva samostatné státy, prozápadní Spolková republika
Německo a Německá demokratická republika, spadající do sovětské zóny vlivu, Sověti od
roku 1952 do značné míry takticky navrhovali jejich sjednocení a neutralizaci. Zabránili by
tím remilitarizaci SRN a jejímu pevnému začlenění do západního bloku. Tuto kartu chtěli
zároveň pouţít při své snaze o znesváření západních vlád, které k moţnosti jednání se Sověty
i k řešení německé otázky zaujímaly různé postoje.142
Propast mezi stanovisky Západu a Východu se ukázala na konferenci ministrů
zahraničí čtyř vítězných mocností svolané na únor 1954, která bezvýsledně zkrachovala. Jiţ
v následujícím roce se však obě strany dohodly na řešení otázky Rakouska, zároveň ale také
stabilizovaly své vlastní pozice v Evropě– Západ přijetím SRN do Severoatlantické aliance
(NATO) a Sověti vytvořením vojenského paktu se svými satelity, Varšavské smlouvy. Stejně
jako ukončení Korejské války v roce 1953 spadají tyto kroky do prvního krátkého období
relativního uvolnění mezi oběma bloky, které skončilo po červnových nepokojích v Polsku a
potlačení povstání v Maďarsku v říjnu 1956. Ty definitivně smetly naděje na liberalizaci
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Hlavní milníky počínající studené války (neshody spojenců na Postupimské konferenci, konflikt v Řecku,
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poměrů uvnitř sovětského impéria po 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu
(KSSS), na němţ v únoru 1956 vystoupil Nikita Chruščov s kritikou stalinismu.
Vstup SRN a NDR do soupeřících vojenských organizací petrifikoval rozdělení
Německa na dlouhá desetiletí. Nevyřešenou otázkou však nadále zůstával Západní Berlín,
zvláštní ostrov uprostřed NDR, který umoţňoval východoněmeckým občanům „hlasovat
nohama“, uniknout z jejího území. Ulbrichtův reţim exodus statisíců občanů, většinou
kvalifikovaných

pracovníků,

výrazně

politicky

i

ekonomicky

destabilizoval.

Po

bezvýsledných jednáních uzavřela východoněmecká státní bezpečnost 13. srpna 1961 všechny
přechody do Západního Berlína, který byl následně obehnán vysokou betonovou zdí. Status
quo byl v Německu znovu potvrzen.143
V 60. letech mezinárodní dění nadále ovládaly obě supervelmoci, jejich dominance
však jiţ nebyla tak jednoznačná jako v bezprostředně poválečném období. 144 Zásadní poráţku
a zároveň impuls pro uvolnění vztahů se Západem znamenala pro Sovětský svaz Karibská
krize z podzimu 1962, za které se svět ocitl na pokraji atomového inferna. Po jejím odeznění
začaly oba konkurenční mocenské tábory projevovat zájem na „mírovém souţití“ a
překvapivě rychle vyřešily některé sporné otázky předchozí dekády. Mezi Washingtonem a
Moskvou byla pro naléhavé případy instalována „horká linka“. 145 Těţiště soupeření obou
bloků se z vojensko-strategické oblasti posunulo do ekonomické a vědecké sféry, přesto ţe na
periferiích stále docházelo k četným konfliktům. 146 První opravdu výrazné oteplení ve
vztazích Západ-Východ, k němuţ přispěla i roztrţka mezi SSSR a Čínou, bylo zpečetěno
podpisem smlouvy o zákazu jaderných zkoušek z roku 1963.147 Období relativního uvolnění
mezi oběma bloky, které navzájem respektovaly své sféry vlivu, provázené zájmem o
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rozšíření kulturní a hospodářské výměny na obou stranách, 148 pak se zádrhely pokračovalo aţ
přibliţně do poloviny 70. let.

2.2.. Československo

2.2.1. Politický vývoj v poválečném Československu
Politický ţivot v Československu se po roce 1945 odvíjel do značné míry v protikladu
k meziválečné první republice. Jeho politická reprezentace byla sice vedená prezidentem
Edvardem Benešem, budícím zdání kontinuity, rozhodující role byla však byla
demokratickými politiky přiznána Komunistické straně Československa, v předválečném
období izolované a extremistické síle. Za vlády takzvané Národní fronty nastoupila země
blíţe nespecifikovanou vlastní (tj. nesovětskou) cestu k socialismu. Za souhlasu většiny
obyvatelstva byly schváleny radikální transformační kroky, mimo jiné nový politický systém
(včetně zákazu podstatné části politických stran, nevyjímaje před válkou mocné agrárníky),
prvky centrálně plánovaného hospodářství či rozsáhlé znárodnění. 149 Českou cestu
k socialismu rázně ukončil komunistický puč v únoru 1948, který zahájil jednoznačnou
sovětizaci země.
Českoslovenští komunisté platili aţ hluboko do 60. let za věrného spojence Moskvy.
Do zestátnění zbytku průmyslu včetně malovýroby a násilné kolektivizace zemědělství se v
zemi, jeţ byla ze sovětských východoevropských satelitů nejvyspělejší a nejrozvinutější,
pustili s větší energií neţ jejich maďarští či polští sousedé. Strana a její represivní orgány
ovládly všechny sloţky společenského ţivota, zemi zcela izolovaly od okolí a začaly krutě
postihovat své domnělé či skutečné nepřátele. 150 Zemí se přehnala vlna vykonstruovaných
politických procesů, které postihly desetitisíce nevinných lidí.
Československá ekonomika sice v 50. letech rostla, ale jen díky masivnímu
protěţování těţkého průmyslu (včetně nákladné zbrojní výroby), jehoţ rozvoj zvyšoval
148
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závislost na dodávkách surovin ze Sovětského svazu i odbytištích ve východní Evropě.
Minimalizace investic do lehkého průmyslu a likvidace soukromého sektoru způsobily, ţe
země začala v průběhu 50. let fatálně zaostávat za rychle se rozvíjející západní Evropou
v úrovni mezd, konzumu i sluţeb. Československé podniky a zemědělská druţstva
nedokázaly v určitých obdobích v dostatečném mnoţství produkovat ani základní potraviny či
předměty denní potřeby. 151 Poprvé se jasně neúměrné náklady industrializace a kolektivizace
začaly rýsovat v roce 1953, kdy československé vedení, tlačené Moskvou ke korekci
hospodářské politiky vyhlásilo v situaci státního bankrotu měnovou reformu. Díky ní mohl
být v roce úmrtí sovětského vůdce Stalina i československého prezidenta Gottwalda zrušen
přídělový

systém.

Skokové

znehodnocení

úspor

obyvatelstva

a

růst

cen

však

v Československu vyvolaly vzpouru, vůbec první svého druhu v jednom ze sovětských
východoevropských satelitů. Komunisté ji násilně potlačili, přiměla je však k mírným
úpravám hospodářské politiky včetně růstu platů a důchodů, sníţení cen i lehkému zmírnění
plošných represí. Tento mírně reformní pohyb způsobil, ţe v zemi utichly hlavní konflikty a
Československo na rozdíl od sousedního Polska a Maďarska přestálo celkem v klidu
přelomový rok 1956.152 Proces destalinizace, zahájený Chruščovovým projevem na XX.
sjezdu KSSS v únoru 1956, zasáhl Prahu jen okrajově. V čele státu i strany stál od roku 1957
Antonín Novotný, jehoţ vedení se z nových trendů včetně přezkoumání politických procesů
z 50. let snaţilo přebírat jen nezbytné minimum. 153
Neochota vyrovnat se se zločiny stalinismu, návrat hospodářských obtíţí se
zhroucením třetí pětiletky v roce 1961 a slovenský poţadavek autonomie vytvořily počátkem
60. let výbušnou směs, která v následujícím desetiletí opakovaně destabilizovala
komunistické vedení. 154 Kdyţ od vývoje v Československu dala více méně ruce pryč i
Moskva, která na XXII. sjezdu KSSS v roce 1961 vyhlásila druhou etapu destalinizace 155 a
začala uvolňovat napjaté vztahy se Západem, byli českoslovenští komunisté v čele
s Novotným chtě nechtě nuceni zavést v zemi alespoň částečné reformy.
V první řadě bylo nutné sanovat chronicky nefunkční ekonomiku. Cílem skupiny
reformátorů vedené Otou Šikem, která se v komunistické straně vytvořila, byla liberalizace a
151

Kosta In Lemberg 1993, 68-9
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Vykoukal;Litera;Tejchman 2000, 337; Pfaff 1993, 24
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Mimo jiné i proto, ţe řada jeho členů byla do zločinů 50. let zapletena (Šik 1990, 98, 104)

154

Křen 2006, 694-697; Opuštění stalinismu bylo v Československu mnohem pomalejší a komplikovanější neţ

v některých sousedních zemích (Vykoukal;Litera;Tejchman 2000, 339).
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Křen 2006, 749
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zefektivnění stávajícího socialistického hospodářství. 156 Novotnovské vedení přitom doufalo,
ţe hospodářský vzestup stabilizuje situaci v zemi a uklidní počínající intelektuální vření ve
straně i společnosti. 157 Taktikou reţimu bylo narozdíl od 50. let obyvatele nikoli zastrašit, ale
na fungování systému materiálně zainteresovat.158 Nová ekonomická koncepce, schválená ve
své konečné podobě v lednu 1965, se však stala spíše součástí širšího reformního pohybu
v celé společnosti. 159 Naději na skutečný úspěch mohla mít ovšem pouze v případě, ţe by ji
doplnila reforma politického systému, kterou tehdejší komunistické vedení nebylo ochotné
připustit. Plány na ni pak definitivně pohřbil vývoj po okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 160
Novotný byl donucen odejít z nejvyšších stranických a státních funkcí aţ počátkem
roku 1968, poté, co se ještě o rok pokusil zpřísnit cenzuru, nechal zakročit proti sjezdu svazu
spisovatelů a tvrdě rozehnat studentské nepokoje na strahovských kolejích. 161 Jeho nástupce
Alexander Dubček, hlavní tvář „socialismu s lidskou tváří“, zahájil poslední fázi stále
polovičatých reforem, které dráţdily konzervativce i radikály. V březnu 1968 byla v zemi
vyhlášena svoboda tisku a projevu a začaly spontánně oţívat prvky občanské společnosti, o
měsíc později byl vyhlášen Akční program KSČ, ve své době jiţ částečně překonaný koncept
transformace stávajícího politického systému na systém „demokratického socialismu“.
Domácí situaci, zhoršovanou Dubčekovým lavírováním, dále polarizoval tlak zvenčí, od
vedení „bratrských“ komunistických zemí, které na pohyb v Československu shlíţely
nedůvěřivě a spolu s místními stalinisty se snaţili nalézt způsob, jak jej zastavit. 162 V létě roku
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Nikoli návrat ke kapitalistickému systému, který byl povaţován za nespravedlivý a dějinným vývojem

překonaný. Podstata reformy spočívala zejména v zavedení trţních a konkurenčních prvků do socialistické
ekonomiky, decentralizaci rozhodování, motivaci pracovníků a omezení dirigistických plánů. Šik 1990, 60, 89,
107,114-115
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Šik 1990, 77-8; To ovšem neznamenalo, ţe by konzervativní novotnovské vedení s reformou nadšeně

souhlasilo. Podařilo se ji prosadit jemu navzdory (jako nutné zlo) a jen díky podpoře sovětského vůdce
Chruščova, který ji vzal za svou a pravděpodobně její podstatě ani nerozuměl, resp. ve vlastní zemi nic
podobného nepovolil (Šik 1990, 117-120, 125). Tehdejší československé komunistické vedení primárně doufalo,
ţe se mu díky ekonomické reformě podaří zůstat u moci (Kosta In Lemberg 1993, 70).
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Kosta 1993, 67-71
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Goldstücker 2005, 143-144; Názory na to, zda byl komunistický reţim v 60. letech reformovatelný bez své

úplné demontáţe se ovšem dodnes značně různí.
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Křen 2006,754-756; Šik 1990, 148-149
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1968, kdy vyšel mimo jiné pro konzervativce provokativní manifest Dva tisíce slov, se pak jiţ
československému vedení nepodařilo „spřátelené“ vůdce přesvědčit, ţe má situaci pod
kontrolou a většina občanů si nepřeje konec socialismu. 163
Invaze v srpnu 1968 nezměnila poměry v Československu naráz. Vojenský zásah
spojeneckých armád vyvolal masový odpor československé veřejnosti a mnoho zastánců
reforem doufalo, ţe v jejich duchu bude moţné dále pokračovat. Přítomnost sovětských vojsk
na území republiky však předem rozhodla její směřování. Jako první se vrátila cenzura, která
byla v pozměněné podobě obnovena jiţ v září 1968. Nastupující normalizace postihla krutě
především nezávislá periodika a vedení KSČ po několika měsících pod tlakem Moskvy
rezignovalo i na další výdobytky společenského uvolnění. 164 Přechodně sice zůstávala
v platnosti poměrně liberální ustanovení o cestování do zahraničí, ale i ty měl nový reţim
záhy potřít. Svůj nesouhlas s politickým vývojem dávala československá společnost ještě
v první polovině roku 1969 hlasitě najevo při různých příleţitostech. V masovou demonstraci
se změnil pohřeb Jana Palacha, který se na protest proti okupaci upálil, i oslavy vítězství
československého hokejového týmu nad Sovětským svazem na mistrovství světa ve
Stockholmu. Obecný neklid však přispěl k tomu, ţe se ve vládnoucí straně začalo stále více
prosazovat její tvrdé jádro. V dubnu 1969 byl generálním tajemníkem KSČ zvolen Gustáv
Husák, hlavní osobnost nastupujícího normalizačního reţimu 165 a po protestech u příleţitosti
prvního výročí invaze připojil svůj podpis pod takzvaný pendrekový zákon, podle kterého
byli tvrdě trestáni účastníci protireţimních demonstrací, i hlavní nositel reformních nadějí
Alexander Dubček. Praţské jaro v roce 1969 definitivně skončilo.
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Janoušek 2008, 45-46
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2.2.2. Kulturní vývoj v ČSSR
S nastolením komunistického reţimu v Československu, jehoţ pozici zajistily únorový
puč, květnové parlamentní volby, převzetí prezidentského úřadu Klementem Gottwaldem a
následné přijetí nové ústavy v červnu 1948, byla zcela nová role přisouzena i kulturní sféře.
Ta měla bezvýhradně slouţit legitimaci a propagaci nové politické moci a urychlovat cestu k
budování socialismu. K tomu bylo nutné zcela zlikvidovat její stávající obsah i organizaci a
prostřednictvím „kulturní revoluce“ vytvořit zcela nový systém. Komunistická moc od kultury
jednoznačně očekávala, ţe se stane věrným pomocníkem strany a dekorací reţimu. 166
Při vytváření tohoto systému se českoslovenští komunisté inspirovali sovětským
modelem a navázali i na některé domácí trendy z meziválečného a těsně poválečného
období.167 Svou kulturní politiku realizovali ve dvou propojených rovinách – pozitivní
(vytváření ţádoucích obsahů) a negativní (ta zahrnovala hodnoty, které bylo třeba potlačit),
přičemţ jejich hranice nebyly pevně stanoveny a během let se měnily.

168

K vytvoření „nové

kultury“ bylo především nutné přerušit kontinuitu té stávající, vyvázat ji z mezinárodního
kontextu, reinterpretovat dosavadní měřítka a prosadit nové obsahy. 169 V praxi to pro kulturní
sféru znamenalo především cenzuru, rozsáhlé personální čistky (včetně emigrací a zatýkání),
potlačení všech nezávislých institucí a spolků, pacifikaci vysokých škol, plošné znárodnění
(zrušení soukromých divadel, nakladatelství, galerií, ale i ovládnutí celého filmového a
polygrafického průmyslu apod.), zákaz moderního výtvarného umění a jazzu, všech
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Alan 2001,12
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Silně levicová byla například i meziválečná česká literatura a řada z jejích představitelů se přiklonila

k politice KSČ (Chvatík In Beyaru;Bock 1998, 123-125). Z těsně poválečných „ţádoucích“ trendů lze zmínit
protiněmecký akcent a prosovětské nadšení. Proamerický entuziasmus (projevující se obdivem k jazzu,
hollywoodské produkci apod.) bylo naopak nutné vymazat (Pešek In Heiss 1998, 80-81).
168

Kulturní politiku definuje Knapík (2006, 7-8) jako soubor politických zásahů do fungování kulturních

institucí, vytváření podmínek pro tvůrčí uměleckou činnost i chování společnosti, odpovídající charakteru
daného politického systému.
Z proudů, na které komunistická politika navazovala zmiňuje autor například protimaďarské, protiněmecké,
nacionalistické, proslovanské a prosovětské (Knapík 2006, 55).
169

Společenský prostor byl výrazně zúţen a zbaven všech skutečných i potenciálních odpůrců pod záminkou

přechodného omezení svobody v době ohroţení socialismu (ze strany poraţených společenských tříd,
imperialistů apod.). Loajalitu k reţimu přesto pociťovala většina tehdejší kulturní obce (Janoušek 2007, 15-28).
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nepohodlných periodik či odstranění „nevhodných“ svazků z veřejných knihoven.170 Trvalo
přibliţně dva roky, neţ se poúnorový kulturní ţivot plně etabloval.
Celou následující etapu charakterizoval střet mezi světem kulturních a uměleckých
hodnot a měnícími se mocensko-ideologickými strukturami, jak státními, tak stranickými,
svazovými a odborovými. 171 Zpočátku, například ještě na Sjezdu národní kultury, který měl
v roce 1948 poloţit základní kámen poúnorové politiky v této oblasti, se komunistický reţim
snaţil ještě taktizovat, neprosazovat socialistický realismus zcela autoritativně a tlumit
radikály. 172 Ke zostření poměrů došlo však vzápětí pod vlivem studené války. Jugoslávská
roztrţka a první berlínská krize v letech 1948 aţ 1949 rázně ukončily úvahy o národně
specifických cestách k socialismu a všude včetně kultury se začal prosazovat sovětský model,
charakterizovaný tezemi ideologa Andreje A. Ţdanova. Podle nich mělo kaţdé umění být
angaţované, ideologické a přinášet uţitek socialistické společnosti. 173
Začátkem 50. let se kampaň za socialistický realismus rozjela na plné obrátky. 174 Nová
umělecká kritéria byla zavedena plošně a bez výjimky, přičemţ se novou závaznou kulturní
směrnicí stal text Ladislava Štolla Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, přednesený
na zasedání Svazu spisovatelů v lednu 1950. Podobnou roli pro oblast filmu plnilo usnesení
předsednictva ÚV KSČ z dubna téhoţ roku. Klíčovým měřítkem „kvality“ uměleckého díla
byla v období stalinismu jeho ideovost a aktuálnost, rozhodoval i jeho původ. Sovětská tvorba
měla být výrazně preferována, západní „kosmopolitní“ produkce naopak aţ na výjimky
zatracena, coţ při státním monopolu na zahraniční kulturní styky bylo moţné prosadit. Tato
„obroda“ probíhala v Československu pod taktovkou místních kádrů, přímý sovětský vliv byl
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Z veřejných knihoven bylo takto odstraněno a většinou zničeno na 20 milionů svazků, většinou ţivelně a bez

závazného seznamu. Za nevhodné byli označeni jak humanističtí tak pravicoví spisovatelé, katolíci i například
díla prezidentů Masaryka a Beneše (Pešek in Anděl; Brandes;Labisch;Pešek;Ruzicka 2005, 247-9).
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Knapík (2006, 40-45) stranický aparát a státní administrativu označuje za dva mlýnské kameny, mezi kterými

vznikala socialistická kultura. Činnost uměleckých svazů ovládal aparát ÚV KSČ.
Jak poznamenává Liehm (In Beyrau;Bock 1988, 110) - kaţdé uvolnění policejního dozoru vedlo automaticky
k pohybu a liberalizaci na kulturní scéně.
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Císař (2005, 260-266) připomíná, ţe na sjezdu sice jiţ zazněly referáty poţadující tvorbu v duchu

ţdanovštiny, které předznamenaly budoucí drastická omezení kulturní sféry, umělci však byli v otázce přijetí
sovětského modelu nejednotní.
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Různé bojovné kampaně (například proti dekadentnímu a reakčnímu západu) a masové kulturní a osvětové

akce byly mimochodem typickým kulturně-politickým projevem té doby (Janoušek 2007, 26-27, 44).
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na kulturní oblast nevelký. 175 Důvodem bylo, ţe kultura byla přece jen povaţována za méně
strategickou oblast.176
Socialistický realismus, který byl vyhlášen jedinou závaznou tvůrčí metodou, byl
přitom definován poměrně vágně a podle momentální potřeby, coţ vyvolávalo časté a ostré
interpretační střety. Umělec by měl být především angaţovaný, spjatý s budovatelským
úsilím, v optimistickém duchu jej ztvárňovat a náměty čerpat z výrobního prostředí. Odmítnut
byl jednoznačně modernismus a avantgarda (celé směry, vědecké obory i tvorba jednotlivců).
Podle představ komunistických ideologů mělo po únoru dojít k jakémusi druhému národnímu
obrození. Angaţovaní umělci, sami přesvědčení metodou cukru a biče, měli pro nový systém
získat váhající vrstvy společnosti. Prosazován byl návrat k folklornímu umění, které bylo
povaţováno za projev „zdravých sil“ národa, za následováníhodné byly označeny i některé
z kontextu vytrţené „pokrokové“ tradice české minulosti. 177
Léta 1953 aţ 1956 přinesla mírné uvolnění v hospodářské a sociální oblasti, v kultuře
se však změny prosazovaly jen velmi pozvolna. V této době začaly zaznívat lehce kritické
hlasy od vedoucích kulturních pracovníků (tzn. předních komunistických funkcionářů) a
objevily se první náznaky velmi omezené liberalizace kontaktů se zahraničím i domácích
estetických měřítek. Úplná zideologizovanost a izolace tvorby byly dlouhodobě neúnosné
zejména kvůli vysokým finančním nákladům i obrovské byrokracii. 178 Od roku 1953 se mimo
jiné začala částečně zohledňovat atraktivita kulturní produkce pro obecenstvo, spojená
s alespoň dílčí snahou o její výdělečnost. Lehce se s prvními náznaky touhy po moderním
konzumu modifikovaly i představy o tom, co je to zábava. Částečně se naděje vkládaly do
nástupu nové generace vedoucích kulturních pracovníků. Vše se však dělo v rámci etablované
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Knapík 2006, 46, 49-52, 70; Křen (2006, 662) k tomu poznamenává, ţe Československo tehdy dobrovolně

razilo pravděpodobně nejdůraznější antiintelektuálský kurz ze všech socialistických zemí.
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kulturní sféry, osobnosti, které k ní nepatřily, nadále neměly ţádnou moţnost do dění
promlouvat.179
Po etapě sebejisté budovatelské kultury, kterou ovšem od počátku provázela řada
korekcí a dílčích změn, nastala v období let 1956 aţ 1958 nezadrţitelná eroze násilně
zavedeného kulturního modelu, která v následujícím desetiletí vyústila v dalekosáhlou
liberalizaci poměrů.180 Zpočátku navodily příznivou atmosféru zejména zprávy o XX. Sjezdu
KSSS v únoru 1956 a nové sovětské doktríně o koexistenci a soutěţení světových soustav.
Chruščovovo odhalení zločinů stalinismu navíc zásadně otřáslo vírou mnohých intelektuálů v
„neomylnost“ komunistické strany a její politiky (včetně kulturní) a odstartovalo i polemiku o
dosud nezpochybnitelném socialistickém realismu. 181 Do společenského ţivota se mohli vrátit
někteří doposud zakázaní autoři a začaly se vydávat zatím nepřípustné knihy. 182 Významnou
roli sehrál i nástup nové generace v kulturní sféře.
Komunistická strana Československa se sice pokusila po dočasném uvolnění zavést
znovu tvrdší kurz a rozmáchla se k některým represím, ale důsledky XX. sjezdu byly trvalejší,
neţ by si přála. 183 Zcela typickým příkladem byl spektakulární zákaz Škvoreckého románu
Zbabělci, který vyšel v roce 1958. Jeho autor byl sice po publikací díla, zesměšňujícího
„hrdinné“ chování českých maloměšťáků na sklonku protektorátu, propuštěn z práce, ale po
odeznění skandálu se do ní mohl vrátit. Stejně tak jako se na pulty obchodů po několika letech
vrátila i jeho kniha, díky oficiální nepřízni nesmírně populární.
179

184

Podobně zbytečně byl

Knapík 2006, 332-335, 351-2; Umělecká tvorba odmítající oficiální model byla v 50. letech vytlačena do

ilegality, emigrace či soukromí. Státní teror a společenská izolace přitom znemoţnily vznik rozvinutých
„disidentských“ struktur, známých z let 70. a 80. (Janoušek 2007, 13-14). Neznamená to ovšem, ţe by česká
kultura za nejtuţší diktatury přestala být součástí světového vývoje a v podmínkách útlaku nevznikla celá řada
pozoruhodných uměleckých děl – v literatuře například prózy Bohumila Hrabala či Vladimíra Holana, ve
výtvarném umění díla Jiřího Koláře či Mikuláše Medka. Zveřejněna však mohla být aţ v 60. letech (Pešek In
Heiss 1998, 77-78, 89-90).
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v roce 1959 zastaven časopis Květen, který se specializoval na publikaci prací mladých
spisovatelů.185 Sjezd socialistické kultury z června 1959, který měl ideově navázat na výše
zmíněný Ujez národní kultury v roce 1948, zavázal kulturní pracovníky, aby přetvořili
duchovní ţivot svých spoluobčanů a jejich myšlení tak, aby mohli dovršit budování
socialismu. V praxi však jeho doporučení byla spíše obcházena a jeho závěry vyzněly jako
pouhá manifestace údajné jednoty. Stále více umělců a publicistů zkoušelo se střídavými
úspěchy nabourat a rozšířit státem nejasně stanovené hranice „povolené“ tvorby. Liberalizaci
kulturního ţivota se reţimu na konci 50. let podařilo pouze zpomalit, ale nikoli zastavit. 186
Pro řadu českých vědců a umělců znamenala zlom zdařilá československá prezentace
na bruselské výstavě Expo v roce 1958. Její výjimečný ohlas jim přinesl „ochranu“ pro
budoucí tvorbu, ale i jednu z vůbec prvních moţností vycestovat na Západ a na vlastní oči
spatřit prezentaci tamního moderního umění. 187
Drolení dosavadního systému se projevilo v několika rovinách. Tvůrčí umělecké
svazy, zpočátku efektivní převodová páka centrální moci, se postupem času změnily
z loajálních obhájců oficiálních estetických norem na organizace více či méně oponující
systému.188 V roce 1956 také reţimu na rozdíl od roku 1948 chybělo budovatelské nadšení
podstatné části inteligence. V jejích řadách spíše převaţoval spíše kritický pohled na
dosavadní socialistickou produkci a touha po zásadní revizi kulturní politiky. 189 Ostré
kampaně proti pravicovým i levicovým úchylkám stále více nahrazovaly kultivovanější
diskuze a umění se postupně začalo vracet ke ztvárňování vnitřního světa člověka. Přesto, ţe
se strana snaţila udrţet situaci nadále pod kontrolou, dlouhodobě to nezvládala. V kaţdém
vhodnějším okamţiku nabraly na síle polemiky a pokusy o zpochybnění dosavadních
kulturně-politických dogmat.190
Od počátku 60. let se oficiální kulturní projevy stále systematičtěji stávaly ne
produktem kulturní politiky, ale zápasu se systémem. 191 Nastoupila nová generace stranické
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inteligence (v literatuře reprezentovaná například Pavlem Kohoutem, Ludvíkem Vaculíkem či
Milanem Kunderou), která byla výrazně vzdělanější a k dobovým poměrům kritičtější neţ její
předchůdci. Do kulturního ţivota se zapojili i mladí nekomunističtí autoři, například Josef
Škvorecký, Václav Havel či představitelé nové vlny československého filmu. Sama
komunistická strana byla jednotná jen na povrchu. Měla ve svém středu konzervativce i více
či méně opatrné reformátory, kteří se vyslovovali pro větší svobodu tvorby, myšlení i dílčí
korekce politického systému. 192 Do reality 60. let se výrazně promítla i změna sociálního
sloţení obyvatel. V jejich průběhu se výrazně rozšířil okruh lidí s odborným a vyšším
vzděláním i řady technické inteligence a společnost jako celek výrazně omládla (polovina
obyvatel ţijících v té době v ČSSR byla narozena po roce 1948).193
Do československého kulturního ţivota, jehoţ liberalizace opatrně začala v roce 1956
a naplno se rozjela kolem roku 1963194, začaly postupně pronikat i informace o kulturním dění
za jeho západními hranicemi. Díky revue Světová literatura, která vycházela od poloviny 50.
let, se místním čtenářům představily například francouzský nový román či díla amerických
beatniků, svojí cestu k divákům si postupně nacházelo absurdní divadlo. 195 Vznikla záplava
nových, státem sice nemilovaných, ale tolerovaných institucí jako divadla malých forem,
která si mohla počínat mnohem odváţněji neţ velké „kamenné“ scény. Na Zábradlí byla
v roce 1963 uvedena Havlova Zahradní slavnost, na prknech Semaforu se díky písničkám
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra rehabilitoval jazz. Oblibu si získaly i Činoherní klub, Viola či
brněnské kabarety.196 Díky Radiu Luxembourg se rozšířila obliba moderní západní hudby, po
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rozsáhlé liberalizaci a rozchodu s „revoluční“ generací otců volala mládeţ. 197 Do nebývalé
šíře se rozvinula veřejná polemika o umění a kulturní publicistika.
V roce 1963 uvedl Miloš Forman své filmy Konkurz a Černý Petr, Milan Kundera
začal psát o svých „směšných láskách“ a řada dosud zakázaných autorů jako Bohumil Hrabal
či Vladimír Holan mohla začít publikovat.198 Uvolnila se také striktní pravidla pro cestování
československých občanů do zahraničí a cesty cizinců do ČSSR.199 Československé orgány
však nadále pohyb svých občanů v zahraničí monitorovaly a v případě podnikání
„nevhodných“ akcí či navázání zakázaných styků (zejména s československými emigranty)
okamţitě intervenovaly. 200
Obroda zasáhla i vysoké školy a vědecké obory – například filozofii ve které hrál
vůdčí roli Jan Patočka,201 historiografii nebo germanistiku. Jako zlomový moment a zároveň
otevřená výzva stranickému omezování umění byla vnímána právě germanisty uspořádaná
kafkovská konference, která se odehrála na zámku v Liblicích v roce 1963.202 V jejím
průběhu a v následné diskusi se zásadně vyhrotil spor mezi dogmatickým a pokrokovým
proudem marxistické estetiky, který otevřel brány diskusi i v jiných společenských a
kulturních otázkách.203 Zároveň bylo moţné obnovit a rozvinout obory, které byly dosud
z ideologických důvodů zakazovány – například sociologii, kybernetiku či genetiku.
Rychlý nástup nezávislé kultury byl přitom od počátku konfrontován s mocí represivní
státní diktatury, která se nadále nehodlala vzdát své cenzurní moci ani kontroly nad
plánovaným hospodářstvím. 204 V 60. letech však jiţ nic nebylo černobílé. Cenzurní orgány
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byly zahlcené a často pracovaly chaoticky. 205 Doba masových nenávistných výpadů,
otevřeného udavačství a fyzické likvidace „zrádců“ pominula. 206 Malá československá
kulturní scéna byla velmi osobně provázána a svoji roli při realizaci různých projektů hrály
často i osobní antipatie či přátelství. Moderní umění se mohlo začít prosazovat přesto, ţe na
něj ještě v roce 1962 ostře zaútočil sovětský vůdce Nikita Chruščov. Kromě zarytých
stalinistů nebral nikdo váţně ani jeho tezi, ţe mírové souţití s kapitalistickým světem v oblasti
ideologie je zradou marxismu-leninismu. 207 V tehdejším Československu se naopak v těchto
letech začala rozvíjet co nejuţší kulturní výměna se Západem, 208 veřejnou diskusi
rozdmýchávaly významné zahraniční návštěvy (například Jeana-Paula Sartra a Simone de
Beauvoirové v roce 1963). Stále více českých vědců a umělců vyjíţdělo na zahraniční stáţe
do západních zemí. Zcela anachronicky proto působil i Novotného projev na III. sjezd Svazu
československých spisovatelů v květnu 1963, v němţ generální tajemník ÚV KSČ v duchu

v rozporu s „obecným zájmem“. Toto vágní vymezení však povolovalo cenzorům podle velmi subjektivních
kritérií vyřadit jakékoli dílo, se kterým nesouhlasili, nebo kterému nerozuměli. Bez jejich povolení nebylo
moţné započít s tiskem knihy ani výrobou filmů (Bárta 2003, 8-12).
Komunistické tiskové právo, které bylo určeno dvěma základními zákony z let 1950 a 1966 sice navenek
vzbuzovalo civilizovaný dojem, prakticky však mohl být v jeho rámci šikanován kaţdý, kdo s reţimem
nesouhlasil nebo se mu vzpíral. Svůj vliv na cenzuru si udrţovala i sama strana a její mocenské orgány.
Posláním tiskovin byla jednoznačně podpora výchově k socialismu, nikdo nesměl nic vydávat soukromě,
novináři, kteří nebyli členy profesního svazu, nesměli publikovat. Při porušení pravidel bylo moţné bez práva na
odvolání publikaci zakázat. Tato praxe byla druhým zákonem z roku 1966 jen potvrzena a cenzuru zrušil teprve
zákon z června 1968. Ten ovšem vzhledem k bezprostředně následující okupaci Československa platil jen velmi
krátce. (Malý In Anděl; Brandes;Labisch;Pešek;Ruzicka 2005, 223, 227-231).
Cenzuře podléhaly také všechny zásilky doručované do ČSSR ze zahraničí pro jednotlivce i instituce.
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ţdanovštiny hovořil o nepřípustnosti průniku „burţoazní ideologie“ do kultury.209
Komunistickou tezi o permanentním zápasu ideologicky protichůdných táborů jiţ zkrátka
většina československé inteligence nebyla ochotná akceptovat.
Tehdejší Novotného vedení KSČ spontánní intelektuální pohyb nijak nevítalo a mělo
z něj nefalšovaný strach. Stejně jej znepokojoval ţivotní styl mládeţe a rocková hudba. 210
Mocenský zásah proti nim byl ovšem v situaci, kdy stát ekonomicky kolaboval, strana byla
nejednotná a Moskva se vyslovovala pro toleranci, neproveditelný. 211 A po roce 1964, kdy
v Sovětském svazu nastoupilo neostalinské vedení v čele s Leonidem Breţněvem, bylo jiţ
těţké vzít vše zpět.212 I cenzura se musela vyrovnat s tím, ţe pokud něco zakáţe, bude to
muset učinit zcela veřejně a se všemi průvodními nepříjemnostmi (v některých případech
dokonce mezinárodními).213 Obavy z dynamiky kulturního vření přitom byly celkem namístě.
Na rozdíl od 50. let, kdy byla kultura ve vleku politických událostí, v 60. letech se projevila
jako avantgardní síla, táhnoucí směrem ke změně zbytek společnosti a nabízející alternativu
k vládnoucí ideologii. Navíc o ni byl po dlouhých letech půstu obrovský zájem. Diskuse o

209

Tehdejší tajemník ÚV KSČ Čestmír Císař vzpomíná, ţe jiţ v předvečer sjezdu kritizoval cenzorskou praxi,

zakazování uměleckých děl a vyzdvihl roli veřejné kritiky; současně oznámil vydání zadrţených knih a uvolnění
zakázaných dramat a filmů pro veřejné uvádění (Císař 2005, 499-500).
Ivan Klíma jako účastník sjezdu v roce 1963 připomíná, ţe dogmatismus se na něm stal hlavním terčem kritiky
mladších komunistických autorů (například Milana Kundery), kteří bojovali za celkem zásadní a banální práva,
jako psát volným veršem, o smutných tématech či moderním způsobem (Klíma 2009, 428).
210

Svědčí o tom i mocenský zásah proti studentskému majáles v Praze v roce 1965, po kterém byl ze země

vyhoštěn americký básník Allen Ginsberg (Janoušek 2008, 30).
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generacím a jejich ţivotnímu stylu.
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uměleckých dílech svým způsobem suplovaly diskuzi politickou. 214 Kulturní konzum pak
části inteligence nahrazoval materiální blahobyt, kterého se v socialistické společnosti
nedostávalo.215 Spor mezi společenskými reformátory a konzervativci přitom neprobíhal na
frontové linii mezi komunisty a nekomunisty, ale spíše napříč celou společností a stranou. 216
Mnohem výrazněji se také začaly projevovat snahy o finanční soběstačnost nebo lépe
výdělečnost kulturní sféry. Nová produkce, osvobozená od balastu 50. let, se ukázala být
atraktivní pro domácí i zahraniční diváky, „světovost“ se pozvolna stávala i pro domácí
kritiky měřítkem úrovně uměleckých počinů.217 V odlišných socialistických podmínkách sice
vznikala umělecká díla, která se od těch západních částečně lišila, nebyla však o nic méně
moderní.218 Jejich originalita jim naopak dodávala na zajímavosti a v 60. letech
československá kultura patřila k minimálně evropské špičce.
Dluţno dodat, ţe v tehdejší době stát kulturní produkci (například vydávání jiţ
schválených kniţních titulů či výrobu filmů) poměrně štědře dotoval. I v relativně uvolněné
atmosféře 60. let však absolutisticky rozhodoval o bytí a nebytí jednotlivých děl, a to podle
zcela záhadného a stále se měnícího klíče. 219
Proces politického uvolňování v tehdejším Československu začal nabírat na obrátkách
kolem poloviny 60. let, kdy se v komunistické straně stále více dostávala ke slovu mladší
generace politiků (jako například Čestmír Císař či Zdeněk Mlynář). Bylo čím dál tím jasnější,
ţe strana nemá jednotný názor na další směřování země a snahy o uvolnění střídaly pravidelně
pokusy o zbrzdění vývoje.220 Aţ do Praţského jara v roce 1968 se ale reţim čas od času
odhodlal k velkému mocenskému zásahu. Po sjezdu spisovatelů v roce 1967, na němţ zazněla
ostrá kritika kulturních a politických poměrů (včetně nepřátelského postoje Československa
vůči Izraeli v šestidenní válce), moc zabavila hlavní tiskový orgán svazu, Literární noviny a
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kázeňsky, zejména vyloučeními ze strany, postihla některé hlavní řečníky. Nikdo z nich
nicméně nebyl zatčen ani vyslýchán a jejich tresty byly v následujícím roce anulovány. 221
Vyvrcholením liberalizačního procesu v československé kultuře 60. let bylo krátké
období Praţského jara v roce 1968. Během několika hektických měsíců se v zemi rychle
vytvořila a diferencovala občanská společnost, byla zrušena cenzura, připravena federalizace
státu a zřízeny rehabilitační komise, které měly prozkoumat rozhodnutí soudů z doby
politických procesů. Kulturní ţivot běţel na plné obrátky a přední umělci nadále výrazně
promlouvali i do celospolečenského ţivota (například prostřednictvím výzvy Dva tisíce slov,
z června 1968, kterou zformuloval spisovatel Ludvík Vaculík). 222
To, ţe invaze armád Varšavské smlouvy, ke které došlo 21. srpna 1968, vymaţe
v Československu prakticky všechny výdobytky reformního procesu, si v létě toho roku
připouštěl jen málokdo. Tento relativně optimistický předpoklad se však měl hned v prvních
letech nastupující normalizace prokázat jako zcela mylný.

Film
Československý film se po komunistickém převratu v únoru 1948 ocitl ve stejné
situaci jako ostatní kulturní odvětví, tedy pod plnou kontrolou nové moci. 223 Znárodněný
filmový průmysl produkoval aţ do roku 1953 převáţně politická a budovatelská díla, která
v následujícím období začala kvůli vysokým nákladům a malé divácké přízni poněkud
ustupovat zábavným, psychologickým, historickým a pohádkově laděným snímkům. 224 Vedle
starších reţisérů, mimo jiné Otakara Vávry či Martina Friče, kteří navázali na svoji předchozí
tvorbu, se o slovo začala hlásit nová generace filmařů. Mezi reţiséry hraných snímků si dobré
jméno získali Karel Steklý či Alfréd Radok, na vynikající úroveň se dostala animovaná
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Beneš, který v roce 1964 v Tigridově exilovém Svědectví publikoval pod pseudonymem sérii článků o kulturní a
politické situaci v ČSSR (Janoušek 2008, 36).
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Ne-li kvůli svému potenciálu zasáhnout lidové masy pod větším drobnohledem neţ ostatní odvětví. Jak

připomíná Bárta (2003,22), jiţ Stalin v roce 1924 prohlásil, ţe „film je největším prostředkem masové agitace“ a
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produkce, reprezentovaná především díly Jiřího Trnky, Hermíny Týrlové či Karla Zemana. I
mezi hranými snímky vznikala dílem štěstí nebo náhody navzdory mocné cenzuře ojediněle i
velmi kvalitní díla, ve kterých mohly vyniknout některé přední herecké talenty.225
Celá produkce Československého státního filmu (ČSF) včetně snímků dováţených ze
zahraničí nebo půjčovaných z archivů byla pod kontrolou státního a stranického aparátu. O
realizaci námětů i případné distribuci hotových filmů rozhodovalo nejvyšší vedení ČSF
v součinnosti s ideologickým oddělením ÚV KSČ a Hlavní správou tiskového dohledu
(HSTD).226 Vylučovány byly scénáře a filmy, které podle tehdejších cenzorů propagovaly
západní styl ţivota, ale například i snímky a předlohy, které z různých důvodů dostaly cejch
amorality či vulgarity. Kontrole podléhala kulturní publicistika, části jiţ hotových snímků
byly vystříhávány či předělávány. Na základě mocenských zásahů se pozměňovalo například i
vyznění jednotlivých filmových postav. 227 Neznamenalo to ovšem, ţe by cenzura byla
stoprocentní a neomylná. Například z komerčních důvodů byly někdy vysílány i teoreticky
„závadné“ či „kýčovité“ snímky, stávalo se také, ţe některé problematické prvky pozornosti
oficiálních míst prostě unikly. 228
Po XX. sjezdu KSSS v roce 1956 se nakrátko poněkud uvolnily i poměry
v československém filmu. Mohla vzniknout hrstka snímků, které vyčnívaly především tím, ţe
se vztahovaly k nepřikrášlené současnosti, hlásily se k tradičnímu realismu a zaznívala v nich
alespoň částečně společenská kritika. Objevila se i první díla s výrazným autorským
rukopisem. 229 Státní a stranické vedení je ve snaze o znovuovládnutí situace okamţitě příkře
odsoudilo jako ideologickou diverzi, a to na konferenci svolané speciálně za tímto účelem
v únoru 1959 do Banské Bystrice. Ta měla vyslat jasný signál o pevném stranickém postoji
vůči „přeţitkům burţoazního myšlení“ i ostatním kulturním odvětvím. „Problematické“ filmy

