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Anotace

Bakalářská práce „Koncepce Společného evropského domu M. S. Gorbačova“ se zabývá

proevropsky orientovanou myšlenkou sovětské zahraniční politiky, která vešla ve známost

v 80. letech. Šlo o koncept mírové vize a nové otevřenosti Sovětského svazu vůči politice 

Západu v době, která se vyznačovala vzájemnou nedůvěrou dvou ideologicky odlišných bloků 

a reálnou hrozbou jaderného konfliktu. Šíření evropských idejí má bohaté historické pozadí

a konkrétně s prvkem společného evropského domu se bylo možné setkat již v rámci vnější 

politiky Leonida I. Brežněva. O aktivní prosazování této koncepce se však zasloužil až 

Michail S. Gorbačov, jemuž je zároveň připisováno její autorství. Bakalářská práce mapuje

počátky, postupný vývoj i zánik této sovětské zahraniční politiky. A to, včetně průvodních

událostí a zásadních postojů západních zemí k ní. Kromě detailní analýzy obsahu diskutované 

myšlenky se práce zároveň zaobírá i jejím teritoriálním odkazem. Gorbačovův Společný 

evropský dům je vedle dalších aspektů neodmyslitelně spjat s pádem železné opony

a s rozpadem Sovětského svazu.

Annotation

The bachelor study „M. S. Gorbachev´s concept of Common European Home“ highlights

the pro-European oriented idea of Soviet Foreign Policy, which became popular in the 80´s.

The concept was a peaceful vision and a new Soviet openness towards the policy

of the West in an era that was characterized by mutual distrust of two ideologically different 

blocks and by the real threat of nuclear conflict. The expansion of European ideas has

a considerable historical background, and the expression of the Common European Home was 

already part of the external policy of Leonid I. Brezhnev. The Soviet concept, however, was 

first actively promoted by Mikhail S. Gorbachev, who is also attributed with its authorship. 

This study presents the origin, development and disappearance of this Soviet Policy.

The work analyses the content of the idea in detail and also discusses its territorial legacy; 

including accompanying events and the attitude of Western countries. In addition to other key 
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aspects, Gorbachev´s Common European Home is associated with the fall

of the Iron Curtain and the disintegration of the Soviet Union.
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Seznam použitých zkratek

CDU – Křesťanskodemokratická unie Německa

COCOM – Koordinační výbor pro kontrolu vývozu do komunistických zemí

ES – Evropské společenství

INF – Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu z r. 1987

KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (transformována r. 1995 v OBSE)

KSČ – Komunistická strana Československa

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu

NATO – Severoatlantická aliance

NDR – Německá demokratická republika

NSR – Německá spolková republika

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

OSN – Organizace spojených národů

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci

SALT 1 – Bilaterální smlouva o omezení strategických zbraní mezi SSSR a USA z r. 1972

SALT 2 – Bilaterální smlouva o omezení strategických zbraní mezi SSSR a USA z r. 1979

SSSR – Sovětský svaz

USA – Spojené státy americké

ÚV KSSS – Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu

VS – Varšavská smlouva
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Úvod

Za mírovou evropskou politikou stála vždy nějaká válečná zkušenost. Příčinou odborných 

debat nad politicko-mocenským uspořádáním Evropy na přelomu osmdesátých

a devadesátých let 20. století byla studená válka. Tehdy se bipolární rozdělení Evropy stávalo 

neudržitelným. A jedním z plánů jak toto rozdělení překonat byl mimo jiné i Společný 

evropský dům, s nímž je spojováno jméno bývalého nejvyššího představitele KSSS - Michaila

Sergejeviče Gorbačova.

Tento sovětský státník usiloval o tzv. demokratizaci socialismu. Začal radikálně 

přesměrovávat zahraniční politiku SSSR po svém nástupu k moci v roce 1985. A to vstřícně

vůči USA a Západu, což bylo po období nesoucím se ve znamení soupeření ve zbrojení

chápáno jako velká změna. V rámci svých reforem, jež měly vyvést sovětský komunistický 

systém z dlouhodobé krize, definoval nové politické myšlení člověka a společnosti, které

považoval jako nutný předpoklad pro jejich úspěšnou realizaci.1 Jeho vnější

i vnitrostátní snahy ozdravit sovětský systém však zapříčinily vážný rozkol ve vedení KSSS

a spustily silnou vlnu nacionalistických nálad v zemi. Začal se tak nevědomky podílet na 

postupném rozkladu své země a s ní i celého socialistického bloku. Procesy provázející snahy 

o zlepšení mezinárodních vztahů a boj o záchranu sovětské hegemonie nebyly bezbolestné. 

Myšlenka společného evropského domu se stala součástí těchto procesů.

V dávné historii to byly především evropské velmoci, které udávaly tón. Přesto se snahy o mír 

neomezovaly pouze na evropský kontinent. Záměry mírové kooperace a nutnost řešit 

alarmující situaci ve své zemi M. S. Gorbačov v jednom z pozdějších rozhovorů s českým 

politologem Zdeňkem Mlynářem okomentoval: „Řekl bych, že rozhodující byla snaha 

reformátorů zásadně změnit vnitřní stav v SSSR k lepšímu, překonat stagnaci, dosáhnout 

novou vnitřní dynamiku vývoje. Tedy, jak jsme tehdy říkali, rozvinout možnosti socialismu 

k lepšímu, obnovit ho. A jako součást této orientace se začalo rodit nové pojetí jednoty světa. 

Že existuje jenom jeden, vzájemně propojený svět. Svět složitý, plný rozporů, ale jediný, 

nedělitelný. Proto problémy jednoho „tábora“ nelze řešit bez ohledu na druhý „tábor“ a jeho 

problémy. Místo pouhé existence vedle sebe bylo potřebí dosáhnout vzájemné spolupráce

a kooperace různých ekonomických a politických systémů.“2

                                               

1 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA A NOVÉ MYŠLENÍ pro naši zemi a pro celý svět. Nakladatelství 
Svoboda, Praha 1987, str. 124.
2 Mlynář, Zdeněk: Reformátoři nebývají šťastni. Victoria Publishing, Praha 1995, str. 116-117.
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Charakteristika a vymezení pojmu společný evropský dům

Společný evropský dům je označení pro doposud nejsilněji proevropsky směřovanou vnější

politiku SSSR, kterou začal Gorbačov intenzivně prosazovat od momentu svého nástupu 

k moci. Tato koncepce měla představovat východisko fungujícího uspořádání Evropy ve 

druhé polovině 80. let. Jeho obecná podstata spočívala v čistě mírových myšlenkách,

ve vzájemné spolupráci evropských států, v zajištění maximální udržitelné evropské

bezpečnosti a ve vzájemném sdílení společných evropských kulturních a odborných znalostí, 

tradic a dalších hodnot. Program zároveň předpokládal spolupráci mezi jednotlivými státy bez 

ohledu na jejich existující zřízení.

Gorbačovovým obratem společný dům nebo také celoevropský dům je v rámci koncepce 

Společného evropského domu zamýšlen evropský kontinent. Tudíž oblast, kudy procházela 

vytyčená hranice mezi dvěma rozdílnými ideologickými bloky. Gorbačov však v této teorii 

Společného evropského domu jde dál, Evropu připodobňuje ke stavbě či k domu s mnoha

různě velkými byty. V těchto jednotlivých bytech žijí různé národy, které do svých bytů 

vstupují a z nich vystupují vlastními samostatnými vchody. Dle Gorbačova je množství těchto 

různých bytů spojeno v jeden celek především díky jejich společným geografickým 

vlastnostem. Přičemž každý národ či stát neboli byt žije svým vlastním

způsobem, má své specifické problémy a individuální styl života. Aby Evropané

svůj dům udrželi v chodu, musí se o něj starat společně a dodržovat při tom stanovená 

pravidla.3

Koncepce společného domu navazovala na helsinský mírový proces. Opírala

se o požadavek demontáže tehdy existujících vojenských bloků, tedy Varšavské smlouvy

a Severoatlantické aliance. Její hlavní zásadou mělo být dodržování principů kolektivní 

bezpečnosti pod záštitou nějaké celoevropské bezpečnostní organizace. Když Gorbačov 

s myšlenkou Společného evropského domu vystupoval, budil velkou pozornost, protože šlo

o jeden z prvních náznaků změny a uvolňování napětí v mezinárodních vztazích. Zdůrazňoval 

tím také zájem SSSR o Evropu a dával najevo, že si sovětský stát moc dobře uvědomuje 

důležitost evropského kontinentu pro celý svět.4 O tom, že zároveň se svými proklamacemi 

získával v době studené války popularitu, není pochyb. Tato koncepce, přestože byla

z počátku podporována některými evropskými státníky, nakonec neuspěla. Dynamický vývoj

                                               

3 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 175.
4 Ort, Alexandr: Společný evropský dům. Svoboda, Praha 1991, str. 22-25.
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Evropy postupoval po rozpadu sovětského impéria jiným než jakýmkoliv tehdy

naplánovaným směrem.5

Cíl práce, metodologie a struktura

Záměrem této bakalářské práce je prozkoumat aspekty Gorbačovovy koncepce Společného 

evropského domu. To znamená, že cílem práce je analyzovat původní záměr, vývoj a zásadní 

změny koncepce, její zasazení do kontextu zahraniční politiky SSSR a její výsledný efekt. 

Protože s rozpadem SSSR Gorbačovova koncepce zahraniční politiky zanikla, je nasnadě si 

zároveň položit otázky: Měl Společný evropský dům někdy šanci na reálný úspěch? A jaký 

byl teritoriální dopad snah realizovat Společný evropský dům? Za tímto účelem je v této 

studii použita deskriptivní analýza, což je jedna z vědeckých metod zkoumání založená na 

rozkladu zkoumaného předmětu na jeho základní části. Částečně je také použita diskurzivní 

analýza, jejíž podstatou je zkoumání postojů, projevů a textů vztahujících se ke zkoumanému

předmětu.

Bakalářská práce sleduje především přelom 80. a 90. let 20. století, ale hodnocení samotné 

koncepce vychází i z názorů z pozdější doby. Samotný text práce je rozdělen do deseti 

základních kapitol: po úvodu následují pasáže soustřeďující se na proevropské mírové 

myšlení za studené války a některé úspěšné či neúspěšné pokusy o tehdejší mírová řešení. 

Druhá kapitola popisuje katastrofální stav ekonomiky a politickou situaci v SSSR

v 80. letech. Zároveň popisuje typické znaky sovětské zahraniční politiky. Třetí kapitola se 

věnuje souvislostem, kdy se o Společném evropském domě začínalo mluvit. Kapitola čtvrtá 

vyzdvihuje mezník ve vývoji koncepce Společného evropského domu, kterým se stal XXVII. 

sjezd KSSS. Následující pátá kapitola řeší podstatu a obsah celé koncepce. Šestá a sedmá

kapitola se zabývají její dalším vývojem. Jakým způsobem se Gorbačov ji snažil prosazovat 

v praktické politice a další zásadní změny jako byl přechod z nedůvěry, s kterou byla 

přijímána, v ohromnou popularitu po roce 1988. Popisuje Gorbačovův odklon od Brežněvovy 

doktríny a ústupky v mezinárodních otázkách, na které musel později přistoupit. Tato část 

práce se zabývá i zánikem koncepce, který úzce souvisí s rozpadem SSSR. Součástí osmé

kapitoly je začlenění Gorbačovovy vize celoevropského domu mezi další významné existující 

koncepty uspořádání Evropy. O tom, v jaké podobě by evropský kontinent měl fungovat po 

                                               

5 Grachev, Andrej: Gorbachev's Gamble: Soviet Foreign Policy and the End of the Cold War. Polity, 2008, str. 
214.
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případném odstranění železné opony, se vedly obsáhlé diskuze. Úzce souvisely s evropskou 

integrací a zahrnovaly i obavu ze znovu sjednoceného Německa. V tomto kontextu zde budou 

zmiňovány snahy o vytvoření evropské politické unie Francie s Německem od Charlese

de Gaulla a Konráda Adenauera; Ostpolitik Willyho Brandta a jeho příznivců; aktivity 

Ludwiga Erharda, Helmuta Kohla a dalších. Vzhledem k tomu, že tato práce prioritně řeší 

koncepci Svobodného evropského domu, jsou další koncepce zařazeny až do této části práce.

Devátá kapitola obsahuje kritický pohled na Společný evropský dům. Jedná se o dobovou

i současnou kritiku. Desátá kapitola rekapituluje význam této koncepce a zkoumá její 

teritoriální odkaz.

Zhodnocení použitých pramenů

Za účelem vypracování této bakalářské práce byly použity zdroje, které se především vztahují 

k problematice sovětské zahraniční politiky za Gorbačova a k problematice Společného 

evropského domu vůbec. Zahrnuty jsou i zdroje týkající se soudobých dějin evropské politiky, 

některé oficiální deklarace a další odborné články související s předmětem zkoumání.

