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Abstrakt 

 Bakalářská práce „Marshallův plán. Historiografická diskuze“ se zabývá diskuzí, jeţ se mezi 

badateli rozpoutala po pádu ţelezné opony, kdy byly zpřístupněny archívy bývalých 

socialistických zemí. Ve světle nových zjištění se odborníci na příčiny studené války znovu 

pokoušeli odpovědět na otázky, které si představitelé hlavních názorových proudů kladli jiţ 

od padesátých let. Klíčovou událost v poválečných mezinárodních vztazích představoval 

Marshallův plán, neboť právě neúspěšná politická jednání v létě 1947 mezi ministry zahraničí 

Sovětského svazu, Velké Británie a Francie přispěla k bipolárnímu uspořádání světa. Byla 

roztrţka mezi velmocemi nevyhnutelná? A kdo za ni nesl odpovědnost? Práce analyzuje 

interpretace historiků vycházejících z nových zdrojů, kteří se do vášnivé debaty zapojili, s 

cílem zjistit, do jaké míry potvrzují závěry tradičních škol a zda je vůbec moţné na základě 

nově zpřístupněných informací na dané otázky zcela jasně odpovědět.  

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with the historiography debate about the Marshall Plan and the 

origins of the cold war which was revived after the collapse of communist regimes due to 

newly-opened archives in the former socialist bloc. Some historians analyzed the available 

resources to reveal whether the summer 1947 unsuccessful negotiations regarding the 

European Recovery Program had been inevitable and who had borne the responsibility for the 

failure. This thesis focuses on the interpretations of the specialists participating in the debate 

and aims to ascertain firstly, to which extent they correspond to the conclusions of orthodox 

historians, revisionists and post-revisionists, and secondly, if the new evidence enables us to 

unambiguously answer the particular questions. 
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Marshallův plán byl klíčovou událostí v poválečných dějinách – ukončil období neúspěšných 

jednání o budoucím světovém uspořádání mezi Moskvou a Washingtonem a započal éru 

souboje ideologií v nově rozděleném světě, jejíţ důsledky v mnoha směrech pociťujeme 

dodnes. Právě onen hluboký dopad amerického plánu obnovy evropských ekonomik jak na 

další vývoj mezinárodní situace, tak na ţivoty několika generací mě přiměl ke zpracování 

tohoto tématu.   

Cíl práce: 

Práce si klade za cíl analyzovat historiografickou diskuzi týkající se Marshallova plánu a 

počátků studené války, kterou historikové vedli po otevření archívů bývalého východního 

bloku. Snaţí se zjistit, do jaké míry nově zpřístupněné dokumenty podporují tvrzení 

tradicionalistů, revizionistů a post-revizionistů v odpovědích na následující dvě otázky: 1.  

Mohl Marshallův plán přimět Sověty a Američany ke spolupráci nebo byla konfrontace 

nevyhnutelná? 2. Kdo byl za ztroskotání jednání v létě 1947 odpovědný? Zároveň se pokouší 

vyhodnotit, zda je vůbec moţné něco nového objevit a dojít ke konkrétnímu závěru, jako 

tomu bylo v případě Johna Lewise Gaddise. Ten ve své knize We Now Know. Rethinking the 

Cold War History vydané v roce 1997 na základě studia materiálů Východu označil jako 

odpovědného za bipolární svět Stalina. 

Závěr práce: 

Nové zdroje víceméně potvrzují, ţe nelze zcela jednoznačně obvinit Sověty či Američany. 

Dokazují, ţe oba muţi stojící v čele svých mocných zemí aţ do moskevské konference 

konající se v březnu 1947 doufali ve spolupráci, avšak situace v Evropě na jedné straně 

skýtající příleţitosti a na druhé straně představující hrozby je vedla k takovým politickým 

krokům,  které u protistrany prohlubovaly obavy o vlastní bezpečnost. Nedůvěra, která 

nabírala na intenzitě, tak podle mého názoru nemohla vyústit v plodnou spolupráci. 

Základní charakteristika tématu: 

Historikové se jiţ od padesátých let pokoušejí na základě dostupných materiálů zjistit, zda ke  

zformování dvou nepřátelských táborů po neúspěšné konferenci ministrů zahraničí v létě 

1947 muselo dojít a která strana za to nese odpovědnost. Otevření archívů bývalého 

východního bloku po roce 1989 představovalo pro mnohé badatele obrovskou výzvu. Doufali, 
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ţe jim nové zdroje potvrdí závěry některé z tradičních škol, které se během studené války 
zformovaly. Analyzovali tedy nově zpřístupněné dokumenty a publikovali své interpretace, 

coţ opět vyvolalo vášnivou debatu o počátcích studené války a Marshallově plánu. Hlavní 

impuls k ní daly především závěry Gaddise ve výše uvedené knize.   

Struktura práce: 

Po přehledu základních názorových škol následuje kapitola, která se věnuje situaci mezi 

historiky po pádu ţelezné opony, kdy se soudobé dějiny staly opravdu mezinárodními. Poté 

následuje hlavní část mé práce - ona historiografická diskuze vycházející z archívů bývalých 

socialistických zemí. Tato kapitola je členěna do pěti podkapitol zkoumajících  pět okruhů, 

které patří mezi nejčastější v úvahách odborníků všech názorových proudů a jejichţ analýza 

nám můţe pomoci zjistit, která z interpretací se více blíţí realitě. Jedná se o následující 

podotázky: 1. Mysleli Američané nabídku účasti pro SSSR váţně a mohl ji Stalin za daných 

podmínek vůbec přijmout? 2. Byla tehdy pro obě velmoci výhodnější spolupráce nebo 

konfrontace a kdo měl při rozhodování o budoucím vývoji na výběr z více alternativ? 3. Do 

jaké míry ovlivňovala zejména Stalina ideologie? 4. Představoval SSSR pro USA bez 

Marshallova plánu hrozbu? 5. Jakou roli hrála obava z Německa? 
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Úvod 

  

Tvrdě vybojované vítězství ve druhé světové válce a status velmoci předurčilo 

Sovětský svaz a Spojené státy americké k převzetí vůdčí role při rozhodování o budoucím 

vývoji nejen na evropském kontinentě. Jak Stalin, tak Roosevelt si byli vědomi skutečnosti, ţe 

k nastolení a udrţení míru bude zapotřebí vzájemná spolupráce. Tato myšlenka tak stála u 

zrodu moţných ústupků, respektive nejednoznačných formulací na konferenci v Jaltě, které se 

pak daly interpretovat různými způsoby, coţ následně do vztahů Moskvy a Washingtonu 

vneslo do jisté míry chaos a především vzájemnou nedůvěru. Ta ostatně nebyla novým jevem, 

neboť jiţ během společného úsilí o poráţku nacistického Německa Stalin pojal podezření, ţe 

západní spojenci odkládáním otevření druhé fronty zamýšlejí jeho zemi způsobit co největší 

moţné ztráty.  Důvěrou Západu pak otřáslo odhalení masových hrobů polských důstojníků 

v Katyni, za něţ nesli odpovědnost vše popírající Sověti, stejně tak jako nečinné přihlíţení 

Rudé armády brutálnímu potlačení varšavského povstání Němci. Oprostit se od skeptického 

smýšlení o spojenci vzhledem k cílům jednoho systému, jeţ ohroţovaly samotnou existenci 

systému druhého, zřejmě nebylo jednoduché ani na jedné straně, a tato skutečnost se promítla 

do postojů Sovětů i Američanů ke kaţdému kroku, který ten druhý učinil – kaţdá akce 

vyvolávala podezření. 

Během podzimu roku 1945 se neblahé důsledky Jalty projevovaly stále zřetelněji. 

Stalin Deklaraci o osvobozené Evropě chápal především jako snahu o definitivní poráţku 

fašismu, která pak přinese svobodu, zatímco v Bílém domě měli pod pojmem svoboda na 

mysli zejména právo národů na sebeurčení. Proto Američané nemohli pochopit Stalinovo 

počínání ve východní Evropě. Na druhé straně zase Sověti vnímali americké odmítnutí výše 

německých reparací, o které se předběţně uvaţovalo v Jaltě a kterou vzhledem k válečným 

ztrátám povaţovali za nutnou a spravedlivou, se značnou skepsí. Proč by nemělo být 

Německo za všechno to utrpení tvrdě potrestáno? Chystají se snad Američané jeho 

průmyslového potenciálu vyuţít proti SSSR?  

Situaci zkomplikovala rovněţ Rooseveltova smrt, neboť jeho nástupce Harry Truman 

nebyl o předchozích jednáních Velké trojky dostatečně informován. Dopad měla taktéţ 

zpráva o jaderném monopolu Spojených států, která pozvedla Trumanovo sebevědomí a 

umoţnila další alternativu poválečného vývoje – Američané teď mohli jednat více 

jednostranně bez ohledu na potřeby Sovětského svazu. Rudou armádu v bojích proti 
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Japoncům jiţ nepotřebovali, čili tajné dohody z Jalty týkající se nároků na Kurily a Sachalin 

mohly být popřeny. To Stalin chápal jako snahu Washingtonu o eliminaci jeho vlivu na 

Dálném východě. Naopak jeho územní nároky v Turecku či jeho nedodrţení slibu týkajícího 

se staţení sovětských jednotek z Íránu a snahu získat podíl na správě Libye si v Bílém domě 

vyloţili jako záměr válečného spojence proniknout do oblasti Severní Afriky a Středního 

východu – bohatých nalezišť uranové rudy a nafty. Jednotlivé kroky na obou stranách tak jiţ 

v druhé polovině roku 1945 byly předzvěstí neúspěchu, co se budoucí vzájemné spolupráce 

týče. 

Následující rok dosavadní vývoj jen potvrdil. Představoval období růstu napětí a 

změny amerického postoje vůči Německu, jehoţ osud pokládaly obě velmoci za klíčový. 

Stalinův únorový projev, v němţ vyjádřil své přesvědčení o nevyhnutelném konfliktu mezi 

kapitalisty, způsobil na Západě značnou nervozitu. Vzhledem k dobrým vztahům mezi USA a 

Velkou Británií si Stalinova slova vyloţili jako moţný střet systémů, coţ vyţadovalo rychlou 

reakci. Americký diplomat a znalec ruských poměrů George Kennan analyzoval sovětskou 

politiku v tzv. Dlouhém telegramu a došel k závěru, ţe skutečným cílem komunistů je oslabit 

kapitalismus. Je proto nezbytné zastavit expanzivní tendence SSSR. Začala se tak rodit 

americká politika containment. 

Situace v Německu byla velmi váţná a zajistit, aby jeho obyvatelstvo nehladovělo, 

velice nákladné. Bída navíc nahrávala levici, která tak mohla snadněji ovládnout masy. 

Komunisté měli velkou příleţitost získat vliv v Německu a pokračovat pak dále na západ. 

