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Abstrakt 

Práce se zabývá vývojem a specifiky chilsko-německých bilaterálních vztahů ve 

významných fázích jejich více než stopadesátileté historie.  Obě na první pohled odlišné a 

vzdálené země spojuje bohatá síť aktuálních i tradičních vazeb. SRN je v současnosti 

hlavním obchodním partnerem Chile v EU. Německá imigrace do Chile v 19. a 20. století 

se řadí k těm méně početným. Chilští Němci si však v nové vlasti dokázali vybudovat 

respektované postavení a výrazně přispět k rozvoji této jihoamerické země v řadě oblastí. 

Pozitivní recepce německého vlivu se odrazila následně také v zahraničněpolitickém 

přístupu Chile vůči Německu, zejména v turbulentním 20. století. Tato práce přináší 

přehled mezistátních vztahů Německa s jedním z jeho nejbližších partnerů v regionu. 

Relace je nahlížena z několika různých perspektiv (chilsko-německá komunita, chilský 

stát, SRN, NDR) a pro komplexnější pochopení souvislostí je zasazena do širšího rámce 

moderních dějin Chile, Německa a latinskoamerického regionu. Dále je podrobně 

analyzován charakter bilaterálních vztahů transformujícího se Chile se sjednocenou SRN. 

Díky možnosti práce v archivu chilského ministerstva zahraničí je tato část pojata převážně 

z pohledu chilské diplomacie. Zkoumány jsou mj. hlavní tendence, konfliktní témata i 

limity chilsko-německé spolupráce v obecném kontextu postudenoválečného vývoje.  
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německá imigrace, historické předpoklady 

 



 
 

Abstract 

This thesis examines the evolution and particulars of Chilean-German Bilateral Relations 

stressing the crucial periods in their history. Both these such different and far-distant 

countries are linked to each other with network of current and traditional ties. Nowadays, 

Federal Republic of Germany is Chile’s major trade partner within EU. Although German 

immigration in Chile was relatively small in numbers, Chilean Germans subsequently 

managed to establish respected position and notably contributed to building-up this South 

American country in various fields. A positive reception of Chilean Germans‘ and/or 

Germany’s influence was also reflected in this country‘s approach towards Germany 

during turbulent 20th century. The paper offers a qualitative historical overview of the 

official bilateral relations of Germany to one of its closest partners in the region. The 

relation is studied from several various perspectives (German-Chilean community, Chilean 

state authorities and government, foreign policy of FRG and GDR). In order to provide a 

more complex understanding of general context the issues are explained within wider 

frame of Chilean, German and Latin American modern history. Furthermore, a character of 

bilateral relations between Chile in democratic transition and unified Germany after 1990 

is analyzed in detail. This part is mostly based on own research of internal documents 

consulted at Chilean Ministry of Foreign Affairs archives. Therefore, Chilean perspective 

lies in the centre of a primary focus. The final part of the thesis also offers a thorougher 

insight into main tendencies, conflict issues and both external and internal limits of 

Chilean-German cooperation in general context of post-Cold War era.  
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1. ÚVOD 

1.1. Prolog  
 

Je nevděčným paradoxem dějin, že v obecném povědomí zůstává nadmíru pozitivní 

stopa německojazyčné imigrace v Latinské Americe pod nánosem tolik negativního 

stigmatu. Pouhé vyřčení spojení - "Němci-Jižní Amerika" - většinou automaticky evokuje 

představu odlehlých končin, kde po roce 1945 nalezli útočiště mnozí uprchlí nacisté a 

váleční zločinci. Obraz Němců v latinskoamerických zemích přitom vytvářely především 

předválečné generace pracovitých a podnikavých imigrantů-kolonistů, kteří se vpravdě 

pionýrským způsobem stali respektovanou a integrální součástí nově se formujících 

moderních národů Latinské Ameriky. Vedle Brazílie, Argentiny či Uruguaye, se právě 

nejvzdálenější andská republika - Chile - stala v předminulém století vyvolenou destinací 

německojazyčných přistěhovalců mířících do Střední a Jižní Ameriky. 

Podobně jako ostatní země regionu, odvozuje také Chile velkou část své národní 

identity ze své bohaté imigrační minulosti, která výrazným způsobem formovala 

společenský, hospodářský i politický vývoj během více než dvousetleté existence 

nezávislého státu. Příchozí Evropané se stali nedílnou a významnou součástí moderní 

chilské společnosti. Řada význačných osobností, zejména od počátku 19. století, které se 

určujícím způsobem zapsaly do dějin této země, byla evropského původu. V této konstelaci 

zaujímá německojazyčná imigrace v Chile, díky svým zásluhám na rozvoji chilského státu, 

jeho institucích a hospodářství, jedno z výjimečných postavení. Silné vazby, které se 

začaly s příchodem prvních německy mluvících přistěhovalců do této části světa tvořit, 

daly vzniknout dlouhodobě nadstandardním mezistátním vztahům na vícero úrovní.  

Toto pouto je opakovaně reprezentanty těchto tak geograficky a kulturně vzdálených 

zemí při nejrůznějších příležitostech často připomínáno. V předvečer německého 

znovusjednocení v říjnu 1990 zdůraznil tuto skutečnost mj. tehdejší chilský senátor Bruno 

Siebert Held: 

 

„Již od Eduarda Poeppiga1 - Němce, který se toužil stát, jak stojí v titulu jeho knihy 

„Svědkem úsvitu Chile“, a splynout s chilským národem v prvních letech naší nezávislosti, 

                                                 
1 Eduard Friedrich Poeppig (1798-1868) byl německý botanik, zoolog a objevitel. Ovlivněn Humboldtovým 
odkazem, podnikl řadu objevných cest po Chile, Peru a Brazílii, při nichž popsal na 4.000 rostlinných druhů. 
Obzvláště oceňován je právě v Chile. 
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předvídaje, že tato země předčí ostatní hispanoamerické národy díky svému řádu a 

pokroku – vztahy Chile a Německa byly vždy úzké a plodné.“2 

 

U příležitosti téhož aktu pronesl jen o několik dní později ve své slavnostní řeči 

německý velvyslanec v Santiagu Wiegand Pabsch, že „(…) chilští Němci jsou právem hrdí 

stejně jako jejich původní vlast, že již 150 let se němečtí imigranti podílí tak úspěšně na 

růstu chilského národa.“3 

 

1.2. Motivy výb ěru tématu, problematika přístupu SRN k LAC4 
 

Ke zvolení tématu předkládané diplomové práce, v níž se zabývám chilsko-

německými bilaterálními vztahy a jejich historickými předpoklady, mě vedly příčiny jak 

subjektivního, tak objektivního rázu. Oblast mezinárodních vztahů a hispánský civilizační 

okruh patří vedle německy mluvícího teritoria mezi mé dlouhodobé studijní zájmy. 

Trajektorie vedená z německého prostředí do pro nás Středoevropany exotických končin 

Střední a Jižní Ameriky skýtá také tu výhodu, že nabízí množství doposud „bílých míst“ 

nebo alespoň témat, které jsou v našich zeměpisných šířkách jen zřídka frekventovány.  

Co se objektivních důvodů vedoucích k volbě tématu týče, zaujal mě zajímavý 

fenomén určitého ambivalentního přístupu SRN k LAC v posledních letech a sledování 

jeho vývoje.5 Nahlíženo z perspektivy německé veřejnosti a tamní akademické obce, lze 

                                                 
2 Proslov senátora Sieberta v chilském Senátu na počest znovusjednocení Německa, 2.10.1990.  
Z Hlavního archivu min. zahr. věcí Chile (Archivo General Histórico, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, Fondo Países, Embachile, Red. Fed. Alemania, Oficios, Telex, Secretos Reservados, 1990-2010: 
Senado - República de Chile, „Homenaje a la Reunificación Alemana en Sesión 1 a de 2 de Octubre de 
1990“); vlastní překlad autora ze španělského originálu 
3 Proslov velvyslance SRN v Chile, Wieganda Pabsche, v santiagském klubu Manquehue u příležitosti 
znovusjednocení, ze dne 5.10.1990. Přepis chilského min. zahr. věcí, zasláno v režimu oficiální zpráva-
urgentní chilské ambasádě v Bonnu. (Arch. Gen., MRE, Chile); vlastní překlad autora ze španělského 
originálu 
4 Pro časté opakování bude v textu použita angl. zkratka LAC (tj. Latin America and Caribbean) jako 
souhrnné označení regionu zahrnující státy na jih od řeky Río Grande. 
5 Touto ambivalencí je míněna dlouhodobě vedená diskuze o nutnosti zásadního přehodnocení německé 
Lateinamerika-Politik, která sice čas od času vede ke konkrétním systémovým krokům s potenciálem změny 
(např. oficiální koncepty spolkové vlády) dosud však bez jasného projevení se v praxi. Z odborných analýz 
popisovaného stavu, které byly publikovány v období možného počátku změny tohoto přístupu (tj. roku 2008 
za působení F.W. Steinmeiera ve funkci spolkového min. zahr. věcí) srov. např. Günther Maihold, 
„Schwerpunktsetzung, Kohärenz und politische Initiative. Elemente eines neuen Profils deutscher 
Lateinamerika-Politik“, in Lateinamerika Analysen 19, 1/2008, Hamburg ILAS, 189-216.   
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mluvit o tendenci vzrůstajícího zájmu o region LAC (resp. o hispánskou kulturu a jazyk 

obecně). Z pohledu spolkové ZP však obecně tento subkontinent zůstává dlouhodobě spíše 

na okraji hlavních priorit SRN, které v posledním desetiletí cílí jednoznačně stále více na 

Čínu. A to i přes občasné pokusy některého z německých politiků (za soustavného 

upozorňování ze strany německých expertů) daný stav změnit a k regionu přitáhnout více 

(koncepční) pozornosti.6  

Patrně základní otázka, jež je třeba si nejprve v souvislosti se současným přístupem 

SRN k Latinské Americe položit, by měla znít: je ještě vůbec relevantní hovořit o vlastní 

německé Lateinamerika-Politik, či je tato již plně integrována a realizována v rámci 

Evropské unie?7 SRN se za dobu trvání evropské integrace nikdy zcela jasně neodhodlala 

zaujmout v rámci Evropského společenství postavení předního tvůrce společné evropské 

politiky vůči LAC.8 S přistoupením Španělska a Portugalska do ES roku 1986 Bonn 

přenechal takové ambice zejména Madridu. Po roce 1990 se navíc SRN musela soustředit 

na zcela jiné výzvy, které odčerpaly většinu kapacit zcela jiným směrem.   

Nicméně SRN v současnosti zároveň představuje pro LAC nejvýznamnějšího 

obchodního partnera v Evropské unii. Globální krize, jež od roku 2008 ochromuje zejména 

euroatlantský prostor, se latinskoamerických zemí tak závažně nedotkla. Význam tohoto 

regionu, personifikovaný především růstem nových globálních aktérů, Brazílie a Mexika, 

je tak ve světovém měřítku zřetelně na vzestupu, což se odrazilo i ve zvyšujícím se zájmu a 

ochotě SRN vystupovat aktivněji (a razantněji) v této oblasti, než tomu bylo předtím. A to 

jak v rámci společné zahraniční politiky EU, tak i částečným návratem k preferenci 

bilaterální spolupráce (přirozeně tam, kde je to dosud možné).9  

                                                 
6 …(pozornosti), která by se projevila konkrétnějším a systematičtějším způsobem, než jen doposud 
provozovaná „Besuchsdiplomatie“ či občasné vydávání spíše vágních rámcových dokumentů a obecných 
prohlášení.  
7 Jako poslední oblasti, zůstávající dosud výlučně pod národní kompetencí a doménou bilaterálních vztahů, 
jsou obvykle uváděny ekonomické vztahy (s výjimkou obchodu, který je plně podřízen politice, směrnicím a 
omezením EU) a kulturní politika. 
8 Snad jen s výjimkou první poloviny osmdesátých let, kdy SRN (zejména pod Genscherovým vedením 
spolkové ZP) vystupovala vůči regionu LAC nejaktivněji ze zemí tehdejší ES a formovala přístup společné 
evropské politiky, např. v krizích ve Střední Americe (občanské války, intervence USA, dluhové krize). 
9 Nejreálnější možností je koncept, tzv. uploading, tedy prosazování národních zájmů SRN prostřednictvím 
aktivního formování společné ZP EU, který nabývá na intenzitě zejména v posledních zhruba pěti let, 
přičemž souvisí mj. také s citelným oslabením pozic Španělska (vedoucího „normotvůrce“ evropské 
Lateinamerika-Politik) v důsledku své hluboké krize. Poslední odborná práce, jež se zabývá mírou 
europeizace zahraničních politik členských zemí EU v Latinské Americe, zdůrazňuje tento posun spolkové 
ZP v LAC. Razantnější jednání SRN vůči evropským partnerům, především pak těm postiženým vážnými 
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Výše popisovaný vývoj je tedy možné interpretovat jako nadějný počátek 

pozvolného posunu LAC na pomyslném žebříčku priorit spolkové zahraniční politiky do 

popředí, tj. regionu, jemuž stojí za to při současné konstelaci (a slabosti Španělska10) 

věnovat více reálné pozornosti.11 Přinejmenším změnu rétoriky ve vztahu k LAC lze 

vysledovat již během vlády Velké koalice a působení Franka-Waltera Steinmeiera na 

Auswärtiges Amt.12 V následujícím období černo-žluté koalice, kdy zahraniční politiku 

SRN určovali liberálové z FDP v čele s Guido Westerwellem, se tato popularizace LAC 

v německé ZP, také v reakci na stále znatelnější pronikání Číny, ještě zintenzívnila. FDP 

již v dobách svého opozičního působení často kritizovala přílišnou tendenci SRN 

přenechávat určování politiky EU vůči LAC ostatním členským zemím (především 

Španělsku) a postupně v této oblasti odmítali europeizaci, pokud tato znamená „hijacking 

of the policy by Spain“.13  

Tento probíhající proces redefinování spolkové ZP v LAC najednou ukazuje 

zdánlivě nesouvisející spojení Německa a Latinské Ameriky v konkrétnějším a 

aktuálnějším světle. Často opakované odvolávání se politických osobností na „tradice 

vzájemných vazeb a plodnou spolupráci“ pak vybízí tyto „omílané“ historické souvislosti 

blíže analyzovat a nalézt možné souvislosti s nedávným vývojem. Vzhledem k nesmírné 

různorodosti regionu LAC jsem se pro účely této práce rozhodl zabývat se bilaterálními 

vztahy SRN a jedné konkrétní země, neboť postihnout německé vztahy s celým regionem 

by dalece přesahovalo možnosti i účely této práce. Naskytnutá příležitost strávit v rámci 

meziuniverzitní dohody jeden semestr svého studia na Universidad de Chile v Santiagu (a 

                                                                                                                                                    
dluhovými problémy, je tak možné vysledovat i na tomto poli. Viz komparativní studie: Lorena Ruano, The 
Europeanization of National Foreign Policies towards Latin America, Routledge, 2013. 
10 Možného „vystřídání“ Madridu Berlínem v roli hlavního architekta politiky EU vůči LAC si již všímají i 
německá média. Např. takto glosoval poslední summit EU-LAC v Chile deník Die Welt: Hildegard 
Stausberg, „Merkel für Latinos wichtiger als Spaniens Rajoy.“ Die Welt, 26.1. 2013. 
Celý článek dostupný zde: <http://www.welt.de/politik/ausland/article113154312/Merkel-fuer-Latinos-
wichtiger-als-Spaniens-Rajoy.html#disqus_thread>  
11 Zvláště tehdy, kdy se německé hospodářské zájmy v LAC stále více dostávají pod tlak asijské konkurence, 
především Číny, která také zde mohutně hospodářsky expanduje. 
12 Steinmeier akcentoval zejména nutnost, aby SRN převzala větší díl spoluodpovědnosti za další vývoj v 
tomto regionu, zejména v ekologické a sociální oblasti. V květnu 2008 např. Steinmeier v debatě o Latinské 
Americe v Bundestagu zakončil svou řeč zvoláním: „Ich plädiere für eine Partnerschaft mit Südamerika auf 
Augenhöhe. Machen wir etwas daraus!“ 
Celá řeč dostupná zde: <http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2008/080509-bt-
lateinamerika.html> 
13 Bettina Trueb, „Germany: From Advocate to Bystander, and Back?“, in Lorena Ruano (ed.), The 
Europeanization of National Foreign Policies towards Latin America (Routledge, 2013), 73. 
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následná odborná stáž na českém ZÚ v téže metropoli) mi výrazně usnadnila výběr takové 

země.  

 

1.3. Struktura práce, stanovení tezí 
 

S ohledem na zcela diametrální rozdíly ve vývoji, základních podmínkách a 

významu obou zemí je zřejmé, že se jedná o bilaterální vztah značné asymetrie. 

Ovlivňování jednoho aktéra druhým probíhalo v naprosté většině podle téhož vzorce, tzn. 

aplikace německého vlivu na Chile. Také z tohoto důvodu bylo nakonec těžiště práce 

umístěno primárně do andské republiky. To přirozeně i s ohledem na možnost získat 

během svého pobytu přímo na místě autentický vhled do chilských historických, 

politických a společenských reálií. Zkoumána a analyzována tak bude recepce německého 

vlivu ze strany chilského státu a společnosti. V poslední kapitole se pak práce zaobírá 

hlavními očekáváními a záměry, které zaujímala chilská zahraniční politika vůči 

sjednocenému Německu po roce 1990. 

Historickému vývoji vzájemných vztahů a nesmazatelnému vlivu německojazyčné 

imigrace v Chile je v práci věnován širší prostor z toho důvodu, že tato část dějin německy 

mluvícího etnika není v tuzemsku téměř známa (s výjimkou v prologu zmiňovaného a 

často bulvarizovaného spojování s nacismem), ačkoliv do Chile odcházeli osadníci i 

z německých oblastí Čech a Moravy. Zároveň (a především) je tento kontext 

nezanedbatelný pro pochopení zvláštního vztahu, jež chilská společnost (zejména elity) 

k Německu dodnes chová. Tento aspekt se navíc částečně dodnes projevuje též v přístupu 

chilské diplomacie vůči mocnému evropskému partneru. První část práce (Německá 

imigrace v Chile 16.-19. století: trvalý základ privilegovaných vztahů) tak popisuje kromě 

nejstarších známých (a spíše jednotlivých) případů německojazyčné imigrace v Chile, 

obecné dějinné souvislosti a hlavní příčiny tohoto osidlování z německého (evropského) i 

chilského pohledu. V této části nabízím alespoň přehled těch dodnes nejviditelnějších 

oblastí lidské činnosti a institucí, které v Chile byly ovlivněny (a některé dosud jsou 

ovlivňovány) přítomností německého živlu.  

V dalších dvou částech (Rozluka z donucení a Mezi Bonnem a východním Berlínem) 

práce nabízí přehled hlavních specifik a přelomových aspektů, které ovlivňovaly a 

formovaly vzájemné mezistátní vztahy ve 20. století. Pozornost je upřena primárně na 

kritická období světových konfliktů, při nichž sleduji zejména chování chilské zahraniční 
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politiky vůči původní vlasti chilských Němců. Kapitola pokrývající éru studené války je 

pak pojata znovu jak z chilské perspektivy, tak rovněž z pohledu obou tehdejších 

německých států. Zároveň je tato část zasazena výrazněji do kontextu chilské 

vnitropolitické situace a výrazného kontrastu zahraničněpolitických možností, které skýtal 

až do konce šedesátých let latinskoamerický region pro SRN a NDR. Cílem této práce sice 

není srovnání ZP Bonnu a východního Berlína v LAC během studené války, k pochopení 

této etapy dějin chilsko-německých vztahů však je alespoň základní vhled do těchto 

souvislostí nezbytný. V poznámkovém aparátu uvádím v příslušné sekci zásadní literaturu, 

která se problematice východoněmecké ZP v LAC podrobně věnuje. 

Aktuálnější období vývoje vzájemných vztahů představuje nejrozsáhlejší kapitola 

(Chilsko-německé vztahy po roce 1990), v níž sleduji hlavní specifika vývoje v post-

studenoválečné éře. V této části se zaměřuji na výchozí podmínky „resuscitace“ oficiálních 

vztahů, které získaly návratem demokracie v Chile a sjednocením Německa nové rozměry 

i možnosti (především pro chilskou stranu). Stručně charakterizuji hlavní kurs chilské ZP 

po roce 1990 a roli SRN v koncepci chilské diplomacie. Poukazuji též na zásadní faktory, 

které působily pozitivně (vytvářely vhodné podmínky pro intenzifikaci vztahů) či naopak 

negativně (odváděly pozornost a kapacity SRN jinam) na intenzitu chilsko-německé 

spolupráce. V neposlední řadě přináším analýzu politické a hospodářské roviny vztahů, 

tedy dvou základních oblastí, které určovaly vztahy Chile a SRN po skončení studené 

války. Opomenout nelze ani nemnohá konfliktní témata chilsko-německé relace, které 

měly potenciál jinak takřka bezkonfliktní oficiální vztahy narušit.  

Poslední část je rovněž stěžejní z hlediska základních tezí této diplomové práce. Ty 

se v průběhu zpracování tématu posunuly ještě těsněji k Chile a práce tak analyzuje 

vzájemné vztahy po roce 1990 převážně z chilské perspektivy. Hlavní otázky, s nimiž 

pracuji, budou především následující: Ve kterých oblastech lidské činnosti se v Chile 

výrazně projevil vliv německého původu? Jaké aspekty formovaly oficiální vztahy Chilské 

republiky vůči Spolkové republice Německo před a od skončení studené války? Které byly 

zásadní akcenty chilsko-německé spolupráce v recepci chilské diplomacie? Jaká byla 

hlavní východiska, strategie a očekávání Chile při reaktivaci vztahů? Které faktory 

spolupráce byly (a jsou) určující pro současné vzájemné vztahy? Jaká byla hlavní sporná 

témata po roce 1990? 

Celou práci ukončuji závěrem, ve kterém shrnuji hlavní zjištěné skutečnosti, nabízím 

odpovědi na základní otázky a uvádím eventuality dalšího směřování vývoje.  
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1.4. Stav výzkumu, diskuze zdrojů, metoda práce 
 

Problematika bilaterálních vztahů Chile a SRN je doposud v odborné literatuře 

zpracována spíše sporadicky, resp. postihuje podrobněji pouze určitá vymezená období. 

Dosud tak neexistuje přehledová studie, jež by uceleným způsobem obsáhla vývoj od 

počátků německé imigrace v Chile až do stavu bilaterálních vztahů v současnosti. Největší 

míru probádanosti a ucelenosti podle množství děl a autorů, kteří se danému tématu 

v minulosti věnovali, vykazuje téma německé imigrace do Chile v 19. a 20. století, její 

sociální a kulturní integrace. Tato část dějin se objevila jako součást větších syntéz 

mapujících německou emigraci obecně14 nebo již se specifickým zacílením na Chile.15 

Tématem se pochopitelně zabývali primárně vědci německé a chilské národnosti (resp. 

Chilané německého původu16). Nicméně mezi přední průkopníky výzkumu dějiny 

německého přistěhovalectví v této zemi se významně zapsali také anglosaští nebo 

francouzští badatelé.17  

Dějiny mezistátních vztahů Chile a Německa postihují vědci uceleněji zatím jen 

postupně. Kapitoly práce popisující vývoj ve 20. století jsou tudíž postaveny převážně na 

poznatcích a informacích získaných z vybraných částí velkých syntéz18, na odborných 

článcích či monografiích specializujících se vždy na jedno konkrétní období nebo téma. 

Větší díl pozornosti si přirozeně získaly zejména kontroverzní aspekty související s 

chilsko-německou relací (nacisté v Chile, enkláva Colonia Dignidad apod.), která jsou 

však často poznamenána viditelnou senzacechtivostí až mírou bulvárnosti bez dostatečné 

                                                 
14 např. Klaus J. Bade, Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und 
Gegenwart (München: C.H.Beck, 1992) nebo Christel Converse, „Die Deutschen in Chile“, in: Die 
Deutschen in Lateinamerika, (Tübingen: Fröschle, Hartmut, 1979) 
15 např. Kurt Schobert, Soziale und kulturelle Integration am Beispiel der deutschen Einwanderung und 
Deutsch-Chilenen in Süd-Chile (Universität Würzburg: Schobert-Verlag, 1983); Gerardo J. Ojeda Ebert: 
Deutsche Einwanderung und Herausbildung der chilenischen Nation (1846–1920). München: Fink, 1984)  
16 např. renomovaný chilský historik Ricardo Krebs Wilckens  
17 Americký historik George F. W. Young (dílo: The Germans in Chile: Immigration and Colonization, 
1849-1914. New York: Center for Migration studies, 1974) a především pak jeden z předních odborníků na 
chilské dějiny a evropskou migraci v LAC, Jean-Pierre Blancpain (dílo: Los Alemanes en Chile (1816-1945). 
Santiago de Chile: Ediciones Pedagógicas chilenas, 1985). 
18 např. potřebnou znalost kontextu chilské ZP ve 20. století, její normativy a limity jsem získal převážně z 
díla chilského experta na MV a moderní dějiny Joaquína Fermandoise a jeho díla Mundo y fin de mundo. 
Chile en la política mundial. 1900-2004. (Santiago: Ediciones de la Universidad Católica, 2005) nebo z 
kapitoly věnované spolkové ZP v Latinské Americe v rámci sborníku: Manfred Mols, „Der relative 
Bedeutungsverlust Lateinamerikas“, Handbuch zur deutschen Aussenpolitik, eds. Siegmar Schmidt, Gunther 
Hellman, Reinhard Wolf.  (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007). 
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dávky odborné erudice.19 Tomuto stavu příliš nepřispívá ani to, že ze strany chilsko-

německé komunity pak nějaké věcné a objektivní vypořádání se s érou národního 

socialismu prozatím chybí. Poválečný vývoj vztahů je reflektován v poslední době se 

zvyšujícím se zájmem hlavně u nejmladší generace německých historiků, neboť nabízí 

další rozměr soupeření SRN a NDR, v atraktivním prostředí Latinské Ameriky (v tomto 

případě jde o triádu vztahů SRN-Chile-NDR).20 Posledním příspěvkem v odkrývání 

studenoválečných vztahů Chile se SRN je zatím výzkum Georga J. Dufnera.21 Limitem 

tohoto bádání nicméně dosud zůstává třicetiletá lhůta utajení, pod níž spadá archiv 

ministerstva zahraničních věcí jak SRN (Auswärtiges Amt), tak bývalé NDR (Ministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten der DDR) Dosavadní výzkum tak zatím končí většinou 

rokem 1980).22 

Podobné omezení bohužel zčásti postihlo i tuto práci. Politický archiv spolkového 

ministerstva zahraničních věcí (Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts) zpřístupňuje 

na základě spolkového zákona23 pouze materiály starší třiceti let. Též z tohoto důvodu 

                                                 
19 Za skutečně seriózní zpracování této temné kapitoly chilsko-německého společenství je označována např. 
práce Víctora Faríase Nacisté v Chile (Víctor Farías, Los nazis en Chile. Santiago: Editorial Planeta, 2000). 
Dosud nejaktuálnější studii pak představuje letos publikovaná práce německého historika Daniela Stahla 
Nazi-Jagd: Südamerikas Diktaturen und die Ahndung von NS-Verbrechern, v níž je část věnována také útěku 
nacistů do Chile (odhady hovoří na základě roku 2012 otevřených chilských archivů o 500-1000 válečných 
zločincích, kteří se měli usadit právě v Chile). Dále např. Heinz Schneppen: Odessa und das Vierte Reich: 
Mythen der Zeitgeschichte. Berlin, Metropol 2007 
20 Nejaktuálnější zpracování tohoto období přinášejí např. tyto práce: Inga Emmerling, Die DDR und Chile 
(1960-1989). Außenpolitik, Außenhandel und Solidarität (Berlin: Christoph Links Verlag, 2013); Georg 
Dufner, Chile als Bestandteil des revolutionären Weltprozesses. Die Chilepolitik der DDR im Spannungsfeld 
von außenpolitischen, ökonomischen und ideologischen Interessen 1952-1973. (Vdm Verlag Dr. Müller, 
2008).      
21 Georg Dufner, „Chile als Partner, Exempel und Prüfstein. Deutsch-deutsche Außenpolitik und 
Systemkonkurrenz in Lateinamerika“, in Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. roč. 61, č. 4, 513–549, říjen 
2013. Od téhož autora také dizertační práce Chiles Entwicklung, der Kalte Krieg und politische Experimente: 
Beziehungen in Politik und Wirtschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Chile, 1949 bis 1980. 
Pozn. vzhledem k aktuálnosti již bohužel nemohl být tento výzkum po svém zveřejnění zohledněn při 
přípravě této práce, uvádím jej tedy spíše pro přehled, v jaké fázi se bádání této materie nachází. 
22 Akta východoněmeckého Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten byla převedena pod spolkové 
ministerstvo zahraničí, kde rovněž podléhají 30-leté ochranné lhůtě utajení, na rozdíl od zpřístupněných 
materiálů z centrálního stranického archivu SED (Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen 
der DDR, Zentrales Parteiarchiv). Teprve počínaje rokem 2000 tak mohlo být zahájeno zpracování období 
po roce 1970, které je stěžejní nejen pro působení NDR v zemích Třetího světa, tj. i Latinské Ameriky. 
Problematice se tak zatím věnovali vědci mající k dispozici omezenou zdrojovou základnu. Stručný přehled 
základních prací věnujících se ZP NDR v zemích LAC uvádím v kapitole 4.1., poznámka č. 211. 
23 Bundesarchivgesetz (BArchG) 6. 1. 1988 (BGBl. I S. 62), novelizován § 13 Odst. 2 z 5.9. 2005 (BGBl. I 
s.2722) Zákon dostupný např. zde:  
http://www.auswaertiges-
amt.de/cae/servlet/contentblob/372522/publicationFile/173418/PolitischesArchiv.pdf  
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mohla být analytická část věnovaná vývoji po skončení studené války koncipována 

z chilské perspektivy. V Chile jsou totiž primární zdroje tohoto druhu (diplomatické 

dokumenty, depeše, analytické zprávy, interní komunikace), díky tzv. Zákonu o 

transparentnosti24 z roku 2006, veřejně přístupné. Kapitola 5. tak vychází z fondu 

Generálního historického archivu chilského ministerstva zahraničních věcí (Fond zemí, 

Velvyslanectví Chile, SRN)25, jehož dokumenty jsem měl možnost během svého 

semestrálního pobytu a následné stáže (léto 2012) důkladně prozkoumat.   