Z primárních pramenů byly použity především Gorbačovovy paměti, které mapují státníkovy

aktivity od dob jeho mládí přes období jeho působení na nejvyšších postech KSSS po rozpad 

SSSR až do roku 1996. Přináší informace o řadě vnitropolitických a zahraničně orientovaných 

událostech a náhled na Gorbačovovy osobní postoje. Problematika Evropy v zahraniční 

politice SSSR je přímo součástí Gorbačovova díla Přestavba a nové myšlení pro naši zem

a pro celý svět, které se krátce po jeho vydání v r. 1987 stalo bestsellerem. Kromě toho 

bakalářská práce zprostředkovává informace z uceleného čtyřdílného souboru Výbor z projevů 

a statí z Nakladatelství Svoboda, který postupně zaznamenává autorovy stěžejní projevy mezi 

lety 1967–1988. Nutno podotknout, že jde o zajímavé svědectví postupného utváření 

politického a teoretického myšlení M. S. Gorbačova, významných událostí diplomatického 

charakteru z průběhu 80. let a o ukázky Gorbačovovy předvídavosti v některých

politických oblastech. Součástí tohoto souboru projevů jsou i politické zprávy ÚV KSSS ze

sjezdů sovětské komunistické strany a další zprávy o činnostech sovětského politbyra

spojených se snahami upevňovat mezinárodní bezpečnost. S odstupem času je jejich 

prostřednictvím možné i hodnotit některá oficiální prohlášení Gorbačova v domácích

i zahraničních médiích. V bakalářské práci jsou dále zpracovány i pozdější Gorbačovovy

projevy a statě. V neposlední řadě je zde použita i dobová publikace - Politická zpráva 
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Ústředního výboru KSSS XXVII. sjezdu KSSS přednesená generálním tajemníkem ÚV KSSS 

soudruhem M. S. Gorbačovem 25. února roku 1986, která přibližuje atmosféru setkání 

sovětského socialistického vedení za studené války.

Ze sekundárních zdrojů byly za účelem pochopení jednotlivých Gorbačovových politických

kroků a celkové situace na sklonku konce studené války vybrány publikace předních 

renomovaných sovětologů, jako jsou např. Archie Brown, Andrej Gračev, Mark Kramer, 

Andrej P. Tsygankov či Karl E. Lowenstein. Brownův Gorbačovův faktor je seriozním 

průřezem Gorbačovovy kariéry. Shrnuje Gorbačovovy strategie mezi léty 1985-1989

pohledem zvenčí. Ruský historik Andrej Gračev je známý snahou o nalézání skutečných 

příčin náhlého konce studené války z rozličných zdrojů, na základě kterých vytváří výpovědi 

o událostech z konce 80. let. Americký profesor Mark Kramer se zabývá studiem studené 

války a zaměřuje se na analýzu komunistických režimů ve východní Evropě. Jeho specializací 

je i období Pražského jara. Americký profesor ruského původu Andrej P. Tsygankov

se dlouhodobě zabývá vývojem ruské zahraniční politiky a historik Karl E. Lowenstein

se soustřeďuje na například na období destalinizace SSSR. Tato bakalářská práce je opřená

i o publikaci českého historika a politologa Alexandra Orta - Společný evropský dům.

Hlavním účelem této knihy bylo na počátku 90. let zviditelnit české sdružení Za evropský 

dům, které se vedle aktivit Československého helsinského výboru zabývalo i myšlenkou

evropské spolupráce. V této práci jsou zároveň použity i některé pasáže z knihy rozhovorů 

s Gorbačovem od českého politika Zdeňka Mlynáře, který se s bývalým sovětským 

prezidentem osobně znal. Stěžejní politicko-historické události jsou opřené o fakta z knihy 

Soudruzi. Světové dějiny komunismu od britského historika Roberta Serviceho.

Za zmínku stojí i kritické příspěvky od Jima Hoaglanda, Neila Malcolma a Milana

Švece z časopisu Foreign Affairs. Z českých specialistů na mezinárodní vztahy pak odborné

články Petra Býma, Jaroslava Jírů, Václava Kotyka, Jaroslava Lenerta či Ladislava Lísky.

Mnohé z nich byly publikovány v měsíčníku Mezinárodní politika, který v roce 1990 obnovil 

svou činnost.

1. Z historie mírových snah v Evropě

Společný evropský dům nebyl první koncepcí možného mírového vývoje v Evropě. Lze 

nalézt řadu mírových pokusů, smluv či deklarací, které za studené války více či méně úspěšně 

reagovaly na daný status quo. Snahy některých evropských politiků se dokonce staly 
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odkazem, na který později mohly zareagovat další generace. Tato kapitola se věnuje 

vybraným mírovým snahám od dob budování železné opony po Gorbačovův nástup k moci. 

Druhá část kapitoly se zabývá helsinským mírovým procesem.

1. 1. Mírové snahy za studené války

Po první berlínské krizi se intenzivní mezinárodní napětí projevovalo hlavně hospodářskou

a vojenskou konkurencí. A pokus o jeho mírné narušení se udál až po Stalinově smrti, když se 

zástupci čtyř velmocí Francie, Velké Británie, USA a Ruska sešli v Ženevě. V červenci roku 

1955 tak byla uzavřena dohoda týkající se evropské bezpečnosti, která ale při uvádění do 

praxe selhala.6

Snaha uskutečňovat politiku mírového soužití států různého společenského zřízení byla

projednávána i na XX. sjezdu KSSS v roku 1956. Světový ohlas tohoto sjezdu byl značný. 

Obzvlášť poté, co se na Západě objevily informace ohledně Chruščovovy kritiky Stalinových

diktátorských praktik. Odhalením dalo SSSR oficiálně najevo, že se vzdává stalinismu.7 Tyto 

první pokusy, které by mohly být chápany jako snahy o překonání bipolární systému, však 

skončily také neúspěšně. Protože nejdříve sovětsko-polské vedení krvavě potlačilo Poznaňské 

povstání a o několik měsíců poté SSSR iniciovalo invazi, kterou ukončilo celonárodní 

povstání proti sovětské okupaci v Maďarsku.8 Aby KSSS splnila cíle XX. sjezdu, navrhla

sovětská vláda v roce 1958 Smlouvu o přátelství a spolupráci evropských států. A později

i uzavření paktu o neútočení mezi oběma mocensko-vojenskými seskupeními v Evropě.9

Ukázkou o samostatnou zahraniční politiku v rámci socialistického bloku byl návrh polského 

ministra zahraničí Adama Rapackého na pravidelném zasedání Valného shromáždění OSN 

v New Yorku roce 1957. Jeho plán počítal s možným vznikem bezjaderného pásma ve střední 

Evropě. Západní spojence ale nezaujal, protože by výrazně snížil obranyschopnost 

vojenských struktur NATO a vojenskou sílu SSSR by neomezil.10 V roce 1958 přišlo se 

samostatným návrhem změnit mírové a sousedské vztahy mezi státy i Československo.11

                                               

6 Ort, Alexandr: cit. dílo,str. 11.
7 Loewenstein, Karl E.: Re-emergence of Public Opinion in the Soviet Union: Khrushchev and Responses to the 
Secret Speech. Europe – Asia Studies, Vol. 58/No. 8, 1956 and Its Legacy (Dec., 2006), pp. 1330.
8 Granville, Johanna: Reactions to the Events of 1956: New Findings from the Budapest and Warsaw Archives. 
Journal of Contemporary History, Vol. 38, No. 2, April 2003, str. 277-286.
9 Líska, Ladislav: Aktuální problémy evropské bezpečnosti. Mezinárodní vztahy. Československá revue pro 
mezinárodní politiku a ekonomii, sv. 4, č. 3/1969, str. 5.
10 Arms Control Association: Nuclear-Weapon-Free Zones (NWFZ) At a Glance, ACA, 
http://www.armscontrol.org/factsheets/nwfz, 14. 4.2012.
11 Ort, Alexandr, cit. dílo, str. 12.
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Vstřícné kroky se činily i v rámci sovětsko-amerických dohod o společném návrhu rezoluce

o všeobecném a úplném odzbrojení v roce 1959, která se nakonec také nerealizovala.

Až 5. července roku 1966 došlo k uzavření Bukurešťské deklarace. Jejím prostřednictvím 

předložily státy VS soubor témat k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě.12 Dá se ale říci, že 

většina těchto iniciativ socialistických zemí měly nereálné cíle nebo usilovaly o oslabení

NATO, na což Západ reagoval velmi kriticky. Američané nechtěli a ani nemohli přistoupit na 

stažení své nukleární garance z Evropy.13

Pokusy o překonání bariér želené opony vycházely ale i mimo SSSR. Za zmínku stojí

například zásluhy generála Charlese de Gaulla, který se na konci 50. let zasloužil o částečné 

uvolnění napětí mezi Francií a Německem. Ostpolitik německého kancléře Willyho Brandta 

byla zase založená na zlepšování vztahů mezi NDR, Polskem a SSSR Jejich návrhy na 

uspořádání Evropy budou detailněji zmíněny v osmé kapitole.

1. 2. Evropa na pozadí helsinského procesu

V 60. a 70. letech světové mocnosti vyvíjely a testovaly jaderné zbraně, což k překonání 

bariéry mezi východní a západní Evropou nepřispělo. Posun v jednáních o mírových vztazích 

představovala až cesta Richarda Nixona do Moskvy. Během ní došlo v květnu roku 1972 

k podepsání dohody SALT 1. Tento akt završující několikrát přerušované rozhovory

o omezování strategických zbraní zavazoval SSSR a USA k omezení interkontinentálních 

střel.14 Působnost dokumentu se týkala i Evropy.15

Další snahou o překonání rozdělení Evropy byly rozhovory na neutrální půdě ve formě 

Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, jejichž první série se konala v Helsinkách

v letech 1972-1975. Do budoucna pojmenovaný tzv. helsinský mírový proces začal 

představovat naději v řešení mezinárodních problémů mezi evropskými zeměmi. Jeho 

vrcholem bylo přijetí Závěrečného aktu, které se uskutečnilo 1. srpna roku 1975.16 Šlo

zároveň o průlom v zablokovaném jednání mezi velmocemi. Signatářské země se aktem

zavázaly dodržovat tzv. helsinské desatero, které obsahovalo především zřeknutí se síly při 

                                               

12 Ort, Alexandr, cit. dílo, str. 12..
13 Lenert, Jaroslav: Poznámky k současnému vývoji v evropské politice. Mezinárodní vztahy. Československá 
revue pro mezinárodní politiku a ekonomii, sv. 4, č. 1/1969, str. 34.
14 Garthoff, Raymond L.: Negotiating SALT. Wilson Quarterly, Vol. 1, No. 5, Autumn/1977, pp. 76.
15

USA & USSR: Strategic arms limitation talks (SALT I). The State Department web site archive, May 26, 1972, 
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/salt1.html, 25. 11. 2012.
16 Organization for Security and Cooperation in Europe: Final Act of the Conference on Security and Cooperation 
in Europe. OSCE, 1. 4. 1975, http://www.osce.org/mc/39501?download=true, 16. 4. 2012.
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řešení mezinárodních problémů, nezasahování do vnitřních záležitostí států, kulturní

a vědeckou spolupráci a kromě dalšího i respektování lidských práv a svobod. Sovětský svaz

považoval dohodu za výhodnou, protože se komunistům podařilo smluvně zakotvit mocenské 

a politické vítězství z 2. světové války. Hranice na Odře a Nise se však udály výměnou za 

závazky ohledně dodržování lidských práv. Ty ale Sovětský svaz považoval za příslib, který

nehodlal nikdy dodržovat a který ani nebyl vymahatelný.17 Na ujednání v Helsinkách se 

posléze odvolávaly opoziční skupiny socialistických zemí, například Charta 77 či polská 

Solidarita.