Jeden totalitní systém by tak nahradil jiný totalitní systém a americké válečné úsilí by přišlo 

vniveč. Američané si uvědomili, ţe Němcům je třeba pomoci. Uzdraví tuto nejsilnější 

evropskou ekonomiku, která pak postaví na nohy i své sousedy, a zabrání tak šíření 

komunistické ideologie. Změnu amerického postoje vůči bývalému nepříteli oznámil ministr 

zahraničí James Byrnes ve svém projevu ve Stuttgartu. V březnu roku 1947 se ještě konala 

konference v Moskvě, na níţ USA zastupoval Byrnesův nástupce George Marshall, aby se 

Stalinem mimo jiné znovu probral německou otázku. Naděje na společnou řeč se však 

rozplynuly. Nečinnost sovětského vůdce a jeho laxní přístup Marshalla přesvědčily o tom, ţe  

SSSR se skutečně snaţí zneuţít chaosu a krize ve svůj prospěch. Byl nejvyšší čas nalézt 

účinné řešení. 

Začátkem června roku 1947 George Marshall oznámil světu, ţe je jeho země 

připravena Evropanům pomoci. Ti však musí splnit podmínku intenzivní vzájemné 
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spolupráce. Následujících jednání o tomto tzv. Marshallově plánu se zúčastnili i Sověti, 

ovšem s Brity a Francouzi se nedohodli. Po tomto nezdaru svět směřoval k bipolárnímu 

uspořádání a osudy několika generací měly být zanedlouho zpečetěny.  

Plán na obnovu evropského hospodářství tak představoval zlom v poválečném vývoji, 

coţ zcela pochopitelně vyvolávalo a i dnes po více neţ šedesáti letech vyvolává u mnohých 

historiků zájem o tuto událost. Ta ze stejného důvodu od samého počátku mého studia 

soudobých dějin zaměstnávala i mou mysl nejvíce. Během studené války badatelé na Západě 

pečlivě zkoumali dokumenty jim tehdy přístupné, aby se pokusili zjistit, zda byl konflikt 

nevyhnutelný a kdo za něj nesl odpovědnost. Aţ do rozpadu východního bloku mohli 

pracovat jen s těmito materiály. Po roce 1989 však získali moţnost nahlédnout do archívů 

zemí za ţeleznou oponou a udělat si úplnější obrázek o počátcích studené války, respektive 

přiklonit se či odklonit se od tří základních názorových škol, které se v době trvání konfliktu 

zformovaly. Ve světle nových zjištění se tak v devadesátých letech minulého století a v první 

dekádě století nového mezi odborníky rozpoutala další vášnivá debata o příčinách ztroskotání 

politických jednání v červnu 1947 a odpovědnosti za tento nezdar.  

Právě tato historiografická diskuze vycházející převáţně z východních zdrojů bude 

předmětem mé práce, jeţ si klade za cíl zjistit, do jaké míry nově zpřístupněné dokumenty 

podporují tvrzení výše zmíněných škol, a zda je vůbec moţné něco nového objevit a dojít 

k jednoznačnému závěru. Mohl tedy Marshallův plán přimět Sověty a Američany ke 

spolupráci, nebo byla konfrontace nevyhnutelná? A kdo byl za následný vývoj odpovědný? 

K nalezení odpovědi na tyto otázky budu zkoumat a srovnávat názory odborníků na pět 

konkrétních podotázek, jeţ patří mezi nejčastější v úvahách historiků všech názorových 

proudů, neboť jejich rozbor můţe odhalit, která z interpretací se více blíţí realitě. Na základě 

komparace nových poznatků o Marshallově plánu se pokusím vyhodnotit, do jaké míry nové 

skutečnosti zapadají do tradičních výkladů.  

Práce bude vycházet z odborné literatury posledních dvou dekád především zahraniční 

provenience, která zpracovává širokou škálu nově zpřístupněných pramenů z obou stran 

bývalé ţelezné opony. Jedná se zejména o publikace dvou předních amerických a světově 

uznávaných historiků, kteří se jiţ dlouhá léta intenzivně zabývají právě studiem počátků a 

příčin studené války – Johna Lewise Gaddise přednášejícího na prestiţní Yale University a 

Melvyna Lefflera, profesora historie na University of Virginia. Do debaty, jeţ se po roce 1989 

rozvinula, se zapojili i další odborníci. Mezi nimi například Scott Parrish z University of 
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Texas, který ve své práci The Turn Toward Confrontation: The Soviet Reaction to the 

Marshall Plan, 1947 z března 1994 ve světle nových zjištění zkoumá, zda byla reakce 

Moskvy na nabídku Washingtonu především defenzivního charakteru. Jeho kolega Michail 

Narinskij působící na Institutu světové historie v Moskvě, který ve stejné době publikoval The 

Soviet Union and the Marshall Plan, také analyzuje postoj Sovětů k návrhu Američanů.
1
 

Profesor na London School of Economics and Political Science Michael Cox a profesorka na 

University of Hull Caroline Kennedy-Pipe v The Tragedy of American Diplomacy? 

Rethinking the Marshall Plan z roku 2005 hledají odpověď na otázku, zda nová fakta 

skutečně potvrzují staré závěry o příčinách studené války. Jejich interpretace se zanícením 

v Reassessing the Marshall Plan ze stejného roku komentují odborníci, kteří víceméně věří, 

ţe Marshallův plán jen dokončil proces rozdělení Evropy, neţ aby jej vyvolal. K nim patří 

například maďarský vědec László Borhi nebo profesor politických věd Marc Trachtenberg. 

Mladý autor zabývající se zahraniční politikou USA Greg Behrman, jehoţ názory mají váhu i 

pro CNN či NBC, ve své knize The Most Noble Adventure and the Marshall Plan z roku 2007 

velmi čtivým a napínavým způsobem podává výklad událostí let 1947 – 1952, do něhoţ jsou 

zakomponovány poznatky z archívů bývalého komunistického bloku.  

Vycházet přitom budu i z jiné relevantní literatury, a to i českých historiků 

zabývajících se Marshallovým plánem a mezinárodními vztahy v období prvních poválečných 

let. Na mysli mám například příspěvky ve sborníku Marshallův plán. Šedesát let poté z roku 

2007 či některé z publikací vědeckého pracovníka Historického ústavu AV ČR Bohuslava 

Litery. Mezi další autory zkoumající danou problematiku z různých úhlů pohledu, jejichţ 

knihy povaţuji pro svou práci za velmi přínosné, přestoţe byly převáţně napsány ještě v době 

trvání studené války, patří mimo jiné například Michael J. Hogan (The Marshall Plan. 

America, Britain and the Reconstruction of Western Europe 1947 - 1952, 1987),  

Thomas Paterson (An Exaggerated Threat and the Rise of American Globalism z roku 1988), 

William C. Cromwell (The Marshall Non-Plan, Congress and the Soviet Union z roku 1979) 

a Gar Alperovitz a Kai Bird (A Theory of Cold War Dynamics: U. S. Policy, Germany and the 

Bomb z května 1996). 

Po stručném přehledu základních názorových proudů na vinu za vznik dvou vzájemně 

soupeřících táborů bude následovat kapitola, v níţ pohovořím o situaci mezi historiky po pádu 

ţelezné opony. Dokumenty socialistického bloku byly zpřístupněny a tato skutečnost pro ně  

                                                 
1
 Dr. Michail Narinskij, který se řadu let specializuje na historii mezinárodních vztahů a dějiny dvacátého století 

na evropském kontinentě, bude jediným zástupcem ruské historiografie v této práci.  
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představovala obrovskou výzvu. John Lewis Gaddis v roce 1997 ve své knize We Now Know. 

Rethinking Cold War History označil za viníka vzniku studené války Stalina, coţ vyvolalo 

reakci mimo jiné u Melvyna Lefflera, podle kterého není moţné dojít k takto jednoznačnému 

závěru. K Lefflerově názoru se přiklánějí i analýzy dalších výše zmíněných badatelů, kteří 

zkoumali nové materiály. Co tedy vlastně archívy Východu odhalily? Potvrzují spíše závěry 

tradicionalistů nebo revizionistů? Na to se pokusím odpovědět v následující kapitole – hlavní 

části mé práce -, která bude rozdělena do pěti podkapitol zkoumajících nabídku Marshallova 

plánu pro SSSR, výhody spolupráce pro obě strany, vliv ideologie, sovětskou hrozbu pro 

USA a obavy z Německa. Tedy pět okruhů, které historikové nejčastěji analyzují ve snaze 

najít odpověď na hlavní otázku – bylo ztroskotání jednání o Marshallově plánu nevyhnutelné, 

a kdo je za to odpovědný?    
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1. Hlavní názorové proudy 

  

Marshallův plán – milník poválečných dějin –, jak jiţ bylo řečeno v úvodu, 

historikové zkoumají celá desetiletí, během nichţ vykrystalizovaly tři základní názorové 

proudy, které byly do značné míry ovlivněny událostmi období, v němţ se utvářely. Padesátá 

léta v USA poznamenaná vlnou silného antikomunismu dala vzniknout škole 

tradicionalistické, která zjednodušeně řečeno povaţovala Marshallův plán za upřímný čin 

Washingtonu a za jedinou moţnou reakci na počínání Sovětů nejen ve východní Evropě. 

Odpovědnost za vznik dvou nepřátelských bloků tak nesl Stalin. Názory tradicionalistů však 

v průběhu let šedesátých a sedmdesátých začali napadat tzv. revizionisté, kteří se v souvislosti 

s americkými neúspěchy ve válce ve Vietnamu váţně zamýšleli nad politikou zadrţování a 

rolí USA v mezinárodních vztazích. V jejich očích vinu za ztroskotání jednání v červnu roku 

1947 a za následné bipolární uspořádání nesla Trumanova administrativa. Po vyhlášení tzv. 

Trumanovy doktríny se prý dalo očekávat, ţe Sovětský svaz Marshallův plán odmítne. Na 

tyto závěry pak reagovali odborníci, kteří tvrdí, ţe podíl na vzniku studené války mají oba 

hlavní protagonisté dějin druhé poloviny dvacátého století. Ti jsou všeobecně známi jako tzv. 

post-revizionisté. Co přesně zástupci těchto tří škol hlásají a co je k tomu vedlo? 

Tradicionalisté a revizionisté se ve svých závěrech značně liší, přesto se v některých 

bodech shodují. Oba hlavní proudy zaujímají odmítavý postoj k totalitnímu sovětskému 

zřízení, píší o mrazivém tónu Stalinova únorového projevu z roku 1946, kriticky hodnotí jeho 

politiku ve východní Evropě a oceňují přínos Marshallova plánu pro poválečnou obnovu 

západní Evropy. Tady jejich shoda ovšem končí.  