K sekundárním zdrojům ještě nutno dodat, že použita byla přirozeně také literatura 

řešící obecný kontext této práce anebo jen určité okrajové aspekty, např. oblast chilských a 

německých politických dějin, dějin Latinské Ameriky, chilské a německé zahraniční 

politiky apod. Jak je z výše uvedeného zřejmé, pro stěžejní téma této práce (vztahy Chile a 

SRN) neexistuje téměř žádná literatura v češtině.  

Překlady ze španělštiny jsou mé vlastní, mají především informovat o podstatě 

obsahu, jazykově úplný tvar tak nebyl primárním cílem. Německé citace pochopitelně 

nepřekládám. 

Z metodologického hlediska je práce zpracována jako empirická přehledová studie 

s nezbytným ukotvením v diplomatických resp. politických, ekonomických a částečně také 

kulturních vztazích. Zvláště v páté kapitole při zpracování primárních pramenů jsem 

postupoval metodou kvalitativní analýzy. Zkoumána byla strategie, očekávání, chování a 

cíle chilské diplomacie vůči SRN. Hlavní metodou práce byl sběr, utřídění a vyhodnocení 

zdrojů. Během průběžného seznamování s matérií jsem se nakonec rozhodl detailněji 

zpracovat dvě nejvýznamnější složky ovlivňující bilaterální vztahy po roce 1990, jimiž byly 

politické vztahy a ekonomická spolupráce. Tato témata totiž zaujímají ve studovaných 

dokumentech chilského MZV nejvíce prostoru.  

 

  

                                                 
24 Ley de Transparencia (Nº 20.285; 2006) 
25 Archivo General Histórico, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Arch.Gen., MRE, Chile), Fondo 
Países, Embachile, Red. Fed. Alemania.  
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2. NĚMECKÁ IMIGRACE V CHILE  16. - 19. STOLETÍ:  
Trvalý základ privilegovaných vztahů? 

 
Přistěhovalecké komunity bezesporu bilaterální vztah mezi hostující a mateřskou 

zemí ovlivňují. Zásadní otázkou ovšem zůstává, nakolik a k jakým účelům se mateřská 

země rozhodne přítomnost a vliv svých krajanů v zahraničí využít (či mnohdy zneužít). 

Zvláště v oblasti střední Evropy jsme toho v minulém století byli svědky hned několikrát (a 

s tragickými následky). Obecně je však možné konstatovat, že význam strategických zájmů 

mateřského státu v dané oblasti je přímo úměrný intenzitě úsilí takového státu určitým 

způsobem ovlivňovat vnitřní a zahraniční politiku hostující země prostřednictvím své 

krajanské komunity. Jinými slovy, stát s početnou národnostní menšinou na svém území, 

jehož zájmy se neprotínají se zájmy domoviny této menšiny, může být ohledně takové 

cizokrajné imigrace na svém území v zásadě klidný. Třecí plochy potenciálních konfliktů, 

v případě protnutí se partikulárních zájmů, jsou v takovém případě minimální. Kromě 

geografické polohy obou států, jež možné konflikty zájmů přirozeně do značné míry 

redukuje, hraje též roli různá míra mezinárodního významu obou aktérů, politická a 

hospodářská síla apod.26  

V případě chilsko-německých bilaterálních vztahů je tento předpoklad, že vzájemné 

zájmy těchto zemí by se měly střetávat co nejméně, ve smyslu konfliktu takových zájmů, 

naplněn optimálně. Německá krajanská komunita na bilaterální vztahy obou států navíc 

většinou působila jako přirozený a přínosný moderátor. Vzájemné kontakty mezi Chile a 

německými státy (po roce 1871 Německou říší) se aktivní přítomností této malé 

přistěhovalecké obce od poloviny 19. století pozitivně rozvíjely a prohlubovaly. Základní 

charakter a hlavní přínosy německé imigrace v Chile, této tradiční a pozitivně hodnocené 

základny chilsko-německých vztahů, budou blíže rozvedeny v této kapitole. 

 

2.1. Dobyvatelé, misionáři a jezuité z Říše 
 

Americký kontinent se do hledáčku vystěhovalců z německy mluvících oblastí 

střední Evropy dostal od poloviny 19. století. Tehdy také do jeho jižní části, Latinské 

                                                 
26 V tomto kontextu hraje významnou roli tzv. geografický determinismus.  
Radka Druláková a Petr Drulák, Tvorba a analýza zahraniční politiky. 2. vydání. (Praha: Oeconomica, 2007), 
56. 
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Ameriky, začaly odcházet tisíce německojazyčných rodin. Chile zdaleka nepatřilo mezi 

hlavní cílové destinace migračních pohybů 19. a 20. století. Počty evropských 

přistěhovalců směřujících do této země byly daleko skromnější nejen v porovnání se 

Severní Amerikou, ale i v rámci latinskoamerického subkontinentu.27 V období mezi lety 

1820-1920 představuje počet příchozích Evropanů do Chile pouhé 0,16% z celkového 

počtu evropské emigrace.28 Německých osadníků odešlo do Chile ve výše zmíněném 

období v porovnání s ostatními zeměmi také nízký počet; přibližné odhady se pohybují 

kolem deseti až dvaceti tisíci osob.29 Historiografie zabývající se německou imigrací 

v Chile však většinou poukazuje na společenskou pozici a význam, kterou si v zemi tato 

komunita i přes svůj nevysoký počet dokázala během několika generací vybudovat. Kromě 

toho je často zmiňována schopnost této skupiny udržet si svou kulturní a jazykovou 

svébytnost a identitu. 

Do Nového světa se však dostala již počínaje 16. stoletím též řada německy 

hovořících dobrodruhů a později především duchovních. Jihoamerický subkontinent byl 

přirozeně kolonizován primárně především svými „objeviteli“30, Portugalci a Španěly, tedy 

obyvateli států, kde se z řady důvodů neprosadila protikatolická reformace, jako tomu bylo 

v západní a severní Evropě. Dobytím nového kontinentu a podmaněním si jeho 

obyvatelstva sledovali iberští conquistadoři  kromě nesporných hospodářských a 

geopolitických cílů také civilizačně-misijní rozměr, který tuto expanzi v jejich očích do 

značné míry legitimizoval. Jejím průvodním prostředkem byla naprostá katolická 

christianizace nově získaných území, jež se příchodem dobyvatelů ocitly plně pod 

kuratelou španělské Koruny. Německojazyčná kulturní oblast spadala od dob reformace 

významnou částí pod protestantské křídlo křesťanství. Tato skutečnost tedy zpravidla již 

předem vylučovala značné procento německy mluvících duchovních, kteří by se mohli 

                                                 
27 Daleko více osadníků z Evropy zlákala např. Brazílie, Argentina či Uruguay, což jsou také hlavní uváděné 
cílové země německého vystěhovalectví v Jižní a Střední Americe. 
28 George F. W. Young, The Germans in Chile: Immigration and Colonization, 1849-1914 (New York: 
Center for Migration studies, 1974), 20.  
29 Srov. např. Young, The Germans in Chile, 25; Gerardo J. Ojeda-Ebert, Deutsche Einwanderung und 
Herausbildung der chilenischen Nation (1846-1945) (München: Wilhelm Fink, 1985), 110; např. Christel 
Converse uvádí počet mezi deseti až sedmatřiceti tisíci. Christel Converse, „Die Deutschen in Chile“, in Die 
Deutschen in Lateinamerika: Schicksal und Leistung, ed. Hartmut Fröschle (Tübingen/Basel: Erdmann, 
1979), 314.  
30 Nejen v odborných kruzích (a nejen v Latinské Americe) se v současnosti stále více prosazuje názor, že 
není nadále udržitelné užívat obecně zažitých výrazů založených na europocentrickém pohledu na svět. 
Termín „objevení“ je např. stále častěji nahrazován skeptičtějším, zato reálnějším slovem „dobytí“. Také 
proto je zde slovo „objevitelé“ dáno do uvozovek. 
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významněji podílet na misijních úkolech těchto teritorií. Výjimku tvořili zpočátku 

aristokraté-dobrodruzi a posléze jezuité pocházející z těch částí německojazyčné střední 

Evropy, kde si svou převahu udrželo právě katolictví.31  

Tři století před nejvýznamnější přistěhovaleckou vlnou z Evropy, v polovině 16. 

století, tak do Chile dorazil bavorský šlechtic Bartholomäus Blumen32 - první doložený 

německy mluvící imigrant. Tento aristokrat, pozdější prokurátor, správce hospodářských 

záležitostí a zdatný modernizátor řady oblastí, který si jako většina Evropanů nelatinského 

původu hispanizoval své jméno na Bartolomé Flores, přišel do Chile spolu s druhou 

výpravou španělských conquistadorů v čele s Pedrem de Valdivia.33 Jeho neméně 

významným krajanem byl rodák z Wormsu Peter Leisperberg34, jenž se stal starostou a 

čestným občanem Santiaga de Chile. Těmito v dějinách andské země výraznými 

osobnostmi však zmínky o německé stopě v Chile až do 19. století v podstatě končí. 

Neopomenutelnou příčinu této absence představuje skutečnost, že během pozdějšího 

vývoje koloniální éry35 bylo příslušníkům nešpanělské státní příslušnosti osidlování území 

v zámořských državách impéria s výjimkou duchovního stavu zapovězeno.36 

Německy mluvící kolonisté se tak až do 19. století objevovali na území Chile toliko 

jako členové řeholních řádů v rámci misijní činnosti. Do koloniálních dějin země se obecně 

zapsali nejvýrazněji členové řádu Tovaryšstva Ježíšova – jezuité.37 Tito nadmíru schopní a 

radikální šiřitelé katolické víry, přišli do Chile roku 1686. Jejich činnost se, kromě samotné 

                                                 
31 Např. Bavorsko, Rakousy, Čechy atd. 
32 Ricardo Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen und die deutsch-chilenische Gemeinschaft in der 
Geschichte Chiles (Santiago de Chile: Liga Chileno-Alemana, 2001), 12. 
33 Pedro de Valdivia byl legendární španělský conquistador, který se podílel na dobývání říše Inků jako jeden 
z velitelů Francisca Pizarra. Po první neúspěšné výpravě Diega Almagra do Chile byl Valdivia roku 1540 
vyslán, aby tuto misi zopakoval. Později se stal prvním královským guvernérem v Chile a zakladatelem měst 
Santiago, Concepción a Valdivia.  
34 Některé zdroje jméno tohoto německého šlechtice též uvádějí jako Lisperger či v pošpanělštěné formě 
Pedro Lisperguer. 
35 V případě dějin Latinské Ameriky se termínem „koloniální epocha“ a jemu podobné označuje období od 
příchodu prvních Evropanů až do počátku 19. století, kdy do té doby závislé španělské a portugalské kolonie 
začaly vyhlašovat svou nezávislost a stávaly se povětšinou republikami (tzn. přibližně 1500-1800). 
36 Knabe, Wolfgang: Die neue Heimat nimmt sie auf – Deutsche Einwanderungen in Amerika, Afrika, Asien 
und Australien zwischen 1803 und 1914 am Beispiel „Bayrisch-Schwaben“ (Berlin/Bonn: Westkreuz-Verlag, 
1992), 223. 
37 Srov např.: Walter P. Hanisch, Historia de la Compañía de Jesús en Chile (Buenos Aires: Editorial 
Francisco de Aguirre, 1974); Pilar Bascuñán, A 400 años de la llegada de los jesuitas a Chile, 1593-1993 
(Santiago: Editorial Los Andes, 1993). 
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christianizace tohoto nového teritoria dle podmínek tzv. královského patronátu38, 

zaměřovala především na zakládání katolických škol a vzdělávání nové koloniální 

společenské elity.39 V chilské historiografii je dobře popsaný např. život německého 

misionáře Pátera Andrease Supettia, který v jižních regionech Chile Araucanía a Chiloé, 

obývaných odbojnými Mapuchy 40, působil přes jedenáct let. Do těchto divokých končin 

přivedl řadu dalších jezuitských misionářů původem z různých částí tehdejší Svaté říše, 

Rakouska, Vlám nebo i z Čech.41 Jejich počty i přesný původ je obtížné odhadnout, neboť 

si většina z nich dle tehdejších zvyklostí po svém příchodu do Latinské Ameriky 

hispanizovala svá jména. Přesto je zřejmé, že německy mluvící jezuité zanechali 

v jezuitské historii koloniální éry Chile výrazný otisk, ať již šířením vzdělanosti a evropské 

kultury, hájením práv tehdy znevýhodněných skupin obyvatelstva či vědeckým pokrokem 

v řadě oblastí. Jejich přítomnost je dodnes patrná např. ve výtvarných dílech a dochované 

architektuře, zejména sakrální povahy, jež nese znaky typické pro bavorské baroko.42 

Obecně je v současné historiografii jejich vyhnání z Chile roku 1767, coby jeden 

z důsledků bourbonských reforem43 18. století, považováno za citelnou ztrátu znamenající 

nezpochybnitelný regres v kvalitě vzdělání a vědy v této zemi.  

  

                                                 
38 Královským patronátem (patronato real) se rozumí systém, jenž definoval specifický vztah církve a 
španělské koruny; vznikl na počátku teritoriální expanze španělského impéria, kdy jej roku 1486 vyhlásil 
papež Innocenc VIII. Tímto privilegiem předal Svatý stolec vládcům Španělska formálně plnou kontrolu nad 
církevní správou na doposud i v budoucnu získaných územích. Španělská koruna tím byla zavázána 
podporovat šíření katolické víry na nových teritoriích, tj. zabezpečit prakticky i právně činnost a monopolní 
postavení katolické církve. Trůn získal na druhé straně právo vybírat církevní desátek a rozhodovat o 
záležitostech, jakými bylo např. zakládání kostelů či klášterů a výběr církevních představitelů na daných 
územích. Srov. Mark Burkholder a Lyman L. Johnson, Colonial Latin America. (New York: Oxford 
University Press, 2001), 89-115. 
39 Jezuité nicméně na druhou stranu neopomínali v šíření vzdělanosti ani nejchudší vrstvy chilské 
společnosti, jimž poskytovali bezplatné základní vzdělání. Mnohdy byli také jedinými obhájci práv 
původních obyvatel a černých otroků, přestože hlavně se zištným cílem jejich získání pro katolickou víru. 
40 Araukáni či Mapuchové, jeden z původních národů obývajících střední a jižní Chile. Srov. např. Alfredo 
Jocelyn-Holt Letelier, Historia General de Chile (Santiago de Chile: Sudamericana, 2004). 
41 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 15. 
42 Ibid., 16-17. 
43 Bourbonské reformy – proces ekonomických, politických a správních reforem španělské koruny v letech 
1713-1808, zahájený po nástupu bourbonské dynastie na španělský trůn. Hlavním cílem těchto reforem bylo 
zastavit očividný úpadek impéria a prosadit modernizaci a zefektivnění fungování státní správy. Vedlejším 
cílem či průvodním jevem bylo omezení moci tzv. kreolů-potomků španělských dobyvatelů v zámořských 
teritoriích a obnovení přímé moci Madridu. Jedním ze závažných důsledků byl odpor těchto nových elit, což 
v době francouzské okupace centra vyvolalo dominový efekt osamostatňování těchto kolonií. Srovnej např. s 
Mark Burkholder a Lyman L. Johnson, Colonial Latin America. (New York: Oxford University Press, 2001), 
223-256.  
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2.2. Základní předpoklady německého osidlování Chile v 19. století 
 

Zlatý věk evropského přistěhovalectví do Latinské Ameriky představuje nicméně 

v plné šíři až 19. století. Definujme si nejprve dvě základní podmínky i s jejich 

souvislostmi, které napomohly početné emigraci obyvatel z německy mluvících oblastí 

střední Evropy až na tento příslovečný finis terrae, tj. konec světa, jak je Chile kvůli své 

geografické poloze často nazýváno. Tito praví pionýři totiž do budoucna položili základy 

vpravdě nadstandardních mezistátních vztahů mezi oběma, v 19. století vzniknuvšími a 

tolik rozdílnými státy.   

 

2.2.1. Nezávislost Chile a vznik samostatné republiky 

Prvním základním předpokladem bylo přirozeně osamostatnění Chile a vytvoření 

státu nezávislého na španělské metropoli. Tento proces zapadá do obecného kontextu dějin 

latinskoamerického subkontinentu, který v první třetině 19. století prožil postupné 

vymaňování se ze španělské koloniální nadvlády a osamostatnění od svého mateřského 

centra – španělské Koruny. Hlubokou strukturální krizi Španělska, jehož moc znatelně 

erodovala od poloviny 17. století, tehdy dokonalo úplné obsazení Francií v průběhu 

napoleonských válek.44 Takový vývoj na Pyrenejském poloostrově ještě více akceleroval 

proces pozvolné emancipace zámořských kolonií na americkém kontinentu, zčásti již 

spuštěný prováděním tzv. bourbonských reforem v 18. století. Vládnoucí kreolské45 elity 

začaly v jednotlivých částech koloniálního impéria ustavovat lokální vlády, které 

proklamovaly, že po dobu francouzské okupace Španělska budou dočasně vykonávat 

exekutivní moc jménem sesazeného španělského krále Ferdinanda VII.46  

18. září 181047 byl v Chile vytvořen místní exekutivní výbor, který začal zemi řídit 

sice ve jménu odstaveného španělského krále Ferdinanda VII., ale de facto jednal již 

                                                 
44 Španělský král Ferdinand VII. byl Napoleonem donucen k abdikaci a v letech 1808-1813 vládl na 
španělském trůnu Napoleonův bratr Josef. 
45 Jako Kreolové se označují vládnoucí vrstvy ve španělských zámořských koloniích, potomci španělských 
dobyvatelů narození již na americké půdě, kteří zastávali významné správní a výkonné funkce v jednotlivých 
državách impéria. 
46 Srov. např. Jiří Chalupa, Chile. Stručná historie států (Praha: Nakladatelství Libri, 2006); T.E. Skidmore a 
Peter H. Smith, Modern Latin America (New York-Oxford: Oxford University Press, 2001); Alfredo 
Jocelyn-Holt, La Independencia de Chile. Tradición, Modernización y Mito (Madrid: Mapfre, 1992). 
47 Státní svátek Chilské republiky, jímž vrcholí více než týdenní oslavy zakončené velkolepou vojenskou 
přehlídkou v hlavním městě Santiago de Chile. 
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naprosto nezávisle.48 Po definitivním rozchodu se španělskou Korunou a proklamaci 

nezávislosti v únoru 1818 byla v Chile ustavena republika. Navzdory neklidným letům 

počáteční konsolidace se z Chile stal na bouřlivé latinskoamerické poměry  ostrov 

bezprecedentní politické stability. Chile nezůstalo nadlouho mezinárodně izolováno a 

s výjimkou Španělska49 úspěšně navázalo v průběhu první poloviny 19. století úzké 

bilaterální vztahy mj. s mladou nastupující velmocí Spojenými státy i tradičními 

mocnostmi Starého kontinentu. Tato vnitro- i zahraničněpolitická stabilita vytvářela 

přirozeně atraktivní prostředí pro příchod kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí, 

především z přelidněné Evropy, které v Novém světě hledaly nové životní možnosti.  

 

2.2.2. Politický a ekonomický vývoj v Evropě a v Chile  

Tímto se dostáváme ke druhé základní podmínce, jež zásadně determinovala příchod 

německy mluvících osadníků do této nejjižněji položené země světa. Evropské 

vystěhovalectví 19. století považují mnozí za největší hromadný přesun obyvatel 

v dějinách lidstva. Odhaduje se, že během tohoto století opustilo své domovy v Evropě až 

na šedesát miliónů osob, aby hledali lepší životní podmínky na dosud řídce obydleném 

americkém kontinentu skýtajícím značné možnosti. Průmyslová revoluce sice vytvářela 

řadu zcela nových příležitostí, nicméně stejně tak spustila mnoho vážných 

socioekonomických dopadů a rychlý nárůst obyvatelstva v této epoše způsobil v mnoha 

zemích Evropy značný sociální přetlak.50  

Odhadem asi pět miliónů z těchto evropských emigrantů pocházelo z území někdejší 

Svaté říše národa německého, která byla roku 1806 v důsledku Napoleonovy expanze 

rozpuštěna do mnoha nezávislých územních celků. Jejich exodus byl motivován primárně 

ekonomickou nouzí, nicméně svou roli hrála také prostá lidská touha po dobrodružství, 

bohatství a společenském vzestupu. Nelze opomenout ani politické a náboženské důvody, 

neboť po liberálních nadějích, které v Evropě rozdmýchal Napoleonův „vývoz“ 

revolučních idejí, se nad většinou evropských zemí snesla opona autokratické a 

                                                 
48 Jiří Chalupa, Chile. Stručná historie států (Praha: Nakladatelství Libri, 2006), 39; Simon Collier a, William 
F. Sater, A History of Chile, 1808-1994. (Cambridge : Cambridge University Press, 1996), 15. 
49 Se španělskou monarchií Chile navázalo oficiální diplomatické vztahy až roku 1844, když se Španělsko 
konečně uvolilo tuto svou bývalou kolonii de iure uznat. 
50 Viz např. Klaus J. Bade, Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und 
Gegenwart (München: C.H.Beck, 1992);  J. Vecoli; S. M. Sinke, A Century of European Migrations, 1830-
1930 (Urbana: University of Illinois Press, 1991); Victor Bulmer-Thomas, The Economic History of Latin 
America Since Independence (Cambridge: Cambridge University Press, 1994). 
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konzervativní reakce starých tradičních struktur. Mnozí proto odcházeli s vidinou 

definitivní rozluky s touto evropskou realitou a slibovali si nalézt větší míru svobody 

v politickém i náboženském slova smyslu.  

Na opačném konci této rovnice stál mladý chilský stát, který se po prvním desetiletí 

přirozeně nikoliv zcela klidné a bezbolestné vnitřní konsolidace, završené krátkou 

občanskou válkou koncem 20. let 19. století51, stabilizoval a přijetím konzervativní ústavy 

zavedl roku 1833 prezidentský systém. Triumf konzervativců však v Chile zhruba na tři 

desetiletí doslova zapouzdřil mocenské rozložení sil, které se navzdory počátečním 

reformním snahám liberálů, v čele s otcem zakladatelem moderního chilského národa 

Bernardem O´Higginsem, nepodařilo hned v počátku změnit. Chile tak mělo sice formálně 

republikánské zřízení, nicméně občanská a politicky aktivní část chilské společnosti 

přirozeně nemohla vzniknout ze dne na den pouhým vyhlášením nezávislé republiky.  

Konzervativní vláda se opírala o tradiční nosné pilíře chilské společnosti, které 

zdědila po španělské koloniální vládě: konzervativní aristokracii a katolickou církev. 

Důležitý prerogativ rozdělení státní moci mezi obě tradiční instituce tak zůstal v Chile 

zachován i po dosažení státní svrchovanosti v roce 1818. Kromě systémových změn 

přesouvající těžiště moci ve prospěch prezidenta zakotvily konzervativní ústavy z let 1828 

a 1833 katolictví jako oficiální státní náboženství. Tím de facto ostatní vyznání „odstavily“ 

toliko do postavení pouhého osobního praktikování bez jakýchkoliv práv garantovaných 

státem. Monopol a mocenské postavení katolické církve přežil vznik nezávislé republiky 

prakticky beze změn.52  

 

Imigrací k modernizaci, rozkvětu a zabezpečení hranic 

Přes tento konzervatismus si však chilské vládnoucí elity byly dobře vědomy, že 

zemi je potřeba urychleně modernizovat, zejména s cílem zabezpečení státní suverenity 

vzhledem k nevyzpytatelným sousedům Chile. Zároveň bylo jasné, že na takový rozmach 

nemá Chile samo o sobě dosud vlastní kapacity. Podobně jako ostatní mladé 

latinskoamerické národy tak země hledala inspiraci a modely u vyspělých průmyslových 

                                                 
51 Občanská válka v letech 1829-30, rovněž známa jako Konzervativní revoluce či Revoluce roku 1829, bylo 
střetnutí mezi liberálními a konzervativními silami v zemi, které ovládli chilští konzervativci. Zahájili tak éru 
Konzervativní republiky, období, kdy v zemi dominovala konzervativní strana (1831-1861). 
Vládykonzervativních prezidentů iniciovaly příchod inteligence a kvalifikovaných sil ze zahraničí, mj. i 
německy mluvících kolonistů. 
52 Tato instituce měla pod svou kontrolou chilské školství, matriky, sňatky, pohřby atd. Kromě toho byla 
navíc ještě nezávislá na občanském právu, tudíž de iure nedotknutelná před státními zásahy. 
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velmocí Severní Ameriky a Evropy. V případě politického uspořádání a politické kultury 

tehdejším představitelům Chile imponoval model britské parlamentní monarchie a 

republikánské zřízení Spojených států. Francie v 19. století představovala i v Chile všemi 

respektovaný vrchol kultury, umění a humanitních věd. A konečně Prusko a později 

sjednocené vilémovské Německo bylo inspirací pro vysokou kvalitu svého vojenství, 

exaktních věd a vzdělávacích institucí.53  

Chilské vládnoucí kruhy dospěly k přesvědčení, že se těmto zemím svým rozvojem 

Chile nebude schopno přiblížit, pokud pro dané obory nebudou pozváni zahraniční 

odborníci. Stejně tak měla být uvolněna do té doby striktní imigrační politika země. 

Celkový rozmach mladého a teprve se formujícího národa měl být tedy podpořen 

především příchodem velkého množství imigrantů z průmyslových zemí Evropy, kteří 

přinesou své cenné zkušenosti, znalosti, tradiční instituce, technologie, know-how. Tím se 

měla vytvořit solidní základna rozvoje a vzdělanosti přirozenou cestou zezdola, což bylo 

v protikladu s dosavadní praxí státu, který podporoval vzdělanost v prvé řadě u vyšších 

vrstev chilské společnosti. 

Výrazným akcelerátorem těchto plánů byly trvalé obavy o křehkou suverenitu Chile 

a velikost jeho území, jehož vymezení bylo až do konce 19. století nejasné a též dosud 

z velké části neprobádané. Chilská vláda musela být ostražitá hned v několika 

bezpečnostních otázkách. Jednak zde byl po většinu 19. století značně napjatý vztah s 

bývalou koloniální vlastí: Španělsko se uvolilo Chile definitivně uznat až v roce 1844. 

Ještě v 60. letech s ním však svedlo dvouletou válku, při níž španělské válečné lodě 

ostřelovaly nejvýznamnější chilský přístav Valparaíso.54 V případě přímých sousedů Chile 

pak nebyla situace o mnoho lepší, spíše naopak. Řada dodnes konfliktních témat vůči na 

severu sousedícímu Peru a na severovýchodě ležící Bolívii má svůj původ právě 

v neklidném a současné hranice Chile vymezujícím 19. století. S těmito státy Chile svedlo 

dva regulérní několikaleté konflikty, jejichž resentimenty dodnes ustavičně probouzí 

antagonismus mezi těmito státy tzv. Jižního cípu (Cono Sur).55 Největší soused Chile, 

Argentina, představoval z chilského pohledu podobná rizika, zejména v hraničních a tehdy 

                                                 
53 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 2001,  21. 
54 „Guerra contra España (1865-1866)“, oficiální web National Library of Chile-Biblioteca Nacional de Chile 
http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=armadaguerracontraespana  
55 Války mezi Chile na jedné a Peru s Bolívií na druhé straně proběhly v letech 1836-39 (Konfederace Perú-
Bolívie) a tzv. Pacifická neboli ledková válka o severní hraniční oblasti dnešního Chile bohaté na naleziště 
ledku a mědi v letech 1879-84. 
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dosud nezaměřených oblastech, kde přirozeně dosud chybělo jasné definování 

svrchovanosti území. V neposlední řadě to byla také neúplná kontrola nad dnešním 

teritoriem Chile, která souvisela s jeho značně nerovnoměrným osídlením. To přirozeně 

skýtalo možná rizika spojená s výše uvedenými konfliktními vztahy se sousedy. Chilská 

vláda si navíc plně uvědomovala nedostatečné využívání potenciálu své bohaté země 

vzhledem k omezené kontrole a neúplné integraci všech jejích obyvatel. Santiago prakticky 

až do konce 19. století uplatňovalo svou moc pouze v centrální části Chile. Především jižní 

oblasti Chile za hraniční řekou Bío-Bío – tzv. La Frontera či Araukánie – zůstávaly 

v pevném držení původních obyvatel této země, zejména národa Mapuchů.  

Právě tyto oblasti se chilská vláda rozhodla osídlit imigranty z Evropy, kteří by se 

výměnou za možnost odkupu půdy a poskytnutí nové příležitosti stali plně loajálními 

občany Chile. Vládou pozvaní evropští kolonisté měli tak osídlit dosud opomíjené a 

zanedbané jižní oblasti a k jejich zúrodnění využít svých schopností a dovedností. 

Přesvědčení vládních míst o nutnosti využít konečně v plném rozsahu hospodářský 

potenciál úrodného jihu podporovala mj. Zemědělská společnost, ustavená roku 1833, která 

měla se státní podporou zvyšovat povědomí o nových postupech a technologiích 

v zemědělství a nutnosti výstavby funkční infrastruktury.56  

Představy chilských elit o nových občanech Chile přicházejících po vlnách z Evropy 

výstižně ilustrují např. výroky Juana Bautisty Alberdiho, argentinského politika, diplomata 

a autora argentinské ústavy z roku 1853. Alberdi prožil většinu svého exilu ve 40. letech 

19. století v Chile a ve svém proslulém díle Základy chování při politické organizaci 

Republiky Argentina57 na téma evropského přistěhovalectví mj. radil, aby se 

latinskoamerické státy snažily podobně jako USA přilákat nové osadníky především 

z anglosaských zemí:  

 

„Chceme-li, aby v naší Americe převládly ctnosti, jako jsou pořádek a pracovitost, musíme 

ji osídlit takovými lidmi, kteří podobnými vlastnostmi oplývají. Vládnout znamená 

                                                 
56 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 34. 
Koncem 30. let 19. století v Chile došlo k nárůstu produkce obilí a země se stala hlavním zásobitelem 
Kalifornie, kde se v té době otevřel nový trh v souvislosti se zlatou horečkou. 
57 Spis vydaný roku 1852 v originále Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la 
República Argentina. K nahlédnutí např. zde: http://www.hacer.org/pdf/Bases.pdf  (staženo 1.4. 2013) 
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osidlovat. Avšak takoví imigranti musejí býti zruční, poctiví, inteligentní a civilizovaní, 

jinými slovy musejí býti především vzdělaní.“ 58 

 

Nutno ještě dodat, že z chilského pohledu byli němečtí přistěhovalci daleko 

přijatelnější variantou než příslušníci „velkých“ národů Západní Evropy, jako např. 