Vídeňská konference o snížení stavu ozbrojených sil a výzbroje ve střední Evropě z roku 

1973 byla sice neúspěšná, helsinský mírový proces se ale dařilo, i když s obtížemi, vést dál.18

Další KBSE se konala roku 1977 v Bělehradě, následující poté v Madridu v letech

1980-1983.19 Dne 18. června roku 1979 došlo k podpisu bilaterální smlouvy SALT 2. Její 

hlavní podstatou bylo další omezení strategických útočných zbraní a zákaz vývoje některých 

raket s jadernými hlavicemi, což bylo za účelem snížení rizika vzniku jaderné války a posílení 

mezinárodní bezpečnosti.20

Politika mírových iniciativ SSSR se dostala do rozporu s realitou v roce 1979. Dne

25. prosince sovětská armáda násilně vpadla do Afghánistánu pod záminkou zachování 

sovětsko-afghánské dohody o přátelství a spolupráci. Ve skutečnosti tak sovětské vedení 

zareagovalo na vnitrostranické boje vládnoucí Lidově-demokratické strany Afghánistánu.21

V 80. letech vrcholilo zbrojení na obou stranách železné opony.22 Za vstřícný signál mohla

být považována až podpora nejvyššího představitele KSSS Jurije V. Andropova s činností

evropských neutrálních a nezúčastněných států a se svoláním Konference o opatřeních 

k posílení důvěry a bezpečnosti o odzbrojení v Evropě, která se naplánovala do Stockholmu 

na rok 1984.23

Rok 1985 se stal přelomovým v mnoha ohledech. V čele SSSR se ocitl Gorbačov, který 

zásadně změnil kroky zahraniční politiky své země a trval si na spolupráci s Evropou. V té 

                                               

17 Durman, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Karolinum, Praha 1998, str. 167-168.
18

Ort, Alexandr: cit. dílo, str. 14-15.
19 COMMISSION ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE: Report: The Madrid CSCE Review 
Meeting. CSCE, November 2, 1983, 
http://www.csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=408&Region_id=0&I
ssue_id=0&ContentType=G&ContentRecordType=G&CFID=14922202&CFTOKEN=67518227, 27. 11. 2012, str. 
1-10.
20 USA & USSR: Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on 
the Limitation of Strategic Offensive Arms (SALT II), The State Department of USA, June, 18, 1979, 
http://www.state.gov/t/isn/5195.htm, 22. 11. 2012.
21 Brown, Archie: The Gorbachev Factor. Oxford University Press, 1997, str. 55.
22 Andropov, Jurij Vladimirovič: Vybrané projevy a stati. Nakladatelství Svoboda, Praha 1983, str. 296-297.
23 COMMISSION ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE: cit. dílo, str. 7.
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době byl helsinský mírový proces v běhu a Evropa měla za sebou čtyřicet let bez reálné 

ozbrojené války.24

2. Sovětský svaz ve druhé polovině 80. let

Stav Sovětského svazu nebyl v polovině 80. let příznivý. Velmoc se potýkala se značnými 

ekonomickými a společenskými problémy. Politické vedení země již delší dobu nedokázalo 

na všeobecnou krizi adekvátně reagovat. Šlo zároveň o období, kdy vrcholilo jaderné

zbrojení. Mezi prioritní zájmy zahraniční politiky SSSR patřilo udržet si vliv v zemích střední

a východní Evropy. Tato pravidla se začala měnit nástupem Gorbačova k moci.

2. 1. Hospodářský a politický stav SSSR

Úspěch 60. let byl v Sovětském svazu minulostí. Díky zahraniční politice Ronalda Reagana 

byli Sověti nuceni řadu let investovat především do zbrojení. Což je jeden z hlavních důvodů, 

proč se centrálně plánovaná ekonomika SSSR nacházela ve druhé polovině 80. let ve 

svízelném stavu. Poukazuje na to HDP SSSR, které od roku 1988 jen klesalo.25 Tento pokles 

byl dokonce tak strmý, že v roce 1991 meziroční hodnoty HDP dosáhly až -15 %.26

Neúměrné zatěžování státního rozpočtu SSSR se promítlo v ročním rekordu zbrojních výdajů, 

které Sověti proinvestovali v roce 1988. Šlo o částku 331 mld dolarů.27 Problémy s rozpočtem 

řešila vláda tiskem nových peněz, což ale vyvolalo vysokou inflaci. Sovětské hospodářství 

bylo tehdy také poznamenáno nízkými cenami ropy a zemního plynu. Přestože Sovětský svaz

disponoval ohromným bohatstvím nerostných surovin a monopolem na distribuci ropy

a zemního plynu prakticky po celé východní Evropě, jiným způsobem si nedokázal vydělat. 

Technologii měl zastaralou. Negativně se to projevilo například v letech 1985-1986, když 

Sověti měli čelit konkurenci dalších světových ropných hráčů.28

Pro dokreslení obrázku o krizi v SSSR a o důsledcích neadekvátních rozhodnutí sovětského 

politbyra je nutné zmínit i existenci stínové ekonomiky a vážný ekologický stav země. 

                                               

24 Ort, Alexandr: cit. dílo, str. 16-17.
25 Kotz, David and Weir, Fred: Russia´s Path from Gorbachev to Putin: The Demise of the Soviet System and the 
New Russia. Routledge, London 2007, str. 75.
26 Tamtéž.
27 Krejčí, Oskar: Mezinárodní politika. Victoria Publishing,  Praha 1997, str. 66.
28 Service, Robert: Soudruzi. Světové dějiny komunismu. Argo/Academia, Praha 2009, str. 395.
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Některé zdroje uvádějí existenci až 40% podílu neoficiálních ekonomických aktivit 

v Sovětském svazu. Součástí těchto dat jsou krádeže, podvody při placení a nelegální prodej 

nedostatkového zboží. Běžným jevem 80. let bylo uplácení funkcionářů při koupi

či výměnách nemovitostí. Prostřednictvím černého trhu se obchodovalo s alkoholem

či s drogami.29 Zbrojové závody představovaly neúměrnou ekologickou zátěž pro své okolí, 

nedostatečně zabezpečené sklady chemických látek hrozily výbuchem. Tragickým dnem se 

stal 26. duben roku 1986. Proběhla jaderná havárie v Černobylu, která stala jednou 

z nejhorších katastrof v dějinách jaderné energetiky.30

Tyto vybraná fakta hovoří o tom, že Sovětský svaz byl neustále připraven na případnou 

jadernou válku či vojenský střet, nebyl ale schopen zajistit základní životní potřeby svým 

občanům. V zemi panovala všeobecná nespokojenost a hromadily se alarmující problémy

s životním prostředím. Za těchto podmínek Gorbačovova vláda nemohla dál pokračovat ve 

zbrojení.31

2. 2. Znaky vnější politiky SSSR za studené války

Mírové kroky zahraniční politiky SSSR po 2. světové válce bývají často nedoceňovány.

Sověti měli o mír a o vysokou životní úroveň stejný zájem jako občané dalších evropských

zemí. Nicméně zdevastované SSSR se nedokázalo rychle obnovit. Proto už od 60. let bylo 

zřejmé, že buď se bude udržovat špičková obranyschopnost země navenek anebo zvyšovat 

životní úroveň uvnitř.32

V 80. letech byla hlavním rysem sovětské zahraniční politiky k východnímu bloku

Brežněvova doktrína omezené suverenity, která už od roku 1968 umožňovala Sovětům

v jednotlivých státech kdykoliv intervenovat. Pokud by hrozilo, že některá ze socialistických 

zemí má záměr přejít ke kapitalismu nebo jinak ohrozit zájmy SSSR či jednotu zemí 

Varšavské smlouvy, Sovětský svaz mohl na základě tohoto politického aktu zasáhnout. Pod 

záminkou záchrany socialismu tak sovětská armáda například od 21. srpna roku 1968 

okupovala Československo. Přestože šlo o snahu o potlačení reformního procesu Pražského 

jara, který se tehdy u nás odehrával. Postoje dalších socialistických zemí k tomuto zásahu se 

                                               

29 Král, Karel: Hospodářské příčiny pádu SSSR. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno 2008, 
http://is.muni.cz/th/99826/esf_m/Kral_Karel__99826__Hospodarske_priciny_padu_SSSR.pdf, 20. 11. 2012, str. 
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Service, Robert: cit. dílo, str. 395.
31 Durman, Karel: cit. dílo, str. 305.
32 Kotyk, Václav: K problematice vývoje zahraničně politické koncepce SSSR. Mezinárodní vztahy. 
Československá revue pro mezinárodní politiku a ekonomii, sv. 2, č. 3/1967, str. 7-9.
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zároveň staly prověrkou věrnosti komunistické ideologii, i když ta se těmito akcemi navždy 

zdiskreditovala.

K západnímu bloku byla ze strany SSSR uplatňována politika détente. K jejímu narušení 

došlo až vpádem Sovětů do Afghánistánu, kde měli své zájmy i Američané. I jako reakci na 

tuto invazi americký prezident Ronald Reagan navrhnul zavedení intenzivního zbrojního

programu – Strategickou obrannou iniciativu.33 Tento významný krok Reaganovy vlády měl 

zajistit vývoj takových opatření, aby bylo možné zničit případné balistické rakety nepřátel 

před jejich dopadem na cíl.34 Reagan zároveň v březnu roku 1983 označil Sovětský svaz za 

Říši zla35 a mínil jej ekonomicky vyčerpat. Sověti skutečně podlehli tlaku Američanů a začali 

intenzivně zbrojit. Následujících pět let tak zahraniční politiky USA i SSSR vykazovaly 

soupeřící charakter. V pohotovosti měly obě strany i mezinárodní špionáž. Šlo hlavně

o získávání průmyslových dat z oblasti vojenských technologií, výpočetní techniky a z dalších 

oborů. Prostřednictvím odposlechů či informátorů s diplomatickým krytím tato praxe 

fungovala i v Evropě. Jsou známy případy, které měly i tragický konec.36

Zbrojení na obou stranách vrcholilo. Zájmy sovětských občanů či evropských států šly 

stranou. Nebyly cílem zahraniční politiky SSSR, ale pouhým jejím prostředkem. Až do 

nástupu Gorbačova do čela SSSR patřilo k prioritám sovětské zahraniční politiky především 

vyrovnat se vojenské síle USA, udržet si kontrolu nad východní Evropou a prostřednictvím 

rozvojové pomoci si získat některé státy třetího světa na svou stranu.37

3. Vznik a vývoj počátků nově orientované sovětské zahraniční 

politiky

Jak sám Gorbačov uvedl, koncept Společného domu nevznikl najednou, ale vyvíjel se 

postupně. Dle něj tomu předcházely úvahy a setkání s evropskými státníky a politiky, při 
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34 Tamtéž.
35 Reagan, Ronald: Remarks at the Annual Convention of the National Association  of Evangelicals in Orgando, 
Florida. The Ronald Reagan Presidential Foundation &, March 8, 1983, 
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36 Např.: Speakes, Larry M.,Statement by Principal Deputy Press Secretary Speakes on the Death of Major Arthur 
D. Nicholson, Jr., in the German Democratic Republic. Ronald Reagan Presidential Library, April 23, 1985, 
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37 Tsygankov, Andrei P.: Russia´s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity. Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., UK 2010, str. 31-33.
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kterých mohl přemýšlet o úloze Evropy ve světě. Najednou vzniklo pouze označení této 

myšlenky. Gorbačova napadlo při jednom z rozhovorů, které poskytoval.38

3. 1. Pojem evropského domu ve vnější politice SSSR před rokem 1985

Výraz „náš společný dům“ ve smyslu Evropy39 použil již Leonid I. Brežněv během své 

návštěvy Bonnu v r. 1981. Vzhledem k tehdejší zahraniční politice SSSR, která byla založena 

na doktríně o omezené suverenitě celé středovýchodní Evropy a na prioritním cíli posílení 

sovětského impéria za každou cenu, byl Brežněvův obrat co nejpravděpodobněji použit proto, 

aby docílil rozkmotření USA a západních spojenců.40 Některé prvky proevropské politiky, 

jako například kladení důrazu na dohody o zákazech používání zbraní v kosmickém prostoru, 

nacházely později podporu také u Andropova. A to přesto, že v samých počátcích 80. let se 

navenek jevily v zásadním rozporu s celkovými postoji SSSR. Hlavně pokud se jednalo

o návrat napětí do vztahu mezi mocnostmi na mezinárodní scéně.41

3. 2. M. Gorbačov a jeho celoevropská myšlenka v roce 1985

Gorbačov se poprvé dostal na Západ při návštěvě Kanady na počátku 80. let, při které byl 

šokován vyspělostí kanadského farmářství. V roce 1984 se uskutečnila jeho návštěva

Margaret Thatcherové v Londýně a během cesty se zúčastnil pohřbu eurokomunisty Enrica

Berlinguera v Itálii. Tyto příležitosti mu umožnily diskuze s významnými politiky na téma 

Evropy.42 Kromě nich mělo na Gorbačovův pozdější přístup k zahraniční politice vliv také

bývalé sovětské politbyro. Gorbačov sice začínal chápat evropský kontinent jako jednotnou 

evropskou civilizaci se společnými kořeny a jev železné opony jako přežitý archaismus43, 

přesto ale mínil na Západ reagovat ofenzivně.44

Na již započatém helsinském mírovém procesu oceňoval jeho jednotný přístup vůči 

evropským národům. Snad i proto v projevu k britskému parlamentu už v prosinci roku 1984

poprvé připomněl, že: „…v sedmdesátých letech se Evropa stala kolébkou politiky uvolňování 

                                               

38 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, Praha 1987, str. 175.
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43 Gorbachev, Mikhail: Memoirs. Doubleday, 1996, str. 553.
44 Durman, Karel: cit. dílo, str. 311.
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napětí.“45 S tímto mottem pokračoval a použil jej i při definování podstaty Společného 

evropského domu.

V říjnu roku 1985 se Gorbačov setkal v rámci oficiální návštěvy Francie s prezidentem 

François Mitterrandem. Důvodem jeho tehdy první zahraniční návštěvy v pozici generálního 

tajemníka vůbec byla především zostřená mezinárodní situace. Francii si nevybral náhodou. 

Sovětští analytikové předvídali v této zemi ohlas.46 Těsně před tím Gorbačov reagoval na 

dotazy zpravodajů francouzské televizní společnosti TF 1. Dne 30. září se tak přiblížil 

francouzským televizním divákům přímo z Moskvy47, kdy se jim zmínil o nebezpečí 

jaderných katastrof, hromadění se zbraní a existenci nebezpečných strategických programů. 