Pro tradicionalisty, ke kterým patří například Herbert Feis – nositel Pulitzerovy ceny 

za práci Between War and Peace: The Potsdam Conference z roku 1960 - a Thomas A. Bailey 

– významný profesor historie na Stanford University -, představuje plán především reakci 

USA na agresivní chování a expanzivní tendence SSSR a snahu zachránit demokracii a 

zajistit sebeurčení národům po celém světě. Vůbec neberou v potaz význam Trumanovy 

doktríny, v níţ prezident v březnu 1947 vyhlásil, ţe Američané vyčlení $400 mil. na pomoc 

Řecku a Turecku, které budou vyuţity zejména na vybudování amerických základen ve 

Středozemním moři a na vyzbrojení a výcvik řecké a turecké armády v rámci podpory 

svobodných národů, „které vzdorují vnějšímu nátlaku nebo kterým hrozí, ţe budou ujařmeny 
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ozbrojenými menšinami.“
2
 Vzkaz byl zcela jasný. Moskva ale v Řecku dodrţovala 

procentovou dohodu mezi SSSR a Británií z roku 1944 a místní komunisté často jednali 

v rozporu s tehdejšími doporučeními Kremlu. Na tato fakta poukazují revizionisté. Ti také 

kritizují strategii základen, která měla sníţit americkou zranitelnost vůči případným leteckým 

náletům a naopak zefektivnit ofenzívu. Americké základny prý dokazují expanzivní tendence 

této země bez ohledu na sovětskou hrozbu. Podle osmapadesátistránkové zprávy Národní 

bezpečnosti USA NSC-68 z května 1950 citované Thomasem Patersonem v souvislosti 

s mezinárodní situací v roce 1947 „byla politika USA celkově naplánována tak, aby 

celosvětově vytvořila prostředí, ve kterém by americký systém vzkvétal.“ Rovněţ je zde 

zmínka o tom, ţe by Američané tuto politiku pravděpodobně prosazovali, i kdyby ţádné 

nebezpečí z východu nehrozilo.
3
 Odtajněné dokumenty odhalily, ţe Sbor náčelníků štábů i 

další instituce po skončení války navíc docházely k závěru, ţe Sovětský svaz byl ve srovnání 

s USA slabší a neměl na to, aby zahájil nový konflikt. Přesto panovala obava, ţe cílem 

východního obra je definitivně zničit kapitalismus a ovládnout svět. I toto je jeden 

z argumentů revizionistického proudu - vyčítá svým oponentům, ţe přehlíţejí obrovské 

slabiny válkou vyčerpaného SSSR, které by bývaly značně omezily úspěšnost jakékoliv 

ozbrojené sovětské akce. A navíc, byli to právě Američané, kdo disponoval atomovou 

bombou. Na druhou stranu je ovšem třeba říci, ţe Američany děsila především moţná 

expanze protivníka skrze zneuţití sociální situace v Evropě. Právě bída činila starý kontinent 

zranitelným vůči šíření komunistické ideologie. Revizionisté, zastoupeni například politickým 

ekonomem Garem Alperovitzem, profesorem historie na Stanfordské univerzitě Bartonem 

Bernsteinem či prominentním americkým historikem dvacátého století Williamem 

Applemanem Williamsem, kladou důraz na skutečnost, ţe USA vyšly z války značně 

posíleny, a tak „potřebovaly vytvořit obraz vnějšího nepřítele, který by oslabil vliv těch, kdo 

si přáli návrat k izolacionismu. Spojené státy vymyslely mýtus neomezené komunistické 

expanze, aby zmobilizovaly domácí podporu myšlenky, ţe Amerika na sebe musí vzít úlohu 

celosvětového hegemona,“
4
 který pro svou produkci nutně potřeboval evropské trhy.  

                                                 
2
 Eichler Jan, Mezinárodní kontext Marshallova plánu IN: Dejmek J. (ED.), Marshallův plán. Šedesát let poté, 

Příbram, CEP 2007, s. 48. 
3
 Paterson Thomas, An Exaggerated Threat and the Rise of American Globalism, 1988. IN: Griffith Robert, 

Baker Paula (ED.) Major Problems in American History Since 1945, Documents and Essays, Second Edition, 

Boston, Houghton Mifflin Company 2001, s. 112 - 113.  Melvyn Leffler ve své práci The American Conception 

of National Security and the Beginnings of the Cold War, 1945 – 1948 z roku 1984 označil budování základen za 

vědomé rozbití spojenectví z doby druhé světové války. 
4
 Eichler Jan, Mezinárodní kontext…, s. 33. Autor cituje revizionistický pohled.  
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 Jako závaţný diplomatický omyl vnímají revizionisté ukončení smlouvy o půjčce a 

pronájmu, neboť Sověti prý právě tuto půjčku chápali jako náhradu za škody, které utrpěli 

v těţkých bojích proti Němcům. Došlo k tomu bez předchozích konzultací s Moskvou, a ta na 

to podle revizionistů nemohla pohlíţet jinak neţ jako na útočné opatření.
5
 V neprospěch USA 

argumentují taktéţ jaderným monopolem, který Američanům umoţnil změnu politiky vůči 

Německu, kterého se Stalin velmi obával. Nosnými argumenty této školy se staly dva 

dokumenty zpracované ještě před únorovým projevem Stalina. Jedná se o Memorandum 

Sboru náčelníků štábů, v němţ se hovoří o americké převaze ve vzdušných silách a 

v jaderných zbraních, coţ by v případě potřeby mělo zničit průmyslová centra, ropná pole a 

velká města v Sovětském svazu. Dokument JIC 329 nazvaný Strategická zranitelnost SSSR 

obsahoval seznam dvaceti sovětských měst jako cílů jaderných útoků. Podle Vladimíra 

Nálevky se Stalin o obrysech obou dokumentů dozvěděl od sovětské rozvědky a nebezpečí 

jaderného přepadu v něm vyvolalo přesvědčení o konfliktu se Západem.
6
 

Obě hlavní školy se rovněţ liší i v datování původu studené války – podle 

tradicionalistů rozhodně začala aţ po skončení druhé světové války, zatímco podle 

revizionistů lze její počátky vystopovat mnohem dříve. Ovšem i v rámci jednotlivých 

názorových proudů nepanuje mezi odborníky absolutní shoda. Někteří tvrdí, ţe studená válka 

má kořeny jiţ v konfliktech devatenáctého století mezi Ruskem a USA kvůli otevření 

východní Asie americkému obchodu a vlivu a podle jiných byla klíčovým momentem 

americká intervence v ruské občanské válce. Někteří badatelé jsou zase přesvědčeni o tom, ţe 

se první obrysy bipolarity začaly rýsovat během válečné spolupráce poznamenané rostoucí 

vzájemnou nedůvěrou, jeţ zavinily kroky popsané v úvodu.  

Na přehodnocení počátků studené války revizionisty reagoval proud post- 

revizionistický, k němuţ se řadí odborníci jako Thomas Paterson, Ernest May, Melvyn Leffler 

či John Lewis Gaddis. Podle jejich závěrů nelze označit za viníka jen jednu stranu. Například  

Paterson vidí jako příčinu studené války sovětský nepřátelský postoj a americké snahy o 

zachování dominantního postavení v poválečném světě.
7
 Michael Hogan nepovaţuje jednání 

USA za protisovětsky naladěné. Vycházelo prý především z nové silné ekonomické a 

                                                 
5
 Na druhou stranu je ovšem nutno dodat, ţe tato pomoc byla určená na boj proti nacistům, který jiţ nebyl 

aktuální, a navíc byla ukončena i Velké Británii.  
6
 Nálevka Vladimír, Kapitoly z dějin studené války I, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997, 

s. 12. 
7
 Paterson Thomas G., An Exaggerated Threat…, 118. 
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politické pozice Američanů.
8
 John Lewis Gaddis v době bipolarity zdůrazňoval, ţe Stalin byl 

oproti Trumanovi v lepším postavení, neboť nemusel na domácí půdě čelit opozici. Vinu 

ovšem tehdy přisuzoval jak Kremlu, tak Bílému domu. Obrat u něj nastal v devadesátých 

letech, kdy měl moţnost nahlédnout do archívů Východu. Po jejich prostudování uveřejnil 

v roce 1997 výše zmíněnou knihu We Now Know. Rethinking Cold War History, v níţ za 

rozpoutání studené války učinil odpovědným především Stalina. Jeho závěry vyvolaly novou 

diskuzi mezi historiky, pro které nově zpřístupněné materiály představovaly stejnou výzvu 

jako pro Gaddise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 From War to Cold War: US Foreign Policy 1944-1948 Historiographical Debates, dostupné na webových 

stránkách britské Durham University. 

http://www.dur.ac.uk/n.d.lee/L3-WCW-marshallplan.pdf, [cit. 9. 12. 2011]. 

http://www.dur.ac.uk/n.d.lee/L3-WCW-marshallplan.pdf
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2. Po pádu komunismu 

   

 Zánik východního bloku na konci roku 1989 ukončil poválečné světové uspořádání a 

pád ţelezné opony umoţnil sbliţování obou doposud oddělených světů. Otevřely se hranice a 

lidé začali poznávat kraje, které jim po celé dlouhé čtyři dekády byly většinou, respektive 

v různé intenzitě prezentovány jako nepřátelské. Byla započata všestranná vzájemná 

spolupráce, oblast historického výzkumu nevyjímaje.
9
 Otevření archívů bývalých 

socialistických zemí v myslích odborníků na studenou válku vyvolávalo naděje, ţe nyní, kdyţ 

uţ jsou soudobé dějiny opravdu mezinárodní, podaří se jim moţná konečně najít odpovědi na 

otázky, jeţ si léta kladli. 

 John Lewis Gaddis opravdu v druhé polovině devadesátých let po prostudování 

nových materiálů došel k celkem jednoznačnému závěru. „Co nového lze říci ke starému 

problému odpovědnosti za studenou válku? Kdo ji vlastně začal? Dalo se jí zabránit? „Nová“ 

historie nás, myslím si, vrací zpět k původní odpovědi: ţe dokud Sovětský svaz vedl Stalin, 

studená válka byla nevyhnutelná.”
10

 Z Gaddise post- revizionisty se v té době stal spíše 

Gaddis tradicionalista, který si svým jednoznačně formulovaným závěrem, ţe odpovědným je 

“autoritářský reţim obecně a Stalin konkrétně”,
11

 vyslouţil kritiku z řad svých kolegů.
12

 

Přímá odpověď přišla od Melvyna Lefflera, který ve své více neţ dvacetistránkové 

eseji The Cold War: What Do We Now Know z roku 1999 tvrdí, ţe zdroje Východu rozhodně 

nic definitivního nepotvrzují, nevedou k jednoznačným tvrzením.
13

 Nové materiály 

prostudovali i další badatelé, kteří se víceméně ztotoţňují s názorem Lefflera – neexistuje  

jeden jediný výklad studené války. Co tedy nově zpřístupněné archívy odhalily? Potvrzují 

závěry některé z výše uvedených škol? Musel Marshallův plán svět rozdělit? A kdo nese 

                                                 
9
 V roce 1991 byl ve Washingtonu  zaloţen The Cold War International History Project of the Woodrow Wilson 

International Center for Scholars zabývající se výzkumem dostupných materiálů. 
10

 Gaddis John Lewis, We Now Know. Rethinking Cold War History, Oxford, Clarendon Press 1997, s. 292. 
11

 Tamtéţ, s. 294. 
12

 Gaddis po pádu ţelezné opony ale nebyl jediný, kdo jako především odpovědného za studenou válku 

povaţoval Stalina. Například významný historik Vojtěch Mastný po prozkoumání sovětských archívů došel 

k závěru, ţe příčinou studené války byla v prvé řadě Stalinova nejistota vycházející spíše zevnitř neţ zvenčí a to 

západní země nemohly nijak ovlivnit. IN: Resis Albert, The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years by 

Vojtech Mastny, Source: The American Historical Review, Vol. 102, No. 5, December 1997, s. 1536-1537, 

Published by: American Historical Association. 
13

 Leffler Melvyn, The Cold War: What Do We Now Know?, The American Historical Review, Vol. 104, No. 2, 

April 1999, s. 501-524. 
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odpovědnost? Nové poznatky budu podrobně analyzovat v následující kapitole, hlavní části 

mé práce. 
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3. Diskuze 

 

Během studené války i po jejím skončení měli historikové tendenci zkoumat určité 

okruhy daného problému, o kterých se domnívali, ţe právě jejich rozbor povede ke 

konkrétním interpretacím. Tyto okruhy budou náplní následujících pěti podkapitol. 