225
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byly okamţitě staţeny z distribuce, došlo k personálním obměnám i zásahům do
připravovaných snímků. 230
Celosvětová pozornost se k československé kinematografii a především k její takzvané
nové vlně obrátila počátkem 60. let,231 v době, kdy domácí tvorba zaţívala léta svého
největšího poválečného rozkvětu.232 Vznik tohoto filmového „zázraku“ byl zapříčiněn
souhrou hned několika pozitivních okolností. Především došlo, jak jiţ bylo zmíněno výše,
přibliţně od začátku 60. let v ČSSR k výraznému uvolnění, které přineslo pro umělce i
relativně větší míru tvůrčí svobody, 233 Ta sice zdaleka neznamenala, ţe by bylo povoleno vše
a okamţitě, ale ţe se podle nejasných a měnících se kritérií234 nakonec s průtahy a
obstrukcemi většina projektů realizovala. K tomu se přidala skutečnost, ţe českoslovenští
umělci nebyli v prostředí socialistické kinematografie vystaveni tak silnému komerčnímu
tlaku jako jejich západní kolegové a mohli vytvářet skutečně umělecky hodnotné snímky pro
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diváckou elitu.235 Navíc mělo tehdejší Československo od roku 1947 velmi kvalitní filmovou
školou – FAMU, jejíţ studenti měli na rozdíl od široké veřejnosti přístup i k novým
západním snímkům uchovávaným v archivech mimo oficiální distribuci. 236
Dodnes ceněné snímky československé nové vlny nebyly přes relativně štědrou státní
podporu kinematografie rozhodně produktem oficiální kulturní politiky. Stejně jako řada
ostatních kvalitních uměleckých děl vznikaly naopak jí navzdory v atmosféře neustálé
nedůvěry a podezírání ze strany oficiálních představitelů. 237 Jejich jedinečnost spočívala
v tom, ţe různou formou, ale pravdivě a bezprostředně zachycovaly svět kolem sebe a bouraly
tím zaţité ideologické vzorce.238 Staly se tím manifestem nové generace, která na kaţdodenní
realitu ţivota v socialismu nehleděla skrz růţové brýle.239
Přední autoři nové vlny vystoupili na veřejnost kolem roku 1963 a přes různost jejich
rukopisu a absenci společného psaného programu se jejich tvorba shodně vyznačovala
humanitou, otevřeností k tématickým i formálním experimentům, soustředěním na
kaţdodenní ţivot nehrdinských „malých“ lidí a důrazem na autenticitu a pravdivost
výpovědi. 240 Vzdala se přitom prvoplánové političnosti a zaměřila se především na
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Koschmal;Nekula;Rogall 2002, 199-201) jako veristický (reprezentovaný zejména tvorbou Miloše Formana,
Ivana Passera či Evalda Schorma, kteří točili většinou všední, částečně humorné realistické snímky , ve kterých
se objevovali i neherci). Druhý je podle něj charakterizován tendencí k symbolickému vyjadřování, alegorii a
podobenství (například díla Věry Chytilové, Jana Němce či Pavla Juráčka).
Autory nové vlny spojoval i fakt, ţe na rozdíl od na rozdíl od tvůrců ur-vlny naprostá většina z nich nebyla členy
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64

univerzální, existenciální otázky. 241 Tvorba jejich hlavních představitelů, mezi které se řadí
především Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel, Evald Schorm, Jan Němec, Jaromil
Jireš a Pavel Juráček, se během 60. let dočkala celé řady mezinárodních ocenění. Vrcholem
uznání pro československou filmovou školu byl nepochybně zisk historicky prvních Oscarů
za snímky Obchod na korze (v roce 1966, reţie Ján Kadár a Elmar Klos) a Ostře sledované
vlaky Jiřího Menzela o dva roky později.
Pád Novotného reţimu v lednu 1968 se ve filmu podobně jako v jiných oblastech
československé kultury rovnal „protrţení hrází“. 242 Zrušení cenzury otevřelo dveře pro
realizaci dosud odkládaných námětů a natočeny tak mohly být například snímky Ţert (podle
předlohy Milana Kundery) a Všichni dobří rodáci, které se kriticky vyjadřovaly k realitě 50.
let.243 Začátek konce svobodné tvorby a horečné tvůrčí aktivity znamenala pak podobně jako
v jiných oblastech kultury invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna
1968. Po krátkém přechodném období se nastupující normalizace plně ohlásila v září 1969,
kdy byl do funkce ústředního ředitele československého filmu jmenován Jiří Purš. Výroba
některých filmů byla vzápětí pozastavena, další sice byly dokončeny, ale nesměly do
distribuce a zmizely na dalších 20 let v trezorech. Nebyly dostupné ani jejich autorům, ani
odborné veřejnosti, podobně jako celá řada snímků, která v rámci československého
„filmového zázraku“ vznikla v předchozích letech.244
Výtvarné umění
Vývoj v československém výtvarném umění probíhal po roce 1948 stejně jako ve
všech ostatních kulturních oblastech. Stát a strana potlačily avantgardu, určily za jedinou
závaznou tvůrčí metodu antimoderní socialistický realismus245 a autory, kteří byli ochotni
tvořit v jeho duchu sdruţila v jednotném Svazu československých výtvarných umělců
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(SČSVU). Ten slouţil jako převodová páka centrální moci především uskutečňování revoluční
přeměny společnosti a budování socialismu. Vytváření jiných skupin výtvarných umělců bylo
zakázáno. Tvůrci, kteří se kvůli svým postojům či předchozí činnosti ocitli mimo hlavní
proud, mohli nadále působit pouze v ilegalitě. Období nejtuţší diktatury počátku 50. let se
takto podařilo přeţít například surrealistickému krouţku kolem Vratislava Effenbergera či
uměleckým osobnostem typu Libora Fáry, Josefa Istlera či Mikuláše Medka, jehoţ dílo se
počátkem 60. let mohlo stát hlavním zdrojem inspirace pro nastupující uměleckou generaci. 246
Prostor pro revizi stávající situace, za které bylo oficiálně zakázáno vše vyjma
vládnoucího socialistického realismu, poskytly aţ XX. sjezd KSSS a Chruščovova kritika
stalinismu. Na konferenci Svazu československých výtvarných umělců byly v říjnu téhoţ roku
schváleny nové stanovy, které poprvé od nástupu komunistického reţimu umoţnily zakládání
nezávislých tvůrčích skupin (do té doby byli výtvarníci mechanicky rozdělováni do
jednotlivých středisek SČSVU podle místa bydliště). Jako první tuto moţnost vyuţili umělci
sdruţení Máj 57 (jeho členy byli například Andrej Bělocvětov, Robert Piesen či Jiří Balcar),
kteří se otevřeně přihlásili k záměru navázat na tradici moderního umění první poloviny 20.
století. 247 Oficiálně mohla v roce 1957 vzniknout i skupina Trasa 54, hlásící se k modernímu
realismu a

tvořená ţáky Emila Filly (Čestmír Kafka, Olbram Zoubek, Eva Kmentová,

Vladimír Preclík), která jiţ o tři roky dříve uspořádala svoji první soukromou výstavu. 248
V době po XX. sjezdu KSSS, kdy bylo sebevědomí stranických orgánů částečně
otřeseno, mohlo dojít i k pozvolné reinterpretaci dosavadních tradic a částečné rehabilitaci
umělecké moderny. V roce 1957 uspořádali Jiří Padrta s Miroslavem Lamačem a Janem
Tomešem první reprezentativní přehlídku českého umění počátku 20. století, na které byla
poprvé od roku 1948 představena díla významných domácích kubistů, fauvistů či
expresionistů.249 V témţe roce poprvé oficiálně vystavovala i skupina Máj 57 a svá
surrealistická a abstraktní díla na veřejnosti uvedl i Jan Kotík. 250
V téţe době začaly z uměleckých kruhů opatrně zaznívat i poţadavky na obnovení
kontaktů se světovým uměním, moţnost tvořit podle vlastních estetických měřítek, cestovat či
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vystavovat za ţeleznou oponou. Začal tím vlastně permanentní boj mezi umělci a státním
cenzurním aparátem, provázený většími či menšími úspěchy nezávisle smýšlejících tvůrců. 251
Výrazný předěl pak v mnoha směrech znamenala jiţ zmíněná úspěšná československá
prezentace na světové výstavě Expo v Bruselu roku 1958. Díky snaze komunistického reţimu
ukázat se v tom nejlepším světle bylo povoleno zařadit do ní i četné moderní prvky,
především ve formě architektury a uţitého umění. V průběhu výstavy byly navázáno mnoho
kontaktů se „západní cizinou“ a pro řadu českých tvůrců se stala iniciačním záţitkem i
výstava 50 let moderního umění, na které se často poprvé v ţivotě mohli seznámit nejen
s obrazy klasiků moderny typu Pabla Picassa, Henriho Matisse či Georgese Braqua, ale také
s nejnovějšími nefigurativními světovými trendy – tachismem, informelem či abstraktním
expresionismem a díly například Wolse, Karla Hartunga, Hanse Uhlmanna, Jeana Bazaina,
Pierra Soulagese či Jeana Dubufetta.252
V průběhu 60. let se postupně prosazovala zcela zásadní změna pohledu na sociální
funkci výtvarného umění. Z poslušného nástroje moci a vládnoucí komunistické ideologie se
stalo svébytným jevištěm společenských změn. Rozpadlo se přitom do dvou linií – oficiální,
nadále se snaţící ţít v souladu s reţimem a „rebelskou“, která se ze plně vymanila z ilegality
aţ ve druhé polovině desetiletí. Důleţitým předpokladem pro její emancipaci i vznik nových
nezávislých institucí byla změna ve vedení Svazu československých výtvarných umělců,
kterou se pokrokovým tvůrcům podařilo prosadit na jeho druhém sjezdu v prosinci 1964.
Nové předsednictvo v čele s Adolfem Hoffmeisterem pak výrazně rozšířilo hranice
„povolené“ tvorby. Liberalizační vlna zasáhla i redakce výtvarných časopisů, které díky
výrazným osobnostem (Jiří Padrta, Jindřich Chalupecký) 253 začaly ve větší míře (a
zasvěceněji) kriticky informovat o aktuálním světovém kulturním dění. Velkou roli sehrály i
informace, které si tvůrci, stále častěji cestující a vystavující v zahraničí, předávali mezi sebou
i vůle po dlouhé době „temna“ znovu plně hledat nové cesty a experimentovat. 254
Přibliţně do roku 1963 bojovali českoslovenští výtvarní umělci především za svoji
emancipaci z područí reţimu a za rehabilitaci tradic moderního umění, poté jiţ začali plně
sledovat světové trendy. Na domácí scéně se postupem času etablovala sloţitější struktura
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uměleckých skupin a směrů, které se navzájem inspirovaly, prolínaly i negovaly. 255 Širokým
„středním“ proudem byl na loci 50. a začátku 60. let takzvaný moderní realismus, který na
rozdíl od toho socialistického odmítal ideologii, připouštěl právo na subjektivní přístup,
experiment a netradiční projev, nadále však

zatracoval abstrakci. Reprezentovaný byl

například díly výše zmíněných skupin Trasa 54 a Máj 57. Jeho vůdčí roli postupně převzala
strukturální (informelní) abstrakce, která ve své snaze nalézt pravdivý umělecký výraz
navázala na meziválečnou avantgardu a surrealismus – především svým důrazem na
individuální existenciální zkušenost a subjektivitu jako jediné východisko umělecké tvorby.
Spojovala různé umělce (například Jana Kotíka, Mikuláše Medka či Josefa Istlera), kteří
odmítli dogma socialistického realismu i umírněný moderní realismus a kompromisy se státní
mocí. 256
V částečné

opozici

vůči němu

se

formulovalo

široké

hnutí

objektivních

(konstruktivních) tendencí, které v souladu se zahraniční inspirací stavělo proti hmotným
objektům důraz na dematerializaci, koncept, umělecký proces a jazyk a snaţilo se svými
obrazy, technickými nálezy a „vynálezy“, takzvanými „konkréty“ vřadit umělce do kontextu
moderní civilizace, učinit z něj místo „proroka“ spíše „výzkumníka“. Pracovalo s výraznou
tvarovou a barevnou redukcí a snaţilo se zobrazit realitu co „nejčistšími“ výtvarnými
prostředky.257 Přineslo do československého prostředí revoluční myšlenku, ţe výtvarné dílo
nemusí existovat jako věc, ale můţe se realizovat například v podobě demonstrace, konceptu
či procesu, na kterém se aktivně podílí i jeho recipient. Mezi přední zástupce tohoto proudu
patřili v Československu například tvůrci skupiny Křiţovatka sdruţující výrazné individuality
typu Karla Malicha, Jiřího Koláře, Huga Demartiniho či Zdeňka Sýkory. Extrémní změnu
pojmu umění přineslo pak akční umění, které legitimovalo samo jednání jako svébytný
kulturní projev a přeneslo tvůrčí praxi do společenského prostoru ve formách typu happening,
event či performance, reprezentované především skupinou Aktuální umění (později Aktual)
kolem Milana Kníţáka.258 Slibný kulturní rozkvět ukončila i v oblasti výtvarného umění
invaze vojsk Varšavské smlouvy a následná normalizace, která jej opět degradovala do funkce
nástroje politické moci a stráţce „správných“ národních tradic.
255

Vzhledem k rozsahu a zaměření této práce zde zdaleka nejsou podrobně vyjmenovány a popsány všechny

směry, pouze telegraficky zmíněny ty hlavní, s vědomím toho, ţe tvorba některých individualit zasahuje hned do
několika z nich.
256

Ševčík;Morganová;Dušková 2001, 189-191

257

Hlaváček In Švácha;Platovská 2007, 207-219

258

Ševčík;Morganová;Dušková 2001, 247-251

68

2.2.3. Československá zahraniční politika
Jiţ za poválečné vlády Národní fronty byly jasně stanoveny základy československé
zahraničněpolitické koncepce, která byla se souhlasem napříč politickým spektrem primárně
orientována na spojenectví se Sovětským svazem. Československá exilová reprezentace, která
se nejvíc ze všeho obávala mezinárodní izolace, uzavřela s Moskvou spojeneckou smlouvu jiţ
v roce 1943 a povaţovala ji za jedinou ochranu proti obávané nové německé agresi.
K západním velmocím chovala nedůvěru kvůli mnichovskému komplexu, kterou ještě posílila
jejich poválečná koncentrace na ekonomickou obnovu západních německých okupačních zón
a krach spolupráce někdejších válečných spojenců USA, Velké Británie a Francie na jedné a
SSSR na druhé straně.259 Představu o Československu jako mostu mezi západem a východem
odmítali v situaci, kdy USA a Velká Británie ztratily o prostor středovýchodní Evropy zájem,
jako zcela nerealistickou i demokratičtí politici. 260
Motivace k začlenění Československa do východního bloku byla nejen politická, ale i
ekonomická. Hospodářské styky s východem měly zabránit vytvoření nové závislosti země na
sousedním Německu a posílit zemi pro případ krize či nové agrese. 261 Češti nekomunističtí
politici navíc předpokládali, ţe se Stalin nebude plést do vnitřní politiky. 262 Z tohoto
osudového omylu je měl vyvést aţ komunistický převrat v únoru 1948.
Po komunistickém puči a sovětizaci Československa se jeho spojenectví s Moskvou
přirozeně jen upevnilo. V lednu 1949 bylo zakládajícím členem Rady vzájemné hospodářské
pomoci (RVHP), ekonomické organizace socialistických států východní Evropy, která vznikla
jako protiváha rodícího se evropského společenství a slouţila především sovětským
hospodářským zájmům. V květnu 1955 stála Praha i u zrodu Varšavské smlouvy, vojenského
paktu východního bloku.
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Vztah mezi oběma studenoválečnými tábory byl v 50. letech jednoznačně nepřátelský,
vyostřenou konfrontaci provázely závody ve zbrojení a agresivní propaganda obou stran.
Československo stálo v kampaních proti Západu a svých zahraničněpolitických prohlášeních
věrně na straně Moskvy a východoevropských spojenců. K mírné změně došlo
v socialistickém bloku teprve po smrti Stalina v roce 1953, po níţ sovětské satelity získaly
přece jen větší míru nezávislosti.263 Československo v této době začalo pozvolna obnovovat
utlumené styky se Západem a navazovat kontakty s rozvojovými zeměmi i nově vzniklou
Spolkovou republikou Německo. Zároveň obnovilo své členství v některých mezinárodních
organizacích, v roce 1955 například v UNESCO.264 Zdaleka se však nejednalo o ţádné
odchýlení Prahy, která platila za nejkonformnějšího moskevského spojence, od vytýčeného
kurzu. Ztělesněním nehybnosti československé diplomacie se stal pro mnohé ministr zahraničí
Václav David, který svůj úřad řídil nepřetrţitě 15 let od roku 1953 do roku 1968.265 Na
samostatnou zahraniční politiku neměl a neaspiroval ostatně ţádný ze států východního bloku.
Hranice nezávislosti, které byla Moskva ochotna tolerovat, ostatně jasně ukázala za Maďarské
krize v roce 1956. Rozhodně nesahaly za věrnost k Varšavské smlouvě, bezpodmínečné
následování sovětského vzoru a udrţení vedoucí role komunistické strany ve státě. 266
Pro československé vedení byla dlouhodobě nejdůleţitějším problémem německá
otázka, která nakonec zůstala po celá 60. léta nevyřešena. I v této oblasti následovala KSČ
slepě moskevské vedení a vystupovala zejména proti poválečné ekonomické obnově a
znovuvyzbrojení Spolkové republiky i její integraci do euroatlantických struktur. Od konce
50. let a intenzivněji od roku 1963 aktivizovala Praha své vztahy s Francií, Velkou Británií,
Skandinávií a zeměmi Beneluxu, mimo jiné v naději, ţe tím posílí vlastní pozici vůči SRN. 267
S tou nadále nenavazovala oficiální styky a v postoji KSČ vůči Bonnu se mnohé nezměnilo
ani po nástupu velké koalice se sociálnědemokratickým ministrem zahraničí Willym
Brandtem v roce 1966. Prvním výrazným posunem ve vzájemných vztazích bylo aţ otevření
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obchodních zastoupení SRN v Praze a ČSSR ve Frankfurtu nad Mohanem začátkem roku
1968.268
Přes určité uvolnění po odeznění Karibské krize se v oficiální zahraniční politice
Prahy tedy mnohé nezměnilo ani v 60. letech.269 Těţiště jejich kontaktů se Západem spočívalo
vzhledem k většinou nepřekonatelným politickým protikladům na hospodářském, vědeckém a
kulturním poli270 a všechny důleţitější kroky byly konzultovány s Moskvou.271 Vzhledem
k tomu, ţe ta v 60. letech rozvoji vztahů se západními zeměmi přála, mohlo k nim, jak bylo
zmíněno, přistoupit i Československo, které se otevřelo řadě jednání a uvolnilo cestovní ruch
(viz níţe). 272 Opatrné myšlenky o formulaci svébytného stanoviska KSČ k otázkám světové
politiky přineslo však aţ Praţské jaro v roce 1968. Ani tehdy však československé vedení
neopomínalo při kaţdé příleţitosti zdůrazňovat, ţe jeho spojenecké závazky v rámci
Varšavské smlouvy jsou přes domácí reformní pohyb nedotknutelné a bylo při navazování
kontaktů se Západem velmi obezřetné.273 Ani tento opatrný postup však nedokázal zcela
utlumit podezřívavost vedení ostatních zemí komunistického bloku.
Při svém nástupu k moci zavedli komunisté i zcela novou koncepci pasové a vízové
politiky, kterou se měli řídit jeho občané při cestách do zahraničí a cizinci, kteří naopak
zamýšleli navštívit Československo. Přibliţně do poloviny 50. let bylo jejich hlavní snahou
zemi a její občany co nejvíce izolovat. Vydávání cestovních dokladů se prakticky zastavilo
stejně jako všechny individuální cesty za hranice (včetně „bratrských“ socialistických států).
Byla snaha minimalizovat i objem zahraničních návštěvníků Československa. Bez skutečně
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závaţných důvodů (za které se po roce 1953 výjimečně uznávaly i humanitární) občané
nesměli zemi opustit a všichni ţadatelé o vycestování byli podrobeni několikaúrovňovému
systému prověřování. Povolené cestování do ciziny (přednostně formou organizovaného
zájezdu) bylo vnímáno nikoli jako právo občana, ale jako odměna pro vzorné socialistické
pracovníky. 274 Tato praxe se aţ na drobné výjimky prakticky nezměnila aţ do roku 1963, kdy
došlo k jejímu zmírnění, nejprve pro cesty do socialistických zemí, později i na Západ. I
nadále bylo však moţné jakoukoli cestu zakázat. Celkem benevolentní praxe pro krátkodobé
cesty do ciziny byla pak zavedena aţ na prahu Praţského jara 1968. 275
V 60. letech začalo Československo díky nedostatku cizích měn také podporovat
rozvoj aktivního turistického ruchu. Takzvaným devizovým cizincům (z kapitalistických
zemí) byla vstupní víza vydávána prakticky na poţádání, zavedena byla ovšem povinná
směna, částka, kterou musel cizinec povinně vyměnit kaţdý den svého pobytu podle
nevýhodného úředně určeného kurzu.276

2.2.4 Československá zahraniční kulturní politika
O povaze oficiální zahraniční kulturní politiky socialistického Československa si nelze
dělat velké iluze. Převáţná část politické reprezentace ji hluboko do 60. let povaţovala
jednoznačně za nástroj politické moci. Měla slouţit k rozšíření spolupráce a upevnění
přátelských vazeb v rámci sovětského bloku 277 a od doby, kdy se KSČ rozhodla prolomit
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úplnou izolaci vůči Západu 278, ale také stále více k propagaci socialistického systému
navenek, případně k diskreditaci kapitalistického zřízení. 279 Praha neměla velký zájem o
kulturní výměnu, snaţila se spíše o zcela jednostranný kulturní export, který přinášel nejen
zamýšlený propagandistický efekt, ale současně i nezanedbatelný příliv deviz, které
nefunkční československá ekonomika nutně potřebovala.
V oblasti vědeckých styků se Západem se Praha snaţila prosadit především vlastní
interpretaci historie a získat moderní technologické poznatky. V průběhu 60. let kladla stále
větší důraz i na rozvoj cest zahraničních turistů do Československa, provázených ideálně
návštěvou místních lázní nebo kulturních akcí i na rozšiřování kontaktů se západními
publicisty a novináři. Do západních zemí naopak začali být ve větší míře vysíláni
českoslovenští korespondenti. Ti měli být stejně jako ostatní osoby působící v zahraničí řádně
„vytěţeni“ – měli plnit propagační úkoly a posílat do ústředí podrobné zprávy o místní
situaci. 280
Českoslovenští občané a tedy i umělci a vědci mohli do západní ciziny častěji cestovat
od poloviny 50. let. Neznamenalo to však zdaleka, ţe by se při svých výjezdech mohli
automaticky volně pohybovat. Komunistická moc na novou situaci spíše reagovala zabedním
nových opatření. Především zpočátku velmi pečlivě prověřovala osoby, které měly zemi
opustit, monitorovala jejich aktivity a snaţila se všemoţně zabránit jejich „negativnímu“
ovlivnění ze strany západní kultury. Současně se pokoušela minimalizovat riziko jejich styků
s emigranty a moţnosti jejich vlastního zběhnutí. 281 Tato omezení platila svým způsobem i
v 60. letech, v jejich průběhu se však výrazně zmírňovala, především díky liberalizaci
vízových předpisů a intenzifikaci turistického ruchu.282 V této době také většina
socialistických států uzavřela poprvé větší počet smluv se západními zeměmi a objem i
intenzita vzájemných kulturních styků se zvětšily. 283
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Československou zahraniční kulturní politiku neutvářel v této době jediný státní orgán,
spíše do ní zasahovalo několik mocenských center. Ministerstvo školství a kultury udrţovalo
poměrně široké mezinárodní styky se zeměmi socialistického tábora a přibliţně od roku 1963
mohlo díky uvolněné mezinárodní situaci rozvinout svoje aktivity i do západních zemí,
respektive navázat na zpřetrhané svazky z dřívější doby. Ministerstvo kultury jako takové
bylo ale spíše méně významným rezortem s malými finančními prostředky.284 Hlavní
kompetence v zahraniční kulturní politice mělo ministerstvo zahraničí, které pravidelně
vypracovávalo i zprávy o jejím stavu a nástiny nových koncepcí, které později předkládalo
k projednání Předsednictvu ÚV KSČ. O ideové kontinuitě jeho návrhů nemohlo být pochyb,
mimo jiné proto, ţe v jeho čele stál od roku 1953 do roku 1968 ministr Václav David, jak jiţ
bylo zmíněno výše. Oficiální linie se tak přirozeně nevyhnula nepříznivým ohlasům. V roce
1963 kritizovali například metody propagace ČSSR v zahraničí známí cestovatelé Jiří
Hanzelka a Miroslav Zikmund, kteří tvrdili, ţe se Praha chlubí věcmi, které jsou v cizině
dávno samozřejmé nebo překonané a záměrně a nevěrohodně přikrášluje domácí realitu.285
Rozvojem vztahů v oblasti literatury, hudby, filmu a výtvarné tvorby byly pověřeny také
státem řízené umělecké svazy, dlouho pevně spjaté s politickými a bezpečnostními orgány a
do značné míry kontrolované z nejvyšších stranických míst.286
Popsat mechanismus rozhodování o zahraniční kulturní politice v socialistickém
Československu není s odstupem času vůbec jednoduché. Na základě archivních materiálů lze
jednoznačně konstatovat, ţe hlavní slovo při jejím utváření měly československá vláda a
nejvyšší vedení KSČ. V 60. letech však jiţ tyto orgány v ţádném případě nebyly ţádnými
ideologickými monolity s jednotnou strategickou vizí. Podle pozdějších „normalizačních“
kritiků nedokázaly generovat rámcové představy o směřování československé kulturní
diplomacie ani závazné dlouhodobější plány pro tuto oblast a připustily decentralizaci kulturní
politiky, hraničící s „organizačním anarchismem“. 287 Cenzurní orgány selhávaly (viz výše), v
„malém“ československém kulturním prostředí často rozhodovaly spíše osobní vazby,
známosti, soupeření mocenských skupin či zvůle jednotlivých úředníků neţ ideologická
hlediska. Paralelně s oficiální státní politikou navíc v uvolněné atmosféře 60. let začaly
284
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vznikat a rozvíjet se mnohé neformální přeshraniční kontakty mezi samotnými umělci a vědci,
případně jejich organizacemi a pracovišti. Postupem času se rozrostly do takové šíře, ţe je stát
nebyl schopen nijak efektivně kontrolovat nebo směřovat. Ministerstvo zahraničí a
československé zastupitelské úřady byly o plánovaných zahraničních kulturních akcích často
informovány schválně s minimálním předstihem, aby neovlivňovaly jejich přípravu.288
Kulturní spolupráci se zahraničním však česká oficiální místa

nemohla či nechtěla

drakonicky omezovat podobně jako tvůrčí svobodu domácích umělců. Pověsti ČSSR na
Západě tato „slabost“ paradoxně prospívala. Díky prezentaci kvalitních uměleckých děl,
vzniklých za státní podpory, mezinárodní prestiţ malé země ve středu Evropy v průběhu
několika let nebývale posílila.
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2.3. SRN

2.3.1. Politický vývoj po roce 1949
Po druhé světové válce bylo poraţené Německo, lépe řečeno území, které z původní
říše zbylo, rozděleno do čtyř okupačních zón spravovaných válečnými spojenci. Sloučením tří
západních zón a předáním většiny státních kompetencí do rukou německých úřadů vznikla
v květnu roku 1949 parlamentní demokracie, Spolková republika Německo (SRN), ve
východní části byla pod kuratelou Moskvy ustavena socialistická Německá demokratická
republika. Oba státy se v rámci bipolárního světa postupně začlenily do opozičních
mocensko-politických bloků. SRN se podílela na vzniku Evropského společenství uhlí a oceli
(ESVO), zárodku pozdější evropské integrace, NDR se stala členem Rady vzájemné
hospodářské pomoci (RVHP). V roce 1955 vstoupila SRN do Severoatlantické aliance
(NATO) a NDR do nově ustavené organizace Varšavské smlouvy, paralelně s tím byly na
obou stranách hranice vybudovány dvě německé armády. 289
Politický kurz nově zaloţené Spolkové republiky do začátku 60. let zásadním
způsobem určoval její kancléř Konrad Adenauer, patriarcha a konzervativní politik starší
generace, kterému byl při nástupu do úřadu plných 73 let. 290 Jeho strategie spočívala
v prosazení plné suverenity SRN jako součásti obranného valu proti pronikání komunismu, v
jejím jednoznačném zapojení do

západních politických a

hospodářských struktur,

v historickém smíření se sousední „dědičně nepřátelskou“ Francií a v úzké vazbě na Spojené
státy Americké. Těmto cílům dával jednoznačně přednost před vidinou znovusjednocení
Německa. Ve svých antimoskevských postojích byl pevný, dokázal však jednat i velmi
pragmaticky. V září 1955 navázal se Sovětským svazem diplomatické styky výměnou za
návrat 10.000 německých válečných zajatců zpět do vlasti. 291
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generaci střední (většina jejích příslušníků se zapletla s nacismem) a mladší, kterou bylo podle jeho názoru nutné
zcela převychovat viz Glaser 2003, 188.
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Nedílnou součástí Adenauerovy taktiky bylo také zavedení sociálně-trţního
hospodářství, díky němuţ se po začátcích v podobě Marshallova plánu a měnové reformy
podařilo v SRN nastartovat neobyčejný ekonomický růst, zvaný jiţ od poloviny 50. let
hospodářský zázrak. Materiální vzestup a sociální zajištění celých vrstev obyvatelstva výrazně
přispěly k široké akceptaci a stabilizaci nového politického reţimu, stejně jako ke
snadnějšímu zapojení milionů poválečných vysídlenců z východní Evropy do západoněmecké
společnosti. S ekonomickým boomem a růstem blahobytu přišly i razantní změny
v kaţdodenním ţivotě společnosti. Dříve nedostupné luxusní komodity jako domácí elektrické
přístroje či osobní automobily se staly běţnou součástí německých domácností, masově se
rozšířil turismus. Neznamenalo to ovšem, ţe by se na radostném konzumu podíleli všichni –
ţivot na okraji středostavovské společnosti nebyl například pro válečné vdovy, fyzicky
postiţné veterány či sirotky právě jednoduchý.
Rozdíly v příjmech obyvatelstva sice přetrvávaly a rostly, západoněmecká společnost
byla však jiţ výrazně nivelizována dvanáctiletým obdobím nacistické diktatury a další
hluboké změny doznala po válce. Proces, kterým ve třetí čtvrtině 20. století prošla, lze
charakterizovat nikoli neproblematickým pojmem „modernizace“. 292 Pod modernizací
sociální struktury se rozumí zejména vytvoření výkonné a blahobytné postindustriální
společnosti, provázené masovým konzumem a vysokým standardem sociální jistoty pro
velkou většinu obyvatelstva, odproletarizováním nejniţších vrstev a přesunutím velké části
pracujících z primérního (a částečně i sekundárního) pracovního sektoru do terciéru, sféry
sluţeb.293 Tento proces lze velmi zřetelně dokumentovat dostupnými statistickými údaji –
v letech 1950 aţ 1975 vzrostl hrubý domácí produkt SRN téměř pětinásobně294 a zatímco
v roce 1950 pracovala v zemědělství plná čtvrtina všech zaměstnaných, bylo to v roce 1970
pouhých devět procent. Podíl pracujících v sektoru sluţeb vzrostl naopak v daném období ze
38,3 na 42,6 procent. Výrazně se sníţil také počet lidí s nejniţšími příjmy – méně neţ

bezprostředně plynulo oslabení nároku SRN na výlučnou reprezentaci německého národa a nebezpečí posílení
mezinárodní pozice NDR (blíţe viz Herbst 1989, 146; Schwarz 1994, 207-222).
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polovinu průměrného čistého ročního platu bralo v roce 1962 ještě 10,6 procent lidí, v roce
1973 uţ jen pouhých 6,5 procenta obyvatel. 295
Obecně však západoněmecká societa zůstávala silně konzervativní a rodinné vztahy
patriarchální. Ekonomický růst a antikomunistický étos za Adenauera spolehlivě brzdily
diskuse o nutnosti celospolečenské reformy. Do vysokých pozic ve státní správě i průmyslu se
houfně vraceli bývalí nacisté, většina zločinů Hitlerovy éry byla zamlčena, odsunuta do
pozadí a zůstala nepotrestána. Za minulostí byla udělána tlustá čára. Opomenutí nacistické
minulosti, vyzvednutí antikomunismu na úkor antifašismu a neschopnost soucítit s oběťmi
válečných zločinů jsou ve zpětném pohledu povaţovány za jedny z největších hypoték doby
německého hospodářského zázraku.
Politické a společenské klima se v bonnské republice začalo výrazně měnit na sklonku
Adenauerovy éry. Během relativně krátkého období let 1960 aţ 1974 se v čele bonnské vlády
vystřídali čtyři kancléři. 296 Zejména intelektuálové a studentská mládeţ začali stále hlasitěji
kritizovat neduhy poválečného vývoje v západním Německu, hlavně silně přítomné
tradicionalistické a částečně autoritární tendence. Liberální a sociálnědemokratičtí reformátoři
začali rýsovat nové cesty ve vnitřní i zahraniční politice. Aféra kolem týdeníku Der Spiegel
odhalila v roce 1962 snahu tehdejších vládců o kontrolu svobodných médií, ta však narazila
na okamţitý a masový odpor veřejnosti. Zhoršená ekonomická situace pak poukázala na
limity hospodářského růstu. V roce 1963 byl Adenauer v kancléřském úřadě vystřídán „otcem
hospodářského zázraku“ Ludwigem Erhardem, do té doby ministrem hospodářství. Jeho
tříletá vláda (1963-1966) se ve zpětném pohledu jeví jako pouhá dohra předchozí doby, jako
rozhádané, neklidné období konce ekonomického boomu, zrodu studentské revolty a
přechodu k velké koalici, která vládla v SRN v letech 1966 aţ 1969.297
Teprve vláda CDU/CSU a SPD, ve které společně zasedly do té doby znesvářené
politické síly, dokázala v zemi nastartovat nezbytný proces modernizace a společenských
reforem a otevřít dveře novým tendencím v domácí i mezinárodní politice. Zároveň za její
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vlády vyvrcholilo občanské a studentské protestní hnutí, směřující stále více ke konfrontaci
s vládní mocí, které poţadovalo mnohem razantnější změny. Kvůli účasti obou velkých stran
na vládě vznikl koncept mimoparlamentární opozice (Ausserparlamentarische Opposition,
APO). Nesouhlas s vládní linií a společenskou situací, zejména s navrhovaným nouzovým
zákonodárstvím, se zamlčováním nacistické minulosti, dvojitou měšťáckou morálkou,
obecným materialismem a konzervativizmem společnosti, se projevoval převáţně při
pouličních demonstracích (například proti válce ve Vietnamu a Springerovu nakladatelství) a
na půdě německých univerzit (mimo jiné ve Frankfurtu nad Mohanem a v Západním Berlíně).
Cílem spontánních akcí a provokací protestního hnutí (Sit-in, Go-in, Love-in, Teach-in apod.)
bylo bořit dlouholeté stereotypy a tabu a na jejich troskách vystavět novou spravedlivější a
demokratičtější společnost. Ţivotnost protestního hnutí v původní podobě byla ovšem krátká,
lze říci, ţe skončilo se šedesátými léty.

Přineslo s sebou sice jisté změny a uvolnění

(například ve vysokém školství), nerozšířilo se však ze studentských a intelektuálních kruhů
do všech sociálních vrstev.298 Jeho nejradikálnější část pokračovala ve svém odporu proti
většinové společnosti hluboko do 70. let a zrodila i samozvanou „městskou guerillu“ Frakci
rudé armády (RAF), která se společenských změn snaţila docílit teroristickými útoky a stále
více se stupňujícím násilím.
Společenský posun v SRN zpečetily volby do Spolkového sněmu v roce 1969, ve
kterých poprvé Sociálnědemokratická strana (SPD) získala více neţ 40 procent hlasů a
vytvořila vládní kabinet s liberální FDP, vedený kancléřem Willy Brandtem a ministrem
zahraničí Walterem Scheelem. Nová vláda vyhlásila a do značné míry v následujících letech
realizovala program vnitřních reforem i zásadní obrat v západoněmecké zahraniční politice,
zejména ve vztahu k východnímu bloku (viz níţe).
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2.3.2. Kulturní vývoj v SRN
Na konci druhé světové války nebyla v troskách jen německá města, ale i bohatá
tradice německé kultury. Za dvanáct let nacistické diktatury byly zpřetrhány vazby ke světové
scéně i vlastním kořenům, uměleckou a intelektuální obec zásadně zdecimovala nacistická
politika, rozsáhlé represe i emigrace. Poválečný kulturní vývoj Spolkové republiky spočíval
pak v širším slova smyslu zejména v jiţ zmíněné modernizaci a „zezápadnění“
(Verwestlichung) celé společnosti. Právě kultura v uţším slova smyslu 299 hrála centrální roli
ve snaze západních spojenců o „re-edukaci“ německého národa, léta ve většině
přitakávajícího či přisluhujícího Hitlerovu reţimu k demokratické, protisocialistické a
prozápadní společnosti.300 Dodnes ovšem není jasné, zda byl příklon obyvatelstva
k západnímu ţivotnímu stylu dán úspěchem politiky převýchovy ze strany západních
spojenců či fatálním selháním konkurenčního sovětského komunistického modelu. 301 Jisté je,
ţe jiţ těsně po válce vycházeli při srovnání osobního kontaktu Němců s okupanty téměř vţdy
lépe západní vojáci. Na rozdíl od Rusů, kteří na vlastní kůţi zaţili Hitlerovu totální válku, se
zejména Američané chovali vůči Němcům o poznání vstřícněji. Navíc mnohým z nich
(například v podobě populárních CARE-Pakete či výţivy školních dětí) dodávali nezbytné
potraviny. Důkazem převahy západních vojáků bylo pro mnohé Němce i jejich relativně lepší
zázemí a vybavení. Pečlivě vybrané kulturní importy, prodchnuté duchem antifašismu,
humanismu a demokracie otevíraly Německu pomalu dveře do světa. Do kulturního provozu
se brzy zapojili i „spolehliví“ domácí umělci. 302 Rychle byly veřejností přijaty například
západní divadelní kusy, americké rádiové vysílání, hollywoodské filmy nebo jazzová hudba.
Proamerické nadšení v následujících letech dále posílily mládeţnické kluby i stipendijní
programy, které vybraným Němcům umoţnily cestu do USA a srovnání místní kvetoucí
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ekonomiky s neutěšenou situací válkou zničené Evropy. 303 Z domácích tradic se stavělo
zejména na klasickém dědictví německé kultury. 304
Prvotní kontakty se díky zapojení osobností politického, kulturního a společenského
ţivota včetně německých re-emigrantů v poválečných letech rozvinuly do pevných vazeb a
rozsáhlých neformálních sítí. Svoji roli sehrály při sbliţování Německa se Západem také
četné bilaterální organizace. Americké finance (především pomoc v rámci Marshallova plánu)
umoţnily sanaci poválečné západoevropské ekonomiky, západní know-how pomohlo
v mnoha ohledech při vzestupu Spolkové republiky v 50. letech. Hospodářský zázrak pak
umoţnil západním Němcům, jejichţ tradiční prázdninové cíle zmizely za ţeleznou oponou,
cestovat a poznávat dosud neznámé země. Západ se zdál být v mnoha ohledech
následováníhodný – zejména pro otevřenější mladší ročníky, snaţící se uniknout z „malých“
německých poměrů. Odbourání vzájemných předsudků a společné záţitky poskytly pak
v poválečných

desetiletích

mentální

podklad

pro

stále

pevnější

vazbu

SRN

k euroatlantickému světu.305
První poválečná léta přinesla v západním Německu po dlouhých letech půstu prudký
kulturní rozkvět. Za podpory západních spojenců se začalo ve velké míře navazovat na
domácí kořeny i mezinárodní kontext. Oblíbená byla klasická hudba, která po letech úpadku
„totální války“ působila jako lék na duši, znovu začali být uváděna díla nacisty zakázaných
skladatelů, po celé zemi vznikla řada prvotřídních hudebních těles. Německá obdoba světové
populární hudby naopak vznikala poměrně pomalu, oblibu si uchovala tradiční domácí
produkce. Své diváky si našel i kabaret, smích a satira nabízely vedle zábavy i politické
poučení. Nové místo na slunci hledala i německá literatura, která se na západě i východě
distancovala od militarismu a fašismu. Mnozí se jen těţko vyrovnávali s tím, ţe vyspělá
německá kultura nedokázala zabránit válečnému barbarství. Patrná byla i snaha autorů o
oproštění se od nacistického jazyka i vyumělkovanosti, důraz byl mnohými kladen na
střízlivost a realismus a hledání nové humanity a vztahu k bliţním. Čtenáři vděčně hltali
domácí i zahraniční produkci, knihy i časopisy vycházely ve velkých nákladech.
Hlavními centry zábavy, setkávání lidí i zdroji informací se pak ve většině
západoněmeckých měst stala kina. O nový začátek usilovali také němečtí výtvarní umělci. Po
letech nacistických zákazů mohlo v zemi znovu svobodně vznikat moderní umění. Dařilo se
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to však pouze přes velké materiální a „ideologické“ obtíţe. Odpor vůči novému umění, které
údajně postrádalo etický či morální rozměr, byl i v odborné veřejnosti stále ještě rozšířený.
Prominentní nacističtí umělci jako sochaři Josef Thorak či Arnold Breker se znovu vrátili na
společenské výsluní a začali získávat pracovní zakázky od nové moci. S postupem let se však
stále více prosazovala moderna, především abstraktní umění.
V červnu roku 1948 se díky měnové reformě a zavedení marky v západních sektorech
Německa vrátilo do obchodů zboţí a estetika nových produktů do značné míry zatlačila
samotnou kulturu do pozadí. Stala se takříkajíc jedou z komodit. Produkce se musela ve
značné míře přizpůsobit vkusu průměrného publika, doba přála spíše materiálnímu vzestupu
neţ tvůrčí rozmanitosti, spíše restauraci starého a ustrnutí neţ novým experimentům. Masová
kultura se v SRN 50. let vyznačovala zejména touhou po zábavě a pominutí tíţivého
nacistického dědictví. Aspirací většiny bylo vést „normální“ ţivot. Úspěch slavily barevné
magazíny a komiksy, biografy nabízely převáţně oddychové, nenáročné snímky. 306
Opravdovým záţitkem byl pro mnohé konzum, Spolkovou republiku zasáhlo hned několik
vln masového utrácení – za domácí spotřebiče, automobily, dovolenkové cesty do zahraničí.
Materiální vzestup a blahobyt se ve Spolkové republice stal novým zdrojem sebevědomí
širokých společenských vrstev.
Částečným problémem poválečného Německa byla absence kulturní metropole.
Rozdělený, válkou zničený a územím NDR obklopený Berlín se ke svojí předválečné roli
vrátit nemohl. Hlavní město Spolkové republiky, Bonn, se v 50. letech zdálo jen potvrzovat
provincialismus a průměrnost většiny tehdejší německé kulturní produkce.307
Proti měšťáckému vkusu starší (rodičovské) generace se jiţ v poslední třetině 50. let
rozvinula silná opozice v podobě mládeţnické kultury. 308 Její programové rebelování lze
jednoduše shrnout do později okřídleného hesla „Nevěř nikomu nad 30!“. Nositeli této nové
vlny byli zpočátku spíše příslušníci niţších společenských vrstev, kteří se chtěli vymanit z
dusivé poválečné atmosféry plné zamlčování, bezvýchodnosti a omezování únikem k novým
záţitkům – převáţně k Rock’n’Rollu, nevázanosti a hédonismu.309 Tento trend, který byl do
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značné míry importován z USA a ostře kontrastoval s tradičními německými ideály harmonie,
sebekontroly a skromnosti. Generace „rodičů“ jej asociovala s násilím a nemravností a
reagovala na něj s bezmocnou rigiditou. Přesto se záhy rozšířil i do střední třídy a prostředí
středoškolsky vzdělané a akademické mládeţe, která díky dobové „revoluci ve vzdělání“
hrála ve společnosti velmi důleţitou roli. 310 Právě studenti koncem 60. let vedení
mezigeneračního konfliktu převzali a upravili jeho podobu k obrazu svému. 311 Předtím však
byly ještě všechny vrstvy mladých plně zasaţeny masovou kulturou, projevující se vlnou
fanouškovského šílenství okolo kapel typu Beatles, trendem smazávání hranic mezi pohlavími
(vyjádřeném demonstrativně dlouhými mladickými účesy) a počínající sexuální revolucí.
Celou společností se nesla vlna rovnostářství, provázená konzumem ale například i
obrovským rozmachem televize, která zásadním způsobem změnila způsob konzumace
kultury a trávení volného času.312
Názorový konflikt mezi většinovou starší a mladší částí společnosti se odehrával hned
na několika úrovních - od politického a náboţenského přesvědčení přes neblahé dědictví
nacistické minulosti po revoluční trendy v oblékání a především - nové hudební styly jako
twist, rock či beat, pronikající do Německa ţivelně z Velké Británie a Spojených států
Amerických. Napětí mezi generacemi dále stimuloval fakt, ţe módní vlny mládeţnické
kultury (jako hippies, punkeři či squatteři) byly programově zaloţeny na odporu vůči světu
dospělých. Především v prvních poválečných desetiletích byla navíc velmi dobře patrná
propast mezi ţivotními zkušenostmi, vzorci chování i rozhledem tradičně vedených rodičů a
jejich často mnohem otevřenějších, vzdělanějších a sebevědomějších potomků. Vznik nové
mládeţnické kultury usnadnila počátkem 60. let také krize tradiční organizované zábavy pro
mladé v prostředí odborů, stran, církví či spolků, která dále stimulovala sblíţení původně
odlišných, sociálně podmíněných ţivotních stylů mládeţe.313
Svoji nespokojenost s „neonovým biedermeierem“ vyjadřovali od 50. let samozřejmě i
umělci a intelektuálové, snaţící se uniknout všudypřítomné průměrnosti a provincialismu. Ti
stáli po roce 1945 poprvé v německé historii politicky spíše nalevo neţ napravo a
310
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Adenauerovu politiku nemilosrdně a stále intenzivněji kritizovali – od restaurace starých
pořádků, znovuvyzbrojení země, nerovnost rozdělení výdobytků hospodářského zázraku a
bezhlavý konzum po démonizaci komunismu, zamlčování nacistických zločinů, poměry
ve školství, korupci a vykořisťování pracujících. Naznamenalo to však, ţe by přitakávali
socialistickému modelu, rozvíjenému v středovýchodní Evropě, který vnímali jako pokřivený
a pervertovaný. Jejich snahou byla spíše reforma stávající společnosti. Od konce 50. let se čím
dál tím častěji angaţovali i politicky – na protestních hnutích a masových demonstracích,
později někteří z nich přímo ve prospěch SPD.

314

Iniciačním záţitkem se pro mnohé stala

aféra Spiegel z roku 1962,315 dalším sjednocujícím prvkem pak usilovný boj proti schválení
nouzového zákonodárství. 316 Nespokojenost mládeţe a intelektuálů vyústila pak koncem 60.
let do vzniku protestního hnutí (viz výše).

Film
Německý film 50. let bývá označován za kinematografii Adenauerovy éry a státu
CDU. Výrazněji neţ kde jinde se v něm projevil restaurativní charakter dané doby.
Alternativních tendencí se v něm do doby „nového německého filmu“ 60. let objevilo
minimum, zahraniční vlivy, například italského neorealismu, se jej nedotkly. Převládaly
snímky nevalné kvality, nabízející často útočiště v idylických a romantických světech (včetně
snových, historických a muzikálových), filmy přikrášlující dobovou realitu a potvrzující
314
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Franz-Josef Strauss. Hamburk, 1983. Bohatá dokumentace k tématu viz také
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zpátečnické nastavení společnosti, o vše často za pomoci nepřekonané nacistické venkovské
estetiky. Ve filmové produkci se objevovalo mnohem méně experimentálních proudů neţ
v jiných kulturních oblastech. Mimo jiné proto, ţe o státní podpoře jednotlivých projektů
rozhodovali zejména konzervativní politici a úředníci, kteří se jejich prostřednictvím snaţili
šířit tradiční morální, rodinné a křesťanské hodnoty317 Za výjimku potvrzující pravidlo lze
v této souvislosti povaţovat dílo několika výrazných reţisérských osobností, mezi které patřili
například Bernhard Wicki, Kurt Hoffmann či Wolfgang Staudte.318 Celé filmové odvětví,
odmítající opustit zaţité jistoty a výrobní schémata a navíc oslabené razantním nástupem
televize, se tak v SRN počátkem 60. let ocitlo v hluboké krizi. 319
Ke znovuzrození kvalitní kinematografie došlo v západním Německu aţ na začátku
60. let. V únoru 1962 podepsalo 26 reţisérů, kameramanů a herců v Oberhausenu manifest
proti „konvenčnímu německému filmu“ (Oberhausner Manifest) a komerčním metodám
soudobé produkce, který naznačil cestu z domácí mizérie. Jeho signatáři si vytkli za cíl
postavit „prolhanému kinu“ doby hospodářského zázraku „nový německý film“, který věrně
zachytí realitu SRN. Technicky perfektní a nepřirozené světy měla v duchu dobových trendů
nahradit nepřikrášlená, syrová realita. V následujících letech natočili tvůrci jako Alexander
Kluge, Peter Schamoni či Edgar Reitz skutečně řadu snímků o oţehavých kaţdodenních
tématech – například potratech, rozvodech, mezigenerační konfliktech či společenských
outsiderech. 320 V průběhu 60. let následovala díla dalších významných reţisérů - Volkera
Schlöndorffa či Rainera Wernera Fassbindera. Ve svých dílech uplatnili za celkově niţších
nákladů pestré technické a výrazové prostředky, kombinaci filmových a dokumentárních
postupů a představili nejen hezké tváře, ale i silné charaktery, často neherce. V centru jejich
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tvorby, ovlivněné francouzskou Novou vlnou a protestním hnutím 60. let, stála společenská a
politická kritika a snaha vymezit se proti zábavným a povrchním filmům pro masové
publikum. Snímky jako Klugeho Rozloučení se včerejškem či To Ulricha Schamoniho se
dočkaly silného mezinárodního ohlasu a pomohly německé produkci k návratu mezi světovou
filmařskou elitu. Vznik těchto často autorských sociálně-kritických snímků, které lákaly do
kin zejména mladé diváky, byl umoţněn díky významné instituci Kuratorium junger
Deutscher Film, která počínaje rokem 1964 konečně poskytla debutujícím filmařům finanční
prostředky, nezbytně nutné pro realizaci jejich tvůrčích záměrů. O další rozvoj německé
kinematografie se pak zaslouţily i první filmařské vysoké školy v SRN - Institut für
Filmgestaltung, zaloţený Edgarem Reitzem a Alexanderem Klugem v roce 1962 v Ulmu,
Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (1966) a mnichovská Hochschule für Fernsehen
und Film (1967). V lednu 1968 pak vstoupil v platnost zákon na podporu kinematografie,
který tyto pozitivní vývojové trendy ještě podpořil. 321
Velkou roli při prezentaci nových snímků i interakci a diskusi mezi jeho tvůrci a
publikem sehrály v 60. letech filmové festivaly. Z těch německých vyčnívaly zejména
přehlídky v Oberhausenu a Mannheimu. 322 Porúrský Oberhausen hostil od roku 1954
Západoněmecké dny krátkého filmu (Westdeutsche Kurzfilmtage)323, kde se představovaly
často nonkonformní a experimentální snímky, razící cestu pro nové trendy v celovečerních
filmech. Přehlídka krátkých filmů poskytla také příleţitost k uvedení řadě začínajících,
později slavných tvůrců a v průběhu let se stala významnou alternativou k oficiálnímu
filmovému establishmentu.
Na hledání nových talentů byl zaměřen i mannheimský festival, který zval
přednostně široké veřejnosti neznámé, začínající tvůrce a uváděl čistě jen premiérové snímky.
Přehlídka vznikla v roce 1952 pod názvem Kultur- und Dokumentarfilmwochen (Týdny
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kulturního a dokumentárního filmu) a od roku 1961 se jako Internationale Filmwoche
Mannheim (Mezinárodní filmový týden Mannheim) konala kaţdoročně v říjnu.324

Výtvarné umění
Po letech nacistických zákazů moderny a tvrdého prosazování realismu v duchu
ideologie Blut und Boden (krve a půdy) se po válce většina západoněmeckých umělců
přiklonila k abstraktní tvorbě. Ta se zdála být přiměřeným výrazem nového demokratického
ducha, navíc umoţňovala únik od kaţdodenní reality325 a protiváhu k socialistickému, nuceně
předmětnému umění. V tomto duchu tvořili zástupci starší generace – významný malíř a
teoretik Willi Baumeister, zástupce klasické moderny Ernst Wilhelm Nay, proslulý
surrealistickou a později výrazně barevnou ornamentálně-abstraktní malbou, Fritz Winter,
zakládající člen významné mnichovské výtvarné skupiny Zen 49 či Julius Bissier a HAP
Grieshaber. Po jejich boku byli také nadále aktivní expresionista Carl Hofer či surrealista
Richard Oelze. 326 Všichni tito tvůrci byli za nacistické diktatury více či méně postiţeni –
propuštěním ze zaměstnání, zákazy umělecké tvorby a vystavování svých děl, která byla
označena za „zvrhlé“ umění. Někteří z nich strávili dlouhá válečná léta na frontě. Jejich
návrat na kulturní scénu nebyl snadný ani po pádu Hitlera – publikum nedotčené moderním
uměním jejich díla alespoň zpočátku nechápalo a zavrhovalo podobně jako tvorbu rané
moderny 20. století a jeho vkus se měnil jen pozvolna. 327
Tvůrcům starší generace a zástupcům tašismu a informelu (Emil Schumacher, Karl
Fred Dahmen, Raimund Girke) se podařilo nezvratně a plně zapojit do světového uměleckého
kontextu. V 60. letech, vyznačujících se odklonem od všeho elitářství, vzbuzovaly například
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zájem obnovené expresivní trendy (mimo jiné provokativní malby Georga Baselitze) 328,
světelný kinetismus skupiny ZERO, reprezentované Heinzem Machem, Otto Pienem a
Güntherem Ueckerem329, performance a díla Josepha Beuyse či dnes nejdraţšího a
pravděpodobně nejvlivnějšího ţijícího německého malíře Gerharda Richtera, tvořícího v té
době v duchu velmi rozšířeného pop-artu.330
Nejvýznamnějším fórem a místem setkávání výtvarných umělců byla od poloviny 50.
let kasselská přehlídka documenta. Jiţ její první ročník, který se konal v červenci aţ září roku
1955, přivítal velký počet návštěvníků a zaznamenal výrazný mezinárodní úspěch. Válkou
poškozené, ale pro podobnou akci ideální Museum Fridericianum poskytlo prostor pro
představení vývoje německého umění od počátku 20. století do současnosti. Výstava byla
přijata jako významný počin nového stylu, rehabilitace nacisty zatracované moderny. Celá
přehlídka se koncentrovala zejména na abstrakci, chápanou jako předobraz demokratického
světového umění a jejím cílem byl mimo jiné demonstrovat západoněmeckou (obnovenou)
příslušnost k celoevropské kulturní a intelektuální elitě. 331 Své zastoupení měl na přehlídce i
expresionismus. Do konce 60. let se v Kasselu uskutečnily ještě tři podobné akce, které se na
rozdíl od prvního ročníku soustředily výhradně na soudobou tvorbu – documenta II v roce
1959, documenta III v roce 1964 a documenta IV v roce 1968. První z nich byla zcela
zasvěcená abstrakci včetně informelu, na druhé se vedle těchto směrů představilo kinetické
umění, neokonkretismus i počátky pop-artu. Ten společně s op-artem ovládl documenta IV
v roce 1968.332
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2.3.3. Zahraniční politika SRN

Šedesátá léta byla pro Spolkovou republiku Německo dobou plnou vření, kdy se po
stabilitě předchozího desetiletí ve společnosti začaly prosazovat výrazné liberalizační a
demokratizační tendence. Společností rezonovala touha po změně a vůle k uskutečnění
zásadních reforem. K obzvlášť převratným změnám došlo pak v období 1959/1960 aţ 1973
v oblasti zahraniční a německo-německé politiky. 333
Prioritou prvního německého poválečného kancléře Konrada Adenauera bylo od
vzniku SRN v roce 1949 její mezinárodní zrovnoprávnění a pevné začlenění do
euroatlantických struktur. Kvůli omezenému manévrovacímu prostoru Bonnu jiţ po několika
měsících souhlasil se zapojením své země do Mezinárodního úřadu pro Porúří, čímţ prakticky
přijal mezinárodní kontrolu nad touto významnou průmyslovou oblastí. Přes odpor opozice
následně prosadil i západoněmecké členství v Radě Evropy a přistoupení Bonnu
k Evropskému společenství uhlí a oceli v roce 1951. Stejně tvrdošíjně trval na
znovuvyzbrojení německé armády, která měla poskytnout alespoň částečnou protiváhu
sovětským konvenčním silám ve střední Evropě, a plném začlenění Německa do západního
obranného systému, které se realizovalo přistoupením SRN k NATO v roce 1955. Výměnou
získal Bonn od spojenců do téhoţ roku plnou státní suverenitu – s výjimkou jejich práv při
nouzovém stavu v zemi a rozhodování o otázkách Berlína a Německa jako celku.334
Završením Adenauerovy západní politiky pak byl podíl Bonnu na zaloţení Evropského
hospodářského společenství v roce 1957 a historické narovnání vztahů s Francií, ke kterému
došlo podpisem Elysejské smlouvy v lednu 1963.
Zatímco se Spolková republika v první dekádě své existence aktivně věnovala západní
politice, její východní politika nepatřila mezi vládní priority a zůstávala vcelku neměnná. 335
Nejvýznamnějším Adenauerovým činem na tomto poli byla bezpochyby jeho kontroverzní
návštěva Moskvy, na kterou odcestoval v září 1955 na pozvání sovětské strany a v jejímţ
333
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průběhu vyměnil vzájemné navázání diplomatických styků za Chruščovův souhlas s návratem
téměř 10.000 německých válečných zajatců zpět do vlasti (viz výše). Navázání oficiálních
styků s Moskvou ovšem Adenauerova administrativa vzápětí prohlásila za výjimku, která se
nijak netýká nároku Spolkové republiky na výhradní zastupování celého Německa, který
prosazovala od svého vzniku. Navíc deklarovala, ţe napříště bude jakékoli navázání
diplomatických styků s NDR ze strany třetích států povaţovat za „nepřátelský akt“, který
vyústí do přerušení styků ze strany Bonnu. 336
Tato takzvaná Hallsteinova doktrína zůstala v platnosti aţ do konce 60. let.