Kromě toho se Gorbačov zmínil také o potřebě aktivního politického dialogu i napříč státy 

s odlišnými politickými systémy.48 Na dotaz francouzského novináře, zda poslední dobou 

sovětské vedení projevuje zvláštní vztah k evropským otázkám, reagoval souhlasně49 a dodal 

onu později populární repliku, ve které jednoznačně již figurovala idea společného domu: 

„My všichni přece žijeme v této Evropě. Domnívám se, že i západoevropské země mají stejný 

zájem na tom, aby rozvíjely vztahy se Sovětským svazem, že Sovětský svaz v jejich zahraniční 

politice nezaujímá o nic méně významné místo, než mají ony v zahraniční politice SSSR. 

Máme určité tradice. Máme dějiny, z nichž čerpáme určitá ponaučení a z nichž se učíme. 

V každém případě Evropanům nechybí moudrost. Ať se dotkneme jakékoli stránky rozvoje 

lidské civilizace, přínos Evropanů byl vždy nesmírný. Žijeme v jednom domě, i když jedni do 

něj vstupují jedním a jiní druhým vchodem. Musíme v tomto domě spolupracovat a navazovat 

kontakty.“50

Tento Gorbačovův výstup jen poukázal na zásadní obrat v sovětských postojích v polovině 

80. let. Dne 2. října roku 1985 při projevu během oficiálního obědu v Elysejském paláci 

Gorbačov znovu podtrhnul myšlenku, která říká, že Sovětský svaz je pro zdůraznění

role Evropy ve snahách o ozdravení mezinárodního klimatu.51 Před francouzským 

prezidentským párem a dalšími zúčastněnými nazval evropský kontinent vlastí helsinského 

Závěrečného aktu a politiky uvolnění.52 To, že bezpečnost světa závisí

na bezpečnosti Evropy, Gorbačov znovu zmínil při projevu na pařížské radnici následující 
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den.53 A eventualitu ubírání se širší evropské politice následně připustil i francouzský 

prezident.54

Nápad spojený s evropským domem se začal objevovat mezi řešenými otázkami tehdejší 

politické scény, ale zahraniční diplomaté brzy zjistili, že jde zatím jen o nová slova obalená 

do starých zásad.55 Novou podobu získala až následující rok na XXVII. sjezdu KSSS.

3. 3. Vliv nástupu Ševardnadzeho na post ministra zahraničí SSSR

V této části práce je nutné zmínit skutečnost, která měla na vývoj proevropské zahraniční

politiky SSSR značný význam. Jde o Gorbačovovu volbu ministra zahraničních věcí. 

V červenci roku 1985 do této funkce obsadil mladého reformátora Eduarda Ševardnadzeho. 

Přestože počáteční reakce sovětských politiků na nepříliš známého Gruzínce nebyly pozitivní, 

jeho přijetí západními diplomaty ano. Oceňovali především jeho přirozenost a lidskost, 

schopnost vyjednávat a ochotu naslouchat protiargumentům. Jako diplomat nebyl zatížen 

dogmaty předchozí politiky, kterou po dlouhá léta představoval Andrej A. Gromyko.56

Ševardnadze byl zastáncem politické liberalizace a dovedl Gorbačova při propagování 

evropských myšlenek výrazně podpořit. V průběhu druhé poloviny 80. let si postupně 

vypracoval pozici vlivného diplomata, jehož postoje nakonec hrály významnou úlohu při 

ukončování studené války.57

4. XXVII. sjezd KSSS – mezník ve vývoji Společného evropského 

domu

Ve dnech od 25. února do 6. března roku 1986 se konal XXVII. sjezd KSSS, který oficiálně 

odstartoval Gorbačovovy reformy, tzv. glasnosť, perestrojku a uskorenije.58 Ty měly

restrukturalizovat sovětskou ekonomiku a vyvést zemi z dlouhodobé krize a trvale nízké 

životní úrovně. Soubor reforem však nastolil zásadní změny v prostředí, které nebylo zvyklé 

na liberalizaci, podnikání a svobodu slova. Došlo ke spuštění dalších jevů, které jen 
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prohloubily nemožnost změn některých prvků komunisticky řízeného hospodářství, 

národnostní problémy a rozpory ve vedení KSSS.59 A přispěly tak k pozdějšímu rozpadu 

SSSR.

Na sjezdu byly jako součástí přestavby projednávány i vnější otázky a bylo jasně řečeno, že 

evropská politika se stala jednou z hlavních zahraničně politických aktivit SSSR.60 Bylo 

zároveň rozhodnuto, že mírové soužití států rozdílného politického zřízení nebude již 

definováno jako forma třídního boje, ale stane se základem jakési nadsystémové koalice.

Ta bude zároveň garantovat vzájemnou spolupráci různých společenských systémů v zájmu 

zachování míru a dalších globálních problémů.61

Gorbačov upozornil na to, že v době jaderného zbrojení hrozí všeobecné zničení, a proto je 

nutná spoluúčast všech. Předmětem pozornosti této zahraniční politiky mělo prioritně být 

lidstvo a jeho přežití.62 Jak historik Karel Durman uvádí, právě v tomto momentu

se Společný evropský dům oprostil od Brežněvova pojetí a získal nový rozměr všelidských 

hodnot.63 Gorbačov místo hlavního tématu konfrontace se Západem a odvety zaměnil za 

kompromis ve jménu lidstva.

5. Podstata Společného evropského domu

Tato kapitola se zabývá obsahem koncepce Společného evropského domu. Zabývá se také 

předpoklady jeho fungování a imperativy, které jsou dle Gorbačova důvodem vzniku 

koncepce. 

Jak už bylo řečeno v úvodu, za nutný předpoklad úspěchu přestavby považoval Gorbačov 

osvojit si nové politické myšlení.64 Toto nové myšlení neboli nový spirit či pohled na problém 

lze pochopit jako čerstvý, ničím nezatížený přístup prakticky k jakékoliv aktivitě vnější 

sovětské politiky. Gorbačov zdůrazňoval, že nového myšlení je založeno na nepoužití síly.65

Gorbačov zároveň zdůraznil: „Nové politické myšlení vyžaduje uznat ještě jeden

prostý axióm, že bezpečnost je nedělitelná. Může být pouze stejná pro všechny, jinak
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nebude vůbec.“66 Základy nového myšlení formuloval ve stati Nové myšlení a svět67. Stať 

zahrnuje i obecný plán celoevropského domu, který je nejobsažnější definicí této myšlenky

vůbec.68

Gorbačov odůvodňuje existenci plánu celoevropského domu varovnými imperativy společné 

evropské politiky:

 Evropa je místem, kde se soustředí tisíce jaderných zbraní a další technický arzenál 

obou vojenských seskupení. Jde zároveň o oblast s vysokou hustotou obyvatelstva

a s vysokou úrovní urbanizace. A jen minimum tohoto vybavení by stačilo na devastaci 

celého evropského kontinentu.

 Evropa je místem, jehož zbraně představují při jejich použití totální zhoubu, násobenou 

možnými následky zničení cca 200 bloků v jaderných elektrárnách a vysokého počtu 

chemických závodů. Současné zbraně jsou navíc daleko ničivější než ty, které byly 

použity za 2. světové války.

 Evropa je nejvíc industrializovanou oblastí světa s vysokým objemem průmyslové 

výroby a s hustou dopravní sítí. Ekologický stav této části země je nanejvýš kritický

a přesahuje národní hranice.

 Evropa je spojena s integračními procesy, a to v její západní i východní části. Aby však 

byly integrace a kooperace skutečně prospěšné, měly by se odehrávat napříč železnou 

oponou.

 Evropa je povinována vynaložit úsilí, napomáhat třetímu světu jako jednotný celek

a překonávat rozdíly mezi vyspělými industrializovanými státy a rozvojovými zeměmi,

přestože ji sužuje zásadní konflikt mezi Východem a Západem. Měla by sdílet 

zodpovědnost za bývalou koloniální politiku západoevropských mocností.69
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Dle Nového myšlení pro naši zemi a celý svět lze hlavní témata Gorbačovova Společného

evropského domu rozdělit do pěti hlavních skupin: význam Evropy na prahu konce studené 

války, možnosti vzájemné evropské spolupráce, německou otázku, problematiku odzbrojení 

v Evropě a transatlantické vztahy.70

5.1. Význam Evropy na prahu konce studené války

Program Společného evropského domu byl zaměřen na unifikaci studenou válkou rozdělené 

Evropy. Kontinentu, který figuroval jako geopoliticky strategické místo. Přestože většina 

území SSSR ležela v neevropských částech světa a většina sovětských obyvatel se 

prokazovala jiným než evropským původem, Gorbačovova vnější politika se začala opírat

o původní historický odkaz Evropy.71 Je nepopiratelné, že celá západní část Sovětského svazu

zeměpisně náležela ke kontinentu Evropy, ale v rámci Přestavby a nového myšlení pro naši 

zemi a celý svět Gorbačov upozornil i na fakt, že organickou součástí SSSR jsou i národy jako 

např. Ukrajinci, Bělorusové, Moldavané, pobaltské národy, Karelové72 a další národy, které 

významně přispěly k utváření evropských dějin, a proto je nemožné je z Evropy vyčleňovat.73

Význam Evropy v rámci této zahraniční politiky tkvěl také ve významu v oblastech

obchodních, kulturních i politických, které mezi Rusy a ostatními evropskými národy 

existovaly odnepaměti.

Gorbačov se zásadně stavěl proti pojmu Evropy jako pouze ve smyslu západní Evropy, jež se 

v druhé polovině 20. století stal běžně používaným výrazem. Zdůrazňoval nutnost existence

a fungování silného jednotného kontinentu, bez jakýchkoliv možných hrozeb vojenské 

konfrontace mezi bloky VS a NATO.74

Kromě toho vyzdvihoval i význam socialismu v evropské minulosti, hlavně jeho podíl ve 

vítězství nad fašismem. Gorbačov doslova uvádí: „Někteří lidé připisují rozdělení Evropy 

Jaltě a Postupimi a zpochybňují historické dohody, jež tam byly uzavřeny.

To všechno je postaveno na hlavu.“75 Ve své tezi podtrhl nutnost začít uznávat a respektovat 

skutečnost, že některé evropské státy se vydaly cestou socialistickou a některé cestou 

kapitalistickou. Za Gorbačovova vedení Sověti začali tvrdit, že jejich zahraniční postoje se 
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změnily v úsilí překonávat vojenské soupeření a postupně přecházet ke vzájemné evropské 

spolupráci.76

Nutno však podotknout, že Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a celý svět obsahuje

i četná obvinění na adresu některých západoevropských zemí a NATO. Jedná se

například o obvinění z jednostranného zatahování Evropy do militarismu77 a z opakovaného 

nabádání „k podrývání územních a politických realit“78.

5. 2. Možnosti evropské spolupráce

Gorbačov si byl vědom značného potenciálu Evropy v několika ohledech. Stejně jako 

definoval imperativy evropské politiky, upozornil i na možnosti Evropy. Dle něj mezi ně patří 

to, že:

 Evropa disponuje trpkou zkušeností Evropanů s hrůzami 2. světové války. Na základě 

toho zde panuje rozšířené vědomí, že válku není možné připustit. Tomu odpovídá

i existence masového poválečného hnutí na evropském území.

 Evropa stojí na pozadí helsinského mírového procesu.

 Evropa má bohatou politickou tradici, která je založena na velmi dobře propracovaném 

systému a na kvalitní kultuře vyjednávaných mezinárodních záležitostí. Evropské státy 

se nachází vedle sebe, znají se navzájem a sousedská spolupráce mezi nimi je jim 

tradičně blízká. 

 Evropa je ideálním prostorem pro vzájemné porozumění. Jde o kontinent disponující 

kvalitně rozvinutým systémem dvoustranných a mnohostranných diplomatických 

jednání a rozhovorů na všech úrovních.

 Evropa má značné hospodářské předpoklady a ohromný vědeckotechnický potenciál. 

Propojení západní a východní ekonomiky Evropy by jednoznačně přispělo k dalšímu 

evropskému rozkvětu.
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 Evropa je oblastí světa, kde se nacházejí země sdílející společné dědictví kultur 

křesťanství, renesance a osvícenství, což jsou zároveň osudově spojující momenty pro 

vzájemné pochopení. A to, i v případě kooperace ideologicky odlišných systému.79

 Evropa jako celek může účinněji iniciovat prevenci a boj proti negativním jevům jako 

jsou například narkomanie, zločinnost, AIDS, terorismus a další problémy ohrožující 

civilizaci.80

Na tomto místě Gorbačov poukázal na nutnost reorganizace činnosti RVHP a na formy

případných společných podniků a projektů mezi evropskými socialistickými

a kapitalistickými státy. Spadala zde možnost omezovat seznam embargovaného zboží 

Západu81, jehož kontrola spadala pod koordinační výbor COCOM.82 Gorbačov mluvil

například o možnostech v tehdy začínající elektronice, v radioelektronice, v řídících 

systémech, optice a bioinženýrství. Upozornil na příležitost společně ovládnout 

termojadernou energii a na další verze mezinárodní mírové vědeckotechnické spolupráce.