 

 

3.1 Nabídka účasti pro SSSR 

 

Americká pomoc Evropě, o které George Marshall na začátku června roku 1947 

pohovořil ve svém projevu na Harvardu a která mezi Evropany způsobila značný rozruch, 

byla veřejně prezentována jako altruistický projekt, jehoţ smyslem bylo ochránit svět před 

hladem, chudobou a chaosem a jenţ se měl vztahovat na všechny země válkou zničeného 

kontinentu, které zájem o účast v programu projeví, Sovětský svaz nevyjímaje. Otázka 

upřímnosti Washingtonu vůči Moskvě představuje jeden z argumentů, jenţ podle 

tradicionalistů a revizionistů označuje viníka tehdejšího neúspěchu. Nové výzkumy vedené po 

pádu ţelezné opony vnášejí do tohoto názorového střetu více světla.  

U zrodu plánu, jeho realizace i jeho úţasných výsledků stálo šest amerických státníků 

– George Marshall, Will Clayton, Arthur Vandengerg, Richard Bissell, Paul Hoffman a W. 

Averell Harriman. Na počátku roku 1947 u nich převládlo přesvědčení, ţe nečinnost 

představuje největší hrozbu. Vše nasvědčuje tomu, ţe Američané si konflikt se Sovětským 

svazem aţ do moskevské březnové konference ministrů zahraničí nepřáli. V září 1946, kdy 

měl svět za sebou Stalinův mrazivý projev a Washington k dispozici Kennanův telegram, 

atomovou bombu i poměrně jasnou představu o Německu, jeţ se neshodovala s vizí SSSR, 

Truman stále doufal ve společnou řeč s Moskvou. Tzv. Clifford – Elseyovu zprávu 

analyzující vzájemné vztahy obou velmocí, jejíţ závěr jasně označil SSSR za expanzionistu, 

totiţ po přečtení odmítl zveřejnit, neboť by definitivně zničila zbývající šance na urovnání 

neshod.
14

 Taktéţ Marshall na samotné výše zmíněné konferenci v Moskvě stále věřil, ţe je 

moţné se se Stalinem dohodnout. Byl si vědom skutečnosti, ţe během druhé světové války 

byl sovětský vůdce poměrně spolehlivým partnerem, a tak věřil, ţe na společném setkání 
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překonají neshody a podaří se jim zachovat mír, za který obě země tvrdě bojovaly.
15

 Ovšem 

Stalinovo ujišťování o moţné spolupráci a faktická absence ochoty učinit jakýkoliv posun 

vpřed Marshalla váţně znepokojovaly. Nabyl přesvědčení, ţe právě oddalování společného 

řešení váţné situace bude hrát v neprospěch Američanů a umoţní Sovětům expandovat. Bylo 

zapotřebí něco učinit. Toho si všiml i vlivný novinář Walter Lippmann, který na základě 

svých cest po Evropě a nezávislé vlastní analýzy ještě počátkem roku 1947 tvrdil, ţe 

Washington by měl vynaloţit prostředky na rozsáhlou půjčku Sovětskému svazu jakoţto 

pokus o sblíţení. Avšak po návštěvě Marshalla v Moskvě mu začalo být jasné, ţe SSSR 

spolupracovat nebude.
16

 Jeho články dodaly státníkům důleţité povzbuzení. V dubnu 

Marshall vytvořil úřad pro plánování Policy Planning Staff, do jehoţ čela jmenoval George 

Kennana. Ten dal dohromady skupinu expertů – Thomas Blaisdell Jr, Paul R. Porter, Theodor 

Geiger, Walt Rostow -, kteří se shodli na tom, ţe nebezpečí ovládnutí Evropy Sověty zabrání, 

pokud jí pomohou znovu se postavit na nohy.  

Základem projektu se měla stát ekonomická obnova Německa a integrace ekonomik 

starého kontinentu, která vycházela z vlastních zkušeností Američanů doma, „kde velká 

ekonomika integrovaná silami volného trhu a institucemi majícími na starosti koordinaci a 

kontrolu poloţila základ pro novou éru hospodářského růstu a sociální stability… 

Ekonomické spojené státy evropské by měly podobný přínos.“
17

 Dalším důvodem pro nutnou 

intenzivní spolupráci Evropanů byla potřeba zmírnit nacionální tendence a zajistit kontrolu 

nad Německem stejně tak jako předchozí nákladná pomoc USA, která ovšem ve své 

neucelené podobě nepřinesla ţádné výrazné zlepšení situace válkou zničené Evropy. Její 

průmyslová a zemědělská výroba v roce 1947 stále nedosahovala předválečné úrovně a 

nedostatek uhlí a oceli omezoval produkci. Úbytek zlata a dolarových rezerv bránil dovozu 

základních poloţek a efektivnímu vyuţití místních zdrojů a znemoţňoval Evropanům stát se 

součástí amerických plánů na multilaterální systém světového obchodu. Situaci pak ještě  

zhoršila krutá zima na přelomu let 1946 a 1947. V USA na tehdejší stav Evropy pohlíţeli 

velmi pesimisticky. 

Rýsoval se tedy plán pomoci, v němţ měly zúčastněné země vzájemně spolupracovat. 

Počítali ale ve Washingtonu s participací všech? Měla být nabídnuta i Sovětům a jejich 
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satelitům? Názor na tento problém nebyl zcela jednotný. Někteří úředníci jako Thomas S. 

Blaisdell, Paul R. Porter, Walt Rostow a Harold Van B. Cleveland byli značně znepokojeni 

tehdejším vývojem, který směřoval k rozdělení Evropy do bloků, coţ by zcela určitě 

v budoucnu přineslo konflikt. Doufali proto v celoevropské politické uspořádání vedené 

nadnárodními institucemi, čímţ by byla zajištěna kontrola nad Německem a zmírněna obava 

SSSR a Francie, co se bezpečnosti týče. A především by se tak zabránilo zformování dvou 

nepřátelských politických a ekonomických táborů. Pokud by se k tomu podařilo zajistit 

liberalizaci vnitroevropského obchodu, mohl by se realizovat americký záměr vytvořit 

mnohostranný systém obchodu světového. Toto byla cesta ke „kreativnímu míru“
18

 a vůdcem 

se měly stát Spojené státy, které by ve prospěch plánu obnovy vyuţily svých finančních 

moţností. Účast SSSR povaţovali za přínos. V květnu 1947 výše postavení jako George 

Kennan, Will Clayton, George Marshall a další s tímto přístupem a cílem vytvořit 

hospodářskou federaci prakticky souhlasili. Bylo rozhodnuto pozvat východoevropské země, 

ale jen kdyţ „opustí exkluzivní sovětskou orientaci svých ekonomik ve prospěch 

celoevropské integrace. Sověti by mohli participovat za podobných podmínek, a kdyby 

odmítli, cílem USA by měla být integrace v rámci západní Evropy.“
19

 Přesto George Kennan 

doopravdy v plodnou spolupráci velmocí nevěřil. Byl přesvědčen, ţe patová situace u 

jednacího stolu povede k hospodářskému kolapsu v Evropě a k růstu vlivu SSSR. Proto musí 

USA, Británie a Francie spolupracovat a integrovat své německé okupační zóny do západní 

Evropy, aby vyváţily formující se sovětský blok. 

 V době Marshallova projevu jiţ téměř všichni klíčoví politikové přijali Kennanův 

názor. Očekávali překáţky ze strany Moskvy, a proto se rozhodli zorganizovat plán obnovy 

mimo OSN, v jejíchţ komisích zasedali i zástupci SSSR.  Na základě dosavadních zkušeností 

panovala váţná obava, ţe Sověti budou plán sabotovat a Kongres jej neschválí. Z těchto 

důvodů si Američané, Britové a Francouzi sovětskou účast nepřáli. Na druhou stranu však  

musela být součástí plánu „viditelná snaha zahrnout i Sovětský svaz, protoţe ve Francii a 

v Itálii, dvou zemích, jejichţ participace byla pro úspěch programu nezbytná, bylo zapojení se 

do projektu, který otevřeně odmítá Moskvu, politicky nepřijatelné.“
20

 Ministři zahraničí proto 

byli nuceni pozvat SSSR k jednacímu stolu. Dle Bevina „hlavní starostí francouzské vlády 
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bylo umlčet domácí kritiku, která by vycházela z podezření, ţe Rusko nedostalo upřímnou 

příleţitost účastnit se jednání od samého počátku.“
21

 Společně s Bidaultem tedy poslali 

Moskvě pozvánku na konferenci do Paříţe, jejíţ zahájení mělo připadnout na 27. červen. Oba 

ujistili amerického velvyslance v Paříţi Jeffersona Cafferyho, ţe tento krok měl pouze zmírnit 

potenciální odpor levice doma, a nezávisle na sobě mu sdělili, ţe pevně doufají v sovětské 

odmítnutí v rámci Marshallova plánu spolupracovat.
22

  

Samotný SSSR k návrhu Američanů přistupoval velmi váţně a s opravdovým zájmem, 

neboť v něm viděl příleţitost získat od západní velmoci úvěry na vlastní rekonstrukci. Ovšem 

po analýzách odborníků došel k závěru, ţe Marshallův plán představuje první fázi 

koordinovaného plánu na vytvoření antisovětské aliance. Rozbory nabídku účasti trefně 

označily za nutnost vzhledem ke skutečnosti, ţe kdyby tak západní velmoci neučinily, bylo by 

to politicky neakceptovatelné. Deník Pravda, tiskový orgán ÚV KSSS, označil 11. června 

Marshallův plán za Marshallovu doktrínu a napsal, ţe se jedná o velkou akci Američanů 

namířenou proti silám světové demokracie a pokroku. Cílem prý bylo vytvořit západní blok 

pod absolutním vedením amerického imperialismu. O osm dní později Pravda o plánu 

informovala jako o „programu, který hodlá zasahovat do vnitřních záleţitostí ostatních 

států.“
23

 Přesto navzdory všem pochybám, jak píše ve své výše citované práci Scott D. 