Francouzi či Britové, neboť Němci až do roku 1871 nedisponovali vlastním homogenním 

národním státem. Chilská vláda se tak nemusela obávat případného tlaku ze strany 

centrálních orgánů původní vlasti těchto přistěhovalců.  

 

2.3. Němečtí pionýři: z Hamburku až na konec světa 
 

Chile však v 19. století nebylo, přes všechnu svou výše zmiňovanou politickou 

stabilitu, tj. na regionální průměr nezvykle nízký počet státních převratů a občanských 

válek, nijak zvlášť atraktivní destinací pro evropské vystěhovalce. Většina z nich zamířila 

co možná nejkratší cestou přes Atlantský oceán, zejména do USA - „země neomezených 

možností“ - a ty, kteří se rozhodli zvolit teplé kraje jižní Ameriky, přilákala hlavně 

Brazílie, Paraguay nebo Argentina. Naproti tomu cesta do Chile, na tento pomyslný finis 

terrae, kolem Mysu Horn, byla dlouhá, drahá a často nebezpečná.59 Tato skutečnost však 

na druhou stranu také generovala vyšší procento těch, kteří do Chile přicházeli s jasnou 

profesní kvalifikací a velkým osobním odhodláním překonat možné obtíže tohoto 

životního rozhodnutí, tedy osoby spíše dobrodružné pionýrské povahy. Toto se posléze 

pozitivně projevilo v hlavním účelu této imigrace – hospodářském a technologickém 

rozvoji země.60 

 

Kolonizační agenti  

V první polovině 40. let 19. století se pro německojazyčnou imigraci do Chile 

vytvořila dostatečně živná půda na obou stranách světa. Jedním z hlavních popularizátorů 

                                                 
58 „Regieren heißt bevölkern.“ Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 2001, 35. (vlastní překlad autora); 
Converse, Die Deutschen, 305. 
59 Např. plavba z Hamburku do Chile trvala obvykle sto až sto padesát dní, kdy se plavilo za velmi náročných 
podmínek, při nedostatečné stravě a s vysokou pravděpodobností vážných onemocnění a úmrtí během této 
cesty.  viz Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 36.  
60 Srovnej např. s: Emil Held, Colonización alemana del sur de Chile. Documentación de su origen 
(Valparaíso: Talleres de Alba Producciones, 1996). 
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německého přistěhovalectví se stal Bernhard Eunom Philippi. Rodák z pruského 

Charlottenburgu začal po svých průzkumných cestách po jižním Chile prosazovat 

myšlenku evropské kolonizace těchto neobydlených oblastí poté, co se na vlastní oči 

přesvědčil, jaké možnosti skýtá panenský kraj pro kvalifikované osadníky. Vzhledem ke 

svému původu se stal u chilských orgánů velkým zastáncem a přímluvcem osídlit tyto 

regiony přistěhovalci právě z německojazyčných oblastí střední Evropy.61  

Roku 1844 představil Philippi chilským úřadům své plány na založení německé 

kolonizační zóny, která se měla rozkládat v oblasti na jih od dnešního Llanquihue.62 

Následujícího roku byl navíc chilským kabinetem schválen „Zákon o tzv. vybrané 

imigraci“ 63, jímž Chile legalizovalo osídlení jižních oblastí země příslušníky určitých, 

vládou vybraných národů. K Philippiho plánu přivést do země německé osadníky, kteří by 

dle tužeb chilských elit urychlili modernizaci země, se však státní orgány Chile zprvu 

stavěly spíše rezervovaně.64 Bernardo Philippi se proto obrátil na v chilské společnosti již 

etablované a zámožné Němce, většinou obchodníky usazené v přístavním městě 

Valparaíso. V těchto obchodních a podnikatelských kruzích se snažil prosadit čistě privátní 

charakter této kolonizace, kterou by bylo možné uskutečnit bez většího vlivu centrálních 

orgánů, než bylo nezbytně nutné.65  

Německojazyčná imigrace do Chile probíhala ve svých počátcích ve dvou základních 

liniích: ve spolupráci se státními orgány, tzn. pod státním dohledem, anebo jako privátní 

aktivita německo-chilských podnikatelů-promotérů kolonizace na předem vytipovaných a 

zakoupených lokalitách. Prvních devět rodin osadníků bylo tímto způsobem pozváno 

z Hesenska, jakožto budoucí zaměstnanci firem vlastněných několika obchodníky 

německého původu z Valparaísa.66 Těchto asi čtyřicet německy mluvících přistěhovalců 

dorazilo v srpnu 1846 do města Valdivia.67 Většinou zruční řemeslníci se stali se svými 

                                                 
61 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 38-46. 
62 Ibid., 38. 
63 Ley de Inmigración Selectiva – chilská vláda schválila 18. listopadu 1845 tento zvláštní imigrační zákon, 
který upravil podmínky přidělování půdy, počáteční podporu osadníkům i otázky státní příslušnosti těchto 
imigrantů z Evropy. Ti se měli stát chilskými občany v okamžiku převzetí půdy do svého vlastnictví a 
usazení se na chilském území. 
64 Navzdory očekávanému přínosu zahraničních kolonistů existovaly u některých politických představitelů 
také určité obavy z vytvoření cizorodé a neloajální kolonie daleko od centra, tedy určitého „státu ve státě“ a 
možných problémů do budoucna, jež by diaspora diametrálně odlišné kultury mohla ve svých důsledcích 
působit. 
65 Held, Colonización alemana, 46-62. 
66 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 39.  
67 Ibid., 39. 
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rodinami vůbec prvními průkopníky osidlování této oblasti. V následujících desetiletích je 

následovaly stovky dalších rodin původem z různých částí tehdejšího Německého spolku.  

Později oslovila Bernarda Philippiho samotná chilská vláda s nabídkou, aby 

připravoval lokality určené k osídlení a organizoval v Evropě samotné „verbování“ 

německy mluvících přistěhovalců. Postupně si tak získával stále větší důvěru chilských 

úřadů a v roce 1848 jej chilská vláda jmenovala „kolonizačním agentem“.68 Osidlování 

mělo z chilského pohledu, kromě hospodářského a bezpečnostního motivu, také 

nepochybný civilizační rozměr. Oblast Araukánie se španělským dobyvatelům ani 

nezávislému chilskému státu nepodařilo až do konce 19. století nikdy plně ovládnout a 

jeho domorodé obyvatelstvo integrovat. Němečtí osídlenci měli tak zajistit určitou formu 

podpory těmto integračním či přesněji řečeno pacifikačním snahám prováděných chilskou 

armádou. Jedním z cílů konzervativních prezidentů Manuela Bulnese69 a Manuela 

Montta70, kteří během svého úřadování německé osidlování jižního Chile významně 

podporovali, bylo proměnit město Valdivia a další sídla na jihu Chile v nová hospodářská 

centra země.  

 

„Ein kleines bisschen Deutschland“  

Uzavřená smlouva s Philippim umožňovala pozvat asi sto padesát až dvě stě 

německých rodin, přičemž byly dány tři základní podmínky tohoto procesu: osidlování 

mělo probíhat pod státním dohledem chilských úřadů a s podporou zemí původu 

přistěhovalců; odborníci měli převzít zodpovědnost za výměru a ocenění pozemků 

poskytnutých příchozím; kolonisté museli přijít s určitým vstupním kapitálem. Kromě 

tohoto existovalo také doporučení „verbovat“ osadníky pokud možno katolického vyznání, 

aby se v této rigidně katolické zemi do budoucna předešlo náboženským konfliktům.71 

                                                 
68 Ibid., 40. 
69 Manuel Bulnes byl důstojník a chilský politik, v letech 1841-1851 vykonával úřad prezidenta Chile, 
přičemž období jeho vlády je považováno za jedno z nejvíce určujících v politických dějinách Chile 19. 
století. Došlo k důležité stabilizaci republikánských základů státu, rozvoji vzdělávacích institucí, 
geografickému průzkumu chilského teritoria atd. 
70 Manuel Montt se stal pokračovatelem konzervativní politiky Manuela Bulnese, během svého 
prezidentského období v letech 1851-61 neváhal využít silových možností svého úřadu;  tvrdě a nesmlouvavě 
zakročil např. proti liberální revoluci roku 1851. Byl hlavním propagátorem německé kolonizace jižních 
oblastí. Roku 1853 pojmenovali tito němečtí přistěhovalci z vděčnosti a na jeho počest nový důležitý přístav 
Puerto Montt. 
71 Katolická víra byla v chilské ústavě zakotvena jako jediné oficiální náboženství země, a to až do změny 
ústavy v roce 1925. Od původního záměru přijímat pouze přistěhovalce katolického vyznání musela 
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Philippi musel obyvatele německých zemí k vystěhovalectví právě do Chile poměrně 

složitě přesvědčovat. Panovaly různé předsudky a obavy z nepřístupné tropické země, kam 

se vyvážejí otroci, což pramenilo zejména z nedostatku tehdejšího obecného povědomí o 

Americe.72 Duchovní z německých biskupství navíc nebyli emigraci příliš nakloněni a své 

věřící od ní odrazovali. Představa, že počet katolíků v Německu ještě více poklesne, se jim 

pramálo zamlouvala.73 V Hessensku proto tento průkopník německé emigrace začal 

vydávat informační brožuru Nachrichten  der Provinz Valdivia, v níž prezentoval odchod 

do Chile jako skvělou příležitost vybudovat si „malé Německo“ – „ein kleines bisschen 

Deutschland“ na konci světa. Poukazovalo se zejména na možnost uchovat si v Chile svou 

původní národní identitu, jazyk, tradice i zvyky, což nebylo např. v porovnání s 

jinými vystěhovaleckými destinacemi té doby jako USA nebo Austrálie vůbec 

samozřejmé. Tamní vlády naopak usilovaly o co nejrychlejší asimilaci evropských 

imigrantů a přijetí nové politicko-národní identity nové vlasti.74 

 

Hlad, revoluce, reakce: historický kontext a příčiny exodu 

Masová emigrace z Evropy v polovině 19. století vycházela ze značně příhodného 

podhoubí, a to nejen jako přímý důsledek politických událostí. Historiografie se 

v posledním desetiletí zaměřila především na ekonomické faktory, coby významné 

spouštěče společenských tenzí, jež kulminovaly „jarem národů“ roku 1848. Vedle 

nespokojenosti sílící měšťanské třídy a radikálních idejí, které jsou obecně označovány za 

živnou půdu řetězu revolucí 1848, je stále více akcentován význam hospodářská krize. Ta 

měla být přímým důsledkem dramaticky nízké sklizně a neúrody, která v letech 1845-1847 

postihla řadu zemí Evropy. V kontextu německé emigrace na americký kontinent je tedy 

třeba zdůraznit, že mezi zeměmi, které byly v letech 1845-48 postiženy velmi vážným 

                                                                                                                                                    
chilskávláda postupně upustit, neboť se jich nepodařilo zlákat dostatečný počet, takže byly chilské orgány 
nuceny akceptovat též nekatolíky, především německé luterány.  
72 Jižní části Chile se přitom nachází v mírném klimatickém pásu, kde panují pouhé čtyři měsíce mírné zimy 
v roce, což skýtá velmi příhodné podmínky pro zemědělství. 
73 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 41. Od původního záměru přijímat pouze přistěhovalce katolického 
vyznání musela chilská vláda postupně upustit, neboť se jich nepodařilo zlákat dostatečný počet, takže byly 
chilské orgány nuceny akceptovat též nekatolíky, především německé luterány. Protestantská konfesijní 
příslušnost byla navíc významným faktorem pro udržení německé tradice a jazyka podle 
74 Ibid., 41-42.  
Protestantská konfesijní příslušnost byla navíc významným faktorem pro udržování německé tradice a jazyka 
dle hesla „Deutschtum ist Luthertum“, což však dlouho komplikovalo asimilaci s většinovým katolickým 
obyvatelstvem Chile a konzervovalo uzavřenost takových komunit.  Srov s: Young, The Germans in Chile, 
167. 
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nedostatkem potravin pramenící ze série špatných úrod, patří zejména německojazyčné 

oblasti k těm nejvíce zasaženým.75  

S vítězstvím reakčně-konzervativních sil, které dominovaly ve většině evropských 

zemí, vystoupily další, tentokráte politické důvody. Poražení liberálové se nedokázali 

vyrovnat s takovým vyústěním evropského „jara národů“, v případě německých zemí navíc 

s dominancí Rakouska a postupně zejména Pruska v Německém spolku. Tato deziluze 

zasáhla zejména vzdělané střední vrstvy, které se rozhodly využít hojných pozvánek též ze 

strany latinskoamerických vlád. V letech 1848-50 tak do Chile zamířily stovky německy 

mluvících rodin z Hesenska, Braniborska, Horní Lužice, Slezska, rakouských zemí nebo 

Čech.76  

Vedle ekonomických a politických důvodů vyháněla emigranty z německých zemí 

po porážce revoluce také touha po rozsáhlejších náboženských svobodách. Chilské orgány 

se postupně svým novým občanům, převážně protestantským věřícím, uvolily tyto svobody 

garantovat, přestože chilská ústava až do roku 1925 uznávala de iure římsko-katolické 

vyznání jako jediné povolené a oficiální náboženství země. Vidina hospodářského 

vzestupu s příchodem německé imigrace a též vzrůstající vliv liberálů na chilskou domácí 

politiku v průběhu 19. století však nakonec převážily nad původně striktně pojatou 

ústavou. 

 Koncem roku 1850 se představitel jedné z právě dorazivších přistěhovaleckých 

skupin, Carl Anwandter, obrátil na chilské úřady s oficiální žádostí, aby byla do budoucna 

německým příchozím garantována práva svobodně vyznávat víru, zakládat rodiny, získat 

chilské občanství a odkoupit půdu. V reakci na vstřícné přijetí, tlumočené chilským 

vládním zmocněncem pro organizaci přistěhovalecké politiky z německých oblastí 

Vicentem Peréz Rosalesem, pronesl Anwandter, tato legendární osobnost německojazyčné 

imigrace v Chile, ona slavná slova o loajálních chilských Němcích - německých Chilanech. 

 

                                                 
75  O převážně ekonomických důvodech revolucí 1848 v zemích Německého spolku pojednává např. tato 
studie: Helge Berger a Mark Spoerer, „Economic Crises and the European Revolutions of 1848“, The 
Journal of Economic History, roč. 61, č. 2 (červen 2001), 293-326.  
http://www.jstor.org/stable/2698022  (staženo: 17.3. 2013) 
76 Peter Rosenberg, „Deutsche Minderheiten in Lateinamerika“, in Particulae particularum. Festschrift zum 
60. Geburtstag von Harald Weydt, eds. Theo Harden aElke Hentschel (Tübingen: Stauffenberg, 1998), online 
zdroj nestránkován: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), kapitola 3.3 Chile. 
http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/mitarbeiter/rosenberg/lateinam.pdf (staženo 3.3. 2013) 
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„Wir werden ehrliche und arbeitsame Chilenen sein, so wie es der Beste unter ihnen 

vermag, indem wir uns den Reihen unsere Landsleute anschließen, werden wir unsere 

Wahlheimat verteidigen, gegen jede ausländische Aggression mit der Entschlossenheit und 

Beharrlichkeit des Mannes, der seine Heimat, seine Familie und seine Interessen 

verteidigt.“ 77  

 

Podobná prohlášení zněla přirozeně chilským elitám doslova jako rajská hudba. 

Kromě toho naprostá většina německých osadníků přicházela do země s určitým kapitálem 

a poté, co jim byla nabídnuta půda k odkoupení, žádné další subvence od své nové vlasti 

nepožadovali. Je třeba též zdůraznit další, pro budoucnost chilsko-německých vztahů 

stěžejní faktor. Carl Anwandter byl tehdy u podobných jednání doprovázen komisí 

vyslanou do Chile zvláštním Úřadem pro vystěhovalectví a kolonizaci 78, zřízeným ve 40. 

letech 19. století německými orgány. Tato instituce byla reakcí na značný nárůst 

vystěhovalectví z německých zemí v polovině století a smyslem její existence bylo 

vykonávat určitý byrokratický dohled nad těmito migračními vlnami. V případě potřeby 

pak hájit zájmy svých krajanů v nových zemích.79 Tímto momentem tedy dostávají 

chilsko-německé vztahy první obrysy jisté mezistátní úrovně, přestože tehdy ještě jednotný 

německý národní stát neexistoval. Německá menšina v Chile však začíná působit na 

vzájemné oficiální vztahy obou formujících se států. 

 

2.4. Německý vliv na chilské hospodářství v 19. století 
 

V padesátých letech 19. století byla německá imigrace do Chile v plném proudu. 

Hlavními centry tohoto osidlování se postupně staly jižní regiony jako Araukánie, 

Llanquihue, město Valdivia, dlouho uzavřenou kolonií byla La Unión. Koncem 19. století  

němečtí osadníci začali osidlovat nejjižnější a nejrozlehlejší chilské teritorium Magallanes. 

Celkově je možné konstatovat, že politika prezidentů Bulnese a Montta, latinským úslovím 

                                                 
77 Gedenkstein der deutschen Einwanderung in Valdívia, Bestandteil der deutsch-chilenischen Identität 
(Carlos Anwandter, 1850) Srov. výrok např.: Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 44. Srov. také např. 
Held, Colonización alemana, 39. Tento citát se dodnes nachází na řadě míst v Chile spojených s německou 
imigrací. 
78 Auswanderungs- und Colonisationsamt  - Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 42. 
79 Ibid., 42. 
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pregnantně vyjádřena do ut des („dávám, abys dal“), přinesla velmi záhy své plody.80 

Města jako Valdivia a další sídla jižních oblastí se brzy proměnila v sice malá, nicméně 

rozkvétající a čile prosperující centra řemesel, zemědělství, obchodu. A objevovala se stále 

nová odvětví lidské činnosti.  

Roku 1853 němečtí přistěhovalci pojmenovali hlavní přístav regionu Llanquihue 

Puerto Montt, jako výraz vzdání holdu a vděčnosti prezidentu Manuelu Monttovi – 

hlavnímu propagátorovi Imigračního zákona z roku 1845.81 Mezi hlavní okruhy aktivit, jež 

v Chile přímo či nepřímo výrazně ovlivnila německá přistěhovalecká komunita, je třeba 

vyjmenovat zejména ty, které přispěly k celkovému hospodářskému, sociálnímu a 

kulturnímu rozvoji této země. Němečtí přistěhovalci podle očekávání chilských elit splnili 

úlohu pionýrů pokroku a díky svým zkušenostem a schopnostem, které si přinesli ze své 

původní vlasti, se brzy stali průkopníky řady v Chile dosud okrajových nebo neexistujících 

odvětví a nejrůznějších oborů lidské činnosti.  

 

Lodní doprava a obchod 

Vzhledem ke způsobu, jímž se v 19. století imigranti do Chile z Evropy dopravovali, 

odrazilo se německojazyčné přistěhovalství logicky v nárůstu a celkovém rozmachu 

námořní přepravy mezi oběma destinacemi. Od roku 1846, kdy do Chile dorazila první 

německá loď z Hamburku – Catalina - zažila lodní přeprava přirozeně značný vzestup.82 

Od 60. let 19. století existovalo na trase mezi Hamburkem a Valparaísem pravidelné lodní 

spojení zajišťované německou společností Persia der Schifffahrtsgesellschaft Laeisz.83 

Vznikala celá řada nových loďařských společností vlastněných chilskými Němci, kteří 

těžili ze zvyšujícího se zájmu o imigraci do Chile v jednotlivých německých zemích.  

Spolu s lodní přepravou se rozvíjely přirozeně také obchodní aktivity německých 

imigrantů. Již v polovině 50. let 19. století přestaly být německé kolonie de facto závislé na 

dovozu základních potravin, postupně dosáhly takřka úplné autarkie a záhy dokonce začaly 

                                                 
80 Jean-Pierre Blancpain, Los Alemanes en Chile (1816-1945) (Santiago de Chile: Ediciones Pedagógicas 
chilenas, 1985), 75. 
81 Srov. Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 49 s Peter Waldmann, „Conflicto cultural y adaptación 
paulatina: La evolución de las colonias de inmigrantes alemanes en el sur de Chile“, in Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, eds. Kahle, Günter/ Kellenbenz, 
Hermann/ Pietschmann, Horst/ Pohl, Hans, Bd. 25 (1988), 437-452. 
82 Nejvýznamnější flotila německého rejdaře Johanna Cäsara Godeffroye se postupně rozrostla na třicet lodí. 
83 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 69. 
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své vlastní potravinové přebytky vyvážet do zbytku země i do zahraničí.84 Z Valparaísa se 

v tomto období stal nejvýznamnější přístav pacifického pobřeží Latinské Ameriky taktéž 

díky přirozenému podnikatelskému duchu německých obchodníků. Roku 1822 otevřela 

v Chile svou pobočku německá firma Schutte, Post & Co. Byl to vůbec první Němci 

založený obchodní dům v zemi.85 Následovaly další obchodní společnosti nabízející 

nejrůznější a v Chile předtím jen málo dostupný nebo dosud neznámý sortiment.  

Němečtí imigranti buď zakládali zcela nové podniky a obchody: např. nakladatelství 

Librería E. Niemeyer & Inghirami (od roku 1878 Librería Universal Carlos F. Niemeyer), 

které po generace zásobilo německé rodiny v Chile literaturou v rodném jazyce a stalo se 

tak významným pilířem pro zachování kulturní svébytnosti zdejší německé menšiny. 

Anebo v Chile otevírali obchodní pobočky v Evropě již zavedených a úspěšných 

německých společností. V tomto kontextu je nemožné jako příklad podobné pobočky 

neuvést zbrojařské a strojírenské společnosti světově proslulého formátu, jaké dodnes 

představují firmy Krupp respektive Siemens.86 Koncem 19. století se podílely malé, střední 

i velké německé firmy na naprosté většině obchodních branží, jež byly provozovány ve 

Valparaísu, centru německého obchodu v Chile.87 

Obchodní a hospodářské aktivity německé imigrace se postupně staly důležitým 

akcelerátorem mezistátních vzájemných vztahů. Ty nabyly velmi záhy oficiálního 

charakteru, když v Chile začaly zřizovat své konzuláty a zastupitelské úřady jednotlivé 

země Německého spolku.88 Průkopníky zámořského obchodu s Chile se pochopitelně stala 

zejména severoněmecká hanzovní města, jako Hamburk89, Brémy, Lübeck. Roku 1848 se 

zapojilo též stále dominantnější Prusko. První obchodní smlouvu mezi Chile a německým 

                                                 
84 Blancpain, Los Alemanes en Chile, 89. 
Při značné vzdálenosti, která od sebe jednotlivá německá osídlení dělila, je pochopitelně nutné mít na paměti, 
že vývoj neprobíhal všude naprosto totožně, prosperita závisela na mnoha podmínkách a lišila se kolonie od 
kolonie, a to nejen dle geografické polohy. 
85 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 73. 
86 Ibid., 74-75.  
87 Hermann Kellenbenz, „Relaciones consulares entre las ciudades Hanseáticas y Chile: El caso de 
Valparaíso hasta los años 1850“, in Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas, eds. Kahle, Günter/ Kellenbenz, Hermann/ Pietschmann, Horst/ Pohl, Hans, č. 25 (1988), 
117-140. 
88 Ibid., 120-121. 
89 Hamburk zřídil svůj konzulát v Chile již roku 1835 jako vůbec první německý stát, jeho prvním konzulem 
byl jmenován obchodní ředitel chilsko-německé firmy Huth, Gruening y Cía August Kindermann. Toto 
hanzovní město má z německých přístavů nejbohatší tradici obchodních a kulturních vazeb 
s latinskoamerickým subkontinentem spolu s rolí výchozího bodu německé emigrace. Nikoliv náhodou byl za 
sídlo na podzim 2011 založené Nadace EU-Latinská Amerika a Karibik zvolen právě Hamburk. 
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státem uzavřelo právě Pruské království roku 1863.90 Většinu smluvních závazků těchto 

německých států s Chile pak převzala od roku 1871 sjednocená Německá říše.  

V období 1889-1914 se tak z Chile stala přední destinace říšských investic 

v latinskoamerickém regionu, kdy země představovala odbytiště německé produkce a zdroj 

primárních surovin.91 Pro chilské hospodářství znamenalo císařské Německo koncem 19. 

století jednoho z hlavních odběratelů „bílého zlata“ – ledku – i zdroj přílivu potřebného 

kapitálu. Obchodní společnosti vlastněné německými podnikateli měly na tomto zásadním 

sektoru a motoru chilské ekonomiky na přelomu století významný podíl.92 Z pohledu Chile 

navíc spolupráce s novou evropskou velmocí skýtala vítanou příležitost zčásti vyvážit do té 

doby dominantní britský a stále rostoucí severoamerický vliv. Chilské elity byly tedy 

daleko otevřenější přijímat nové modely přicházející z Německa, což se následně projevilo 

v oblastech, jako bylo vojenství, vzdělání, kultura atp.93  

Německé obchodní zájmy v Chile hájila, kromě celoregionální organizace Deutsche 

Wirtschaftsverband für Süd- und Mittelamerika (DWSMA), především roku 1916 

v přístavním Valparaísu založená Deutsch-chilenische Industrie- und Handelskammer 

(AHK Chile). Tato komora vznikla podobně jako Deutsch-chilenischer Bund (DCB) 

především jako reakce na průběh první světové války, kdy se obyvatelé, firmy a 

nejrůznější zájmové organizace německého původu ocitly v důsledku mezinárodního tlaku 

a bojkotu německého obchodu v těžké situaci.94 Do těchto svazů a asociací se nicméně 

sdružovali zástupci německých bank v Chile, loďařských společností, stavebních firem, 

pojišťoven a obchodních domů, jež kromě čistě komerčních zájmů sledovaly také politické 

a jiné cíle, např. lobovaly v Berlíně nebo Santiagu. Chilští Němci, tito Deutsch-Chilenen či 

Auslandsdeutsche, pak působili jako schopní mediátoři, zejména v kulturním a sociálním 

smyslu.95 Nutno též dodat, že podobné kontakty a vazby vznikaly často na neformální bázi, 

což bylo oboustranně výhodné především po první světové válce. Tehdy přísné znění 

                                                 
90 Tzv. Freundschafts-, Handels- und Schiffsvertrag (Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 92-93). 
91 Stefan Rinke, "Stefan Rinke: Las relaciones germano-chilenas, 1918-1933", in Historia 31, Instituto de 
Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago 1998) 217-308. 
92 Do roku 1913 se Německá říše stala hlavním odběratelem chilského ledku a téměř čtvrtina chilského 
importu pocházela z Německa. Hlavně díky této surovině se dostala obchodní výměna mezi Německou říší a 
Chile před první světové válkou na své maximum. (Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 94) 
O „zlaté ledkové éře“ a participaci německých firem více v oddíle Těžba, hutnictví, str. 30. 
93 Srov. Rinke, "Las relaciones germano-chilenas, 1918-1933“, 218; Waldmann, „Conflicto cultural y 
adaptación paulatina“, 437-452. 
94 Více v kapitole 5.1. 
95 Rinke, "Las relaciones germano-chilenas, 218.  
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Versailleského míru zapovídalo poraženému Německu podobně aktivní státní expanzi 

v mimoevropských oblastech jako v éře imperiálního vilémovského císařství.96  

 

Bankovnictví 

S rostoucím počtem německých firem či jejich obchodních zastoupení na chilském 

území a stále intenzivnější výměnou mezi Chile a německými státy se přirozeně zvyšovala 

také potřeba existence vlastních bankovních domů. Tyto banky vznikaly jako dceřiné 

filiálky velkých a stabilních bank se sídlem v zemích Německého spolku (později 

Německé říši). V Chile, kde do té doby ve finanční oblasti držela monopol Velká Británie, 

se první německé banky objevily roku 1896 - Banco de Chile y Alemania a Banco Alemán 

Transatlántico. První jmenovaná byla založena jako společná filiálka berlínské 

Diskontgesellschaft a hamburské Norddeutsche Bank, zatímco Banco Alemán 

Transatlántico se stala pobočkou své matky Deutsche Bank z Berlína. Obě zmíněné banky 

otevřely svá zastoupení ve stejné ulici, Calle Esmeralda v přístavním Valparaíso.97 Třetí 

německou bankou v této zemi byla roku 1910 založená Banco Germánico de la América 

del Sud, pobočka Dresdner Bank a Nationalbank für Deutschland. Všechny tyto bankovní 

domy velmi rychle otevíraly své filiálky i v dalších chilských městech, přirozeně zejména 

na jihu země, kde se usadila většina německojazyčné imigrace. Podobný postup otevírání 

svých poboček v Chile praktikovaly německé banky ve většině jihoamerických zemí – 

pochopitelně zejména v těch s přítomností početné menšiny Němců.  