V tomto vymezení možné evropské spolupráce zmínil i problematiku lidských práv, ale 

odmítl ji směšovat s řešením jednotlivých případů. Lze shrnout, že tématem potenciálu 

Evropy, měl Gorbačov na mysli posilování vzájemně prospěšné závislosti mezi evropskými 

státy.83 Promluvil i o možnostech zapojení USA k těmto projektům. Zároveň ale, v jasné 

reakci na americký projekt Hvězdných válek, ostře odsoudil jakoukoliv militarizaci vesmíru.84

5. 3. Německá otázka 

Součástí Gorbačovovy koncepce uspořádání Evropy byla otázka rozdělení Německa. NSR

a NDR totiž představovaly i čtyřicet let po 2. světové válce jeden z reálných symbolů 

rozdělené Evropy.85 A bylo zřejmé, že právě německá otázka je klíčovým problémem 

budoucího vývoje celého kontinentu. V západním i východním Německu vzbuzovaly 

                                               

79 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 177-178.
80 Gorbačov, Michal Sergejevič: Výbor z projevů a statí IV. Nakladatelství Svoboda, Praha 1990, str. 505.
81 Ort, Alexandr: cit. dílo, str. 46-47.
82 Cupitt, Richard T. and Grillot Suzette R.: COCOM is Dead, Long Live COCOM: Persistence and Change in 
Multilateral Security Institutions. British Journal of Political Science, Vol. 27, No. 3, Jul. 1991, pp. 364.
83 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 184-185.
84 Tamtéž.
85 V r. 1949 došlo k ustavení NSR a NDR jako výsledek zájmů a neshod vítězných velmocí po 2. světové válce.
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Gorbačovovy teorie ohledně společného domu pozornost, protože vlastenecká myšlenka na 

znovusjednocení německých států stále existovala. Osud Německa s ohledem na jeho 

nacistickou minulost nebyl ale jednoduchý a jeho případné znovusjednocení vzbuzovalo 

vážné debaty jak mezi samotnými Němci, tak mezi evropskými mocnostmi. Obava ze státu, 

který byl v minulosti veden nacistickým režimem, přetrvávala.86

V rámci této koncepce měl Gorbačov potřebu tvrdit, že SSSR nenese vinu na rozdělení 

Německa.87 Připomenul, že toto rozdělení byl vypracovaný projekt britských a amerických 

politiků ještě za 2. světové války, s kterým Sověti tehdy nesouhlasili.88 Tyto fakta se 

rozhodnul použít ve druhé polovině 80. let při jednání s německými politiky jako byli Willy 

Brandt, tehdejší německý prezident Richard von Weizsäcker, ministr zahraničí Hans-Dietrich 

Genscher či kancléř Helmut Kohl.89 Ale zájem na znovusjednocení německých států 

v intencích Společného evropského domu nebyl. Gorbačov zdůrazňoval potřebu respektování

skutečnosti rozdělení jako historického výsledku 2. světové války a nabádal k maximální 

kooperaci mezi oběma německými státy. V Přestavbě uvedl, že SSSR v žádném případě 

nehodlá zaměňovat Němce s hrůzami spáchanými hitlerovským systémem. Řekl, že obě 

německé země disponují prostředky, které mohou být pro Evropu užitečné. A dokonce zmínil 

přímou úměru mezi fungováním německých republik a stabilitou Evropy a světa.90 „Nebude-li 

stabilní Německá spolková republika, pak nelze počítat ani se stabilitou Evropy

a tím pádem ani se stabilitou ve světě. Stabilní vztahy mezi NSR a SSSR pak do značné míry 

změní situaci v Evropě k lepšímu.91

5. 4. Evropa a odzbrojení 

Odzbrojování v 80. letech vnímal svět jako prvořadé. A právě toto téma se při jednáních

na mezinárodním poli setkávalo s největší nedůvěrou. Rétorika Sovětů sice vybízela 

k možnosti převratných změn, ale jejich obsah byl pro Západ obtížně uvěřitelný.92

Rozložení jaderného i nejaderného vojenského arzenálu na obou stranách železné opony 

vytvářelo atmosféru permanentní globální hrozby. A pokud se mluvilo o odzbrojení

Evropy, mluvilo se o zbraních patřících kromě Sovětskému svazu také Francii a Velké 

                                               

86 Např.: Thatcherová, Margaret: Umění vládnout. Strategie pro svět v pohybu. Prostor, Praha 2003, str. 24.
87 Gorbachev, Mikhail: Memoirs. Doubleday, 1996, str. 667.
88 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 180.
89

Gorbachev, Mikhail: Memoirs. Doubleday, 1996, str. 668-670.
90 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str., 180-181.
91 Gorbačov, Michal Sergejevič: předchozí cit. dílo, str., 181.
92 Reagan, Ronald: Život jednoho Američana. Paměti prezidenta. Prostor, Praha 2004, str. 586.
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Británii. Tyto státy sice udržovaly se sovětským vedením korektní vztahy, v mnohém se však

neshodly.93

Před nebezpečím jaderných válek Gorbačov varoval opakovaně. Používal při tom dokonce

i biblický příměr: „Všichni jsme cestující na jedné lodi, kterou je planeta Země, a nemůžeme 

dopustit, aby ztroskotala. Druhá »archa Noemova« totiž nebude.“94 Zdůrazňoval, že veškerá 

jednání v Reykjavíku o omezení počtu jaderných raket středního doletu v Evropě

ze dne 11. října roku 1986 se konala právě pro dobro Evropy.95 A národní prestiž a národní 

velikost by dle něj již neměly být spojovány s vlastnictvím jaderných zbraní.96

V rámci požadovaného odzbrojení Evropy v souvislosti se Společným evropským domem

Gorbačov hovořil o:

 odstranění oboustranné nerovnosti a asymetrie různých druhů zbraní a ozbrojených sil 

tak, aby se jejich stav snižoval u té strany, která disponuje jejich převahou.

 nutnosti omezit a zlikvidovat taktické jaderné zbraně při současném snížení ozbrojených 

sil a konvenční výzbroje.

 odstranění útočných zbraní podél linie styku vojenskopolitických aliancí.

 vyloučení možnosti nenadálých útoků.

 změně celkové struktury ozbrojených sil; a to pouze na jejich obranný charakter.

 možnostech vytvoření různých bezjaderných pásem a pásem bez chemických zbraní 

v Evropě.

 nutnosti snížit počet veškerých zbraní na úroveň tzv. rozumné dostatečnosti. Tudíž na 

takovou úroveň, která je nutná pouze pro zajišťování obrany.97

                                               

93 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 181.
94 Gorbačov, Michal Sergejevič: předchozí cit. dílo, str. 8.
95 Např. již v Prohlášení, které M. Gorbačov vyslovil na setkání s novináři u příležitosti sovětsko-americké schůzky 
na nejvyšší úrovni dne 12. října r. 1986 viz Gorbačov, Michal Sergejevič: Výbor z projevů a statí IV. Nakladatelství 
Svoboda, Praha 1990, str. 130-131.
96 Gorbačov, Michal, Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 182.
97 Gorbačov, Michal Sergejevič: předchozí cit. dílo, str. 181-184.
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Dne 15. ledna roku 1986 byl Sověty navržen Program jaderného odzbrojení, který směle 

navrhoval plán a etapy likvidace všech jaderných zbraní do roku 2000. Tento souhrn opatření 

zahrnoval konečné zničení jaderných zbraní, jaderných výbuchů, zákaz a likvidace 

chemických zbraní a zásadní snížení konveční výzbroje evropských zemí.98

V Přestavbě však Gorbačov zároveň uvádí, že jde o návrh pouze obecného postupu, který 

není zpracován do všech detailů.99 Program tohoto odzbrojení se stal součástí koncepce 

vybudování komplexního systému mezinárodní bezpečnosti, která byla předložena

na XXVII. sjezdu KSSS.100 Zásady koncepce byly na sjezdu řešeny zvlášť ve vojenské, 

politické, ekonomické a v humanitární oblasti. Vojenská oblast mimo jiné obsahovala zásady 

jako zřeknutí se válek mezi jadernými mocnostmi či válek vedených proti dalším zemím; 

zastavení horečného zbrojení; zastavení všech zkoušek jaderných zbraní; přísnou kontrolu 

snižování úrovně vojenských potenciálů jednotlivých států a rozpuštění vojenských aliancí. 

Politická oblast obsahovala spravedlivé řešení mezinárodních krizí a regionálních konfliktů

či nutnost vypracování účinných metod potírání mezinárodního terorismu. Ekonomická oblast 

zahrnovala zásady vylučování všech forem diskriminace z mezinárodní praxe jako například

hospodářské blokády, sankce, apod.; nalezení způsobů spravedlivého řešení problému 

zadluženosti a nastolení nového světového ekonomického řádu, který by zaručoval všem 

ekonomickou bezpečnost. A humanitární oblast obsahovala šíření myšlenek míru

a porozumění; vymýcení genocidy, apartheidu a propagování fašismu či jiných výlučností na 

tomto základě. Hledání nových humánních forem spolupráce a objektivní informovanosti 

mezi národy byly zahrnuty do zásad v humanitární oblasti.101

V květnu roku 1987 byla na zasedání Politického poradního výboru v Berlíně vyhlášena 

vojenská doktrína členských států VS, která se vyznačovala pouze obranným charakterem.102

Gorbačov si trval na tom, že nastala doba, která vyžaduje úpravu strategie obou vojenských 

seskupení ve prospěch právě evropské bezpečnosti.103 A jako další přirovnání ideálního 

fungování Evropy ke své konstrukci celoevropského domu uvedl „V »evropském domě« mají

obyvatelé každého bytu právo chránit se před zloději, ale jen tak, aby při tom nerozbořili 

sousední byty.“104

                                               

98 Gorbachev, Mikhail: Memoirs. Doubleday, 1996, str. 553.
99 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 208.
100 XXVII. sjezd KSSS: Politická zpráva Ústředního výboru KSSS XXVII. sjezdu KSSS. Nakladatelství Svoboda, 
Praha 1986, str. 72-74
101

Tamtéž.
102 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 183.
103 Gorbačov, Michal Sergejevič: předchozí cit. dílo, str. 183-184.
104 Tamtéž, str. 184.
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5. 5. Transatlantické vztahy

Gorbačov odmítal obvinění, že evropská politika Sovětského svazu je projevem nějakého 

druhu antiamerikanismu nebo záměru Američany a Evropany znepřátelit. Dle něj sovětské 

vedení uzrálo nejen ve snaze demokratizovat socialismus, ale i ve snaze najít nové způsoby

řešení normalizace sovětsko-amerických vztahů. Trval na tom, že pokud kdy zdůrazňoval 

jedinečnou roli Evropy, rozhodně to neznamenalo ponížení významu dalších kontinentů. Byl 

ale přesvědčen o tom, že samostatná pozice, stabilita Evropy a poklidná nálada v Evropě mají

zásadní vliv i na zbytek světa.105

Řečené postoje Gorbačovovy zahraniční politiky však nutily Západ k podezírání a k tomu, 

aby se utvrzoval o tom, že SSSR ostře nesouhlasí politikou USA. V rámci této celoevropské 

koncepce se totiž Gorbačov pozastavoval nad některými nesjednocenými postoji evropských 

států především vůči Američanům.106 Gorbačov upozorňoval na to, jak vlády některých 

členských států NATO ustupují vlivu USA, čímž v podstatě podporují závody ve zbrojení

a nepřispívají tak k bezpečnosti celého evropského kontinentu.107 Kromě toho byl přesvědčen

o tom, že právě jednotný přístup všech evropských států k fungování společného

domu - Evropy může zajistit účinnější definici zájmů a vzájemnost v transatlantických 

vztazích.108 Přesto Gorbačov v Přestavbě tvrdil, že je pro rozvíjení konstruktivní spolupráce, 

odpovědnosti a udržení funkčního dialogu s USA.109 A bránil se jakýchkoliv forem šovinismu 

na obou stranách. „Naše představa o »celoevropském domě« vůbec neznamená úmysl 

přibouchnout jeho dveře před každou návštěvou. Nechtěli bychom ale, to je pravda, aby si je 

kdokoli otevřel kopancem a usedl do čela stolu v cizím bytě. Ale to je již starost majitele 

bytu.“110

Dle Gorbačova bylo cílem Společného evropského domu dosažení míru v Evropě na bázi 

vzájemné spolupráce mezi státy. V rámci svých slov však upozorňoval zároveň i na momenty, 

o kterých byl přesvědčen, že vznikají díky masové americké kultuře jako například primitivní 

kult násilí, pornografie a jiné prázdné myšlenky.111 Tyto jevy chápal jako hrozbu nad celou 

evropskou kulturou112

                                               

105 Gorbačov, Michal Sergejevič: PŘESTAVBA…, str. 187-188.
106 Gorbačov, Michal Sergejevič: předchozí cit. dílo, str. 187.
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111 Gorbačov, Michal Sergejevič: předchozí cit. dílo, str. 187.
112 Tamtéž, str. 187-188.
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6. Další vývoj Společného evropského domu a zásadní změny 

koncepce

Po XXVII. sjezdu KSSS propagoval Gorbačov svou koncepci evropské politiky daleko 

aktivněji. Ohlasy byly zpočátku nadějné. Celoevropský dům zajímal hlavně sociální 

demokraty nebo zafungoval jen jako motto pro některá jednání se západními zeměmi. 