Parrish, rozbory předního sovětského ekonoma Jevgenije Vargy a sovětského velvyslance ve 

Washingtonu Nikolaje Novikova účast SSSR v projektu neodmítaly.  

Nově zpřístupněné materiály dokazují, ţe západní mocnosti program připravily tak, 

aby byl pro Kreml nepřijatelný. Kennan tehdy řekl: „Rusko nikdy nepřistoupí na podmínky 

účasti.“ Byl si tím jist, a proto chtěl Rusko pozvat.
24

 Participující země měly vlastně odkrýt  

svou hospodářskou situaci, coţ Stalin pochopitelně nehodlal učinit, neboť by se ukázalo, jak 

slabá ve skutečnosti východní velmoc je. Preferoval smlouvy s USA na bilaterální úrovni. 

Takové návrhy však západní mocnosti nevyhovovaly. Problém pro Kreml představoval také 

úmysl postavit na nohy Němce, kteří byli Stalinovou noční můrou.
25

 Západ ovšem na obou 

podmínkách trval. Úspěch paříţské konference tak byl takřka nemoţný. Dne 30. června dostal 

navíc Molotov informaci od diplomata Andreje Vyšínského s odkazem na londýnské zdroje o 
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tom, ţe se Will Clayton s Brity dohodl na pěti bodech, z nichţ se jeden týkal německých 

reparací z tehdejší produkce pro Sovětský svaz – obě země budou oponovat.
26

  Sověti měli na 

britském ministerstvu zahraničí poměrně dost informátorů, takţe zprávy o rozhovorech mezi 

Claytonem a ministry Velké Británie byly vcelku věrohodné. Podle Michaila Narinského 

vycházejícího z později odtajněných západních zdrojů „se během Claytonovy návštěvy 

američtí a britští zástupci dohodli na realizaci Marshallova plánu bez SSSR,“
27

 coţ potvrzuje i 

Greg Behrman. Co se sovětských satelitů týče, doufali, ţe se ke spolupráci připojí. Jejich 

účast byla sice druhořadým cílem, avšak mysleli ji váţně. Doufali totiţ, ţe se jim podaří země 

za ţeleznou oponou pomocí dolarů odlákat od Moskvy, a také jejich zdroje povaţovali za 

přínos.  

Tyto závěry ostatně uznává i Gaddis ve své knize z roku 2006 Studená válka, kde píše: 

„Podoba Marshallova plánu vycházela z těchto předpokladů: …, ţe Sovětský svaz sám 

takovou pomoc nepřijme …“ a dodává: „ Stalin se do nastraţené pasti Marshallova plánu 

chytil, takţe úloha vystavět zeď, která rozdělila Evropu, připadla nakonec jemu.“
28

 Potvrzuje 

tak Achesonova tehdejší slova o tom, ţe na Američany by se nemělo pohlíţet jako na ty, kteří 

rozdělili starý kontinent.
29

 Nově prozkoumané materiály tedy vypovídají spíše ve prospěch  

revizionistů – účast SSSR byla neţádoucí. Jednání z roku 1947 v tomto ohledu nemohla 

přinést plodnou spolupráci.  

 

 

3.2 Spolupráce nebo konfrontace? 

  

Revizionistická škola zastává názor, ţe aţ do jednání o Marshallově plánu Sovětský 

svaz usiloval o spolupráci se západními mocnostmi, neboť mu jeho celkový stav 

neumoţňoval čelit jejich, respektive americké síle. Případný konflikt byl tedy z tohoto 

hlediska pro Moskvu nevýhodný. Teprve hrozba v podobě Marshallova plánu způsobila obrat 

v sovětské politice. Kroky, které Stalin poté učinil, byly prý defenzivního charakteru a 

odpovědnost za konfrontaci tak nesou Američané. Tradicionalisté se s takovým vysvětlením 
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neztotoţňují. Byla spolupráce pro Sověty opravdu přínosnější? A měli vůbec jinou moţnost? 

A jaké alternativy řešení se po válce nabízely Washingtonu? 

Faktem je, ţe těţké boje proti Německu způsobily SSSR obrovské škody, a proto, 

myslím si, se nelze divit tomu, ţe chtěl Stalin zajistit svému impériu bezpečí pro případ, ţe se 

Německo za několik let opět stane silným státem. Ostatně počítal s tím, ţe do patnácti let 

tomu tak opravdu bude. Vţdyť během třiceti let Němci dvakrát vpadli na území SSSR a 

způsobili mu značné ztráty na ţivotech. Také Američané měli určité obavy, co se Němců týče. 

Aţ do konference v Postupimi obě velmoci věděly, ţe základní podmínkou pro mír bude 

muset být vzájemná spolupráce, ač tušily, ţe to nebude jednoduché. V průběhu jednání se 

ovšem Američané díky zprávě o úspěšném atomovém pokusu dostali do výhodnější pozice, 

protoţe jim to umoţnilo v případě komplikací v rámci dosaţení dohody s Moskvou jednat 

více jednostranně. Jaderná ochrana tak eliminovala americké obavy z Německa, které nyní jiţ 

nemuselo nutně být tak oslabené a správa okupačních zón příliš nákladná. Na druhé straně 

obavy Moskvy se zdvojnásobily. K případnému budoucímu útoku Němců přibyl moţný útok 

atomový ze strany silnějšího tehdy snad ještě partnera. Především ale jaderný monopol 

v Kremlu povaţovali za prostředek vydírání. Podle Stalinova názoru se „pro Američany stane 

prostředkem k tomu, aby si vynutili poválečné ústupky Sovětského svazu.“
30

 Řekl: 

„Hiroshima otřásla celým světem,… Rovnováha byla porušena.“
31

 Gaddis připouští, ţe 

Truman i jeho poradci opravdu očekávali vstřícnější přístup ze strany Moskvy. „Ale na rozdíl 

od Američanů, kteří si nepřipravili ţádnou strategii, jeţ by k takovému výsledku vedla, Stalin 

rychle vypracoval svou vlastní strategii, jak tomu předejít. Spočívala v tom, ţe při 

prosazování sovětských cílů nastoupil ještě tvrdší kurs neţ předtím, i kdyby to bylo jen proto, 

aby demonstroval, ţe ho zastrašit nedokáţou. Svým nejvýznamnějším poradcům koncem roku 

1945 řekl: ´Je naprosto zřejmé, ţe…ničeho zásadního nedosáhneme, pokud začneme 

ustupovat zastrašování nebo dáme najevo nejistotu. ´“
32

 Truman opravdu i přes vlastnictví 

mocné zbraně neměl v úmyslu zanevřít na spojeneckou spolupráci, kterou zdědil po 

Rooseveltovi.  O tom ostatně svědčí i jeho rozhodnutí uzamknout Clifford – Elseyovu zprávu 

do sejfu. Roztrţka s Moskvou by zkomplikovala jeho situaci na domácí půdě. Jak uvádí 

Melvyn Leffler, „vyţádala by si pomoc obklíčeným zemím, zvýšení výdajů na obranu, 
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omezení sniţování daní a vedla by k růstu inflace. A republikáni ho jiţ za zvyšování cen a 

vysoké daně kritizovali.“
33

 Truman se nacházel v nelehké situaci. Navíc sám Stalin, který na 

jedné straně vzbuzoval v Bílém domě především obavy, ale na straně druhé do jisté míry i 

naději, svými kroky Trumanovi moţnost rozhodnout se ztěţoval. Nadějí v očích Američanů 

mám na mysli jeho staţení jednotek z Československa, povolení svobodných voleb v sovětské 

zóně v Rakousku či mírnění entuziasmu místních komunistů v Řecku, Itálii a Francii. Jak 

tvrdí Melvyn Leffler, Truman nevěděl, jak na protichůdné kroky Sovětů reagovat.
34

 

Hrozbu pro Kreml ovšem nepředstavovaly jen Německo, které nedávno zaútočilo 

skrze Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko, či atom. Jak uvádějí Michael Cox a 

Caroline Kennedy-Pipe, Stalin musel po válce čelit váţným problémům doma – hladu a 

nepokojům na anektovaných územích.
35

 Stalin zastával názor: „Kdyţ jste slabí, musíte se 

stáhnout do defenzívy, kdyţ jste silní, měli byste útočit.“
36

 Komunisté se proto museli 

přizpůsobit daným okolnostem a sovětizaci tehdy ještě nezahájili. S tím ale nesouhlasí 

vědecký pracovník na Institutu historie Maďarské akademie věd László Borhi. Tvrdí, ţe 

hlavním motivem stojícím za Stalinovou politikou byla jeho touha získat bezpodmínečnou 

kontrolu nad východní Evropou i za cenu roztrţky s USA, které prý stejně uţ v roce 1946 

povaţoval za nepřítele chystajícího se na novou válku se SSSR. Jako důkaz uvádí telegram od 

sovětského velvyslance Nikolaje Novikova. „… jak asi mohla vypadat spolupráce vycházející 

z tak pesimistického pohledu na „partnera“[?]“
37

 Podle Borhiho byla sovětizace Maďarska 

zahájena hned po válce a v roce 1947 po neúspěšném jednání o Marshallově plánu jiţ pouze 

kulminovala. Marshallův plán prý přišel příliš pozdě, protoţe sovětská kontrola nad střední 

Evropou byla uţ dostatečně pevná. „Tvrzení, ţe Američané jsou odpovědní za sovětskou 

agresivitu…nebere v úvahu skutečnost, ţe Stalin se po trajektorii expanze pohyboval uţ od 

roku 1939.
38

 Podle Borhiho tedy obrat ke konfrontaci se Západem a následnou sovětizaci 

zemí za ţeleznou oponou nezpůsobil Marshallův plán, jak tvrdí Cox a Kennedy-Pipe, kteří 

podle jeho názoru důkladně neprostudovali nově zpřístupněné zdroje. 
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Závěry dvojice ale do značné míry potvrzuje Scott Parrish, podle něhoţ nové 

materiály spíše ukazují na to, ţe politika Kremlu v roce 1947 opravdu měla především 

obranný charakter.
39

 Na druhou stranu z nich ale rovněţ vyplývá, ţe zdrojem konfliktu nebyla 

ani agrese ze strany USA. Příčinou byla tehdejší nestabilní ekonomická a politická situace 

v Evropě, která přinutila obě velmoci jednat ve svůj prospěch. Američané tedy přišli  

s Marshallovým plánem, jenţ měl evropské země stabilizovat. To se ovšem nemohlo obejít 

bez vyprovokování SSSR. „Tento rozhodující okamţik tak byl spíše tragédií neţ zamýšleným  

zlem.“
40

 Ani jeden z aktérů nechtěl úmyslně způsobit roztrţku. Představitelé obou zemí aţ do 

konference ministrů zahraničí v Moskvě v březnu 1947 doufali ve spolupráci.  