337

Zpočátku sice dobře poslouţila pro oslabení pozice východního Berlína, časem se z ní ale
stávala stále obtíţnější překáţka dalšího rozvoje západoněmecké zahraniční politiky.
V atmosféře počínajícího mezinárodního uvolnění začátkem 60. let byl Bonn ve svém
rigidním postoji vůči sovětským satelitům i v neochotě akceptovat poválečnou německou
východní hranici na řekách Odře a Nise jednoznačně izolován. Stavba Berlínské zdi v roce
1961, které Západ jen přihlíţel, byla pro Bonn velmi hořkou lekcí. Rozdělení Německa se
potvrdilo a NDR se de facto stala samostatným hráčem na mezinárodní scéně. 338 Skutečnost,
ţe mezi SRN a státy východní Evropy ještě čtvrtstoletí po válce neexistovaly diplomatické
styky byla naprostou anomálií a po konstruktivnějším vládním přístupu začínala stále silněji
volat i západoněmecká veřejnost a například i církve. 339
Trvalo však dlouhá léta, neţ byla takzvaná Ostpolitika, nutný doplněk bonnské
západní politiky, plně uvedena v ţivot. Její základní koncepty se začaly rýsovat v polovině 60.
let. Jejím cílem, deklarovaným především ministrem zahraničí velké koalice a pozdějším
kancléřem Willym Brandtem, byla změna prostřednictvím sblíţení (Wandel durch
Annäherung).340 Bonnské aktivity byly zpočátku ze strany Sovětského svazu, jeho satelitů, ale
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Podrobněji k tématu Hallsteinovy doktríny viz například Herbst 1989, 146-153; Booz, Rüdiger Marco.
Hallsteinzeit. Deutsche Aussenpolitik 1955-1972. Bonn, 1994.
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socialistického bloku a podpora nezávislosti sovětských satelitů na Moskvě s dlouhodobým výhledem na změnu
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i německých pravicových kruhů 341 a spojenců, kteří se obávali případné neutralizace
Německa, přijímány se značnou nedůvěrou.342
Jiţ v období prvního citelnějšího uvolnění ve vztazích Východ-Západ kolem roku
1963 se Spolkové republice podařilo uzavřít dohody o výměně obchodních zastoupení
s Maďarskem, Rumunskem a Polskem. Pouze s Prahou, která se „zasekla“ na problematice
neplatnosti Mnichovské smlouvy z roku 1938 a otázce Berlína trvala jednání aţ do roku 1967
(viz níţe).343 Problémem však nadále zůstávalo navázání vzájemných oficiálních styků,
nemoţné mimo jiné kvůli neotřesitelnému západoněmeckému lpění na hranicích z roku 1937.
Posunem v této oblasti byla aţ takzvaná Nóta spolkové vlády k otázkám odzbrojení a zajištění
míru z 25. března 1966, v níţ se SRN obrátila nejenom na své spojence, ale i země východní
Evropy (z výjimkou NDR), navrhla jim výměnu prohlášení o vzdání se násilí a poprvé přímo
nepodmínila politiku uvolnění zásadním posunem v německé otázce. Další impulsy pak
přinesla vláda velké koalice, ve které kromě zmíněného Brandta jako ministra zahraničí
zasedl i jeden z dalších architektů Ostpolitik Herbert Wehner jako ministr pro celoněmecké
otázky a jejíţ kancléř Kiesinger z CDU projevoval na rozdíl od většiny své strany ve
východní otázce také jistou flexibilitu.344 Zásadní průlom přišel však aţ s nástupem sociálněliberální koalice na podzim roku 1969.
Západoněmečtí diplomati si byli dobře vědomi, ţe cesta k průlomu ve východní
politice vede přes Moskvu a se sovětskými vůdci vţdy přednostně jednali před zahájením
kontaktů s dalšími socialistickými státy. Je tedy příznačné, ţe jako první ze série
„východních“ smluv byla uzavřena smlouva mezi Spolkovou republikou a Sovětským
svazem. Po jejím podpisu 12. srpna 1970 došlo v prosinci téhoţ roku na smlouvu s Varšavou,
ve které Bonn uznal mimo jiné dlouho spornou polskou západní hranici na Odře a Nise.
jejich negativního postoje vůči znovusjednocení Německa. SRN se díky své hospodářské síle navíc měla
prezentovat jako „úspěšnější“ z obou německých států (Koza 2002, 16-18).
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Následovalo urovnání v otázce Západního Berlína, který nebyl do SRN de iure začleněn, de
facto se ale její součástí stal. 345 V prosinci 1972 v základní omluvě navzájem uznaly svoji
existenci NDR a SRN. Celý smluvní komplex byl završen v prosinci 1973 smlouvou
s Československem, jejíţ podpis se na dlouho zdrţel kvůli vleklým sporům o neplatnost
Mnichovské dohody (blíţe viz kapitola 3.1. Politické a ekonomické vztahy). 346

2.3.4. Zahraniční kulturní politika SRN
Německá zahraniční kulturní politika 347 se v západním Německu po letech poválečné
konsolidace utvářela zprvu velmi opatrně. V paměti světové veřejnosti byla totiţ stále ještě
silně přítomná vzpomínka na agresivní a nenávistnou propagandu Hitlerovy říše. Základním
cílem, ke kterému měla kulturní politika SRN (podobně jako o několik desetiletí dříve politika
Výmarské republiky) přispět, bylo znovupřijetí země do mezinárodního systému. Jejich úloha
byla však oproti situaci po první světové válce výrazně ztíţena. „Národ viníků“ se musel
vypořádat především se stigmatem holocaustu a dalších nacistických zločinů. Bonn se proto
zaměřil na sebeprezentaci republiky jako mladé, na budoucnost orientované demokracie,
hlásící se k odkazu nezdiskreditovaných demokratických, duchovních a uměleckých
národních tradic. SRN od svého vzniku v roce 1949 usilovala o vstup do Organizace OSN pro
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a její přijetí za člena v roce 1951 bylo jedním z prvních
kroků k návratu země do mezinárodního (duchovního) společenství. O rok později inicioval
Bonn vznik významné agentury Inter Nationes (od roku 2000 spojená s Goethe Institutem) a
obnovil činnost kulturního oddělení ministerstva zahraničí. V roce 1953 byla zaloţena
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rozhlasová stanice Deutsche Welle, určená pro vysílání do zahraničí. 348 Ztracené pozice na
evropském a světovém kulturním poli se však Bonnu nepodařilo na rozdíl od hospodářské a
bezpečnostní oblasti vydobýt – částečně i kvůli vyřazení Berlína jako kulturní metropole
země. 349
V 50. a 60. letech spočívalo těţiště západoněmecké zahraniční kulturní politiky
v rozvoji německých škol a kulturních institutů v zahraničí, podpoře výuky německé řeči,
vzdělávání dospělých a rozvoji kontaktů na sportovním poli. Do její kompetence spadala však
i prezentace hospodářského, politického, společenského a umělecko-kulturního vývoje SRN
v zahraničí, stejně jako budování bilaterálních vztahů s partnerskými státy. Většina těchto
kontaktů a projektů přitom nebyla technicky realizovaná přímo státními úředníky, kteří byli
zodpovědni za obecné plánování zahraniční kulturní politiky 350, ale prostřednictvím sítě různě
zaměřených zprostředkovatelských organizací (Mittlerorganisationen), soukromoprávních
agentur státem finančně podporovaných. 351 Vedle ministerstva zahraničních věcí, které
působilo jako hlavní koordinátor, ministerstva pro vědu a vzdělávání či Spolkového sněmu
spoluutvářely přeshraniční kulturní politiku například i jednotlivé spolkové země, do jejichţ
kompetence v německém federalistickém systému kultura primárně patří, stálá konference
jejich ministrů kultury (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland, Kultusministerkonferenz) či nadace blízké politickým stranám,
vědecké nadace a církevní organizace.352
Celková podoba zahraniční kulturní politiky byla však koncem 60. let předmětem stále
ostřejší kritiky z liberálních kruhů. Jejich zástupci kritizovali jednosměrné zaměření na
propagaci „vysoké kultury“, vynechání širokých vrstev obyvatelstva, nepřiměřenou idealizaci
348

Richterová 2005, 25-26

349

Emge 1967, 16; Sattler (1961, 48-49) mezi německé handicapy kromě absence kulturní metropole počítal

slabé postavení německého jazyka v mezinárodním styku, chybějící centrální instituce (spolkové ministerstvo
kultury), relativní slabost německé literatury ve srovnání s anglickou a francouzskou a hypotéku nacistického
reţimu. Za silné stránky naopak povaţoval německou klasickou hudbu či technické know how.
350
351

Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik 1970, 14
Düwell in Maass 2005, 69; Zprostředkovatelské agentury kompenzovaly personální nedostatky na

ministerstvu zahraničí a jejich zapojení mělo zdůraznit distanci SRN od centrálně řízené propagandy (nacistické
i východoněmecké). Richterová 2005, 26
352

Zahraniční kulturní politiku SRN lze tedy označit za poměrně decentralizovanou oblast, do které dodnes

zasahuje celá řada aktérů. Tento systém má vedle svých demokratických pozitiv i výrazná negativa – nedá se
snadno řídit a existuje v něm nepřehledná změť přebytečných paralelních programů a struktur. Na základě
dohody z roku 1957 (Landauer Abkommen) podléhá například kaţdá zahraniční kulturní dohoda souhlasu zemí
pokud zasahuje do jejich kompetencí (Richterová 2005, 27-9).
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SRN v zahraničí a akcentování pouze jejích hospodářských úspěchů. Pranýřovali i
nedostatečné finanční pokrytí zahraniční kulturní politiky ze strany státu. 353
Není tedy překvapením, ţe po nástupu sociálně-liberální koalice došlo v této oblasti
k zásadním změnám V roce 1969 byla k nové formulaci obsahu a cílů zahraniční kulturní
politiky povolána speciální komise Spolkového sněmu. Poprvé pak byly nástroje a cíle
státních zahraničních kulturních aktivit systematicky shrnuty o rok později v dokumentu
Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik, sepsaném známým sociologem a tehdejším
parlamentním státním tajemníkem na ministerstvu zahraničí Ralfem Dahrendorfem. V této
„bibli“ byla oceněna dosavadní role zahraniční kulturní politiky a navrţena její nová
koncepce pro budoucnost ve stále se měnícím světě. Dahrendorf v ní především navrhl
rozšíření pojmu kultury z „vysoké“ umělecké produkce na souhrn všech duchovních hodnot
(včetně kulturních a společenských vztahů, vědecké a technické spolupráce a vzdělávací
pomoci rozvojovým zemím), princip „dvojkolejnosti“ mezinárodní kulturní spolupráce - tedy
nastolení rovnoprávné výměny a kooperace namísto pouhé sebeprezentace jednoho z partnerů
a zásadu zprostředkování vyváţeného a realistického obrazu ţivota a myšlení v zemi. 354
Kulturně-politická aktivita SRN v zahraničí byla po roce 1945 samozřejmě zásadně
ovlivněna studenoválečným konfliktem a soupeřením se socialistickou NDR. Bonn, který se
systematicky snaţil prezentovat jako „lepší Německo“, do roku 1967 v souladu s tehdy
platnou Hallsteinovou doktrínou neudrţoval ţádné diplomatické styky se zeměmi, které
uznaly NDR. (viz výše). Výjimku tvořil pouze Sovětský svaz, se kterým SRN v rámci
pozdních dozvuků výše zmíněné Adenauerovy návštěvy Moskvy (1955) uzavřela v květnu
1959 smlouvu o kulturní spolupráci. Obě německé země pak spolu po léta závodily o získání
vlivu a pozic v zemích třetího světa.355 Soupeření na poli kulturní politiky nebylo rivaly
podceňováno a mělo jako v jiných oblastech konfliktu mezi Západem a Východem přirozeně
silně ideologické zabarvení. 356 To neodmyslitelně zahrnovalo i ostré vymezení se vůči
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Hlasy pro zlepšení organizace zahraniční kulturní politiky a její emancipaci přitom zaznívaly jiţ od počátku

60. let (Richterová 2005, 30-31).
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Klein 2003, 101-102; Vývoj německé zahraniční kulturní politiky v období 70. let zde není detailně rozebrán,

překračuje časový rámec této práce. Podrobněji viz například Bauer in Wierlachar;Bogner 2003, 137-8.
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Düwell in Maass 2005, 71-2
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„V ideologickém boji mezi supervelmocemi v poválečné době potřebovala kulturní diplomacie stále větší

zdroje, protoţe byla povaţována za efektivní způsob, jak ukázat protivníkovy základní nedostatky a vlastní
obdivuhodné charakteristiky.“ citát in LILAND, Frode. Culture and Foreign Policy. An Introduction to
Approaches and Theory. IFS Info 1/1993, 20
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nepřátelské straně a přizpůsobení se společenství vlastního tábora.357 I přes tyto zásady, které
ovšem často platily pouze v proklamacích vrcholných politiků, však mohla kultura také
proniknout tam, kde pro klasickou diplomacii zůstávaly dveře zavřené. Kulturní styky bylo
totiţ moţné rozvíjet i za absence styků diplomatických. 358
Lze tedy konstatovat, ţe zahraniční kulturní politika SRN byla ještě v 60. letech
jednoznačně podřízena klasické diplomacii. 359 K její částečné emancipaci jako „třetího pilíře
zahraniční politiky“ a jejímu novému nasměrování došlo aţ po dvou desetiletích jejího
fungování, na počátku 70. let 20. století, kdy byly do její kompetence nově zahrnuty
civilizačně-technické a společenské aspekty, problematika masových médií a kooperace
společenských skupin. Kultura tím přestala být záleţitostí elit, ale stala se nabídkou pro
všechny a začala zároveň být vnímána i jako důleţitý prostředek k mírovému souţití mezi
národy.360
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Paulmann 2005, 9
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Arnold 1980, 21
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I kdyţ roli kultury v mezinárodních vztazích zdůrazňoval a snaţil se ve prospěch obnovy své země a zvýšení

její prestiţe vyuţít například první prezident Spolkové republiky Theodor Heuss (ze strany FDP, v úřadě v letech
1949-1959) viz PANKOKE, Eckart; ROHE, Karl. Der deutsche Kulturstaat. In ELLWEIN, Thomas;
HOLTMANN Everhard (vyd.). 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Rahmenbedingungen-EntwicklungenPerspektiven. PVS Sonderheft 30/1999
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Düwell in Maass 2005, 73-5
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2.4. Závěr
Šedesátá léta přinesla do Československa i Spolkové republiky Německo po víceméně
nehybných 50. letech přes všechny odlišnosti jejich politických systémů shodnou touhu po
reformách a společenské změně. K zásadním proměnám došlo nejprve na poli globální
politiky. Poté, co se soupeřící strany studené války ocitly za Karibské krize v roce 1962 na
prahu vzájemného zničení, otupily ostří svých sporů a přesunuly jádro svého soupeření
z vojensko-strategické do ekonomické oblasti. V situaci, kdy dvě supervelmoci, Sovětský
svaz a Spojené státy Americké ztratily na úkor nových světových hráčů (především Číny)
svoji jednoznačně dominantní pozici, byly svolné k uvolnění světové atmosféry, koncesím
v jistých oţehavých otázkách a odzbrojovacím jednáním. K „horkým“ konfliktům však nadále
docházelo na periferiích obou bloků.
Vůle po změně stávajícího systému přitom stále intenzivněji zaznívala i z jednotlivých
států. V západním Německu a tehdejším Československu byli jejími hlavními nositeli
intelektuálové, umělci a nastupující mladá generace. Přes existenci ţelezné opony vystoupili
shodně na Západě a Východě proti stávajícímu establishmentu a zavedeným společenským
pořádkům. Zatímco v SRN se ozývala kritika adenauerovského konzervativizmu „zleva“,
odpor proti dogmatickému novotnovskému vedení v Československu přicházel „zprava“. Obě
široká reformní hnutí reagovala na ekonomické problémy svých zemí a stavěla se proti
zamlčování zločinů minulosti – německého nacismu a československého stalinismu. Kritičtí
západoněmečtí intelektuálové odmítali především vrchnostenské manýry Adenauerova
reţimu, jeho pokusy o omezení svobodných médií, fanatický antikomunismus, komerci a
bezbřehý konzumerismus. Českoslovenští kulturní reformisté se bouřili mimo jiné proti státní
cenzuře, ujařmení umělecké sféry a omezování tvůrčí svobody.
Mladá, relativně vzdělanější generace se v obou zemích ostře vymezovala vůči svým
rodičům. Na rozdíl od nich nezaţila na vlastní kůţi období poválečné nouze a kriticky
pohlíţela i na „budovatelské“ úsilí 50. let. Vyznávala jiný ţivotní styl, vysmívala se tradičním
formám organizované zábavy a přejímala západní umělecké vzory včetně nevázanosti, nové
módy a rokenrolu.
Do značné míry paralelní vývoj v SRN a Československu svědčí o tom, ţe obě země
byly v průběhu 60. let opět součástí stejného „západního“ kulturního kontextu. SRN se do
mezinárodního kulturního dění postupně vracela od konce dvanáctileté nacistické diktatury,
ČSSR se do něj dnou zapojila po období stalinské izolace. Uvolnění turistického ruchu a
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moţností intelektuální a umělecké výměny mezi oběma zeměmi přispělo k vzájemnému
poznání i inspiraci a na obou stranách hranice se (i na základě stejných podnětů ze „třetích“
zemí) s různými časovými posuny prosazovaly podobné umělecké směry (například tzv. nové
vlny ve filmu, abstrakce či neokonstruktivismus ve výtvarném umění). V obou zemích se
v tomto období zároveň kultura emancipovala a etablovala se jako významná společenská
síla, ovlivňující částečně i politické dění.
V samotné vysoké politice se změny prosazovaly jen pozvolna. V Československu
došlo k zásadním přelomům v kulturní a ekonomické oblasti v letech 1956, 1963 a 1968, po
celou tuto dobu (s výjimkou krátkého období Praţského jara) však u moci zůstávalo
promoskevské a konzervativní novotnovské vedení, bojkotující změny v domácí i zahraniční
politice. V SRN se jistý obrat ve strategickém myšlení projevil po pádu kancléře Adenauera
v roce 1963, zásadní přelom (například v tzv. východní politice) přinesla však aţ vláda velké
koalice v letech 1966 aţ 1969, respektive sociálně-liberální koalice, vládnoucí od roku 1969.
V obou zemích zůstala v 60. letech ve vleku klasické diplomacie a jejích zájmů i
zahraniční kulturní politika. V SRN teprve začínaly zaznívat první kritické hlasy, směřující ke
změně jejího obsahu i strategie, československé vedení ve své snaze získat mezinárodní
prestiţ i příliv potřebných deviz spíše ponechalo volnější průběh pohybu „zdola“, vytváření
přímých kontaktů mezi umělci, kulturními institucemi a vědeckými pracovišti.
Hledání

liberální

alternativy

k stávajícímu

reálnému

socialismu

skončilo

v Československu příznačně pro autoritativní stát, ukotvený v rámci sovětského bloku –
invazí spojeneckých armád a nástupem normalizačního reţimu. Ve Spolkové republice
vyústila obecná touha po změně v roce 1969 v demokratickou výměnu vládní garnitury, která
mohla díky mandátu voličů v reformním úsilí nadále s většími či menšími úspěchy
pokračovat.
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3. Vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech

3.1. Politické a ekonomické vztahy

3.1.1. Pohled z Prahy
Český, respektive československý vztah k Německu byl v roce 1945 z pochopitelných
důvodů velmi negativně emotivně zatíţen. Berlín způsobil rozpad první československé
republiky a místní třímilionová německé menšina, většinově podporující nacistům blízkou
Sudetoněmeckou stranu, mu při tom poslouţila jako „pátá kolona“. Hitlerovské Německo
okupovalo od března 1939 to, co zbylo z českých zemí, a za protektorátu padly brutální
represi za oběť desetitisíce lidí. Nacisté se navíc netajili svým záměrem zlikvidovat český
národ jako celek. I poraţené a okupované Německo bylo nadále vnímáno jako zdaleka
největší (ne-li jediná) hrozba pro obnovenou československou státnost. Základním zájmem
Prahy tedy bylo co nejsilnější zajištění vlastní pozice a co největší oslabení „protivníka“. 361
Jediným zásadním opatřením, které se Praze podařilo prosadit a na Postupimské
konferenci v létě 1945 i „legalizovat“, byl nucený odsun německé menšiny z Československa.
Jeho samotné uskutečnění i částečně násilný průběh zatíţily však vzájemné vztahy další
obrovskou hypotékou.362 Tím však československé nároky zdaleka nekončily. Vrcholní
politici Národní fronty počítali s tím, ţe německá suverenita zůstane výrazně omezena
minimálně na několik desetiletí, ţe země bude podrobena rozsáhlé převýchově, kompletně
odzbrojena, výrazně se sníţí její průmyslové kapacity a bude (mimo jiné za okupaci
Československa) platit vysoké reparace. 363 Tyto poţadavky však zůstaly nesplněny. Kvůli
fatálním rozporům mezi někdejšími válečnými spojenci se nepodařilo podepsat s Německem
mírovou smlouvu a nesmiřitelný postoj Prahy stále více kolidoval i se zájmy nejbliţšího
spojence, Sovětského svazu. Samostatné československé iniciativy pak zcela zanikly po
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Kučera 2005, 9-10
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Vierhaus In Hoensch;Lemberg 2001, 15, 20-21
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Československo se snaţilo o marginalizaci německého průmyslového potenciálu nejen z bezpečnostních, ale i

ekonomických zájmů – doufalo, ţe se mu díky likvidaci německé konkurence podaří získat nová odbytiště (Alte
2003, 518-521).
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upevnění komunistického reţimu v zemi, kdy byla celá zahraniční politika plně podřízena
strategii Moskvy. 364 Jasnou demonstrací vnitroblokové solidarity pak byla například takzvaná
Praţská deklarace z října 1950, v níţ všechny socialistické státy jednohlasně odmítly postup
Spojených států a jejich spojenců v německé otázce a vznesly poţadavky na okamţité
uzavření mírové smlouvy a zahájení příprav na vytvoření nové celoněmecké vlády. 365
Specifickými maximy Prahy, ze kterých nadále ve vztahu k SRN nebyla ochotna slevit,
zůstávaly pak uznání nulity Mnichovské dohody a nezvratnost poválečných hranic a
majetkových poměrů.366
Přesvědčení, ţe „ďábel mluví německy“ 367 z povědomí Čechů a Slováků přirozeně
nezmizelo ani po vzniku dvou německých států v roce 1949. Přístup k nim byl ovšem
diferencovaný. Zatímco se lidovědemokratická NDR stala spojencem, členem socialistického
bloku a byla označena za nositele německých demokratických a humanistických tradic (viz
níţe), Spolková republika, která byla naopak vnímána jako dědic všeho negativního
v německé historii368 zůstala „nepřítelem číslo jedna“. Mezi ní a Československem
neexistovaly diplomatické styky, vzájemný obchod byl omezen na minimum. 369 V oficiální
řeči byla vnímána jako nástupní prostor „amerického imperialismu“ v Evropě a jako země,
kde státní moc ovládli bývalí nacisté, militaristé a „revanšisté“, snaţící se o násilný zvrat
poválečných poměrů (včetně úpravy státních hranic a navrácení sudetoněmeckého
majetku).370 Ekonomický a politický vzestup i zvnovuvyzbrojení SRN byly proto
364

Kučera 2005,40-42, 143-159, 165-7; Československé vedení postupu Moskvy plně důvěřovalo a Světský svaz

se jako osvoboditel Československa a velký vzor těšil velké důvěře i sympatiím místních obyvatel (Müller;Utitz
1972, 71-2).
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Müller;Utitz 1972, 118; Broţura Kulturně propagační působení Československa do NSR od 2. poloviny 50. let

do roku 1982, vydaná v Praze v roce 1983 Ústavem mezinárodních vztahů pro interní potřeby Ministerstva
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rozvíjející hospodářské a kulturní styky byly provozovány na přímé bázi.
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československé poválečné politiky stejně jako stvrzení nevratnosti odsunu německých obyvatel z českých zemí
(Novák In Handl;Hon;Pick 1998, 27).
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v následujících letech ze strany Prahy přirozeně vnímány se stále rostoucími obavami. 371
Československé vedení nenacházelo na západní straně své bezpečně zajištěné hranice ani
ţádné potenciální partnery k dialogu. Význam Komunistické strany Německa (KPD) byl
v SRN minimální a v roce 1956 byla pro svou nedemokratickou činnost zakázána. Spolupráci
se západoněmeckými sociálními demokraty praţští komunisté odmítali, zejména po přijetí
reformního Godesberského programu v roce 1959, kterým se SPD přihlásila k sociálnětrţnímu hospodářství a stala se skutečně lidovou stranou.372
Jak jiţ bylo řečeno, Praha oficiálně nebyla nepřítelem Německa jako celku, pouze
„bonnského reţimu“. Německá otázka pro ni zůstávala stěţejní a svým způsobem se
v souladu se sovětským vedením permanentně snaţila o její řešení. 373 Od roku 1950, kdy
ukončily svoji činnost v SRN československé generální konzuláty v bývalých německých
okupačních zónách, zůstaly jedinými zastoupeními Československa na německém území
mimo NDR jeho Stálá vojenská mise při Spojenecké kontrolní radě v Západním Berlíně,
zřízená těsně po válce, a neoficiální reprezentace podniků zahraničního obchodu ve
Frankfurtu nad Mohanem. 374 Kontakty mezi oběma zeměmi se tím zredukovaly na úplné
minimum.
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Jak nepruţná byla k Moskvě loajální zahraniční politika Prahy vůči SRN se

naplno ukázalo v letech 1954 aţ 1955. Sovětský svaz v té době záměrně neinformoval své
spojence, ţe s Bonnem sám vyjednává o navázání diplomatických styků a neţ se
československé vedení rozhoupalo k jakékoli vlastní iniciativě v tomto směru, bylo jiţ pozdě.
Moţná poměrně příznivý okamţik k úvahám o normalizaci vztahů se západním sousedem byl
nadlouho promeškán ve chvíli, kdy byla uzavřena jednání mezi Adenauerem a Chruščovem a
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nelze povaţovat za vztah dvou suverénních států – československé národní (zejména obchodní) zájmy byly
jednoznačně podřízeny komunistickému dogmatismu a zájmům socialistického bloku v čele s Moskvou. Byla
přitom papeţštější neţ papeţ - sovětské vedení přes ostrou verbální kampaň se SRN na bilaterální úrovni
narozdíl od Prahy pragmaticky jednalo. Československo také dlouhou dobu věrně hájilo zájmy NDR (viz níţe).
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První obchodní dohoda mezi Československem a SRN byla uzavřena v prosinci 1950 a od toho roku byly

vţdy uzavírány roční (později dlouhodobější) smlouvy o vzájemné výměně zboţí s pevně stanoveným objemem,
který se od poloviny 50. let zvyšoval (Müller;Utitz 1972, 116-120).
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Alte 2003, 390-391; Gregerová (2005, 109-110) upřesňuje, ţe Praha se SRN v této době komunikovala jen

prostřednictvím třetích států, často formou protestních nót. Československo takto protestovalo například proti
vzniku samostatné SRN, činnosti vysídleneckých organizací nebo údajné hrozbě nového nárůstu nacionalismu
v zemi (Müller;Utitz 1972, 114-115).
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vyhlášena Hallsteinova doktrína. Postoje Prahy a Bonnu k otázkám vzájemných vztahů byly
však v této době natolik nesmiřitelné, ţe by obě strany pravděpodobně k dohodě stejně
nedospěly. 376 Jediná oblast, ve které mezi ČSSR a SRN došlo k určitým posunům, byly
hospodářské styky. 377
Přesto, ţe (jakkoli problematický) náznak pokusu navázat diplomatické vztahy vyšel
v polovině 50. let naprázdno a v československém vedení měli nadále převahu zastánci tvrdé
linie378, atmosféra vzájemných vztahů se přece jen poněkud zlepšila. Po začlenění SRN do
NATO a Československa do Varšavské smlouvy se pozice obou států uvnitř jejich bloků
upevnila a Praha začala de facto existenci západního německého státu uznávat. 379 Její
diplomacie nebrala Hallsteinovu doktrínu příliš váţně a vyvíjela další pokusy k navázání
kontaktů. Její návrhy (samozřejmě zahrnující uznání poválečných hranic) byly však zcela
nepřijatelné nejen pro Adenauerovu CDU, ale pro celé tehdejší německé politické
spektrum. 380 Tato diplomatická ofenziva vyvrcholila v roce 1958 dopisem československého
premiéra Viliama Širokého Konradu Adenauerovi, který obsahoval návrh na okamţité
zahájení jednání o normalizaci styků. 381 V téţe době také poprvé navštívili Prahu
západoněmečtí poslanci (z FDP a SPD) a došlo k navázání prvních neoficiálních kontaktů
mezi československými a bonnskými politiky a mírně se zintenzivnil i styk mezi odbory a
376

Československý postup byl navíc samozřejmě i v této chvíli plně koordinován se sovětským vedením, které

například nařídilo pozdrţet připravovanou československou nótu západoněmecké vládě. Reakce Bonnu na
opatrnou československou sondáţ byla také značně zdrţenlivá (Křen 2006, 693; Gregerová 2005, 113-118).
377

První obchodní dohoda mezi oběma zeměmi byla uzavřena v roce 1951, v roce 1954 byla přeměněna na

trvalou, výměna mezi oběma zeměmi přesto zůstávala na velmi nízké úrovni. K dílčím zlepšením došlo od roku
1955, kdy se objem vzájemného obchodu začal výrazně zvyšovat. V roce 1961 však platnost dohod vypršela a ve
smluvním vakuu a provizoriu byly nadále objemy zboţí vyjednávány znovu kaţdý rok (Plšková 1999, 125).
378

Gregerová 2005, 136
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Müller;Utitz (1972, 118-120) zmiňuje, ţe přibliţně od této doby se v oficiálních československých

dokumentech objevuje termín Německá spolková republika (NSR) a ţe k mírnému uvolnění přispěl i fakt, ţe
Československo koncem roku 1955 propustilo některé německé občany odsouzené za válečné zločiny (coţ
ovšem vzhledem k míře jejich provinění nebylo nijak chvályhodné).
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Gregerová 2005, 121-123; Kučera (2006, 31) podotýká, ţe nepřijatelnost vlastních návrhů musela být jasná i

Praze a ţe šlo o jakousi hru, při které se československá strana snaţila poukázat na limity Bonnu a získat
záminky k další kritice tamějších skalních konzervativců.
381

Zajímavé na tomto praţském návrhu bylo, ţe neobsahoval podmínky k zahájení jednání, zejména později tak

zdůrazňovanou nutnost předběţného uznání nulity Mnichovské smlouvy ze strany SRN. Pravděpodobně se za
ním neskrývaly ţádné konkrétní představy Prahy o budoucí podobě vzájemných styků a maximum, na které by
SRN byla ochotna přistoupit, byla stejně pravděpodobně jen výměna obchodních misí (Kučera 2006, 35-36).
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mládeţnickými organizacemi obou zemí. 382 Celému „namlouvání“ mezi Prahou a Bonnem
však učinila ráznou přítrţ druhá berlínská krize, která vypukla v listopadu 1958 a skončila
stavbou zdi oddělující obě části města v srpnu 1961.
Loajální Československo, které nadále podporovalo eventuální vyvázání Spolkové
republiky ze západních struktur a ostře vystupovalo proti vyzbrojení SRN, v roce 1959
přirozeně bezvýhradně podpořilo Chruščovův návrh na uzavření mírové smlouvy
s Německem, který v první fázi předpokládal konfederaci obou německých států a zvláštní
status západního Berlína jako svobodného města a pozdější sjednocení země pod podmínkou,
ţe se nestane členem ţádného vojenského paktu.383 Řešení bilaterálních vztahů SRN se státy
východní Evropy ustoupilo v této souvislosti přirozeně do pozadí a Praha odmítla i váţně
míněný návrh Bonnu na navázání styků na ţenevské konferenci ministrů zahraničních věcí. 384
Vzájemné styky se tím opět ocitly na bodu mrazu, kde byly naposledy počátkem 50.
let. V roce 1960 Praha výrazně zesílila i svoji hlasitou negativní verbální propagandu, kterou
s různou intenzitou přes občasné opatrné pokusy o navázání kontaktů s Bonnem dlouhodobě
provozovala. Byla zaměřena zejména proti takzvanému revanšismu a militarismu, 385 v praxi
tedy zejména proti krokům typu začlenění SRN do západních obranných struktur, atomovému
vyzbrojení bundeswehru a činnosti vyhnaneckých organizací v SRN. Tón těchto kampaní,
vedených státními i stranickými orgány, byl velmi negativní a agresivní a často poškozoval
racionální československé zájmy. 386 Tehdejší českoslovenští propagandisté mimo jiné tvrdili,
ţe „revanšismus“, tedy snaha o zvrácení výsledků druhé světové války, není v SRN
okrajovým jevem, ale přímou součástí a hlavní hybnou silou aktivit celé tamější politické
scény. 387 Tyto paušální odsudky a způsob jejich verbalizace se ze současného pohledu jeví
jako silně nepřiměřené – nelze ovšem zastírat, ţe se do značné míry zakládaly na pravdě a
reflektovaly dobovou realitu SRN i z ní vyplývající obavy československých občanů. Ve
vysoké bonnské politice působila celá řada bývalých exponentů nacistického reţimu (z těch
nejznámějších například Theodor Oberländer, spolkový ministr pro vysídlence v letech 1953-
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Wolfrum 2008, 160
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Gregerová (2005, 141; 146-148) poznamenává, ţe na kampaně odhalující „zločinnou“ povahu

západoněmeckého reţimu vydávala Praha podstatně víc energie, neţ na rozvoj styků se svým sousedem.
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Nicméně uţ připouštěli, ţe ne všichni vysídlenci či západoněmečtí občané jsou jím „infikováni“ a

doporučovali navázání kontaktů se „zdravými silami“ (Šnejdárek 1963, 5-9).
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1960 či Hans Globke, státní tajemník spolkového kancléřství a blízký Adenauerův
spolupracovník) 388, zatíţeno válečnou minulostí bylo vysoké procento státních úředníků a
diplomatů a bývalí nacističtí důstojníci se stali i páteří nově vzniklého bundeswehru, 389 jehoţ
vybavení zbraněmi hromadného ničení vyvolávalo krátce po druhé světové válce celkem
opodstatněný nesouhlas sousedních zemí. Nezanedbatelný byl v této době i vliv
vysídleneckých organizací na spolkovou a zemskou politiku. 390
Ve svém rigidním postoji zašlo Československo tak daleko, ţe i odmítlo i novou
iniciativu nastupujícího bonnského ministra zahraničí Gerharda Schrödera k výměně
obchodních misí se státy východní Evropy v roce 1961, na kterou jiné státy sovětského bloku
zareagovaly pozitivně. Jeho návrh vnímala primárně jako snahu o narušení jednotné
socialistické fronty a nehledě na své ekonomické zájmy trvala na několika pro německou
stranu nepřijatelných ustanoveních typu neplatnosti Mnichovské smlouvy ex tunc či takzvané
berlínské klauzule. 391 Československo se tím dostalo do izolované pozice i v rámci samotného
sovětského bloku. Zpětně lze konstatovat, ţe pro jeho vedoucí představitele měl ideologický
dogmatismus větší význam, neţ prospěch jejich vlastního státu. Mnozí z nich si
nesmlouvavým postojem a věrností Moskvě také snaţili zajistit vlastní mocenské
postavení. 392 Z racionálního hlediska se tento přístup zdál o to nesmyslnější, ţe mezi ČSSR a
SRN de facto neexistoval ţádný opravdu váţný problém (typu hraničních sporů apod.)393 a
388

K postoji ČSSR a zbytku východního bloku vůči Globkovi viz například článek Miliony ţalují. Obţaloba

Hanse Globka uveřejněna. Rudé právo, 24. června 1963.
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Vergangenheit: Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Mnichov, 2010;
Brochhagen, Ulrich. Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung und Westintegration in der Ära Adenauer.
Hamburk, 1994
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K tématu viz například Krahulcová, Zuzana. Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v padesátých

letech. Český časopis historický 4/2008, s. 823-858
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Schwarz (2004, 244-252) upozorňuje, ţe bezesmluvní stav hrozil výrazně poškodit československé

hospodářské zájmy. Objem vzájemného obchodu sice v 60. letech většinou stoupal, ale obchodní bilance byla
kvůli výraznému převisu německého exportu pro Československo silně negativní.
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Například český emigrant, novinář Bedřich Utitz (Müller;Utitz 1972, 139-141) povaţuje Prahou tolik

akcentovanou otázku okamţiku neplatnosti Mnichova jednoznačně za zástupný problém, který nejisté
novotnovské vedení „zkonstruovalo“, aby mohlo jednání s Bonnem bojkotovat, podobně jako československé
trvání na tzv. berlínské klauzuli při jednáních o obchodních zastoupeních. Při bliţším pohledu však trvání
československé strany na neplatnosti Mnichovské dohody od samého počátku dává smysl. V období od září
1938 do března 1939, kdy Hitler okupoval zbytek Československa a tím i mnichovskou smlouvu „roztrhal“, totiţ
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vzájemné soupeření obou zemí se posunulo z válečné roviny na úroveň ekonomickosociální. 394
V oficiálních dokumentech československého ministerstva zahraničí přetrvává ještě
hluboko do 60. let ve vztahu k SRN ostře konfrontační tón a jednoznačně studenoválečná
rétorika.

395

Vyplývá z nich úsilí Prahy o co nejširší propagaci svých negativních názorů na

SRN (a pozitivních na NDR), mimo jiné na půdě OSN či mezi rozvojovými zeměmi a snaha
získat přívrţence pro své kampaně proti bývalým nacistům působícím v bonnské politice.
Tyto československé akce byly přitom koordinovány s postupem ostatních zemí, zejména
NDR a SSSR. Praţské vedení cíleně vyhledávalo dokumenty, které by mohly osobám
s nacistickou minulostí přitíţit a snaţilo se je vhodně „umístit“ v západoněmeckých médiích.
Zároveň pečlivě sledovalo politický vývoj za svými západními hranicemi, aktivně
podporovalo západoněmecké spolky obětí nacismu (nejen z humanitárních, ale i zištných
důvodů), vyhledávalo kompromitující materiály na představitele vysídleneckých organizací a
snaţilo se pokud moţno zasahovat do jejich fungování. 396
Československá diplomacie se tak dostávala do stále ostřejšího rozporu s reálným
vztahem svých občanů k SRN, a stavem vzájemných styků, které v průběhu 60. let a zejména
od roku 1963 procházely výraznou změnou. Reformní křídlo KSČ zareagovalo se zájmem uţ
na vládní prohlášení Erhardova kabinetu z 18. října 1963, ve kterém se koalice CDU/CSU a
FDP vyslovila pro zlepšení vztahů s východní Evropou, zejména v kulturní a hospodářské
oblasti. 397

Téhoţ

roku

v červenci

přednesl

na

Evangelické

akademii

v Tutzingu

sociálnědemokratický politik Egon Bahr svoji slavnou řeč Wandel durch Annäherung, ve
které naznačil moţnou budoucí podobu nových styků s Východem (viz níţe). V ovzduší
mezinárodního uvolnění a reformního „tání“ v samotném Československu utichla vlna
vznikla celá řada sporných právních aktů, jejichţ platnost Praha odmítala akceptovat (například zabavení
ţidovského majetku v Sudetech apod.).
394
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hlavní oporu „amerického imperialismu“ v Evropě a stálý zdroj napětí a hrozby válečného konfliktu (AMZV
TOT/SRN/1960-1964/kr. 14).
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Na rozdíl od novotnovského vedení, plně loajálního k NDR a SSSR, se kterým toto prohlášení vůbec

nepohnulo (Zimmermann 2010, 333).
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agresivní propagandy a díky alespoň částečnému otevření hranic se začaly spontánně
rozšiřovat kulturní a hospodářské styky mezi institucemi a společenskými organizacemi
v SRN a ČSSR.398 Díky rozvoji turismu 399 a vědeckých (respektive studentských) výměn
docházelo ke stále častějším osobním kontaktům mezi občany obou zemí a poznání reality za
hranicemi „na vlastní oči“. Mnohé vzájemné předsudky tak mohly být na mezilidské bázi
nahrazeny osobní zkušeností. 400
Jak jiţ bylo řečeno, na nejvyšší úrovni panovala o poznání méně vstřícná atmosféra,
poznamenaná vzájemnou nedůvěrou. Novotnovské vedení sice v průběhu 60. let začalo
vnímat SRN jako samostatný subjekt a nikoli jen prodlouţenou ruku USA, její politika však
byla nadále vnímána převáţně negativně. A to i přesto, ţe se Praha v průběhu 60. let
vzdalovala od východního Berlína, ke kterému byla po dlouhou dobu silně loajální. 401 Se
smíšenými reakcemi přijímali českoslovenští komunisté i nové západoněmecké přístupy
k východní politice, artikulované zejména zástupci SPD. Vládnoucí, konzervativní křídlo
vnímalo tyto iniciativy pouze jako taktický manévr v rámci poválečného revanšistického
kurzu.402 Například Davidovo ministerstvo zahraničí z nich vyvodilo jednoznačný závěr, ţe se
jedná o pouhou změnu taktiky a ţe cíle německého imperialismu, prosazované mimo jiné
prostřednictvím zneuţívání hospodářské síly SRN, nadále zůstávají stejné (izolace NDR,
zastavení protirevanšistických kampaní apod.). Novou éru koexistence nicméně přivítalo jako
šanci k aktivnějšímu působení československých zájmů uvnitř SRN. A to zejména rozšířením
kontaktů s „pokrokovou“ částí bonnského politického spektra, styků na úrovni společenských
organizací, kulturní a turistické výměny (s důrazem na kontakty s mladou generací, která se
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Müller;Utitz (1972, 136-139) poznamenává, ţe tato pozvolná normalizace styků „zdola“ se odehrávala

v zásadě proti vůli československého vedení.
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Vízový reţim se SRN uvolňovalo Československo od roku 1963, zpočátku byl příliv turistů omezen na
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statisíce lidí. Praha si kladla za cíl přesvědčit „pokrokové“ lidi o výhodách socialismu a zejména získat devizy,
kterých měla od hospodářské krize počátkem 60. let chronický nedostatek. Byl proto stanoven i minimální objem
peněz, který byli cizinci za pobytu v ČSSR povinni vyměnit za místní měnu (Schwarz 2004, 121, 200-203).
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Lemberg (1998, 50) poznamenává, ţe řada lidí v Československu začala upřednostňovat SRN před NDR –

částečně i z materiálních důvodů – kvůli jejímu navázání na „zlatý Západ“, tvrdší měně i vyššímu ţivotnímu
standardu.
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SRN ovšem jiţ ovšem nebyly podsouvány bezprostřední válečné úmysly (Kučera 2006, 32-33).
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vůči starší kriticky vymezuje) – ovšem při zachování výrazné československé převahy co do
rozsahu i působení při kulturních stycích. 403
Za „pokrokové“ síly v západoněmecké společnosti byly uznány především ty, které
byly ochotné uznat poválečný status quo.404 Přibliţně od roku 1965 proto došlo k výrazné
intenzifikaci vztahů mezi SPD a československými politiky. Po výměně odborových delegací
následovaly „soukromé“ návštěvy vedoucích sociálnědemokratických představitelů (Egon
Bahr, Helmut Schmidt) v Československu, které poskytly prostor pro vzájemné sondování,
výměnu názorů a prezentaci konceptů SPD v oblasti východní politiky. Tyto kontakty sice
zůstaly na neoficiální bázi a Praha doufala, ţe je dokáţe vyuţít především ve svůj prospěch,405
přesto však znamenaly svým způsobem výrazný posun.
Jeho limity se však vzápětí ukázaly. Vytvoření velké koalice CDU a SPD v roce 1966
nevyvolalo v Praze ţádné větší nadšení, přesto, ţe na post ministra zahraničí nastoupil
sociální demokrat a jeden z hlavních tvůrců budoucí Ostpolitiky Willy Brandt.406 Na
bonnskou iniciativu k normalizaci vztahů s ČSSR reagovalo praţské vedení bezradně a nadále
bezútěšně lavírovalo mezi věrností svým spojencům (zejména NDR) včetně koncepce
znovusjednocení Německa na bázi neutrality a navázáním styků se SRN. 407 Nakonec se i
částečně podvolila tlaku Moskvy i východoněmecké tzv. Ulbrichtovy doktríny 408, která
stanovila, ţe ţádný socialistický stát nesmí navázat oficiální styky se SRN dříve, neţ tak učiní

403

Rozbor situace a návrh změn v koncepci československé zahraniční politiky vůči NSR, 23. května 1963.