Následkem první světové války a krize, jež následně poražené Německo postihla, 

musely banky řadu svých poboček v Chile alespoň dočasně uzavřít. Postupně se však 

německým bankám podařilo v Chile znovu vytvořit a etablovat stabilizovanou síť 

finančních záložen na celonárodní úrovni, která napomohla rostoucí obchodní chilsko-

německé výměně. Opravdovou katastrofu a ve většině případů také definitivní zánik tak 

pro německé bankovnictví v Chile znamenala až druhý světový konflikt. Stupňující se 

nátlak spojeneckých zemí na chilskou vládu, aby na svém území zamezila veškerým 

německým aktivitám - politickým či hospodářským - se odrazil zejména v tzv. černých 

seznamech vymezujících osoby a firmy Spojencům nepřátelských národností.98 Mezi ně 

přirozeně patřily také pobočky říšských bank disponujících značným kapitálem. Všechny 

                                                 
96 Ibid., 221. 
97 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 78; Blancpain, Los Alemanes en Chile, 95-102. 
98 Ve španělském originále Lista Combinada de Personas y Firmas en Chile incluidas en la Lista 
Proclamada de Ciertos Nacionales Bloqueados  
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německo-chilské bankovní domy tak byly následkem této politické situace nuceně 

uzavřeny a až mnoho let po skončení války začaly jen pomalu a obtížně obnovovat své 

podnikání.99 

 

Těžba, hutnictví 

Také v natolik určujícím odvětví, jakým je pro Chile tradičně těžba a export 

nerostných surovin, zanechali němečtí přistěhovalci výraznou stopu. To, co pro chilské 

národní hospodářství znamenala ve 20. století (až do současnosti) měď, představovalo pro 

Chile a jeho rozvoj v 19. století tzv. bílé zlato – dusičnan sodný neboli ledek. Od roku 

1830 se Chile stalo jedním z největších producentů této komodity, když exportovalo ledek 

získávaný z bohatých nalezišť na severu země především do USA a Evropy. Z důvodu 

nedostatku vlastních kapitálových zdrojů a při potřebě značných investic, se chilský ledek 

na konci století nacházel ze sedmdesáti procent v rukou britského kapitálu. Německý podíl 

v tomto odvětví je možné nalézt v průzkumu nalezišť ledku a výzkumu možností jeho 

dobývání. Německý vědec Thaddäus Peregrinus Haenke ve svých spisech uveřejnil 

poznatky o nových nalezištích, která během svých cest po severním Chile a poušti 

Atacama objevil a popsal. Vědecké práce německého badatele Justa Liebiga zase dokázaly, 

že správným použitím soli je možné revitalizovat vyčerpanou zemědělskou půdu.100 

První německou firmou, jež se zapojila do těžby a zpracování ledku v Chile, byla 

v padesátých letech 19. století společnost Gildemeister & Cía. Značný nárůst produkce i 

svého bohatství zaznamenala tato firma v době po pro Chile vítězné Ledkové válce101, kdy 

těžba ledku v Chile a jeho export do zahraničí prožívala svou zlatou éru.102 Skutečné 

ledkové impérium se zrodilo přičiněním hamburského podnikatele Hermanna Fölsche, 

jehož firma, zabývající se primárně exportem ledku do Evropy, se do vypuknutí první 

světové války stala v této branži jedním z největších dodavatelů. Ve stejné činnosti 

pokračoval Fölschův švagr Henry B. Sloman. Firma Compañía Salitrera H.B. Sloman y 

Cía zaměstnávala na vrcholu svého podnikání téměř čtyři tisíce dělníků.103  

                                                 
99 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 79. 
100 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 80; Christel Converse, „Die Deutschen in Chile“, in Die Deutschen 
in Lateinamerika: Schicksal und Leistung, ed. Hartmut Fröschle (Tübingen/Basel: Erdmann, 1979), 328. 
101 Ledková neboli Pacifická válka, konflikt Chile s Peru a Bolívií v letech 1879-84. Dodnes ovlivňuje 
mezistátní vztahy Chile s jeho severními sousedy. 
102 Jedná se zhruba období mezi lety 1880 až 1920. Srov. Converse, "Die Deutschen in Chile", 331. 
103 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 82-84. 
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„Ledkovou horečku“ v Chile, jež byla sice velmi intenzivní, ale zato relativně krátká 

(1880-1920), ukončili paradoxně vědci ze staré vlasti německojazyčných imigrantů. Na 

přelomu století objevili němečtí chemici Fritz Haber a Carl Bosh způsob, jímž je možné 

vyrábět syntetickou formu ledku. Během první světové války se tento proces díky 

válečnému úsilí značně urychlil, takže produkce přírodního ledku, této zásadní chilské 

vývozní komodity, do čtyřicátých let z důvodu dramatického poklesu poptávky prakticky 

téměř zcela ustala. Tento vývoj znamenal samozřejmě následně také postupný zánik 

německých firem činných v této oblasti. 

 

Průmysl 

Příchozí němečtí imigranti našli ve své nové vlasti v mnoha ohledech volný a dosud 

nenasycený trh, což skýtalo široké možnosti vlastního podnikání, v němž si mohli 

vzhledem k neexistenci místní konkurence od počátku budovat monopolní postavení. Díky 

svým znalostem a tradičním technologiím výroby, přicházeli na trh většinou s vlastními 

produkty vysoké přidané hodnoty. Nejvýznamnějšími německými společnostmi se, jak už 

bylo výše řečeno, staly v Chile obchodní a finanční domy. Neméně rychle se začaly 

etablovat však také firmy zabývající se průmyslovou výrobou, neboť, jak bylo zmíněno, 

valná většina imigrantů byli zruční a kvalifikovaní řemeslníci, zemědělci a jiní odborníci. 

Zprvu malé rodinné dílny se časem rozrůstaly v prosperující podniky s vlastními 

výrobními továrnami, moderními stroji a stovkami zaměstnanců. Tomuto úspěšnému 

vývoji napomáhala též technologická vyspělost německých zemí, z nichž díky blízkým 

vazbám proudily technické novinky a vynálezy průmyslové revoluce zefektivňující výrobu 

a zvyšující již tak vysokou kvalitu produktů.104 

Jedním z nejproslulejších produktů, který v Chile dodnes symbolizuje německou 

přítomnost, je na latinskoamerické poměry nebývale kvalitní a chutné pivo. Vaření piva 

začínalo původně jako čistě domácí záležitost určená pro vlastní konzumaci v tehdy dosud 

uzavřené přistěhovalecké komunitě. Postupně se však tato domácí výroba stala výnosným 

podnikáním a významným vývozním artiklem přistěhovaleckých kolonií. Pivovary jako 

jsou např. Anwandter, Austral či Kunstmann se i v současnosti řadí k těm nejdražším a 

nejlepším značkám, jaké jsou na chilském i latinskoamerickém trhu k mání. Na vaření piva 

navazovaly další obory, v nichž němečtí přistěhovalci čile podnikali, jako bylo ledařství, 

pohostinství, produkce dalších nápojů v tehdy populárních sodovkárnách a lihovarech. 

                                                 
104 Ojeda-Ebert, Deutsche Einwanderung, 26-32. 
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První lihovar v zemi založil roku 1860 německý imigrant Albert Thather. Roku 1893 se tak 

jen z Valdivie vyvezlo na dva a půl milionu litrů alkoholu do centrálních a severních 

regionů země.105 Město Valdivia je tak nejen historickým centrem německé komunity a 

imigrace, ale dodnes také tradičním centrem produkce piva a lihových nápojů.106 

Vedle potravinářství se němečtí kolonisté zaměřili také na další odvětví, jakými byly 

mj. jatka, výroba mýdla, svící a parfémů, obuvnictví anebo zpracování kůže. Němci, jako 

vůbec první v Chile, začali ve velkém zpracovávat kůru ze zvláštního druhu stromu lingue, 

používanou k výrobě kvalitních podrážek. Tito němečtí Chilané měli často také tu výhodu, 

že jejich výrobky šly díky kontaktům a vazbám velmi dobře na odbyt i v jejich původní 

domovině.  

Legendárního podnikatele Tomáše Baťu a jeho životní cestu v mnohém připomíná o 

něco skromnější příběh největšího výrobce obuvi v Chile, Cristiana Rudloffa. Roku 1853 

se tento německý švec usadil ve Valdivii, kde si otevřel malou dílnu na výrobu a opravy 

bot. Během bezmála půlstoletí se tzv. Rudloffschuhe staly v této zemi symbolem do té 

doby nesrovnatelné kvality. Německý podnikatel Rudloff se díky tomu stal záhy hlavním 

dodavatelem obuvi pro chilskou armádu. Produkce bot Cristiano Rudloff e Hijos 

pokračovala i po smrti svého zakladatele roku 1901 a na svém vrcholu ve dvacátých letech 

minulého století vyráběla firma dva tisíce párů bot denně a zaměstnávala přes pět set 

lidí.107 

 

2.5. Německý vliv na chilské instituce v 19. století 
 

Armáda: Prusové jižní Ameriky? 

Jedním z často zmiňovaných příkladů společných chilsko-německých dějin je kromě 

imigrace především reforma chilské armády provedená „pod taktovkou“ pruské vojenské 

školy koncem 19. století. Přesvědčení o nutnosti modernizovat tento tradiční pilíř chilské 

národní identity a pýchy převážil u chilských elit po sice vítězné, ale nesmírně 

vyčerpávající Ledkové válce. Chilská armáda se nacházela ve značně neutěšeném stavu, ve 

válce přišla o velký počet profesionálních důstojníků. Přitom nadále existovalo riziko, že 

                                                 
105 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 87. 
106 V lednu se zde každoročně pořádají pivní slavnosti ve stylu mnichovského Oktoberfestu. 
107 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 87-88. 
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země bude brzy muset hájit právě dobytá území na severu, kde se nacházela bohatá ložiska 

ledku - hlavní důvod chilsko-peruánského konfliktu.108  

Ozbrojené síly Chile byly od osvobozeneckých válek o nezávislost formovány zcela 

dle francouzského vzoru. Orientace na tuto tradiční evropskou velmoc v oblasti vojenství 

však značně utrpěla roku 1871 po drtivé porážce napoleonské Francie, která padla pod 

náporem moderních pruských zbraní, nové taktiky a strategie. V Ledkové válce navíc 

Francie zaujala postoj bližší spíše zájmům Peru, zatímco Německo vyhlásilo striktní 

neutralitu. Tím zčásti odradilo Francii a Velkou Británii, které si pohrávaly vzhledem ke 

svým hospodářským zájmům v oblasti s myšlenkou možné intervence v neprospěch 

Chile.109  

Oslnivé vojenské úspěchy Pruska v druhé polovině 19. století zvýšily v řadě zemí110 

prestiž a zájem o pruskou vojenskou školu. Chilany uchvátily zcela nové koncepty vedení 

války, díky nimž pruská armáda dokázala bleskově vítězit ve válkách v letech 1864, 1866 a 

1870. Romantický typ chilského vojáka, který dokáže vítězit díky své odvaze a 

improvizaci měl napříště nahradit promyšlený až vědecký přístup válčení založený 

zejména na profesionalismu důstojnického sboru, přesné taktice a nejnovějších 

technologiích.111 Roku 1885 byl tak chilskou vládou pozván kapitán císařské armády Emil 

Körner112, který založením důstojnické válečné akademie Academia de Guerra del 

Ejército113, zahájil proces třicetileté transformace a plné profesionalizace chilské armády 

podle německého modelu. Základní zásady této školy, jakou byl maximální důraz na 

organizovanost, striktní disciplínu, vojenskou morálku a bezmeznou poslušnost založenou 

                                                 
108 Ledková či Pacifická válka byla druhým přímým konfliktem mezi Chile a koalicí Peru a Bolívie zuřící 
v letech 1879-84, záminkou k jeho rozpoutání byla rozsáhlá nerostná ložiska, především ledku na severu 
dnešního Chile, dříve peruánská resp. bolivijská území. 
109 Srov. např. Carlos Maldonado Prieto, '"La Prusia de América del Sur': Acerca de las relaciones militares 
chileno-germanas, 1927-1945", in Estudios Sociales 73 (trimestre 3/1992), 75-102; Frederick M. Nunn, 
"Emil Körner and the Prussianization of the Chilean Army: Origins, Process, and Consequences, 1885-
1920", in Hispanic American Historical Review č. 50, 1970, 301-322.  
110 Kromě Chile předávali pruští vojenští instruktoři ve stejném období své zkušenosti např. také v Japonsku. 
111 Enrique García Brahm, Preparados para la Guerra. Pensamiento militar chileno bajo influencia alemana 
1885-1930. (Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003), 19-50. 
112 Emil „Emilio“ Körner byl mj. bývalým spolužákem vojenské akademie např. pozdějšího říšského 
prezidenta Výmarského Německa Paula von Hindenburga, pro tuto misi ho vybral legendární Helmuth von 
Moltke. 
113 Na této Kriegsakademie se vzdělávali budoucí chilští důstojníci, němčina se dokonce stala povinnou 
součástí jejich výuky. 
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na zcela nezpochybnitelné autoritě důstojnického stavu, se plně podepsaly na budoucím 

charakteru reformované chilské armády.114 

Vrchní reformátor Körner, který se aktivně zapojil do občanské války v Chile115 a 

roku 1895 byl jmenován náčelníkem generálního štábu, do země přivedl postupně desítky 

německých důstojníků-instruktorů. V letech 1891-1926 tak bylo do Chile vysláno na pět 

německých vojenských misí. Chilští kadeti naopak vyjížděli získat své vzdělání na 

vojenských akademiích ve vilémovském Německu.116 Tato prusianizace (či germanizace) 

chilské armády se rozšířila na všechny složky pozemního vojska a výrazně se projevila 

přirozeně i na vnějších znacích a výzbroji.117 Od roku 1892 Chile nakupovalo vojenský 

materiál zejména od Německé říše. Chilská armáda tak byla v krátké době vyzbrojena sto 

tisícem pušek typu Mauser, kanóny vyráběné zbrojovkou Krupp Essen a dalšími zbraněmi 

německé provenience. Z důvodu snadnějšího zásobování zřídily některé říšské zbrojovky 

dokonce detašované výrobny náhradních dílů přímo na území Chile.118 

Za téměř třicet let své služby pro chilskou vládu dokázali němečtí vojenští instruktoři 

v čele s Emilem Körnerem proměnit chilské pozemní vojsko v tehdy nejlépe fungující 

armádu jižní Ameriky, která již roku 1899 zapůsobila jako výrazný odstrašující element při 

hrozícím hraničním konfliktu s Argentinou.119 Emil Körner je v chilské vojenské tradici 

nadále uznáván a ctěn jako nezpochybnitelný tvůrce moderní armády Chile.120 Vzdělaní 

chilští důstojníci šířili dále pruský vojenský styl do ostatních zemí Latinské Ameriky, jako 

                                                 
114 Jürgen Schaefer, Deutsche Militärhilfe in Südamerika: Militar- und Rüstungsinteressen in Argentinien, 
Bolivien und Chile vor 1914 (Düsseldorf: Bertelsmann, 1974). 
115 V krátké, ale krvavé občanské válce roku 1891 se E.Körner se svými kadety postavil na stranu Kongresu 
bojujícímu proti prezidentu Balmacedovi, jemuž zůstala většina pozemního vojska věrná (na rozdíl od 
chilského námořnictva, které hájilo zájmy Kongresu). Körner podnikl tuto intervenci do vnitřních záležitostí 
chilské politiky především z osobních, ale zčásti i politicko-ekonomických pohnutek, neboť hájil zájmy 
německých firem těžících či obchodujících s ledkem na severu Chile, které se obávaly Balmacedovy 
hospodářské politiky. Díky vítězství nad prezidentskou armádou, na němž měl značnou zásluhu, mohl Körner 
provést čistky ve velení armády, která se tímto řezem stala snadno reformovatelnou masou. Viz např. Gerd 
Wunder, „Hauptmann Körner und der Bürgerkrieg in Chile 1891“, Ibero-Amerikanisches Archiv 9, č. 2, 
1983: 225-240. 
116 Např. 130 chilských důstojníků absolvovalo Deutsche Schule für Artillerie und Ingenieurwesen v 
Charlottenburgu, řadu let pak sloužili v říšských regimentech v Porýní. 
117 Chilské uniformy, zejména důstojnické, do té doby francouzského střihu, převzaly po roce 1905 podobu 
pruských stejnokrojů, stejně jako znaky, insignie, pochodové písně atd.  
118 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 106. 
119 Nunn, "Emil Körner and the Prussianization of the Chilean Army“, 310. 
120 Po své smrti roku 1920 byly jeho ostatky na vlastní přání převezeny a pohřbeny v Santiagu, jeho druhé 
vlasti. 
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byl Ekvádor, Kolumbie či Salvádoru.121 Chile také vykazuje až do současnosti patrně 

nejsilnější známky tohoto vlivu, ať již v celkové filosofii či vnějších znacích své armády. 

Kadeti při slavnostních příležitostech pochodují dodnes tradičním pruským Paradeschritt, 

oblečeni do šedých polních uniforem á la Wehrmacht a německých Stahlhelm, používány 

jsou též pruské stejnokroje či přilby s kovovým hrotem, tzv. Pickelhaube.122 Daleko 

závažnější je nicméně odkaz a duch pruského militarismu, který nepochybně poznamenal 

chilskou armádu a její postoje vůči politickému vývoji ve 20. století. 

Existují však přirozeně též odlišná hodnocení a interpretace této proslulé kapitoly 

dějin chilsko-německých vztahů. Velmi kriticky ji popisují např. William F. Sater a Holger 

H. Herwig ve studii The Grand Illusion: The Prussianization of the Chilean Army, v níž 

poukazují na řadu negativních jevů, které vojensko-politickou spolupráci Chile a Německé 

říše na přelomu století provázely. Studie napadá určitý mýtus123 a přehnanou glorifikaci 

této prusianizace a zdůrazňuje zejména všeobjímající zkorumpovanost tehdejší politické 

scény v Chile projevující se též (či spíše zejména) v modernizaci chilské armády.124 Hlavní 

smysl reforem tak vysvětlují autoři především v oboustranně výhodném obchodu mezi 

tehdejšími politiky Chile, císařskou generalitou a německou zbrojařskou lobby. Císařští 

velvyslanci v Santiagu působili zejména jako jednatelé německých zbrojařských 

společností, zatímco němečtí poradci v čele s Körnerem koncipovali reformy s vedlejším 

záměrem zajistit těmto firmám v Chile dlouhodobé zakázky (spojené s vlastním 

obohacením).125 Celkové reformy Sater s Herwigem hodnotí spíše jako ideové a povrchní, 

než zásadněji modernizující. Zdaleka nikoliv do té míry, aby z chilského vojska učinily 

latinskoamerickou obdobu pruské armády. 

 

Deutsche Schulen: nositelé německé kultury a jazyka  

Zatímco německý vliv na modernizaci chilské armády byl především záležitostí 

politických, vojenských a hospodářských elit obou zemí, řada jiných institucí v Chile, 

nesoucích dodnes patrnou německou stopu, vznikala především z iniciativy německých 
                                                 
121 Ibid., 310-311. 
122 Příklad Chile následovaly i ozbrojené síly dalších latinskoamerických zemí (podobně jako některé země 
Evropy a Asie, v různých obdobích, např. Finsko, Pobaltí, Maďarsko v meziválečné éře), které přejímaly 
vnější znaky německé armády v 19. a 20. století. Viz např. Alejandro M. de Quesada, Uniforms of the 
German soldier. An illustrated history from 1870 to the end of World War I. (London: Greenhill Books). 
123 Vytvořený především interpretací chilské armádní tradice a národní paměti. 
124 William F. Sater a Holger H. Herwig, The Grand Illusion. The Prussianization of the Chilean Army. 
(Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 1999), 176. 
125 Ibid., 203-209. 
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přistěhovalců. Ty až do vyhlášení Německé říše roku 1871 nespojoval jednotný stát či 

národ. V Chile tak vytvořili společenství ve smyslu Kultur- und Sprachgemeinschaft 

založené na podobné kultuře a řeči. Společně začali budovat vlastní veřejné instituce, které 

v chilské post-koloniální společnosti buď neměly žádný ekvivalent anebo v Němci nově 

osidlovaných oblastech na jihu Chile jednoduše neexistovaly. Pro německé přistěhovalce 

však byly součástí jejich života a standardu dovezeného z původní vlasti.126  

Příchozí němečtí imigranti, na rozdíl od chilské populace v naprosté většině 

gramotní,127 zakládali záhy první školy128, které se za pouhých několik desetiletí staly 

vzorem pro řadu reforem vzdělávacího systému v zemi. V Chile, kde bylo vzdělání ještě 

v polovině 19. století privilegiem vyšších vrstev a takřka zcela monopolem katolické 

církve, se Deutsche Schulen brzy etablovaly vedle německé protestantské církve129 

jako hlavní nositel německé identity, kultury a jazyka.  

Uznání a věhlas, který si vzdělávací instituce německé imigrace zanedlouho 

vysloužily, dokládá skutečnost, že již školská reforma prováděná roku 1873 chilským 

státem, byla ovlivněna právě konceptem výuky na chilsko-německých školách.130 Tehdejší 

chilské administrativy rozpoznaly potenciál těchto imigrantských škol, nezávislých na 

církvích131, jež se postupně staly modelem elitních lyceí, často dotovaných státem.132 Roku 

1913 tak na 34 školách v Chile, kde se vyučovalo německy, studovalo 2 778 žáků.133 

Široké autonomii a svobodě německých škol, navzdory občasným snahám chilského eráru 

o celkovou unifikaci školních institucí, napomáhala vlastní finanční soběstačnost 

pocházející ze školních spolků imigrantů či příspěvků z Německé říše, z níž přicházela 

většina školských pracovníků. Kromě toho se Deutsche Schulen, v Chile obecně známé 

                                                 
126 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 167-170. 
127 Roku 1907 bylo nejméně 60 % chilské populace negramotná. 
128 První oficiální německá škola fungovala od roku 1854 ve městě Osorno. 
129 Protestantské církve byly zároveň jedním z hlavních zakladatelů a „provozovatelů“ německých škol 
v Chile a na rozdíl od katolických škol se zde dlouho do 20. století udržela tradice vyučování v němčině, což 
na druhou stranu tyto školy izolovalo a omezilo přijímání žáků z ibero-chilských rodin. Katolická církev 
v Chile naopak vydala roku 1899 nařízení, že vyučování na všech jejích školách musí být vedeno primárně 
ve španělštině, němčina se vyučovala jako povinný cizí jazyk. 
130 Converse, "Die Deutschen in Chile", 315-316. 
131 Samozřejmě s výjimkou škol zakládaných německou protestantskou či katolickou církví. 
132 Tento vývoj byl součástí dlouhodobého zápasu chilské politiky a společnosti 19. století mezi katolickou 
církví podporovanou konzervativními silami a Státem v čele s liberály usilujících o úplnou laicizaci 
chilského školství. 
Ojeda-Ebert, Deutsche Einwanderung, 184. Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 200. 
133 Rinke, "Las relaciones germano-chilenas, 1918-1933“, 243. 
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pod španělským názvem colegios nebo institutos alemanes, postupně staly prestižním 

poskytovatelem vzdělání řady předních osobností chilské společnosti.  

Přímý německý vliv na formování chilského školství se výrazně projevil po roce 

1889, kdy chilská vláda založením Pedagogického institutu začala realizovat dlouhodobé 

úvahy o modernizaci a zesvětštění systému vzdělávání. Základy tohoto projektu byly 

položeny mj. též na chilském vyslanectví v Berlíně. Tehdejší tamní tajemník Valentín 

Letelier, sám absolvent německých univerzit, porovnal systémy školství v různých 

evropských zemích, aby byli nakonec do Chile pozváni právě němečtí pedagogičtí 

odborníci. Akademici z Německé říše přinesli do země na přelomu století nové studijní 

programy pro řadu oborů, včetně didaktických postupů, a stali se tak skutečnými 

průkopníky chilské pedagogiky a moderního systému vzdělávání.134 Podobně jako ostatní 

„produkty“ německé provenience v Chile se také instituce Deutsche Schulen stala během 

své více než stopadesátileté existence synonymem pro vysokou kvalitu a společenskou 

prestiž. Bez závažnějších újem dokázala přežít turbulentní 20. století135 a v současnosti na 

22 německých školách v Chile studuje více než 16 tisíc žáků.136 Určité míře kritiky je 

nicméně nutno podrobit skutečnost, že navzdory různým stipendijním programům a 

obecně proklamované otevřenosti, zůstávají německé školy nadále v naprosté většině 

ecoles d’élites, tedy exkluzivní záležitostí jen pro velmi úzkou část chilské populace.  

 

Clínica Alemana: německá zdravotnická zařízení v Chile 

Podobně nepřehlédnutelnou a v chilské společnosti dodnes nesmírně prestižní a elitní 

instituci, jíž od 70. let 19. století začali budovat německojazyční imigranti, představují 

v Chile dodnes tzv. německé kliniky (Deutsche Klinik, clínicas alemanas). O zřízení 

prvního zdravotnického zařízení pro německé přistěhovalce a jejich potomky v Chile se 

zasloužila zednářská lóže Germania, z jejíž finanční podpory byla roku 1877 otevřena ve 

Valparaísu vůbec první Deutsche Klinik. Jednalo se zároveň o teprve druhou německou 

                                                 
134 Hans Storandt, Chile und die Deutschen, hrsg. im Auftrag des Deutsch-Chilenisches Bundes, Santiago, 
1991; Blancpain, Los Alemanes en Chile, 151-165; Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 109. 
135 Během obou světových válek byly právě školy jediným subjektem německého původu, na něž chilský stát 
neuplatnil řadu Spojenci požadovaných sankcí, jakými byl hlavně v hospodářské a kulturní sféře např. 
obchodní bojkot, zabavení majetku, ztráta licence, zákaz činnosti atp. 
136 Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Santiago de Chile, Kulturbeziehungen:  
http://www.santiago.diplo.de/Vertretung/santiago/de/06/Bilaterale__Kulturbeziehungen/Deutsche_20Schulen
.html 
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nemocnici v jižní Americe.137 Svobodní zednáři patřili v Chile zejména v této oblasti vůbec 

častými donátory.  

Prostým důvodem zakládání vlastních nemocnic byla v samých počátcích buď úplná 

neexistence či velmi nedostatečná zdravotní péče v tehdejším Chile. Zařízení byla 

odkázána čistě na podporu vlastní německé komunity a německými přistěhovalci hojně 

zřizovaných dobročinných organizací a nejrůznějších spolků. Ve 20. století ošetřovaly stále 

více pacientů nejen v rámci deutsch-chilenische Gemeinschaft, ale poskytovaly zdravotní 

služby též většinové chilské veřejnosti. Na realizaci podobných sociálních programů 

přispívala německým klinikám v Chile spolková vláda a řada institucí ze SRN.138  

Dlouhou a úspěšnou tradici německých nemocnic zosobňuje zdravotnické 

konsorcium klinik, dnes akciová společnost Clínica Alemana SpA, jejímž vlastníkem je 

roku 1905 ustavený der Deutsche Hospitalverein.139 Roku 1918 byla v Santiagu otevřena 

první klinika této společnosti.140 Na expanzi a výstavbě dalších filiálek se v poválečné éře 

podílela řada institucí ze SRN, např. v 60. letech podpořila stavbu nového centra 

santiagské kliniky církevní příspěvková organizace Evangelische Zentralstelle für 

Entwicklungshilfe.141 Poskytnutí finanční pomoci a potřebných úvěrů vázala tato nadace na 

budoucí realizaci sociálního programu. Na podobném příkladu lze vhodně ilustrovat 

praktickou provázanost široké sítě spolků uvnitř chilsko-německé komunity a živou 

komunikaci i spolupráci s institucemi ze staré vlasti. Zapojení těchto entit mělo pozitivní 

vliv nejen na kvalitu života chilských Němců, ale i na chilskou populaci a státní instituce. 

Zdravotní péči na některé z německých klinik v Chile, si v současnosti vzhledem 

k vlastnické struktuře a tržní orientaci těchto zařízení (soukromé akciové společnosti), 

mohou dovolit pouze ty nejmajetnější skupiny Chilanů. Na druhé straně však nelze 

zpochybnit ani pozitivní přínos této instituce pro širší chilskou populaci, ať již 

prostřednictvím řady sociálních programů či jako viditelný příklad hodný následování. Od 

svého vzniku totiž funguje Deutsche Klinik v této zemi jako přední promotér lékařské 

modernizace a pionýr nejnovějších technologií a postupů.  
                                                 
137 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 188-189. 
138 Ibid., 190. 
139 Španělský název La Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán, od roku 2000 pod názvem La 
Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia. Der Deutsche Hospitalverein vznikl v rámci zastřešující 
organizace chilských Němců Deutscher Verein, aby zorganizoval výstavbu německé kliniky v Santiagu.  
140 Oficiální webový portál Clínica Alemana: 
http://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/internet/home/nuestra+clinica/bienvenida/historia  
141 Základní kámen stavby této kliniky položil během své návštěvy roku 1964 tehdejší spolkový prezident 
Heinrich Lübke. 
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Vereinskultur  

Vedle armády, vzdělávacích a zdravotnických institucí, kde je německý vliv z 19. 

století dodnes nejvíce patrný, je nutné stručně zmínit některé další významné organizace 

německého původu. Přestože tyto spolky vznikaly a dále žily svým vlastním životem, tzn. 

bez konkrétního vlivu na obdobné chilské instituce (kromě toho většinou v chilské 

společnosti dosud ani neexistovaly podobné organizace), ve výsledku se také ony 

podepsaly na rozvoji a kvalitě chilsko-německých vztahů. Svými aktivitami totiž 

udržovaly německou přítomnost v Chile v povědomí a sloužily jako důležitý most vztahů 

obou zemí na vícero úrovních.  

Fenomén spolčování se a zakládání nejrůzněji orientovaných organizací je 

v německém kulturním prostředí obecně velmi silný a populární, přičemž v 19. století tato 

Vereinskultur zažívala obzvláště svůj rozkvět v souvislosti s dotvářením moderního 

německého národa. Dá se říci, že příchozí německojazyční přistěhovalci v podstatě 

předběhli politický vývoj ve své staré domovině. Již několik desetiletí před sjednocením 

Německé říše totiž zakládali imigranti původem z různých německých států zájmové 

spolky se zaštiťujícím adjektivem Deutsch- v názvu.142 Spolky vznikaly zpočátku hlavně 

na jazykovém a kulturním základě. Po vyhlášení Německého císařství přibyl významný 

faktor hrdosti na příslušnost ke sjednocenému německému národu.143  

Jako vůbec první německé organizované sdružení v Chile (a druhé v Latinské 

Americe) je uváděn der Deutsche Verein, který již roku 1838 založili němečtí obchodníci 

usídlení v přístavním centru Valparaíso. Tato organizace se stala základem německého 

spolkového života v Chile, v rámci níž (či dle jejího vzoru) byly zakládány další dílčí 

společenské a zájmové spolky, jež byly většinou navzájem úzce propojeny. Podobně jako 

ve staré Evropě i zde tedy vznikaly s příchodem a usazováním stále většího počtu 

přistěhovalců např. vědecké, hudební, pěvecké, sportovní, turistické a jiné zájmové spolky. 