Stalin byl přesvědčen o tom, ţe i přes rozdílné ekonomické systémy je moţné 

spolupracovat, pokud existuje vůle ke spolupráci, a v případě její absence není spolupráce  

moţná ani mezi systémy stejného druhu.
41

 Ani po vyhlášení Trumanovy doktríny se jeho 

rétorika v tomto smyslu nezměnila.
42

 Molotov po přečtení ruského překladu Marshallova 

projevu na Harvardu zřejmě povaţoval americký návrh pomoci Evropě především za snahu 

USA prosadit své ekonomické zájmy a viděl v něm i výhody pro svou vlast. Podobně na 

Marshallův plán pohlíţel i Jevgenij Varga ve své zprávě z 26. července 1947, v níţ nabádal ke 

všeobecné opatrnosti, ale vybízel Kreml k umírněné politice, která by měla zajistit alespoň 

částečnou spolupráci se západními zeměmi. Ještě první den paříţské konference to vypadalo, 

ţe Molotov věří v moţnou spolupráci. Jeho proslovy nebyly útočné a jeden francouzský 

diplomat poznamenal, ţe „Sověti se za kaţdou cenu chtějí vyhnout roztrţce s Brity a 

Francouzi.“
43

 Také Charles Maier se v úvodu své reakce na esej Michaela Coxe a Caroline 

Kennedy-Pipe ztotoţňuje s názorem, ţe Moskva aţ do roku 1947 doufala, ţe se konfrontaci 

vyhne.
44

 Rovněţ Marc Trachtenberg souhlasí. Stalin prý opravdu usiloval o spolupráci, ale 

pouze tehdy „pokud by spolupráce znamenala systém, v němţ by Sovětský svaz dostal 

americkou hospodářskou pomoc a přitom nemusel udělat ţádné politické ústupky.
45

 

Z hlediska Spojených států tak bylo prý jen logické, ţe neměly zájem o jednostrannou 
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„spolupráci“, při níţ by Američané dávali a Sověti brali. Rozdělení Evropy Trachtenberg vidí 

spíše jako řešení problému, jak najít způsob, jakým by spolu mohly obě velmoci vycházet.  

Historikové Vladislav M. Zubok a Konstantin Plešakov jsou také přesvědčeni o tom, 

ţe se Stalin chtěl vyhnout konfrontaci se Západem. Věděl, ţe spoluprací by mohl získat 

půjčky potřebné pro poválečnou rekonstrukci své země, souhlas velmocí s německými 

reparacemi a také kontrolu nad znovuvybudováním Německa a Japonska. Svou politikou  

obecně spíše reagoval na smrt Roosevelta, atomovou bombu a vyhlášení Marshallova plánu.
46

 

Podle Vojtěcha Mastného Stalin nechtěl studenou válku, ale nemohl se jí vyhnout díky svému 

pocitu nejistoty.
47

 Byl si vědom skutečnosti, ţe z dlouhodobého hlediska nebude moci s USA  

soupeřit. Proč tedy Stalin účast na Marshallově plánu odmítl? Sověti přes všechny naděje na 

spolupráci brzy přišli na to, ţe nevýhody převaţují nad výhodami. SSSR by musel odkrýt 

karty a světu naplno odhalit svou hospodářskou slabost. Dále by východoevropské suroviny 

byly vyuţívány na obnovu západní části kontinentu, coţ by omezilo jejich pouţití pro potřeby 

Moskvy. A především příliv amerického kapitálu by zmařil Stalinovy úmysly v jeho sféře 

vlivu. Nemohl připustit ztrátu svých východoevropských satelitů, ke které by tak mohlo dojít. 

Z nově zpřístupněných dokumentů tedy vyplývá, ţe si ani Stalin ani Truman aţ do jara 

1947 konfrontaci nepřáli, avšak zejména podmínky na mezinárodní scéně oba přinutily 

k tomu, aby jednali v souladu s tím, co bylo v danou chvíli pro jejich země nejlepší. Oba se 

snaţili eliminovat hrozby a vyuţít příleţitostí, které se jim nabízely.
48

 Američané byli 

ekonomicky mnohem silnější a navíc byli chráněni atomem, který jim umoţňoval v případě 

nezdaru na poli vyjednávání uchýlit se k jednostrannému řešení sloţité situace. Sověti 

vyčkávali a moţná také doufali, čehoţ se Američané obávali, v rozšíření své ideologie skrze 

neblahé podmínky, do nichţ Evropu přivedly nedávné boje. Ideologie a sovětská hrozba, 

respektive otázka, zda byla vůbec opodstatněná, budou předmětem následujících dvou 

kapitol. 
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3.3 Vliv ideologie 

 

Obě velmoci po válce reagovaly především na tehdejší stav, v němţ se Evropa 

nacházela. Tento stav na jedné straně vyvolával v myslích sovětských a amerických  

představitelů váţné obavy a na druhé straně nabízel příleţitosti, z nichţ mohly obě země 

značně profitovat. Vítězstvím nad Německem si SSSR získal respekt a obdiv v celosvětovém 

měřítku a komunismus se díky neúspěchu kapitalismu, jehoţ výsledkem byla válka, dostal do 

výhodnější pozice. Stalin z této situace mohl těţit a někteří historikové tvrdí, ţe jeho chování  

v letech 1945 – 1947 poháněla právě především představa, ţe se komunistická ideologie můţe 

bez vyvinutí značného úsilí rozšířit i do vzdálenějších krajů směrem na západ od sovětských 

hranic.  

John Lewis Gaddis podle Melvyna Lefflera v devadesátých letech kladl velký důraz na 

to, ţe Stalin byl hlavně revolucionář a své myšlenky na světovou revoluci se nikdy nevzdal. 

K jejímu uskutečnění mělo dojít skrze růst vlivu Sovětského svazu.
49

 Leffler Gaddise kritizuje 

za to, ţe ideologii přisuzuje příliš velký význam. Uznává, ţe ideologie zcela nepochybně hrála 

roli, ovšem Stalina nevidí jako zaníceného revolucionáře. Uvádí, ţe ani podle Zuboka 

s Plešakovem nebyl sovětský vůdce revoluční romantik.
50

 Ideologie prý sice byla vţdy 

propojena s bezpečností, ale zatímco v padesátých a šedesátých letech byla důleţitější 

ideologie, v prvních letech po válce státníci přisuzovali větší důleţitost právě otázce 

bezpečnosti.
51

 Ideologie velmi ovlivňovala Stalinovo myšlení, ale vycházel rovněţ 

z historické zkušenosti. Vţdyť západní mocnosti bojovaly v ruské občanské válce proti 

bolševikům. Věřil v nepřátelské obklíčení, ale více neţ vývoz samotné revoluce ho podle 

Lefflera zajímala bezpečnost, coţ potvrzuje rovněţ italský historik Silvio Pons: „Novým 

expanzivním tendencím Sovětského svazu dominovala jeho snaha zajistit si bezpečí, coţ bylo 

pro Sověty prioritou.“
52

 Leffler své závěry formuluje takto: „Rozšíření revoluce v zahraničí 

bylo pro Stalina důleţité, jelikoţ mu to umoţňovalo zbavit se nepřátel na svých hranicích: 

nepřátel, jakými byli například Poláci, jejichţ slabost, nerozhodnost a nepřátelství otevřely 
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cestu Hitlerovým armádám.“
53

 Greg Behrman názor, ţe bezpečnost byla pro Stalina prvořadá, 

víceméně potvrzuje. Navíc, jak Behrman uvádí, Stalin věřil v nevyhnutelnost mezinárodního 

komunismu. Soupeření o teritorium, zdroje a zisky přivede kapitalistické země do nového 

konfliktu, který vydláţdí cestu komunismu, jenţ bude vládnout světu.
54

 Proto se v letech 1945 

– 1947 nemusel příliš zabývat revolucí a mohl se více soustředit na zabezpečení svého 

impéria.  

Názoru, ţe revoluce nepředstavovala prioritu, do jisté míry nahrává i skutečnost, ţe 

Stalin nevyuţil touhy řeckých komunistů po moci a nepodpořil je. Také poválečná situace ve 

Finsku, kde Stalin připustil vládu konzervativce Juha Paasikiviho, kterému se loajalitou a 

ústupky vůči Moskvě podařilo zachovat parlamentní demokracii, tomu nasvědčuje.  

V Americe, jak se zdá, taktéţ prioritu představovala bezpečnost. Tuto otázku ovšem 

budu podrobně analyzovat v následující kapitole. Jelikoţ Washington nabyl dojmu, ţe Sověti 

hodlají expandovat dále na západ, čemuţ musí za kaţdou cenu zabránit, vyuţil ideologii. 

Domácí situace byla totiţ poměrně komplikovaná. V listopadu 1946 Kongres ovládli 

republikáni, jejichţ zájem se soustředil především na interní záleţitosti. Marshall, Acheson a 

další si uvědomovali, ţe pokud chtějí prosadit politiku containment v době, kdy vojenský 

přepad ze strany SSSR byl nepravděpodobný, musí Kongres přesvědčit o váţnosti situace. 

Rozhodli se tedy zdůrazňovat ohroţení amerických ideálů a hodnot samotným komunismem. 

Jak to formuloval George Kennan: „USA by čelily Evropě, která by zcela jistě nebyla o nic 

méně nepřátelská neţ Evropa Hitlerových snů. Taková Evropa by přinutila Ameriku, aby se 

změnila, vyţádala by si zvýšení výdajů na obranu, kontrolu nad hospodářstvím, intenzivnější 

hon na domácí nepřátele a více zásahů do osobních svobod.“
55

   

Ideologie tedy hrála důleţitou roli. Byla součástí politických kroků na obou stranách, 

avšak nové zdroje spíše potvrzují, ţe v prvních dvou poválečných letech nebyla tím hlavním 

faktorem v rozhodovacím procesu. Tím bylo v danou chvíli především zajištění maximální  

bezpečnosti. Oddělit ideologii od bezpečnosti ale nelze, neboť rozšíření jedné ideologie 

znamenalo záhubu pro druhou ideologii a fatální důsledky pro zavedený systém. 
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3.4 Sovětská hrozba 

 

Spojené státy se po druhé světové válce ve srovnání se Sovětským svazem, zdá se, 

nacházely ve výhodnější pozici. Na bojišti utrpěly daleko menší ztráty, byly nejsilnější  

ekonomikou vůbec a ochranu jim poskytoval atom, jehoţ účinky všem předvedly v Japonsku. 

Přesto se američtí představitelé necítili bezpečně. Co je k tomu vedlo? Byla to především 

situace na starém kontinentě. Jeho obyvatelé měli za sebou šest válečných let, které je 

zanechaly v bídě a nejistotě z budoucnosti. Kapitalismus mnozí vnímali jako systém 

odpovědný za masovou nezaměstnanost a růst podpory fašistickým reţimům ve třicátých 

letech a teď se jim nabízela jiná alternativa – komunismus, který zajistí rovnost a mír. 