Zprávu předkládal ministr zahraničí David, schválilo ji předsednictvo ÚV KSČ. NACR, KSČ-ÚV 02/1, sv. 21,
23/8; viz také podrobná zpráva o působení SRN vůči socialistickým zemím a o propagační činnosti ČSSR v SRN
ze 60. let – přesněji nedatováno (z textu vyplývá, ţe prav. konec 1965), autor neuveden, AMZV
TOT/SRN/1960-1964/kr. 14
404

Schwarz 2004, 120; Na normalizaci vztahů se SRN naléhali ostatně za Novotného éry i ekonomové (Hájek

1997, 278-280).
405

Důvodová zpráva, ve sloţce Současná politika SPD vůči ČSSR, 5. října 1966, NACR, KSČ-ÚV-AN II., kart.

150, inv. č. 347
406

Dluţno dodat, ţe Ostpolitika SPD byla v této době teprve ve své přípravné fázi. Brandtova strana rozhodně

nezpochybňovala sovětskou hegemonii ve východním bloku, musela brát ohled na svého koaličního partnera
CDU/CSU i aktuální problémy své západní politiky. Řešení problematiky Východu (tím méně Československa,
země hodnocené jako méně důleţité ve srovnání s Polskem a SSSR), komplikované navíc dlouhodobými spory
(hranice na Odře a Nise, Mnichovská smlouva) proto nevěnovala ţádnou zásadní pozornost. Podrobněji viz
Cornelissen In Neutatz;Zimmermann 2006, 297-313.
407

Müller;Utitz 1972, 145-147

408

Přijata v rámci socialistického bloku v únoru 1967.

106

NDR.409 Nadále s Bonnem pokračovala pouze v jednáních o výměně obchodních misí a nijak
s jejich uzavřením nespěchala. 410 Ta byla nakonec úspěšně završena 3. srpna 1967 a Dohoda o
zřízení obchodních zastoupení vstoupila v platnost 15. února 1968. Pod nová zastoupení
spadala i vízová agenda, podpora vzájemného obchodu a se souhlasem přijímací strany i
otázky dopravy, kultury, vědy a školství. 411 Přesto, ţe smlouva byla podstatným milníkem
vzájemných vztahů, Praha se snaţila jejich úspěch spíše bagatelizovat. Chtěla tím zmírnit jak
ostrou kritiku ze strany Východního Berlína, tak vysoká očekávání, která do zřízení misí
vkládala část československé inteligence, vyslovující se pro úplnou normalizaci styků se
západoněmeckým sousedem. 412
Zásadní změnu do vztahů mezi ČSSR a SRN nevneslo ani období Praţského jara
1968, které bylo pro uskutečnění převratných kroků přece jen příliš turbulentní a krátké.
Pozornost vrcholných československých politiků se v době převratných společenských změn
přirozeně soustředila na domácí politiku, nové vedení navíc nechtělo jiţ tak znejistělé
spojence dráţdit dalšími iniciativami ve stále oţehavé německé otázce. 413 K posunu došlo ze
strany Prahy snad jen v akcentování nutnosti uvolnění v mezinárodních vztazích a utuţení
míru mezi rozdílnými společenskými systémy či v nutnosti spolupráce se západoněmeckými

409

Pro Československo to nebyl ţádný problém - uzavření dohody o výměně obchodních misí pro něj bylo

výhodnější neţ plná normalizace vztahů. Umoţňovalo mu zachovat výhody rozvoje kulturních a hospodářských
styků a vyřešit např. i vízovou agendu bez nutnosti uznat SRN (viz například zpráva MZV Stav jednání s NSR,
12. února 1965, NACR, KSČ-ÚV-02/1, sv. 94, 99/6).
410

Ministr zahraničí David se neobával negativních důsledků ani v případě krachu jednání, soudil, ţe není

problém nahradit SRN jinými obchodními partnery, případně ţe Praha můţe při snaze o prosazení svých zájmů
vyčkávat či vyuţít své kontakty v německých hospodářských kruzích (Stav jednání s NSR, 5. března 1965,
NACR, KSČ-ÚV-02/1, sv. 96, 101/17). Oficiální stanovisko MZV znělo, ţe Bonn nemá být povaţována za
zahraničního partnera přednostního zájmu, ve stycích s ním je nadále třeba stavět do popředí akce na odhalování
protidemokratických a revanšistických tendencí, provádět za pomoci tamějších „pokrokových“ sil ideologický
boj a současně získávat vědecko-technické poznatky (viz soubor dokumentů K současné situaci a politice NSR a
k dalšímu postupu čs. zahraniční politiky vůči NSR, 4. února 1966, NACR, KSČ-ÚV-02/1, sv. 132 – 140/1).
411

Plšková 1999, 125

412

Utitz (Müller;Utitz 1972, 147-150) povaţuje německou otázku za podobně významný polarizační faktor

v československé společnosti konce 60. let jako například problematiku izraelsko-palestinského konfliktu, která
byla mimo jiné řešena v souvislosti se Sjezdem spisovatelů v roce 1967 (viz například Liehm 2002, 65).
413

Případné uţší styky s Bonnem by přirozeně nejvíce popudily NDR, v té době ostře kritizující uţ jen samotné

reformy v ČSSR (Dejmek, 2002, 34-5). Obava z toho, ţe by Československo chtělo ve vztahu k SRN postupovat
na vlastní pěst bylo dané mimo jiné jeho jedinečným geografickým postavením. Jako jediný stát Varšavské
smlouvy sousedilo s oběma německými státy a bylo západní výspou bloku (Hájek 1997, 278-280).
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„pokrokovými“ silami. 414 Výrazně odváţnější hlasy ovšem zaznívaly v této době v interní
stranické diskuzi a z československých médií, zbavených dlouholeté cenzury. Neznamenalo
to ovšem zdaleka, ţe by bylo zpochybňováno socialistické zřízení v ČSSR a příslušnost země
k východnímu bloku.415
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968 nezpůsobila
v oficiálních vztazích mezi ČSSR a SRN ţádný zvláštní přelom. Sice poněkud ochladly, ale
bonnská vláda vnímala mocenský zásah proti Praze podobně jako většina ostatních západních
zemí primárně jako vnitřní záleţitost socialistického bloku a jako pouhou „dopravní nehodu
na cestě k détente“, k prosazení mezinárodního uvolnění a strategického odzbrojení. Podstatně
kritičtěji reagovali na mocenský zásah proti Praţskému jaru levicoví západní intelektuálové,
kteří v československých reformách viděli opravdovou naději na uskutečnění „socialismu
s lidskou tváří“.416 S nastupující normalizací a novými omezeními styků se zahraničím
přirozeně zanikla i většina výměnných programů a mezilidských kontaktů mezi občany
Československa a Spolkové republiky. V některých izolovaných oblastech, především tam,
kde to bylo pro komunistický reţim i západoněmeckou stranu finančně výhodné, však
spolupráce nadále pokračovala a rozvíjela se. 417
Brandtova sociálně-liberální vláda, která vystřídala v říjnu 1969 u moci velkou koalici,
mezitím pokračovala v rozvíjení své východní politiky. Jednoznačnou prioritou pro ní přitom
bylo uzavření smlouvy a navázání diplomatických vztahů s
vnitroněmeckých

otázek

včetně

problematiky

Berlína. 418

Polskem a vyřešení
Normalizace

styků

s Československem, komplikovaná navíc neustálými spory okolo Mnichovské dohody419,

414

Jiří Hájek, ministr zahraničí za Praţského jara, přitom zdůrazňoval, ţe se nemusí jednat jen o čistě levicové

síly, ale celkem kohokoli, kdo je ochoten uznat poválečnou evropskou realitu. V roce 1968 se osobně setkal s
Walterem Scheelem z FDP, tehdy vůdcem opozice v Bundestagu i dalším liberálním politikem, Hansem
Dietrichem Genscherem (Hájek 1997, 278-280).
415

Kučera 2006, 31

416

Viz například Nálevka 2000, 188-189.

417

V kulturní sféře to byla například spolupráce na vytváření televizních pořadů pro děti – viz Srubar, Helena.

Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West. Konstanz, 2008
418

Plšková 1999, 125-128

419

SRN trvala na právním názoru, ţe Mnichovská smlouva vstoupila po svém podpisu v platnost a pozbyla jí

teprve později, kdyţ její podmínky porušilo Hitlerovské Německo. Praha zastávala naopak stanovisko, ţe
smlouva nikdy v platnost nevstoupila. Nakonec problém, o kterém se jednalo déle neţ tři léta, vyřešila ve
smlouvě jediná věta (Břach in Kováč;Křen;Lemberg 1997, 113-121). Navíc sporná – smlouva byl uznána jako
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byla proto z bonnského hlediska poměrně nevýznamnou záleţitostí. 420 Dohoda o vzájemných
vztazích mezi oběma zeměmi byla nakonec podepsána aţ 11. prosince roku 1973, jako
poslední ze série tzv. východních smluv, které SRN postupně uzavřela se SSSR, Polskem,
NDR a právě ČSSR. Téhoţ dne byly navázány oficiální styky mezi oběma zeměmi. Ke
kompromisní formulaci smlouvy nakonec donutil Prahu Sovětský svaz, který měl na uzavření
celého smluvního komplexu v předvečer Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
(KBSE) eminentní zájem. 421 Československo si od podpisu smlouvy slibovalo především
hospodářský zisk a vědecko-technickou spolupráci, omezit na nejmenší míru se naopak
snaţilo „ideologicky nevhodné“ kontakty se Západem (například na bázi kulturních a
společenských institucí), údajně podvracející morálku zemi. 422 Dokument, o jehoţ podpisu se
jednalo tolik let, tedy nakonec ve vztazích obou zemí a jejích občanů, utlumených po pádu
Praţského jara, nic moc nezměnil. K posunům nedošlo v humanitární oblasti (ulehčení
komunikace a kontaktů rodin, problematika emigrantů, amnestií vězňů), kde Praha přes
německé poţadavky dílčí úpravy nadále blokovala, ani v oblasti turismu, kde pro
Čechoslováky nadále platila striktní omezení, zavedená po nástupu normalizace pro styky se
všemi západními zeměmi. 423 K výraznému posílení vzájemné spolupráce mezi ČSSR a SRN
došlo pouze na poli hospodářství. 424

nulitní (nicotná) tzn. nikdy neexistovala, přesto byly uznány právní akty z ní vyplývající a Československo
rezignovalo na finanční odškodnění (Břach 1994, 23-25).
420

Vyjma hospodářských a vědecko-technických styků, v prosinci 1970 byla mezi oběma zeměmi podepsána

dlouhodobá smlouva o výměně zboţí a kooperaci, do té doby nejrozsáhlejší (Müller;Utitz 1972, 165).
421

Novák In Handl;Hon;Pick 1998, 197-198

SRN se navíc k podpisu smlouvy s ČSSR zavázala jiţ ve smlouvě se Sovětským svazem z roku 1970 (Břach in
Kováč;Křen;Lemberg 1997, 111-112).
422

Kučera 2006, 41-42; Podle oficiální československé verze byla hlavní motivací SRN k podpisu smlouvy

právě snaha pokračovat v ideologickém pronikání do Československa a ovlivňování místní reality v neprospěch
socialismu (Kulturně propagační působení Československa do NSR od 2. poloviny 50. let do roku 1982, 10-11).
423

Břach in Kováč;Křen;Lemberg 1997, 113-121; Za případnou vstřícnost v těchto otázkách poţadovala pak

ČSSR vţdy finanční kompenzace.
424

SRN byla pro ČSSR nejdůleţitějším obchodním partnerem ze „západních“ zemí (Břach 1994, 54-56).
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3.1.2. Pohled z Bonnu

Jak jiţ bylo zmíněno, nehrála politika vůči východoevropským zemím (s výjimkou
NDR a SSSR) aţ do počátku 60. let pro spolkovou vládu ţádnou zásadní roli. 425 Teprve
s uvolněním mezinárodního napětí, odchodem Konrada Adenauera ze spolkového kancléřství
a stále zřetelněji se projevující nepruţností Hallsteinovy doktríny se začal postoj Bonnu vůči
sovětským satelitům poněkud měnit. Československo, které bylo nejzápadnější výspou
socialistického bloku v Evropě, jako jediné ze států Varšavské smlouvy se SRN bezprostředně
sousedilo (vyjma NDR, jejíţ existenci ovšem Bonn neuznával). 426 Problematika vzájemných
vztahů mezi oběma sousedy, oddělenými ţeleznou oponou, byla německou stranou vţdy
vnímána pouze jako malá součást velkého komplexu vztahů Západ-Východ.427 Navíc jako
součást poměrně neproblematická, protoţe v bilaterálních vztazích neexistovaly ţádné velké
otázky typu hraničních sporů, a relativně malé Československo nebylo (na rozdíl například od
Polska) vnímáno ani jako podstatný politický partner. Výrazným specifikem vzájemného
vztahu byla pak přítomnost třímilionové menšiny sudetských Němců, odsunutých po roce
1945 z Československa, na území SRN, jejichţ zájmy spolková vláda (alespoň verbálně)
hájila. 428 Nejsilněji se jich zastávala v 50. letech, kdy byla politická reprezentace vysídlenců
(Gesamtdeutscher Block-Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, GB/BHE) na čas
zastoupena i v Adenauerově kabinetu. Sudetští Němci si však ponechávali svůj vliv poměrně
dlouho například i na zemské úrovni. 429 Trvalým zájmem bonnské vlády v Československu
byla také péče o zbytek místní německé menšiny a jí se týkající humanitární otázky (zejména

425

Müller;Utitz 1972, 117;Novák In Handl;Hon;Pick 1998, 26

426

Lemberg 1998, 53

427

Dejmek 2002, 66-67

428

Vzhledem k tomu, ţe zmíněná komplexní tématika není předmětem této práce, je zde pojednána pouze

okrajově. Lemberg (1998, 51) konstatuje, ţe vliv sudetských Němců na utváření politiky SRN vůči
Československu nebyl zatím spolehlivě zjištěn. Byl pravděpodobně rozporuplný – udrţovali zájem o
Československo i v krajně nepříznivých dobách (stalinismus, normalizace) i povědomí o jeho kultuře a historii,
ale v období uvolnění vztahů mezi ČSSR a SRN byli povaţováni spíše za překáţku vzájemného porozumění.
Mezi poţadavky vysídlenců navíc standardně patřilo zpochybnění odsunu a navrácení jejich majetku, které byly
pro Československo zcela nepřípustné.
429

Viz například Krahulcová, Zuzana. Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v padesátých letech.
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kontakty, případně slučování rodin prostřednictvím vystěhování) či péče o německé vojenské
hroby. 430
Zajímavý pohled na dobovou podobu a postavení Československa poskytl ve své tajné
zprávě Praha – Klíčové místo nebo Achillova pata komunismu ve střední Evropě 431 například
prezident Německého červeného kříţe (Deutsches Rotes Kreuz, DRK) Hans Ritter von Lex,
který do země východního souseda zavítal na návštěvu v říjnu roku 1961. V podrobném
rozboru konstatoval, ţe v ţádném evropském satelitu SSSR se nezdá být komunistická vláda
tak pevná a běţnými občany podporovaná jako v ČSSR. Zmínil i skutečnost, ţe KSČ má
v poměru k sesterským stranám v jiných zemích silnou členskou základnu, vliv katolické
církve je v zemi minimální a politický dohled nad obyvatelstvem, stejně jako loajalita k SSSR
(jako jedinému ochránci proti potenciální německé agresi a revizi výsledků druhé světové
války) naopak absolutní, a to i ve srovnání se sovětskou okupační zónou v Německu432. Von
Lex, dlouholetý konzervativní státní úředník, původem z Bavorska, zároveň soudil, ţe
Československo není strategicky nevýznamnou zemí, je vojensky silné a klíčové pro
stabilizaci sovětského předpolí, stejně tak jako pro eventuální úspěch opozičních hnutí
v NDR, Polsku a Maďarsku. Navrhoval proto, ţe jakýkoli pokus o oslabení komunistické
nadvlády ve východním bloku by měl být primárně směřován právě do ČSSR. Za klíčové
přitom povaţoval vyuţití skrytého opozičního potenciálu místního obyvatelstva a likvidaci
odstrašujícího obrazu „nepřítele“ SRN, který s velkým zápalem vytvářela komunistická
propaganda. Domníval se, ţe sblíţením se SRN by pro Československo odpadl i hlavní důvod
pro spojenectví se Sovětským svazem, za který povaţoval strach z německého „revanšismu“.
Navrhoval vyuţít zejména nespokojenosti Čechoslováků s hospodářskou situací v zemi,
odbourat předsudky vůči SRN, zdůraznit její mírový charakter a začlenění do
euroatlantických

struktur,

stejně

jako

historickou

příslušnost

Československa

k západoevropskému kulturnímu prostoru (viz níţe).

430

Zaznívá například v návrhu odpovědi na dopis spolkového ministra Seebohma státnímu sekretáři na

ministerstvu zahraničí Carlu Carstensovi ze 13. prosince 1964 PA AA, B42 Bd. 20.
431

Prag – Schlüsselstellung oder Achillsferse des Kommunismus in Mitteleuropa, PA AA, B42 Bd. 20; Hans

Ritter von Lex byl prezdientem DRK v letech 1961-1967, svoji zprávu o situaci v ČSSR a dalších moţnostech
rozvoje styků vypracoval pro bonnské ministerstvo zahraničí. Neuvádí v ní ovšem ani program své cesty, své
kontakty v ČSSR ani zdroje, ze kterých své poznatky čerpal.
432

V SRN se v této době ještě v oficiálních dokumentech SRN nevyskytoval termín NDR, existence druhého

německého státu nebyla uznávána. Dále v textu je jiţ přes dobové bonnské názvosloví je autorkou pro
zjednodušení pouţíván.
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Československo, které proti SRN neúnavně vedlo nepřátelskou propagandu, bylo
právem povaţováno za jednoho z nejvěrnějších spojenců Moskvy i východního Berlína a na
oficiální západoněmecké iniciativy k vzájemnému sblíţení reagovalo velice zdrţenlivě. SRN
naopak nemohla kladně odpovědět na (jakkoli váţně či neváţně míněnou) nabídku k navázání
styků s Prahou koncem 50. let, kdy ještě striktně odmítala uznat své východní hranice a vzdát
se Hallsteinovy doktríny (viz kapitola 2.3.3. Zahraniční politika SRN).433 Situaci v zemi
svého jediného neněmeckého východního souseda však bonnská diplomacie pečlivě
monitorovala. Dobře si uvědomovala, ţe se vzájemné vztahy koncem 50. let prudce
zhoršily. 434 Vypracovávala podrobné zprávy o politickém vývoji v ČSSR a jeho postavení
v rámci sovětského bloku.435 Všímala si projevů jeho oficiálních představitelů na mezinárodní
scéně i zpravodajství o Československu, které po uvolnění vízových předpisů ve větší míře
přinášeli zvláštní korespondenti v německém tisku. Jejich prostřednictvím registrovala příklad
známky viditelných hospodářských potíţí ČSSR, nespokojenost místních lidí s hmotnou
nouzí, absencí svobody i politikou SSSR, výhrady Slováků proti praţskému centralismu i
zlepšujícího se poměru „běţných lidí“ k západním Němcům a SRN.436
V průběhu 60. let se Bonn snaţil o zlepšení vzájemných vztahů a zintenzivnění obchodní
a kulturní spolupráce s ČSSR i dalšími státy východní Evropy. Poprvé tato snaha silně zazněla
433
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ve výše zmíněném projevu jednoho z pozdějších tvůrců Ostpolitiky Egona Bahra 15. července
1963 na Evangelické akademii v Tutzingu437 a ve vládním prohlášení nového spolkového
kancléře Ludwiga Erharda ze 16. října téhoţ roku.438 Přibliţně v téţe době začíná i bonnská
diplomacie zaznamenávat poněkud vstřícnější postoj Prahy vůči SRN, za kterým vidí zejména
snahu Československa (stále nicméně vnímaného jako nejistého, plně podřízeného Moskvě a
semknutého s NDR) nezůstat stranou v době, kdy SRN začala zlepšovat hospodářské vztahy
s Polskem, Rumunskem a Bulharskem. 439 I ve svých pozdějších analýzách však Bonn
konstatuje, ţe Praha je stále bezvýhradně přesvědčena, ţe zachování dělení Německa je jejím
vitálním zájmem440, věrně podporuje politiku Východního Berlína a vyhýbá se střízlivé
debatě se SRN, kterou brzdí nikoli věcnými, spíše ale propagandistickými argumenty typu
neplatnosti Mnichovské smlouvy (včetně jednání o výměně obchodních zastoupení). Z údajně
nekonstruktivního přístupu viní Novotnovské vedení, které podle bonnské interpretace
kanalizovalo reformy do oblasti hospodářství a zcela minulo oblast politickou.441
Navázání oficiálních styků s Československem bylo zahrnuto například i do cílů velké
koalice, proklamovaných při jejím vzniku v roce 1966 nebo vládního prohlášení Brandtova
kabinetu na podzim 1969. Ve svém přístupu k Praze byl Bonn ovšem čistě pragmatický.
Konstatoval sice, ţe hospodářské a nově i dílčí politické reformy přibliţují Československo
k jeho demokratickým tradicím, i v krátké a turbulentní době Praţského jara 1968 však
nabádal spíše ke zdrţenlivosti a konstatoval, ţe pokud o to Praha neprojeví eminentní zájem,
nehodlá otevírat spornou otázku Mnichova. 442 Západoněmecká diplomacie nenechala svoji
politiku ovlivnit ani invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 443 Přes chladný
vztah k Husákovu reţimu a dílčí komplikace (viz výše) zařadil narovnání s Československem
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do komplexu tzv. východních smluv

a v prosinci 1973 s Prahou definitivně navázal

diplomatické styky. 444
Vztah západoněmecké veřejnosti k Československu začal měnit aţ s postupným
otevíráním společné hranice, vzájemným poznáváním občanů obou zemí a prosazováním
reforem komunistického reţimu v 60. letech. Zejména levicová scéna se zájmem sledovala
snahu o prosazení „socialismu s lidskou tváří“ v Československu , neboť se domnívala, ţe
takový systém, zbavený stalinských deformací a chyb by se mohl stát modelem pro
uskutečnění jejich vlastních politických vizí. 445 Sympatie, vyjadřované západní levicí
Praţskému jaru, pak byly tamními konzervativními kruhy údajně vnímány i s obavami
z moţného přenesení socialistického experimentu do jejich zemí. 446 Jejich znepokojení však
trvalo pouze do intervence „spojeneckých“ armád do Československa, která způsobila nejen
hluboký rozkol v sovětském táboře, ale také fatální ztrátu prestiţe komunismu jako
takového.447 Konec naprosté většiny slibně se rozvíjejících mezilidských, vědeckých a
kulturních styků mezi SRN a ČSSR přišel pak s utuţením normalizačního reţimu počátkem
70. let.

3.1.3. Třetí vzadu – NDR
Jak jiţ bylo zmíněno, za studené války hraničilo Československo jako jediná země
bezprostředně s oběma konkurenčními německými státy. Jako takové podléhalo silněji neţ
jeho východoevropští spojenci zahraničněpolitickému tlaku Moskvy i snahám o ovlivnění ze
strany NDR.448 Vztah Prahy k jejímu severozápadnímu „spojeneckému“ sousedovi nebyl
proto i z řady jiných důvodů bez komplikací a v průběhu let procházel výrazným vývojem,
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který se neobešel ani bez důsledků pro československý postoj vůči druhému německému
státu, Spolkové republice.
Výchozí situace ve vztazích dvou budoucích socialistických spojenců nebyla
v prvních poválečných letech nijak růţová. Většina Čechů a Slováků zpočátku měla po
Mnichovu a válce odpor ke všemu německému, k traumatům minulosti se ještě navíc přidal
odsun. Vytvoření bratrského pouta mezi NDR a ČSSR bylo tak pro propagační aparáty obou
členských zemí sovětského opravdovou výzvou. Jen pozvolna se jim dařilo konstruovat obraz
NDR jako toho „lepšího Německa“, dědice a završení národních demokratických i kulturních
tradic – a především obraz země, která se údajně dokázala razantně vypořádat s nacistickou
minulostí. Vzájemnému sblíţení samozřejmě výrazně napomáhala obchodní výměna i
existence společného nepřítele, kterým byla pro oba komunistické reţimy Spolková republika
– v oficiální řeči hnízdo (neo)nacistů, sudetoněmeckých revanšistů a válečných štváčů a
prodlouţená ruka amerického imperialismu v Evropě.449 Běţní českoslovenští občané však
přirozeně tento dualismus mezi „dobrým“ a „zlým“ Německem tak vyostřeně nevnímali. 450
Dlouhá léta, prakticky aţ do roku 1963, kdy se zmírnily vízové předpisy pro cesty do
socialistických zemí a později i na Západ,451 měli však jen malou moţnost své sousedy a
jejich zemi osobně poznat. Hranice Československa byly opatřeny zátarasy a přísně střeţeny,
vycestovat se dalo pouze výjimečně. Takovou výjimkou byly zpočátku zejména kontakty
s NDR prostřednictvím masových, především odborových či mládeţnických organizací. 452
Od roku 1953 se pak na základě příslušné dohody začala rozvíjet i kulturní spolupráce mezi
oběma zeměmi, spočívající ve výměně delegací, vědců a studentů, kontaktech škol, výměně
informací a pořádání společných kulturních a sportovních akcí, případně hostování
uměleckých souborů i jednotlivců.453
Praha oficiálně uznala NDR jiţ krátce po jejím vzniku, 18. října 1949, a své bilaterální
vztahy ČSSR a NDR plně normalizovaly jiţ v červnu následujícího roku, kdy ve společné
smlouvě deklarovaly shodu na absolutní neplatnosti Mnichovské smlouvy a nevratnosti
odsunu.454 V 50. letech pak sdílely společné bezpečnostní zájmy a pragmaticky a ve vzájemné
shodě plně adaptovaly moskevské cíle zahraniční politiky. Ostře odsoudily nepokoje v NDR
449
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v roce 1953 i pozdější reformní hnutí v Polsku a Maďarsku.455 V prvních letech pomáhalo
ČSSR budovat NDR i prostřednictvím hospodářské pomoci a dobrovolně do ní odešla i řada
levicově smýšlejících sudetských Němců, kteří se díky svému antifašistickému postoji
vyhnuli poválečnému odsunu.456 Existenci dvou německých států vnímala ČSSR stále jako
výrazné posílení vlastní bezpečnosti a měla eminentní zájem na tom, aby zůstalo zachováno i
do budoucnosti.457
Dobré, i v rámci sovětského bloku nadstandardní vztahy mezi ČSSR a NDR přetrvaly
do počátku 60. let, kdy ještě obě země rukou společnou a nedílnou pořádaly ostré
propagandistické kampaně proti SRN,

poté se však cesty obou politických reprezentací

začaly v určitých oblastech pozvolna rozcházet. Někteří češí představitelé vnímali kriticky
postoje Ulbrichtova reţimu v německé otázce a jeho chování okolo stavby berlínské zdi a
nelíbilo se jim, ţe se SED snaţí převzít roli ochránce komunistické ortodoxie proti údajnému
nastupujícímu revizionizmu. 458 Sice chápali, ţe se NDR snaţí na mezinárodním poli prosadit
na úkor SRN, vnitřně se stabilizovat, hospodářsky rozvinout a získat náklonnost co nejvíce (i
neutrálních) států,459 hodlali však stále méně akceptovat, jakým způsobem postupovala.
Veřejnosti skrytý, ale váţný spor mezi doposud blízkými spojenci, se odehrál v letech
1963 aţ 1965 a jeho rozbuškou se stala kulturní politika. 460 Politická reprezentace NDR, která
svůj reţim vnímala jako ideál a jediný následováníhodný model socialistického zřízení,
setrvávala od takzvané Bitterfeldské konference z jara 1959 v této oblasti na velmi rigidních
stanoviscích a umělecká svoboda v ní byla relativně nejmenší ze všech zemí východního
bloku461, zatímco v Československu se situace od počátku 60. let výrazně uvolnila (viz
kapitola 2.2.2. Kulturní vývoj v ČSSR). Vzhledem k tomu, ţe se českoslovenští umělci stýkali
se svými východoněmeckými kolegy, obávala se SED moţné nákazy „podvratnými“
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myšlenkami. Rozhodla se proto Prahu podrobit ostré kritice – pranýřovala vystavování
abstraktního malířství, údajně nedostatečnou obranu československé kultury proti západní
propagandě a jako jednoznačnou provokaci odsoudila i průběh Liblické konference o Franzi
Kafkovi v roce 1963. Zároveň sabotovala i pronikání československých umělců do NDR
(jejich chladným přijetím, malou publicitou jimi pořádaných akcí, omezením nákupu filmů,
překladů knih, zpravodajství o ČSSR apod). 462 Československá strana na tyto kroky a výtky
příliš nereagovala. Na kulturních kontaktech s NDR, jejíţ produkce byla vnímána často jako
dogmatická a sterilní463, neměla valný zájem, odmítala se nechat mentorovat a nechápala ani,
proč by měla omezit své slibně se rozvíjející (a finančně rentabilní) kulturní styky se SRN,
které byly Východnímu Berlínu přirozeně hlavním trnem v oku.464 Sice s ním některé otázky
stále konzultovala (například se dotazovala na povahu některých západoněmeckých institucí),
o svých plánovaných projektech v SRN jej však na protest proti neustálým intervencím
přestala informovat.465 NDR reagovala aţ paranoidně, její funkcionáři se snaţili svým
praţským soudruhům důrazně domluvit. Na rozdíl od Prahy se nedomnívali, ţe by bylo SRN
moţné prostřednictvím rozvoje kulturních styků jakkoli ideologicky ovlivnit, naopak se
obávali průniku „imperialismu“ do socialistického bloku a posílení protireţimní opozice ve
své zemi. 466 Prahu ovšem tyto námitky nechávaly chladnou podobně jako protesty SED
ohledně uvolnění turistického ruchu v Československu.467 Vzájemnému vztahu pak jistě
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neprospěl ani fakt, ţe mezi vůdci obou zemí, Walterem Ulbrichtem a Antonínem Novotným
panovala jen těţko skrývaná osobní averze. 468
Do roku 1968 rozpory mezi oběma zeměmi neutichly, spíše se časem ještě více
prohloubily. Ulbrichtův reţim oznámil v roce 1965 zostření kulturněpolitické linie a výměnu
s Československem ještě více omezil, navíc obrátil svoji kritiku i proti hospodářským
reformám v zemi svého jiţního spojence. Praha přesto nadále v oblasti zahraniční politiky na
rozdíl od ostatních socialistických zemí hájila zájmy NDR 469 a vzájemné diplomatické styky
se vyznačovaly mimořádnou stabilitou.470 Československá nejvyšší místa průběţně
informovala Východní Berlín o jednání o výměně obchodních misí se SRN a v jeho intencích
dlouhá léta trvala i na takzvané berlínské klauzuli. Vedení NDR, které mělo obecně nulový
zájem na rozvíjení styků mezi státy socialistického bloku a SRN, přesto odmítlo i konečný
kompromis mezi Prahou a Bonnem. 471 Své vlastní diplomatické aktivity směrem k němu
naopak se svým „bratrským“ 472 spojencem rozhodně nekonzultovalo. 473 V součinnosti
s Moskvou pak prosadilo výše zmíněnou Ulbrichtovu doktrínu, která stanovila, ţe ţádný
socialistický stát nesmí navázat oficiální styky se SRN dříve, neţ tak učiní NDR a jakýkoli
posun v tomto směru podmínilo zřeknutím se jaderných zbraní a uznáním poválečných hranic
ze strany SRN. 474 Špičkám NDR nestačilo ani to, ţe Praha zaujímala v otázce Západního
Berlína veskrze loajální postoj i v kulturní oblasti – konzultovala se svým spojencem své
plánované akce, snaţila se nezvyšovat kulturní prestiţ města obehnaného zdí a neúčastnila se
podniků, které by jakkoli podporovaly tezi o jeho přináleţitosti k SRN.475
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Za Praţského jara 1968 se vzájemné styky ocitly na bodu mrazu. Byla to přirozeně
především NDR, která bedlivě sledovala československé prosazování reforem a ţárlivě
střeţila Prahu, aby se nepustilo do „namlouvání“ se SRN. Dubčekovo vedení se stalo terčem
kritiky jejího vedení přesto, ţe její aktivity na tomto poli byly velmi opatrné (viz kapitola
3.1.1. Pohled z Prahy)476 a podcenění „západoněmeckého imperialismu a revanšismu“ se záhy
stalo jednou z hlavních záminek pro vojenskou intervenci Varšavské smlouvy do
Československa. 477 Walter Ulbricht patřil mezi její hlavní zastánce a armáda NDR alespoň
logisticky celou vojenskou akci podpořila (kdyţ uţ nesměla kvůli historickým souvislostem
vyslat své vojáky). Zcela jasně pak Východní Berlín podpořil i nástup a upevnění
normalizačního reţimu v Československu. 478

3.1.4. Zvláštní problém Západní Berlín
Západní Berlín byl za studené války exklávou Spolkové republiky a enklávou druhého
německého státu, NDR. Byl zároveň symbolem bývalé jednoty země a naděje na její
obnovení i připomínkou jejího rozdělení a stálým ohniskem konfliktů mezi Západem a
Východem. 479 Berlín, bývalá metropole německé říše, měla i zvláštní statut, vyplývající
z práv vítězných mocností druhé světové války a postavení města znemoţňovalo, aby bylo
rozdělení země plně završeno.480
Po dobytí Berlína zřídili váleční vítězové ve městě Spojeneckou kontrolní radu,
skládající se z velitelů čtyř okupačních armád, která měla jednomyslně řídit další osudy
Německa a pro správu města ustavily rovněţ čtyřstrannou komandaturu. Poté, co se vyhrotily
476
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jednáním. NDR tyto síly naopak podezírala z prosazování tradičních „revizionistických“ zájmů Bonnu jinou
cestou a nechápala, ţe to Praha nevidí stejně (Schwarz 2004, 373).
477

Müller;Utitz 1972, 151

478

Schwarz In Koschmal;Nekula;Rogall 2002, 307

479

Wolfrum 2008, 159

480

Jiţ v srpnu 1944 rozhodli váleční spojenci v takzvaném Londýnském protokolu, ţe oblast Berlína nebude

náleţet k ţádné okupační zóně, ale bude společně obsazena a spravována a všichni spojenci v ní budou mít stejná
práva.

119

rozpory mezi někdejšími západními spojenci a Sovětským svazem, začaly se cesty jejich
okupačních zón i berlínských sektorů rozcházet. Na základě voleb z října 1946 byly pro město
vytvořeny ještě jednotný sněm a magistrát, kvůli rostoucím neshodám mezi SED řízenou
Sověty a západními zastupiteli však tyto instituce nepřeţily déle neţ dva roky. V březnu 1948
ukončila Moskva svoje působení ve Spojenecké kontrolní radě a v červnu téhoţ roku se stáhla
i z berlínské komandatury. Společná správa města tím skončila.

V červenci 1948 byla

v západních sektorech města zavedena západoněmecká marka, coţ bylo pro Moskvu signálem
k zahájení jejich blokády. Ta trvala aţ do května následujícího roku a potvrdila rozdělení
někdejší německé metropole, které definitivně zpečetila stavba berlínské zdi v srpnu 1961,
zamezující doposud volnému pohybu osob mezi oběma částmi města. 481
Československo zřídilo v poválečném období (konkrétně jiţ v květnu 1945) podobně
jako řada dalších států, které Německo za války okupovalo, u Spojenecké kontrolní rady na
její popud své zastoupení. Československá vojenská mise u Spojenecké kontrolní rady,
později přejmenovaná na Československou vojenskou misi v Západním Berlíně, byla aţ do
zřízení obchodní mise ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1968 jediným zastupitelským
úřadem Prahy v západním Německu. Vzhledem k jejímu výjimečnému charakteru i
zvláštnímu postavení Berlína se o její kompetence a moţnost jejich uplatnění pro celou SRN
vedly vleklé spory. Mise se zpočátku zabývala zejména otázkami repatriací a reparací, později
byla její působnost rozšířena. Mohla do zřízení obchodního zastoupení v roce 1968
poskytovat konzulární sluţby (striktně omezené na Západní Berlín), zabývala se
humanitárními otázkami (péče o československé občany v Západním Berlíně a SRN,
záleţitosti Červeného kříţe, československé hroby) a byla činná i na kulturním poli. Účastnila
se pořádání kulturních akcí, připravovala je a navrhovala jejich průběh a co „nejlepší“
propagandistické vyznění ve prospěch Československa. Díky ní mohlo dojít k navázání
mnoha kontaktů mezi západoněmeckými a československými umělci. Vzhledem k tomu, ţe
neměla oficiální styky ani s berlínským senátem ani s představiteli okupačních mocností, byl
to jediný způsob, jakým se mohla snaţit prosazovat i politické zájmy své země. 482
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Haupstadt Berlin. Informationen zur politischen Bildung 240. Bonn, 1996
Dokument Vztahy ČSSR k záp. Berlínu, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 1; Schwarz (2004,

193) zdůrazňuje, ţe úloha mise ještě vzrostla po stavbě berlínské zdi, kdy se stala jedinou československou
institucí, která mohla v Západním Berlíně působit. Za její hlavní úlohu označuje zprostředkování
československých stanovisek pomocí kulturních akcí a vědeckých diskuzí.
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3.2. Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN

3.2.1. Vývoj kulturních vztahů
V polovině 20. století se česká a německá kultura ocitly po staletích blízkého souţití
ve zcela nové situaci. Praha, jedno z dřívějších slavných německých kulturních center, kde
působili skladatelé Wolfgang Amadeus Mozart a Carl Maria von Weber a tvořili literáti
formátu Rainera Marii Rilkeho či Franze Kafky, přišla o svoji německou i ţidovskou menšinu
a jejich kulturní a vědecké instituce a postavila se do čela budování československého
socialismu, který měl silně protiněmecký a prosovětský akcent.483 Německo bylo rozděleno a
jeho někdejší umělecká metropole Berlín ztratila svůj meziválečný lesk. Spolková republika
po svém vzniku jen zvolna nacházela novou kulturní identitu. Na hranici mezi ní a
Československem, která byla zároveň hranicí dvou antagonistických mocensko-ideologických
bloků, spadla ţelezná opona. Dříve přirozená a často spontánní kulturní a společenská
výměna byla nejprve zcela přerušena, a poté, co se znovu rozběhla, se stala silně politicky
kontrolovanou oblastí ideologického zápasu Západ – Východ.484 Válka a poválečné období
zanechaly z tradičních vazeb jen torzovité zbytky a povědomí o někdejších kontaktech
uchovávaly pouze starší generace. Navazování nových styků pak přirozeně brzdila i
nepřátelská propaganda (zejména ze strany ČSSR) a rozdílné struktury a cíle kulturní politiky
obou zemí. 485
V prvním období, trvajícím přibliţně do roku 1956, ustrnuly kulturní kontakty mezi
ČSSR a SRN téměř na nule. Mezi oběma zeměmi prakticky neexistoval cizinecký ruch a
všechny dopravní i komunikační cesty mezi nimi se uzavřely. Teprve v polovině 50. let
začaly z úst oficiálních představitelů obou stran zaznívat první opatrné zmínky o uvolnění
vzájemných vztahů (viz výše) a byly navázány první styky, například mezi organizacemi
Červeného kříţe a tiskovými agenturami obou zemí. Zájem o cesty do Československa, stejně
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jako informovanost o zemi486 se pak přirozeně zvýšily s uvolněním vízových předpisů.487
Kulturní oblast se pak postupem času stala vedle hospodářství druhou sférou, ve které mezi
oběma zeměmi fungovaly přímé styky. 488
Ke skutečnému průlomu ve vzájemných kulturních vztazích došlo pak mezi ČSSR a
SRN v letech 1963 aţ 1964489, a to hned z několika příčin. Především se uvolnilo napětí mezi
oběma studenoválečnými mocensko-politickými bloky a Československo souběţně
liberalizovalo svoji kulturní i vízovou politiku (viz kapitoly II.II.II. Kulturní vývoj v ČSSR a
II.II.III. Československá zahraniční politika). Novotnovské vedení umoţnilo po letech půstu
cesty za hranice, příliv západních tiskovin i dlouho zakazované překlady moderní literatury,
na které mohli domácí publicisté a tvůrci začít aktivně reagovat. Na západoněmecké straně

486
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rok později k nim přibyl zpravodaj televize ARD. V Bonnu pracovali zpravodajové ČTK a Československého
rozhlasu. Viz podrobná zpráva o působení SRN vůči socialistickým zemím a o propagační činnosti ČSSR v SRN
ze 60. let – přesněji nedatováno (z textu vyplývá, ţe pravděpodobně z konce roku 1965), autor neuveden, AMZV
TOT/SRN/1960-1964/kr. 14
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západoněmeckých turistů).
488

Uvolnění vízových předpisů z československé strany měla provázet zesílená propagace ČSSR v zahraničí,
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začala naopak část politiků (například ministr zahraničí Gerhard Schröder) rozšíření
hospodářských a kulturních styků podporovat proto, ţe v nich viděla prostředek, jak zvenčí
katalyzovat politický (reformní) pohyb ve východní Evropě. 490 Vzájemná kooperace a
kontakty se nakonec do roku 1968 rozvinuly do takové šíře, ţe to bylo v situaci, kdy mezi
oběma státy neexistovala kulturní dohoda ani diplomatické styky aţ pozoruhodné. 491
Československo-západoněmecké vztahy492 byly dávány za vzor příkladné výměny mezi státy
s odlišnými politickými systémy. 493 Tato kooperace byla vnímána jako přirozená – ČSSR
mělo ve vztahu k SRN z východoevropských států relativně nejlepší pozici. Mohlo stavět na
geografické i kulturní blízkosti, provozovalo v té době celkem liberální kulturní politiku a na
rozdíl například od Polska nemuselo řešit palčivé hraniční spory. 494 K “dopravním nehodám”,
jako například neudělení víz členům Janáčkova kvarteta kvůli podezření ze špionáţe, sice
docházelo, ale spíše výjimečně. 495
V oblasti hudby bylo akcí, zaloţených na vzájemné výměně či kooperaci tolik, ţe není
moţné je všechny vyjmenovat, podobně jako v oblasti filmu a výtvarného umění (k těm
podrobněji viz kapitola 4. Výměna na poli filmu a výtvarného umění). Plodnou spolupráci
navázaly i rozhlasové a televizní stanice a bohatý dialog byl navázán i v literární sféře. Na
obou stranách hranice výrazně vzrostlo povědomí o kulturní, ekonomické a společenské
490

Müller;Utitz 1972, 136

491

Břach (1994, 62) konstatuje, ţe bezesmluvní stav byl pro československou stranu paradoxně výhodný,

protoţe v kulturních stycích jednoznačně převaţoval její export do SRN nad importem a případná dohoda by
celkem jistě kodifikovala poţadavek reciproční výměny.
492

Většina akcí přitom probíhala kvůli geografické a kulturní blízkosti a roli Prahy jako kulturní metropole

především mezi SRN a českou částí ČSSR (Zpráva vojenské mise v Západním Berlíně – Hodnocení čs.
propagace a kulturních, školských, vědeckých a dalších styků se záp. Berlínem v roce 1968, TOT/SRN/Západní
Berlín/1965-1969/kr.4).
493

Rouček 1990, 156; Ve zprávě Kulturně propagační působení Československa do NSR od 2. poloviny 50. let

do roku 1982 (1983, 2-3) se konstatuje, ţe SRN byla od této doby aţ do počátku 80. let nejdůleţitějším
západním zahraničním partnerem ČSSR v kulturní oblasti. Ve své zprávě Die geistige Entwicklung im Ostblock
– Erfahrungen aus dem Jahre 1965, Bonn 17.1. 1966 (PA AA B 97/114) konstatuje pracovník kulturního
oddělení německého ministerstva zahraničí Peckert, ţe ČSSR se drţí s velkým odstupem na špičce
západoněmeckých kontaktů SRN s Východem, následuje po něm Maďarsko, Polsko, Rumunsko a z tohoto
hlediska zcela marginální Bulharsko.
494

Zpráva Československý týden v Brémském rozhlase z r. 1964, KSČ-ÚV-AN II., kart. 150, inv. č. 347

495

Ke kauze viz například Bonn wirft“Janacek Quartett“ Spionage vor und verweigert Visa. Frankfurter

Rundschau. 9.1.1963; Rozhovor s československým ministrem zahraničí Davidem pro Bayerischer Rundfunk II.
z 25. června 1963 PA AA, B42 Bd. 20

123

situaci v sousední zemi a díky celé řadě přímých kontaktů došlo i k odbourání stereotypů,
které v předcházejících letech ţivily propagační aparáty obou stran.
Západní Němci začali s úţasem zjišťovat, ţe na východě, o který jevili po dlouhá léta
relativně menší zájem neţ o západní inspirace496, vzniká celá řada pozoruhodných
uměleckých děl. K novým impulzům ze socialistického bloku pak byli přirozeně
nejvnímavější příslušníci levicové inteligence, zejména její mladší generace, která zaujímala
velmi distancovaný postoj k bonnské politice (včetně plánovaného nouzového zákonodárství
a jaderného vyzbrojení bundeswehru), pociťovala odpovědnost za nacistickou minulost země
a měla pochopení i pro některá československá stanoviska (například prosazení neplatnosti
Mnichovské smlouvy či kritické postoje vůči sudetským Němcům). 497 V těchto kruzích
panovala i nespokojenost s ekonomickými rozdíly v SRN, skepse vůči budoucnosti
kapitalistického zřízení a zájem na sblíţení mezi studenoválečnými tábory. Československá
diplomacie se přirozeně snaţila s těmito lidmi navázat kontakt498 a jejich kritický potenciál
vyuţít pro „větší aktivitu v boji se západoněmeckým revanšismem přímo na jeho území“ –
tedy pro obhajobu svých politických postojů v západoněmecké společnosti a propagaci
socialistického zřízení. 499
Mezi oběma zeměmi byla pořádána celá řada seminářů, diskuzí či novinářských
setkání a v roce 1966 neexistovala v obou zemích téměř ţádná vysoká škola, která by neměla
výměnný program s druhou zemí. 500 Zapojeny do nich byly studentské soubory, noviny, ale i
jiné organizace a spolupráce se rozvíjela i na multilaterální úrovni, například na půdě
UNESCO. Intenzivní vědecké diskuse přinesly koncem 60. let shodu například o podobě
učebnic dějepisu.501 Vlády obou zemí těmto kontaktům převáţně vycházely tiše vstříc a
finančně je podporovaly nebo jen tolerovaly. 502
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dokumentace TOO/SRN/1960-1964, kr. 4).
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slovenském národní obrození) a jejich pojetí v učebnicích na setkání českých, slovenských a německých
historiků v Braunschweigu (viz Eckert;Schüddekopf 1968; WEISE, Gerhard. Die Geschichsbücher von
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Přesto si obě strany dělaly svým způsobem kvůli podobě a intenzitě vzájemných styků
starosti. Československá oficiální místa kolem poloviny 60. let zvaţovala, zda by se jejich
ţivelnému nárůstu nedalo přece jen zabránit, případně zda by bylo moţné četné soukromé
aktivity československých umělců, sklízejících v cizině velké úspěchy, silněji omezit a
kontrolovat.503 Usilovala o silnější indoktrinaci osobností působících v zahraničí a získávání
podrobných informací o jejich činnosti, propagační vyuţití jednotlivých akcí a rozvoje
turistiky, pořádání podniků s co moţná největším dopadem na široké vrstvy obyvatelstva
(například prezentovaných v masových médiích, sportovních projektů) a ovlivnění
západoněmeckých novinářů.504
Bonnu pak dělala vrásky na čele zejména skutečnost, ţe styky s Československem
byly výrazně nevyváţené a jasně v nich převaţoval import nad exportem západoněmecké
kultury. 505 Jiţ tehdy bylo zřejmé, ţe oficiální Praha má primární zájem na prezentaci své
kultury, která jí přinášela vedle prestiţe (důkazů o „výhodách“ socialistického zřízení) i
výrazný příliv deviz, a na získávání vědecko-technických informací. V roce 1964 MZV
s uspokojením konstatovalo, ţe poměr komerčních kulturních styků se SRN vyznívá přes
snahu Bonnu o větší reciprocitu stále ve prospěch ČSSR v poměru 1:8, a ţe se jí při zachování

nationalem Hass befreien. Westdeutsche Allgemeine. 30.5.1967; WEISE, Gerhard. Historiker eilen der Politik
voraus. Neue Ruhr Zeitung, 6.9.1967;WEISE, Gerhard. Kein Streit über die Geschichte. Westdeutsche
Allgemeine, 2.12.1967; SCHMIDT, Josef. Geschichte wird „entgiftet“. Weser Kurier, 23.12.1967).
Sblíţení stanovisek obou stran umoţnil také nástup nových generací historiků. Z hlediska počtu vyslaných a
přijatých vědeckých pracovníků se SRN z československého pohledu dostala během 60. let na první místo mezi
kapitalistickými státy (AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr. 14).
502

Výrazně méně nakloněny jim pak přirozeně byly stalinské kruhy v ČSSR (neustále varující před nebezpečím

revanšismu) či některé nacionalistické a vyhnanecké svazy v SRN.
(Rouček 1990, 152-154)
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Rozbor situace a návrh změn v koncepci československé zahraniční politiky vůči NSR, 23. května 1963.