Po vzoru světoznámé horolezecké organizace Alpenverein vznikající od 60. let 19. století 

v alpských oblastech, zakládali právě německojazyční imigranti vůbec první organizace 

v Chile, jež sdružovaly obdivovatele tamních velehor, průkopníky horolezectví a zimních 

sportů - tzv. Deutscher Andenverein (Club Alemán Andino).144 

                                                 
142 Young, The Germans in Chile, 25. 
143 Kurt Schobert, Soziale und kulturelle Integration am Beispiel der deutschen Einwanderung und Deutsch -
Chilenen in Süd-Chile (Universität Würzburg: Schobert-Verlag, 1983), 65-70. 
144 Tyto spolky či kluby vznikaly v rámci německých sportovních (Turnverein) či turistických organizací 
(Ausflugsverein), např. Deutscher Ausflugsverein Valparaíso, a mnohdy udržovaly úzké kontakty či se 
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Kromě přirozené tendence a tradice sdružovat se dle volnočasových aktivit a na 

základě krajanské sounáležitosti (např. u příležitosti oslav významných událostí v německé 

vlasti, tradičních zvyků a svátků), vytvářeli chilští Němci také řadu spolků za účelem 

vzájemné pomoci a solidarity. Nemocní, postižení vážným úrazem, vdovy, sirotky či oběti 

častých zemětřesení, epidemií nebo válek byli totiž při neexistenci státních sociálních 

institucí zcela odkázáni na pomoc německé kolonie. Roku 1853 byl utvořen der 

Germanische Wohltätigkeitsverein, který měl pomáhat všem německým krajanům v Chile 

ocitnuvší se v životních nesnázích.145 Skutečnost, že tento dobročinný spolek získal již 

roku 1867 právní subjektivitu, vypovídá o široké autonomii a volnosti, jaká se německé 

kolonii v Chile nabízela. S cílem financování dalších, pro snadnější život německé kolonie 

nezbytných institucí, vznikaly spolky školní, ženské, nemocenské aj. či dobrovolné 

hasičské sbory, které jsou v Chile aktivní dodnes.146 Charitativní a sociální činností se 

v rámci šíření evangelia zabývaly v Chile též některé misijní katolické řády z Německa či 

náboženské obce luteránské, katolické i židovské víry. 

S proklamovaným cílem uchování německé kulturní identity a jazyka byly od konce 

19. století na řadě chilských univerzit zakládány německé buršenšafty (sjednocené do Bund 

Chilenischer Burschenschaften). Tyto studentské spolky měly na chilsko-německé 

společenství velký vliv, neboť z jejich řad vyrostla řada významných osobností této 

komunity (např. Christoph Martin, Fernando Fonck, Claus von Plate). Roku 1916 na 

obranu německých zájmů ustavený Deutsch-Chilenischer Bund, jenž až do současnosti 

tvoří stěžejní zastřešující organizací chilských Němců, vznikl právě z iniciativy někdejších 

členů těchto buršenšaftů.147  

Ačkoliv byla většina německých společenských spolků zaměřena právě na různé 

kulturní aktivity, zejména ve 20. století vznikaly z iniciativy samotné staré vlasti 

německých imigrantů instituce na podporu kultury a jazyka v zahraničí žijících Němců. 

Třetí říše sledovala těmito aktivitami pochopitelně především ideologickou indoktrinaci 

                                                                                                                                                    
dokonce stávaly zahraničními, i když plně autonomními součástmi Deutscher und Österreicher Alpenverein. 
Inspirace a sounáležitost s těmito organizacemi ze staré vlasti je zřejmá i na volbě symbolů, tradiční znak 
Alpenverein, bílý květ protěže alpské (Edelweiss), je od roku 1931 symbolem též chilského Andenverein. 
Oficiální web D.A.V. Club Alemán Andino: http://www.dav.cl/wp/category/dav-chile/historia/   
145 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 185. 
146 Jednu z prvních Feuerwehrkompagnie založil ve Valdivii roku 1852 pod názvem „Germania“ legendární 
předák tamních osadníků Carl Anwandter. Od roku 1974 funguje také zastřešující organizace Bund Deutsch-
Chilenischer Feuewehrkompanien (oficiálně uznaná chilskou Národní radou hasičských záchranných sborů) i 
možnost členů těchto německých sborů absolvovat školení u profesionálních sborů v SRN. 
147 Young, The Germans in Chile, 155f; Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 192-197. 
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v řadách Auslandsdeutschen. V letech 1926-39 působil v Chile Deutsch-Chilenisches 

Kulturinstitut. Kvůli nátlaku Spojených států byl uzavřen a obnoven až roku 1951. Roku 

1961 došlo k dohodě tohoto Institutu se západoněmeckou centrálou Goethe-Institut a 

vznikla chilská pobočka nejvýznamnější spolkové kulturní instituce. Již přes šedesát let je 

tak Goethe-Institut Chile nezpochybnitelnou přední institucí v roli jakéhosi „rozcestníku“ 

v oblasti popularizace německé kultury v této zemi a péči o německo-chilské kulturní 

vztahy. V poslední době navazuje zejména užší kontakty s chilskými kulturními médii a 

funguje jako prostředník mezikulturního dialogu obou zemí.148 Co se udržování vztahů 

s německou krajanskou komunitou v Chile ze strany SRN, zejména v kulturní oblasti, týče, 

dlouhodobě na tomto poli působí např. Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland 

e.V.149, Deutsch-Chilenischer Freundeskreis (Bonn), Institut für Auslandsbeziehungen 

(Stuttgart) či roku 1979 v Hamburku založené Deutsch-Chilenisches Kulturzentrum e.V. 

Síť spolků a institucí, které v 19. století zakládali němečtí přistěhovalci s primárním 

cílem vzájemné pomoci a spolupráce, významně přispěla k udržení kulturní identity, 

společného povědomí a spojení této komunity s původní vlastí. V průběhu 20. století se 

mnohé z těchto spolků, podobně jako celé německé společenství, začaly daleko více 

otevírat majoritní chilské společnosti.150 Řadu aktivit, např. v oblasti volného času, kultury, 

sociální podpory, přinesly do Chile (či je zpopularizovaly) právě organizace chilských 

Němců. Zejména v poválečné éře se pak tyto organizace staly důležitým článkem při 

obnově bilaterálních vztahů Chile s původní vlastí německo-chilské komunity. Oficiální 

charakter mezistátní kulturní spolupráce dala těmto vazbám dohoda o kulturních vztazích, 

kterou Chile podepsalo se SRN roku 1956.151  

                                                 
148 Oficiální web Goethe-Institut Chile: http://www.goethe.de/santiago        
149 Od svého vzniku roku 1881 jako Allgemeiner Deutscher Schulverein se oficiální název této významné 
kulturní organizace často měnil, během NS éry byl spolek pochopitelně zcela pod vlivem nacistů a zaměřen 
na šíření nacistické ideologie mezi Volksdeutschen, kvůli čemuž byl po válce zákonem Kontrolní rady 
Spojenců zakázán. V současnosti funguje nadále jako prostředník mezi Němci žijící v zahraničí a 
Německem, je organizátorem kulturních výměn a podpory německého jazyka ve světě. 
http://www.vda-kultur.de/   
150 Z počátku bylo členství vázáno výhradně na původ či přinejmenším jazyk, což se s novými generacemi 
v Chile již narozených Němců postupně měnilo. Např. Deutsche Verein v městě Osorno na jihu Chile dovolil 
již roku 1903 vstup Chilanům i s neněmeckými kořeny. Sociální uzavřenost a exklusivitu vykazovaly obecně 
především církevní spolky luteránské církve, buršenšafty a ve 30. a 40. letech organizace sympatizující 
s Třetí říší. 
151 Kulturabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Chile vstoupila v platnost 
v květnu 1959 a upravovala oboustrannou spolupráci v oblasti vzdělání, vědy a kultury. Velký přínos 
znamenala tato smlouva především pro rozvoj německých škol v Chile, které se spolková vláda zavázala 
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3. ROZLUKA Z DONUCENÍ:  
Chilsko-německé vztahy za světových válek (1914-1945) 

 
Vpravdě ilustrativní ukázkou, jakým způsobem byly ve světovém systému země 

malého či středního geopolitického významu v průběhu 20. století ovlivňovány a 

vtahovány do konfliktů průmyslových velmocí, jsou moderní dějiny Chile. Země, která 

leží mimo strategicky významná místa konfliktů, byla nucena zapojit se, byť jen nepřímo, 

do obou světových válek.152 Vzhledem k všeobecně vynikající zkušenosti s Němci-

imigranty, kteří byli v Chile počátkem 20. století považováni již za plně etablovanou a ve 

společnosti uznávanou menšinu (v řadě případů s až privilegovaným postavením), lze 

pozorovat, jak nevyzpytatelná byla v tomto dramatickém období světová politika.   

Chilskou zahraniční politiku a postoje, které země zaujala vůči Německu během 

obou globálních konfliktů,  je možné chápat optikou tří základních faktorů.153 V prvé řadě 

se pochopitelně jednalo o výše popisované ryze pozitivní zkušenosti s německy mluvící 

minoritou. Její hospodářský, kulturní a celkový civilizační přínos pro tuto zemi byl zcela 

jednoznačný a nepopiratelný. Početně daleko méně významní, než třeba v Argentině či 

Brazílii, dokázali potomci německých přistěhovalců působit na chilskou domácí politiku 

značným vlivem, ne-li v ní přímo aktivně vystupovat. Také díky této skutečnosti, se 

chilská státní reprezentace těšila výjimečně nadstandardním mezistátním vztahům 

s Německou říší. Řada vysokých politických činitelů Chile udržovala s podnikateli 

německého původu či s politickou a vojenskou elitou Německa úzké kontakty. Chilská 

armáda navíc od konce 19. století, vzhledem ke své orientaci na pruskou vojenskou školu, 

závisela na dodávkách vojenské techniky právě z Německé říše.154 

                                                                                                                                                    
finančně i personálně podporovat. Přesné znění Kulturabkommen ke stažení např. na stránkách Spolkového 
ministerstva vzdělání a výzkumu: 
http://www.kooperation-international.de/detail/info/kulturabkommen-zwischen-der-bundesrepublik-
deutschland-und-der-republik-chile.html   
152 Z ekonomického hlediska bylo však Chile vždy závislé na globálním obchodu a situaci na světových 
trzích, vzhledem ke struktuře svého hospodářství orientovaného zejména na vývoz vzácných kovů a dalších 
surovin. 
153 Během 2. světové války byla politická situace Chile v otázce německé menšiny a vztahů s Třetí říší ještě 
daleko komplikovanější. 
154 Ve třicátých letech např. Chile koupilo od Německa vojenské letouny typu Arado a Junkers. Graeme S. 
Mount, „Chile: An Effort at Neutrality“, in Latin America during World War II, eds. Thomas M. Leonard a 
John F.Bratzel (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007), 162-182. 
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Druhou významnou skutečností byl více než komplikovaný vztah Chile se 

Spojenými státy pramenící z historického vývoje 19. století.155 Během světové 

hospodářské krize ve třicátých letech navíc americký protekcionismus citelně zasáhl 

chilský export, což se výrazně projevilo na nárůstu nezaměstnanosti v Chile a zhoršení 

vztahů mezi oběma zeměmi.156 

Zatřetí je nutné si uvědomit i vliv značné geografické vzdálenosti Chile od hlavních 

bojišť obou světových válek, stejně jako neustále napjaté vztahy se sousedními státy 

(Bolívie, Peru, Argentina). Tento stav byl znovu reziduem bouřlivého 19. století a 

nedořešených hraničních a jiných sporů. Politicky i vojensky bylo tak Chile přirozeně 

daleko více zainteresováno ve svém vlastním regionu a vývoj na evropském kontinentu 

sledovalo nezúčastněně. Chilské elity se vždy a vcelku právem dotazovaly, z jakého 

důvodu by mělo Chile v globálních konfliktech podporovat problematického hegemona 

západní hemisféry Spojené státy, k nimž země pociťovala řadu historických křivd. Navíc 

tato podpora či spojenectví by logicky byla namířena proti zájmům Německa, tj. země, 

s níž měla Republika Chile tradičně úzké a přátelské vztahy, a to nejen s ohledem na 

vlivnou německou kolonii na svém území.157 

 

3.1.  První světová válka: uhájená neutralita a „Deutschtum“ na indexu  
 

Nicméně právě geografická poloha Chile na západní polokouli, která byla přirozenou 

sférou vlivu Spojených států, nutně determinovala chilskou zahraniční politiku. Země sice 

roku 1914 ihned vyhlásila dodržování přísné neutrality, nicméně obchodní aktivity 

s Německem provozovaný zejména prostřednictvím německé komunity, zaznamenaly 

značné ochromení. Narušení námořních obchodních cest se dotklo především v Chile 

usídlených německých firem a bank. Situace se navíc zhoršovala s tím, jak diplomatické 

mise Velké Británie, Francie a později také Spojených států začaly vytvářet nátlak na 

chilskou vládu, aby země navzdory své přísné neutralitě bojkotovala veškeré německé 

aktivity na svém území. Za tímto účelem vydaly Dohodové mocnosti tzv. černé seznamy 

                                                 
155 Mj. obecné důsledky od roku 1823 uplatňované tzv. Monroevy doktríny; tradiční rivalita těchto 
námořních velmocí v Tichomoří, mlčení Washingtonu při bombardování Valparaísa španělským válečným 
námořnictvem v roce 1866, nesouhlas USA s chilskou anexí území Peru a Bolívie po Ledkové válce atd. 
156 William F. Sater, Chile and the United States: empires in conflict (Athens: University of Georgia Press, 
1990), 31-91.  
157 Mount, „Chile: An Effort at Neutrality“, 162-182. 
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nežádoucích německých firem. Chile se postupně, byť neochotně, muselo této politice 

podřídit a přijmout požadovaná restriktivní opatření.158  

Jednou z reakcí na tento všeobecný bojkot společností německého původu bylo roku 

1916 založení tzv. Německo-chilské obchodní komory, která měla zastupovat ohrožené 

zájmy německo-chilských firem a bankovních domů v zemi.159 Tato instituce vystupovala 

během první světové války především proti zmíněným černým seznamům zpochybňujíc (i 

právními cestami) národní i mezinárodní legitimitu tohoto bojkotu namířeného proti 

soukromým subjektům, navíc na území neutrální země. Ve svém úsilí úzce spolupracovala 

s další významnou krajanskou organizací - Německo-chilským svazem.160 Její reprezentanti 

protestovali proti těmto státním intervencím dokonce osobně u chilského prezidenta Juana 

Luise Sanfuentese. Tlak mocností Dohody (zejména po vstupu USA do války) na Chile byl 

nicméně příliš nekompromisní na to, aby mohla Komora a ostatní německo-chilské 

instituce tuto vládní politiku, i přes silnou pozici německé menšiny, výrazněji ovlivnit.161  

Chile oficiálně ze své neutrality neustoupilo, navzdory vynucené politice bojkotu 

německých firem, po celou dobu trvání první světové války. Od roku 1917 se nicméně 

vztahy s Německou říší značně vyostřily a to zejména poté, co Berlín 1. února vyhlásil 

neomezenou ponorkovou válku. Tímto aktem, jenž následně definitivně vedl ke vstupu 

Spojených států do války, usilovalo Německo o úplnou námořní blokádu zemí Dohody. 7. 

února 1917 chilská vláda, očividně vedena příkladem zejména Spojených států
162 a dalších 

neutrálních zemí, reagovala zasláním protestní diplomatické nóty, v níž zdůrazňuje svou 

vůli zachovávat nadále linii přísné neutrality, avšak vyhrazuje si „veškerá práva bránit se 

proti jakémukoli projevu nepřátelství“.163 

  

                                                 
158 Srov. Joaquín Fermandois, Mundo y Fin de Mundo. Chile en la Política Mundial, 1900-2004 (Santiago: 
Ediciones de la Universidad Católica, 2005), 69-86. 
159 Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer (DCIHK) - Cámara Chileno-Alemana de Comercio e 
Industria, <http://chile.ahk.de/es/quienes-somos/camchal/>  Srov. Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 94-
95; Deutsch-chilenischer Bund: Los alemanes en Chile en su primer centenario. resúmen histórico de la 
colonización alemana de las provincias de Sur de Chile (Santiago: Liga Chileno-Alemana, 1950), 81-95. 
160 Liga Chileno-Alemana  (Deutsch-Chilenischer Bund, DCB) 
161 Srov. např. Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer: 80 Jahre, Gedenkbroschüre (Santiago: 
Liga Chileno-Alemana, 1996), 29-30. 
162 USA přerušily s Německem diplomatické styky 3. února 1917. V dubnu téhož roku vyhlásil Washington 
Německému císařství oficiálně válku. 
163 Přesné znění této protestní nóty k nahlédnutí zde: „Chile's Diplomatic Protest to Germany. Chile's 
Reaction to Germany's Policy of Unrestricted Submarine Warfare, 7 February 1917“,  Primary Documents, 
Official Site Firstworldwar.com; <http://www.firstworldwar.com/source/uboat_chile.htm> (staženo 
5.3.2013). 
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3.2.  Druhá světová válka: sympatie, infiltrace a vítězství pragmatismu 
 

Ještě komplikovanější dilema kursu své ZP vůči Německu musela chilská 

administrativa řešit během druhé světové války. Po jejím vypuknutí Chile znovu, podobně 

jako většina zemí západní polokoule, přistoupilo k proklamaci své neutrality. Situace se 

dramaticky změnila až s japonským útokem na Pearl Harbor, jenž znamenal postupné 

zapojení do té doby přihlížejícího amerického kontinentu do války proti státům Osy. 

V lednu 1942 se sešli ministři zahraničí latinskoamerických zemí na konferenci 

v brazilském Rio de Janeiru, aby se kolektivně shodli na okamžitém přerušení 

diplomatických vztahů se státy Osy a politice otevřené podpory západních Spojenců v čele 

s USA. Jedinými dvěma státy Latinské Ameriky, které se vzepřely této společné rezoluci, 

byly Argentina a Chile. Obě země s významnou německou komunitou a také 

neskrývanými sympatiemi a obdivem vůči německému nacismu a italskému 

korporativistickému fašismu (zejména v případě Argentiny), nadále trvaly na svém statutu 

neutrality.164 

Takový postoj Chile formovaly, kromě podobných pohnutek jako v případě první 

světové války, především osobní vztahy vysokých představitelů, geopolitické kalkulace a 

rovněž tehdejší vnitropolitická situace v zemi. Počátkem roku 1942 se totiž Chile 

nacházelo uprostřed prezidentské předvolební kampaně. Vládnoucí Lidová fronta si 

nepřála popudit voliče německého původu, z nichž řada patřila k chilské společenské elitě 

se značným ekonomickým a společenským vlivem. Vítěz voleb, prezident Juan Antonio 

Ríos165, jmenoval po svém nástupu v dubnu 1942 ministrem zahraničí Ernesta Barrose 

Jarpu, známého svými otevřenými sympatiemi vůči nacistickému Německu.166 Kromě toho 

se Chile, se svým přes čtyři tisíce kilometrů dlouhým pacifickým pobřežím a řadou 

vzdálených ostrovů (např. Velikonoční ostrov-Rapa Nui), právem obávalo reakce zemí 

Osy (zejména Japonska a jeho ponorek v Tichém oceánu), pokud by se otevřeně zapojilo 

do války na straně západních Spojenců. Chilská diplomacie hájila svůj postoj tím, že žádná 

ze zemí Osy neučinila vůči Chile jakýkoli nepřátelský akt, aby bylo vůbec legitimní 

                                                 
164 Srov. např. Mount, „Chile: An Effort at Neutrality“, 162-182. 
165 Manželka prezidenta Ríose, Marta Ide Pereira, pocházela z rodiny německého původu, vzdělání se jí 
dostalo tradičně na Deutsche Schule v druhém nejvýznamnějším městě Chile v Concepción. 
166 Bratr tehdejšího chilského ministra zahraničí, Tobias Barros Jarpa, působil jako velvyslanec v Berlíně a 
patřil do kruhu blízkých přátel generála Alfreda Jodla. 
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přerušovat s ní diplomatické styky či dokonce vyhlašovat válečný stav.167 Vzhledem ke své 

strategické poloze a skutečnosti, že vedle Argentiny zůstávalo Chile posledním neutrálním 

státem na americkém kontinentu, nebyla tedy tato země pro Osu zdaleka zcela bez 

významu. To dosvědčuje i celá řada aktivit německé ambasády a nacistických tajných 

služeb.168 

Od poloviny roku 1942, zejména pod dojmem prvních spojeneckých úspěchů, se 

chilská vláda rozhodla postupně upouštět od své přísné neutrality, a to ve prospěch 

Spojenců. V říjnu 1942 prezident Ríos odvolal pod značným tlakem USA hlavního 

zastánce úzkých vztahů se Třetí říší. Pronacistického ministra zahraničí Ernesta Barosse 

nahradil Joaquín Fernández Fernández, jehož úkolem bylo posunout zahraničněpolitickou 

orientaci Chile jasněji směrem k protihitlerovské koalici.169 V lednu 1943 pak chilský senát 

potvrdil rozvázání veškerých diplomatických styků se zeměmi Osy.170 Proti tomuto 

rozhodnutí hlasovali pouze neskrývaní sympatizanti nacistů171 a přirozeně senátoři zvolení 

za jižní regiony Chile obývané německou komunitou. Zejména rozhodoval geopolitický a 

hospodářský význam Spojených států, které Chile dokázaly nabídnout více, než by 

přílišným lpěním na dobrých vztazích s Osou bylo mohlo získat.172 Chile se tak nakonec 

do války (byť jen formálně) zapojilo až v dubnu 1945, a to především pod pohrůžkou 

Spojených států, že v opačném případě by země nemusela být přijata do tehdy vznikající 

Organizace spojených národů. Válku však Chile vyhlásilo pouze Japonskému císařství.173 

Se Třetí říší tak nakonec Chile nikdy oficiálně ve válečný stav nevešlo.  

                                                 
167 Srov. např. Fermandois, Mundo y Fin de Mundo. s. 69-86; Graeme S. Mount, Chile and the Nazis: From 
Hitler to Pinochet (Montreal: Black Rose Press of Montreal, 2001), 100-110.; Raffaele  Nocera, Chile y la 
guerra, 1933-1943 (Santiago: LOM, 2006), 69-146. 
168 Jednalo se např. o snahu nacistické rozvědky ovlivnit výsledky chilských prezidentských voleb roku 1942, 
pokusy německého velvyslanectví podplatit chilskou vládu výměnou za udržení neutrality apod. Srov. Sofia 
Correa et. al., El Siglo XX Chileno (Santiago: Editorial Sudamericana, 2001): 279-299; Nocera, Chile y la 
guerra, 1933-1943, 69-146. 
169 Roku 1944 Chile navázalo diplomatické vztahy se SSSR. 
170 Oficiálně Chile přerušilo veškeré diplomatické vztahy s Německem a jeho spojenci 20. ledna 1943. Stalo 
se tak však až po bezpečnostních garancích amerického prezidenta Roosevelta. 
171 V Chile působila již od roku 1931 oblastní buňka NSDAP-AO (Auslandsorganisation), tzv. 
Landesgruppe-Chile, jejímž úkolem bylo ideologicky působit na Němce žijící v zahraničí. 
172 USA, které byly hlavním odběratelem chilské mědi, stupňovaly svůj politický a zejména hospodářský tlak 
na Chile, aby zvítězil čistě pragmatický přístup win-lose. Srov. např. Sater, Chile and the United States, 108-
124; Mount, „Chile: An Effort at Neutrality“, 162-182; Joaquín Fermandois, Mundo y Fin de Mundo. Chile 
en la Política Mundial, 1900-2004. (Santiago: Ediciones de la Universidad Católica, 2005), 145-172. 
173 13. dubna 1945. 
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K erozím vzájemných vztahů však během turbulentních čtyřicátých let mezi oběma 

státy stejně docházelo, přestože nikdy nevedly k otevřenému nepřátelství a vyhlášení 

válečného stavu. Podle německého velvyslance v Chile von Schöna se „od konce třicátých 

let, zejména po vypuknutí války, šířily v určitých sektorech chilské veřejnosti protiněmecké 

nálady, jež kulminovaly roku 1941 a pokračovaly až do úplného rozvázání diplomatických 

styků, za což německý diplomat mj. činil zodpovědnou především NSDAP-AO174 a její příliš 

viditelné aktivity.“175 Roku 1942 poté, co byla ve Valparaísu odhalena nacistická špionážní 

síť, označily chilské orgány místní organizaci NSDAP za možné riziko vnitřní 

bezpečnosti.176  Navzdory této události existovala až do počátku roku 1945 tichá tolerance 

přítomnosti a aktivit nacistických tajných služeb operujících ze španělských ambasád na 

území Chile.177 Kromě konfliktů v politicko-diplomatické, zpravodajské a 

propagandistické rovině došlo mezi Chile a nacistickým Německem pouze zřídka 

k vážnější roztržce; např. v zuřivé totální ponorkové válce torpédovaly německé U-Booty 

(pravděpodobně však nikoliv záměrně) několik chilských lodí.178  

Jiným zkalením oboustranných vztahů byla v závěru války likvidace německých 

bank a pojišťoven operujících na chilském území provedená chilskou vládou.179 Vzhledem 

k totálnímu zničení nacistického Německa v roce 1945 však tato skutečnost do budoucna 

vztahy s později vzniklou Spolkovou republikou vážněji nezatížila. Daleko důležitější byly 

osobní a krajanské vazby Chile na Německo, které se i v nových poválečných podmínkách 

studené války udržely bez významnějších změn.180 

Nutno též zmínit, že prakticky jedinou institucí německého původu v Chile, která i 

závěr války přežila bez větších zásahů chilských orgánů, byly německé školy.181 

                                                 
174 Oblastní pobočka zahraniční organizace NSDAP (NSDAP-Auslandsorganisation) 
175 Irmtrud Wojak, Exil in Chile. Die deutsch-jüdische und die politische Emigration während des 
Nationalsozialismus 1933-1945. (Berlin: Metropol Verlag, 1994), 145.  
176 Toto odhalení posloužilo počátkem roku 1943 též jako jeden z argumentů pro zákaz NSDAP a rozvázání 
vztahů se Třetí říší a jejími spojenci. 
177 Jednalo se o volný pohyb agentů či fungování německých odposlouchávacích stanic a pozorovacích pozic. 
178 Např. v březnu 1942 byla u pobřeží USA potopena německou ponorkou U-404 chilská obchodní loď 
Tolten, jejíž státní příslušnost identifikovala posádka německého U-Bootu údajně až po provedení útoku. 
Tato událost sice vyvolala ostrou diplomatickou reakci ze strany chilského ministerstva zahraničí, 
doprovázenou protiněmeckými demonstracemi v Santiagu (podpořenými ambasádou USA), nicméně 
k žádným dalším závažnějším krokům se Chile neodhodlalo. Takový postoj ostře kontrastuje s reakcí 
Brazílie, která po podobném „omylu“ německých ponorek vyhlásila neprodleně válku Německu a Itálii. 
179 V té době však byly diplomatické vztahy mezi oběma státy již přerušené (od 20. ledna 1943). 
180 Nocera, Chile y la guerra, 1933-1943, 147-218. Tato široká síť kontaktů a jistého zázemí spolu 
s geografickou odlehlostí učinily z poválečného Chile jednu z hlavních destinací uprchlých nacistů. 
181 Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 205.  
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Devadesátiletá tradice kvalitního školství, zásluhy německé pedagogiky na vzdělávací 

systém v Chile a především řada bývalých absolventů z řad chilské společenské 

„smetánky“ byly natolik silnými faktory, že chilská vláda odolala spojeneckým 

požadavkům rázně postihnout také tuto významnou instituci „němectví“ v zemi.182  

 

3.2.1. Exkurz: NS-éra v recepci Deutsch-Chilenen    

Důvody historicky odlišné recepce nacistického období z perspektivy německé 

krajanské komunity v Chile je třeba hledat na vícero úrovní. Je běžným fenoménem, že 

kulturní a společenský vývoj krajanských minorit v zahraničí se s aktuálním diskursem ve 

staré vlasti často rozchází a vykazuje určité názorové „zpoždění“ či zcela jiný kurs 

směřování. V případě německojazyčné komunity v Chile je patrný přetrvávající odkaz a 

jistá adorace císařského Německa z období tzv. Weltpolitik. Takový vývoj je pochopitelný 

hlavně vzhledem k tomu, že německojazyčná imigrace do Chile se nejmasověji realizovala 

zejména ve druhé polovině 19. století a kulminovala právě na jeho konci. V cizině ještě 

znásobený pocit hrdosti na starou domovinu a patriotismu, který se objevuje univerzálně u 

většiny národnostních menšin, tak ještě zvýraznily tehdejší okázalost a síla vilémovského 

Německa v době jeho největší imperiální slávy a technologického i společenského 

rozmachu.183 Podobně mohli být chilští Němci právem hrdí na úspěchy německé kultury, 

vzdělání, vědy a hospodářské konjunktury. Také proto právě ztotožnění se se starým 

bismarckovským Německem přetrvalo v Chile ještě dlouho po jeho zániku a řada z jeho 

symbolů (barvy císařské Německé říše, folklór, buršenšafty, typické dobové dekorace) jsou 

zde běžně k vidění dodnes.184 

                                                                                                                                                    
Nejcitelnějšími důsledky druhé světové války pro německé školství v Chile byla nutnost přizpůsobit se 
chilskému státnímu systému školství, jeho osnovám a plánům, přičemž španělský jazyk se stal definitivně 
prvním vyučovacím jazykem. 
182 Historik Víctor Farías ve své obsáhlé studii Los nazis en Chile (Nacisté v Chile) však tuto tezi „čisté 
instituce“ zpochybňuje a dokládá, že chilská pobočka NSDAP dokázala svůj vliv uplatnit i na půdě colegios 
alemanes, tj. středního školství německého původu. Víctor Farías, Los nazis en Chile. (Santiago: Editorial 
Planeta, 2000), 219-225. 
183 Prvek námořní síly, a tedy obchodního úspěchu byl pro chilské Němce, kteří zbohatli také právě díky 
tomuto odvětví, velmi významný. Nejen Deutsch-chilenische Industrie- und Handelskammer zůstala i za 
výmarské republiky věrna starým císařským barvám ve svém symbolu, tj. černá-bílá-rudá, a některé zájmové 
spolky vyznávají tyto barvy dodnes. 
184 Srov. Peter Rosenberg, „Deutsche Minderheiten in Lateinamerika“, in Particulae particularum. 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Harald Weydt, ed. Theo Harden und Elke Hentschel (Tübingen: 
Stauffenberg, 1998), online zdroj nestránkován: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), kapitola 3.3 
Chile.; http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/mitarbeiter/rosenberg/lateinam.pdf (staženo 3.3. 
2013); Krebs Wilckens et. al., Die Deutschen, 94-95. 
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Nástup nacistů k moci německo-chilskou komunitu zčásti nadchl, ale i názorově 

rozštěpil. Německo-chilská obchodní komora byla tímto konfliktem po celá třicátá léta 

značně paralyzována. Hlavní spor se obecně v německých krajanských sdruženích vedl o 

to, zda by měly zůstat vnějšímu vývoji lhostejné - apolitické či by měly přijmout novou 

národně-socialistickou ideologii své staré vlasti. Německo-chilský svaz (DCB) musel těmto 

tendencím ve svých řadách velmi vážně čelit, aby si zachoval svou apolitičnost a vyhnul se 

možné státní represi chilských orgánů.185 Velkolepé úspěchy nacistů na domácí scéně i 

v zahraniční politice třicátých let však přirozeně mnoha chilským Němcům imponovaly. 