Nečekaný pád železné opony a ostatní politické události druhé poloviny 80. let měly pak

logicky vliv i na další vývoj obsahu koncepce.

6. 1. Aktivní prosazování koncepce v praktické politice mezi léty 1986-1989

V tomto období se Gorbačov snažil aktivně prosazovat myšlenku Společného evropského 

domu především mezi evropskými politiky. Po francouzském prezidentovi se o koncepci 

začal zajímat německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher a prezident NSR Richard 

von Weizsäcker. Gorbačov a Ševardnadze vedli jednání také s dalšími západoněmeckými 

politiky jako například s Hansem-Joachimem Vogelem a s Willym Brandtem. A to především 

na téma možného řešení německé otázky. Do roku 1987 zintenzivnily jednání se sovětskými 

komunisty ještě další evropské země, protože viděly v nových Gorbačovových postojích 

naději. O možnostech spolupráce se SSSR ve věci evropského domu utvrzoval Gorbačova

například italský ministr zahraničí Giulio Andreotti. A diskutovat se Sověty byli ochotni také 

zástupci švédských, finských, norských a španělských socialistů či představitelů evropské 

sociální demokracie.113

Po podpisu Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) v roce 1987 se 

Gorbačov stal velmi populárním. Jeho snahy o prosazování koncepce celoevropského domu 

v praktické politice také. Počáteční podezíravá přijetí Gorbačova se změnila v přílišnou 

důvěru.114 V červenci roku 1988 Gorbačov propagoval myšlenku společného domu v polském 

sejmu. Zdůraznil tam, že nosnými body jeho zahraniční politiky jsou rovnoprávnost mezi 

evropskými národy, spolupráce a dobré sousedské vztahy.115 Na podzim téhož roku se 

upevnily styky Gorbačova a Ševardnadzeho s předsedou italské vlády Ciriaco de Mitou, 

                                               

113 Ort, Alexandr: cit. dílo, str. 29.
114 Durman, Karel: cit .dílo, str. 310.
115 Ort, Alexandr, cit. dílo, str. 87.
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s kancléřem Helmutem Kohlem a znovu s Mitterrandem. Francouzský prezident tehdy 

myšlenku svobodného evropského domu označil za velkou a s prvořadným cílem. 

S Gorbačovem navíc vedl řadu jednání ohledně rozšiřování kulturní spolupráce mezi 

Západem a Východem.116 Na začátku roku 1989 došlo ve Vídni k podpisu Závěrečného 

dokumentu mezi účastníky KBSE. Při této příležitosti se Gorbačov vyjádřil, že výsledek této 

konference považuje za krok směřující k realizaci myšlenky budování evropského domu.117

K oficiálnímu odklonu od Brežněnovy doktríny došlo 25. října roku 1989 při Gorbačovově 

návštěvě Finska.118 Tento akt napomohl vzniku už tehdy neudržitelné laviny pádů 

komunistických režimů v Evropě, překonání hranic mezi Východem a Západem a umožnil 

evropským socialistickým státům zvolit cestu k demokracii.

Mezi léty 1986-1989 Gorbačov navštívil některé mezinárodní instituce a přednesl několik 

veřejných projevů, které napomohly k šíření vize Společného evropského domu. Jako příklad 

zde budu citovat ze tří nejznámějších: jedná se o proslov, který Gorbačov uskutečnil v dubnu 

roku 1987 při návštěvě Československa. A jedná se o projev na půdě OSN z prosince roku 

1988 a o projev k Radě Evropy z července roku 1989.

  6. 1. 1. Návštěva Československa v roce 1987

Gorbačov navštívil Prahu během 9. – 11. dubna roku 1987. Byl nadšeně přivítán. Hlavním 

jeho záměrem bylo promluvit o likvidaci strategických jaderných zbraní a likvidaci raket 

středního doletu. Ve svém projevu z 9. dubna se proto otázkám odzbrojování obšírně věnoval 

a vyjádřil taktéž nesouhlas s jaderným zastrašováním.119

Kromě problematiky jaderného odzbrojení zmínil i téma nového politického přístupu

a téma Evropy: „…kde jinde než v Evropě by se měla především tomuto myšlení klestit 

cesta!.“120 Skutečnost, že se Praha nalézá geografickém středu Evropy, záměrně použil 

k tomu, aby zdůraznil váhu myšlenek Společného evropského domu: „Není to líbivá fantazie,

nýbrž výsledek seriózního rozboru situace v Evropě. Pojem „celoevropský dům“ znamená 

především uznání určité celistvosti, třebaže jde o státy, které patří rozdílným společenským

                                               

116 Ort, Alexandr, cit. dílo, str. 39-40 a 73-74.
117 Citováno dle Ort, Alexandr: cit. dílo, str. 31.
118 Kissinger, Henry: Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Prostor, Praha 1999, 831.
119Gorbačov, Michal Sergejevič: Výbor z projevů a statí IV. Nakladatelství Svoboda, Praha 1990, str. 488.
120 Gorbačov, Michal Sergejevič: předchozí cit. dílo.



37

systémům a jsou členy vojenskopolitických bloků stojících proti sobě. Zahrnuje aktuální 

problémy i reálné možnosti jejich řešení.“121

Přestože se při návštěvě Československa Gorbačov snažil Společný evropský dům především 

konkretizovat, Češi a Slováci byli jeho slovy zklamáni. Neodsuzovali Gorbačovovo 

zdůrazňování úlohy Evropy ve světě, ale očekávali tehdy hlavně přímou kritiku Husákova

režimu a politiky KSČ. Té se ale od Gorbačova nedočkali.122

  6. 1. 2. V OSN o všelidských hodnotách v roce 1988

Gorbačov přednesl projev na půdě OSN v New Yorku 7. prosince roku 1988.123 Upozornil 

v něm na to, že globální problémy je nutné řešit tak, že státy a další sociálně-politické skupiny 

budou vzájemně kooperovat. A to bez ohledu na rozdílnou ideologickou příslušnost.

Jak název této podkapitoly napovídá, Gorbačov v projevu zdůraznil prioritu lidských hodnot: 

„Máme v úmyslu zapojit Sovětský svaz do mechanismu kontroly dodržování lidských práv

v rámci OSN a v rámci celoevropského procesu.“124 Gorbačov zde promluvil i o otázkách 

bezpečnosti. Znovu upozornil na nezvratnou hrozbu jaderné války a informoval o doktríně 

rozumné dostatečnosti, která navrhovala jednostranné snížení sovětských vojsk o 500 tisíc 

vojáků a výrazné snížení objemu konvenčních zbraní. Do této doktríny spadal i návrh

na stažení 50 tisíc sovětských vojáků a 5 tisíc tanků z NDR, ČSSR a z Maďarska.125

Tento projev byl pro svět a Evropu důležitý hlavně proto, že podpořil Ševardnadzeho výrok 

z července téhož roku. V něm totiž sovětský ministr zahraničí poprvé napadl Brežněvovu 

doktrínu, když promluvil o mírové koexistenci mezi kapitalismem a socialismem.126

  6. 1. 3. Gorbačov v Radě Evropy v roce 1989

Gorbačov vyzval k budování společného evropského domu i v projevu k Radě Evropy

6. července roku 1989: „V momentě kdy dvacáté století vstupuje do závěrečné fáze a studená 

                                               

121 Citováno podle Ort, Alexandr: cit. dílo, Praha 1991, str. 24-25.
122 Švec, Milan: The Prague Spring: 20 Years Later. Forreign Affairs, Vol. 66, No. 5, Summer 1988, pp. 994.
123 Oudes, Filip: Přístup USA a jejich spojenců ke geopolitickým změnám uvnitř SSSR v roce 1991. Bakalářská 
práce. Masarykova univerzita, Brno 2010, http://is.muni.cz/th/257479/fss_b/Bakalarska_prace_Oudes.txt, 25. 11. 
2012.
124 Gorbachev, Mikhail: Excerpts Gorbachev's Speech to the 43rd U.N. General Assembly Session. CWIHP, 
December 7, 1988, http://legacy.wilsoncenter.org/coldwarfiles/files/Documents/1988-1107.Gorbachev.pdf, 25. 11. 
2012 (vlastní překlad).
125 Tamtéž.
126 Kissinger, Henry: cit. dílo, str. 838.
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válka se stává minulostí, mají Evropané unikátní šanci – hrát roli při budování nového světa, 

který by byl hoden jejich minulosti, jejich ekonomického a duchovního potenciálu.“127 Mluvil

o své vizi, která byla přesvědčená o tom, že SSSR a USA jsou přirozenou součástí života 

Evropy. Řekl, že: „Jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby Evropané sladili svou politiku

a chování v souladu s novým společným myšlením – nepřipravovat se na válku, nezastrašovat 

jeden druhého, nekonkurovat si navzájem ve zdokonalování zbraní nebo, a to zejména 

nepokoušet se vyrovnat zahájený snížený počet zbraní, ale raději se společně naučit vytvářet 

mír.“128 Kromě toho, že Gorbačov znovu hovořil o nutnosti kolektivně vytvářet mezinárodní 

bezpečnost, o nutnosti spolupráce evropských států napříč železnou oponou a o historických

a geografických aspektech společných Evropanům, zmínil zde i ten fakt, že Západ jako

největší překážku Společného evropského domu vidí celkovou odlišnost dvou ideologií 

v Evropě. Proto Gorbačov v tomto štrasburském projevu ještě promluvil o nutném respektu 

k volbě státního zřízení jednotlivých zemí. V projevu zároveň potvrdil, že by již neměl být 

přípustný vnější zásah do vnitřních záležitostí evropských států.129

Koncept celoevropského domu hrál také svou roli při oficiálních rozhovorech Gorbačova

a George H. W. Bushe ve dnech 2. až 3. prosince roku 1989. Předmětem tohoto Maltského

summitu byla snaha nalézt vhodný model budoucí architektury Evropy. Společný evropský 

dům byl stanoviskem Gorbačova.130

6. 2. Ztráta kontroly nad koncepcí

Spolu s pádem Berlínské zdi a s dalšími převratnými událostmi na přelomu 80. a 90. let začal 

Gorbačov postupně ztrácet kontrolu nad změnami, které inicioval.131 Dne 15. března roku 

1990 byl sice ještě zvolen prezidentem, ale v zahraniční politice musel ustupovat. Nutil ho

k tomu katastrofální hospodářský stav Sovětského svazu. Ze svých plánů musel Gorbačov

slevit v řešení německé otázky, v pohledu na členství Německa v NATO, v odzbrojení

Evropy i v povaze vztahů mezi SSSR a USA. O jeho proevropskou koncepci přestával být 

                                               

127 Gorbachev, Mikhail: Address given by Mikhail Gorbachev to the Council of Europe (Strasbourg, 6 July 1989) 
„Europe as a Common Home“. Roy Rosenzweig Center for History and New Media, 
http://chnm.gmu.edu/1989/archive/files/gorbachev-speech-7-6-89_e3ccb87237.pdf, 26. 11. 2012 (vlastní překlad).
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„Europe as a Common Home“. Roy Rosenzweig Center for History and New Media, 
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130 Hoagland, Jim: Europe´s Destiny. Foreign Affairs, America and the World 1989, Vol. 69, No. 1/1990, str. 34.
131 Durman, Karel: cit. dílo, str. 302.
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zájem i proto, že Evropané již věděli, že Sověti mají a budou mít vážné problémy sami se 

sebou. Politické události se vyvinuly jiným směrem, než Gorbačov původně zamýšlel.132

V souvislosti s tím se i význam pojmu společného evropského domu začal měnit a žil si dál 

svým životem. V roce 1990 byla už tímto souslovím myšlena Evropa, jejíž státy jsou 

zapojovány do struktur NATO a ES. Výraz celoevropský dům začal představovat místo 

s kvalitním životním prostředím a s optimálními podmínkami pro život. Měl to být celek, 

který by disponoval tím „starým osvědčeným“ a zároveň by umožňoval i další výstavbu pro 

další zlepšení života. „V tomto smyslu se hovoří o stavebních kamenech evropského domu.“133

Takové chápání společného evropského domu už nezahrnovalo SSSR.134

7. Zánik Gorbačovovy koncepce a její dozvuky v 90. letech

Na počátku 90. let už Gorbačov ztrácel vliv i uvnitř SSSR. Začal se rozcházet v názorech na 

politiku se Ševardnadzem. Gorbačov si stále trval na zachování socialismu, zatímco šéf 

sovětské diplomacie byl pro další přetváření společnosti v duchu liberalismu. Díky tomu už 

20. prosince roku 1990 Ševardnadze na svůj post rezignoval a Gorbačovovu proevropskou 

vizi přestal podporovat.135 V roce 1991 usilovali o sesazení Gorbačova konzervativci 

prostřednictvím Srpnového puče. Přestože západní mocnosti dál respektovali především 

Gorbačova, skutečnou moc soustředil v rukou už Boris Jelcin. Ten se později výrazně 

zasloužil o rozhodnutí mnohonárodnostní stát rozdělit.136 Oficiální rozpad Sovětského svazu

se uskutečnil 26. prosince roku 1991. Ve stejný den zanikla i Gorbačovova prezidentská 

funkce. Se zánikem SSSR Gorbačov definitivně ztratil na proevropskou zahraniční politiku 

svůj vliv.