Zprávu předkládal ministr zahraničí David, schválilo ji předsednictvo ÚV KSČ. NACR – KSČ-ÚV 02/1, sv. 21,
23/8
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Nedařilo se mu s tím ale nic moc dělat a relativně slabá západoněmecká obrana proti české „kulturní invazi“

byla později Prahou dokonce interpretována jako důkaz, s jakou „rafinovaností a perfidností“ postupují západní
ideologické centrály při pronikání do socialistických států a podpoře tamější opozice (viz Kulturně propagační
působení Československa do NSR od 2. poloviny 50. let do roku 1982 1983, 2-3).
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výrazné československé převahy daří kulturní styky nadále značně rozšiřovat.506Aktivity
západoněmeckých umělců ve své zemi se však Praha z ekonomických důvodů507 i kvůli obavě
z „ideologické diverze“ snaţila naopak omezit, případně o nich veřejnost příliš
neinformovat.508 Bonn si byl těchto skutečností vědom a snaţil se postupovat s taktickou
obezřetností. I po podepsání dohody o výměně obchodních misí v srpnu 1967, které měly
podporovat kulturní akce kladlo ministerstvo zahraničí důraz na ustanovení „při zájmu
hostitelské země“ a varovalo před příliš aktivním postupem, aby hned zpočátku nenastaly
s Prahou problémy. 509
Jedinou oblastí, ve které lze hovořit o převaze SRN nad Československem minimálně
v první polovině 60. let, byla literatura. V ČSSR byla jednoznačně známější poválečná
západoněmecká produkce neţ československá v SRN. Tato skutečnost vyplývala z výrazné
podpory SRN bezplatnému exportu knih510, problematičnosti překladů z češtiny511 i kvality a
obliby západoněmeckých autorů v ČSSR, kteří se mezi zahraničními spisovateli údajně řadili
na druhé místo pomyslného ţebříčku za USA a daleko před NDR.512
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Rozbor situace a návrh změn v koncepci československé zahraniční politiky vůči NSR, 23. května 1963.

Zprávu předkládal ministr zahraničí David, schválilo ji předsednictvo ÚV KSČ. NACR – KSČ-ÚV 02/1, sv. 21,
23/8.
Příznivý poměr kulturní výměny ve prospěch ČSSR se navíc během let neměnil – ve svém článku ze září 1967,
nazvaném příznačně Prager Importe, konstatuje Hans G. Bendix, ţe československá kulturní aktivita v SRN běţí
naplno, v televizi se téměř denně vysílá minimálně krátký československý film, rádio je plné her českých autorů,
čeští reţiséři uvádějí hry na německých jevištích, častá jsou rovněţ vystoupení československých souborů,
autorská čtení, vystoupení hudebních těles, ve velkém se prodávají desky populárních zpěváků a běţí export knih
a výtvarného umění. Hlad po československém umění si prý Praha vykládá tak, ţe SRN kulturně zaostala za
svým hospodářským vývojem a musí proto importovat (Rheinischer Merkur. 1.9.1967).
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Vystoupení západoněmeckých umělců v ČSSR zásadně znemoţňoval nedostatek deviz (Schwarz 2004, 111).

Viz také LUETJOHANN, E. Die kulturellen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
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O nevyváţenosti kulturních vztahů mezi ČSSR a SRN v 60. letech podává zajímavé
svědectví také časopis Zeitschrift für Kulturaustausch 513, který v SRN patří mezi
nejdůleţitější informační zdroje o zahraniční kulturní politice. Vydává jej jedna ze stěţejních
zprostředkovatelských organizací v této sféře, stuttgartský Institut pro zahraniční styky
(Institut für Auslandsbeziehungen, ifa), který mimo jiné celosvětově koncipuje a organizuje
výstavy německého umění, rozděluje stipendia, pořádá kurzy němčiny a realizuje výměnné
programy a mezinárodní konference.514 V období let 1960 aţ 1970 se přes výraznou
intenzifikaci styků s ČSSR ve čtvrtletníku Zeitschrift für Kulturaustausch vyskytuje o
sousední zemi jen málo zmínek. Tato skutečnost není překvapivá, vzhledem k tomu, ţe se
časopis v tomto období primárně zaměřoval na německé akce v zahraničí a nikoli na import
kultury do SRN.515 Ve srovnání s ostatními státy socialistického bloku byla ČSSR (podobně
jako Polsko) zmiňována v tomto období méně často a méně podrobně neţ například
Rumunsko, Maďarsko a Sovětský svaz. Pokud lze usuzovat z četnosti článků v tomto
periodiku, zdá se, ţe kulturní činnost SRN byla v těchto zemích aktivnější, neţ v zemi
bezprostředního souseda, který do ní kulturu masově exportoval. Ze srovnání mnoţství článků
o zemích východní Evropy a zbytku světa pak vyplývá, ţe tento region nebyl ani pro samotný
institut, ani pro západoněmeckou zahraniční kulturní politiku pravděpodobně prioritou.
V letech 1960 aţ 1970 mu nebylo věnováno ani jedno ze speciálních čísel, o ČSSR
pojednávaly za celé období kromě krátkých zmínek jen dva samostatné články.
Rozvoj kulturních styků mezi ČSSR a SRN dosáhl svého vrcholu za Praţského jara
1968, kdy byla v Československu odstraněna cenzura, ještě výrazněji liberalizován cizinecký
ruch a státní kulturní monopol, do značné míry stále ještě ovládající styky se zahraničím, se
zcela uvolnil. Nová pravidla se bezprostředně promítla jak do osobních styků, tak do výměny
literatury, periodik a korespondence. Dubčekova vládní garnitura si navíc dobře uvědomovala

Heissenbüttela, Martina Walsera, Rolfa Hochhutha a Petera Weisse. Vydání Plechového bubínku Güntera Grasse
prý bylo několik let odkládáno nikoli z politických, ale z „ morálních“ důvodů, dílo Uwe Johnsona prý v ČSSR
nevyšlo proto, ţe emigroval z NDR. Viz také Zeitschrift für Kulturaustausch 2-3/1968.
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Do roku 1962 vycházel pod názvem Mitteilungen des Instituts für Auslandsbeziehungen, od roku 2006 se

nazývá Kulturaustausch – Zeitschrift für internationale Perspektiven.
514
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zmiňoval západoněmecké kulturní aktivity v zahraničí; ekvivalent pro činnost zahraničních umělců a vědců
v SRN neexistoval.
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pozitivní sílu, kterou můţe československá kultura, věda a technika vyzařovat navenek. 516
Stát začal proto zahraniční kontakty na tomto poli aktivně podporovat, došlo k realizaci řady
dlouho odkládaných projektů a v nové, výjimečné atmosféře i k navázání řady nových
spojení. 517 Přesto, ţe politické vztahy mezi Bonnem a Prahou nedoznaly v tomto období
výraznějších změn (viz kapitola 3.1. Politické a ekonomické vztahy), stalo se
Československo přes přetrvávající omezení pro SRN v roce 1968 na mezilidské úrovni
prakticky tím, čím přirozeně mělo být - blízkým sousedem. 518
Za normalizace se jiţ intenzita vzájemných kulturních styků situaci před lety
1968/1969 nikdy ani vzdáleně nepřiblíţila. 519 K ţádnému oţivení kontaktů nedošlo přesto, ţe
mezi ČSSR a SRN byly začátkem 70. let navázány diplomatické vztahy a později (v dubnu
1978) dospěly oba státy i k podpisu kulturní dohody. Dříve navázané spolupráce byly
zmrazeny, případně se dostaly nazpět na úroveň před rokem 1963. Husákovské vedení na
interakci se svým západním sousedem nemělo aţ na výjimky (například v ideologicky
nezávadné a finančně lukrativní spolupráci televizí na výrobě dětských pořadů) ţádný zájem.
Na stav před invazí roku 1968 pohlíţelo jednoznačně kriticky. Tehdejší bohatý rozvoj
uměleckých kontaktů byl SRN odsuzován jako produkt nedůslednosti a ideologické liknavosti
praţských oficiálních míst (mimo jiné v postoji k západní levici), jeţ měl prostřednictvím
kulturně blízkého „trojského koně“ SRN za důsledek prosazení ideologických zájmů USA
v Československu – tzn. spuštění reformního pohybu Praţského jara. 520
Dalším aspektem celé situace bylo, ţe československý „kulturní hřbitov“ neboli
„Biafra mozků“, jak husákovskou normalizaci překřtili západní intelektuálové, mohla ve
srovnání s 60. lety zahraničí v umělecké oblasti nabídnout jen málo. Kulturní svazy byly
rozpuštěny a zasaţeny rozsáhlými personálními čistkami, které vynesly do jejich vedení
stranicky loajální a poslušné činitele. Většina kvalitních autorů byla naopak postiţena
516
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Aussenpolitik 2/1974 – v tomto článku jsou popsány jednotlivé společné akce a pokroky ve vztazích SRN
k východnímu bloku – o ČSSR je v něm pouze kratičký odstavec, ţe kulturní výměna byla po roce 1968
redukována na minimum a ţe ţádnou aktivní činnost nevykonává v tomto směru ani obchodní zastoupení.
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Viz Kulturně propagační působení Československa do NSR od 2. poloviny 50. let do roku 1982 (1983, 2-5).

Analýza rovněţ konstatuje, ţe se německá strana snaţila kulturní styky od počátku zneuţívat k prosazování
protičeských a antisocialistických cílů (mimo jiné podporou “štvavých”rozhlasových stanic Svobodná Evropa a
Deutsche Welle). Kriticky zmiňuje také velkou vstřícnost západoněmeckých médií k Praţskému jaru (tamtéţ, 8).
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zákazem výkonu povolání, přinucena k emigraci či trvale pronásledována bezpečnostními
orgány. Situaci opět plně ovládla cenzura, činnost nezávislých periodik byla ukončena a
cizinecký ruch utlumen na minimum. Restrikce s plnou silou „zarazily“ i příliv západní
literatury, filmů, představení i výtvarných výstav do ČSSR. 521 Na snahu západoněmeckých
partnerů na udrţení styků pohlíţela česká strana jako na podplácení a podvracení svých lidí a
jednoznačně stanovila, ţe napříště (příslušná direktiva byla nakonec vypracována v roce 1974,
viz níţe) nebude dáván prostor jiné neţ centrálně řízené „třídní a internacionální“ linii
zahraniční kulturní politiky, zahrnující sebepropagaci, jednoznačné uchování převahy
československého exportu, zastávání vlastních zájmů a primární podporu akcím se širokým
dosahem, omezených na špičkové (a prověřené) umělce a soubory. Před iniciativami ze strany
„imperialistické“ SRN, která Prahu dráţdila i svojí podporou československých emigrantů a
disidentů522, byla znovu jednoznačně dávána přednost akcím konkurenční NDR. 523
Na neutěšené situaci ve vzájemných kulturních vztazích nic nezměnil ani podpis
zmíněné kulturní smlouvy z dubna 1978, jejíţ ustanovení zůstala v důsledku rigidního
československého postoje k „nepříteli“ de facto na papíře a zásadní změny pak nepřinesla ani
80. léta.524

3.2.2. Postoje a strategie Prahy a Bonnu
Pro zahraniční kulturní „expanzi“ Československa 60. let platí to samé, co pro ţivelný
a mnohostranný rozvoj umělecké tvorby v zemi samotné (viz kapitola 2.2.2. Kulturní vývoj
v ČSSR). Odehrávala se za značné finanční podpory reţimu, ale její významné počiny byly
často spíše tiše trpěny nebo vznikaly konzervativnímu vedení státu navzdory (za podpory
proreformních politiků či úředníků). Československá diplomacie povaţovala nadále západní
Německo za ideologického nepřítele, se kterým se není radno zaplétat, ale na kterého je nutné
ideologicky působit, prosadit vůči němu své politické zájmy, případně od něj získat vědecko521
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technické informace či potřebné devizy. 525 Její cíle se neměnily, změnit se měly podle názoru
těch, kteří ji formulovali, pouze její prostředky. Hlasité a nárazové propagační kampaně měly
ustoupit soustavné ideologické osvětě, která měla srozumitelnou a nefrázovitou formou
vysvětlovat stanoviska Prahy (například postup proti „dočasným“ hospodářským obtíţím,
deklarovaný zájem socialistického bloku na překonání rozštěpení Evropy a „mírovém
souţití“) co nejširší západoněmecké veřejnosti, a to prostřednictvím turistů cestujících do
ČSSR i západních médií. K západoněmecké veřejnosti přitom mělo být přistupováno
diferencovaně, i mezi „revanšisty“ rozlišovat ty aktivní od jejich „souputníků.“ Důraz měl být
kladen na spolupráci s evangelickými a levicovými kruhy (SPD) a mládeţí. Československé
zájmy, včetně „rozkládání“ antikomunistické „fronty“ měly být prosazovány nenápadně.
Zahraniční prestiţ země měl posilovat export moderní (i svébytné tradiční) kultury a poukazy
na výdobytky socialistického systému (zejména ve zdravotnictví či školství). 526
Tato strategie se zakládala na přesvědčení československých diplomatů, ţe bonnská
podpora rozvoji kulturních styků s Československem nemá ţádný „altruistický“ základ
v podobě snahy o sblíţení sousedních národů a podpory šíření míru, ale ţe je tvrdou
zájmovou politikou, jejímţ cílem je především zasít nesváry mezi země socialistického bloku
a izolovat a oslabit NDR. Prostředkem k „získání“ ČSSR mělo přitom být zdůrazňování její
kulturně-historické přináleţitosti k západu, demokratických a modernistických tradic, její
odlišnosti a rozvinutosti ve srovnání s jejím ostatními spojenci a ekonomické „doplácení“ na
zapojení do RVHP. 527 Při svém „ideovém“ tlaku na Československo měla pak SRN zneuţívat
především svoji ekonomickou váhu, mediální kampaně, pozvání novinářů a kulturních
pracovníků i zprostředkování třetích států, především Rakouska. 528
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NSR z října 1965 (AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr. 14.) , který předloţil vedoucí 3. teritoriálního odboru MZV
Pavel Novotný a který byl vypracován za spolupráce s Propagační komisí ŮV KSČ a Československou
vojenskou misí v Západním Berlíně.
527

Analýza Nepřátelská propaganda (NSR), z 26. března 1964, vypracována československou vojenskou misí

v Západním Berlíně, AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr. 10
528

Zpráva o dosavadním průběhu čs. akcí na podporu návrhů na uzavření mírové smlouvy s Německem a boje

proti západoněmeckému revanšismu, militarismu a neokolonialismu pro schůzi kolegia MZV, 29. března 1962,
AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr. 10
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Ambiciózní (ale zřejmě torzovité) plány na ovládnutí a politické vyuţití spontánně se
rozvíjejících kulturních styků se však nikdy nepodařilo naplnit. Československé vedení
ztrácelo postupně kontrolu nad domácím politickým i kulturním vývojem, o to menší mohlo
mít vliv na jedince, organizace či svobodná média v zahraničí. To, ţe se mu situace vymkla
z rukou, potvrzuje ostatně i citovaná zpráva Kulturně propagační působení Československa
do NSR od 2. poloviny 50. let do roku 1982, která konstatuje, ţe se aţ do počátku 70. let
vyskytovala z hlediska komunistické strany v zahraničních kulturních stycích celá řada
nedostatků a chyb, způsobených decentralizací kultury v 60. letech, nahodilostí navazování
kontaktů a jednoznačné převahy komerčních, odborných a individuálních hledisek při jejich
vytváření nad hledisky politickými a ideologickými. Konstatuje se v ní, ţe v této době
neexistovaly ţádné dlouhodobé rámcové plány ani představy o tom, jak by československé
kulturní aktivity v zahraničí měly být utvářeny a směřovány a ţe v celé oblasti panovala čirá
improvizace hraničící s anarchismem, za které byla oficiální místa o řadě akcí informována
záměrně pozdě, aby do jejich chodu jiţ nemohla zasáhnout.529
Slova o tom, ţe postup oficiálních československých míst byl od počátku rozvoje
styků se SRN poněkud nekoordinovaný, svědčí mimo jiné kompetenční spory mezi praţskými
ministerstvy zahraničí a kultury530 a jen je potvrzuje dopis vedoucího Československé
vojenské mise Miloslava Nováka, který si jiţ v roce 1961 stěţoval, ţe její pracovníci nejsou
informováni o návštěvách československých občanů (například odborníků či umělců)
v Západním Berlíně a SRN ani o cestách Němců do Československa a mise tudíţ nemůţe
reagovat na dotazy svých stávajících partnerů ani efektivně rozšiřovat svoji kulturní
působnost.531 Z aktivit mise je pak zřejmé, ţe její pracovníci věnovali tématu značnou

529

113-115, Praha, 1983 (Tato zpráva tvrdí, ţe chaotický a stav v československé zahraniční kulturní politice

trval aţ do přijetí Zásady jednotné úpravy řízení, koordinace, provádění a kontroly zahraničních styků a styků
s mezinárodními organizacemi, schváleny usnesením vlády ČSSR č. 163 z 6. června 1974 (119); Také například
Analýza německého ministerstva zahraničí Kulturelle Beziehungen zu der Tschechoslowakei vom 3.12.1964 (PA
AA B97/181; viz výše), která konstatuje, ţe ve vztazích s ČSSR není rozpoznatelné, ţe by partnerská strana celý
proces nějak řídila.
530

O institucionálních sporech na české straně svědčí hned několik dokumentů ze sloţky AMZV

TOO/SRN/1960-1964/kr. 4, převáţně vzájemných stíţností MZV a MŠK na (ne)činnost a nespolupráci v oblasti
kulturních styků se SRN. MZV se mimo jiné stavělo proti cestám pracovníků MŠK do SRN, protoţe se obávalo,
ţe by to vztahům obou zemí dodávalo oficiální charakter.
531

Dopis vedoucího mise Nováka Ke kulturním a vědeckým stykům ČSSR – západní Berlín ze 17. října 1961,

AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 4
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pozornost a snaţili se stávající praxi zlepšit. 532 Především vypracovávali a do ústředí zasílali
přehledy plánovaných česko-německých kulturních akcí, na kterých mise podílela, 533 po
jejich uskutečnění sepisovali podrobné zprávy o jejich průběhu a snaţili se z jejich ohlasu (i
mediálního) vyvodit důsledky pro jejich další plánování a rozvoj.534 Zprávy o své činnosti
v SRN a Západním Berlíně nesepisovali pouze diplomaté, ale například i zpravodaj ČTK 535a
umělci, kteří do země vycestovali, resp. jejich doprovod. Ve svých více či méně obsáhlých
zprávách se někteří z těchto lidí snaţili nejen zachytit své záţitky, ale také analyzovat situaci
v SRN a navrhovat další plány vzájemných styků. Registrovali například změny postojů vůči
ČSSR a socialistickému bloku 536
Své analýzy situace v sovětském bloku a návrhy strategie postupu vůči jednotlivým
jeho členům vypracovávala přirozeně i bonnská diplomacie. 537 Za v mnoha směrech typické

532

O rostoucí důleţitosti styků se Západním Berlínem resp. SRN svědčil i fakt, ţe byli do města v říjnu 1963

vysláni zástupci agentur Dilia a Pragokoncert a Československého filmu, kteří měli připravit řadu plánovaných
akcí. Organizačně s nimi vypomáhal i Dům československé kultury ve východním Berlíně, jehoţ „vyslanec“ na
západ pravidelně dojíţděl (Zpráva vojenské mise v západním Berlíně teritoriálnímu odboru MZV z 12. ledna
1963, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 4). Později při misi působil pracovník správy kulturních středisek pro
západní Berlín, který organizoval většinu akcí a disponoval vlastním rozpočtem, ale sídlil rovněţ ve Východním
Berlíně (Zpráva o kulturních, školských a vědeckých stycích se záp. Berlínem v roce 1964, TOT/SRN/Západní
Berlín/1965-1969/kr. 3).
533

Tyto plány byly někdy čtvrtletní, někdy například pro období dvou nadcházejících měsíců. Příslušný

teritoriální odbor MZV je připomínkoval a navrhoval dílčí změny, například v jejich propagačním vyznění
(AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 4). Vzhledem k nepřístupnosti fondů Teritoriální odbory-obyčejné po roce
1964 však nelze říci, zda a případně v jaké frekvenci byly vypracovány později. Jiţ v letech 1961 aţ 1964 je
z nich však zřejmý výrazný posun a značný nárůst počtu společných česko-německých akcí.
534

Podobně v rámci běţné diplomatické praxe sledovali reakce západoněmecké veřejnosti a médií na politické a

kulturní dění v ČSSR- například sympatie k reformnímu hnutí, hodnocení československého postoje k Franzi
Kafkovi, ohlasy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech apod. (AMZV TOO/SRN/19601964/kr. 4).
535

Na základě rozhovorů se soukromými osobami nebo úředníky navrhoval například některá zlepšení v oblasti

turismu nebo nastiňoval západoněmecké postoje k problematice výměny obchodních misí (NACR KSČ-ÚV02/1, sv. 54, 57/k info 5, KSČ-ÚV-02/1, sv. 49, 52/k info 1).
536

Například představitelé československého rozhlasu ze své návštěvy v roce 1965 vyvodili, ţe v zemi panuje

obecné přesvědčení o nezbytnosti změnit dosavadní vnitřní i zahraniční politiku, mimo jiné zrušit Hallsteinovu
doktrínu a navázat oficiální styky s východní Evropou (Zpráva o sluţební cestě do NSR (4.-12. prosince 1966),
KSČ-ÚV-AN II., kart. 150, inv. č. 347).
537

Je však nutné mít na paměti, ţe ministerstvo zahraničí nebylo zdaleka jedinou institucí, která zahraniční

kulturní politiku vyvíjela – ta byla utvářena prostřednictvím sítě zprostředkovatelských organizací
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vyjádření jejích postojů lze povaţovat stať pracovníka Kulturního oddělení (Kulturabteilung)
Joachima Peckerta Kulturelle Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten – Möglichkeiten
und politische Zielsetzung z 21. ledna 1965.538 Jeho autor v něm konstatuje, ţe kultura
v socialistickém zřízení má být plně podřízena obecným cílům reţimu, tedy zglajchšaltování
myšlení uvnitř státu, prezentaci jeho pokroků navenek a zisku deviz. Její plného ovládnutí
však nebylo v sovětských satelitech dosaţeno, mimo jiné proto, ţe přes několik let izolace
nikdy zcela neztratily kontakt se západní kulturou.539 V relativně uvolněné atmosféře 60. let je
tedy politickým úkolem Západu co moţná nejvíce styky s Východem rozvíjet a
prostřednictvím prezentace vlastní kulturní svobody a pestrosti torpédovat snahu
komunistických reţimů po totálním ovládnutí člověka a působit na rozvolnění vztahů uvnitř
socialistického tábora. SRN měla podle Peckerta především podpořit údajně rozšířenou touhu
Čechů a Slováků po návratu do západního kulturního kontextu a jejich snahu o hospodářskou
a politickou emancipaci od SSSR a vyuţít tyto elementy pro posílení své pozice ve východní
Evropě a oslabení NDR. V zájmu snahy o znovusjednocení Německa podle něj rovněţ měla
dospět k uspořádání politických vztahů s ČSSR a Polskem.
Peckert konstatoval, ţe moţnosti rozvoje kulturních vztahů s jednotlivými státy
východního bloku jsou nepřímo úměrné jejich geografické vzdálenosti (tedy v případě ČSSR
velmi příznivé), ţe Praha vyvíjí na tomto poli značnou aktivitu, ale zdráhá se umoţňovat
západoněmecké kulturní aktivity ve své zemi a zůstává stále velmi úzce vázána na Moskvu.
(Mittlerorganisationen). Vedle ministerstva zahraničních věcí, ministerstva pro vědu a vzdělávání či Spolkového
sněmu spoluutvářely přeshraniční kulturní politiku například i spolkové země, do jejichţ kompetence
v německém federalistickém systému kultura primárně patří, či nadace blízké politickým stranám, vědecké
nadace či církevní organizace (viz II.III.IV. Zahraniční kulturní politika SRN). Vytváření jednotné centrální
strategie bylo tedy více neţ sloţité.
538

PA AA B97/105; Podobnou strategii nastiňuje ve své zprávě Schlüsselstellung oder Achillsferse des

Kommunismus in Mitteleuropa i prezident Německého červeného kříţe (Deutsches Rotes Kreuz, DRK) Hans
Ritter von Lex (text vychází z návštěvy autora v ČSSR v říjnu 1961, viz výše). Vyslovuje se pro to, aby SRN ve
vztahu k Východu akcentovala své poválečné hospodářské úspěchy, vyuţila tradičního českého sklonu ke
“švejkování”, tedy znevaţování a vysmívání se vládnoucímu reţimu, nevyvíjela masovou propagandistickou
činnost, ale spíše provozovala “chytrou” informační kampaň, poukazovala na společné kulturní tradice, snaţila
se distribuovat co nejvíce západoněmeckých tiskovin, časopisů a knih, ovlivnit československé názorové vůdce,
rozšířit výměnu studentů a vědců apod.
539

Proto je třeba na sovětské satelity a nikoli na samotný SSSR zaměřit svoji kulturní ofenzívu – viz jiný

Peckertův text Die geistige Entwicklung im Ostblock – Erfahrungen aus dem Jahre 1965, Bonn 17.1. 1966 (PA
AA B 97/114). Změny v satelitech by podle Peckerta mohly ve svém důsledku pozitivně ovlivnit i situaci
v samotném SSSR.
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Bonn by proto měl při svém kulturním pronikání do země východního souseda postupovat
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Mittlerorganisationen v zahraniční kulturní politice) a zaměřit své akce nikoli na masy, ale na
názorové vůdce československé společnosti (vědce, pedagogy, novináře apod.).540 Realisticky
odhadoval, ţe největší šanci na trvalý úspěch (tedy prosazení stanovisek SRN ve vzájemných
vztazích) má rozvoj vědecko-technických styků, na kterém měla Praha eminentní zájem.
Nabádal proto primárně k podpoře a financování vědeckých a studentských výměn.541
Kulturní prezentaci SRN radil dávkovat spíše opatrně, aby nevznikl dojem, ţe se Bonn snaţí o
ideologickou invazi a zdůrazňoval, ţe je jednotlivé akce a kontakty třeba zvaţovat (resp.
rozvíjet a finančně podporovat) nikoli na základě jejich umělecké úrovně, ale jejich politické
relevance pro prosazení politiky SRN (zlepšení mezinárodního obrazu země, oslabení NDR
apod.).542 Obecně hodnotil Auswärtiges Amt v polovině 60. let domácí kulturní politiku Prahy
jako relativně liberální a registroval umělecký rozkvět v ČSSR i pokusy novotnovského
vedení o vytvoření oficiální protiváhy vůči spontánně vznikající moderní a kritické kultuře.
Konstatoval také, ţe se Československo snaţilo v předchozích letech budovat lepší vztahy

540

V textu Die geistige Entwicklung im Ostblock – Erfahrungen aus dem Jahre 1965, Bonn 17.1. 1966 (PA AA

B 97/114) Peckert tuto skupinu, na kterou se má kulturní aktivita SRN zaměřit, charakterizoval jako soubor
předrevoluční inteligence a skeptické mládeţe, který hledá kontakt se Západem a izoluje vrstvu Moskvě věrných
komunistů. Její zájem o Západ pak podle Peckerta do značné míry vyplýval z touhy poznat příčiny tamějšího
poválečného hospodářského vzestupu.
541

Z řady dokumentů (mimo jiné Bericht Joachim Peckert, 29.5. 1966 – Finanzierung der Aufenthalte von

Besuchern von Ostblock, PA AA B 97/114; Korrespondenz über den Weltkongress der INSEA (International
Society for Education through Art) 3.-10.8.1966 in Prag PA AA B97/174) je zřejmé, ţe financování pobytů
kulturních a vědeckých pracovníků z východní Evropy (vyjma SSSR) v SRN bylo v kompetenci ministerstva
zahraničí (kromě velkých multilaterálních akcí). Tato finanční podpora však měla zůstat pokud moţno skrytá.
542

V praxi samozřejmě nebylo úplně snadné tuto “nenápadnost” zařídit, Například ze zprávy o pobytu delegace

Svazu čs. novinářů v NSR (cesta se uskutečnila v listopadu a prosinci 1964, NACR KSČ-ÚV-AN II., kart. 150,
inv. č. 347) vyplývá, ţe si zúčastnění byli dobře vědomi toho, ţe v zemi pravděpodobně nejsou na pozvání
západoněmeckého novinářského svazu (Deutscher Journalisten-Verband), ale ve skutečnosti spíše z popudu a na
náklady tiskového úřadu bonnské vlády (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung), který zřejmě
organizoval i pečlivě připravený program, zahrnující mimo jiné i body, kde zazněla kritika NDR a politiky
landsmanšaftů.
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k Západu, a to primárně z hospodářských důvodů.543 Podobné ohlasy zaznívaly v té době i ze
západoněmeckého tisku.544
Tvůrci československé zahraniční politiky nebyli naivní a celkem dobře chápali cíle i
strategii svého „protivníka“, 545 jak celkem jasně vyplývá z bohuţel nedatované a nepodepsané
podrobné zprávy o dobovém působení SRN vůči socialistickým zemím a o propagační
činnosti ČSSR v SRN. Praţská diplomatická reprezentace si byla dobře vědoma, ţe za
zdůrazňováním československé příslušnosti k západnímu kulturnímu okruhu a její odlišnosti
od ostatních socialistických států, vstřícností pro její umělce, publicisty a vědce, chválou
liberalizace

novotnovského

reţimu

a

vyzdvihováním

vlastních

ekonomických

a

demokratických úspěchů stojí snaha vymanit ČSSR ze sovětského bloku a připoutat ji
k Západu. Méně realisticky se však domnívala, ţe celý aparát německé zahraniční kulturní
politiky, který byl ve skutečnosti decentralizovaný a postrádal jasnou strategii, je efektivně
řízený propagační stroj.546 Kritizovala silný bonnský antikomunismus, který interpretovala
jako důsledek působení mnoha bývalých nacistů ve státní správě i hospodářských kruzích 547,
stejně jako konzervativní a autoritární tendence, které SRN vykazovala zejména za
Adenauerova reţimu (aféra Spiegel, postoj, diskuse o nouzovém zákonodárství – viz výše).
Byla si zároveň vědoma toho, ţe má z geografických a historických důvodů ideální výchozí
pozici pro propagační činnost v SRN. Její dosavadní podobu však hodnotila jako ideologicky
málo sladěnou, příliš ţivelnou a výsledky označila kolísající podle jednotlivých akcí a oborů.
543

Analýza situace v ČSSR (stav polovina března 1965), PA AA, B42 Bd. 20; Bericht über ČSSR 10/1965 PA

AA B42/1037
544

Například Erika Altgelt si v článku Deutsch-tschechoslowakische Begegnung in Freundschaft (Der

Tagesspiegel, 22.12.1965) všímá zejména vstřícnější a pohostinnější atmosféry v ČSSR ve srovnání s NDR,
upozorňuje na rozvoj místního avantgardního umění, otevřenost, neideologičnost a kritičnost mladé generace
k marxismu a poměrům ve státě. Karl-Heinz Briam oproti tomu zdůrazňuje, ţe se za svého pobytu v ČSSR
ovšem nesetkal s nikým, kdo by se vyslovoval pro demontáţ socialismu (viz „Wir wolen den Sozialismus nicht
abschaffen, sondern ihn verbessern“. Welt der Arbeit. 18.8.1967).
545

Z jejího textu vyplývá, ţe zpráva vznikla pravděpodobně koncem roku 1965, viz AMZV TOT/SRN/1960-

1964/kr. 14. Ostrá kritika západoněmeckého postupu vůči ČSSR v 60. letech zazněla i z výše citované analýzy
Kulturně propagační působení Československa do NSR od 2. poloviny 50. let do roku 1982, 7-9.
546

Silnou decentralizaci a nekoncepčnost zahraniční kulturní politiky SRN připomínalo i kritizovalo ve svých

analýzách hned několik německých odborníků – viz například Sattler 1961, 19-20, Arnold 1980, 48-49.
547

Skutečně v ní bývalí členové NSDAP a jiných nacistických organizací měli značný vliv, viz kapitola 3.1.1.

Pohled z Prahy, případně nové publikace k tématu, zejména Conze, Eckart;Frei, Norbert;Hayes, Peter,
Zimmermann, Moshe. Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und der
Bundesrepublik. Mnichov, 2010
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Varovala před vyzdvihováním komerčních hledisek před politickými, apelovala na silnější
proškolení kulturních pracovníků a efektivnější vyhodnocování jejich aktivit. Doporučovala
akcentování výdobytků socialismu 548 a „morální“ převahy ČSSR nad (nacistickými
prominenty řízenou a sociálně nerovnou) SRN a získávání širokých vrstev obyvatel propagací
pacifistických cílů. Zdůrazňovala nutnost zaměření na „pokrokové“ části západoněmecké
společnosti (mládeţ, levicově-liberální intelektuály, odboráře apod.) a pečlivý výběr partnerů
a přípravu jednotlivých akcí, stejně jako nesmlčování problémů budování socialismu, které
by působilo nevěrohodně. Snaţila se pokud moţno podpořit nejen diferenciační proces
v německé společnosti, ale také oddálit SRN od jejích zahraničně-politických spojenců.
Kampaň proti revanšismu nehodlala zrušit, pouze ji aktualizovat a vést jinými prostředky –
nikoli poskytováním publicity sudetoněmeckým organizacím, ale jejich rozkladem pomocí
oslovování jejich „pokrokových“ sloţek.
Z návrhů na působení ČSSR prostřednictvím masových médií zaznívá zejména zájem
nahradit neexistující ambasádu v Bonnu a zaměřit se místo kritiky SRN na pozitivní
propagaci Československa, resp. socialismu jako společenského zřízení. MZV zamýšlelo tuto
informační ofenzívu zaměřit na turisty (a novináře) cestující do ČSSR, velká západoněmecká
celostátní periodika a levicové tiskoviny blízké SPD, rozhlas (přímé vysílaní do SRN i
kooperaci s tamějšími stanicemi) a kvůli dosahu a budoucí perspektivě především televizi. 549
Se zpravodajstvím o SRN v cenzurovaném českém tisku bylo MZV, které příslušné redaktory
pravidelně instruovalo, celkem spokojeno, jen si stěţovalo na nedostatek komentátorů,
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Včetně masového konzumu a velkorysé státní finanční podpory rozvoje kultury.
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Zpráva například zmiňuje, ţe velký „propagační dosah měly například „české týdny“ v německém rozhlase,

pásma pořadů, která se později prodala i do Rakouska a Švýcarska a ţe oboustranně výhodná výměna se SRN
v oblasti hudby dosahuje úrovně československé výměny se SSSR.
Televizní spolupráce se podle MZV zpočátku utvářela obtíţně, poté, co do čela německých stanic nastoupili
levicovější ředitelé a uvolnily se turistické styky se začala slibně rozvíjet. Za mezník přitom označuje I.
mezinárodní televizní festival v roce 1964, kterého se účastnila početná delegace SRN (stejně jako následující
rok, kdy bylo její zastoupení vůbec nejsilnější z účastnických států). Z forem spolupráce zmiňuje součinnost při
natáčení reportáţí v ČSSR, výměny pracovníků, prodej desítek československých televizních filmů do SRN,
koprodukce, točení filmů na západoněmeckou zakázku, pozitivně hodnotí i činnost korespondenta ARD.
Negativně naopak vnímá, ţe kvůli enormnímu zájmu německé strany přestává ta česká objem spolupráce stíhat a
ponechává některé štáby v zemi bez kontroly a moţnosti ovlivnění (př. skladby programu, jeho vyznění). Viz
Podrobná zpráva o působení SRN vůči socialistickým zemím a o propagační činnosti ČSSR v SRN ze 60. let –
přesněji nedatováno (z textu vyplývá, ţe prav. konec 1965), autor neuveden, AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr.
14
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znalých situace v bonnské republice a vyslovovalo se pro častější vysílání českých ţurnalistů
za hranice. Informovanost československé veřejnosti o SRN hodnotilo celkově jako
nedostatečnou a navrhovalo ji co nejvíce posílit. 550
Českoslovenští diplomaté byli obecně přesvědčeni, ţe pro vzájemné porozumění mezi
oběma národy dělají více neţ jejich němečtí kolegové, které podezírali z toho, ţe se pomocí
administrativních překáţek (neudělování víz apod.) pokouší některé akce bojkotovat.

551

Od

rozšíření kulturních aktivit mise si pak slibovali i zvětšení moţností jejího politického
působení. 552
Politický rozměr kulturních styků byl v situaci, kdy mezi Prahou a Bonnem
neexistovaly styky diplomatické, přirozeně velmi důleţitý. Československým záměrem byl
především propagovat socialistické umění (jakkoli se během let měnila definice tohoto
pojmu), získávat v sousední zemi sympatizanty a odbourávat antikomunismus, hlásat
myšlenku souţití mezi studenoválečnými bloky, ale i podporovat pozici NDR nebo
zdůrazňovat oddělení Západního Berlína od zbytku SRN, 553 coţ nemohlo a nezůstalo v Bonnu
bez povšimnutí.554 Praţská diplomacie se domnívala, ţe pro takové působení má vhodné
550

Viz také Soubor dokumentů K současné situaci a politice NSR a k dalšímu postupu čs. zahraniční politiky

vůči NSR, 4. února 1966, NACR, KSČ-ÚV-02/1, sv. 132 – 140/1; K dosavadním bodům navrhovaným MZV
přispěl i podnět ke snaze sníţení finanční závislosti československých občanů cestujících do SRN na jejich
hostitelích (coţ bylo vzhledem devizové nouzi v ČSSR velmi problematické).
551

Záznam o rozhovoru s redaktorem kulturní rubriky časopisu Der Spiegel Noharou 15. ledna 1963, autor

Novák AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 4, viz také Zpráva vojenské mise v Západním Berlíně o výstavě
„Současné čs. umění“ ze 4. srpna 1966, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr.3
552

Zpráva vojenské mise v západním Berlíně teritoriálnímu odboru MZV z 12. ledna 1963, AMZV

TOO/SRN/1960-1964/kr. 4; Mise byla aţ do navázání přímých kulturních styků mezi ČSSR a SRN jedinou
institucí, která v západním Německu propagačně působila viz podrobná zpráva o působení SRN vůči
socialistickým zemím a o propagační činnosti ČSSR v SRN ze 60. let – přesněji nedatováno (z textu vyplývá, ţe
prav. konec 1965), autor neuveden, AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr. 14
553

Této problematice věnovala československá strana opravdu velkou pozornost. Odmítala byť jen marginální

kroky, které by přináleţitost Západního Berlína k SRN mohly potvrzovat, například hospodářskou spolupráci
s místními podniky, kapitálově spojenými se SRN (těch byla většina). Zásadně vystupovala proti zahrnutí
„berlínské klauzule“ do jakéhokoli bilaterálního dokumentu, ale do roku 1968 například i proti ubytování
československých umělců v Západním Berlíně (museli by si zaţádat o pobytové povolení, které vydávala SRN,
tudíţ uznat její práva ve městě – proto bydleli na východě Berlína kaţdodenně hranici přejíţděli). Viz Zpráva
vojenské mise v Západním Berlíně – Hodnocení čs. propagace a kulturních, školských, vědeckých a dalších
styků se záp. Berlínem v roce 1968, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr.4
554

Zpráva ministerstva zahraničí SRN ohledně hostování Praţských symfoniků v Berlínské filharmonii z 16.

července 1964 (PA AA B42/21) konstatuje, ţe se česká strana například při cestách do Západního Berlína snaţí

137

výchozí podmínky. Jiţ v roce 1964 s uspokojením konstatovala, ţe oproti ostatním zemím
socialistického tábora pořádá „impozantní“ počet kulturních akcí a ţe po jejím umění je
taková poptávka, ţe si můţe diktovat podmínky a své zahraniční partnery vybírat. 555
Československá strana také svým způsobem chápala, ţe na její aktivitu zejména
v exponovaném Západním Berlíně nahlíţí vedení NDR s rostoucí nedůvěrou a minimálně na
oficiální úrovni neustále zdůrazňovala, ţe by se „sbliţování“ se SRN nemělo odehrávat na
úkor socialistického spojence, který by měl být o kaţdé větší akci dopředu informován. Své
působení na Západě přesto dále rozvíjela, a to zejména s odůvodněním, ţe socialistické umění
představuje (nebo při spolupráci více států můţe představovat) protiváhu a konkurenci kultury
americké, která by jinak místní scénu zcela ovládla. 556
O tom, ţe mají USA velký vliv na kulturní dění v Západním Berlíně, byli pracovníci
mise zpravováni i představiteli místních kulturních institucí. Například ředitel archivu
Akademie der Künste Walter Huder (viz také kapitola IV.II.IV. Západoberlínská výstava
Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart) se vyjádřil v tom smyslu, ţe se Američané
pomocí masivních finančních investic snaţí ovlivňovat vyznění jednotlivých akcí, směřovat je
co moţná antikomunisticky a potírat spolupráci se socialistickými státy, k čemuţ se alespoň
část západoberlínských intelektuálů stavěla silně kriticky. 557 Jedním z nich byl právě Huder,
se kterým se Praha snaţila navázat co moţná nejuţší vztah. Jako československý rodák (z
krkonošských Mladých Buků) měl přirozeně zájem o kulturní dění ve své původní vlasti a
obejít vízové předpisy platné v SRN, záměrně si najímá rozdílné pořadatelské agentury v SRN a Západním
Berlíně a snaţí se co moţná nepořádat souvislá turné do obou destinací. Viz také Aufzeichnung vom 16.7.1964
betr. Dt-tschechoslowakischer Kulturaustausch, Praktizierung der Drei-Staaten Teorie durch die zuständigen
tschechoslow. Stellen, PA AA B42/1045.
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Zpráva o kulturních, školských a vědeckých stycích se záp. Berlínem v roce 1964 (AMZV

TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 3) kromě uspokojení s dosavadními akcemi (zejména v oblasti váţné
hudby a výtvarného umění) vyjadřuje i záměr soustředit se v budoucnu na masovější akce a sdělovací
prostředky.
556

Dokument K otázce rozvíjení kulturních styků se záp. Berlínem, TOO/SRN/1960-1964/kr. 4

557

A s těmito „alternativně“ smýšlejícími partnery měla československá strana přirozeně velký zájem navázat

spolupráci. „Kádrování“ svých německých kontaktů, jejich politických, protinacistických a protimilitaristických
postojů věnovala, aby se neblamovala, přirozeně značnou pozornost viz více dokumentů AMZV
TOO/SRN/1960-1964/kr. 4.
V Politické zprávě č. 16 vojen. mise v záp. Berlíně – Aspekty čs. kulturní aktivity v záp. Berlíně v souvislosti
s programem kulturního centra (z 8. června 1965, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 3) se uvádí,
ţe západoberlínský senát konzultoval pořádání kaţdé větší kulturní akce s představiteli místní americké okupační
správy.
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zároveň byl uznávaným literárním a divadelním odborníkem s širokými kontakty na
západoněmecké umělecké kruhy (mimo jiné na spisovatelskou Skupinu 47, výtvarné a
divadelní spolky). Vzhledem k jeho ţivotopisu (několik let ţil v Sovětském svazu) i
sympatiím k levicovým intelektuálním kruhům jej československá diplomacie navíc
vyhodnotila jako „pokrokově orientovaného“ člověka. 558 Západní Berlín se vůbec zdál být
ideálním „nástupním místem“ pro československou kulturní expanzi, a to nejen díky své
geografické poloze. V 60. letech ovládali tamější radnici sociální demokraté, město se chtělo
v kontrastu s Východním Berlínem profilovat jako výrazné kulturní centrum a v místních
intelektuálních kruzích byla údajně výrazná poptávka po kultuře ze socialistických zemí. 559
Při navazování prvních kulturních kontaktů počátkem 60. let byly obě strany často
překvapeny a brzy se ukázalo, ţe mají o svém sousedovi poměrně zkreslené představy.
Západní Němci se podivovali nad tím, ţe je minimálně v československých odborných
kruzích poměrně známá nejnovější západoněmecká literatura a jejich očekávání předčil i
rozsah vydávaných knih v zemi. 560
Uvolnění socialistického reţimu a československého styku se zahraničím za Praţského
jara 1968 hodnotili českoslovenští diplomaté jako mimořádně příznivý rámec pro další
rozvinutí svého propagačního a kulturního působení v SRN a Západním Berlíně.
S uspokojením zaznamenávali růst zájmu o československou variantu cesty k socialismu, do
ústředí hlásili, ţe jsou oni i další českoslovenští občané (novináři, umělci apod.) na téma často
dotazováni a zváni k besedám a ţe ve veřejném prostoru mnohem méně neţ dříve zaznívají
558

Záznam o rozhovoru s vedoucím Archívu Akademie der Künste v západním Berlíně dr. Huderem ze 14.