Sovětský svaz mohl zklamání z kapitalismu celkem snadno vyuţít. Bez vojenského zásahu, 

kterého by ostatně byl schopen s velkými potíţemi, mohl šířit svou ideologii a vliv. V Evropě 

by tak mohl být jeden totalitní systém nahrazen jiným totalitním systémem. A právě toho se 

Washington obával. Jeho obavy vygradovaly na jaře roku 1947. Američané se tedy rozhodli 

jednat. Přišli s Marshallovým plánem, aby výše popsanému scénáři zabránili. Byly obavy 

v USA oprávněné anebo jen ve Washingtonu chtěli řešit své případné hospodářské potíţe? 

Uţ v dubnu 1945 John McCloy po svém návratu z Evropy označil její tehdejší stav za 

„totální ekonomický, sociální a politický kolaps, který se s ničím podobným v historii nedá 

srovnat.“
56

 V červenci to podobně popsal Dean Acheson: „Celosvětová situace, jejímţ jasným 

příkladem je Evropa nebo Dálný východ, ohroţuje samotné základy uspořádání, v němţ jsme  

doposud ţili a v němţ ţili i naši otcové a dědové.“
57

 Navíc jiţ v roce 1945 se zdálo, ţe 

podpora levice roste. Komunistickým stranám přibývali stoupenci. V Belgii se jejich počet od 

roku 1939 do roku 1945 vyšplhal z 9 000 na 100 000, v Řecku zhruba ve stejné době ze 

17 000 na 75 000, v Itálii z 5 000 na 1,7 miliónu a v Československu od května 1945 do září 

téhoţ roku z 28 000 na 750 000. Slušnou voličskou základnu měli komunisté v roce 1945 také 

v Dánsku, Norsku, Švédsku a Holandsku.
58

 V Itálii a sousední Francii se dokonce podíleli na 

vládách. Levice triumfovala taktéţ ve Velké Británii, kde v červenci labouristé sesadili  

Churchilla. Stalinův Sovětský svaz utrpěl ve válce obrovské ztráty na ţivotech a jeho značný 

podíl na vítězství mu zajistil uznání. Rok 1946 nepřinesl lepší vyhlídky. Jednání se Sověty se 

pozitivním směrem nevyvíjelo, spíše naopak. Západními zeměmi otřásl Stalinův únorový 
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projev a následné analýzy George Kennana označily Sovětský svaz za expanze chtivou říši. 

Tento závěr v podstatě potvrdil i sovětský diplomat Maxim Litvinov, kdyţ s ním  

v červnu 1946 pro CBS dělal rozhovor korespondent Richard C. Hottelet. Ten se zeptal, co by 

se stalo, kdyby západní země splnily všechny sovětské poţadavky, které by Kremlu zajistily 

dostatečnou bezpečnost. Litvinov na to odpověděl: „Zanedlouho by to vedlo k tomu, ţe by 

Západ čelil další sérii poţadavků.“
59

 Přesto Američané stále doufali, ţe se Sověty najdou 

společnou řeč. 

Krutá zima na přelomu let 1946 a 1947 ovšem naplno odhalila, ţe vcelku nadějně 

vyhlíţející poválečný růst průmyslové produkce, ke kterému došlo do jisté míry díky 

americkým půjčkám a pomoci, evropské země na nohy nepostaví. Ty byly před válkou 

závislé na německé produkci a trzích, ovšem Německo bylo nyní z evropského obchodu 

prakticky vyloučeno. Navíc Evropanům rostly dluhy a neměli dolary, za něţ by od Američanů 

nakupovali potřebné výrobky pro svou obnovu. Ekonomické potíţe a nestabilita mohly vést 

k politické změně, která by následovně ohroţovala americkou bezpečnost. Konference 

ministrů zahraničí v Moskvě, která se konala v březnu 1947, pak George Marshalla 

přesvědčila o tom, ţe Stalin hodlal z problémů, s nimiţ se Evropa potýkala, profitovat. 

Stalinovo ujišťování o moţné shodě a zároveň pasivita, která spíše ukazovala na jeho touhu 

nepromarnit příleţitost na ovládnutí Evropy, byla pro Američany impulsem k činu. Volný 

obchod a stabilizace měn by vedly k prosperitě, která by společnost nejlépe ochránila před 

totalitním systémem. Tato politika ostatně také představovala cíle, jichţ chtěli v USA po 

poráţce nacistického Německa dosáhnout. Výsledkem byl Marshallův plán.    

Zatímco tradicionalisté obecně tvrdí, ţe hlavním důvodem pro Marshallův plán bylo 

ohroţení ze strany Sovětského svazu, revizionisté se shodují v názoru, ţe Ameriku poháněla 

především její vlastní potřeba evropských trhů. Marshall, který po odmítnutí účasti Moskvou 

cestoval po Spojených státech, opravdu hodně hovořil o výhodách plánu pro Američany, ale 

činil tak zejména proto, aby získal všeobecnou podporu pro svou myšlenku. Například 

v Pittsburghu, kde měl mnoho přátel ale také poměrně dost oponentů z podnikatelské sféry, ve 

svém projevu zdůraznil, ţe investice v rámci Marshallova plánu povedou k dlouhodobým 

ziskům.
60

 Marshall vyzdvihoval přínos projektu pro americké hospodářství úmyslně, neboť 

mezinárodní vztahy nebyly pro americký lid prioritou. Marshall si rovněţ nebyl jist, zda plán 

schválí Kongres, a proto se zaměřil na vlastní zájmy USA a vystupňoval svou protisovětskou 
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rétoriku. Českoslovenští komunisté únorovým převratem v roce 1948 pak Marshallovi vlastně 

nahráli. Na Západě totiţ mnozí tuto událost povaţovali za jakýsi odrazový můstek pro další 

snahy o politickou kontrolu v Evropě ze strany SSSR a Marshallův plán byl Kongresem 

konečně schválen.  

V roce 1975 Molotov popsal svou práci, kterou vykonával jako ministr zahraničí pro 

Stalina, následovně: „Mou úlohou bylo posunout hranice naší vlasti co moţná nejdále. 

Myslím si, ţe já a Stalin jsme si, co se tohoto cíle týče, nevedli vůbec špatně.“
61

 Molotovova 

slova dokazují, ţe tehdejší americké obavy ze sovětských plánů expandovat byly 

opodstatněné. Stalin sice v prvních poválečných letech nechtěl konfrontaci a preferoval 

spolupráci, ale z dlouhodobého hlediska o šíření komunismu a svého vlivu uvaţoval.  

Vítězstvím nad Německem a Japonskem Američané nedosáhli svého cíle, kterým bylo 

zabránit dominanci totalitního systému v Evropě. Dosáhli jej aţ prostřednictvím Marshallova 

plánu. Ten měl tedy v prvé řadě zajistit demokracii a mír. Ekonomické zájmy USA byly sice 

také důleţité, přesto druhořadé.  Američané se řídili radami George Kennana, který 

doporučoval komunismu čelit inteligentním a pozitivním programem. Kdyby byli vycházeli 

z rozborů britského chargé d´affaires Franka Robertse, došlo by pravděpodobně na spolupráci 

vycházející z vytýčení sfér vlivu. V tomto ohledu byl Roberts velmi blízko realitě, neboť  

sovětské vedení ctilo dohody o sférách vlivu. V minulosti respektovali ujednání mezi 

Ribbentropem a Molotovem stejně tak jako procentovou dohodu s Churchillem. Nicméně 

takové řešení by zřejmě nezabránilo Stalinově šanci vyuţít hořkosti Evropanů z nedávného 

selhání kapitalismu. Američané, jak nové materiály potvrzují, oprávněně Stalinovi 

nedůvěřovali, a proto bylo v zájmu vlastní bezpečnosti jistější následovat doporučení George 

Kennana. Washington přišel s Marshallovým plánem, který ovšem zcela závisel na 

znovuobnovení Německa. Jeho postavení v poválečných mezinárodních vztazích a především 

obavám, které u obou velmocí vyvolávalo, bude patřit následující, tj. poslední část mé práce.  

 

 

3.5 Německo 

 

Osudem Německa po jeho poráţce se spojenci zabývali jiţ v průběhu války. Na 

konferenci v Moskvě roku 1943 se ministři zahraničí dohodli na tom, ţe Německo bude 
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denacifikováno, demilitarizováno, demokratizováno a pravděpodobně rozčleněno na menší 

územní celky. V posledním bodě se ale představy spojenců poněkud lišily. Zatímco Churchill 

preferoval Německo rozčlenit v menším rozsahu, Stalin dával přednost daleko větším 

zásahům. Na konferenci v Teheránu pak byla ustavena Evropská poradní komise, pověřená 

přípravou podmínek kapitulace a okupace. V Jaltě bylo odsouhlaseno rozdělení Německa do 

čtyř okupačních zón a byla projednána důleţitá otázka týkající se reparací. Dvacet miliard, 

které navrhli Sověti a z nichţ jejich impériu měla připadnout jedna polovina, ale pro USA a 

Velkou Británii představovaly velmi vysokou sumu. Přesto se Roosevelt s Churchillem 

nevyjádřili zcela jednoznačně proti. Problém měla řešit tzv. reparační komise.  

Na konci války si ovšem především Američané začali stále více uvědomovat, ţe 

uskutečnit tzv. Morgenthauův plán, který původně počítal se značným hospodářským 

oslabením válečného nepřítele, rozbitím celistvosti jeho území a jeho trvalým vyřazením  

z mezinárodní politiky, nebude moţné bez váţných následků.
62

 Německo tedy mělo být 

spravováno jako jeden ekonomický celek a prozatím měla být jeho průmyslová produkce jen 

sníţena. Správu měla na starosti Spojenecká kontrolní komise, jeţ byla zaloţena v červnu 

1945. Tehdy také spojenci tzv. berlínskou deklarací převzali suverenitu nad poraţeným 

státem. Americké ministerstvo války ovšem politiku omezování německé výroby kritizovalo. 

Podle jeho zaměstnanců by bylo z hlediska nákladů výhodnější, kdyby spojenci průmyslu 

poraţené země ţádné meze nekladli. Tu by pak na nohy museli postavit vlastním přičiněním 

její obyvatelé, coţ by pozitivně ovlivnilo státní pokladnu USA, ale i Británie a Francie. Ze 

stejného důvodu se stavěli proti dvacetimiliardovým reparacím. 

Mnozí ve Washingtonu se ovšem silného Německa také obávali. Nikdo nemohl vědět, 

jak se Němci – schopný a pracovitý národ – za několik let zachovají. Vţdyť uţ dvakrát svět 

přivedli do krvavé války. Co kdyţ se u nich opět projeví expanzivní tendence? V době konání 

postupimské konference se ale prezident Truman dozvěděl o úspěšném atomovém pokusu a 

Američané nyní získali zbraň, která by jim měla poskytnout účinnou ochranu i před silným 

Německem. Německo na kolenou tak uţ z amerického pohledu nebylo nutností. Naopak, nyní 

se Němci mohli vzchopit sami a Američané mohli šetřit dolary. Z pohledu Sovětů ale 

americký jaderný monopol a postupimské rozhodnutí, aby kaţdá velmoc čerpala reparace 

z vlastní okupační zóny s tím, ţe SSSR k tomu dostane deset procent průmyslového zařízení, 

které nebylo pro německé mírové hospodářství nutností, ze zón západních, představovaly 
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hrozbu. Hodlají snad Američané německého průmyslového potenciálu vyuţít proti Sovětům? 