Třetí říše jim v mnohém připomínala návrat lesku a slávy starého vilémovského císařství, 

tím spíše na pozadí světové hospodářské krize, jež Chile s jeho orientací na světové trhy a 

odbyt surovin citelně zasáhla.  

Kromě toho podporoval nacistický režim v rámci své expanzivní politiky německé 

krajanské komunity po celém světě. Prostřednictvím zahraničních organizací NSDAP (tzv. 

Auslandsorganisationen) se nacisté snažili infiltrovat, podchytit a indoktrinovat německé 

krajany - Volksdeutschen. Jejich spolky měly být sjednoceny pod hlavičkou národního 

socialismu. Tato politika, disponující dostatkem prostředků, značně oživila kulturní život 

německé minority, která se od konce 19. století stále více „chilenizovala“ a němčina se 

stávala až druhým jazykem nových generací Němců vyrůstajících již v Chile. Jazykovou 

asimilaci tak paradoxně oddálilo právě období Třetí říše.186 Nacistická éra si tudíž uvnitř 

německé komunity v Chile a její kolektivní historické paměti vytvořila i jiné konotace a je 

vnímána z poněkud odlišné perspektivy, než jak je tomu v oficiálním diskursu Spolkové 

republiky. Jistý nostalgický pohled uvnitř této komunity však není možné zjednodušit na 

prosté opojení nacismem a spoluprací s Třetí říší. Toto období totiž pro německé Chilany 

(Deutschchilenen) z jejich pohledu znamenalo mj. také oživení tradic, jazyka, kultury a 

spolkového života (Vereinsleben). 

Na druhé straně zde není možné opomenout ani onu stereotypnímu nahlížení 

vděčnou stranu mince, přestože není náplní této práci zhodnotit, do jaké míry oslovil 

nacismus a Třetí říše chilské Němce. Nejtemnější období německých dějin přirozeně tuto 

                                                 
185 Tento konflikt uvnitř Německo-chilského svazu, činící si nárok zastupovat celou německou komunitu, se 
odehrával zejména na poli týdeníku Cóndor, který DCB začal od roku 1938 vydávat. Postoj tohoto 
významného periodika německé menšiny byl zejména na počátku války vůči nacistickému režimu velmi 
sympatizující. 
186 Srov. Mount, Chile and the Nazis, 75-90 ; Raffaele  Nocera, Chile y la guerra, 1933-1943 (Santiago: 
LOM, 2006). 
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komunitu citelně zasáhlo a mnoho z jejích příslušníků s národním socialismem otevřeně 

sympatizovalo. Nikoliv náhodou zaujalo Deutsch-Chilenische Gemeinschaft k této kapitole 

vlastní historické paměti sveřepé mlčení (podobně jako v případě svých postojů během 

vlády vojenské diktatury generála Pinocheta). Vpravdě kritický výzkum a objektivní 

zhodnocení postojů a názorů německé menšiny tudíž prozatím chybí. Uvádí se, že do 

místní organizace NSDAP v Chile, založené v roce 1931, vstoupila v průběhu třicátých a 

čtyřicátých let více než tisícovka chilských Němců.187 Přestože jsou podobné statistiky jen 

relativní, představoval by takový počet německých členů místní NSDAP v Chile dokonce 

vyšší podíl než v Argentině či Brazílii. Stejně tak je známo, že během obou světových 

válek odcestovaly až stovky německých Chilanů, aby se jako dobrovolníci přihlásili ke 

službě v německé armádě.188 

Přímé „koketování“ německých Chilanů s nacismem odráží mj. německy vydávaný 

tisk v Chile. Ten se přirozeně ocitl pod značným náporem nacistické infiltrace snažící se 

jej zcela ovládnout a sjednotit pod svou ideologií, kdy by skutečnost německého původu 

automaticky znamenala také národně-socialistický světonázor.189 Periodika jako Deutsche 

Zeitung für Chile, Deutschen Monatshefte für Chile a i dodnes vycházející Cóndor 

nešetřila chválou Třetí říše a mnohdy nacistickou politiku otevřeně podporovala.190 V 

týdeníku Cóndor, který je dodnes hlavním periodikem německo-chilské komunity, se např. 

roku 1939 objevil článek označující Adolfa Hitlera jako „největšího Němce naší 

epochy“191, jenž všem Němcům, tedy i těm chilským, znovu daroval jejich vlast. Roku 

1932 se např. v Deutsche Zeitung objevil „názor“ vyzývající chilské Němce: „Buďte hrdí, 

že jste Němci. A buďte hrdí, že jste národní socialisté.“192 

Stejně tak však v Chile ve třicátých a čtyřicátých letech běžně vycházela zhruba 

desítka exilových periodik s přirozeně výrazně protinacistickou orientací. Byl to důsledek 

nového německojazyčného exodu do Chile, kam po roce 1933 odešlo 9-13 tisíc německých 

                                                 
187 Srov. např. Wojak, Exil in Chile, 130. Podobné statistiky jsou nicméně značně problematické, neboť řada 
z nich směšuje vícero hodnot. Wojak uvádí, že z celkových 9000, avšak Reichsdeutschen, tj. s dosud platným 
říšským občanstvím žijících v Chile, se přes 11% stalo členy NSDAP. Zůstává tedy otázkou, kolik z tzv. 
Deutsch-Chilenen, tedy chilských Němců, bylo zahrnuto do podobných statistik. 
188 Přestože chilské úřady tuto „iniciativu“ svým občanům striktně zakazovaly. 
189 „Gleichschaltung des Deutschtums“ 
190 Přirozeně vycházely též listy vydávané přímo místní organizací NSDAP-AO či jinými spřátelenými 
spolky jako byl Der Chiledeutsche, Der Westküstenbeobachter  či Die Warte, které se přirozeně k NS hlásily 
již ze své podstaty.  
191 Condor, č.19/20, 15.dubna 1939. 
192 Christel Krause Converse, „The Rise and the Fall of Nazi Influence Among the German-Chileans“ (PhD. 
diss., Georgetown University, 1990), 148. 
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občanů židovského původu a stovky politických emigrantů.193 Listy vydávané tímto 

exilem, např. Deutsche Blätter, kam mj. přispívali i oba chilští držitelé Nobelovy ceny za 

literaturu Pablo Neruda a Gabriela Mistral, vytvářely zajímavou protiváhu místnímu tisku 

chilských Němců, v němž převládaly pronacistické sympatie. Fakt této zvláštní 

koexistence obou nesmiřitelných proudů dokazuje zároveň značnou míru široké tolerance 

tehdejší chilské vlády.194 Na druhé straně však nelze opomenout, že nejčtenější chilské 

deníky po celou dobu války téma židovské emigrace z Německa prakticky zcela 

ignorovaly. Také zde se projevily obavy chilských elit ze zatížení vzájemných vztahů.195 

Problematika nacismu má nejen pro dějiny německé komunity v Chile, ale též pro 

samotné chilské národní dějiny 20. století značný význam s řadou specifik. Vedle 

fenoménu poválečného Chile, jako jednoho z notoricky známých jihoamerických útočišť 

uprchlých nacistů, je možné sledovat propojení a vzájemné sympatie chilských a 

německých armádních kruhů (pocházející již z doby vilémovského Německa), 

markantního vlivu německého militarismu, jeho vypjatých konzervativních hodnot a 

autoritářských tendencí v kombinaci s šovinismem a extrémním antagonismem vůči 

politické levici vlastní nacismu. Budoucí společenský a politický vývoj Chile byl těmito 

prvky krutě zasažen v podobě vzniku nové generace důstojníků, jejichž světonázor a 

hodnoty byly často formovány právě těmito vlivy a historickými zkušenostmi, nejlépe 

zosobněné v osobě generála Augusta Pinocheta (nar. 1915, roku 1933 vstoupil do 

armády).196 

Pro německou krajanskou komunitu pak znamená období národního socialismu, 

nepochybně též vzhledem k pronacistickým sympatiím její značné části, trvalé stigma 

(nejen) v očích chilské veřejnosti (bez konkrétních, např. existenčních následků). Mediálně 

vděčné zprávy o uprchlých nacistech žijících v regionech tradičně osídlených německou 

komunitou či jejich dnes již prokázané aktivity v tzv. Colonia Dignidad přirozeně 

                                                 
193 Problematika německo-židovské emigrace v Chile je nejnověji zpracována např. v této publikaci: Eva 
Goldschmidt Wyman, Escaping Hitler: A Jewish Haven in Chile (Alabama: The University of Alabama 
Press, 2013). 
194 Lieselott Maas, Handbuch der deutschen Exilpresse 1933-1945 (München/ Wien: Lämmert, Eberhard, 
1976), 15. Zároveň však Chile nastolilo v průběhu 30. let poměrně striktní imigrační politiku stanovujíc řadu 
obtížně splnitelných podmínek; příčiny je možné hledat v hospodářské krizi i v otázce náboženství, kdy se 
tato převážně katolická země bránila přílivu osob jiného vyznání. Benevolentnější přístup vůči židovským 
uprchlíkům z Německa zvolili prezidenti tzv. vlád Lidové fronty vládnoucí v Chile od roku 1938. Nicméně 
konečný počet přijatých emigrantů (9-13 tisíc) je beztak velmi vysoký.  
195 Wojak, Exil in Chile, 119- 126. 
196 Dieter Nohlen a Detlef Nolte, „Chile“ in Handbuch der dritten Welt. Band 2: Südamerika. eds. D. Nohlen/ 
F. Nuscheler. Bonn, 1995), 277- 338, 289. 
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v poválečných desetiletích ještě zvýšily míru konotací spojujících chilské Němce 

automaticky s nacismem a Třetí říší.  

 

4. MEZI BONNEM A VÝCHODNÍM BERLÍNEM:  
Vztahy Chile se SRN a NDR ve studené válce (1949-89) 

 
Skutečnost, že se Santiago po vzniku obou německých států rozhodlo navázat 

diplomatické vztahy přednostně právě se západoněmeckým Bonnem, vycházela zejména z 

tehdejšího vnitropolitického kontextu v Chile a z mezinárodní situace. Prezident Gabriel 

González Videla197, v jehož první vládní koalici zasedli roku 1946 kromě zástupců 

Liberální strany také tři komunističtí ministři, uskutečnil o dva roky později zásadní obrat 

na domácí i zahraničněpolitické scéně.198 Roku 1948 byl Videlovým kabinetem vyhlášen 

tzv. Zákon na ochranu demokracie199, jímž byla Komunistická strana Chile postavena na 

celé jedno desetiletí mimo zákon a politickou soutěž. Levicová scéna byla značně 

ostrakizována, zřizovaly se dokonce internační tábory pro politickou opozici a odborové 

předáky. Známí voliči levice byli předem odstraněni z volebních seznamů.200  

Dosud neexistuje jasná shoda v tom, jaký byl onen rozhodující impuls, jenž Videlovu 

vládu přiměl nastolit takto represivní politiku.201 Bezpochyby jeden z nejvýznamnějších 

faktorů však představovala přituhující studenoválečná atmosféra, jejímž průvodním jevem 

se na americkém kontinentu stal vypjatý antikomunismus přelévající se ze Spojených států 

do jednotlivých zemí latinskoamerického regionu. Chile se svými konzervativními elitami 

nebylo pochopitelně žádnou výjimkou.202 Významně narůstal též podíl severoamerických 

                                                 
197 Gabriel González Videla – v pořadí třetí z prezidentů vládnoucí Radikální strany (1938-1952) zastával 
prezidentský úřad v letech 1946-1952, období jeho vlády poznamenala mezinárodní situace prohlubující se 
studené války, což mělo značný vliv na domácí politickou scénu i zahraniční politiku Chile. Roku 1948, 
kromě vydání tzv. Zákona na obranu demokracie, jímž byla Komunistická strana postavena mimo zákon, 
rozvázala Videlova vláda diplomatické vztahy se SSSR a s ostatními státy východního bloku. 
198 Jiří Chalupa, Chile. Stručná historie států (Praha: Nakladatelství Libri, 2006), 76-78. 
199 Zákon na ochranu demokracie (Ley de Defensa Permanente de la Democracia) Zákon č. 8.987 obecně 
nazývaný jako Ley Maldita neboli “proklatý, zatracený zákon”, byl oficiálně vyhlášen 3.září 1948 
200 Chalupa, Chile, 78. 
201 Jako další možné důvody tohoto vývoje se uvádí mj. neshody ve vládní koalici a nemožnost dojít ke 
společnému konsensu především vinou neústupné PCCh, dále obavy z její rostoucí moci (ve volbách do 
obecních zastupitelstev roku 1947 obsadila 3. místo se ziskem 16,5% hlasů. Definitivně byl tento zákon 
zrušen až roku 1958. 
202 Kromě toho administrativa amerického prezidenta Harryho Trumana již před rokem 1948 na chilskou 
vládu přímo naléhala, aby byl schválen podobný zákon proti komunistům.  
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investic do chilského hospodářství, což dále zvýrazňovalo vliv Washingtonu na 

vnitropolitický vývoj Chile.203 

Konzervativní a ostře vyhraněný antikomunistický kurs chilské domácí politiky 

pokračoval také během padesátých a poloviny šedesátých let. Tato konstelace přirozeně 

nahrávala tomu, že roku 1949 pod kuratelou demokratického Západu ustavená Spolková 

republika Německo, byla chilské administrativě nepoměrně blíže než ve stejném roce 

založený východoněmecký „stát dělníků a rolníků“. Chilské orientaci na Bonn napomáhala 

v první polovině padesátých let taktéž německá komunita. SRN pozitivně těžila ze 

skutečnosti, že chilští Němci, prakticky bez výjimek a s prostou samozřejmostí, přijali 

právě západní Německo jako jediný legitimní nástupnický stát své poražené a okupované 

staré vlasti. Vzhledem k převažujícímu konzervativnímu založení německé krajanské 

komunity a především výrazné averzi vůči marxismu spolu s pronacistickými sympatiemi 

tento postoj příliš nepřekvapí. 

Chilským státem iniciované represe, kterým byla během války vystavena většina 

podniků, obchodních společností či bank německého původu (včetně občanů samotných) 

postižených obchodním bojkotem diktovaným Spojenci (podobně jako během první 

světové války prostřednictvím tzv. černých listin, seznamů), přímou konfiskací majetku či 

jinou formou plošné diskriminace, se podařilo urovnat již během několika poválečných let. 

Západoněmecká diplomacie jednala v těchto případech velmi citlivě a většinou se 

napravení takových křivd spáchaných německých občanech v zahraničí ani nedomáhala. 

Jednoduše převážil pragmatismus a neochota zatížit rodící se zahraniční politiku mladé 

Bonnské republiky novými konflikty vycházejících ze stínů temné minulosti. Své občany 

či jejich potomky tak Bonn raději odškodnil z vlastních prostředků, než aby tím ohrozil 

kvalitu obnovovaných styků.204  

První mezistátní dohodu uzavřel západoněmecký stát s Chile již roku 1951205, tedy 

ještě před podpisem tzv. Deutschlandvertrag206, jíž západní Německo nabylo zpět velkou 

                                                 
203 Srov. Sater, Chile and the United States, 108-124; David Rock, ed. Latin America in the 1940s: War and 
Postwar Transitions. (Berkeley: University of California Press, 1994); Gabriel Salazar a Julio Pinto, Historia 
contemporánea de Chile III. La economía: mercados empresarios y trabajadores. (Santiago: LOM 
Ediciones, 2002).  
204 Srov. Wolf Grabendorff, „Germany and Latin America: A Complex Relationship“, Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs 35, č. 4 (1993-1994), s. 43-100, http://www.jstor.org/stable/165955   
(staženo 24.4. 2013). 
205 Smlouva o vzájemném obchodu a dodatky – Tratado de Comercio y Notas adicionales - uzavřena mezi 
SRN a Chilskou republikou v Hamburku 2. února 1951.  
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část své suverenity a s řadou pravomocí v utváření své zahraniční politiky. Také v případě 

navazování diplomatických vztahů s Chile tak Bonn postupoval klasickou formou své 

politické strategie, kdy určitým předvojem či promotérem zahraniční politiky SRN byly 

hospodářské a obchodní styky (otevírání obchodních misí a až poté oficiálních 

zastupitelských úřadů). Diplomatické vztahy se SRN obnovilo Chile roku 1952 po téměř 

desetileté odmlce.207 Funkci prvního poválečného západoněmeckého velvyslance 

v Santiagu vykonával do roku 1959 Carl R. von Campe.208 Vztahy Bonnu a Santiaga se 

dostaly na standardní mezistátní úroveň již v polovině padesátých let.209 (např. pro chilské 

studenty se západní Německo a jeho univerzity stalo záhy žádanou studijní destinací). A 

jak napovídá též poznámka západoněmeckého velvyslance v Santiagu de Chile von 

Campeho, který ve své „svodce“ roku 1956 zhodnotil, že: (…) „Chilské veřejné mínění je 

(západnímu) Německu momentálně nakloněno tak, jako nikdy předtím.“ 210 

                                                                                                                                                    
206 Deutschlandvertrag neboli „Smlouva o vztazích mezi SRN a třemi mocnostmi“ (Bonner Vertrag), byla 
uzavřena v květnu 1952 (v platnost vstoupila nicméně teprve po dalších úpravách roku 1955) a rušila 
okupační status, čímž SRN získala plnou pravomoc suverénního státu ve svých vnitřních i vnějších 
záležitostech, některé pravomoci si nicméně západní Spojenci ponechali. Smluvní strany se mj. zavázaly 
usilovat o znovusjednocení Německa a podepsání mírové smlouvy pro celé Německo.  
207 Přerušené vztahy od 20. ledna 1943. 
208 Carl von Campe (1894-1977) - od roku 1921 kariérním diplomatem a od roku 1950 poslancem za 
koaličního partnera CDU - Deutsche Partei - během jejího prvního angažmá ve spolkovém kabinetu. Jako 
řada zaměstnanců poválečné diplomacie SRN, také on byl bývalým členem NSDAP, přičemž o jeho 
denacifikaci neexistují bližší záznamy. 
Maria Keipert (Red.): Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871–1945. 
(Schöningh, Paderborn u. a.: Auswärtiges Amt, Historischer Dienst. Band 1: A–F., 2000) 
209 Např. roku 1954 podepsaly obě země Smlouvu o turistickém ruchu, jejíž dodatky byly potvrzeny o rok 
později v západním Berlíně.  
210 Fermandois, Mundo y Fin de Mundo, 266-67 (vlastní překlad autora).  
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4.1.  NDR a Latinská Amerika: důsledky Hallsteinovy doktríny211 
 

Zásadním faktorem zahraničněpolitické převahy SRN v Latinské Americe byl 

nekompromisní postoj Bonnu vůči NDR, jíž mezinárodněprávní legitimitu až do 

šedesátých let zpochybňovala. Bonn si od počátku existence SRN nárokoval právo hovořit 

a aktivně vystupovat v mezinárodních záležitostech za všechny Němce na obou stranách 

železné opony. Východní Německo vzhledem k tomu, že jeho vláda nevzešla ze 

svobodných demokratických voleb, jako tomu bylo v SRN, odmítala západoněmecká 

reprezentace až do roku 1969 de iure uznat. Toto právo, tzv. Alleinvertretungsanspruch, 

Bonnu navíc přiznávali jeho západní Spojenci a bylo integrální součástí zmíněné 

„Smlouvy o vztazích mezi SRN a Třemi mocnostmi“ (Deutschlandvertrag), která 

vstoupila v platnost 5. května 1955.212 

Východoněmecký režim se tak až do konce šedesátých let musel smířit s pro něj 

nepříjemným faktem vlastní mezinárodní izolace, k níž velkou měrou přispěla striktní 

doktrína státního sekretáře spolkového ministerstva zahraničí Waltera Hallsteina.213  Tato 

nekompromisní politika SRN se ukázala být v mnoha ohledech, i přes častou kritiku 

                                                 
211 Téma východoněmecké ZP vůči regionu LAC patří v současné německé historiografii dosud spíše k méně 
probádaným oblastem dějin NDR a zatím mu byla věnována pozornost nanejvýš v rámci velkých syntéz 
sumarizujících ZP NDR (např. Joachim Scholtyseck, Die Außenpolitik der DDR, München: Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag GmbH, 2003; Hermann Wentker, Außenpolitik in engen Grenzen. Die DDR im 
internationalen System 1949-1989, München: R. Oldenbourg Verlag, 2007 či Siegfried Bock; Muth, Ingrid; 
Schwiesau, Hermann, Alternative deutsche Außenpolitik? DDR-Außenpolitik im Rückspiegel II., Berlin: LIT 
Verlag, 2006) nebo studií pokrývajících pouze starší období existence NDR (např. Ingrid Muth, Die DDR-
Außenpolitik 1949-1972. Inhalte, Strukturen, Mechanismen. Berlin, 2000).   
Hlavním důvodem této absence byl dosud částečně komplikovaný přístup k primární zdrojové základně; akta 
východoněmeckého Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten byla převedena pod spolkové ministerstvo 
zahraničí, kde však podléhají 30-leté lhůtě utajení, na rozdíl od zpřístupněných materiálů z centrálního 
stranického archivu SED (Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR, Zentrales 
Parteiarchiv). Teprve počínaje rokem 2000 tak mohlo být zahájeno zpracování období po roce 1970, které je 
stěžejní nejen pro působení NDR v zemích Třetího světa, tj. i Latinské Ameriky. Problematice se tak zatím 
věnovali vědci mající k dispozici omezenou zdrojovou základnu, např. Raimund Krämer; Erhard Crome, 
„Die verschwundene Diplomatie: Rückblicke auf die Außenpolitik der DDR“, WeltTrends, 1997, č. 1; 
Krämer, „De una diplomacia desaparecida. La política exterior de la RDA y sus relaciones con América 
Latina“ Estudios Internacionales 110, 1995; Krämer, „Zwischen politischem Kalkül und revolutionärer 
Romantik. Zu den Beziehungen der DDR mit Süd- und Mittelamerika“, Lateinamerika-Nachrichten 287, 
1998, dostupné z: <http://www.lateinamerikanachrichten.de/index.php?/artikel/2248.html>    
212 Stephan Bierling, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen 
(München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005), 100-104. 
213 Pojmenování se této zahraničněpolitické doktríně dostalo sice po státním sekretáři ministerstva zahraničí 
z let 1951-1958 Walteru Hallsteinovi (CDU), nicméně ve skutečnosti byla tato politika dílem Wilhelma 
Greweho, vedoucího politického odboru na západoněmeckém ministerstvu zahraničí. 
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zejména ze strany sociálně-demokratické opozice, velmi efektivní, když Bonn plně využil 

své politické a postupně zejména hospodářské převahy. Právě Hallsteinova doktrína tak 

měla za následek tu skutečnost, že ve strategických koncepcích východoněmeckého režimu 

padesátých a šedesátých let Latinská Amerika jako region téměř nefigurovala. Ve zprávě 

ministerstva zahraničí NDR (MfAA) z roku 1957, analyzující možnosti východního Berlína 

v zahraničněpolitických záležitostech, nejsou o latinskoamerickém regionu k nalezení 

žádné zmínky, neboť tamní státy oficiálně existenci druhého německého státu 

neuznávaly.214 Bonn byl navíc při své konjunktuře padesátých let (Wirtschaftswunder) 

příliš atraktivní obchodní partner na to, aby si země tzv. třetího světa troufly Hallsteinovu 

doktrínu porušit a riskovat tak vypovězení vztahů ze strany SRN.215 

Přesto mezi NDR a Latinskou Amerikou, Chile nevyjímaje, jisté kontakty přirozeně 

existovaly. Nefungovaly ovšem na tradiční mezistátní úrovni s přítomností 

velvyslaneckých zastoupení. Východoněmečtí diplomaté usilovali, pokud daná země 

nebyla ochotna podstoupit riziko rozvázání vztahů se SRN a zdráhala se tak Východní 

Berlín uznat de iure, alespoň o faktické uznání a spolupráci.  Za tímto účelem využívala 

NDR různé kanály. Podobně jako v případě SRN byly obchodní mise prvním krokem na 

cestě k získání vlastní zahraničněpolitické suverenity. První se začínaly nenápadně 

objevovat koncem padesátých let a leckde disponovaly privilegii na úrovni klasického 

diplomatického zastoupení. Jiný způsob zprostředkování diplomatických styků NDR 

s Latinskou Amerikou se realizoval prostřednictvím jihoamerických zastoupení v Praze, 

Moskvě nebo Ženevě.216 Až do roku 1971 si SRN nicméně tento monopol na zahraniční 

politiku vůči Latinské Americe dokázala bez problémů udržet. Žádný stát, s výjimkou 

Kuby, se totiž Hallsteinově doktríně neodhodlal vzepřít.217  

                                                 
214 Raimund Krämer, „De una diplomacia desaparecida. La política exterior de la República Democrática 
Alemana y sus relaciones con América Latina” Revista Estudios Internacionales, roč. 28, č. 110 (1995): 174-
197 http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewArticle/15328 (staženo 27.4.2013).  
215 Mnohdy nesmlouvavý západoněmecký postoj ilustruje výrok tehdejšího předsedy Spolkového sněmu 
Eugena Gerstenmaiera, který při své oficiální návštěvě Brazílie roku 1960 prohlásil:  
„Bohužel bychom byli nuceni, pokud byste se rozhodli uznat NDR, okamžitě s vaší zemí přerušit veškeré 
styky.“ (Krämer, „De una diplomacia desaparecida“, 174-197, vlastní překlad autora) 
216 Ibid., 174-197. 
217 Kuba se stala pro Východní Berlín nejdůležitějším záchytným bodem v  oblasti již z povahy skladby 
režimů, které vládly v ostatních zemích regionu. Ohlas kubánské revoluce a její vývoz rezonoval v oblasti 
natolik, že byla přirozeně atraktivním subjektem, a to nejen v očích Moskvy. 13. září 1959 schválilo politické 
byro SED tzv. „směrnici pro rozvoj vztahů s Republikou Kuba“ a bylo rozhodnuto o zřízení zvláštního 
odboru pro jižní Ameriku v rámci ministerstva zahraničí. V srpnu 1960 již NDR navázala diplomatické styky 
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4.2. Chilsko-západoněmecké vztahy: role křesťanské demokracie 
 

Zajímavý náboj i obsah dostaly vzájemné vztahy SRN a Chile během let šedesátých, 

kdy v obou zemích zasedly křesťanskodemokratické kabinety.218 CDU a chilská 

Democracia Cristiana219 se v této éře velmi sblížily, zejména díky práci a aktivitám 

Konrad Adenauer Stiftung v Chile.220 Spolupráce i nadstandardní vztahy těchto stran 

přetrvávají do současnosti.  

Eduardo Frei Montalva, který se roku 1964 jako vůbec první křesťanský demokrat 

stal chilským prezidentem, obecně usiloval o politické přiblížení se starému kontinentu. 

Frei spatřoval v západoevropské křesťanské demokracii vhodný model, jenž by byl 

aplikovatelný nejen v Chile, ale i celé Latinské Americe.221 Věren své politické 

umírněnosti, zvolil tedy jakousi střední cestu mezi zahraničněpolitickou orientací svého 

předchůdce v úřadu - konzervativního prezidenta Jorge Alessandriho (blízké vztahy 

s USA, investiční pobídky, otevřený trh, ekonomický liberalismus) - a později svého 

nástupce Salvadora Allendeho (přátelské vztahy se SSSR, Kubou, zestátnění těžkého 

průmyslu, větší role a přímé zásahy státu). Tuto filosofii „třetí cesty“ ilustruje též způsob 

zahájení Freiovy prezidentské kampaně roku 1963, kdy postupně podnikl cesty do USA, 

Evropy i SSSR. Záměrem bylo demonstrovat vůli provádět otevřenou politiku, jež by byla 

schopna překonávat ideologické antagonismy.222 

Prezidentu Freiovi, který měl po otci švýcarsko-německé kořeny, imponovaly 

dosavadní úspěchy západoněmecké CDU, zejména pak sociálně citlivá vyváženost 

socioekonomického modelu v SRN, jenž kombinoval volný trh s regulativní funkcí státu. 