června 1963, ref. Mikeštík, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 4; Z dalších dokumentů v této sloţce vyplývá, ţe
se československá strana snaţila Hudera pozvat na návštěvu země a pobyt mu hradit (pod záminkou, ţe potřebné
finance poskytlo Divadlo Na Zábradlí). Huder v ČSSR nakonec v v červenci a srpnu 1963 pobýval, ale zřejmě
na své náklady. Později byl jedním z lidí, kteří iniciovali významnou výstavu československého umění na
Akademie der Künste v Západním Berlíně (viz kapitola 4.2.4. Západoberlínská výstava Tschechoslowakische
Kunst der Gegenwart a Závěrečná zpráva o výstavě Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart pořádané
v Akademie der Künste v Západním Berlíně v červenci a srpnu 1966, autor komisař výstavy Jindřich
Chalupecký, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr.3.
559

Politická zpráva č. 16 vojen. mise v záp. Berlíně – Aspekty čs. kulturní aktivity v záp. Berlíně v souvislosti

s programem kulturního centra (z 8. června 1965, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 3) dokonce
konstatuje, ţe je západoberlínská kulturní veřejnost přesvědčena, ţe je bez účasti socialistických zemí většina
mezinárodních kulturních akcí odsouzena k polovičnímu úspěchu.
Viz také Zpráva vojenské mise v Západním Berlíně o výstavě „Současné čs. umění“ ze 4. srpna 1966, AMZV
TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr.3
560

Zpráva o přednášce Eduarda Goldstückera 11. prosince 1961 v západním Berlíně, TOO/SRN/1960-1964/kr.4
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hlasy československých emigrantů. Konstatovali také, ţe téměř všechna významná
západoněmecká média vyslala své zpravodaje do Československa, které se díky tomu dostalo
(minimálně v západoberlínské) publicistice na přední místo (a zájem o něj přirozeně ještě
zvýšila srpnová invaze do země). Informovanost o socialistické sousední zemi, kam
v předchozích měsících a letech vycestovaly desetitisíce západoberlínských turistů (v
opačném směru

se jednalo o tisíce zejména reprezentantů československé kultury) tím

dosáhla svého vrcholu. 561
Období Praţského jara bylo i vrcholem kulturní činnosti československé vojenské
mise v Západním Berlíně. Nedlouho po invazi spřátelených vojsk do ČSSR byla většina jejího
personálu vyměněna, svá místa museli opustit i korespondenti ČTK, rozhlasu a Rudého Práva
(ten působil ve Východním Berlíně, ale informoval i o západní polovině města) a velvyslanec
v NDR. Nahradili je noví, k místním méně vstřícní, ale k normalizačnímu reţimu loajální
pracovníci. 562

3.3. Závěr
Vztahy mezi ČSSR a Spolkovou republikou Německo byly po druhé světové válce
silně zatíţeny hypotékou společné historie, především událostmi druhé světové války a
následného odsunu německého obyvatelstva z Československa, a nadále je ovlivňovala
existence sudetoněmecké menšiny v SRN a zbytku německé minority v ČSSR. Vzájemné
rozpory se ještě prohloubily poté, co obě země oddělila ţelezná opona, etablovaly se v nich
odlišné politické systémy a ve chvíli, kdy splynuly s antagonistickými studenoválečnými
mocenskými bloky. Mezi sousedními státy byl zastaven téměř veškerý turistický a obchodní
ruch a ani za situace, kdy se znovu obnovil počátkem 60. let, nedoznaly velké změny oficiální
styky, které mezi Prahou a Bonnem nebyly navázány aţ do roku 1973. Jejich vzniku
zabraňovaly

především plná

závislost

Československa

na

politice

Moskvy,

tlak

socialistického spojence Německé demokratické republiky, trvání Prahy na vyřešení otázky
Mnichovské smlouvy a nepruţnost bonnské Hallsteinovy doktríny. Jediným výrazným
pokrokem ve vzájemných diplomatických stycích 60. let tak zůstalo otevření obchodních
561

Zpráva vojenské mise v Západním Berlíně – Hodnocení čs. propagace a kulturních, školských, vědeckých a

dalších styků se záp. Berlínem v roce 1968, TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr.4
562

Analýza Tschechoslowakische Militärmission in Berlin (West) z 8. července 1969, PA AA B42/1329
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zastoupení v Praze a Frankfurtu nad Mohanem počátkem roku 1968, ke kterému došlo
s výrazným časovým zpoţděním oproti podobným ujednáním s jinými státy východního
bloku (s výjimkou NDR a Albánie).
Na rozdíl od politických vztahů, ve kterých bylo v daném období moţné sledovat
pouhé taktické změny, prošly v 60. letech zajímavým vývojem kulturní styky obou zemí. A to
nikoli na oficiální úrovni, kde se obě země (spíše s menšími úspěchy) snaţily kulturní politiku
plně podřídit svým strategicko-diplomatickým cílům, kterými byly zejména narušení
soudrţnosti nepřátelského bloku a získání sympatií pro vlastní politické cíle a společenský
model. Zásadní změny se odehrály na mezilidské úrovni a na úrovni vzdělávacích a
kulturních institucí, které po částečném otevření hranic dokázaly navázat na společné kořeny
a vyuţít vzájemného zájmu na komunikaci k rozvinutí nebývale široké spolupráce. Jejím
motorem byla mimo jiné snaha poučit se z hospodářských úspěchů Západu, uměleckého
rozvoje Východu a případného úspěchu reformního procesu v socialistickém Československu.
Po jeho násilném ukončení invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a krátkém
přechodném období zastavila tento slibný vývoj nastupující normalizace. Mezi trvalé
důsledky zesílené interakce ovšem patřilo zvýšení vzájemné informovanosti o společnosti i
kultuře sousední země, odbourání řady předsudků i dobrý dojem, kterým trvale zapůsobilo
v západní cizině do té doby relativně neznámé poválečné československé umění. Toto
oficiálními místy nemilované umění, které se utvářelo zároveň za podpory tehdejšího reţimu i
jemu navzdory, nakonec paradoxně prokázalo československé image v zahraničí tu nejlepší
sluţbu. Stalo se pro mnohé (byť jen nakrátko) tak přesvědčivým důkazem o toleranci a
ţivotaschopnosti socialistického reţimu, jaký nemohl při největší snaze vytvořit ţádný
propagandistický aparát.
Relativně bohaté kulturní styky 60. let rozhodně nelze označovat za symetrické.
Vyznačovaly výraznou převahou československého exportu a byly podobně jako vztahy
politické charakterizovány zásadně větším významem silné SRN pro ČSSR, neţ malého
sousedního Československa pro Bonn, který v rámci socialistického bloku řešil zejména
vztahy se SSSR, NDR a Polskem. Velmi příznivou okolností pro úroveň kulturních vztahů
pak v této době bylo, ţe se přes snahu oficiálních míst obou zemí ve své většině neutvářely na
základě centrálních státních plánů, ale vznikaly převáţně ţivelně, prostřednictvím
soukromých iniciativ a osobních styků mezi umělci, vědci a jejich institucemi.
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4. Výměna na poli filmu a výtvarného umění
4.1. Kooperace v oblasti filmu

4.1.1. Rozsah, podoba a vývoj výměny mezi ČSSR a SRN v 50. a 60. letech
Souběţně s prohlubováním kontaktů v jiných kulturních oblastech začala na konci 50.
a začátkem 60. let sílit i interakce mezi ČSSR a SRN na poli filmu. Se stoupající úrovní
československé produkce o ni sílil zájem v zahraničí, díky zpřístupnění západních periodik a
uvolnění moţností cestování získali naopak českoslovenští odborníci a novináři moţnost
informovat sebe i veřejnost o situaci v zemi svého západního souseda. Oboustranný zájem byl
přirozený a pochopitelný. Poměrně intenzivní vztahy mezi československou a německou
kinematografií existovaly jiţ od 20. let 20. století, osobní a výrobní kontakty se částečně
přerušily teprve za protektorátu a definitivně je ukončila aţ vzájemná izolace za studené
války. 563
K výměně filmů mezi oběma zeměmi docházelo i v 50. letech, jednalo se však spíše o
výjimečné případy. Například v roce 1958 bylo v ČSSR uvedeno 189 celovečerních filmů,
z nichţ jen jediný pocházel z bonnské republiky. Přibliţně polovina snímků byla domácí
produkce či ze SSSR, z Francie jich bylo dovezeno 14 a z Itálie deset. Spolková republika
přitom v té době produkovala objem snímků srovnatelný s oběma zmíněnými západními
spojenci, přibliţně 100 ročně. Sama pak dováţela zejména filmy z Rakousko, Francie, Itálie,
Velké Británie a od konce 50. let zcela dominantně ze Spojených států amerických.
Z československé produkce, která čítala kolem 30 snímků ročně na začátku a konci 50. let (v
mezidobí přibliţně polovinu) byly v SRN běţně uváděny jeden aţ dva celovečerní hrané
snímky (v premiéře průměrně necelý jeden), coţ bylo číslo srovnatelné s Polskem a přibliţně
poloviční oproti SSSR. Koprodukcí mezi SRN a státy východního bloku bylo v 50. letech
minimum. 564
V 60. letech se počet nových československých celovečerních filmů uvedených v SRN
do distribuce výrazně zvýšil, a to přibliţně na dvojnásobek. Nejvíce, celkem pět, jich bylo
563

Suchomel In Koschmal/Nekula/Rogall 2002, 203-205

564

Viz filmová statistická ročenka (Pestalozza 1960).
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v roce 1961, čtyři v letech 1966 a 1969. Ve srovnání se svými východními spojenci (s
výjimkou SSSR, který měl stále přibliţně dvojnásobné zastoupení) měla ČSSR na
západoněmeckém trhu silnější a stabilnější postavení, a to i díky vynikající krátkometráţní
produkci. Ve srovnání ze západními zeměmi však její nástup nebyl nijak impozantní – v SRN
se nadále promítalo například více nových dánských a španělských filmů neţ
československých. Koprodukce s východním blokem (ve statistice uváděny jako jednotný
údaj) nadále nehrály podstatnou roli. S výjimkou roku 1964 (kdy se jejich počet vyšplhal na
sedm) proběhly ročně vţdy maximálně dvě.565
Celkový objem československých filmů, který byl do SRN nakoupen a uváděl se
v reprízách či v televizi, byl samozřejmě mnohem vyšší. Podle údajů firmy Bischoff, která
byla v SRN největším odběratelem československé produkce, importovala jen tato společnost
v letech 1958 aţ 1961 148 různě dlouhých snímků.566 ČSSR dovezla za srovnatelné období
(léta 1955 aţ 1961) 27 celovečerních západoněmeckých hraných a 25 krátkých filmů. Ve
vzájemné výměně tedy panovala, podobně jako v jiných kulturních oblastech, výrazná
disproporce a československá převaha. 567 Tato skutečnost vyplývala z hospodářských poměrů
(především chronického československého nedostatku deviz a nepolevující snahy o jejich
získání), kvality produkcí obou zemí (viz níţe) a částečně i z nevstřícnosti československých
orgánů, které import nových filmů do země schvalovaly. 568
Průkopnickou roli sehrály při nástupu československé produkce na západoněmecký trh
bezpochyby krátkometráţní snímky a filmy pro děti a mládeţ. Jedněmi z prvních
celovečerních filmů, které mohli diváci v SRN shlédnout, byly pohádky Pyšná princezna a
Byl jednou jeden král či dobrodruţná Zemanova Cesta do pravěku. 569 Na poli kratší
animované tvorby si světové renomé vydobyli zkraje především Jiří Trnka a Hermína
565

Viz filmová statistická ročenka (Knierim 1970).

566

Co se týče celovečerních hraných filmů, importovala SRN v období 1953 aţ 1961 podle československých

údajů celkem 39 snímků ze země svého východního souseda, z nichţ přibliţně polovina byla skutečně uvedena.
567

Deutsche Filme für die Tschchoslowakei. Auswertung tschechoslowakischer Filme in der BRD, dopis

mnichovské firmy Exportfilm Bischoff und Co Československému filmexportu, AMZV TOO/SRN/19601964/kr. 3
568

Informace ředitele Československého filmexportu Ladislava Kachtíka Ministerstvu zahraničních věcí –

seznam firem, se kterými je ve spojení v SRN k 16. říjnu 1959, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 3
569

Přehled celovečerních filmů, umístěných v NSR od roku 1953, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 3; Ve

filmových klubech se pak promítaly například i filmy Jan Hus, Měsíc nad řekou, Němá barikáda (viz Zpráva o
sluţební cestě do NSR a Rakouska (Rudolf Prokeš, Ludmila Radechovská, 22.1.1964-8.2.1964), AMZV
TOO/SRN/1960-1964/kr. 3).
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Týrlová. Teprve postupem času si v SRN začala získávat dobré jméno i československá
produkce „pro dospělé“. Západní publicisté si všímali filmů vyčnívajících z masy
socialistického realismu (například komediálně a satiricky laděných snímků typu Císařův
pekař a Pekařův císař (1951), Cirkus bude! (1954) či impresionistického Krškova Stříbrného
větru (1954)) a konstatovali, ţe československá kinematografie na rozdíl například od
východoněmecké DEFA nelpí na ideologických dogmatech zcela bezvýhradně. Jejich
pozornosti neušlo ani na svou dobu velkorysé vybavení zestátněných barrandovských a
gottwaldovských ateliérů.570 Slova uznání zazněla o několik let později i na adresu nových
(alespoň částečně) kritických snímků, které značily obrat československých reţisérů od
historických a nadpřirozených témat ke kaţdodenní realitě 571 a částečně i na adresu některých
československých filmů s válečnou tématikou (například Romeo, Julie a Tma (Jiří Weiss,
1959)).572
Zásadní přelom ve vnímání československé kinematografie přišel pak s nástupem nové
vlny a vznikem kvalitních děl jejích zástupců, souputníků i starší filmařské generace. Tito
tvůrci vydobyli produkci své země během několika let pověst jednoznačně nejzajímavější
z východoevropských a jedné z nejlepších kinematografií na světě.573Na Západě byl
s obdivem registrován příklon autorů k soudobé tématice i specifické reakce na moderní
západní filmovou estetiku, jiţ mohli českoslovenští tvůrci celkem bezprostředně poznávat
díky probíhající kulturní liberalizaci ve své vlasti. Kladně byla vnímána nová zpracování
válečných témat 574 (například ve filmech Transport z ráje (Zdeněk Brynych, 1962), Smrt si
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WEHLING, Willi. Noch ohne Scheuklappen. Die Welt, 3.12.1955
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Údajně první poválečný celovečerní československý snímek „pro dospělé“, který byl v SRN uveden, byl na

podzim roku 1959 Černý prapor (reţie Vladimír Čech, 1958), tendenční drama o bojích francouzské legie ve
Vietnamu (viz Das Zeitgenössische steht im Vordergrund, Der Tagesspiegel, 24.7.1960). Mezi kritickými
československými snímky autor zmiňuje Školu otců (Ladislav Helge, 1957), Zářijové noci (Vojtěch Jasný,
1957), Vinu Vladimíra Olmera (Václav Gajer, 1956) či filmy Jiřího Krejčíka.
572

Der Film in der Tschechoslowakei. Der Tagesspiegel, 8.9.1963

573

Prager Filmfrühling. Die Zeit, 4. prosince 1964; Počátkem 60. let vystřídala ČSSR na pomyslné první příčce

mezi východoevropskými kinematografiemi v obecném povědomí Polsko, viz také GREGOR, Ulrich. Das Ich
stellt Fragen an die Nation. Neue Tendenzen im Film der Ostblockstaaten. Die Zeit, 19. listopadu 1965; Ulrich
Gregor (*1932) je přední německý filmový historik, který působí mimo jiné na Freie Universität Berlin.
574

A zároveň i relativně menší četnost „válečných“ snímků v československé kinematografii ve srovnání

s produkcí jiných socialistických zemí (viz BACHMANN, Gideon. Enkel Kafkas, Enkel Schwejks. Neue
Zürcher Zeitung, 17.12.1966).

144

říká Engelchen (Ján Kádár, Elmar Klos, 1963) 575, nejednostranný a neidelologický pohled na
problematiku všedního dne i experimenty s formou cinema verité v prvních dílech Miloše
Formana a Věry Chytilové.576 Jejich úroveň byla v SRN vyzdvihována nadále často ve
srovnání se stále sterilní soudobou produkcí východoberlínské DEFA. 577 Ruku v ruce
s československými úspěchy se západní publicisté i tvůrci zamýšleli nad jejich kořeny a
nezřídka konstatovali, ţe zejména mladým filmařům ze sousední země nelze nezávidět, a to
zejména kvalitní vzdělání na FAMU, státní subvence a niţší komerční tlak, díky kterému
mohli i přes nadále existující cenzuru tvořit často údajně svobodněji neţ jejich západoněmečtí
vrstevníci. 578 Československý „filmový zázrak“ podtrhovala ţeň vynikajících ocenění
z mezinárodních přehlídek a festivalů. Prestiţ československé kinematografie pak jen
umocnily dva Oscary, získané v letech 1966 za snímek Obchod na korze a o dva roky později
za Menzelovy Ostře sledované vlaky. V SRN pak byly hlavními branami, jimiţ
československý věhlas v 60. letech pronikl do země a dále na Západ, festivaly v Mannheimu a
porúrském Oberhausenu, kde byla řada snímků zejména mladé generace objevena pro
filmový svět.579

575

Jak připomíná Voráč (In Koschmal/Nekula/Rogall 2002, 202-203), československé válečné filmy resp.

snímky z doby okupace byly aţ hluboko do 60. let ve své většině stereotypní a komunistická propaganda jejich
prostřednictvím vědomě posilovala protiněmecké cítění. Teprve s nástupem mladší generace tvůrců se začal
prosazovat diferencovanější přístup k tématu a obrat k nečernobílým osudům „malých“ lidí za války – například
v Kachyňově Kočáru do Vídně (1966).
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BACHMANN, Gideon. Neue Luft in Prager Ateliers?Der Tagesspiegel, 10.11.1963
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JENNY, Urs. Blick in Nachbars Garten. SüddeutscheZeitung, 11.4.1967
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O tom, zda státní cenzura skutečně vyvíjela na tvůrce menší tlak neţ komerce na Západě, lze samozřejmě

polemizovat. Například reţisér Kurt Hoffmann (v rozhovoru Vţdy mám na mysli diváka. Divadelní noviny, 26.
února 1964) vnímá postavení československých (zejména debutujících) filmařů jako jednoznačně lepší. Jiní
autoři, zejména Gideon Bachmann ve svém článku (Enkel Kafkas, Enkel Schwejks. Neue Zürcher Zeitung,
17.12.1966) rozsah cenzury v ČSSR (fakt, ţe jejímu schválení podléhaly scénář i hotový film a mohly být
zakázány nejen celé snímky, ale i jejich předlohy či jednotlivé scény) celkem realisticky registrují. Henning
Harmsen (Noch fällt kein Reif auf junge Blüten. Stuttgarter Zeitung 3.2.1967) v této souvislosti zmiňuje
například zásahy státní moci do distribuce filmů Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966) a O slavnosti a hostech
(Jan Němec, 1966) a konstatuje, ţe v ČSSR nikdo netuší, jak dlouho bude trvat státní a stranická tolerance
k dílům, které by například v NDR neměly vůbec šanci vzniknout.
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FRANK, Bernard. Mut für den Alltag von morgen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.6.1968; FIALA,

Miloš. Festivaly: Mannheim. Film a doba 1/1968, s. 52; Voráč In Koschmal/Nekula/Rogall 2002, 198
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4.1.2. Dvě brány do SRN – Mannheim a Oberhausen
Starší z obou festivalů, mannheimský, vznikl v roce 1952 pod názvem Kultur- und
Dokumentarfilmwochen a od roku 1961 byl pořádán kaţdoročně v říjnu jako Internationale
Filmwoche Mannheim.580 Přehlídka se od svých počátků zaměřovala na premiéry dosud
neznámých snímků, hledání nových talentů a představování děl tvůrců, kteří stojí na počátku
své umělecké dráhy. Od roku 1961 na ní byly kromě krátkometráţních snímků v prestiţní
soutěţi o Velkou cenu města Mannheimu promítány i celovečerní debuty mladých reţisérů.
Mannheim se tak podobně jako konkurenční Oberhausen stal během let fórem, na kterém řada
budoucích známých filmařů vůbec poprvé prezentovala širší veřejnosti své dílo.
Porúrský Oberhausen hostil od roku 1954 Západoněmecké dny krátkého filmu
(Westdeutsche Kurzfilmtage)581, kde se představovaly často nonkonformní a experimentální
snímky, razící cestu pro nové trendy v celovečerních filmech.582 Festival, který byl v roce
1960 akreditován Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films
(FIAPF)583, se od konce 50. let odehrával pod stálým heslem „Weg zum Nachbarn“ (cesta
k sousedovi resp. k sousedům). Díky schopnostem jeho organizátorů a převáţně velmi
dobrému výběru snímků se brzy stal výraznou platformou alternativ k mainstreamovému
filmovému dění a mnohými odborníky byl postupem času vnímán jako mezinárodně
významnější a prestiţnější neţ mannheimská přehlídka. 584
580

Od roku 1994 se koná pod názvem Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg.

581

Do roku 1959 pod názvem Westdeutsche Kulturfilmtage, od roku 1991 Internationale Kurzfilmtage

Oberhausen.
582

Unabhängigkeit und Experimentierfreude sind die Vorteile des Kurzfilms, Saarbrücker Landeszeitung,

23.4.1967
583

V témţe roce také na festivalu poprvé zasedla mezinárodní porota FIPRESCI (Fédération Internationale de

la Presse Cinématographique, Mezinárodní federace filmových kritiků). Soutěţe se zúčastnilo 130 filmů z 21
zemí
584

SCHLUND, Marius; STEINBERG, Lena. Hier entdeckte vor Jahren der Westen die Filmkunst Osteuropas.

Frankfurter Rundschau, 8.1.2003; PATALAS, Enno. Wie veranstaltet man ein Filmfestival? Anmerkungen zur
„Internationalen Filmwoche Mannheim 1962“. Die Zeit, 26. října 1962; Enno Patalas (*1929) je významný
německý kritik a historik, který dlouhá léta působil jako redaktor časopisu Filmkritik a ředitel Filmového muzea
v Mnichově.
Zvláštní atmosféru oberhausenského festivalu přičítali západoněmečtí publicisté především vedení Hilmara
Hoffmanna (*1925), významné osobnosti německé poválečné kulturní scény, a „vstřícné“ městské radě,
ovládané SPD. Opakovaně také kritizovali údajné „protěţování“ a finanční podporu mannheimské přehlídky ze
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Oba festivaly poskytly od poloviny 50. let velkou příleţitost pro uvedení
východoevropského umění na mezinárodní scénu. Jejich zaměření na krátkometráţní tvorbu,
která právě zaţívala díky nástupu nové (experimentátorské) reţisérské generace i výrazným
státním dotacím v socialistickém táboře rozkvět, bylo přímo ideální. „Východní“ snímky
zaznamenávaly v Oberhausenu často silnější ohlas neţ „kapitalistická“ produkce, ocenění se
dostávalo mimo jiné polským a jugoslávským tvůrcům. Z těch československých sklízely
první vavříny animované a dokumentární filmy (v roce 1956 byla například v Mannheimu
oceněna Cesta do pravěku, o dva roky později v Oberhausenu dokument Poslední hamry a
hamerníci a v roce 1960 animovaná Bombománie Břetislava Pojara, O místo na slunci
Františka Vystrčila a terezínský dokument Motýli tady neţijí). 585 S nástupem nové vlny se
pak pozornost festivalových porot a publika začala obracet k hrané tvorbě, na kterou se během
několika let snesl opravdový „déšť“ nejrůznějších ocenění. Všechny čtyři Velké ceny města
Mannheimu pro celovečerní debuty vyhrály v neobyčejné sérii v letech 1963 aţ 1966 české
snímky586 – se svými filmy uspěli Věra Chytilová (O něčem jiném), Jan Němec (Démanty
noci), Hynek Bočan (Nikdo se nebude smát) a Jiří Menzel (Ostře sledované vlaky). Na
festivalu navíc nezapadly ani tradičně dobré animované filmy (oceněny byly například v roce
1962 Kurs pro muţe, o rok později Romance Břetislava Pojara či v roce 1964 Poslední trik
pana Schwarcewalldea a pana Edgara od Jana Švankmajera) a českoslovenští tvůrci se
prosadili i v krátkometráţních kategoriích (zejména v roce 1964 Pavel Juráček a Jan Schmidt
s Postavou k podpírání a o rok později Ivan Passer s hrabalovským Fádním odpolednem).587
Vítězné taţení československé kinematografie podtrhly v Mannheimu i cena pro nejlepší

strany spolkového ministerstva vnitra, vedeného tehdy Hermannem Höcherlem z CSU (viz DROMMEIT, Rene.
Jubiläum in Oberhausen. Die X. Westdeutschen Kurzfilmtage – Und eine Frage an Bundesinnenminister
Höcherl. Die Zeit, 14. února 1964; KUBY, Erich. Entwurf zu einem Durch-Drehbuch. Das Oberhausener FilmFestival. Der Spiegel 10/1965). Erich Kuby (1910-2005) byl známým německým ţurnalistou a autorem
televizních a rozhlasových her. Blízké vztahy jej pojily i se spisovatelskou Skupinou 47 (Gruppe 47).
Jejich názor sdílel i přední český kritik Jan Ţalman (1911-1990), občanským jménem Antonín Novák (viz
Oberhausen jubilejní. Film a doba 4/1964). Ţalman se v roce 1962 stal šéfredaktorem měsíčníku Film a doba, ze
kterého vytvořil časopis uznávaný nejen v tehdejším Československu, ale i za jeho hranicemi. Po nástupu
normalizace byl nucen redakci měsíčníku opustit, za Husákova reţimu napsal publikaci Umlčený film, soubor
studií o vývoji československého filmu 60. let, který mohl vyjít aţ po listopadu 1989.
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Filmová kartotéka 27. prosince 1958; Filmová kartotéka 31. prosince 1965, viz také Film a doba 5/1960
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Miloš Fiala ve svém článku (Festivaly: Mannheim. Film a doba 1/1968, s. 52) konstatuje, ţe taková série

úspěchů jedné země pravděpodobně neměla na mezinárodních festivalech obdoby.
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Filmová kartotéka, 27. prosince 1965
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národní sestavu filmů v roce 1964588, velký ohlas retrospektivy československé produkce
v roce 1965589 či československé přehlídky filmů pro děti a mládeţ. 590
Neméně triumfální byla v 60. letech i československá účast na oberhausenském
festivalu, hodnoceném tehdejšími publicisty jako „nejdůleţitější a nejintelektuálštější“ festival
krátkého filmu a zástupci československého Filmexportu jako jedna z nejlépe organizovaných
a nejreprezentativnějších mezinárodních soutěţí krátkých filmů. 591 Jiţ v roce 1960 bylo
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POPPOVÁ, Věra. Vítězové z Mannheimu. Film a doba 12/1964, s. 658-659
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LIEHM, Antonín J. Bylo nás osm. Literární noviny, 30. října 1965; Antonín J. Liehm (*1924) je významný

český novinář, překladatel a spisovatel. V 60. letech vedl zahraniční a literární rubriku Lidových novin, v roce
1969 emigroval. Intenzivně se věnoval mimo jiné tvorbě československé filmové nové vlny. Viz také Kapitoly I.
a II.
590

PITTERMANN, Jiří. Festivaly: Mannheim. Film a doba 1/1966, s. 45; Publicista a kritik Jiří Pittermann

(*1933) působil v letech 1967-1969 v předsednictvu Svazu československých filmových a televizních umělců
(FITES), za normalizace mu byl další výkon jeho povolání znemoţněn. Po roce 1989 pracoval mimo jiné jako
ředitel programu Československé a České televize, dlouhodobě vyučuje na DAMU.
591

NETTELBECK, Uwe. Dieses Jahr in Oberhausen. Auf dem westichen Festival erwies sich die künstlerische

Überlegenheit östlicher Kurzfilme. Die Zeit 1. března 1963; Spisovatel, novinář a hudební producent Uwe
Nettelbeck (1940-2007) patřil v té době mezi uznávané německé filmové kritiky.
Filmový kritik Jan Ţalman oberhausenský festival označil za „ prvořadý podnik světové úrovně“ (viz
Oberhausen jubilejní. Film a doba 4/1964).
Zástupci československého filmu byli do Oberhausenu pravidelně vysíláni jako členové národní delegace i
mezinárodní poroty viz Zpráva Ladislava Pospíšila, ved. Odb. Tisk a Propagace Čs. Filmexportu MZV ze
2.12.1960, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 3. Účast na festivalech v SRN schvalovalo po jejich „prověření“
československé ministerstvo zahraničních věcí na základě souhlasného vyjádření nejvyšších míst NDR (viz
Účast na filmových festivalech v SRN, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 3).
Vzhledem k neexistenci oficiálních styků se SRN se festivalů naopak nemohli zúčastnit českoslovenští
diplomaté (na rozdíl například od velvyslanců SSSR, Francie a dalších zemí, kteří běţně na přehlídce uváděli
národní program) viz KLIMENT, Jan. Oberhausen 1960. O západoněmeckém festivalu vůbec a kresleném filmu
zvlášť. Film a doba, 5/1960, s. 319; Jan Kliment (1921-1993) se zabýval filmovou kritikou od 40. let, v letech
1946 aţ 1948 působil jako redaktor Rudého práva, v roce 1948 byl vedoucím tiskového odboru Ústředního
akčního výboru národní fronty. V první polovině 60. let pracoval zejména v rozhlase a v letech 1965 aţ 1968 byl
zástupcem šéfredaktora Kulturní tvorby, týdeníku vydávaného Ústředním výborem Komunistické strany
Československa. Později se jako vedoucí kulturní rubriky Rudého práva stal jedním z hlavních představitelů
normalizační kulturní ţurnalistiky (viz také Jan Kliment – výbor z kritik (1973-1976). Texty č. 5/1977. Praha,
1977).
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Československo společně s USA a Jugoslávií jednou ze tří nejúspěšnějších zemí 592 a o rok
později získal jednu z šesti hlavních cen film Jana Němce Sousto.593
V roce 1962 socialistické státy východní Evropy bojkotovaly festival ze solidarity
s NDR, jejíţ účast v Oberhausenu byla toho roku odmítnuta. Absence východoevropských
kinematografií byla hodnocena jako zásadní chyba – podle filmových publicistů tím přehlídka
byla výrazně ochuzena a odsouzena k „ provinční jednostrannosti“ 594. Po této krátké pauze se
však československá kinematografie do porúrské přehlídky vrátila ještě s větším úspěchem.
V roce 1963 byly vyznamenány snímky Vášeň, Čtyřicet dědečků a studentský film Věry
Chytilové Strop595 a o rok později si jako nejlepší debut mladého reţiséra vyslouţil ocenění
Černý Petr Miloše Formana.596 V roce 1965 vzbudil rozruch Trnkův snímek Archanděl
Gabriel a paní Husa (vyznamenaný hlavní cenou a kritizovaný katolickou církvi jako
propagace ateismu) a na festivalu, kterému přihlíţelo 1500 odborníků (500 ze zahraničí) uspěl
i dokument Romeo a Julie 63. Absolutními československými vrcholy pak byly ročníky 1966
a 1967. V prvním z nich posbírala filmařská delegace v Oberahusenu deset cen včetně dvou
velkých za Trnkovu Ruku a hrabalovskou Romanci Jaromila Jireše, hlavní ceny za dokument
Jana Špáty Největší přání a zvláštní ceny poroty za nejlepší národní program. 597 I o rok
později bylo Československo nejúspěšnější zemí. Oceněni byli Pavel Juráček, Jan
Švankmajer, Jana Merglová a Jan Němec. Festival hostil také retrospektivu mladého
československého filmu.598
V roce 1967 však jiţ začaly zaznívat kritické hlasy na adresu oberhausenské i
mannheimské přehlídky, které za následujícího turbulentního roku 1968 ještě zesílily.
Programy obou festivalů byly stále častěji hodnoceny jako nevyrovnané (vedle kvalitních
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KLIMENT, Jan. Oberhausen 1960. O západoněmeckém festivalu vůbec a kresleném filmu zvlášť. Film a

doba, 5/1960, s. 319
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Filmová kartotéka 1961-1962, 8. ledna 1962
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NETTELBECK, Uwe. Dieses Jahr in Oberhausen. Auf dem westichen Festival erwies sich die künstlerische

Überlegenheit östlicher Kurzfilme. Die Zeit 1. března 1963; DROMMEIT, Rene. Jubiläum in Oberhausen. Die
X. Westdeutschen Kurzfilmtage – Und eine Frage an Bundesinnenminister Höcherl. Die Zeit, 14. února 1964
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Filmová kartotéka 23. prosince 1963
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Auszeichnungen in Oberhausen. Die Zeit, 5. března 1965
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ŢALMAN, Jan. Festivaly – Oberhausen. Film a doba 5/1966 s. 271; DROMMEIT, Rene. Kleiner

Völkerbund der Filmfreunde. Die XII. Westdeutschen Kurzfilmtage in Oberhausen – Kultusminister Mikat
erkennt sie an. Die Zeit, 25. února 1966
598

Festivaly: Oberhausen. Film a doba 6/1967; HANCK, Franke. Skeptisch, sachlich, undogmatisch. Die Welt,

22.4.1967
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snímků se na nich objevovaly údajně i velmi špatné) 599 a zahraniční účast zastínil razantní
nástup rozporuplně hodnocené nové generace německých filmařů. V letech 1968 a 1969 sice
ještě dokázali v Mannheimu zaujmout slovenští tvůrci (Juraj Jakubisko s Kristovými roky a
Dušan Hanák s filmem 322), ale jejich úspěchy byly spíš jiţ labutí písní „československého
filmového zázraku“.600 Oberhausen roku 1968 byl pak zcela ve znamení „revoluční“
atmosféry v SRN – jeho průběh poznamenaly protesty a spor o promítání filmu Zvlášť
hodnotné Helmutha Costarda, po jehoţ odmítnutí stáhli své snímky ze soutěţe na protest i
ostatní západoněmečtí autoři. Pozornost médií se tak od okouzlení východoevropskou
kinematografií plně přesunula k palčivým uměleckým i existenčním problémům domácí
produkce.601

4.1.3. Stranou dění - Berlinale
Relativně nevýznamnou roli oproti festivalům v Mannheimu a Oberhausenu sehrálo
v 60. letech pro československé tvůrce prestiţní Berlinale (Internationale Filmfestspiele
Berlin). Tento festival, zaloţený v roce 1951, byl československými oficiálními místy (v
souladu s postojem ostatních socialistických spojenců) vnímán především jako filmová
výkladní skříň Západu, která do stavby berlínské zdi měla lákat návštěvníky z NDR602 a i
později prezentovat „nadřazenost“ kapitalismu. Hlavní soutěţe Berlinale, které v 60. letech
navíc procházelo poměrně váţnou krizí, 603 se socialistické státy neúčastnily. Důvodem byl
fakt, ţe festival organizačně zaštiťovala a více neţ z poloviny financovala bonnská vláda a
účast na něm by se z hlediska socialistických zemí rovnala přiznání, ţe je Západní Berlín
599

FIALA, Miloš. Festivaly: Mannheim. Film a doba 1/1968, s. 52; Festivaly: Oberhausen. Film a doba 6/1967

600

KOPANĚVOVÁ, Galina. Festivaly: Mannheim. Film a doba 12/1968; Mannheim opět tradičně. Kino, 13.

listopadu 1969; Galina Kopaněva (Kopaněvová) dodnes patří mezi nejvýznamnější filmové odborníky v Česku.
Absolventka FAMU byla v letech 1964-1976 redaktorkou časopisu Film a doba, od roku 1977 vyučovala na
katedře filmové vědy FF UK a na FAMU. Specializuje se na středoevropské a východoevropské kinematografie.
601

Festivaly: Oberhausen. Film a doba 6/1968, s. 330; Festivaly: Oberhausen. Film a doba 6/1969, s. 332;

K nastupující generaci německého filmu, reprezentované mimo jiné zmíněným Hellmuthem Costardem blíţe viz
Glaser 1990 Sv. 3, 67.
602

Zpráva vojenské mise v Západním Berlíně - XVI. západoberlínský filmový festival v roce 1966, AMZV

TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 4
603

Viz například webové stránky www.berlinale.de.
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plnoprávnou součástí SRN.

604

Československé filmy se přesto v průběhu 60. let ojediněle

ocitly alespoň v doprovodném programu Berlinale (například v roce 1966 Formanův snímek
Lásky jedné plavovlásky a o rok později Menzelovy Ostře sledované vlaky) 605 a praţští
publicisté průběh festivalu pravidelně sledovali. Většinou jej však hodnotili negativně – kvůli
údajnému stálému poklesu kvality soutěţních snímků, luxusnímu prostředí, v jehoţ kulisách
se odehrával i neúčasti „východních“ kinematografií, která jej v jejich očích degradovala na
„jednotvárnou hru na omezeném písečku“. 606

4.1.4. Počátky kooperace rozhlasu a televize
Paralelně s úspěchy českých filmařů na západoněmeckých festivalech se začala
rozvíjet i spolupráce rozhlasových a televizních stanic obou zemí. I v této oblasti platil, ţe
„bohatší“ SRN nakupovala v Československu podstatně více neţ Praha na Západě. 607
604

Zpráva vojenské mise v Záp.Berlíně - Mezinárodní filmový festival v ZB, otázka účasti ČSSR, AMZV

TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 4
605

Zpráva vojenské mise v Záp.Berlíně - Mezinárodní filmový festival v ZB, otázka účasti ČSSR, AMZV

TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 4; Brücke in die Luft. Der Spiegel, 26. června 1967
606

ŢALMAN, Jan. Berlinale – hubené ţně. Film a doba 8/1963 s. 426-427; ŢALMAN, Jan. Berlinale 1964.

Film a doba 8/1964 s. 484; BACHMANN, Gideon. Berlinale, Film a doba 11/1965, s. 609-610
O tom, ţe festival bez účasti socialistických zemí nedosahoval mezinárodní úrovně, byla poněkud nepřekvapivě
přesvědčena i československá vojenská mise (viz Komentář k měsíční zprávě o kulturní činnosti ČKS
v západním Berlíně v měsíci červnu 1964, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 3), která dlouho
naléhala na udrţení jednotného postoje východního bloku k Berlinale (Politická zpráva č. 16 vojen. mise v Záp.
Berlíně – Aspekty čs. kulturní aktivity v záp. Berlíně v souvislosti s programem kulturního centra, 8. června
1965, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 3). Teprve v roce 1966 její pracovníci doporučili zváţit
československou účast na přehlídce (Zpráva vojenské mise v Záp.Berlíně - XVI. západoberlínský filmový
festival v roce 1966, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 4). K revizi postoje Prahy však nakonec
nedošlo, a to ani přesto, ţe byla organizace festivalu v roce 1967 formálně převeden pod společnost Berliner
Festspiele G.m.b.H. (jejímiţ hlavními podílníky však zůstaly spolková vláda a západoberlínský senát). Na
berlínskou prosbu o zaslání soutěţního příspěvku zareagovala Praha stejně jako Budapešť a Sofie odmítavě a
Moskva a Varšava na ni vůbec neodpověděly (viz Brücke in die Luft. Der Spiegel, 26. června 1967; Zpráva
vojenské mise v Záp.Berlíně – K průběhu a výsledkům 17. ročníku Berliner Festwochen, AMZV
TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr. 4).
607

Československé straně chyběly devizy na nákup drahých německých filmů, československé filmy se naopak

půjčovaly za velmi výhodné ceny, viz LUETJOHANN, E. Die kulturellen Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei. Deutsche Welle – Dokumentation. 10.5.1967.
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Televize vysílala československé filmy (v roce 1965 uvedla například ZDF ceněný film Jána
Kádára a Elmara Klose Obţalovaný, do roku 1968 se na ARD objevily snímky Černý Petr
(Miloš Forman, 1963), Intimní osvětlení (Ivan Passer, 1965) či Křik (Jaromil Jireš, 1963)),
které ovšem neměly kvůli svému zaměření na „náročnějšího diváka“ nijak závratnou
sledovanost. O to vděčněji přejímaly západoněmecké televize zábavné pořady a začaly
uskutečňovat první finančně výhodné koprodukce s Československou televizí, které byly
následně vysílány v obou zemích. 608 Lukrativní byla tato spolupráce i pro československou
stranu, jelikoţ devizy z ní získané neplynuly filmovým studiím a tvůrcům, ale prostřednictvím
Teleexportu (respektive Filmexportu) do státního rozpočtu. Kvalitní hraná i animovaná
tvorba, která se v zahraničí setkávala se snad ještě větší odezvou neţ doma, zároveň
zlepšovala pověst politicky stále ještě poněkud kompromitované ČSSR. 609 Spolupráce
západoněmeckých a československých tvůrců byla pro obě strany natolik zajímavá, ţe
postupem času výrazně přerostla objem i intenzitu podobných styků ČSSR se spojeneckou
NDR.610 V roce 1967 se prý měsíčně běţně objevovalo v programech německých televizí
tucet filmů z ČSSR a téměř kaţdý den se vysílal minimálně krátký animovaný
československý snímek.611

608

Československo bylo z německého hlediska pro natáčení výrobu filmů a televizních pořadů aţ neuvěřitelně

„levnou“ zemí (Rouček 1990, 153; LUETJOHANN, E. Die kulturellen Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei. Deutsche Welle – Dokumentation. 10.5.1967).
609

Srubar 2008, 100-102
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Motivace ke spolupráci ČSSR a NDR byla čistě politická (jako důkaz přináleţitosti k socialistickému bloku),

obě kinematografie byly i osobně provázány (například na FAMU se vzdělávala celá řada východoněmeckých
reţisérů) viz Im Herzen Europas. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert, 2007, 112.
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LUETJOHANN, E. Die kulturellen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

Tschechoslowakei. Deutsche Welle – Dokumentation. 10.5.1967; BENDIX, Hans G. Prager Importe.
Rheinischer Merkur. 1.9.1967
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4.1.5. Filmové kluby a filmové týdny
Československé snímky pronikaly k západoněmeckému obecenstvu i prostřednictvím
filmových klubů, které pořádaly retrospektivy soudobé barrandovské produkce či
„československé

týdny“.

Podobné

akce

se

uskutečnily

například

v roce

1962

v Heidelbergu,612 v listopadu 1964 v Mnichově a začátkem roku 1965 v Západním Berlíně.
Například na mnichovský Týden československého filmu, pořádaný firmami Exportfilm
Bischoff und Co., Constantin Film a Československým Filmexportem v dnech 17. aţ 25.
listopadu 1964, přicestovala do SRN poměrně početná delegace filmových pracovníků včetně
herců (Jany Brejchové, Emílie Vášáryové či Jana Wericha) a reţisérů (Vojtěch Jasný,
Ladislav Rychman). V jeho rámci byly vysílány například filmy Holubice (František Vláčil,
1960), Trápení (Karel Kachyňa, 1961), Aţ přijde kocour (Vojtěch Jasný, 1963) či
Limonádový Joe (Oldřich Lipský, 1964). Jako jasný signál o nástupu nové filmařské generace
v ČSSR vnímaly pak německé noviny uvedení filmů „ze současnosti“, především Formanova
Černého Petra a O něčem jiném Věry Chytilové (oba snímky z roku 1963).613 Divácký i
mediální ohlas celé akce označila československá strana za velký úspěch. 614
Berlínská přehlídka, pořádaná po názvem Dny československého filmu v Západním
Berlíně ve dnech 12. února aţ 1. března 1965, byla míněna jako svého druhu protiakce proti
Berlinale, jehoţ se, jak jiţ bylo zmíněno, socialistické státy neúčastnily. Navázala na úspěšné
projekce, které jiţ dříve československá vojenská mise pořádala například pro filmové
odborníky a univerzitní studenty. 615 Vyznění i komerční zisk celé akce nakonec hodnotila
vojenská mise přes úspěch samotného programu z organizačních důvodů celkem kriticky.616
612

FRANK, Bernard. Mut für den Alltag von morgen.Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.6.1968
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Prager Filmfrühling. Die Zeit, 4. prosince 1964

614

Dokumenty o Týdnu čs. filmu v Mnichově 17.-25. listopadu 1964, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 3

615

Například v roce 1964 promítala československá vojenská mise místní organizaci SPD v Charlottenburgu a

na Freie Universität Berlin válečný film Transport z ráje (Zbyněk Brynych, 1962). S ohlasem obou akcí byla
velmi spokojena viz Informace o promítnutí čs. filmu Transport z ráje v okresní organizaci SPD z 11.11.1964,
AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 3; Informace o promítnutí čs. filmu Transport z ráje na Freie Universität
z 5.10.1964, AMZV TOO/SRN/1960-1964/kr. 3.
616

Zejména kvůli špatné spolupráci s Filmexportem, který akci údajně kvůli neznalosti místních poměrů

organizačně nezvládl (zajistil malý a nevýznamný kinosál, nekontaktoval vhodné partnery apod.) viz Politická
zpráva vojenské mise č. 6 – Dny čs. filmu v záp. Berlíně ze 30. března 1965, AMZV TOT/SRN/Západní
Berlín/1965-1969/kr. 3.

153

V této souvislosti zmiňované technické obtíţe se západoněmeckými partnery, které
českoslovenští diplomaté povaţovali za výraznou překáţku úspěchu a popularizace
československého filmu v SRN, ostatně nebyly ojedinělé.