Dozvuky proevropského myšlení v zahraniční politice bylo možné ze strany nezávislého 

Ruska zaznamenat ještě v počátcích vlády prezidenta Jelcina. Jeho první ministr zahraničí 

Andrej V. Kozyrev byl ještě za Gorbačova přesvědčen o tom, že studená válka skutečně 

skončí, až bude Evropa znovu sjednocená.137 I když možnost ovlivnit dění v Evropě byla už 

v roce 1991 minimální, jeho rétorika propagovala koncepci Společného evropského domu dál. 

                                               

132 Durman, Karel: cit. dílo, str. 458-461 a 482-486.
133 Matějka, Dobroslav: Stavební kameny evropského domu. Mezinárodní politika, roč. XIV., č. 2/1990, str. 7.
134

Tamtéž.
135 Durman, Karel: cit. dílo, str. 467.
136 Service, Robert: cit. dílo, str. 373-374.
137 Kozyrev, Andrej Vladimirovič: Rusko a Evropa. Mezinárodní politika, roč. XV, č. 8/1991, str. 4.
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Když mluvil o procesech ve východní Evropě, mimo jiné řekl, že zhroucení totalitních režimů

a sjednocení Německa daly impuls k výstavbě celoevropského domu.138 Myšlenka koncepce

byla evidentně stále živá a bylo možné se s ní setkat i v zahraničním tisku.139 Její původní 

podoba však již nebyla brána vážně.

Dle Kozyreva k hlavním rysům zahraniční politiky Ruska tehdy patřilo: rozchod se starými 

dogmaty a nalezení nové tváře Ruska, péče o materiální obnovu Ruska, rozvoj demokracie, 

rozvoj mezinárodní bezpečnosti a lidských práv. Kozyrev zdůraznil, že hlavní prioritou ruské 

zahraniční politiky bude stále evropský směr. Řekl, že Rusko míní jednat 

s východoevropskými zeměmi na demokratickém základě a připustil, že Západ může být 

zdrojem technologie a investic pro Rusko. Dodal také, že Rusko uznává usnesení KBSE

a podporuje proces odzbrojování. Ještě před oficiálním rozpadem Sovětského svazu Kozyrev 

oznámil: „Dnes probíhá před našimi zraky „návrat Ruska do Evropy“.140

Jelcin inicioval hned několik dialogů se západní Evropou ještě v roce 1991, protože ji 

považoval za model budoucího fungování Ruska. „Kozyrevova a Jelcinova vize „integrace“

a „strategického partnerství se Západem“ předpokládala, že Rusko by vybudovalo liberálně 

demokratické instituce a tržní hospodářství po vzoru Západu.“141 Už ale v lednu roku 1992 

byla na programu konference ruského ministerstva zahraničí především vize, ve které Rusko 

mělo začít plnit funkci pomyslného kulturního mostu mezi Evropu a Asií.142

8. Společný evropský dům v kontextu s dalšími mírovými návrhy 

20. století

Během studené války se objevilo několik zajímavých konceptů, které si kladly za cíl překonat 

rozdělení evropského kontinentu. Gorbačov a jeho Společný evropský dům nebyl ani první, 

ani jedinou takovou snahou. K nejucelenějším návrhům patří projekt Od Atlantiku po Ural od

bývalého francouzského státníka Charlese de Gaulleho z 60. let. Aktivity Francouzů Roberta 

Schumana a Jeana Monneta souvisely s budováním porozumění mezi evropskými národy

a vyústily poté v založení Evropské unie. Vysoce byla v 70. letech ceněna i Ostpolitik, kterou 

prosazoval tehdejší německý kancléř Willy Brandt. A za zmínku stojí také postoje dalších 
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významných německých politiků Konráda Adenauera, Ludwiga Erharda či později Helmuta 

Kohla.

Ani na alegorii ke společnému domu nemá Gorbačov autorské právo. Pomineme-li již 

zmíněného Brežněva, byl příměr v minulosti použit několikrát. A je známo, že o společném 

evropském domě se mluvilo již ve středověku.143 Když například Winston Churchill 19. září 

roku 1946 vyzýval v Curychu k vytvoření Spojených států evropských, v úvodu svého 

projevu se mimo jiné odvolal právě na Evropu jako na „domov všech velkých národů 

západního světa“144. I proto se Karel Durman v knize Útěk od praporů zmiňuje

o společném evropském domě jako o staronovém.145

8. 1. Od Atlantiku po Ural

Jako prezident se Charles de Gaulle vždy snažil o prosazování dobrých vztahů mezi Francií

a Německem. I když došlo na neshody, francouzsko-německou spolupráci považoval za 

základní kámen evropské stability.146 Jeho představa o uspořádání Evropy spočívala 

především na fungování nezávislých států. Evropu chápal jako zeměpisně určený kontinent, 

proto používal označení „evropská Evropa“.147 Otázku sjednocení Německa viděl jako 

přirozenou nutnost. Odmítal poslušnost vůči USA. V roce 1960 ujistil Nikitu S. Chruščova

o tom, že jeho představa o Evropě počítá i se Sovětským svazem. Dle něj by o osudu Evropy 

měla rozhodovat celá Evropa – od Atlantiku až po Ural.148

Jako bývalý generál usiloval o to, aby Francie měla možnost rozhodovat o atomových 

zbraních, které byly rozmístěny na jejím území. V této otázce byl dokonce tak 

nekompromisní, že postupně vedla až k vyvázání Francie z vojenských struktur NATO v roce 

1966.149 Po smluvně uzavřeném spojenectví s Němci z roku 1963, pokračoval v jednání se 

Sověty. Jeho zahraniční politika vycházela z přesvědčení o nutnosti vzájemného poznání mezi 

evropským Východem a Západem.150 Na krátkou dobu sice postavil Francii na úroveň USA

a SSSR, ale možnosti Francie ovšem výrazně přecenil. Nikdy nebyla tak silná, aby sama 
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vedla politické procesy v Evropě. Když Francouzi dali ostatním evropským státům na 

vybranou mezi jí a USA, vždy došlo k preferování vojensky silných Američanů.151

8. 2. Willy Brandt a jeho Ostpolitik

Brandtova východní politika Západního Německa zpočátku také šokovala, protože jí ukázal, 

že se dál již nechce v řešení druhé berlínské krize spoléhat na Západ. Úsilí o znovusjednocení 

Německa postavil na zlepšování vztahů s Východním Německem, Polskem a Sovětským 

svazem. A mezi jeho záměry bylo i zlepšit kvalitu života východních Němců. Předmětem 

Brandtových snah bylo nabídnout komunistům ústupky v podobě uznání hranic na Odře

a Nise za výrazné zlepšení vztahů se SSSR a za trvalý přístup do Západního Berlína, který 

tehdy figuroval na seznamu ohnisek mezinárodního napětí. Sověti na nabídku přistoupili

a souhlasili i s podpisem sérií smluv o přátelství mezi NSR a NDR, SSSR a Polskem. USA 

tuto politiku napříč železnou oponou nakonec podpořily, nicméně obzvlášť v 60. a 70. letech 

působila velmi kontroverzně.152

8. 3. Další postoje týkající se mírové Evropy

Za další neucelený koncept, který se soustředil i na blízkovýchodní země, můžeme považovat 

aktivity západoněmecké vlády Ludwiga Erharda. Tento duchovní otec „hospodářského 

zázraku“ se pokoušel ekonomicky vyjednávat se Chruščovem153 a zároveň přispěl

i začínajícímu integračnímu procesu v Evropě.

Jeho nástupce, zakladatel německé politické strany CDU, Konrád Adenauer nepovažoval 

sjednocení Německa jako cestu ke snížení bipolárního napětí a německou politiku orientoval

na hlavně Západ, jeho kroky směrem k Sovětskému svazu však byly vstřícné. Nenabídl 

žádnou ucelenou koncepci nového uspořádání Evropy, nicméně několik let úzce 

spolupracoval s generálem de Gaullem. Oba chtěli vytvoření evropské politické unie Francie 

a Německa, i když s odlišnými cíli.154

V neposlední řadě je nutné  zmínit  největšího propagátora  východní politiky 80. let na
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západoněmecké straně, kterým byl v pořadí šestý spolkový kancléř Helmut Kohl. V roce 1987 

zahájil východní politiku, prostřednictvím které nabízel východoněmeckému vůdci Erichu 

Honeckerovi pomoc výměnou za politické a ekonomické reformy. Součástí toho byla

i finanční pomoc Sovětům.155 Několik let poté představil desetibodový plán na překonání 

rozdělení Německa a Evropy, který byl ve skutečnosti ekonomicky velmi problematický, ale 

USA s ním nakonec souhlasily.156

9. Kritika Společného evropského domu

Zahraniční politika Gorbačova je obecně hodnocena kladně, ale především v zahraničí. 

Zpočátku byla přijímána s nedůvěrou, po roce 1986 s velkým očekáváním, ale na konci

80. let, kdy svět pochopil stav SSSR, velmi vlažně. S časovým odstupem je ze strany politiků, 

politologů a dalších expertů na mezinárodní vztahy vytýkána hlavně vágnost a naivnost celé 

myšlenky.

9. 1.Domácí přijetí celoevropských návrhů Gorbačova na přelomu 80. a 90. let

Nesouhlasné postoje zaujímali Sověti na domácí půdě. Proti Gorbačovovu novému myšlení 

vystupovalo v 80. letech hlavně vojenské vedení SSSR a někteří skalní bolševici. Vojenský 

establishment nedůvěřoval případným změnám ve světové politice. Byl spíše ochoten se 

Západem kooperovat a dál koexistovat v bipolárním systému. Bolševici nadále věřili 

v ideologický souboj mezi socialismem a kapitalismem a hlavně v možnost v něm zvítězit. 

Obě jmenované skupiny považovaly Gorbačovy reformy za jakousi zradu na sovětském 

impériu.157

9. 2. Kritický pohled na Společný evropský dům

Zpočátku byla evropská politika SSSR chápána jako další nepřátelská výzva socialistického 

bloku. Američani k ní hledali cestu dlouho. I když vojenskou konfrontaci s Východem 
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považovali také za neperspektivní, novým návrhům kooperace nedůvěřovali. Zahraniční 

diplomaté a politici, kteří se s Gorbačovem setkali v roce 1985, jej hodnotili s jistou dávkou 

zklamání. Dle nich se Gorbačov choval stejně neústupně jako předchozí sovětští vůdci. Místo 

konstruktivních jednání obviňoval Západ. A odmítal se bavit o porušování lidských práv. 

Tyto počáteční názory potvrdil například Willy Brandt, který měl příležitost se s Gorbačovem 

setkat v květnu roku 1985. Gorbačov mu tehdy příkře zdůraznil, že je přístupen jednání, ale 

jen po určitou mez.158 Navíc když Gorbačov mluvil o novém politickém myšlení, připadalo 

diplomatům, že jim káže o morálce jako kazatel.159

Z hlavních politických představitelů Západu je zde zajímavé uvést postoj bývalé britské 

premiérky Margaret Thatcherové. Ta byla už v 80. letech známá tím, že se Gorbačovem 

přátelila a za mnohé jej obdivovala. Přesto kriticky upozornila na to, že Gorbačov vždy sice 

mluvil o potřebě nového myšlení, ale sám nově myslet nedokázal. Dle ní dokonce ještě v roce 

1991 váhal, zda má pokračovat v reformách nebo se vrátit zpět k nesvobodě v komunismu.160

Nevyjadřovala se také nadšeně o pokusech sjednotit Evropu. Stála si za tím, že sjednocená 

Evropa není zárukou míru. Pro ni byla vždy nejlepší zárukou míru v Evropě přítomnost 

amerických ozbrojených sil.161 Thatcherová nezastávala ani názory euronadšenců. Dle ní, je 

pojetí Evropy tak různorodé, že je ve skutečnosti prázdné.162

Když si prezident Reagan přečetl Přestavbu, napadlo jej, že jde o výčet všech nezdarů 

komunismu, protože Gorbačov ve své knize naplánoval rozsáhlou rekonstrukci prakticky 

všeho v Sovětském svazu. Tím, že byla kniha navíc publikována i v Americe, se dle Reagana 

podařilo Gorbačovi vytvořit dokonalý epitaf osudu SSSR.163 Prezident Bush také hned 

Gorbačovi nedůvěřoval. Jeho nejbližší spolupracovníci James A. Baker a Brent Scowcroft 

zase považovali Gorbačovovy deklarace o globálním humanismu a kontrole zbrojení za 

dokonale promyšlené strategie. Věřili tomu, že Gorbačov jejich prostřednictvím usiluje jen

o to, jak získat čas a finanční prostředky.164 Přímo Gorbačova pak považovali za „schopného 

manipulátora světovým veřejným míněním“.165

Politologický pohled na věc nabídnul bývalý americký diplomat Henry Kissinger. Ideu 

Společného evropského domu označil za velmi vágní strukturu „…sahající od Vancouveru po 
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Vladivostok, v níž by každý byl spojencem všech ostatních a která by rozředila význam aliance 

do té míry, že by ztratila jakýkoli význam.“166 Z jeho názorů lze vyčíst, že Gorbačovův 

mechanismus oslabení NATO považoval za utopický a nerealistický. Tehdejší sovětskou 

zahraniční politiku považoval za „subtilní modernizaci poválečné sovětské strategie“167, která 

měla v úmyslu denuklearizovat Německo a počítala s tím, že USA nebudou chtít riskovat 

jadernou válku. Kissinger tuto Gorbačovu teorii považoval za velmi nevyzrálou. Zdůraznil

i to, že pokud by se dál vyvíjela, mohla mít naději. Ale předpokladem tohoto vývoje byl čas, 

který Gorbačov neměl. Dle Kisingera byla myšlenka Společného evropského domu něčím, co 

si Sovětský svaz v 80. letech nemohl dovolit.168

Přesto svět zareagoval na Gorbačovova gesta směrem k Západu velmi vstřícně a nadšeně.