                                                                                                                                                    
s kubánským režimem Fidela Castra, což pro východoněmeckou diplomacii tehdy představovalo ohromný 
triumf. 
218 V SRN vládla CDU od roku 1966 ve Velké koalici spolu s SPD. 
219 Partido Demócrata Cristiano (PDC) – chilská křesťansko-demokratická strana 
220 V červnu 1962 navštívili Chile dva vysoce postavení straničtí funkcionáři západoněmecké CDU Heinrich 
Gewandt a Dr. Peter Molt, kteří se mj. sešli s tehdejším senátorem Eduardo Freiem Montalvou a dalšími 
představiteli chilské křesťanské demokracie. Byl to přímý počátek řady aktivit nadace KAS v Chile. 
K navázaní dialogu však došlo již koncem 50. let, kdy se na bližší spolupráci a solidaritě dohodli K. 
Adenauer a Eduardo Frei, který roku 1959 SRN osobně navštívil. Chile se stalo jedním z prvních mostů pro 
aktivity CDU v Latinské Americe a chilská PDC jakýmsi prostředníkem této výměny. 
Wilhelm Hofmeister, „Die deutschen Christdemokraten und Chile“, KAS-AI, 7/04, 1995, 22-49. 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_5154-544-1-30.pdf (staženo 15.4.2013)    
221 Mario Fernández Baeza, „Chile: hitos de medio siglo solidario“. Desarrollo y cooperación internacional. 
Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C. roč. XXIX, č. 2 - červen, 
2012: 39-58. http://www.kas.de/wf/doc/kas_32240-1522-1-30.pdf?120928192702 (staženo 28.4. 2013) 
222 Cristián Gazmuri, Eduardo Frei Montalva (Santiago de Chile: Editorial Aguilar, 2000), 542. 
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V podobném modelu Eduardo Frei spatřoval naděje a možnosti zmobilizovat ideologicky 

blízké umírněné středové strany napříč jižní Amerikou s politickým programem 

vycházejícím ze  západoevropských zkušeností. V západní Evropě se mj. v šedesátých 

letech obecně zvyšoval zájem o latinskoamerický region, zejména pak v liberálních a 

levicových kruzích.223  Krátce po svém zvolení roku 1964 napsal Frei tehdejšímu kancléři 

Ludwigu Erhardovi, otci západoněmeckého hospodářského zázraku, následující:  

 

„Úkol, jehož bychom v Chile chtěli dosáhnout, si na nás bude žádat obrovské úsilí. 
V žádném případě však v tomto zápase nemůžeme uspět, pokud bychom se nemohli 
spolehnout na podporu velkých národů. A právě (západní) Německo by zde mělo zaujmout 
jednu z předních pozic. Nejen kvůli ideologické blízkosti našich platforem, které 
v současnosti vládnou v našich zemích, a které tak úspěšně budují zcela nové způsoby 
mezinárodní solidarity. Německo pro nás znamená především zosobnění nevídaného 
hospodářského a sociálního pokroku v souladu se svobodou a demokracií, při zapojení 
naprosté většiny společnosti.“224 

 

Freiova křesťanskodemokratická administrativa šedesátých let225 si podle podobných 

vyjádření slibovala od spolupráce a pomoci, kterou by zemi poskytlo právě západní 

Německo, opravdu mnohé. 226  Ani západoněmecká CDU však neskrývala své sympatie 

vůči svému chilskému protějšku, i s ohledem na početnou a vlivnou německou komunitu, 

která je v Chile, jak již bylo zmíněno, tradičně konzervativní. Roku 1964 Chile poctil svou 

návštěvou tehdejší spolkový prezident Heinrich Lübke, aby podpořil Eduarda Freie a jím 

připravované politické a společenské reformy (v Chile šlo zejména o palčivou otázku 

pozemkové reformy). Ve své úvodní řeči Lübke zdůraznil západoněmeckou podporu Chile 

a prohlásil, že „Chile svými pevnými spirituálními a kulturními vazbami neoddělitelně 

náleží k Západu“.227  

Podobnou rétoriku vítala PDC pochopitelně s otevřenou náručí. V září 1964 během 

slavnostního přijetí západoněmeckého velvyslance v prezidentském paláci La Moneda se 

Frei např. nechal slyšet, že nyní bude mít západoněmecké zastoupení v Santiagu mnoho 

práce, poukazuje na plánované rozšíření chilsko-západoněmecké spolupráce.228 Kancléř 

                                                 
223 Fermandois, Mundo y Fin de Mundo, 266-67. 
224 Ibid., 304-305. (vlastní překlad autora) 
225 Eduardo Frei zastával prezidentský úřad Chile v letech 1964-1970. 
226 Srov. Mario Fernández Baeza, „Eduardo Frei Montalva: un estadista cristiano”. In: Integración, 
democracia y desarrollo. El legado de Eduardo Frei para el humanismo cristiano. (Santiago de Chile: FEF - 
CDC – KAS, 2011). 
227 Fermandois, Mundo y Fin de Mundo, 310. (vlastní překlad ze španělštiny) 
228 Ibid., 310. 
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Ludwig Erhard se pak Freiovi roku 1965 při jedné příležitosti údajně svěřil, že Kennedy s 

Johnsonem jej (Erharda) již dříve požádali, zda by západní Německo mohlo více přispět a 

pomoci v Latinské Americe, které hrozí reálné nebezpečí komunistické nákazy. Úspěch a 

entusiasmus kubánské revoluce rezonovaly v té době nejen v celé Latinské Americe. 

Erhard měl však tehdy dokonce prohlásit, že dle něj neexistuje toliko rozdíl mezi 

umírněným socialismem a marxismem, pokud podobně jako německá SPD takové strany 

přijmou a uznají nenahraditelnost tržní ekonomiky a ekonomických svobod.229 

 

4.3.  Chilsko-východoněmecké vztahy: přirozený spojenec Allende? 
 

Neohrožená monopolní pozice Bonnu, coby jediného zástupce německé politiky 

v latinskoamerickém regionu, začala postupně erodovat s vnitropolitickými změnami 

v SRN i vývojem mezinárodního situace. V polovině šedesátých let doznívala dvacetiletá 

éra vlády CDU. Proces vyvrcholil roku 1969 sestavením sociálně-liberálního kabinetu a 

zvolením dosavadního ministra zahraničí a dlouholetého starosty západního Berlína 

Willyho Brandta spolkovým kancléřem. S příchodem tohoto progresivního politika a jeho 

blízkého spolupracovníka Egona Bahra byla definitivně přehodnocena také v nových 

poměrech již dosti nevyhovující Hallsteinova doktrína.230 Plán Brandtovy administrativy 

navázat prostřednictvím tzv. Ostpolitik revidovat vztahy SRN se zeměmi socialistického 

tábora, současně naskytl daleko širší škálu možností pro diplomatické „rozkročení“ NDR.  

Jedním z článků politiky usilující o mezinárodní ukotvení východoněmeckého 

režimu byla kromě několika zdařilých jednání na Blízkém Východě231 též diplomatická 

ofenziva v Latinské Americe. Její základy byly položeny navázáním diplomatických styků 

                                                 
229 Fermandois, Mundo y Fin de Mundo, 310-311.  
Patrně s odkazem na toto Erhardovo sdělení, Frei požádal starého kancléře, aby Evropa podpořila rozvoj 
Latinské Ameriky především šířením demokratického povědomí prostřednictvím stipendií, univerzitních 
výměn či stáží. Demokratické strany jihoamerického subkontinentu se měly dle Freiovy vize sjednotit a 
navázat vztahy s ideologicky spřízněnými stranami v Evropě. Díky těmto dobrým vztahům mezi 
západoněmeckou CDU a chilskou křesťanskou demokracií studovalo v sedmdesátých a osmdesátých letech 
na západoněmeckých univerzitách množství chilských studentů. Tito absolventi po návratu demokracie do 
Chile roku 1990 představovali značnou část nových politických a diplomatických elit země. 
230 Werner Kilian, Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der DDR 1955–
1973, aus den Akten der beiden deutschen Außenministerien. (Berlin: Duncker & Humblot, 2001), 313-353. 
231 Např. návštěva Waltera Ulbrichta v Egyptě roku 1965, která se stala prvním malým diplomatickým 
úspěchem NDR, přestože tehdejší egyptský prezident Násir Východní Berlín nakonec de iure neuznal. Přesto 
Bonn reagoval tím, že zastavil hospodářskou pomoc Egyptu a navázal diplomatické vztahy s Izraelem. 
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s Castrovou Kubou roku 1960, přestože se jednalo zpočátku pouze o utajovaný akt.232 

Východoněmečtí představitelé však toužili tento skromný prvotní úspěch konečně 

samostatné zahraniční politiky rozšířit i o další země subkontinentu. Tento kurs je možné 

zasadit do širší koncepce východoněmecké diplomacie, která se od počátku šedesátých let 

stylizovala do role obhájce utlačovaného třetího světa a promotéra revolučního boje proti 

neokolonialismu a imperialismu. Za romantickou fasádou se pochopitelně skrývaly 

konkrétní politické, hospodářské a ideologické cíle.233 

Těmto zahraničněpolitických snahám NDR nahrávala výbušná revoluční atmosféra, 

jež v této éře rezonovala, stejně jako v ostatních částech rozvojového světa, celou 

Latinskou Amerikou. S cílem podnítit v určitých kruzích východoněmeckého režimu 

zájem o tento region, organizovala se v šedesátých letech řada aktivit, jako byly různé 

besedy a semináře na univerzitách v NDR. Zde se debatovalo většinou o situaci a stavu 

kapitalismu v Latinské Americe a možnostech jeho demontáže, které se nabízely.234 Např. 

počátkem šedesátých let popisoval východoněmecký náměstek ministra vnitra Georg Stibi 

situaci v zemích Latinské Ameriky jako „velmi výbušnou“ směřující k 

„antiimperialistickému národnímu boji“ za „druhou nezávislost“ těchto národů:235  

 

„Napjaté vztahy latinskoamerických národů se severoamerickým imperialismem, obrovské 
sociální rozdíly a existence komunistických stran i jiných silných socialistických hnutí, to 
vše nám skýtá slibný vývoj.“236 

 
Pro Východní Berlín příznivý vývoj v bilaterálních vztazích s Bonnem jakoby 

předznamenal další pozitivní změny (z perspektivy zahraniční politiky NDR) v Latinské 

Americe. Na podzim roku 1970 se v Chile dostala k mocit, byť s velmi těsným rozdílem a 

pod podmínkou dodržování staré liberálně-buržoazní ústavy z roku 1925,237 sjednocená 

                                                 
232 Bonn přerušil diplomatické vztahy s Kubou až v lednu 1963 poté, co Havana uznala NDR oficiálně. 
233 Srov. Georg Dufner, Chile als Bestandteil des revolutionären Weltprozesses. Die Chilepolitik der DDR im 
Spannungsfeld von außenpolitischen, ökonomischen und ideologischen Interessen 1952-1973. (Vdm Verlag 
Dr. Müller, 2008).   
234 Iván Witker, „El caso Honecker, el interés nacional y la política exterior de Chile. Contornos y trasfondo 
de un problema ´interméstico´“ Estudio. Estudios Públicos 105, 2007, 241-265.  
http://www.cepchile.cl/1_3898/doc/el_caso_honecker_el_interes_nacional_y_la_politica_exterior_de_chile_
contorno.html#.UhYBZ3_W8vk (staženo 30.3.2013)  
Nejvýznamnějšími odborníky na tento region v tehdejší NDR byli profesoři Manfred Kossok a Eberhard 
Hackethal, kteří založili na Univerzitě Karla Marxe v Lipsku Oddělení latinskoamerických studií. 
235 Witker, „El caso Honecker..“, 241-265. 
236 Ibidem. 
237 Srov. Sofia Correa et. al., El Siglo XX Chileno (Santiago: Editorial Sudamericana, 2001): 279-299. 
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chilská levice v čele s prvním demokraticky zvoleným socialistou na světě, Salvadorem 

Allendem. Přestože Allendeho administrativa respektovala diplomatickou kontinuitu 

předchozích vlád238, přístup Chile k NDR se nástupem socialisty Allendeho výrazně 

změnil.239 Po revoluční kubánské vládě Fidela Castra to byl právě chilský středo-levicový 

kabinet, který byl NDR ochoten oficiálně uznat také de iure. V březnu 1971 kulminovala 

chilsko-východoněmecká jednání.240 

V letech předcházejících oficiálnímu navázání vztahů mezi Santiagem a východním 

Berlínem v Chile fungovala tzv. Společnost přátelství Chile a NDR (Sociedad de Amistad 

Chile-RDA - Freundschaftsgesellschaft Chile-DDR). Ředitelem této instituce byl od konce 

padesátých let socialista Osvaldo Puccio Giesen, tajemník tehdejšího senátora Allendeho a 

také významný obchodník dovážející do Chile východoněmecké produkty. Již během 

prezidentského období křesťanského demokrata Eduarda Freie (1966) byla v Santiagu 

otevřena malá obchodní kancelář podporující hospodářskou spolupráci NDR s Chile.241 

Taktéž díky vlivu a kontaktům tohoto obchodníka se východoněmeckým emisarům dostalo 

roku 1970 u prezidenta Allendeho velmi vstřícného a ochotného přijetí.242 Allende také 

východnímu Berlínu okamžitě potvrdil relevanci svých předchozích výroků a nabídl 

uzavření bilaterálních vztahů na oficiální bázi. K tomuto aktu došlo dne 16. března 1971, 

kdy protokol v Berlíně podepsal za chilskou stranu Alcides Leal Osorio a Otto Winzer za 

NDR. Chile se tím stalo 28. zemí, která de iure uznala NDR (po Kubě teprve druhou zemí 

západní polokoule).243 

Chile mělo eminentní zájem zejména na technologicko-vědecké spolupráci s NDR 

vzhledem ke svému nerostnému bohatství a mědi. S tím úzce souvisely důlní technologie a 

zejména chemický průmysl, tedy odvětví, v nichž se východoněmecké produkty rovnaly 

světové špičce. Na druhou stranu však největším odběratelem chilské mědi bylo západní 

                                                 
238 Rozhodně nebyla na diplomatickém poli tak radikální jako později režim vojenské junty. 
239 Srov. Georg Dufner, Chile als Bestandteil des revolutionären Weltprozesses. Die Chilepolitik der DDR im 
Spannungsfeld von außenpolitischen, ökonomischen und ideologischen Interessen 1952-1973. (Vdm Verlag 
Dr. Müller, 2008); Inga Emmerling, Die DDR und Chile (1960-1989). Außenpolitik, Außenhandel und 
Solidarität (Berlin: Christoph Links Verlag, 2013), 68-190. 
240 Krämer, "De una diplomacia desaparecida.“, 174-197. 
241 Witker, „El caso Honecker“, 241-265.    
242 Dalším z advokátů rozvíjejících se hospodářských vztahů NDR s Chile byl obchodní zástupce Harry 
Spindler, který v chilských levicových kruzích vytvořil síť kontaktů, na něž posléze východoněmecká 
diplomacie navázala. 
243 Emmerling, Die DDR und Chile, 136-166;  
Open Society Archives:  http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/141-3-133.shtml   (staženo 
30.11. 2011) 
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Německo a kromě toho se Chile řadilo mezi hlavní příjemce západoněmecké rozvojové 

pomoci v jižní Americe.244 SRN také představovala v roce 1970 hlavního odběratele 

chilské produkce mědi s téměř 35 procenty, což byl větší podíl než USA.245 Za 

rozhodnutím Allendeho administrativy je tudíž nutno hledat především ideologické 

pohnutky. Spolupráce se SRN byla totiž pro Chile po materiální, kulturní i technologické 

stránce daleko výhodnější než jakkoli Allendeho středo-levicovému kabinetu sympatický 

Východní Berlín.  

Především politicky extrémnější členové Allendeho koalice Lidové fronty volali 

nicméně po navázání oficiálních vztahů s východním Berlínem již řadu let před oficiálním 

aktem. Zejména komunisté a socialisté rozvíjeli v NDR čilé styky. Tato oboustranná 

náklonnost se pozdějším exilem ještě více prohloubila. Chilský ministr zahraničí, socialista 

Clodomiro Almeyda, sám absolvent prestižního německého gymnázia v Chile (tzv. 

Colegio Alemán) roku 1971 přicestoval do východního Berlína doprovázen předními 

chilskými hudebníky. Legendární folkový zpěvák a ikona chilské levice, během 

vojenského puče Pinochetovými vojáky zavražděný Víctor Jara či hudební soubor 

Quilapayún, tehdy se svým programem nadchli mladou generaci v řadě 

východoněmeckých měst. Pro komunistické funkcionáře NDR bylo nevynucené nadšení a 

sympatie, jaké německá mládež chilským interpretům-komunistům vyjadřovala, něco zcela 

výjimečného. Atraktivita latinskoamerického revolučního hnutí působila ve ztuhlém 

policejním režimu komunistické NDR opravdu doslova jako přízrak. Otázkou samozřejmě 

zůstává, nakolik tehdy ještě východoněmecký režim vůbec nějaké ideologické nadšení od 

svého obyvatelstva vyžadoval, nebo zda se stejně jako ostatní země socialistického bloku 

pouze spokojil s tichou poslušností a loajalitou svých občanů. 

Rokem 1971 se tak z Chile stala pro NDR jakási výchozí základna k dalším 

diplomatickým aktivitám na latinskoamerickém subkontinentu. Poté, co Bonn rezignoval 

na další uplatňování Hallsteinovy doktríny, NDR navázala oficiální styky také s ostatními 

jihoamerickými státy jako např. Peru, Uruguay, Brazílie, Kolumbie, Argentina, Mexiko; 

v následujících letech tato vlna uznávání a otevírání diplomatických misí pokračovala ve 

střední Americe i Karibiku (Nicaragua, Panama, Jamajka, Granada).  

Allendovo Chile se tak symbolicky i věcně zasloužilo o to, že východoněmecký 

režim se konečně po dvaceti letech své existence dočkal určitého pocitu mezinárodní 

                                                 
244 Ibid., 191-350;  
245 Ibid. 
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integrace s potenciálem provádět vlastní zahraniční politiku a působit podobně jako 

Brežněvův Sovětský svaz aktivně hlavně v zemích Třetího světa. V osmdesátých letech 

měla NDR na celém světě celkem 123 diplomatických zastoupení. Úspěšná integrace do 

mezinárodního systému započala právě v andské republice. Dalo by se říci, že téměř až 

„srdeční záležitost“, jež pro východoněmecké elity Chile představovalo, se projevila plně 

po vojenském převratu v září 1973.246  

 

4.4. Puč 1973: Důsledky pro vztahy Chile s SRN a NDR 
4.4.1. NDR: přerušení diplomatických vztahů, podpora exilu 

Význam „chilského faktoru“ pro zahraniční politiku východního Berlína, vzájemné 

sympatie dané marxismem i řada kontaktů na osobní úrovni mezi elitami obou států 

vzbudily v NDR, při pohledu na záběry prezidentského paláce La Moneda 

bombardovaného Pinochetovými letadly, přirozeně mnoho emocí. Trvalo pouhý týden od 

začátku vojenského puče 11. září 1973, než se NDR rozhodla, stejně jako ostatní země 

socialistického tábora, vypovědět diplomatické vztahy s Chile, reprezentovaném nyní 

vojenskou juntou v čele s generálem Augusto Pinochetem. Zájmy NDR v Chile mělo 

napříště formálně spravovat rumunské zastupitelství.  

Formálním rozvázáním styků se východoněmecký režim o Chile však nepřestal 

zajímat. Na pořadu dne byla aktivní pomoc akutně ohroženým představitelům a členům 

chilské levice, která byla od prvního dne puče perzekvována a často přímo fyzicky 

likvidována. NDR okamžitě nabídla azyl asi dvěma tisícům příslušníkům levice, jimž se 

podařilo z Chile uprchnout a odcestovat do Berlína přes Helsinky, Stockholm či Frankfurt. 

Řada Chilanů našla bezprostředně po vypuknutí převratu útočiště na východoněmecké 

ambasádě v Santiagu. Do akcí na podporu chilské levice se zapojila i východoněmecká 

tajná služba Stasi, jako tomu bylo v případě záchranné operace generálního tajemníka 

Socialistické strany Chile Carlose Altamirana. Na jeho útěku z Chile se přímo podíleli 

agenti Staatssicherheit.247 

Stejně tak je třeba zmínit nepochybný ideologický rozměr této solidarity, jež NDR 

spolu s ostatními režimy socialistického tábora využila k popularizaci a legitimizaci 

vlastního systému. Allende byl stylizován do romantické ikony revolučního bojovníka 

                                                 
246 Witker, „El caso Honecker“, 241-265.    
247 Witker, „El caso Honecker“, 241-265; podrobně se této operaci věnuje např. tato publikace: Gotthold 
Schramm, Flucht vor der Junta: die DDR und der 11. September. (Edition Ost, 2005) 



64 
 

socialismu, který padl v nerovném zápase s fašistickými silami imperialismu. Chilští 

exulanti, které východoněmecký režim přivítal s otevřenou náručí a s velkou 

propagandistickou pompou, se však paradoxně brzy stali předměty bedlivého sledování 

nedůvěřivého bezpečnostního aparátu.248 

 

4.4.2. SRN: názorová ambivalence a konec jedné „moderní utopie“ 

Na rozdíl od NDR nebyly reakce v západním Německu na dramatické události 

odehrávající se v Chile zdaleka tak jednoznačné. Ve SRN přecházely tyto rezonance podle 

politické orientace od rozhořčení v levicových sektorech společnosti přes indiferentní 

vyčkávání až k dokonce chápavému přikyvování konzervativní pravice. Ta totiž s politikou 

Allendeho a jeho socialismem inspirovanými reformami společnosti a hospodářství 

většinou ostře nesouhlasila. Obecně však v SRN, stejně jako v západní Evropě, počátkem 

sedmdesátých let dosud převažovala idealisticky levicová až revoluční atmosféra. Veřejné 

mínění většinou s charismatickým Salvadorem Allendem a chilským experimentem, 

navzdory jeho nesporným stinným stránkám, sympatizovalo.249  

Bez bližších znalostí značných vnitřních problémů, s nimiž se po značnou část vlády 

Unidad Popular rozpolcená chilská politika a společnost potýkala, se v Evropě etabloval 

diskurs tzv. moderní utopie. Řada evropských intelektuálů projektovala do Chile své sny a 

ideály o sociálně spravedlivějším a demokratičtějším světě. Vznikly tak naděje, že 

spravedlivějšího uspořádání je možné i při bipolárním rozdělení dosáhnout poklidnou 

cestou, demokratickými volbami a následnými strukturálními sociálními reformami. Chile 

prizmatem těchto teorií zosobňovalo pro mnohé jakýsi první impuls rozsáhlejšího 

emancipačního procesu, jenž se měl postupně prosadit v celém rozvojovém světě. Tragické 

vyústění tohoto experimentu spolu s okázale mučednickou smrtí Salvadora Allendeho250 

vyvolalo v těchto částech západní společnosti značný šok a vlnu rozhořčení i zklamání. 

Postavě Salvadora Allendeho i jeho vládě vytvořilo nesmrtelnou romantickou a mnohdy 

nekriticky pozitivní gloriolu. 

                                                 
248 Emmerling, Die DDR und Chile, 387-476. 
249 Fermandois, Mundo y Fin de Mundo, 393. 
250 Diskuze, zda Allende opravdu spáchal sebevraždu, či zda byl zavražděn, se v chilském společenském 
diskursu objevují až do současnosti. Roku 2011 byly jeho ostatky exhumovány, aby bylo možné ověřit 
pravou příčinu smrti socialistického prezidenta. Podle obecně přijatého tvrzení se Allende zastřelil sám, 
symbolicky samopalem, jež mu při návštěvě Chile daroval kubánský revoluční vůdce Fidel Castro. 
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Západoněmecký tisk, se podobně jako v ostatních zemích západní Evropy, postavil 

převážně kriticky proti způsobu, jakým se armáda rozhodla vyřešit politickou a 

společenskou krizi v Chile. Ostře odsoudil zejména krvavé represe, četné oběti z řad 

opozice v prvních dnech a následné perzekuce spojené s rozsáhlým porušováním 

občanských a lidských práv. Renomovaný deník Frankfurter Allgemeine Zeitung byl 

jediným z předních západoněmeckých periodik, které se rozhodlo dát vojenské juntě 

určitou lhůtu tiché tolerance.251 Řada pravicových politiků SRN přikládala vinu za tehdejší 

vývoj situace v Chile především extrémním levicovým sektorům vládní koalice.252 Dle 

jejich názoru byli zejména oni zodpovědní za vystupňování nepopiratelné krize a chaosu 

v Chile, což nutně vedlo k zásahu armády coby tradičního garanta národní bezpečnosti a 

jednoty.  

Mezi politickými stranami, které v SRN otevřeně vyjadřovaly chilské juntě podporu 

a její „zákrok“ vysvětlovaly jako záchranu Chile před nebezpečím komunismu, byla 

zřetelná především bavorská Křesťanská sociální unie (CSU). Její dlouholetý předseda, 

ultrakonzervativní pragmatik Franz Josef Strauss, dokonce chilského diktátora Pinocheta 

několikrát v Chile navštívil, přestože při pozdějších návštěvách tyto cesty veřejnosti 

zdůvodňoval nutnou kontrolou demokratizace Chile.253 V ostrém kontrastu se zprvu 

jasně „propinochetovským“ postojem západoněmecké konzervativní pravice byla naprostá 

většina politického i veřejného spektra tehdejší SRN. S narůstajícím počtem chilských 

politických exulantů v Evropě, přinášejících zprávy o represáliích a hrubém porušování 

lidských a občanských práv, se nejen západoněmecká levice (zejména vládní SPD), ale 

také liberálové, univerzity, mládež, náboženské obce a většina médií postavili k vývoji 

v Chile velmi kriticky. Tento přístup se pak odrazil také v ochotném přijímání chilského 

exilu a pozdějším diplomatickém tlaku na Pinocheta ze strany SRN. 

Stále je však také míti na paměti kontext studené války, která i přes pokračující 

proces détente a vyjednávání o odzbrojení stále rozdělovala Evropu a svět.  Bonn tak nutně 

musel hledět na chilské uprchlíky, mezi nimiž bylo i mnoho militantních členů revoluční 

levice, s určitou dávkou nedůvěry až podezíravosti. Tato kontradikce mezi parlamentními 

stranami, kdy CSU a určité frakce uvnitř CDU se k Pinochetovu režimu stavěly 

                                                 
251 Fermandois, Mundo y Fin de Mundo, 428. 
252 Zejména militantnímu revolučnímu hnutí MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). 
253 Nicméně není tajemstvím, že podobně ostře antikomunisticky laděný Strauss si s Pinochetem názorově 
velmi rozuměl. Během jedné z návštěv se nechal honorovat čestným univerzitním titulem doktora práv na 
univerzitě v Santiagu de Chile a dokonce navštívil smutně proslavenou Colonia Dignidad. 
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přinejmenším shovívavě, trvala především v prvních pěti letech po pádu Allendeho. 

Postupně se začala i z těchto stran stále více ozývat kritika odkládaného předání moci 

demokraticky zvoleným zástupcům a zejména soustavného porušování lidských a 

občanských práv. Generál Pinochet nikdy pro vojensko-byrokratický režim nedosáhl 

širšího mezinárodního uznání a legitimity. Autoritativní Chile se pro většinu světa stalo 

symbolem určitého druhu tzv. „antiutopie“, tedy přímého protikladu vůči Allendeho 

experimentu, jakkoli byla vláda Lidové jednoty problematická a kontroverzní.254 

 

4.4.3. Exkurz: Chilský exil v NDR a SRN 

Odhady počtu chilských uprchlíků, kteří po 11. září 1973 z politických důvodů 

opustili svou vlast a odešli do exilu, se často velmi liší. Někteří autoři hovoří o počtu dvou 

set tisíc osob (asi 2% tehdejší chilské populace), které však následovali další 

v následujících letech během ekonomických krizí, kdy byla v Chile vinou šokových 

neoliberálních reforem zaváděných vojenským režimem obrovská nezaměstnanost.255 Jiné 

zdroje však uvádějí enormní číslo až 1,6 miliónu Chilanů, kteří odešli bezprostředně po 

vojenském puči nebo v dalších letech.256  

Východoněmecký režim projevoval z mnoha zištných i nezištných (propagandistické 

účely) důvodů pochopitelnou solidaritu s chilskou poraženou levicí. Osobní vazby, 

zejména na členy komunistické nebo socialistické strany, byly velmi silné. Ihned po puči 

umožnila NDR politický azyl řadě představitelů chilských vládních stran, jejich 

přidružených organizací (mládežnické a ženské svazy).  Tento azyl dostaly celkem asi dva 

tisíce osob, z nichž většina obdržela od komunistického režimu na východoněmecké 

poměry slušné bydlení i pracovní pozice odpovídající kvalifikaci těchto politických 

exulantů.257  

Také nejspíše díky relativně vysoké úrovni a usnadněnému začátku v cizí zemi, což 

bylo dáno privilegovaným postavením chilského levicového exilu v NDR, hodnotí 

podmínky svého vyhnanství lépe Chilané z východní strany železné opony. Přestože 
                                                 
254 Fermandois, Mundo y Fin de Mundo, 433. 
255 Thomas Wright, C.; Rody Oñate Zúñiga, „Chilean Political Exile“ , Latin American Perspectives 34, č.4, 
Exile and the Politics of Exclusion in Latin America (červenec 2007), s. 31-49, Sage Publications, Inc. Stable 
URL: <http://www.jstor.org/stable/27648032> (staženo 2.5. 2013) 
256 Katrin Neubauer, „Exilchilenen: Leben in der DDR. „Mit gepackten Koffern hinter der Tür“ , 
Lateinamerika Nachrichten 287 (květen 1998) 
<http://www.lateinamerikanachrichten.de/index.php?/artikel/2256.html> (staženo 2.5. 2013 
Část této imigrace však vycestovávala z ekonomických důvodů (zejména pozdější vlny, během 80. let). 
257 Ibidem. 
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připouští řadu omezení a nedokonalostí, která existovala v NDR ve srovnání se západní 

Evropou (mnozí chilští levicoví radikálové také po této přímé zkušenosti s reálným 

socialismem změnily svůj politický světonázor), řada z nich oceňuje možnosti studia a 

pracovních příležitostí.258 Prezident chilského krajanského Spolku Gabriely Mistral v NDR 

vyzdvihl např. vyšší míru solidarity a vzájemné sounáležitosti, jakou zažívali Chilané 

během svého exilu v NDR. Uprchlíci, kteří našli svůj druhý domov v západním Německu, 

podobné pocity většinou nesdíleli a stěžovali si na typický individualismus 

v kapitalistickém liberálním systému.259 Nicméně západoněmečtí exulanti poté měli 

určitou výhodu v možnosti lepší adaptace po návratu do své vlasti, kde se během 

Pinochetovy vlády vytvořil jeden z příkladných neoliberálních ekonomických systémů.  