Pracovníci mise si stěţovali

zejména na spolupráci s firmou Exportfilm Bischoff und Co., která v SRN zajišťovala
distribuci většiny československých snímků 617 a údajně jejich prosazení a distribuci
nevěnovala dostatečnou pozornost. Zároveň se domnívali, ţe úspěchy československého filmu
nejsou pro propagaci země v SRN dostatečně aktivně vyuţity. 618

4.1.6. Film SRN – nuda hospodářského zázraku, výjimky a nová emancipace
Souběţně se sílícím pronikáním československé produkce do SRN stoupal i zájem
praţských novinářů o filmové dění v sousední zemi. Z jejich článků, publikovaných zejména
v periodicích Film a doba a Kino vyplývá, ţe byli o situaci v bonnské republice poměrně
dobře informováni, a to nejen z německých médií, ale i díky vlastním cestám na Západ a
osobním setkáním s tamějšími filmovými tvůrci a publicisty. V souladu s jejich majoritním
názorem se pak k soudobému dění v SRN vyjadřovali také převáţně negativně.619 Všímali si

617

Viz například Informace ředitele Československého filmexportu Ladislava Kachtíka Ministerstvu

zahraničních věcí – seznam firem, se kterými je ve spojení v SRN k 16. říjnu 1959, AMZV TOO/SRN/19601964/kr. 3.
618

Podrobná zpráva o působení SRN vůči socialistickým zemím a o propagační činnosti ČSSR v SRN ze 60. let

– přesněji nedatováno (z textu vyplývá, ţe prav. konec 1965), autor neuveden AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr.
14. Na neochotě Bischoffu zkrachoval podle mise i plán československých filmových dní v Západním Berlíně
v roce 1968 (Zpráva vojenské mise v Západním Berlíně – Hodnocení čs. propagace a kulturních, školských,
vědeckých a dalších styků se záp. Berlínem v roce 1968, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr.4).
Problém s firmou Bischoff zmiňuje i Bernard Frank (Mut für den Alltag von morgen. Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 28.6.1968), který přisuzuje například širší úspěch filmů Lásky jedné plavovlásky a Ostře sledované
vlaky skutečnosti, ţe byly distribuovány přes společnost Constatnin Film.
619

Jak zmiňuje například ve svém článku Film Spolkové republiky český kritik a překladatel Jan Soukup (1921-

1998), publikující rovněţ pod pseudonymem Lubomír Oliva, západoněmecká kinematografie měla začátkem 60.
let pověst nejhorší kinematografie Evropy (viz Film a doba, 1/1962, s. 40).
K situaci německého filmu v 60. letech podrobněji viz kapitola 3.2.3. Kulturní vývoj v SRN. Viz také Hermand
1988, 247; Glaser 1990; Kahlenberg in Benz 1989, 265-289
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však i toho, které z německých snímků vyčnívaly nad průměr a získaly domácí či zahraniční
ocenění.
Západoněmecká filmová tvorba procházela od 50. let poměrně výraznou krizí. Celé
odvětví bylo ovládáno komerčními zájmy, chyběla státní podpora pro začínající a alternativní
tvůrce, stejně jako systém kvalitního vzdělávání. 620 Velká většina nových filmů neměla
valnou úroveň, převaţovaly mezi nimi sentimentální a historické snímky, nezřídka navazující
na estetiku nacistických Heimatfilme, případně lehčí ţánry – detektivky, gangsterky a
komedie. 621 Váţnější soudobá témata se v německém filmu vyskytovala jen sporadicky,
válečné snímky aţ na opravdové výjimky pomíjely rozsah a podobu nacistických zločinů. 622
Situaci západoněmeckého filmu neulehčovalo jeho poměrně vysoké daňové zatíţení ani tlak
ze strany masově se šířící televize, 623která během několika let způsobila prudký pokles
návštěvnosti kin a následně i menší výdělečnost filmové výroby a celou vlnu konkurzů
v odvětví. 624 Zároveň poklesly podíl i trţby německé produkce na domácím trhu – masový
divák dával stále více přednost televizní zábavě nebo komerčním snímkům z Ameriky a
západní Evropy a těm náročnějším neměla domácí produkce dlouho moc co nabídnout. Na
rozdíl od Francie či Itálie nevystoupila v SRN po válce ţádná silná tvůrčí generace a
s napětím se proto očekávalo, aţ do obecné deprese vnese nový vítr „nový (mladý) německý
film“, který se o slovo přihlásil svým Oberhausenským manifestem z roku 1962.625
620

První významný zákon na podporu kinematografie byl v SRN schválen aţ v prosinci roku 1967, viz

http://de.wikipedia.org/wiki/Filmförderungsgesetz_(Deutschland).
621

SOUKUP, Jan. Film Spolkové republiky. Film a doba, 1/1962, s. 40

622

Černý 1965, 111-113

623

BROŢ, Jaroslav. „Nepřítel v krvi“ západoněmeckého filmu. Film a doba 1/1964, s. 35; Jaroslav Broţ (1907-

1977) byl filmový historika a publicista, působil rovněţ jako pedagog na FAMU a překladatel. Ve 40. letech byl
krátce šéfredaktorem periodik Filmová práce a Filmové noviny, vletech 1949 aţ 1964 řídil dokumentační
oddělení Filmexportu.
624

„Aţ jednou film přestane být průmyslem“ (rozhovor s Bernhardem Wickim). Film a doba 12/1962, s. 646;

Podle údajů časopisu Der Spiegel stoupl počet televizorů v SRN jen mezi lety 1958 a 1964 ze 2,1 milionu na 4,6
milionu v roce 1964 a počet ročně natočených celovečerních filmů poklesl v roce 1962 ve srovnání
s nejsilnějším poválečným rokem 1955 na pouhou polovinu (ze 122 na 64), viz Dichter und Dreher. Der Spiegel
10/1963.
Počet ročních návštěv kin poklesl z 800 milionů v roce 1956 na 596 milionů v roce 1960 a 167 milionů v roce
1970 (Schildt 2005, 70).
625

Se zájmem sledovali publicisté i návrh „oberhausenských“ na vytvoření nadace Mladý německý film (Junger

deutscher Film), která by podporovala začínající tvůrce. Měla doplnit stávající systém prémií (ročně šestkrát
200.000 DM pro výrobně zralé scénáře), který mladí filmaři povaţovali za nedostatečný a na prostředky z nějţ
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Českoslovenští filmoví publicisté informovali o této krizi své čtenáře, kterým podle
jejich názoru nemusela být na první pohled patrná. Na východ se totiţ zejména zpočátku
dostával jen úzký výsek západoněmecké produkce, 626 čítající převáţně vysoce nadprůměrné
snímky doma poněkud nepohodlných reţisérů. Mezi ně byly počítány zejména filmy původně
rakouského tvůrce Bernharda Wickiho Most a Malachiášův zázrak (1959 resp. 1961), snímky
Můj spoluţák (Robert Sidomak, 1960), Růţe pro státního návladního (Wolfgang Staudte,
1959) či My, zázračné děti627 a Strašidla ze Spessartu (Kurt Hoffmann, 1958 resp. 1960).628
Čeští publicisté sledovali i zmíněný pohyb, který vnesla do kinematografie SRN generace
„nového německého filmu“, která se mimo jiné inspirovala i československou novou vlnou.629
Jeho rozjezd však přes údajný dostatek talentů a vstřícných diváků hodnotili v souladu se
svými západními kolegy jako poměrně rozpačitý a pomalý 630 – mimo jiné kvůli

zpravidla nedosáhli. Jejich iniciativa byla nakonec neúspěšná (viz THIEL, Reinhold. Tatínkovo kino je mrtvé
(Dopis z NSR). Film a doba 7/1963 s. 380-383, Dichter und Dreher. Der Spiegel 10/1963).
626

V 60. letech vznikalo v SRN ročně průměrně kolem 80 celovečerních filmů, jejich počet celkem výrazně

kolísal (viz Kinerim 1970, 19). V ČSSR z nich byl počátkem 60. let vysíláno jen několik, postupem času jejich
počet stoupl aţ na ca. 15 ročně (viz FRANK, Bernard. Mut für den Alltag von morgen. Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 28.6.1968).
Důvody vysílání malého počtu západoněmeckých snímků byly finanční i ideologické. Například v roce 1960
bylo zamítnuto vysílání filmu Most Bernharda Wickiho na festivalu v Karlových Varech a teprve, kdyţ v ČSSR
dílo vyšlo v kniţní podobě a bylo schválené jako protiválečné a protifašistické, smělo se objevit i na plátně (viz
ŢALMAN, Jan. Most (recenze). Film a doba 9/1963, s. 496-497).
627

Film My, zázračné děti získal Zlatou medaili na I. Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě v roce 1959,

čímţ se jeho autor proslavil ve východním bloku (viz Filmy Kurta Hoffmanna – Dům v Kaprové ulici, Zámek
Gripsholm. Informace pro novináře k tiskové besedě s reţisérem Kurtem Hoffmannem dne 6. 12. 1963. Praha,
1963)
628

Malachiášův zázrak (recenze). Film a doba 11/1963, s. 666; SOUKUP, Jan. Film Spolkové republiky. Film a

doba, 1/1962, s. 40; BROŢ, Jaroslav. „Nepřítel v krvi“ západoněmeckého filmu. Film a doba 1/1964, s. 35;
Pozitivní odezvu sklidil i válečný film Kirmes (Wolfgang Staudte, 1960) viz CZARNETZKI, Bernard.
Westliche Produktionen auf tschechoslowakischer Leinwand, Der Tagesspiegel, 12.8.1962.
Ve filmografii Kurta Hoffmanna (1980, 14) označuje její autor Rüdiger Koschnitzki Hoffmanna vedle Staudteho
a Helmuta Käutnera ze jednoho z pouze tří důleţitých německých poválečných reţisérů do nástupu mladého
(nového) německého filmu.
629

Voráč In Koschmal/Nekula/Rogall 2002, 199

630

KOPANĚVOVÁ, Galina. „Rudý festival“ v Oberhausenu. Film a doba 5/1965 s. 261-263; NETTELBECK,

Uwe. Dieses Jahr in Oberhausen. Auf dem westichen Festival erwies sich die künstlerische Überlegenheit
östlicher Kurzfilme. Die Zeit 1. března 1963; „Aţ jednou film přestane být průmyslem“ (rozhovor s Bernhardem
Wickim). Film a doba 12/1962, s. 646; Dichter und Dreher. Der Spiegel 10/1963
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přetrvávajícím finančním a technickým obtíţím. Ze snímků mladé generace, která poněkud
arogantně prohlásila, ţe „film jejích otců je mrtvý“ kladně hodnotili například filmy
Alexandra Klugeho (Rozloučení s včerejškem, 1966), Volkera Schlöndorffa (Mladý Törless,
1966), Ulricha Schamoniho (Ono, Kaţdý rok znovu, 1967), Petera Schamoniho (Doba hájení
pro lišky, 1966). Zabývali se i jejich pozitivními ohlasy na festivalech v Cannes a Berlíně.631
I kdyţ si nový německý film vyslouţil pozornost českého publika, měly nesrovnatelně
větší masový a komerční úspěch série německých „bondovek“ o Jerry Cottonovi a
dobrodruţných filmů o Vinnetouovi, z nichţ první, Poklad na Stříbrném jezeře, byl schválen
pro promítání v ČSSR v roce 1963.632Tyto snímky byly s německou stranou většinou
vyměňovány za kvalitní domácí produkci. Směna byla pro československý stát přínosná hned
z několika hledisek. Zisk mu přinášelo nejen promítání zahraničních snímků v domácích
kinech, ale i úspěch domácích filmů v SRN.633
Z dobových pramenů nevyplývá, ţe by při pronikání západoněmeckého filmu do
ČSSR hrál nějakou podstatnější roli festival v Karlových Varech, který se konal od roku 1946
a v letech 1959 aţ 1993 se z politických důvodů střídal s moskevským festivalem. Od
poloviny 50. let (a jeho zařazení mezinárodní producentskou organizací Fédération
Internationale des Associations de Producteurs de Films, FIAPF mezi festivaly kategorie A v
roce 1956) se na něm sice objevovala díla významných tvůrců ze Západní Evropy, ale
většinou z Francie a Itálie. 634 Karlovy Vary byly částečně nadále povaţovány za
reprezentativní přehlídku především východoevropských kinematografií 635 a nejlepší
západoněmecké snímky se snaţily primárně uspět na konkurenčních přehlídkách v Cannes či

631

Na festivalu v Karlových Varech tyto filmy uvedeny nebyly (viz OLIVA, Lubomír. Západní Německo:

střídání stráţí?. Kino, 8. září 1966); OLIVA, Lubomír. Artisté v cirkusové kupoli: bezradní. Kino, 26. prosince
1968; SVOBODA, Jan. Festivaly: Benátky. Film a doba, 11/1966, s. 610; Kvartet v posteli. Kino, 17. dubna
1969
632

Filmová kartotéka, 4. května 1964

633

Ohlas „vinnetouovské“ série v hlavní roli s Pierrem Bricem byl v tehdejším Československu, kde se 25 let

prakticky nepromítaly indiánky, enormní. Jednotlivé filmy ze série byly údajně vyměněny například za snímky
Vojtěcha Jasného a Jana Němce (Aţ přijde kocour, Démanty noci) a animované filmy Václava Táborského (viz
Hovoří ředitel Praţského filmového podniku Jiří Bernard. Film a doba, 3/1967, s. 113); FRANK, Bernard. Mut
für den Alltag von morgen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.6.1968
634

http://www.kviff.com/cz/strucna-historie-festivalu/

635

HEYM, Stefan. Kompromisslose Suche nach Wahrheit. Diskussionsbeitrag auf dem Film-Festival 1964 in

Karlsbad. Die Zeit, 14. srpna 1964; Německý spisovatel Stefan Heym (1913-2001) pobýval po válečném exilu
v tehdejší NDR a postupem času se stal jedním z nejznámějších tamějších disidentů a kritiků reţimu SED.
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Benátkách. Některé snímky ze SRN byly ovšem uváděny v rámci takzvaného Filmového
festivalu pracujících (FPP), masové akce, která vznikla v 50. letech právě v návaznosti na
karlovarský filmový festival a ve snaze zprostředkovat (nejen tam uváděné) filmy širšímu
publiku. FPP se konal v pozdějších letech ve dvou etapách (letní, přibliţně koncem června
v letních kinech a podzimní v uzavřených pro náročnějšího diváka) v řadě českých měst, za
účasti zahraničních hostí a často i s bohatým doprovodným programem. 636

4.1.7. Dům v Kaprové ulici – počátky filmové spolupráce
Jak jiţ bylo zmíněno, přímá spolupráce mezi československými a západoněmeckými
filmaři, která měla dosáhnout svého vrcholu v době normalizace zejména v oblasti tvorby pro
děti a mládeţ637, se v 60. letech teprve rozbíhala. Prvním filmem, který se jejím
prostřednictvím realizoval, byl snímek reţiséra Kurta Hoffmanna Dům v Kaprové ulici.
Nejednalo se o klasickou koprodukci, ale o natáčení německého snímku v originálních
praţských lokacích a barrandovských ateliérech za spolupráce místních filmových herců a
techniků. Hoffmannův partner z firmy Independent Film Heinz Angermeyer zahájil jednání o
moţnostech

natáčení

v Praze

v září

roku

1961,

smlouvu

o

poskytnutí

sluţeb

s Československým státním filmem se mu podařilo podepsat koncem roku následujícího. 638
Hoffmanovu štábu, který v metropoli pracoval po osm týdnů na podzim roku 1963, byla
v československých médiích věnovaná značná pozornost, stejně jako snímku samotnému.
Dům v Kaprové ulici, který vycházel z kniţní předlohy Mošeho Y. Ben Gavriela, byl totiţ
jedním z vůbec prvních západoněmeckých poválečných filmů, který se věnoval tématice obětí
nacismu, a vůbec prvním, který sledoval válečné osudy ţidovského obyvatelstva. 639 Film

636

HAVEL, Luděk. Filmový festival pracujících a jeho funkce v kulturní politice komunistického reţimu. Projekt

disertační práce. Iluminace 3/2009
637
638

Podrobně k tématu viz Srubar 2008.
Filmy Kurta Hoffmanna – Dům v Kaprové ulici, Zámek Gripsholm. Informace pro novináře k tiskové besedě

s reţisérem Kurtem Hoffmannem dne 6. 12. 1963. Praha, 1963
639

KRISTIAN, Kai. Ein Haus in Prag 1939, Abendzeitung, 16.-17.3.1963; WEBER, Ingeborg. Das alte Prag

wurde lebendig. Der Tagesspiegel, 16.2.1964; BÜTOW, Belinde. Die Wehrlosen und die Mächtigen. Die Welt,
13.3.1965
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podpořil v SRN i popularitu představitelky hlavní role Jany Brejchové, která účinkovala jiţ
v předchozím Hoffmanově filmu Zámek Gripsholm (1963) 640 a za Dům v Kaprové ulici
získala Spolkovou filmovou cenu (Deutscher Filmpreis). Toto ocenění získal i reţisér Kurt
Hoffmann, autor hudby Zdeněk Liška a jako nejlepší snímek roku 1965 i film samotný. 641
Kurta Hoffmanna, který si v ČSSR získal jméno uţ svými snímky o strašidlech ze Spesaartu a
filmem My, zázračné děti, označovali českoslovenští publicisté za jednoho z „posledních
mohykánů“ kvalitního západoněmeckého filmu. 642 Praţské lokace vyuţil v menší míře i při
natáčení svého dalšího snímku Doktor Prätorius (1965).643 Dům v Kaprové ulici, na jehoţ
produkci se podílel Westdeutscher Rundfunk (WDR) a jemuţ poskytla spolková vláda prémii
200.000 marek, byl vysílán jako třídílný film v premiéře na prvním západoněmeckém
programu ARD v roce 1965. Do kinodistribuce byla posléze s menším úspěchem uvedena
kratší verze snímku. 644

Za zpracování tohoto tématu si Hoffmann nejprve vyslouţil pověst filmaře, který špiní vlastní hnízdo a přátelí se
s československými komunisty. Na svůj projekt reţisér také poměrně dlouho sháněl potřebné prostředky. V době
svého uvedení však film zaznamenal poměrně široký ohlas, mimo jiné v souvislosti s dobovým vzestupem zájmu
o odhalování nacistických zločinů (viz Im Herzen Europas. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20.
Jahrhundert, 2007, 96).
640

In Ost und West bekannt. Der Tagesspiegel, 27.6.1965; Janu Brejchovou přizval Hoffmann ke spolupráci

poté, co shlédl její účinkování ve filmech Jiřího Krejčíka Probuzení (1959) a Vyšší princip (1960) viz Zámek
Gripsholm. Rozhovor s Janou Brejchovou. Kino, 12. září 1963
Janu Brejchovou označuje informační materiál Filmy Kurta Hoffmanna – Dům v Kaprové ulici, Zámek
Gripsholm (vydaný u příleţitosti tiskové besedy s Hoffmannem pro novináře v Praze v roce 1963) poněkud
krkolomně za první herečku z ČSSR, která natočila svůj druhý film se „západní“ filmovou produkcí. Podle textu
si Brejchová v SRN v té době získala obrovský ohlas a popularitu, za velký úspěch byla v přiloţených
překladech recenzí označena i hamburská premiéra snímku Zámek Gripsholm.
641

Ocenění pro sebe a Zdeňka Lišku převzala Jana Brejchová na festivalu v Mannheimu v roce 1966

(PITTERMANN, Jiří. Festivaly – Mannheim. Film a doba 1/1966, s. 45). Film získal Spolkových cen celkem
pět.
642

BROŢ, Jaroslav. Dům v Kaprové ulici. Západoněmecký reţisér Kurt Hoffmann v Praze. Kino, 27. února

1964
643

BROŢ, Jaroslav. Rührmann, Pulverová a Rasp v Praze. Kino, 17. prosince 1964
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Koschnitzki 1980, 13
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4.1.8. Okupace 1968 a nástup normalizace
Podobně jako v jiných kulturních oblastech předznamenala i ve filmu konec
kulturního rozkvětu 60. let invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.
Západní periodika si všímala prvních výpadů proti československému filmu, například na
stránkách Komsomolské pravdy, která tvrdě odsoudila dílo nové vlny jako zobrazování
výlučně negativních stránek ţivota a důkaz patologické nenávisti jejích tvůrců k obyčejným
lidem a konstatovala, ţe celý československý filmový průmysl je ovládnut antisocialistickými
a antisovětskými ţivly a jako takový by měl být podroben striktní stranické cenzuře. 645
V SRN, zemi, která se po roce 1968 stala jednou z hlavních cílových zemí československé
umělecké emigrace646, přirozeně neunikly pozornosti ani stranické represe proti filmovým
svazům a tvůrcům, zamezení jejich cest do ciziny, rušení periodik a „mizení“ ceněných
snímků v trezorech. V souvislosti s novou, stále ještě poměrně rozsáhlou produkcí
konstatovali, ţe její kvalita je ve srovnání s filmy před rokem 1969 tristní a ţe ČSSR dokázala
během několika málo let beze zbytku promrhat svůj originální umělecký potenciál i
mezinárodní prestiţ.647 O úpadku československého postavení na filmovém trhu SRN svědčí i
výrazný pokles jeho uvedených nových hraných snímků – pouze do roku 1975 se jich
v bonnské republice objevovalo 2-5, ve druhé polovině 70. let jiţ nebyl v sousední zemi
promítán ani jediný. 648
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Sowjetpolemik gegen tschechische Filmschaffende. Neue Zürcher Zeitung, 29.12.1968

Von Normalisierung keine Rede. Wetzlarer Neue Zeitung, 18.1.1969
646

Suchomel In Koschmal/Nekula/Rogall 2002, 203-205

647

MYTZE, Andreas. Gefängnis oder Exil, Der Tagesspiegel, 19.8.1972; Tante Kommerz. Frankfurter

Rundschau, 19.8.1972; Rückblick auf 75 Jahre tschechisches Filmschaffen, Neue Zürcher Zeitung, 2.2.1974
648

Viz Filmová statistická ročenka, Knierim 1980.
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4.2. Společná řeč výtvarného umění

4.2.1. První objevy a překvapení, průlom poloviny 60. let
Intenzivní styky se mezi Československem a Spolkovou republikou v oblasti
výtvarného umění začaly rozvíjet o něco později neţ v jiných kulturních sférách. Především
proto, ţe nejprve musela vzniknout příznivá situace v Praze. Teprve v roce 1964 nastoupilo
nové vedení Svazu československých výtvarných umělců v čele s uznávaným Adolfem
Hoffmeisterem649, které silně rozšířilo hranice „povolené“ socialistické tvorby 650 a nastal
výrazný rozkvět kulturních časopisů, které začaly obšírněji informovat o vývoji na
mezinárodní výtvarné scéně, kterou mohli jejich redaktoři díky uvolnění cestovního ruchu
nově poznávat i zblízka. (viz kapitola 2.2.2. Kulturní vývoj v ČSSR). Zároveň přestaly být
kladeny překáţky pro prezentaci progresivních umělců v zahraničí a vznikla státní agentura
Artcentrum, která měla napravit skutečnost, ţe nikdo mimo ČSSR „neví o tom, ţe
československé umění má světovou úroveň“651 a zároveň vytěţit z pronikání československé
tvorby na světové trhy valutové zisky. Existence centrální instituce pro propagaci
československého umění v cizině, výměnu a obchod s ním byla svým způsobem výhodná i
pro zahraniční partnery. Artcentrum zaměstnávalo lidi, kteří se na soudobé kulturní scéně
orientovali a ochotně zprostředkovávali kontakty na jednotlivé umělce či odborníky. 652 Na
rozdíl od agentury Artia, pod kterou dříve vývoz a dovoz umění 20. století spadal a která měla
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Výtvarník, publicista a literát Adolf Hoffmeister (1902-1973) byl bezpochyby výjimečnou a mnohostrannou

osobností. Vystudovaný právník se jako mladík se pohyboval v kruzích praţské levicové avantgardy a patřil
mezi spoluzakladatele Devětsilu, vstoupil také do spolku výtvarných umělců Mánes. Za druhé světové války
pobýval v exilu ve Francii a USA, kde působil mimo jiné jako redaktor Hlasu Ameriky. Po návratu do
Československa řídil odbor pro kulturní styky se zahraničím na ministerstvu informací a působil jako
velvyslanec v Paříţi. Předsedou Svazu československých výtvarných umělců byl v letech 1965-1967 a po
nástupu normalizace mu byla zakázána veškerá publikační i výstavní činnost.
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i nadále „na starosti“ starší umění, nemělo Artcentrum, organizace v rezortu ministerstva
školství a kultury, jiná pole působnosti a mohlo se na svoje úkoly plně koncentrovat. Po svém
vzniku v prosinci 1964 s vědomím toho, ţe „umělec přináší (i nemateriální) zisk nejen sobě,
ale i státu“ navázalo na soukromé iniciativy jednotlivých tvůrců, rozvíjelo jejich kontakty,
pomáhalo s organizací výstav a poskytovalo poradenství v oblasti prodeje či celních formalit.
Jeho zástupci jednali také například s komerčními a průmyslovými podniky o prodeji uţitého
umění, grafiky, kniţních ilustrací a scénografických či architektonických projektů. Pouze u
velkých akcí však organizační stránku zajišťovalo plně. Artcentrum mělo díky tomu svůj
podíl na skutečnosti, ţe se československé výtvarné tvorbě v průběhu 60. let podařilo
postupně proniknout do hlavního proudu mezinárodního dění. 653
První, čistě soukromé kontakty mezi výtvarnými kruhy v Československu a SRN
existovaly však jiţ dříve a přes oficiální „monopol“ Artcentra pro zahraniční výměnu
výtvarného umění přeţívaly ve stínu velkých akcí i nadále. 654 Měly spíš lokální význam, ale i
tak připadaly oběma stranám důleţité a hodné toho, aby byly nadále rozvíjeny. 655
653
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Neznamená to ovšem, ţe by se činnost Artcentra obešla bez kritiky – na nekompetentnost a laxnost jeho
spolupracovníků si například v souvislosti s výstavou Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart v Berlíně
v roce 1966 (viz níţe) stěţoval její komisař Jindřich Chalupecký – viz Zpráva o spolupráci Art Centra, autor
komisař výstavy Jindřich Chalupecký, AMZV TOT/SRN/Západní Berlín/1965-1969/kr.3.
Jindřich Chalupecký (1910–1990) byl významný český teoretik, kritik a kurátor umění. Většinu svého ţivota
nesměl publikovat, přesto velmi silně ovlivnil českou kulturní scénu. Byl mluvčím výtvarné Skupiny 42, v letech
1945 aţ 1948 vedl časopis Listy pro umění a filozofii. V 60. letech působil jako šéfkurátor Galerie Václava
Špály, jejímţ prostřednictvím se v Praze představovalo světové moderní umění. Řada jeho odborných statí vyšla
aţ po roce 1989.
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Kunstentwicklung in der Tschechoslowakei – Beziehungen zur Bundesrepublik (Die schönen Künste, 3. září
1968, s. 12), formální monopol Artcentra na pořádání výstav v zahraničí i zahraničních výstav v ČSSR se dal
jako mnohé v Praze obejít. Jak vyplývá z archivních materiálů, oficiální místa nemusela být o všech akcích zcela
informována. Například v roce 1963 si vedoucí vojenské mise v Západním Berlíně, příslušné pro místní
československý kulturní provoz, stěţoval do Prahy, ţe není seznámen s pozadím menší výstavy Jiřího Koláře
(například o organizátorech či o původu exponátů) a ţe je tím vystaven do poněkud trapné situace (viz příslušná
dokumentace AMZV TOO/SRN/1960-1964, kr. 4).
Monopol Artcentra na šíření ani přijímání výstav ostatně zpochybňoval i jeho ředitel, který v této souvislosti
upozornil na samostatné aktivity uměleckých svazů a galerií viz KUSÁK, Alexej. Hovoříme s Ivo Digrinem,
ředitelem Art Centra, Kulturní tvorba 19. srpna 1965, s. 6.
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Větší „propagační dosah i komerční efekt“ neţ běţné akce té doby měla pak výstava
samotného Adolfa Hoffmeistera v Západním Berlíně, která se setkala s příznivým ohlasem i
v SRN. Právě on byla pravděpodobně jedním z impulzů pro československou stranu, aby své
aktivity na poli výtvarného umění rozvinula, propagovala a koordinovala, a to i se zřetelem na
jejich očekávaný finanční přínos. 656 Zmíněná výstava kreseb Adolfa Hoffmeistera se konala
ve dnech 28. března aţ 24. dubna 1963 v Galerie an der Gedächtniskirche. Pořádající institucí
byl spolek Haus am Lützowplatz zaloţený po druhé světové válce představiteli místní
Sociálnědemokratické strany (SPD) a odborů IG Metall za účelem podpory a prezentace
moderního umění. Z české strany se o propagaci akce a její následné zhodnocení starala
Československá vojenská mise v Západním Berlíně, která o svých aktivitách průběţně a
podrobně informovala praţské ministerstvo zahraničí. Na organizaci se podílelo i
Ministerstvo školství a kultury ČSSR. Vedoucí československé mise Novák ve svých
zprávách konstatoval, ţe Hoffmeisterova výstava se koná nepochybně za podpory
západoberlínské SPD a jejího úřadujícího starosty Willyho Brandta, jehoţ blízkým
spolupracovníkem tehdy byl Konrad „Jule“ Hammer, dlouholetý ředitel spolku Haus am
Lützowplatz a hlavní iniciátor Hoffmeisterova pozvání do Berlína 657. Vzhledem k těmto
okolnostem hodnotili pracovníci mise výstavu jako první pokus místní SPD o sblíţení se

Z pozdějších československých přehlídek, které vyvolaly příznivou odezvu v SRN lze zmínit například
výstavu Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, která proběhla v listopadu a prosinci 1967 na
univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Zúčastnilo se jí šest výrazných autorů – Hugo Demartini, Milan Dobeš,
Jan Kubíček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora a Miloš Urbásek. Jejím organizátorem byl Hans-Peter Riese,
podrobněji viz Bydţovská in Kováč/Marek/Pešek/Prahl 2009, 425-440.
Dalším úspěšným československým umělcem byl v SRN Jiří Kolář, vystavující tehdy ve více malých galeriích,
například v Hannoveru či Berlíně. Jeho práce zaujaly svojí kvalitou i originalitou, měly značný mediální ohlas a
našly si i své sběratele (viz níţe).
O Kolářových úspěších informuje ve svém článku Od Rýna do Mnichova (Literární noviny, 25. června 1966)
rovněţ člen skupiny Křiţovatka a významný český kritik a teoretik Jiří Padrta (1929-1977), který působil také
jako šéfredaktor časopisu Výtvarná práce.
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socialistickým táborem a politicky významnou akci, jejíţ vyznění můţe značně ovlivnit další
moţnosti československé kulturní politiky v Západním Berlíně. 658
Sám autor si organizaci výstavy z německé strany velmi pochvaloval a konstatoval, ţe
z jeho kolekce byly vyřazeny jen karikatury prvního prezidenta SRN Theodora Heusse a
skladatele Hannse Eislera, pobývajícího od konce 40. let v NDR. Vernisáţe se zúčastnilo
mnoho zástupců tisku a kulturních i odborových organizací, celkové přijetí pak Hoffmeister
charakterizoval jako velmi vřelé. Neopomněl také zmínit, ţe vzájemné setkání „Západu“ a
„Východu“ se neobešlo bez překvapení. Někteří berlínští novináři vyjádřili svůj podiv nad
tím, ţe českoslovenští umělci mohou tvořit díla typu těch vystavených v zemi, kde oficiálně
vládne doktrína socialistického realismu. Hoffmeister naopak neočekával, ţe by se v tehdejší
SRN, známé svým vlaţným vyrovnáváním s válečnou minulostí, uváděla dramata zabývající
se tématikou vyvraţďování Ţidů nacisty (jak zmínil, jeho známý Erwin Piscator jej pozval na
představení hry Rolfa Hochhutha Zástupce, kterou v Berlíně inscenoval). Zároveň
Hoffmeister zaznamenal i velký zájem spisovatelů a výtvarníků, se kterými se setkal, o
návštěvu Československa a zejména Prahy a konstatoval, ţe SPD a jiné „pokrokové“ kruhy
SRN mají eminentní zájem na rozvoji kulturních styků se socialistickým blokem. Samotnou
výstavu, kterou označil za první akci svého druhu v Záraním Berlíně, pak hodnotil jako
jednoznačný úspěch, který pomohl prolomit „zdi studené války“ a navázat nové kontakty,
které českému umění mohou pootevřít i dveře do zbytku bonnské republiky. 659 Jako
„nečekaně dobrou“ hodnotilo odezvu na Hoffmeisterovu výstavu i praţské ministerstvo
zahraničí. 660
Skutečný úspěch československých výtvarných umělců přišel aţ v polovině 60. let,
kdy se po dlouholeté izolaci a snahách navázat v domácím prostředí na světové trendy začali
v širším měřítku prosazovat na výstavách v západní Evropě. Nebylo to jednoduché – v silné
konkurenci byla k úspěchu zapotřebí nejen kvalita produkce, ale i správná strategie. 661
Spolková republika s decentralizovaným uměleckým ţivotem a mnoţstvím státních i
soukromých galerií v různých městech i geografickou a kulturní blízkostí tvořila svým
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způsobem ideální nástupní prostor, na kterém se čeští výtvarníci mohli představit a z nějţ
mohli proniknout dále na Západ. Místní atmosféra jim navíc byla příznivě nakloněna.
Československo bylo v kurzu a vezlo se na módní vlně zájmu o svoji produkci. 662 Vlídně zde
byli přijímáni i českoslovenští publicisté, kteří do SRN opakovaně cestovali, poznávali místní
scénu a umělce a poté nadšeně referovali o bohatství kulturních akcí v různých regionech..
Z měst, kde „to ţije“ byl díky své přehlídce moderního umění documenta (viz níţe)
vyzdvihován například Kassel, ale i jako „ nejdůleţitější centrum německé avantgardy“
Düsseldorf, kde v té době tvořili významní umělci jako Joseph Beuys, Konrad Klapheck, ,
Konrad Lueg (Fischer), Gerhard Richter a členové skupiny ZERO. 663

4.2.2. Základny československé kulturní expanze – Essen a Bochum
Dvěma hlavními centry, kde se uchytilo československé umění a odkud se jeho sláva
šířila dál, byly porúrský Essen a blízká Bochum. V prvním z těchto měst bylo po druhé
světové válce obnoveno nacisty zničené Folkwang Museum, jedna z předních německých
institucí vystavujících moderní umění. 664 Během 50. a 60. let získalo muzeum část svých
sbírek rozmetaných za Hitlerova reţimu a díky novým nákupům mohlo své fondy pod
vedením ředitelů Heinze Köhna a Paula Vogta v průběhu 50. a 60. let i výrazně rozšířit. Paul
Vogt, který do čela instituce nastoupil v roce 1963, navíc projevoval velmi ţivý zájem i o
soudobé umění z východní Evropy. Brzy po vzniku praţského Artcentra se zařadil mezi jeho
nejvýznamnější zahraniční návštěvníky a v průběhu druhé poloviny 60. let zorganizoval s
jeho pomocí hned několik úspěšných přehlídek děl československých výtvarníků. V únoru aţ
dubnu 1966 se ve Folkwang Museu uskutečnila výstava 14 praţských grafiků, jejichţ jména si
brzy získala i mezinárodní renomé, a která patřila ve své době k nejvýznamnějším
československým prezentacím svého druhu v zahraničí. 665 Zúčastnili se jí například Jiří
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neomezoval jen na Spolkovou republiku – velmi silně přítomné bylo v této době Československo například i v e
Francii (viz HOFFMEISTER, Adolf. Letošní duben v Paříţi. Výtvarná práce 9/1968).
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Balcar, Vladimír Boudník, Zdeněk Sklenář či Jaroslav Šerých a celkem představila 120
exponátů. Jak Paul Vogt poznamenal v předmluvě k jejímu katalogu, byla součástí řady
výstav mezinárodní grafiky, které Folkwang Museum v té době pravidelně hostilo. Těţiště
výstavy spočívalo v soudobé československé (praţské) tvorbě, která byla podle Vogta na
rozdíl od té starší západoněmeckému publiku téměř neznámá. Díla zastoupených umělců měla
podle organizátorů poskytnout návštěvníkům přehled o významu grafiky v ČSSR a umoţnit
jeden z prvních pohledů na rozmanitou československou výtvarnou scénu i impulzů k dalšímu
rozvoji vzájemné spolupráce. Konkrétní umělce, kteří budou na výstavě zastoupeni, i
jednotlivé exponáty vybíral Paul Vogt, ze strany Prahy se na její organizaci podíleli Adolf
Hoffmeister, ředitel Artcentra Ivo Digrin a profesor Akademie výtvarných umění Jiří Kotalík,
který do katalogu přispěl stručným textem o vývoji moderní československé grafiky od konce
19. století. 666
Po výstavě 14 Grafiker aus Prag hostila Vogtova galerie ještě několik podobných
akcí, z nichţ nejvýznamnější byla první velká souborná přehlídka československého
sochařství Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart - Ein Beitrag zur
Entwicklung der europäischen Bildhauerkunst, která proběhla v říjnu a listopadu roku 1966.
Jejím cílem bylo, jak název napovídá, představit vývoj na daném poli od počátku 20. století
do současnosti. Byla na ní vystavena 72 děl 28 umělců od klasiků moderny typu Františka
Bílka, Emila Filly či Otto Gutfreunda 667 po mladé tvůrce jako Olbrama Zoubka, Vladimíra
Preclíka a Karla Malicha. Paul Vogt, který znovu vybíral jednotlivé umělce i exponáty, ve
svém průvodním textu k výstavě konstatoval, ţe nejen díla starší, ale i mladší generace
zastoupených československých sochařů jsou německému publiku většinou známa z menších
výstav, doposud však nebyla představena v jedné uzavřené expozici, z níţ by byly patrné
vývojové tendence a souvislosti československé sochařské tvorby. Opětovně vyzdvihl i
spolupráci s československými partnery – znovu zejména s Hoffmeisterem, Digrinem i
Kotalíkem, ale i s komisaři výstavy Václavem Procházkou a Petrem Hartmannem a ředitelem
praţské Národní galerie Janem Kroftou – která se podle jeho slov znovu osvědčila přes
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„všechny hranice“. Vyslovil rovněţ přání, aby se přehlídka shledala se stejně pozitivní
odezvou, jako předchozí výstava praţských grafiků. 668 Dále se v Essenu v roce 1967
uskutečnila ještě například samostatná výstava Adolfa Hoffmeistera.669
Paul Vogt měl přirozeně zájem nejen na prezentaci československého umění v SRN,
ale i na představení západoněmecké tvorby v socialistickém bloku. Například při přípravě
výstavy plastiky SRN v Praze se ukázalo, na jaké limity při své snaze naráţel. Hlavní
překáţkou byla zejména finanční stránka – kvůli ceně přepravy a náročnosti organizace celé
akce byl nucen ţádat o pomoc s organizací německé ministerstvo zahraničí, podobné akce
navíc pravděpodobně nebyly právě finančně lukrativní pro západoněmecké umělce.670
Auswärtiges Amt se prostřednictvím svého referenta Peckerta k jeho iniciativě vyjádřil
vstřícně, přesto ţe v téţe době kvůli neúspěšným vyjednáváním o výměně obchodních misí
nepanovaly mezi ČSSR a SRN na diplomatické úrovni právě dobré vztahy. Peckert, vědomý
si toho, ţe při výměně na poli výtvarného umění podobně jako v jiných oblastech panovala
jasná převaha československého exportu, a hrozby kompromitace Folkwang Musea v případě,
ţe by projekt odmítl, doporučil tuto akci podpořit i finančně. Mimo jiné i proto ţe případného
odmítnutí by mohla propagandisticky vyuţít československá oficiální místa. Zdůraznil ovšem,
ţe finanční podpora německého ministerstva zahraničí nemusí a nemá být zjevná. 671
Vogt nakonec v Praze za spolupráce se Svazem československých výtvarných umělců
realizoval v roce 1968 přehlídku Německá grafika současnosti 1945-1968 – z Grafického
kabinetu Muzea Folkwang, na které s cílem „vyzvednout ony akcenty, jeţ jsou významné pro
podstatu a svéráznost německé grafiky v uplynulých dvaceti letech“672 vystavil díla bezmála
šesti desítek významných německých umělců mladší generace, ale i těch starších, kteří svojí
tvorbou ukázali cestu k soudobě dominujícímu bezpředmětnému umění. Nechyběla mezi nimi
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jména Josefa Alberse, Hanse Arpa, Maxe Ernsta či Willyho Baumeistera, Heinze Macka,
Gerharda Richtera nebo Emila Schumachera.
Druhý ze dvou „donedávna téměř spojitých bodů na mapě Porúří“, město Bochum,
sehrálo při „invazi československého výtvarného umění“ na Západ snad ještě důleţitější roli
neţ sousední Essen. Roli rozhodujícího činitele přitom sehrál ředitel místní Städtische
Kunstgalerie Peter Leo, který si v roce 1965 vybral ČSSR jako pátou zemi, která zde v rámci
cyklu Profile představila svoji soudobou výtvarnou produkci. Leova přehlídka, uskutečněná
zde pod názvem Tschechoslowakische Kunst heute - Profile V v květnu aţ červenci 1965,
zaznamenala velký úspěch a široký ohlas po celé SRN. 673 Výstavě, která byla vůbec první tak
velkou poválečnou prezentací československého umění na Západě, předcházely v Bochumi
například anglická, belgická či polská kolekce. Připravili ji ředitel Národní galerie Jiří Kotalík
a profesor AVU Miroslav Míčko a byly na ní zastoupeny čtyři desítky československých
umělců. V Bochumi se paradoxně takto reprezentativní soubor československého moderního
umění představil dříve neţ v Praze a katalog výstavy byl ve své době zároveň dosud největší
vydanou publikací k danému tématu.674 Se svými díly v něm byli zastoupeni například Albín
Brunovský, Mikuláš Medek, Zdeněk Sýkora, Jan Kotík, Čestmír Kafka, Kamil Lhoták či
Vladimír Preclík, kteří prokázali, ţe moderní umění, drţené v Československu prakticky od
roku 1939 v podzemí a izolaci, zvládlo, jak poznamenal Riese, navázat na své silné,
především kubistické a surrealistické tradice a obstát proti oktrojovanému socialistickému
realismu i v mezinárodní konkurenci.
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československé tvorby, její kvalita a rozmanitost byly vnímány jako senzace, přesto, ţe
některé na ní představené tendence byly na Západě povaţovány za překonané a část publicistů
hodnotila výše předchozí přehlídku polského umění. 676 Bílé místo, které z pohledu SRN na
kulturní mapě Evropy představovalo soudobé Československo, podle jejich slov rázem
zmizelo. Ve svému úvodním textu ke katalogu Profile V zhodnotil Peter Leo, ţe soudobá
praţská výtvarná scéna není ve srovnání se SRN o nic méně komplexní a bohatá a ţe menší
galerie, jakkoli se nenacházejí v soukromých, ale státních rukou, představují celkem svobodně
a s výrazným individuálním zabarvením díla moderních tvůrců. Období izolace od
mezinárodního dění a povinného společenského angaţmá umění označil za jednoznačně
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překonané a konstatoval, ţe nová tvorba se vyvíjí v úzké souvislosti s mezinárodním děním,
ale i ve znamení nového národního sebevědomí a přihlášení se k vlastním tradicím. 677
Po úspěchu Profile V hostila Bochum v roce 1966, souběţně s výstavou 14 Grafiker
aus Prag v Essenu, přehlídku československé uţité grafiky. Zúčastnilo se jí 23 umělců s 226
díly a nejen v SRN a opět se jednalo o výjimečně reprezentativní kolekci. Jako součást právě
módní východoevropské resp. československé kulturní vlny překonala znovu všechna
očekávání co do návštěvnosti i pozitivního ohlasu.678 Peter Leo v jejím katalogu konstatoval,
ţe československá grafika, známá především z kniţních výstav ve Frankfurtu nad Mohanem a
Lipsku, má v posledních letech celkově vynikající úroveň a v Německu skvělou pověst.679
Vyzdvihl především dílo Františka Muziky, Karla Svolinského, Jiřího Koláře, Adolfa
Hoffmeistera nebo Jana Kotíka, které označil za přední pokračovatele velké tradice české
grafické školy, reprezentované dříve jmény Alfonse Muchy či Vojtěcha Pressiga.
Poznamenal, ţe po letech 1950 aţ 1955, kdy tato tradice nebyla rozvíjena, začal Svaz
československých výtvarných umělců znovu podporovat kvalitní tvorbu plakátů (zejména
filmových), kniţních obalů, přebalů gramofonových desek, kalendářů, pohlednic a dalších
předmětů denní potřeby. Leo do výstavy úmyslně nezahrnul plakáty s politickou tématikou se
zdůvodněním, ţe západoněmecké publikum by jim zřejmě tak dobře nerozumělo. 680 A jak
zhodnotil Peter Riese, bochumská přehlídka československé uţité grafiky, která byla vůbec
první expozicí svého druhu i pro praţské organizátory, pomohla opravit názor, ţe ve východní
Evropě patří výsadní postavení na tomto poli polské produkci. 681
Städtische Kunstgalerie uspořádala také jako první německé muzeum na jaře a v létě
1966 samostatné výstavy dvěma československým sochařům Vladimíru Preclíkovi a Janu
Koblasovi, čímţ jim otevřela dveře na další mezinárodní akce. Přehlídka díla tehdy 33letého
Koblasy se uskutečnila ve dnech 5. června aţ 17. července 1966. Peter Leo v jejím katalogu
výslovně zmínil, ţe impulsem pro vystavení větší Koblasovy kolekce z posledních let byla
jeho účast na výstavě Profile V, na níţ se představil čtyřmi objekty, které podle odborníků
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reprezentují některé typické znaky české sochařské školy. Celkem mohli návštěvníci galerie
shlédnout 21 jeho plastik, deset obrazů a cyklus kreseb pod názvem Apokalypsa.682 Vedle
soudobých tvůrců věnoval Peter Leo od poloviny 60. let také velkou pozornost dílu klasika
české moderny Oto Guttfreunda, jehoţ soubornou výstavu se mu nakonec podařilo v Bochumi
uskutečnit jiţ s počínající normalizací, na přelomu let 1969 aţ 1970. 683

4.2.3. Recepce západoněmeckého umění v ČSSR
Podobný zájem jako československé umění v SRN vzbuzovala i západoněmecká
tvorba v tehdejším Československu. Přesto, ţe samotní Němci si byli vědomi faktu, ţe po
césuře nacistického reţimu a druhé světové válce dlouho nehráli vedoucí úlohu ve vývoji
světového výtvarného umění, 684 měl Bonn přirozeně zájem na rozvoji domácí tvorby i o jejím
zdárném pronikání do zahraničí, zejména do zemí, kde naráţela na pozitivní odezvu. Bohumil
Černý ve svém výše citovaném „cestopise“ z bonnské republiky Mezi Labem a Rýnem
projevil o místní výtvarný ţivot zájem a stručně poznamenal, ţe tam vládnoucí bezpředmětné
malířství je vedle atonální hudby nejpříznačnější pro atomovou dobu, která „vymknutá
z kloubů šílí“ a ţe Němci sáhli po abstrakci hned poté, co se vymanili z pout nacistické
estetiky. Po krátkém návratu k tradicím domácí avantgardy podle jeho slov celkem bez potíţí
vpluli do hlavního proudu soudobého umění a jejich snaţení je (podobně jako v jiných
zemích) více neţ kdy dříve podporováno i ze strany státu, který například do projektů
veřejných staveb automaticky započítává procento nákladů na jejich výtvarnou výzdobu.
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Postoj běţných občanů k moderně pak hodnotí tak, ţe ne všichni jí rozumějí, ale
přinejmenším si zvykají. 685
Lidé, kteří přiváţeli díla západoněmeckých tvůrců do tehdejšího Československa,
hodnotili místní atmosféru jako velmi vstřícnou k Západu a modernímu umění, a to zejména
ve srovnání s NDR. Konstatovali, ţe v zemi panuje velký stesk po napojení na tradiční
kulturní Evropu a hlad po informacích o soudobém vývoji, který se projevuje mimo jiné
četnými pozváními zahraničních návštěvníků na nejrůznější společenské akce. 686 Z některých
dobových článků zazníval aţ sentimentální podtón, vyjadřující jistou míru ţárlivosti na
kulturní boom v některých zemích východní Evropy.687 Jednou z prvních vlaštovek na poli
malých soukromých akcí byla v roce 1965 samostatná výstava malíře Reinholda Koehlera,
která patřila mezi vůbec první ukázky tvorby západních umělců v tehdejší ČSSR a prý ve své
době v praţských intelektuálních kruzích vyvolala senzaci. 688 S pozitivní odezvou se setkala i
výstava sochaře Otta Herberta Hajka, kterou v dubnu 1966 hostila praţská Špálova galerie a
v červnu téhoţ roku bratislavský Dům kultury a která se uskutečnila za spolupráce se Svazem
československých výtvarných umělců a Svazem slovenských výtvarných umělců. 689
Díky této mimořádně vstřícné atmosféře se podařilo zorganizovat i velkou reciproční
výstavu s bochumskou Städtische Kunstgalerie, ačkoli její ředitel Peter Leo prý původně
s ţádnou výměnou s ČSSR nepočítal. 690 Přehlídku Umění Německé spolkové republiky
(Kunst der BRD), uspořádanou ve spolupráci s Artcentrem a Svazem československých
výtvarných umělců, hostily na jaře roku 1967 postupně Praha, Brno a Bratislava. Jednalo se o
první a jedinou velkou oficiální výstavu západoněmeckého umění v ČSSR do roku 1968 a její
návštěvnost dosáhla úctyhodného počtu 12.000 lidí. 691 Cílem jejích kurátorů v čele s Peterem
Leem bylo poskytnout místnímu publiku poskytla zevrubný přehled o podobě a rozmanitosti
německé umělecké scény po roce 1945. Chyběla jen díla a směry, které bylo z jejich podstaty
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nemoţné či obtíţné transportovat (především kinetické objekty, akční umění). 692 Leo v
předmluvě ke katalogu výstavy zdůraznil, ţe německé umění se po druhé světová válce znovu
zapojilo do širokého mezinárodního kontextu a ţe řeší stejné problémy, jako kultura v jiných
oblastech světa, často i podobnými výtvarnými prostředky a metodami. Stalo proto znovu
součástí světového jazyka, který pomáhá porozumění přes hranice společenských systémů. 693
Mezi umělce, zastoupené na výstavě, zařadil moderní klasiky Williho Baumeistera, Fritze
Wintera, HAPa Grieshabera či Ernsta Wilhelma Naye, surrealistu Richarda Oelzeho, ale i
mladší tvůrce jako Josepha Beuyse, Gerharda Richtera a Raimunda Girkeho nebo sochaře
Ottu Herberta Hajka a Norberta Krickeho. Celkem představilo Umění Německé spolkové
republiky 254 děl od 108 malířů a sochařů.
Výstava

byla

československou výtvarnou publicistikou hodnocena poněkud

rozporuplně. Jiří Padrta v časopise Výtvarné umění vyzdvihl, ţe na rozdíl od jiných velkých
souborů zahraničního umění, které Praha v posledních letech hostila, zahrnul tento
v pochopitelné redukci skoro celou šíři dobové produkce v SRN a dokázal mnohé seriózně
vypovědět i o

její historii a vývoji. 694 Jiní autoři ovšem zpochybňovali koncept velké

reprezentativní přehlídky, poskytující logickou, ale pouze „základní, aţ příliš objektivní
informaci“, pro mnohé navíc zcela nepřekvapivou.695 Podle těchto kritiků bylo na výstavě i
dílo zcela vynikajících jednotlivců zastoupeno jen několika objekty, coţ údajně deformovalo
představy o jejich významu pro celek německého umění, nechalo vyniknout tvůrčí průměr a
neukázalo jasně specifika německé tvorby. 696 Zazněly i hlasy, ţe německé umění dlouho jen
recipovalo výtvory hlavního světového uměleckého proudu a něco zcela nového a osobitého
začalo přinášet teprve v posledních letech – zejména v dílech düsseldorfské skupiny ZERO,
reprezentované Heinzem Mackem, Otto Pienem a Güntherem Ueckerem, jejichţ díla na
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výstavě z technických důvodů (převáţně pro rozměrnost a křehkost artefaktů či z důvodu
jejich zapůjčení na jiné akce) chyběla. 697 Výstavě byla vyčítána i koncentrace na klasické
umělecké artefakty, její údajně příliš retrospektivní ráz a celkově slabší úroveň sochařské
sekce. 698

4.2.4. Západoberlínská výstava Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
Nejdůleţitější výstavou československého umění v SRN mimo Porúří byla pak
Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Československé umění současnosti), sestavená
předním českým výtvarným teoretikem Jindřichem Chalupeckým pro západoberlínskou
Akademie der Künste. Tato kolekce, poskytující podobně jako bochumské Profile V přehled o
podobě moderního československého umění, ukázala podle dobových ohlasů i to, ţe mladá
umělecká generace reaguje na aktuální vývoj ve světovém výtvarném umění s čím dál větší
svobodou.699 Expozice se představila v Západním Berlíně ve dnech 17. července aţ 21. srpna
1966 a prezentovala především díla tehdejších výtvarných umělců mezi 30 a 60 lety věku
z nichţ se většina narodila nebo v té době tvořila v Praze700 (s důrazem na „nejpříznačnější a
nejţivější“ tendence a zastoupení těch mladších a úměrnou prezentaci různých tendencí,
technik a materiálů).701 Chalupecký pro ni vybral 200 děl od pouhých 32 osobností, jejichţ
dílo se pokusil představit ve větších ucelených souborech. Zastoupeni mezi nimi byli
697
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například Kamil Lhoták, Mikuláš Medek, Čestmír Kafka, Jiří Kolář, Karel Nepraš, Jaroslav
Voţniak, Zdeněk Sýkora, Albín Brunovský, Jan Kotík, František Gross či Hugo Demartini.
Ve svém průvodním textu k výstavě Chalupecký konstatoval, ţe československé
umění je ve světě málo známé proto, ţe se aţ na výjimky tradičně obracelo spíše na domácí
publikum a nemělo ambice působit i za hranicemi. Zamyslel se i nad odlišným postavením
umění v socialistickém státě, kde podle jeho slov tvorba nebyla vystavena komerčnímu tlaku
a nestávala se bezprostředním předmětem finančních spekulací ani ukazatelem společenské
prestiţe, ale podléhala státním regulacím, protoţe jí byla přisuzována velká morální a
ideologická hodnota. Za největší hrozbu pro moderní umění nicméně neoznačil státní dohled
(například v podobě odsouzení „formalistického“ umění), ale racionalismus moderní
společnosti, která umění povaţuje sice duchovně a materiálně cenné, ale v zásadě zbytné.
Díla, která vznikla v 50. letech v Československu na státní objednávku označil za bezcenná a
upozornil na to, ţe místní produkci vrátila zpět na světovou úroveň aţ mladší generace, která
se od roku 1957 začala sdruţovat do uměleckých skupin, pořádat veřejná vystoupení a
expozice.702
Na přípravě výstavy Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart se po dva předchozí
roky podílely praţské Artcentrum, vojenská mise v Západním Berlíně a Dům československé
kultury, sídlící ve východní části rozděleného města. Vojenská mise i ministerstvo zahraničí
se dopředu podrobně informovaly o charakteru Akademie der Künste, a po jejím zhodnocení
jako údajně levicově liberální instituce, blízké SPD, řídící se seriózními uměleckými hledisky,
otevřené spolupráci se zeměmi socialistického bloku a orientované na „pokrokové“
společenské síly, ji označily za vhodného partnera pro pořádání výstavy a celý projekt
schválily. Nadále se ovšem snaţily do dění zasahovat, například ovlivňovat podobu výstavy,
počet členů československé delegace, vyslaných na zahájení akce či jejich vystoupení na
setkání s tiskem. 703 Mimořádná pozornost byla přehlídce věnována proto, ţe byla nejen
jednou z vůbec největších akcí svého druhu v zahraničí (a bezpochyby nejvýznamnější toho
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roku), ale zároveň první reprezentativní výstavou výtvarného umění východní země
v Západním Berlíně. 704
Ohlas Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart byl vzhledem k okolnostem
mimořádný jiţ na začátku výstavy. Její vernisáţe, na níţ zazněly projevy Chalupeckého,
tehdejšího předsedy Svazu československých výtvarných umělců (SČSVU) Stanislava
Libenského705 a berlínského senátora pro vědu a umění Wernera Steina, se zúčastnilo několik
stovek pozvaných hostí a hned při ní se prý zcela výjimečně prodalo 11 děl, o další z nich se
přihlásili váţní zájemci včetně samotného ředitele Akademie der Künste Hanse Scharouna.706
O nepolevujícím zájmu o výstavu ze strany praţského ministerstva zahraničí svědčí i fakt, ţe
ve svém archivu za pomoci vojenské mise shromáţdilo o akci rozsáhlý materiál, čítající i
doslovné překlady více neţ dvacítky reakcí a kritik v západoněmeckém, západoberlínském a
švýcarském tisku. Z nich vyplývá, ţe o výstavě obsáhle referovala celá řada velkých periodik,
včetně Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Der Tagesspiegel

i dalších médií.