Vţdyť uţ teď se snaţí jim upřít získání vlivu na Dálném východě. Stalinova nedůvěra vůči 

Bílému domu se prohlubovala. Ovšem ani jeho činy popsané v předchozích kapitolách 

Američany nepřesvědčily o dobrých úmyslech Kremlu.  

V průběhu roku 1946, kdy mezinárodní napětí stoupalo, Američané přestali brát ohled 

na sovětský strach z Německa a soustředili se více na své vlastní zájmy. V květnu generál 

Clay pozastavil Sovětům reparace z americké zóny a v létě prezident Truman obnovil 

německou produkci uhlí. Na podzim téhoţ roku, kdy James Byrnes přednesl svůj projev ve 

Stuttgartu, jiţ Američané měli celkem jasnou představu o své politice vůči Německu. 

K rozhodnutí pomoci bývalému nepříteli je vedly výhody pro samotné hospodářství USA, 

ochrana v podobě atomové bomby a ve finále i fakt, ţe to přinese uţitek minimálně celé  

západní Evropě a následně i americké ekonomice. Postupně si ve Washingtonu uvědomovali, 

ţe tak vlastně vyřeší i ten nejzávaţnější problém – hrozbu v podobě komunistického 

Německa. 

 Německo sousedilo se sovětskými satelity, v nichţ Moskva úspěšně uplatňovala svůj 

vliv, a mohla jej rozšířit i do poraţené země, kde ostatně místní komunisté v sovětské zóně jiţ 

poměrně zdatně operovali. Pak by se SSSR zmocnil nejsilnější evropské ekonomiky, jejíţ 

potenciál by mohl vyuţít proti USA v případném dalším světovém konfliktu. Jak nové 

dokumenty odhalují, Sověti opravdu doufali v komunistické Německo. Stalin v roce 1946 

svým soudruhům řekl: „Celé Německo musí být naše, tj. sovětské, komunistické.“
63

 Postavit 

válečného nepřítele na nohy tak Americe přinášelo ve všech směrech jen výhody, ze kterých 

mohla nejvíce vytěţit právě prostřednictvím Marshallova plánu.  

Washington si ovšem musel zajistit, aby Němci zůstali prozápadně orientováni a 

zároveň pod dostatečnou kontrolou. K tomuto účelu měla poslouţit jeho maximální integrace 

v rámci západní Evropy. Tak také mohla být ujištěna i Francie o tom, ţe znovuoţivené 

Německo ji nebude jiţ ohroţovat. Především z tohoto důvodu neměl být Marshallův plán 

realizován na základě bilaterálních smluv, nýbrţ na základě intenzivní spolupráce všech 

zúčastněných.  

Reparace pro Sověty tedy nepřicházely v úvahu a na druhé straně Kreml se nároku na 

ně nevzdal. Není proto divu, ţe moskevská konference v březnu 1947 nepřinesla v tomto 

ohledu shodu. Co se samotného Marshallova plánu a jeho odmítnutí Moskvou týče, pak asi 
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vzhledem ke skutečnosti, ţe měl spočívat právě na obnově Německa – noční můře východní 

velmoci, není reakce Moskvy velkým překvapením. Někteří revizionisté tvrdí, ţe kdyby býval 

Washington uspokojil sovětské reparační nároky, nemuselo by ke studené válce vůbec dojít.
64

 

Opomíjejí ovšem fakt, ţe nejvíce se američtí státníci obávali zneuţití chaosu a bídy Sověty 

k ovládnutí Německa a jeho zdrojů, a k tomu by právě reparace přispěly. 

Marshallův plán nemohl Stalina přimět ke spolupráci, neboť ten za ţádnou cenu 

nehodlal ztratit východní Evropu a ekonomicky zotavit válečného protivníka. Západní zóny se 

tedy postupně spojily v tzv. Trizónii, z níţ v roce 1949 vznikla Spolková republika Německo, 

která se stala tahounem rekonstrukce západní Evropy, a sovětská okupační zóna se změnila v 

NDR. Vznik dvou zcela odlišných německých států tak završil vývoj prvních poválečných let, 

který postupně směřoval k bipolárnímu uspořádání světa, jemuţ výrazně napomohl právě 

Marshallův plán.   
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Závěr 

 

Druhá světová válka skončila a Evropané mohli oslavovat definitivní poráţku 

nacismu. Ovšem radost se mísila s obavami z budoucnosti. Selhání kapitalismu, jeţ vedlo 

k nedávným hrůzám, vyvolávalo nejistotu. Roosevelt i Stalin, na kterých především závisel 

poválečný vývoj, věděli, ţe udrţení míru bude vyţadovat vzájemnou spolupráci, přestoţe 

překáţky v podobě antagonismů vycházejících z podstaty obou systémů nebude jednoduché 

překonat. Byli však připraveni cíle dosáhnout. Navzdory dobrým úmyslům ale došlo na další 

konflikt, který sice nevyústil v přímý střet, avšak čtyři dekády lidé ţili v obavách, ţe neshody 

v něj mohou kdykoliv přerůst.  

O příčinách studené války, k níţ značně přispěl Marshallův plán, se historikové 

dohadují jiţ dlouhá desetiletí. A přestoţe nově zpřístupněné zdroje odhalily mnohé 

skutečnosti, odborné debaty stále a se zanícením pokračují. Archívy bývalého východního 

bloku určitě vnesly do dané problematiky více světla, ovšem ukázaly, ţe nelze zcela 

jednoznačně označit za viníka Američany či Sověty, tak jak to v druhé polovině devadesátých 

let udělal John Lewis Gaddis, kdyţ jednoznačně ukázal na ty druhé.  

Poválečná situace se od konference v Jaltě během několika málo měsíců totiţ 

podstatně změnila. Roosevelt zemřel a v úřadě jej nahradil Truman, pro kterého mezinárodní 

vztahy představovaly víceméně neznámou oblast, v níţ se náhle ocitl s vědomím, ţe na jeho 

bedrech spočívá obrovská odpovědnost za milióny lidí na celém světě a u jednacího stolu na 

něj čeká partner, jehoţ úmysly díky jeho počínání na osvobozeném území nebylo vůbec 

jednoduché odhadnout. Trumanovo sebevědomí ovšem v Postupimi zvedla zpráva o 

úspěšném atomovém pokusu. Jaderný monopol USA velkou měrou ovlivnil následující 

období. Nedůvěra se prohlubovala a velmoci podnikaly kroky, které měly vést k jejich 

maximální bezpečnosti. A právě bezpečnost, jak potvrzují nové materiály, hrála v letech 1945 

– 1947 klíčovou roli.  

Sovětský svaz vyčerpaly tvrdé boje s nepřítelem, o kterém byl Stalin přesvědčen, ţe se 

z poráţky brzy vzpamatuje. K jeho zotavení navíc hodlaly přispět Spojené státy, které 

disponovaly nejnebezpečnější zbraní a kterým z hospodářského hlediska tehdy nemohla  

konkurovat ţádná země. Plán na obnovu evropského kontinentu pak navíc mohl sovětské 

impérium připravit o plody vítězství v podobě zemí východní Evropy, jeţ měly SSSR chránit 

v případě dalšího útoku ze západu. Stalin tedy opravdu neměl důvod cítit se bezpečně. Totéţ 
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ovšem platí i pro Bílý dům. Ani atom ani dolary totiţ nemohly Američanům zajistit bezpečí, 

jak by se mohlo na první pohled zdát. Kapitalismus, jehoţ pověst vinou války utrpěla, růst 

podpory levice a bída nahrávaly komunismu a případnému šíření vlivu Stalina, o které podle 

názorů mnohých ve Washingtonu usiloval. Obě velmoci tak podnikaly kroky k zajištění své 

vlastní ochrany, které ovšem představovaly nebezpečí pro protivníka. 

Dalším faktorem, který měl dopad na poválečný vývoj, byly příleţitosti, jeţ se oběma 

zemím v daném období naskytly a kterých neváhaly vyuţít ve svůj prospěch. Moskva se díky 

rozloţení svých armád dostala daleko od svých hranic a svůj vliv si na těchto teritoriích 

hodlala udrţet. Američané zase plně vyuţili moţnosti bez váţných obav posílit německou 

produkci, aby sníţili náklady spojené se správou své okupační zóny a postavili na nohy 

Evropu, jejíţ síla a růst pozitivně ovlivní hospodářství USA a především zabrání instalaci 

dalšího totalitního systému na starém kontinentě.  

Nově zpřístupněné zdroje odhalují, ţe si ani Stalin ani Truman konfrontaci nepřáli. Aţ 

do moskevské konference v březnu 1947 oba doufali v nalezení shody, ovšem právě 

bezpečnost a příleţitost diktovaly učinit takové kroky, které protistrana povaţovala za 

ohroţení. Marshallův plán, pro Washington synonymum pro příleţitost a bezpečí, ale pro 

Moskvu synonymum pro hrozbu, nemohl velmoci přimět ke spolupráci. Roztrţka tak byla 

podle mého názoru nevyhnutelná. 

Otevírání archívů a zpřístupňování nových zdrojů zcela určitě mění pohled na nedávné 

historické události. Někdy velmi razantním způsobem a někdy méně dramaticky. Marshallův 

plán a příčiny studené války patří spíše do té druhé skupiny. Nové dokumenty, z nichţ výše 

analyzovaní badatelé vycházeli, podporují některé argumenty tradicionalistů, ovšem rovněţ i 

některé interpretace školy revizionistické. Dávají tak podle mého názoru za pravdu spíše post-

revizionistům, kteří za konflikt činí odpovědnými obě strany. 
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Summary 

 

This thesis aims to analyze the Marshall Plan historiography debate which experts held 

after the fall of communist regimes followed by an opening of their archives in order to 

answer old questions of inevitability of the cold war and the responsibility for the bipolarity. 

Comparing the interpretations of the participating historians the thesis attempts to ascertain 

whether in the light of new findings we can come to a particular conclusion as was the case of 

John Lewis Gaddis in 1997. In his book We Now Know: Rethinking Cold War History based 

on new resources he found Stalin and his totalitarian regime accountable for the post-war 

development. Orthodox historians as well as revisionists and post-revisionists tend to discuss 

particular areas of the problem, hoping that analyses of these might confirm their general 

conclusions. The most often-discussed topics make the body of this thesis. First of all, I 

introduce the three differing approaches to the study of the cold war. In the following chapter 

I describe the situation in academic circles after 1989 when contemporary history became 

international. The next subject is the discussion itself, i.e. the main part of the thesis. I focus 

on arguments regarding five specific topics in order to answer the above mentioned old 

questions: a) the participation of the USSR in the Marshall Plan, b) advantages of cooperation 

for both Washington and Moscow, c) the ideology, d) the Soviet threat, e) Germany.  
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