Zpočátku mohla být myšlenka celoevropského domu chápana opět zase propagandisticky, ale 

kolaps jednoho východoevropského komunistického režimu za druhým ukázal, že tomu tak 

nakonec nebylo.169 Renomovaný zahraniční korespondent Jim Hoagland označil Společný

evropský dům za konkurenční projekt Bushova konceptu o podobě Evropy po skončení 

studené války, který je známý pod názvem „Evropa úplná a svobodná“170. Hoagland k tomu 

zároveň dodal: „Oba státníci jimi ale vysvětlovali tu samou situaci, která vznikla

ekonomickým a ideologickým kolapsem sovětské moci v momentě, kdy se ukázalo, že evropská 

společnost získává nový dynamický a ekonomický vliv.“171

Opravdu vlažně přijímala zahraniční politiku SSSR odborná veřejnost u nás na počátku

90. let. Když vyšla na povrch sovětská makroekonomická data a když začal hrozit rozpad 

SSSR, dovedla si spočítat, že svaz bude mít dost problémů sám se sebou. A moc dobře 

věděla, že Sověti tak budou muset otázku Evropy začít brát reálněji. Navíc v té době už byly 

vidět rezignace ze strany Sovětů i na jiné jejich aspirace světového dopadu.172 Evropa začala 

být chápána jako fungující organismus. Výraz budování evropského domu se ujal také.

A bylo už jasné, že pro západní Evropu zároveň vznikaly další problémy – srovnání 

hospodářských náskoků Západu, obavy z kriminality z Východu, sjednocení marky atd.173

Společný evropský dům začal byl hodnocen jako nejasná vize a jako politický nástroj, jehož 

cíle musely být nakonec obětovány proto, aby mohly být dál vedeny sovětské reformy.174
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Když většina Gorbačovi věštila nezdar, Vatikán jej naopak podpořil. Obzvlášť poté,

co Sovětský svaz oficiálně přiznal, že za stalinismu byli věřící diskriminováni. Jan Pavel II. 

tehdy význam Gorbačovovy přestavby veřejně vyzdvihnul.175 Z církevní oblasti je zároveň 

zajímavý názor bývalého představitele české podzemní církve a dnes aktivního teologa 

Tomáše Halíka. Dle něj měl právě Jan Pavel II. obrovské zásluhy na pádu železné opony.

Pro mnoho občanů východní Evropy znamenal především naději. Halík je navíc toho názoru, 

že myšlenka celoevropského domu se stala součástí světové politiky díky morální autority 

papeže. A tvrdí, že Gorbačov si tuto myšlenku od Jana Pavla II. jen vypůjčil.176

Asi nejkontroverznější názor na sovětskou proevropskou politiku zastává jeden

z nejslavnějších sovětských disidentů Vladimír Bukovskij. Svobodný evropský dům považuje 

za „společný projekt evropské sociální demokracie a Moskvy“.
177 Bukovskij zastává teorii,

že systém dnešní Evropské unie se velmi podobá systému, na kterém fungoval Sovětský svaz. 

Tento postoj vyjádřil v roce 2002 při jedné z debat o tom, zda by bylo pro Polsko dobré 

vstoupit do Evropské unie či ne. Bukovskij se při tom odkazuje na svá studia dokumentů 

z archívů ÚV KSSS.178

10. Význam a teritoriální dopad Společného evropského domu

S odstupem času můžeme říci, že Společný evropský dům neměl žádný teritoriální dopad. 

Byla to naivní a vágní vize, která nikdy nedostala prostor k tomu, aby se uskutečnila. Musíme 

ale zároveň uznat, že šlo o výrazně vstřícné gesto Sovětů vůči Západu v době existence želené 

opony. Během politických zvratů na přelomu 80. a 90. let Gorbačovova koncepce Společného 

evropského domu zapadla a stala se bezpředmětnou. Svým způsobem ale předznamenala

změny v bipolárním rozdělení světa. 

Osmá kapitola této práce poukazuje na to, že projekty či názory na řešení sjednocení Evropy, 

které by navíc zahrnovalo Sovětský svaz, pocházely většinou ze Západu. Koncepce 

Společného evropského domu byla ale projektem z Východu. Gorbačov jako první 

představitel SSSR nabídnul verzi sjednocené Evropy napříč rozdílné politické systémy

jednotlivých států. Postavil ji na novém politickém přístupu a na bázi humanismu. A ať už 
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byla jeho snaha zmírnit mezinárodní napětí dobře nebo špatně uchopena, byl to tehdy silný 

impuls.

Výraz společný evropský dům či budování evropského domu se začal používat ve smyslu 

odstraňování jakýchkoliv nefunkčních bariér. V tisku na počátku 90. let se bylo možné setkat 

s teoriemi o tom, co je stabilním kamenem a co naopak nekvalitní maltou. Koho je možné 

považovat za zedníka nebo jen přidavače či jak jinak je nutné budovat jeden fungující 

organismus – Evropu. Obsah alegorie na společný evropský dům získal nový rozměr.179

Přestože myšlenka Společného evropského domu s pádem SSSR zanikla, debaty nad projekty 

na sjednocení Evropy se objevovaly dál. Už například na podzim roku 1991 se François 

Mitterrand v projevu předneseném v Praze na závěrečném zasedání Shromáždění o evropské 

konfederaci opět dovolával Evropy. Použil při tom výraz „vzájemné otevření se Evropě, 

v Evropě a pro Evropu.“180 Znovu se diskutovalo nad tím, zda SSSR do Evropy patří či ne. 

Gorbačovova koncepce Společného evropského domu se jednoznačně stala mezičlánkem 

v historii vývoje podob sjednocené Evropy.
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Závěr

Tato bakalářská práce analyzovala vývoj koncepce Společného evropského domu

Michaila S. Gorbačova, která se stala součástí zahraniční politiky SSSR s jeho nástupem 

k moci. Předchozí kapitoly ukázaly, že podstata koncepce spočívala v řešení poměrně 

širokého spektra problémů. Patřily mezi ně možnosti evropské spolupráce mezi Východem

a Západem, německá otázka, jaderné odzbrojení a transatlantické vztahy. Základem koncepce 

mělo být osvojení si nového politického přístupu, do kterého Gorbačov vkládal velké naděje. 

Prostřednictvím Společného evropského domu zároveň usiloval vyzdvihnout význam Evropy 

jako oblasti, kterou procházela hranice mezi dvěma rozdílnými ideologickými bloky. 

Gorbačov nebyl prvním státníkem, který navrhoval způsob překonání železnou oponou 

rozdělené Evropy. Při prosazování jeho proevropských myšlenek zdůrazňoval, že jsou 

založené na bázi humanismu a že jejich cílem je Evropu sjednotit. Navrhoval kolektivní 

řešení evropské bezpečnosti, které by bylo pod dozorem nezávislého nadnárodního orgánu.

Nejobsažnější formulaci tohoto konceptu publikoval v knize Přestavba a nové myšlení pro 

naši zemi a pro celý svět v roce 1987.

Pro definici a přístup k proevropské politice Sovětů byl rozhodující XXVII. sjezd KSSS. Po 

něm se Gorbačov snažil Společný evropský dům prosazovat v praktické politice. Nejaktivněji 

se tomu věnoval mezi léty 1986-1989. Je logické, že vývoj koncepce na přelomu 80. a 90. let 

podléhal vývoji složité politické situace v Evropě. S oficiálním zřeknutím se Brežněvovy 

doktríny a s postupnými pády východoevropských komunistických režimů začal Gorbačov 

nad celoevropským domem ztrácet kontrolu.

Po bližším prozkoumání této myšlenky je možné říci, že šlo o dobře míněný záměr 

Gorbačova, který vycházel z touhy obrodit nefungující socialismus a zmírnit mezinárodní 

napětí v Evropě. Tento záměr však byl jen velmi obecně promyšlen a neodrážel realitu 

Západu. Kissinger napsal: „Evropský přístup je založen na dlouhé historii střetávání se 

národních zájmů a podstatou evropské diplomacie je jejich smiřování.“181 Společný evropský 

dům v rámci této teorie neuspěl. Na počátku 90. let získal zcela jiný obsah. A nakonec 

s rozpadem SSSR Gorbačovův koncept zanikl a nezanechal žádný teritoriální odkaz.

Během prosazování snah na poli evropském provázela Gorbačova domácí i zahraniční kritika. 

Zpočátku mu jeho oponenti buď nevěřili, anebo jeho slova o proevropském myšlení 
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považovali za další propagandu. Ojedinělé ohlasy byly toho názoru, že by se Gorbačovova 

koncepce mohla za určitých podmínek dále rozvíjet. Nejčastěji však byl Společný evropský 

dům označován za naivní a od počátku nereálný projekt, který musel ztroskotat. Gorbačov 

Společným evropským domem sice rozpoutal změnu podoby Evropy, ale nenadefinoval ji.

Přes veškerý neúspěch Společného evropského domu lze v jeho záměrech nalézt i určitý 

význam. Spočívá především v tom, že šlo o překvapivý a vstřícný signál za studené války, 

který Gorbačov vyslal na Západ. Význam Společného evropského domu tkví také v tom, že 

přispěl k rozvoji možných verzí mírového uspořádání Evropy. Jeho vize byla založena na 

úzké kooperaci Evropy a Ruska. A jak předchozí kapitoly objasňují, tato Gorbačovova 

koncepce se jednoznačně stala součástí procesů, které souvisely s porážkou komunistického 

režimu v Evropě.

Při nedávných oslavách 60. výročí založení Rady Evropy Gorbačov znovu ideu Společného 

evropského domu připomněl. Obzvlášť zdůraznil problematiku společné evropské 

bezpečnosti, kterou doposud považuje za důležitou. Z jeho slov byla cítit lítost nad 

neuskutečněným snem o podobě Evropy. Zároveň však uznal, že tato představa není 

v současnosti možná.182
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Summary

This thesis analyses the development of M. S. Gorbachev´s concept of Common European

Home, which became part of the foreign policy of the USSR in 1985. It turned out that

the principles of this pro-European concept covered wide range of issues which included

the German question, disarmament and improving Transatlantic relations. The basis of the 

concept represented New Political Thinking which Gorbachev considered an essential moral 

premise. The theory of the Common European Home consisted of respecting the principles

of collective security and promotion of this foreign policy was unusual Soviet gesture of 80´s. 

The whole Gorbachev´s vision was published in a title Perestroika and New Thinking for Our 

Country and the World in 1987.

After closer examination of this idea we can definitely say that it was a well-meant intention 

of Gorbachev. He came out with his desire to revive failing Soviet socialism, to ease 

international tensions in Europe and to maintain world peace. The concept of European Home 

was too general and vague, though, and it didn’t reflect reality of the capitalist world.

The Initialy, Western countries did not trust Gorbachev´s words and later they weren´t 

interested in discussing it. Finally, Soviet leader had to give up his intended goals in European 

politics in order to solve domestic problems. Unexpected fall of communist East European

regimes also meant that Gorbachev lost control over his foreign policy entirely. Therefore, the 

concept had no effect. Finally, it disappeared completely with the collapse of the USSR.

During Gorbachev´s efforts in the field of European politics numerous domestic and 

international critical views appeared. Some of Gorbachev´s opponents considered the concept 

a betrayal of Soviet nation, others considered it as a revolutionary step. Some of Western 

diplomats found it as a suspicious propaganda in the mid-80´s. The Gorbachev´s concept

is mostly known as a naïve, too general or an utopian project on possible organization

of Europe, which had to fail. 

Despite the failure of the concept of Common European Home, we can speak about its 

importance. It was a surprising and welcoming signal during the Cold War which Gorbachev 

sent to the West. The concept also contributed to the development of possible projects for

peaceful order in Europe. This Gorbachev´s vision meant closer cooperation between Europe 

and Russia. Furthermore, as the previous chapters explain, Gorbachev´s concept became part 

of processes connected with the defeat of communism in Europe.
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