Převládaly velmi pozitivní ohlasy v tom smyslu, ţe se československá tvorba osvobodila od
jha socialistického realismu a našla své místo na světové kulturní scéně. 707 Například
redaktorka berlínského deníku Der Abend ve své recenzi poněkud překvapeně konstatovala,
ţe umění ČSSR je originální, ale zároveň se v zásadě neliší od sousední SRN, ţe se obě země
i přes letitou izolaci navzájem zas aţ tolik neodcizily a zůstávají přirozenými blízkými
evropskými sousedy. 708 Zpravodaj americké tiskové agentury United Press International
(UPI) rovněţ konstatoval, ţe rozdíl mezi rozpětím západoněmecké (respektive jakékoli
západní) a československé tvorby je stěţí rozpoznatelný a prohlásil, ţe výstava vzbudila úţas
a zaplnila bílé místo v kulturním povědomí o ČSSR, z níţ se jiţ dříve proslavilo divadlo, film
704
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a jazzová hudba. 709 Překvapení nad absencí umění socialistického realismu vyslovili i dva
berlínští publicisté, kteří jinak k celé přehlídce zaujali kritičtější postoj a hodnotili ji částečně
jako nepříliš originální a chtěnou demonstraci liberální kulturní politiky Prahy. 710 Řada
recenzentů pak vyzdvihla Chalupeckého text v katalogu výstavy, ve kterém se autor se
značnou otevřeností vypořádal s uměleckou nesvobodou Československa 50. let.711 Za
specifika československé tvorby pak němečtí publicisté nejčastěji označovali její rozmarnost,
lyričnost, sklon ke zlehčení, vtipu, gagu či mírné melancholii. Někteří zároveň konstatovali,
ţe úroveň československé výtvarné produkce musí být zahanbující pro sousední socialistickou
NDR, kde na kulturním poli stále vládne rigidní státní dohled. 712 Šíři a rozmanitost
československé tvorby pak někteří vnímali i jako důkaz, ţe socialismus na jedné a umělecká
velkorysost na druhé straně jsou naprosto slučitelné. 713
Ve své závěrečné zprávě o výstavě shrnul Jindřich Chalupecký, jakým způsobem celý
projekt vznik. Podnětem k ní byla návštěva architekta Wernera Düttmanna a archiváře
Akademie der Künste Waltera Hudera v Praze, kde navázali první kontakty s místním
uměleckým

prostředím

a

pojali

myšlenku

uspořádat

reprezentativní

výstavu

československého umění, které se později dostalo podpory i ze strany Hanse Scharouna.
Chalupecký poznamenal, ţe československá vojenská mise v Západním Berlíně byla
k plánování akce přizvána od samého počátku a zmínil se i o jistých třenicích s jejími
pracovníky. Ti se podle něj například pozdě ohradili proti koncepci výstavy, kterou
navrhovali pojmout jako retrospektivu posledních 30 let kulturního vývoje. Vysloveně si pak
stěţoval na spolupráci s východoberlínským Domem československé kultury, zejména jejím
spolupracovníkem Čadkem, který zřejmě podobně jako další jeho kolegové s celou akcí úplně
nesouhlasil a snaţil se její průběh svým způsobem (pasivitou či obstrukcemi) mírně sabotovat.
Kromě těchto skutečností zmínil Chalupecký například i dobově podmíněné potíţe
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s dopravou výstavy do Berlína, kdy se mimo jiné řešilo, zda „pojede“ přes území SRN a její
koridor východním Německem, nebo skutečnost, ţe s ubytováním československé delegace
pomohl přesto, ţe se jednalo o akci v Západním Berlíně, svaz výtvarných umělců NDR. 714
Velmi kriticky pak Chalupecký hodnotil činnost zástupců praţského Artcentra, které vinil
z toho, ţe kvůli své lhostejnosti a nekompetenci zvládli prodat jen zlomek vystavených děl, o
která byl mezi německými galeristy a sběrateli velký zájem. 715
Jako relikt z doby „nejstudenější“ studené války pak dnes působí závěrečná zpráva o
výstavě vypracovaná československou vojenskou misí a podepsaná jejím tehdejším vedoucím
Oldřichem Křepelákem. Její autor či autoři konstatovali, ţe se přehlídka setkala s rozsáhlou a
vesměs pozitivní publicitou, která ovšem československý výběr chválila převáţně z
„burţoazních hledisek“. K ţádné kulturní akci prý do té doby negratulovalo československým
reprezentantům tolik diplomatů západních zemí a reprezentantů veřejného ţivota v Západním
Berlíně. Ti výstavu ale údajně komentovali především jako důkaz o svobodě tvorby v ČSSR,
moţnosti celkové reorientace Československa na Západ a jeho jednoznačné přináleţitosti
k západnímu kulturnímu okruhu, případně jako potvrzení teze, ţe kultura nezná hranic a
působí i přes hranice společenských systémů.
Z hlediska československých diplomatů tedy výstava měla pro politiku Prahy
negativní přínos, neboť nepodpořila její kulturní cíle a dala „nepřátelské propagandě do rukou
vítané argumenty“, navíc kvůli místu svého konání mohla výrazně popudit „bratrskou“ NDR.
Pracovníci mise z této zkušenosti v roce 1966, tedy pouhé dva roky před Praţským jarem,
vyvodili závěr, ţe napříště by o konání jakýchkoli podobných akcí v Západním Berlíně mělo
být rozhodováno jen prostřednictvím širokého politického grémia a na základě čistě
ideologických kritérií. 716
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4.2.5. Československo a documenta
Na sklonku 60. let pronikli českoslovenští umělci i na prestiţní mezinárodní přehlídku
documenta, kterou hostil

od roku 1955 s velkým úspěchem v několikaletém intervalu

hesenský Kassel. Akce, která je dodnes svým významem srovnávána s Benátským bienále, se
od svých počátků setkávala se širokým ohlasem.717 Jiţ první její první ročník, nabízející
přehled (a v německém prostředí i rehabilitaci) moderního umění 718 přilákal do
rekonstruovaného Musea Fridericiana a přilehlých prostor velký počet návštěvníků.
V polovině 50. let přehlídka, jejíţ tvůrci se jasně distancovali od nacistického vkusu a
socialistického realismu, přirozeně prezentovala pouze západní tvorbu a soustředila se
především na abstrakci, povaţovanou za předobraz demokratického světového umění.719
V tomto duchu se nesla i II. documenta, která v červenci aţ říjnu 1959 přilákala 134.000 lidí,
představila na 1700 děl 326 umělců z 23 zemí720 a jíţ jasně dominovaly velké instalace
amerických pláten.721 V rámci rozlehlé výstavy se však našel i relativně menší prostor, na
kterém poodhalily tajemství své tvorby některé země východní Evropy. Polsko, ČSSR,
Rumunsko a Maďarsko dodaly na výstavu celkem 19 obrazů a dvě plastiky, z českých umělců
se zde objevila díla Josefa Šímy a Toyen. Jejich tvorba, podobně jako dílo dalších umělců
bylo na Západě v té době prakticky neznámé a nevyvolalo ani ţádnou zvláštní pozornost. 722
Na další documentě v roce 1964, které dominoval zejména pop-art a kinetické umění,
se představilo jiţ 1414 děl 298 umělců. Výstavu, která hostila například poměrně početný
polský soubor a jeţ se obešla bez československé přítomnosti, shlédlo na 200.000
návštěvníků.723 Teprve na IV. documentě v červenci aţ říjnu 1968, poznamenané atmosférou
revolučního roku, se ČSSR přes znovu jasnou dominanci Západu v čele s USA relativně
prosadila. Na rozsahem poněkud menší přehlídce, která představila tisícovku děl 150 umělců
717
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17 národností a přivítala na 207.000 hostí, 724bylo Československo zastoupeno jako jediná
země východního bloku, a to díky dílům Milana Dobeše, Zdeňka Sýkory a Jiřího Koláře. 725
Poslední jmenovaný z nich, kterému byl na výstavě věnován vlastní kabinet, vzbudil svými
originálními koláţemi a polepováním předmětů denního ţivota (lţičky, vidličky, nůţky,
jablko) největší pozornost.726 Čeští publicisté si ve svých reakcích na výstavu, které byly
v tomto

roce

přirozeně

poměrně

četnější

neţ

v letech

předcházejících,

všímali

československého zastoupení, ale komentovali i sestavení celé kolekce. Rudé právo se
pozastavilo nad nerovnoměrnou reprezentací jednotlivých zemí či údajně silně komerčním
rázem akce, zaměřené podle jeho vyjádření zejména na spektakulární výtvory a

nové

výkřiky, které si ţádá umělecký trh. 727 O koncepčních sporech, které v roce 1968, kdy
výraznou krizí prošlo i Benátské bienále, silněji neţ jindy provázely celou výstavu,
informoval ve Výtvarné práci i Hans-Peter Riese728 a v rozhovoru jejich existenci potvrdil i
sám Jiří Kolář. Ten označil celkovou myšlenku tak ohromné přehlídky soudobých aktuálních
tendencí a snahy o jejich typické zastoupení za vůbec problematickou. Kolekci
z Československa, reprezentovaného pouhými třemi umělci, označil přirozeně za velmi
neúplnou, podobně jako zastoupení jiných zemí. Zároveň konstatoval, ţe autoři výstavy
nevybírali exponáty podle národnosti umělců, ale podle jejich příslušnosti k jednotlivým
směrům a jejich vhodnosti pro dané výstavní prostory. 729 Přes tyto výtky k samotné výstavě
byla pro Koláře jeho účast na IV. documentě nedocenitelnou příleţitostí, jak představit své
dílo světové veřejnosti. Krátce po Kasselu si jeho tvorba našla cestu například do
norimberského Künstlerhausu či do Hannoveru. Němečtí odborníci a sběratelé oceňovali
především neobyčejnou rozmanitost jeho díla a svébytný rukopis, které mu zajistily
„privilegované postavení v mezinárodním umění, minimálně v německém“. 730
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4.3. Závěr
Z bliţšího pohledu na jednotlivé akce, které se uskutečnily v rámci kulturní výměny
mezi Československem a SRN v 60. letech, lze vyvodit, ţe se vzájemná interakce od
počátečního překvapeného poznávání vyvinula přes stálou existenci ţelezné opony v relativně
intenzivní kulturní provoz mezi dvěma sousedními, historicky si blízkými zeměmi. Tento
provoz sice zůstával nadále omezený politickými zásahy nebo minimálně pokusy o ně
(například schvalovacími procedurami na československé straně či rozhodováním o finanční
podpoře v Bonnu), či technickými obtíţemi (s transportem, distribucí, vízovými a devizovými
opatřeními) postupem let se však čím dál více od mocenských struktur emancipoval. Jasně
patrné je to i z dobové umělecké publicistiky, v níţ postupem času nad úvahami politického
rázu plně převáţila čistě estetická kritéria a aţ na úplné výjimky vymizely úvahy o rozdílech
mezi „kapitalistickým“ a „socialistickým“ přístupem k umění.
Při prvních kontaktech a projektech zjišťovali jejich účastníci s údivem, ţe obraz
sousední

země

zdaleka

neodpovídá

jednoduchým

propagandistickým

schématům

nakresleným studenou válkou. Českoslovenští intelektuálové a umělci se za hranicemi
setkávali s partnery, kteří se na rozdíl od většiny německé společnosti stavěli jednoznačně
kriticky k dědictví nacismu a dokázali pojmenovat i palčivé problémy společnosti
„hospodářského zázraku“, Němci byli naopak často zaskočeni šíří, pestrostí, otevřeností a
modernitou československého kulturního provozu. Oběma stranám tato konfrontace
s odlišným společenským modelem nabízela moţnost zamyslet se nad vlastním postavením,
nezřídka docházelo i k tomu, ţe si jednotlivci reálnou situaci za hranicemi poněkud
idealizovali. Tato skutečnost se projevila zejména v úvahách západních intelektuálů o
socialistickém modelu dotování kultury, při nichţ se často opomíjelo, ţe postavení umělce
zůstávalo zcela vrtkavé a závislé nikoli na kvalitě jeho díla, ale na momentálním politickém
ovzduší nebo byrokratickém rozhodnutí svévolně si počínajících jedinců. Obě strany se
ovšem bezvýhradně shodly na kritice údajně neúměrného komerčního tlaku, kterému
podléhala kultura na Západě. Spojoval je také záţitek obtíţného a postupného návratu na
světovou kulturní scénu, kterým západní Německo prošlo po pádu nacistického reţimu a
ČSSR po konci stalinismu. Tyto césury pak byly vnímány jako mimořádná vybočení, po
kterých se obě země dokázaly vrátit zpět do hlavního evropského kulturního proudu, jehoţ
součástí byly po dlouhá staletí.
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Postupující poznání pomohlo odbourat předsudky a na běţné lidské úrovni do značné
míry zlepšit vzájemné vztahy, zatíţené hypotékami historického soupeření, nacistickou
okupací Československa, vysídlením Němců i studenoválečným nepřátelstvím a izolací.
Kultura v tomto směru uspěla na poli, na kterém dlouhá léta vysoká politika a diplomacie
nedosáhly sebemenšího pokroku. Podařilo se jí v očích řady lidí rehabilitovat konkurenční
společenský model, zvýšit jeho prestiţ a představit jej jako moţnou alternativu k tomu
vlastnímu či zdroj inspirace pro jeho zefektivnění. Československou stranu obecně fascinoval
zejména západoněmecký hospodářský úspěch, jehoţ prvky se snaţila implantovat do
socialistické ekonomiky, západní Němce například systém uměleckého vzdělávání, podpory
začínajících tvůrců a státních dotací kulturního provozu. Obzvlášť patrný byl tento moment
v kinematografii, která v Československu 60. let procházela výrazným rozkvětem v v SRN
naopak vleklou krizí.
Československá kulturní ofenzíva dokázala v 60. letech změnit pohled Západu na
socialistický blok jako zpátečnický ideologický monolit a podnítila zájem o svoji tvorbu,
kterou dokázala za hranicemi vzhledem k okolnostem (ekonomická nerovnováha, „módní“
československá vlna) celkem efektivně zpeněţit. Zisk jí přitom nepřinášel jen export
jednotlivých artefaktů do zahraničí, ale i import uměleckých děl, který generoval další příjmy
pro státní kasu (například v podobě vstupného na zahraniční snímky a další akce). Poznání, ţe
umění, osvobozené ze jha stalinské sluţebnosti a patosu „snáší zlatá vejce“ a zlepšuje obraz
země v zahraničí, vedlo stát v průběhu let k větší toleranci vůči jeho tvůrcům a rozšiřování
mantinelů povolené estetiky. Úspěchy v SRN otevíraly československým malířům, filmařům
či literátům nejenom cestu dále na Západ, ale výrazně jim usnadňovaly i situaci doma. Celá
řada děl byla komunistickou byrokracií vzata na milost teprve poté, co sklidila vavříny na
mezinárodním fóru. Jako průvodní texty k československým prezentacím v zahraničí vznikly i
některé průlomové publikace o moderním umění, společná vystoupení dokázala stmelit i
samotné umělce.
Německo-německou situaci a postavení „bratrské“ NDR brala československá strana
v potaz zejména v souvislosti se Západním Berlínem. V otázce rozděleného města nadále
lpěla na teorii „tří států“ a vyhýbala se akcím či aktivitám, které by ji jakkoli torpédovaly.
Ohled na NDR byl hlavní příčinou československé neúčasti na festivalu Berlinale i
zamítavého postoje Prahy k projektům, které by zahrnovaly současně Západní Berlín i SRN
(například putovní výstavy, souvislá umělecká turné). Podstatná zůstávala tato problematika i
pro SRN. Západoberlínský senát například jasně zamítl československou ţádost o zřízení
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pobočky svého kulturního domu, působícího na východě města – neboť by to v jeho očích
indikovalo přináleţitost Západního Berlína k NDR.731
Československá strana vyuţívala čas od času Východní Berlín i pro konzultace při
výběru západoněmeckých kulturních partnerů. Politická hlediska však i v tomto ohledu
postupem času ustupovala ţivelnému rozvoji kulturní interakce, s níţ anachronicky působící
aktivity či vyjádření některých

diplomatů a úředníků nedokázaly drţet krok. Postavení

stranických ideologů sice zůstávalo nadále velmi silné, umělečtí pracovníci si však mohli
dovolit při koncepci jednotlivých akcí do značné míry ignorovat jejich výtky a případně se s
kritikou obrátit na nadřízené orgány. Některá zamítává úřednická stanoviska měla pouze
odkladný charakter. Z cestovních zpráv většiny kulturních pracovníků postupně mizely i dříve
vyţadované informace, například o kontaktech s místními politiky či s kruhy československé
emigrace. Celý rozhodovací proces o hranicích „socialistického“ umění však zůstával zcela
záhadný a neprůhledný, velkou roli v něm kromě ideologických hledisek hrály i mocenské
boje a osobní konexe.
První kontakty často navazovali z německé strany lidé levicově smýšlející, případně ti,
kteří měli v českých zemích své kořeny. Při cestách do tehdejší ČSSR se jim dostávalo
vlídného přijetí a setkávali se s velkým zájmem o poznání situace v SRN a celém západním
bloku. Na velké akce (reprezentativní výstavy, festivaly) často navazovalo rozvíjení další
výměny na lokální či osobní úrovni (individuální prezentace v soukromých galeriích,
filmařská spolupráce). Čilá komunikace v jazyce umění, srozumitelném přes politické i
geografické hranice, byla přerušena teprve s nastupující normalizací.
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Errichtung eines Kulturhauses der ČSSR in Berlin (West), 11. května 1970, PA AA B 42/1329
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5. Závěr
5.1. Posun ve vztazích SRN a ČSSR v 60. letech
Německo – české (respektive československé) vztahy se v 50. letech 20. století ocitly
v jedné z nejtemnějších fází v celé své historii. Během několika desetiletí je zatíţilo vzájemné
soupeření o dominanci v českých zemích, okolnosti vzniku, existence a rozpadu první
republiky, tragické události války a okupace, trauma odsunu německé menšiny a v neposlední
řadě

léta

studené

války,

provázená

hlubokou

nedůvěrou

a

nepřátelstvím

mezi

Československem a SRN.
V letech 60. došlo z řady různých příčin k objektivnímu zlepšení vztahů obou zemí.
Jeho prvotním impulzem byla bezpochyby změna mezinárodní situace, v níţ „horkou“ fázi
studené války, charakterizovanou vojensko-strategickým soupeřením vystřídala v bipolárním
světě fáze éra ekonomicko-ideologické konkurence, provázená přesunutím přímých konfliktů
na světové periferie. V SRN i ČSSR se také v daném období po víceméně nehybných 50.
letech přes odlišnosti jejich politických systémů projevily snahy po reformách a společenské
změně. Jejími hlavními nositeli byli intelektuálové, umělci a nastupující mladá generace, kteří
na Západě i Východě shodně vystupovali proti ustrnulým společenským strukturám a zaţitým
pořádkům. Obě tato reformní hnutí reagovala na ekonomické problémy svých zemí a stavěla
se proti opomíjení a zamlčování zločinů minulosti – německého nacismu a československého
stalinismu. V SRN se terčem kritiky staly zejména konzervativní tendence Adenauerova
reţimu (snahy o omezení svobodných médií, fanatický antikomunismus, komerci a silný
konzumerismus), v Československu pak komunistická cenzura, omezování tvůrčí svobody a
ekonomické problémy socialismu.
Skutečné změny se však ve vysoké politice prosazovaly jen velmi pozvolna.
V Československu došlo k zásadním přelomům v kulturní a ekonomické oblasti v letech
1956, 1963 a 1968. Po celou tuto dobu (s výjimkou krátkého období Praţského jara) však u
moci zůstávalo konzervativní promoskevské vedení v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ
a prezidentem Antonínem Novotným. Praţská politická reprezentace byla svolná k jistým
koncesím v ekonomické a kulturní oblasti, v otázkách zahraniční a domácí politiky však
zůstávala zcela nehybná. V SRN naznačil moţné změny odchod kancléře Adenauera v roce
1963, k zásadním pokrokům (zejména v takzvané východní politice) došlo však aţ za vlády
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velké koalice v letech 1966 aţ 1969, respektive aţ za sociálně-liberální koalice, vládnoucí od
roku 1969. V Československu skončilo hledání alternativy ke stávajícímu nepruţnému
socialistickému zřízení mocenským zásahem Moskvy a jejích spojenců a nástupem
normalizačního reţimu počátkem 70. let. V SRN získala mandát k uskutečnění změn jiţ
zmíněná sociálně-liberální koalice, vedená kancléřem Willy Brandtem, která je v následujíce
letech s většími či menšími úspěchy uváděla do praxe.
Nejednalo se pouze o změny politického, ale celospolečenského charakteru. Jiţ
v průběhu 60. let v obou zemích výrazně vystoupila mladá, relativně vzdělanější generace,
která se silně vymezila vůči generaci svých rodičů, jejíţ ţivotní postoje se utvářely za období
poválečné nouze a „budovatelského“ úsilí 50. let. Tradiční formy organizované zábavy
nahradila jiným ţivotním stylem a přijetím nových uměleckých a společenských vzorů. Tento
vývoj probíhal do značné míry paralelně v „kapitalistické“ SRN i tehdejším Československu.
K dalšímu sblíţení a vytváření vztahů mezi oběma zeměmi přispělo i uvolnění pravidel pro
cestování a vízových povinností a rozvoj oboustranné kulturní výměny, zaloţené na interakci
mezi podobnými uměleckými směry a tendencemi, které se s mírnými časovými posuny
v obou zemích shodně prosazovaly. Umělecké obce, čerpající inspiraci z hlavního světového
kulturního proudu, se v ČSSR i SRN v dané době navíc značně emancipovaly a etablovaly se
jako významné společenské faktory, zasahující svým významem i do politického dění.
V 60. letech se mezi oběma zeměmi rozvinula výrazně asymetrická 732, ale široká
kulturní výměna. Byla o to podstatnější, ţe vztah jejich politických reprezentací zůstával
mrazivý a mezi Prahou a Bonnem neexistovaly oficiální styky, které byly z důvodů plné
závislosti Československa na politice Moskvy, tlaku jejího spojence Německé demokratické
republiky, trvání Prahy na vyřešení otázky Mnichovské smlouvy a nepruţnosti bonnské
Hallsteinovy doktríny navázány aţ v roce 1973.

732

Vzájemné styky se vyznačovaly výraznou převahou československého exportu a byly podobně jako vztahy

politické charakterizovány zásadně větším významem silné SRN pro ČSSR, neţ malého sousedního
Československa pro Bonn, který v rámci socialistického bloku řešil zejména vztahy se SSSR, NDR a Polskem
(viz výše).
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5.2. Kultura jako relevantní faktor ve vztazích obou zemí
Lze tedy na základě vývoje styků mezi ČSSR a SRN ve zkoumaném období
konstatovat, ţe kultura funguje jako svébytný a relevantní faktor v mezinárodních vztazích?
Zcela jistě ano, ale působí jako element do značné míry nevypočitatelný a z hlediska státní
moci nespolehlivý. Tato nespolehlivost vyplývá ze samotné podstaty kultury, která se vzpírá
plné kontrole, ţije vlastním ţivotem a často produkuje i díla či polemiky, které jsou v přímém
rozporu se zájmy vládnoucí vrstvy. Právě tato distance aţ opozice vůči denní politice prospívá
kvalitě kultury a napomáhá jejímu mezinárodnímu prosazení, 733 které se často odehrává
prostřednictvím nezávislých intelektuálů a pracovníků, jejichţ sítě zásadně nerespektují
hranice mezi státy a politickými systémy ani vládní strategie. Rigidní a neplodná stalinská
kulturní politika 50. let se stala důkazem, ţe moc nemůţe dlouhodobě diktovat estetická
měřítka a opomíjet vkus a preference domácího ani zahraničního publika a ţe
z ekonomických ani prestiţních důvodů není přípustné, aby stát vyráběl nebo dokonce
vyváţel kulturní statky, o které nikdo nejeví zájem a není za ně ochoten zaplatit.
V rozporu s přesvědčením realistických a neorealistických teoretiků mezinárodních
vztahů, kteří své učení zakládají na jednoznačné dominanci materiálních a mocenských
aspektů politiky (zejména vojenské síly) a suverénních států jako jejích hlavních a sobeckých
aktérů, však kulturní interakce dokáţe působit velmi silně. 734 A to zejména v situacích, kdy se
pro její rozvoj vyskytnou příznivé podmínky a klasická diplomacie je z nějakého důvodu
paralyzována. V těchto případech působí v víceméně souladu s konceptem pokračovatele
liberálně-ideologické tradice teorie mezinárodní politiky735 Josepha S. Nye jako tzv. měkká
733

Jak upozorňuje Liehm (2002, 111), dobrá kultura a umění jsou vţdycky nějak „proti“.
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Viz kapitola 1.5. Kultura v mezinárodních vztazích; Schneider in Melissen 2005, 16; také Pasic in

Lapid/Kratochwil 1996, 85; Volker Rittberger, Auswärtige Kulturpolitik – ein Stiefkind der Forschung,
http://www.ifa.de/i/dakp_rittberger.htm; Noya 2005, 55-56
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Zástupci této tradice přisuzují kultuře v mezinárodních vztazích výrazně větší relevanci. Vycházejí

z existence světové civilizace a předpokládají moţnost pokroku, poučení z chyb minulosti, trvalého mírového
souţití a funkční spolupráce mezi lidmi, státy a národy. Zároveň odmítají jednoznačnou dělící čáru mezi domácí
a zahraniční politikou a zpochybňují realistickou premisu o roli státu jako výlučného aktéra mezinárodního dění,
částečně i jeho proklamovanou absolutní racionalitu (neboť je podle nich konglomerátem různých subjektů a
zájmů, které hledají za hranicemi kaţdý vlastního spojence). Zdůrazňují také roli nadnárodních a nevládních
institucí, vnitrostátních subjektů, firem, jednotlivců a veřejného mínění v mezinárodních vztazích a nepovaţují
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síla (soft power). Tato síla se na rozdíl od klasické ekonomické či vojenské síly (hard power)
neprojevuje prostřednictvím plateb či hrozeb a na základě násilného přemáhání, ale na
základě pozitivního přesvědčování (upoutání, zaujetí) zahraničního partnera a dokáţe být o to
účinnější. 736 Uplatňuje se do značné míry mimo státní struktury, které její rozvoj pouze více či
méně tolerují, a mezi její výhody patří, ţe nepřináší pouze momentální, ale dlouhodobý a
trvalý přínos pro zemi, ze které vychází. Kulturní dialog nenabízí zázračná řešení pro případ
náhlých krizí, dokáţe však vytvářet příznivou rámcovou atmosféru, transportovat důleţité
schopnosti a zkušenosti a redukovat negativní stereotypy mezi lidmi a národy. 737
Umělecké a myšlenkové bohatství států je sice primárně nemateriální povahy, ale
dokáţe generovat i zcela materiální zisky. Bylo důleţitým atributem velmocí jiţ od antiky a
schopnost šířit vlastní kulturu a získávat pro ni příznivce za hranicemi svědčí o síle a moci
jednotlivých zemí dodnes. 738 Atraktivita, kterou stát vyzařuje navenek, můţe být velkou
konkurenční výhodou v soupeření lokalit o uplatnění jejich výrobků na světových trzích i
v soutěţi o příliv nového vědeckého, hospodářského a kreativního potenciálu či při rozvoji
lukrativního turistického ruchu. V neposlední řadě dokáţe kulturní produkce či její aplikované
sloţky (průmyslový design, uţitá grafika, architektonické návrhy apod.) přinášet zemi přímý
ekonomický profit.
Jaké konkrétní zisky přinesl tedy kulturní export v 60. letech tehdejšímu
Československu a Spolkové republice Německo? Jejich rozmanitý kulturní dialog, vznikající
víceméně za pasivního přihlíţení ze strany úřednických aparátů, dokázal bezpochyby výrazně
zvýšit informovanost o sousední zemi, zintensivnit osobní interakci mezi jejich občany,
oboustranný turistický ruch i ekonomickou spolupráci. Přesto, ţe se na nejvyšší, diplomatické
úrovni se ve vztazích Praha – Bonn v dané době téměř nic nezměnilo, poklesla také výrazně
míra vzájemných antipatií a vzrostla tolerance vůči „konkurenčnímu“ společenskému modelu.
politicko-bezpečnostní rovinu vztahů za vţdy rozhodující. Blíţe viz kapitola 1.5. Kultura v mezinárodních
vztazích.
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Nye 2004, 1-7, 9, 11

737

Mitchell 1986, 13-14
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Jak jiţ bylo zmíněno výše, například historik Jan Křen (2006, 150-1) konstatuje, ţe na počátku 60. let mělo

Rádio Luxembourg hrající populární a rockovou hudbu, patrně větší vliv na příklon Čechoslováků k západním
vlivům neţ Svobodná Evropa.Pro šíření amerického kultury se zase vţil termín cocacolonization, neboli
kolonizace světa prostřednictvím populárních produktů včetně oblíbeného nápoje. Za hranice německého
mocenského vlivu byla tradičně povaţována území „wo die deutsche Zunge klingt“, o dlouhodobé zkušenosti se
opírá i výrok „Wer deutsch spricht, kauft auch eher deutsch.“ (Kdo mluví německy, zároveň spíše německy i
nakupuje) Witte In Rittberger/Andrei in Maass 2005, 44.
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Kvalitní a rozmanitá kulturní produkce, vznikající za podpory, ale nikoli striktní reglementace
ze strany státní moci, navíc výrazně posílila mezinárodní prestiţ obou zemí. O mnoho více
toho však v zájmu vládnoucích reprezentací nemohl dokázat.
Československý kulturní boom v 60. letech rozhodně nepřesvědčil občany SRN o
atraktivitě novotnovského reţimu jako celku. Zvládl pouze vyzdvihnout některé jeho
elementy, které se minimálně části západních intelektuálů zdály inspirativní. Patřily mimo ně
pokusy o společenskou reformu a vytvoření „socialismu s lidskou tváří“ či rozsáhlý a
relativně benevolentní systém státní podpory kultury (včetně vzdělávání mladých autorů,
tvůrčích stipendií, financování jednotlivých projektů). Vesměs se jednalo o prvky, které se
vymykaly stalinskému společenskému modelu a nevyskytovaly se v SSSR či NDR, coţ
západoněmečtí pozorovatelé patřičně akcentovali. Dalším „tvrdým“ cílem, kterého se
Československu pomocí kulturní politiky podařilo dosáhnout, byl ekonomický zisk, pro
chronicky nefunkční systém velmi podstatný. Praze se také přímým působením na německé
publikum podařilo do jisté míry korigovat nelichotivý portrét, který se jí na západoněmecké
politické scéně snaţily vytvořit některé sudetoněmecké spolky a organizace. 739 Jistým
negativem pro ni naopak bylo, ţe se umělci, kteří se prosadili na mezinárodní scéně,
projevovali po návratu do své vlasti mnohem sebevědoměji neţ dříve a poţadovali stále další
rozšiřování domácích mantinelů svobodné tvorby.
Spolková republika, obdivovaná především jako země „hospodářského zázraku“
přesvědčila naopak jen málokoho v Československu o výhodách mocenské přináleţitosti
k Západu a modelu parlamentní demokracie. Dokázala však do značné míry narušit svůj
nelichotivý obraz revanšisticko-militaristického centra, který v dřívějších letech pracně
konstruovala komunistická propaganda, a svými ekonomickými úspěchy podnítit úvahy o
vnesení konkurenčních prvků do socialistického hospodářského modelu. Dokázala své
politické partnery také do značné míry přesvědčit, ţe se distancovala od nacistické minulosti a
vrátila se do rodiny západních demokracií. Obě země se tak v průběhu 60. let posunuly od
jednoznačného odsouzení, nepřátelství a izolace, které jejich vztahy charakterizovaly v 50.
letech, k toleranci, mnohavrstevnému dialogu a vůli k poučení z předností a chyb toho
druhého. V dané situaci, kdy demontáţ ani jednoho ze společenských systémů nepřipadala
v úvahu, to bylo pravděpodobně maximum moţného.

739

Oslabení sudetoněmeckých organizací a jejich vlivu na západoněmeckou politiku vnímala československá

diplomacie jako jeden ze svých hlavních úkolů viz dokument Propagace filmem – připomínky, vypracovaný
vojenskou misí 14. října 1964, AMZV TOT/SRN/1960-1964/kr. 10
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Politici a diplomaté obou zemí byli v 60. letech většinou ochotní tolerovat a
propagovat i kulturní produkci, která odporovala jejich vlastnímu vkusu a kriticky se
vymezovala vůči reţimu, jejţ reprezentovali (například díla tematizující stalinské excesy a
násilnou kolektivizaci, v pak SRN snímky a knihy odhalující stinné stránky společnosti
blahobytu a nevyrovnání se s nacismem). Tato produkce paradoxně nesniţovala prestiţ
daného zřízení, ale byla vnímána jako projev otevřenosti, chvályhodné sebereflexe a první
krok k napravení systémových chyb. Její existence byla vnímána jako jednoznačný ukazatel
sebevědomí a ţivotaschopnosti příslušného reţimu.

5.3. Specifika kulturní interakce obou zemí
Proč se kulturní výměna mezi tehdejším Československem a Spolkovou republikou
rozvinula do takové šíře a intenzity právě v 60. letech 20. století a jak je moţné, ţe se tak stalo
mezi dvěma oficiálně „nepřátelskými“ zeměmi?
Prvním předpokladem pro jakékoli změny vzájemných styků bylo bezpochyby
celkové uvolnění mezinárodní situace, ke kterému se přidala liberalizace v několika oblastech
československého veřejného ţivota – předavším zmírnění vízových předpisů, částečné
otevření země směrem na Západ a přehodnocení přísných hranic státem podporované
(respektive tolerované) umělecké produkce. Tento vývoj přitom nebyl nijak lineární. Aţ do
Praţského jara zůstávalo v ČSSR u moci konzervativní novotnovské vedení. Intelektuálové a
umělci se museli více či méně potýkat se zvůlí státní moci, osobními spory s kolegy, patřícími
k jiné mocenské „klice“, zamítavými stanovisky úředníků a propletencem státních a
stranických kompetencí na poli kultury. „Reformní“ proud se také v různých kulturních
oblastech plně prosazoval s časovými posuny. V oblasti filmu se za přelomový nejčastěji
označuje rok 1963, kdy poprvé vystoupili na veřejnost mladí autoři nové vlny, ve výtvarném
umění se velké změny zpravidla datují zásadní personální výměnou ve vedení Svazu
československých výtvarných umělců, ke které došlo v prosinci roku následujícího.
Druhým zásadním předpokladem pro vznik široké kulturní interakce byly ochota a
zájem obou zúčastněných stran. Jak jiţ bylo řečeno, umělecká spolupráce se jen obtíţně
prosazuje prostřednictvím povelů shora a k jejímu plnému rozvinutí je nutné nalézt na obou
stranách poměrně široký okruh lidí a institucí, kteří se na jejím utváření budou dobrovolně
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podílet. V 60. letech, kdy se v Československu i SRN, po léta zcela izolovaných, ale jinak
kulturně blízkých zemích, začaly

projevovat příznaky nedostatků jejich poválečného

uspořádání, panovala pro hledání nových cest a inspirací výjimečně příznivá atmosféra. Západ
s údivem objevoval šíři a originalitu východní umělecké produkce, nabízející vítanou
alternativu k americké kulturní hegemonii, řada levicových intelektuálů se zájmem sledovala
československý pokus reformu socialismu. Východ se naopak snaţil poučit z ekonomických a
technologických úspěchů svých západních sousedů a nalézt alternativu k nepruţnému
stalinismu. K vzájemnému porozumění a pocitu sounáleţitosti výrazně přispěl i fakt, ţe se obě
země nejpozději v 60. letech po určité odmlce, způsobené nacistickou respektive stalinskou
diktaturou, plně vrátily do hlavního proudu světového (západního) uměleckého dění. V obou
se shodně prosadily moderní umělecké směry, které mohly na dění v sousední zemi ţivě
reagovat. Spolková republika navíc pro mnohé československé umělce, tradičně se orientující
na Západ, 740 slouţila jako odrazový můstek, ze kterého mohli svá díla šířit dále do
svobodného světa.
Přednostmi dobové československé kultury byly především

její šíře a kvalita,

generovaná do značné míry díky státní podpoře741 a její zaměření na soudobá „obecně lidská“
témata, nikoli na specifika socialistického zřízení či tématiku druhé světové války, která v 60.
letech v řadě zemí východního bloku ještě silně rezonovala. 742
Značné odezvy se v SRN dostalo zejména dílům, jejichţ ústředními postavami byli
nehrdinští jedinci, proţívající krizi své identity a hledající své postavení v odlidštěné moderní
společnosti. Tato témata, bytostně blízká i západoněmeckému publiku, rezonovala s vlnou
tázání po poslání a smyslu lidské existence, která procházela prakticky celou západní
soudobou kulturní produkcí.743 Spisovatelé, umělci a intelektuálové se na obou stranách
ţelezné opony kriticky vyslovovali ke vzrůstu napětí na mezinárodní scéně, historicky nové
moţnosti sebedestrukce lidstva pomocí zbraní hromadného ničení, odlidštění výrobních
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LIEHM, Antonín J. Bylo nás osm. Literární noviny, 30. října 1965; Autor také poznamenává, ţe

československá kultura byl v SRN mimořádně vstřícně přijímána navzdory tomu, ţe by tomu „podle
zjednodušené politické abecedy“ mělo být naopak.
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Antonín J. Liehm ve svém článku Wie einst im Frühling (Die Weltwoche, 16.5.1969) označil například

československý „filmový zázrak“ za výsledek spojení stalinistického mecenášství a relativní tvůrčí svobody, ke
kterému v 60. letech došlo.
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Například československé filmy se mnohem méně zaměřovaly na kinematografiích ještě velmi silně

rezonovala (viz BACHMANN, Gideon. Enkel Kafkas, Enkel Schwejks. Neue Zürcher Zeitung, 17.12.1966).
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Suchomel 1992, 7-14
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procesů či technizace celé civilizace. Shodně také tematizovali a odsuzovali autoritární
tendence svých politických reprezentací. V československo-německém vztahu se jako
spojovací

články projevily i sdílený odpor proti militarismu, (neo)fašismu a snahám o

zamlčení zločinů spáchaných Hitlerovým reţimem a výše zmíněná touha po nalezení
alternativy ke stávajícímu politickému systému. Ta se projevovala bezprostředním zapojením
řady umělců do politického ţivota – v Československu do reformních snah Praţského jara a
v SRN zejména do levicových struktur typu mimoparlamentární opozice (APO).

5.4. Kulturní výměna navzdory vysoké politice
Rozvoji kulturní interakce mezi ČSSR a SRN evidentně nebránila absence
bilaterálních kulturních dohod a diplomatických styků mezi oběma zeměmi, ani jejich
příslušnost ke konkurenčním mocensko-politickým blokům. Oba systémy soupeřily v době
politiky koexistence, celkem volně o „duši lidí“. 744 Ţivý zájem o kulturní spolupráci „zdola“
dokázal spolehlivě zastínit skutečnost, ţe oficiální místa obou zemí výměně ve skutečnosti
příliš nepřála.745 Bonnu přirozeně nevyhovovala silná asymetrie vzájemných kulturních styků
a nápadný převis československého exportu. Konzervativně smýšlející českoslovenští
diplomaté a úředníci nebyli nadšeni přílivem „podvratné“ západní umělecké a vědecké
produkce ani úspěchy stále sebevědomějšího moderního československého umění v cizině.
Obě státní reprezentace shodně vnímaly zahraniční kulturní politiku jako zcela podřízený a
druhořadý nástroj, slouţící primárně k obhajobě a prosazení jejich společenského modelu,
případně k vytvoření materiálního zisku. Idealistická vyjádření o kultuře jako prostředku
sbliţování a odbourávání napětí a předsudků mezi oběma národy se v jejich zprávách a
analýzách nevyskytovala. Přesto se však oficiální místa rozhodla spontánně se rozvíjející
interakci výrazně nebránit. Bonnská parlamentní demokracie pro to neměla podmínky ani
předpoklady, Praha poskytla kultuře relativně volnou ruku, aby uklidnila obyvatelstvo
podráţděné ekonomickou a politickou nehybností reţimu a mohla ekonomicky profitovat
z kulturního exportu.
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HEYM, Stefan. Kompromisslose Suche nach Wahrheit. Diskussionsbeitrag auf dem Film-Festival 1964 in

Karlsbad. Die Zeit, 14. srpna 1964
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Tato skutečnost jen potvrzuje tezi, ţe mezinárodní kulturní výměna je tím úspěšnější, čím více spočívá na

iniciativě soukromých institucí, skupin a osob a méně na státních strukturách (viz Lindemann 1974, 168-169).
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Nebývale široká kulturní výměna, zaloţená na navázání na společné historické kořeny,
přinesla zásadní změny především na úrovni mezilidských vztahů a vzdělávacích a kulturních
institucí. Ţivá komunikace utichla aţ po zlikvidování Praţského jara invazí vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968, krátkém přechodném období a nástupu normalizačního reţimu, který
souborem mocenských opatření znovu plně ovládl kulturní a společenský ţivot v zemi.
Některé důsledky mnohavrstevného kulturního dialogu 60. let se však naštěstí ukázaly
jako trvalé. Na obou stranách hranice byla odbourána řada předsudků vůči sousední zemi,
výrazně se zvýšila vzájemná informovanost a zachován zůstal i výrazně pozitivní dojem, kteří
zanechali v cizině novotnovským reţimem nemilovaní, ale minimálně částečně tolerovaní
českoslovenští tvůrci. Řada z nich pak mohla své reputace i dobrého zvuku československé
kultury později vyuţít při své emigraci před pronásledováním ze strany husákovské moci
nebo při vydávání, uvádění a prodeji svých děl na Západě, která měla do normalizačních
galerií, divadel či knihkupectví pevně zavřené dveře.

5.5. Role, přínos a limity zahraniční kulturní politiky
Bliţší pohled na vývoj vzájemných vztahů mezi ČSSR a SRN v 60. letech odhalil, ţe
kulturní výměna můţe při jejich utváření a rozvíjení sehrát podstatnou roli. Mezi výhody
jejího působení patří skutečnost, ţe intenzivně zasahuje poměrně široký okruh lidí a
zanechává dlouhodobý dojem a účinek. Z hlediska státní moci se však jeví jako
problematický nástroj, jenţ se poměrně obtíţně instrumentalizuje a přináší často neočekávané
či obtíţně měřitelné výsledky. 746 Jak jiţ bylo řečeno, tato skutečnost vyplývá ze samotné
povahy kvalitní kulturní produkce, která má často tendenci „kousat do ruky, která ji ţiví“ a
kriticky se vymezovat ke společnosti, ze které vzešla. Státnímu aparátu přitom příliš
nepomáhá, pokud se kulturní vývoz pokusí omezit pouze na díla neproblematická či danému
systému přitakávající. Cenzura se obtíţně skrývá a poškozuje obraz státu navenek,
exportované umění si navíc musí najít v zahraničí své publikum, které se zpravidla řídí zcela
svébytnými estetickými měřítky.
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Měkká síla vytváří obecně přes svůj významný vliv spíše dlouhodobě příznivý rámec a nemá lehce měřitelné

objektivní výsledky, viz Nye 2004, 14-16, Nye, Joseph S.: Soft Power and American Foreign Policy, Political
Science Quarterly, 2/2004, s. 255-270.
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Zahraniční kulturní politika prošla na základě poznání svých výhod i limitů za dobu
více neţ stoleté oficiální existence poměrně turbulentním vývojem. V jejích počátcích
převládalo přesvědčení,

ţe jednostranný kulturní export můţe pomoci naplnění i

krátkodobých zahraničněpolitických cílů a ambicí a slouţit jako atribut velmocenského
postavení i demonstrace vlastní „way of life“. 747 Zahraniční prezentaci jednotlivých států
v jejích počátcích provázel jednoznačně ideologický akcent a moment vykazování
specifických

hodnot

(formulovaného

a

popularizovaného

myšlenkového

bohatství

konkrétního národa a jeho zvláštních zásad), díky nimţ si konkrétní národ zaslouţí svoje
místo na slunci. 748
Teprve postupně,

v desetiletích následujících

po

druhé světové

válce,

se

v mezinárodních vztazích začalo prosazovat širší pojetí kultury i koncepce „dvojkolejnosti“
zahraniční kulturní politiky,

nutnosti nahrazení jednostranného exportu výměnou,

partnerským dialogem749 a otevřeností vůči vnějším vlivům, které mohou díky pochopení
cizích specifik výrazně přispět i k sebereflexi a pochopení těch vlastních.750
Handicapem zahraniční kulturní politiky zůstal přes formální zrovnoprávnění
s ostatními oblastmi diplomacie fakt, ţe jejím základem je především dlouholetá práce, která
nastoluje spíše příznivý rámec a prostor k dialogu neţ nějaká zázračná či okamţitá řešení. 751
Neznamená to ovšem, ţe by kvůli tomu byla nepodstatná, její význam naopak v posledních
desetiletích roste. Ve stále se propojujícím světě dokáţe přesvědčovat o atraktivitě,
svébytnosti konkurenceschopnosti a myšlenkovém bohatství země svého původu a minimálně
částečně obhajovat na mezinárodním fóru i její politické kroky. 752
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6. Summary
The Second World War, the Nazi occupation of the Czech region followed by forced
population transfers disrupted the natural, centuries-old interaction between Czech and
German cultural millieus. Socialist Czechoslovakia and the newly formed Bundesrepublik
Deutschland (Federal Republic of Germany) became part of antagonistic cold-war camps and
didn’t maintain any diplomatic relations. The 1960s brought a general easing of political
tension in the relationship between the Soviet Union and the United States of America, and a
slow improvement in the relations of Czechoslovakia and the Federal Republic of Germany as
well. This shift in bilateral relations was not driven by an activity of diplomatic corps, which
barely managed to negotiate the exchange of economic missions between their countries, but
rather by the breakthrough in mutual isolation and intensification of contacts between Czech
and West German citizens.
The cultural cooperation as a key factor in this interaction was mostly stimulated and
organized “from below” by artists, intellectuals or representatives of their associations and
institutions. Their primary motivation was to learn from the economic and technological
achievements of the West and cultural progress of the East. The success in the Federal
Republic of Germany, which at that time was very welcoming towards the Czech art
production, helped the Czech and Slovak writers, musicians, filmmakers and painters reach
the western world. These activities also brought Prague a considerable foreign exchange
profit. In the 1960s the foreign tourism between the two countries started flourishing and so
did the exchange of information, which helped to break down the prejudice, boundaries and
stereotypes. The 1968 Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia and the subsequent
establishment of Husák regime in Prague ended this promising interaction between
Czechoslovakia, West Germany and their citizens abruptly.
This dissertation deals with the role of culture on the international scene and with its
part in the specific context of bilateral relations between the Czechoslovak Socialist Republic
and the Federal Republic of Germany in the 1960s in particular. The first chapter contains the
description of methodology, literature and resources retrieval, exact time and territorial
definition of the topic, analysis of the term "culture" its role in the international relationships
and a brief overview of differences between the realistic and liberal international relation
theory approches to the problem. The second chapter describes the global situation in the
given period, political and cultural development in the Czechoslovak Socialist Republic and
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the Federal Republic of Germany and formation of their foreign policy towards the opposing
cold-war camp. The third chapter summarizes the progressing political, economical and
cultural contacts between the two countries and briefly mentiones the impact of existence of
the socialist German Democratic Republic (Deutsche Demokratische Republik) and West
Berlin on mutual relations. The fourth chapter elaborates on the Czechoslovak-Westgerman
contacts in the field of film production and visual arts. In the last chapter the author
summarizes her previous findings.
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