Západoněmecké orgány měly zprvu vážné obavy o spolkovou bezpečnost. Zejména 

spolkové země (Sársko, Bavorsko, Bádensko-Württenbersko) odmítaly přijímat politické 

emigranty z Chile pro jejich marxistickou ideologii, neboť se obávaly další možné 

radikalizace v SRN. Atmosféra byla v sedmdesátých letech v západním Německu velmi 

rozjitřená, nejen vinou útoků ze strany Rote Armee Fraktion či palestinských teroristů.  

Spolkový sněm sice poměrně rychle posvětil pomoc všem chilským občanům, jimž 

by v jejich vlasti hrozilo nebezpečí perzekuce, a rozhodl o přijetí prvních dvou tisíc 

uprchlíků. Celkově však administrativní procedura přijímání chilských emigrantů kvůli 

složité byrokracii a spory mezi Spolkem a zeměmi trvala značně dlouhou dobu. Například 

třiadvaceti Chilanům, kterým se podařilo zachránit si během vojenského puče život útěkem 

na západoněmeckou ambasádu v Santiagu, bylo umožněno odcestovat do SRN až po 

několika měsících.260 Zásluhou vytrvalého tlaku a protestů ze strany vládní SPD, 

křesťanských nadací, nevládních organizací jako Amnesty International a Chile-Komitee, 

odborových organizací (např. Hans-Böckler-Stiftung) a západoněmeckého veřejného 

mínění byla umožněna záchrana řady pronásledovaných chilských občanů. 

  

                                                 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
260 Ilse Schimpf-Herken, „Exil zwischen Solidarität und Bevormundung. Gedanken zur Migration aus Chile 
seit 1973 und zur Chile-Solidarität zwanzig Jahre nach dem Militärputsch“, Lateinamerika Nachrichten 233 
(listopad 1993); <http://ln-berlin.de/index.php?/artikel/3508.html>  (staženo 2.5. 2013). 
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5. CHILSKO-N ĚMECKÉ VZTAHY PO ROCE 1990: 
Analýza východisek, obsahu, cílů a očekávání chilské 
diplomacie ve vztahu k SRN v nové éře  

 

5.1. Výchozí podmínky: vnitro- a mezinárodněpolitický kontext 
 

Ona „epochální změna“, jak je rok 1989 mnohými označován, znamenala významný 

mezník také v případě chilsko-německých vztahů. S koncem studené války a následným 

rozkladem SSSR - jedné ze dvou světových supervelmocí - skončilo čtyři desetiletí trvající 

bipolární rozdělení světa. Na světovém politickém kolbišti tak zůstala jediná mocnost 

vskutku globálního charakteru - Spojené státy. Země z obou bývalých znepřátelených 

bloků mohly znovu svobodně definovat svou zahraniční politiku – jeden ze základních 

znaků státní suverenity - a postupovat v ní konečně s daleko vyšší mírou samostatnosti a 

komplexnosti.261 Vedle faktického unilateralismu Spojených států vystoupil v oblasti 

mezinárodní politiky do popředí znovu také její multilaterální rozměr, který byl po druhé 

světové válce výrazně omezen.262  

Latinská Amerika, která studenoválečným konfliktem nesmírně trpěla v podobě řady 

ideologickým antagonismem motivovaných občanských válek, státních převratů, 

vojenských diktatur a zejména přímým a bezohledným vměšováním obou supervelmocí263, 

se koncem osmdesátých a na počátku devadesátých let dočkala rozsáhlé demokratizace. 

                                                 
261 Státní suverenita či svrchovanost státní moci se obecně definuje jako „samostatnost a nezávislost jak 
uvnitř, tak i vně státu při uskutečňování vnitřní i zahraniční politiky“. To v zásadě znamená, že „stát nemusí 
nikoho žádat o povolení něco činit“. Srov. s: Lucie Konigová, „Teorie státní suverenity a praxe intervence“ 
in Mezinárodní vztahy 36, č. 3, 2001: 42-47; Georg Sorensen, Stát a mezinárodní vztahy. 1. vydání. (Praha: 
Portál, 2005), 29. 
262 Srov. Joaquín Fermandois, Mundo y Fin de Mundo. Chile en la Política Mundial, 1900-2004 (Santiago: 
Ediciones de la Universidad Católica, 2005), 493-551; Stephan Ruderer a Georg Dufner, „Chile – 
Deutschland 1990-2010“, in Sammelband zu den deutsch-chilenischen Beziehungen, ed. Stephan Ruderer et. 
al. (dosud nepublikovaný sborník, plánované vydání koncem roku 2013; citováno s laskavým svolením obou 
autorů studie), 1. 
263 Na jihoamerickém kontinentu intervenovaly tradičně Spojené státy, ve druhé polovině 20. století zejména 
prostřednictvím tajných služeb NSA a CIA. Touto intervenční politikou, jejíž kořeny je možné hledat již v 
tzv. Monroeově doktríně z roku 1823, reagovaly USA na hrozbu šíření komunismu. Přímé vměšování 
tajných služeb se stupňovalo od počátku 60. let, kdy celým kontinentem rezonovala kubánská revoluce a 
kulminovalo zejména v 7. a 8. dekádě. Tehdy se CIA podílela či alespoň logisticky a jinak podpořila řadu 
státních převratů (Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua atd). Srov. např. Cecilia Menjivar a Nestor 
Rodriguez eds., When States Kill: Latin America, the U.S., and Technologies of Terror (Austin: University of 
Texas Press, 2005) nebo Cezar Mariano Nilson, Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el cono Sur. 
(Buenos Aires: Lholé-Lumen, 1998). 
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Paradoxně jednou z posledních zemí, v níž se vojenský režim i přes trvalou kritiku světové 

veřejnosti a svou mezinárodní izolaci udržel u moci nejdéle, bylo Chile. Země, jež 

v latinskoamerickém regionu od vyhlášení své nezávislosti vždy patřila k těm politicky 

nejstabilnějším264, na regionální poměry s minimálním počtem převratů ve své historii,265 

se roku 1990 stala vpravdě symbolem návratu demokracie na jihoamerický subkontinent.  

Podobně jako svět počátkem sedmdesátých let se zájmem sledoval chilský pokus o 

tzv. třetí cestu, neboli socialistický experiment prezidenta Salvadora Allendeho, jeho 

následné potlačení a brutální praktiky vojenského režimu, zapadal nenásilný přechod Chile 

k demokraticky volené vládě do mozaiky oné epochální výjimečnosti konce osmdesátých 

let.266 Tah diktátora Augusta Pinocheta uspořádat celonárodní referendum, v němž se 

Chilané měli sami rozhodnout o budoucím politickém směřování své země, však na 

podzim 1988 překvapivě dopadl v neprospěch vojenského režimu.267 Generál Pinochet 

musel dostát svému slibu a vypsat svobodné volby.268 Chilané tak mohli jít v prosinci 1989 

opět svobodně k volebním urnám a novým demokraticky zvoleným prezidentem vybrali 

křesťanskodemokratického kandidáta koalice opozičních stran Concertación de los 

Partidos por la Democracia269, Patricio Aylwina.270 Jedenáctého března 1990 se 

inaugurací tohoto tehdy dvaašedesátiletého politika Chile vrátilo po více než šestnácti 

letech nesvobody k demokratickému způsobu vládnutí. 

Přestože tyto události v Chile byly nepochybně přelomové a významné, změny 

probíhaly na pozadí dalekosáhlých pohybů v mezinárodním systému. Hlavní dějství tohoto 

                                                 
264 Srov. Brian Loveman a Elizabeth Lira, Las Ardientes Cenizas del Olvido. Vía Chilena de Reconciliación 
Política, 1932-1994 (Santiago: LOM, 2000), 393-486.  
265 Na základě různých interpretací se většinou hovoří celkem o pěti až sedmi státních převratech v celé více 
než dvousetleté historii samostatného chilského státu. Podobný počet pučů se udál v některých jiných zemích 
regionu i během jediného desetiletí. 
266 Zde je přirozeně nutné míti na paměti celou komplexnost a komplikovanost tzv. chilské transición, tj. 
demokratizačního procesu, což je však běžný jev. Nicméně Chile si i po více než dvou desetiletích od návratu 
demokracie zatím stále udržuje jak ekonomickou, tak politickou stabilitu. Opět - jev na regionální poměry 
velmi výjimečný.  
267 Plebiscit proběhl 5. října 1988 a pro legendární „Ne“, tj. nesetrvání generála Pinocheta a vojenské junty u 
moci, se vyslovilo necelých 56 % Chilanů při mimořádně nadprůměrné volební účasti 97,53 %. Takový 
výsledek referenda predikoval podle novely ústavy z roku 1980 povinnost režimu vypsat hned následující rok 
svobodné demokratické volby do parlamentu i úřadu prezidenta. Tento slavnoství akt se stal oficiálním 
koncem vlády vojenské diktatury v Chile a počátkem demokratické transformace, tzv. transición. Srov. např. 
s Tomás Moulian, Chile Actual. Anatomía de un Mito (Santiago: LOM- Universidad Arcis, 1997), 31-80. 
268 Tento výsledek byl často s oblibou komentován prostřednictvím úsloví: „Běžel sám a doběhl druhý.“ 
269 Volně by se toto uskupení, které v Chile vládlo nepřetržitě v letech 1990-2010, dalo přeložit jako 
„Dohoda stran usilujících o demokracii“. 
270 Carlos Huneeus, El Régimen de Pinochet (Santiago: Editorial Sudamericana, 2000), 389-436. 
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procesu se odehrávalo v Evropě, mj. také v symbolickém místě jejího poválečného 

rozdělení – v Berlíně. 9. listopadu 1989 se začala definitivně hroutit jedna z posledních a 

do té doby zdánlivě pevných bašt komunistického režimu ve střední Evropě – Německá 

demokratická republika. Pádem berlínské zdi byl definitivně překročen Rubikon a Evropa 

se vydala, stejně jako obě německé republiky, na cestu postupné společné integrace a 

sjednocování. Události vpravdě dějinného významu let 1989-1991, kdy se přetvářel celý 

mezinárodněpolitický systém a formoval se nový světový pořádek, znamenají také zásadní 

předpoklad pro zcela nové definování bilaterálních vztahů demokratizujícího se Chile a 

znovu sjednoceného Německa.  

Pro Chile i SRN znamená rok 1990 podobně významný mezník, jenž měl navíc 

symbolický přesah v rámci obou regionů. Sjednocením Německa (a následným stažením 

sovětských vojsk dislokovaných v zemích střední a východní Evropy) byla završena 

celková demontáž socialistického východního bloku v Evropě. Na druhém konci světa 

v Chile byl dobrovolný odchod vojenské junty od moci labutí písní posledního rigidně 

antikomunistického režimu v Latinské Americe – jednoho z přímých a značně trpkých 

reliktů studené války.  

 

5.2. Zahraniční politika Chile po roce 1990 a role SRN 
 

V důsledku šestnáct let vládnoucí vojenské diktatury, kdy se většina mezinárodního 

společenství postupně postavila k Chile ostentativně zády271, se chilská diplomacie 

nacházela koncem osmdesátých let v citelné izolaci. Respekt budící hospodářský růst 

(nastartovaný již během poslední fáze vojenské vlády) a především návrat demokratických 

poměrů roku 1990, však této zemi (či zprvu spíše protirežimní opozici) přinesly řadu 

sympatií v zahraničí, a tedy také možnost se z nepříjemné izolace vymanit a nově 

definovat svou pozici v mezinárodních vztazích. Image nesmírně dynamicky rostoucího 

„latinskoamerického jaguára“ ještě zdůraznil mezinárodní (i vlastní) vnímání Chile jako 

v regionu vzácného úkazu ekonomické (a po předání moci demokraticky zvolené vládě též 

                                                 
271 Neplatí pouze pro přirozené ideologické nepřátele režimu, země socialistického tábora, ale kvůli 
množícím se zprávám o masovém porušování lidských a občanských práv novým režimem v Chile, 
skandálních politických atentátech doma i za hranicemi prováděnými Pinochetovou tajnou službou, začala se 
od Chile odvracet také řada západních demokracií, včetně USA. 
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politické) stability a značně usnadnil nové demokratické reprezentaci opětovné začlenění 

do mezinárodní komunity.272  

Tuto tendenci dokládá značný počet mezinárodních smluv, asociačních dohod a 

smluv o volném obchodu (mj. s USA a EU), které Chile po roce 1990 uzavřelo, stejně jako 

i jeho hojná participace na nejrůznějších multilaterálních fórech. Právě vysoká motivace a 

vůle chilské diplomacie spolupracovat a jednat s maximálním počtem státních aktérů 

představuje diametrální rozdíl se ZP předchozího režimu, která se vyznačovala politickou 

uzavřeností a chronickou nedůvěřivostí vůči vnějšímu světu.273 ZP Chile po roce 1990 

charakterizuje kromě vysoké míry otevřenosti zahraničí také úzké propojení 

s ekonomickou a obchodní oblastí, což je paradoxně dědictvím „neoliberální DNA“ pevně 

ukotvené právě Pinochetovým režimem a ekonomy chicagské školy (tzv. Chicago Boys). 

Obecně je tak možné konstatovat, že chilská ZP vycházela zejména v devadesátých letech 

z čistého pragmatismu až utilitarismu: tzn. z přesvědčení, že maximální možnou integrací 

na bilaterální, regionální i globální bázi274 se malá, doposud stále nedostatečně 

diverzifikovaná chilská ekonomika dokáže nejlépe prosadit, udržet svůj růst a být 

dostatečně imunní vůči výkyvům světové ekonomiky.275  

Intenzifikace vztahů a politicko-ekonomické sblížení Chile s EU se staly jednou 

z priorit takto nastavené chilské ZP po roce 1990. Probíhalo v kontextu obecného procesu 

prohlubování a později institucionalizace vztahů mezi regiony Evropského společenství a 

Latinskou Amerikou, který byl zahájen již v průběhu osmdesátých let (mj. jako reakce na 

řadu ozbrojených konfliktů zuřících ve Střední Americe a ne vždy citlivé zásahy ze strany 

USA, tehdy nezpochybnitelného hegemona v této části světa).276  

                                                 
272 Manfred Wilhelmy a Roberto Durán, “Los principales rasgos de la política exterior chilena entre 1973 y el 
2000”. in Revista de Ciencia Política 23, č. 2, 2003, 273-286. 
273 Marcos Robledo Hoecker, „La política exterior de Chile 1990-2010 y la construcción social de la política 
nternacional. Análisis preliminar y perspectivas“, in Instituto de Investigación en Ciencias Sociales-
Universidad Diego Portales, 2011. Dostupné z:  
<http://www.icso.cl/wp-content/uploads/2011/09/Marcos-Robledo-Working-Paper-ICSO-Taller-1.pdf>  
274 Vyjádřeno slovy bývalé chilské ministryně zahraničí, Soledad Alvear, která roku 2002 signovala 
závěrečný dokument asociační dohody Chile-EU: „Jedinou šancí je založit naši strategii rozvoje na 
otevřeném regionalismu, což znamená, že vyjednáváme bilaterálně, vyjednáváme v uskupeních a aktivně 
participujeme na vícestranných jednáních v rámci WTO…“ rozhovor pro deník El Mercurio, ze dne 17.6. 
2003, Santiago de Chile. (vlastní překlad autora) 
275 Gilberto Aranda a Jorge Riquelme, „La política exterior de Chile desde 1990: inserción internacional y 
prioridad regional“, in Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo 6. Táchira, 
Venezuela, č. 11, leden-červen 2011, 25-27. 
276 Jorge Riquelme Rivera, „La política exterior de Chile y la Unión Europea. A diez años del Acuerdo de 
Asociación“, in Relaciones Internacionales 21, č. 42, leden-červen 2012, 119-151. 
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Sjednocená SRN, hlavní motor evropské integrace a s podobným zájmem na 

otevřených trzích jako Chile, se stala předním „advokátem“ svého tradičního spojence 

v regionu během vyjednávacího procesu s EU (blíže popsáno v kapitole 5.4.3). Právě 

během německého předsednictví EU roku 1994 se tehdejší členové shodli, že se s Chile 

začne vyjednávat o konkrétní formě hlubší spolupráce. Vzhledem ke svému významnému 

postavení v EU měla tak SRN zásadní podíl na úspěšném podpisu asociační dohody Chile-

EU roku 2002. Kromě bilaterálního rozměru chilsko-německých vztahů, tak tyto obsahují 

též dimenzi evropské zahraniční politiky ovlivněné ze strany SRN. S odkazem na v úvodu 

práce zmíněnou studii Loreny Ruano The Europeanization of National Foreign Policies 

towards Latin America, je právě německý přístup v otázce vyjednávání asociační dohody 

Chile s EU typickým příkladem projekce německých zájmů (a jejich tzv. uploadingu) do 

společné zahraniční politiky EU. To platilo zejména v období na přelomu tisíciletí, kdy 

byla tendence europeizace zahraničních politik obzvláště silná. 

 

5.3. Základní rámec chilsko-německých vztahů po roce 1990 
5.3.1 Pozitivní faktor: ideová blízkost vlád 

Kromě mezinárodní situace ovlivňovaly po roce 1990 chilsko-německé vztahy též 

okolnosti vnitropolitické konstelace v obou zemích. Na prahu nové etapy chilsko-německé 

spolupráce měl nepochybně pozitivní vliv až zarážející soulad politické blízkosti 

jednotlivých kabinetů v obou zemích s nevídanou synchronií jejich volebních období. Při 

bližším pohledu na chilské a spolkové vlády po roce 1990 totiž zjistíme, že se svými 

mandáty až neuvěřitelně přesně překrývaly vždy podobně stranicky orientované 

kabinety.277  

Jak bylo výše zmíněno, příchod demokraticky zvoleného Patricia Aylwina do 

prezidentského paláce La Moneda v březnu 1990 znamenal obrat v recepci Chile nejen na 

mezinárodní scéně obecně, nýbrž i mezi tehdejší politickou elitou a veřejností v SRN. 

Křesťanský demokrat Aylwin vzbuzoval v Evropě i Německu značné sympatie a respekt, 

především díky své nesnadné konsensuálně-sjednocovací roli, jíž v postpinochetovském 

Chile zastával.  Spolkový kancléř Helmut Kohl si tak vůči prezidentu Aylwinovi i díky své 

příbuzné stranické příslušnosti vybudoval velmi záhy přátelský vztah. Tato skutečnost 

                                                 
277 Hugo Calderón, "Die chilenisch-deutschen Beziehungen: Ein nicht ausgeschöpftes Potentials“, in 
IMBUSCH, Peter; MESSNER, Dirk; NOLTE, Detlef (vyd.) Chile Heute. Politik. Wirtschaft. Kultur. 
Frankfurt: Vervuert, 2004, 793-807.   
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napomohla rychle vytvořit klima vzájemné důvěry na té nejvyšší úrovni, což bylo pro 

chilskou diplomacii především v  nelehkém období počátku politické transformace Chile, 

s dlouho přítomnou latentní hrozbou návratu vojenského režimu, nesmírně důležité.278  

Vedle prosté stranické příbuznosti chilské a německé křesťanské demokracie zde 

navíc zásadní roli, představovala především kladná historická zkušenost. Ačkoliv chilskou 

a německou křesťanskou demokracii odlišuje řada národních specifik a odlišný vývoj, 

spolupráce a vzájemná podpora obou těchto politických směrů se datuje již od konce 

padesátých let. Jak bylo zmíněno v kapitole 6.2., nalezla západoněmecká CDU ve 

svém chilském protějšku, Democracia Cristiana, spolehlivého a věrného partnera, 

výjimečného v celém latinskoamerickém regionu.279 Asi nejviditelnějšími plody tohoto 

transkontinentálního partnerství byla pak přímá zkušenost mladých chilských křesťanských 

demokratů – budoucích vysokých funkcionářů a kariérních politiků Partido Demócrata 

Cristiano - se západním Německem. Řadě z nich bylo díky stipendiím poskytnutých CDU 

prostřednictvím své stranické nadace Konrad-Adenauer-Stiftung umožněno studovat na 

některé ze západoněmeckých univerzit.280 Nejviditelnějším důsledkem německé podpory 

nové generace chilských elit v 70. a 80. letech, která pro budoucí kvalitu vzájemných 

vztahů nebyla jistě bez významu, je pak skutečnost, že v letech 1990-2010 vykonávali 

velvyslanecký post v SRN pouze bývalí stipendisté K.A.S.281 Pozitivní zkušenosti a dobrá 

znalost německého prostředí těchto chilských diplomatů měly přirozeně blahodárný vliv na 

konsolidaci a budoucí veskrze nekonfliktní vývoj vzájemných vztahů se zemí původu alma 

mater.282 

 

 

 

 

                                                 
278 Generál Pinochet totiž po roce 1990 z veřejného života hned neodešel a do roku 1998 vykonával stále 
nesmírně vlivnou funkci nejvyššího velitele armády, poté ústavně zaručený mandát doživotního senátora. 
Stále tedy existovala přinejmenším teoretická možnost, že by se mohl chtít znovu chopit moci.  
279 Wilhelm Hofmeister, „Die deutschen Christdemokraten und Chile“, KAS-AI, 7/04, 1995, 22-49. Dostupné 
z: <http://www.kas.de/wf/doc/kas_5154-544-1-30.pdf>  (staženo 1.5.2013) 
280 např. univerzity v Bielefeldu, Heidelbergu, Hannoveru, Karlsruhe, Bonnu či Mnichově.  
281 S jedinou výjimkou, jíž je levicový spisovatel Antonio Skármeta. Někdejší exulant, který po roce 1973 
odešel do emigrace v západním Berlíně, zastával post velvyslance Chile v SRN v letech 2000-2003 
282 z výroční publikace Konrad Adenauer Stiftung, Erfahrungen aus 50 Jahren Zusammenarbeit mit Chile. 
Beiträge der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Demokratieförderung,104.  
Dostupné z: <http://www.kas.de/wf/doc/kas_31806-1522-1-30.pdf?120831223412> (staženo 1.5.2013)   



74 
 

Tabulka 1-2:  
Přehled velvyslanců Chile v Bonnu/Berlíně resp. velvyslanců SRN v Santiagu de Chile v 
letech 1987-2013 

 

 

 

 

Na přelomu tisíciletí, když se v SRN roku 1998 stala nejsilnější stranou SPD a po 

šestnácti letech strávených v opozičních lavicích vytvořila koaliční vládu se Zelenými, 

došlo v Chile k podobné vnitropolitické změně. Po křesťanskodemokratických 

prezidentech, Patriciu Aylwinovi a Eduardu Freiovi Ruiz-Tagle283, získal v prosinci 1999 v 

prezidentských volbách nejvíce důvěry v pořadí třetí kandidát vládnoucí středo-levicové 

koalice Concertación284, socialista Ricardo Lagos285. Od volebního vítězství Salvadora 

Allendeho to byl vůbec první demokraticky zvolený prezident Chile, jenž měl blízko 

k socialistickému či spíše sociálně-demokratickému „světonázoru“. Nový spolkový kancléř 

Gerhard Schröder a chilský prezident Lagos našli společnou řeč nejen díky svým sociálně-

demokratickým kořenům, nýbrž i díky blízkosti svých progresivních názorů ohledně 

budoucího kursu sociální demokracie.286 Nejviditelnějšími propagátory myšlenek 

modernizace mezinárodní sociální demokracie v duchu britského modelu New Labour se 

na prahu nového tisíciletí stali lídři SRN a Velké Británie - Gerhard Schröder a Tony Blair. 

Jejich chilský kolega Lagos propagoval podobný názor založený především na 

přesvědčení, že je nutné sociálně-demokratické myšlení reformovat, dát mu nový kurs, 
                                                 
283 Syn prvního křesťanskodemokratického prezidenta Chile z období 1964-70, Eduarda Freie Montalvy. 
284 Křesťanská demokracie v Chile se poněkud atypicky řadí spíše na levou stranu politického středu. 
285 Jeden ze zakladatelů Strany za demokracii (Partido por la Democracia, PPD) utvořené roku 1987 jako 
součást středolevé koalice Concertación de Partidos por la Democracia, která byla hlavní opoziční silou 
proti režimu generála Pinocheta, vládla v letech 1990-2010. 
286 Calderón, "Die chilenisch-deutschen Beziehungen“, 799.   

Období mandátu 
velvyslance Velvyslanec Chile v SRN 

1987-90 Ricardo Riesco Jaramillo 
1990-94 Carlos Huneeus Madge 
1994-98 Roberto Cifuentes Allel 
1998-00 Ricardo Hormazábal 
2000-03 Antonio Skármeta 
2003-05 Mario Fernández Baeza 
2006-08 Marigen Hornkohl 
2008-11 Álvaro Rojas 

2011 Jorge O´Ryan 

Období mandátu 
velvyslance 

Velvyslanec SRN v 
Chile 

1990-93 Wiegand Pabsch 

1993-97 Werner 
Reichenbaum 

1997-00 Horst Pahlenberg 

2000-03 Georg Clemens 
Dick 

2003-06 Joachim Schmillen 

2006-08 Peter Scholz 

2008-12 Michael Glotzbach 

2012 H. H. Blomeyer-
Bartenstein 
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jenž by lépe odpovídal nové době a její rychle se měnícím výzvám, především 

globalizaci.287 Na podobně orientované ideové reformě sociální demokracie pro 21. století 

se Lagos angažoval např. jako člen zvláštního výboru dvanácti význačných členů 

Socialistické Internacionály.288 Jistou paralelu lze též hledat v tom, že oba středolevicové 

politiky, Lagose i Schrödera, spojovala do jisté míry také vize reformovat vztah mezi 

státem a trhem. V případě SRN se jednalo o nutnou redukci rozbujelého sociálního státu 

vykazujícího v průběhu devadesátých let stále rostoucí nezaměstnanost,289 zatímco v Chile, 

kde po vpravdě šokové neoliberální terapii290 Pinochetova režimu přetrvávaly enormní 

sociální rozdíly, které mohly znamenat pro dosud křehký demokratický režim vážnou 

hrozbu.291 

Za další pozitivní, i když přirozeně zcela náhodnou shodu, lze označit roky 2005 a 

2006. V čele kabinetů obou zemí stanuly poprvé v jejich historii ženy: 

křesťanskodemokratická kancléřka Angela Merkelová a socialistka Michelle Bachelet 

Jeria. Když na podzim 2009 po vyhraných volbách zahájila vládnoucí CDU pod taktovkou 

kancléřky Merkelové své druhé vládní období, tentokráte již v ryze pravicovém složení 

kabinetu v koalici s liberály z FDP, podobná změna se o několik měsíců později udála také 

v Chile. Počátkem roku 2010 zvítězil kandidát pravice Sebastián Piñera Echenique. Tento 

nesmírně vlivný politik, disponující druhým největším majetkem v zemi, se stal prvním 

demokraticky zvoleným pravicovým prezidentem Chile po více než půl století.292 

                                                 
287 Sociální demokracie se počátkem devadesátých let musela vypořádávat obecně s útlumem způsobeným 
mj. dominancí liberálně-tržního kapitalismu jako převládnuvšího ekonomického systému ve světě po 
skončení studené války, jejímiž vítězi byli politici reprezentující konzervativní a neoliberální hodnoty. 
288 Zde je však nutno zmínit též značnou kritiku, jíž Lagosovo působení v Internacionále vyvolalo, a to 
zejména ze strany chilských ekologických a levicových uskupení. Roku 2007 např. Ženevský výbor paměti a 
spravedlnosti protestoval zveřejněním otevřeného dopisu proti pozvání Lagose na konferenci SI s ohledem 
na řadu diskutabilních rozhodnutí učiněných během jeho prezidentského mandátu, mezi nimiž jmenoval mj. 
neuspokojivá řešení otázek spojených s životním prostředím, lidskými a občanskými právy a zejména 
politiku prováděnou dle názoru tohoto výboru ve prospěch velkých ekonomických skupin zcela v rozporu 
s principy SI.  
289 Roku 1998 bylo v SRN 4,3 milionu nezaměstnaných, což byl od roku 1991 nárůst více než půldruhého 
milionu, přestože tento nárůst byl zejména jedním z důsledků sjednocení.  
<http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61718/arbeitslose-und-
arbeitslosenquote>  (staženo 26.10. 2013) 
290 Výraz „šoková terapie“ nebo „šoková doktrína“ vypůjčen od kanadské aktivistky Naomi Kleinové, která 
ve své knize Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism použila právě příkladu Chile jako vůbec první 
přímé aplikace neoliberálního ekonomického směru se všemi negativními socioekonomickými důsledky, 
zejména výraznou společenskou nerovností. 
291 Calderón, "Die chilenisch-deutschen Beziehungen“, 801.   
292 Posledním demokraticky zvoleným pravicovým prezidentem Chile se stal roku 1958 liberál Jorge 
Alessandri Rodríguez.  
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Tyto výše představené paralely jsou samozřejmě toliko dílem vzácné náhody, 

nicméně je nutno brát je v potaz jako nezanedbatelné pozitivní stimuly, které ovlivňovaly 

kvalitu bilaterálních vztahů Chile a Německa v letech 1990-2010.293  V neposlední řadě 

pak po roce 1990 hrály svou nikterak bezvýznamnou roli komunita chilských Němců294 a 

zejména osobní kontakty vybudované díky početnému chilskému exilu, který po 11. září 

1973 našel útočiště v obou tehdejších německých státech.295  

 

5.3.2 Negativní faktor: Aufbau Ost a evropská integrace  

Aby byl obraz výchozích podmínek určujících kvalitu a vývoj chilsko-německých 

vztahů na počátku devadesátých let úplný, je nutné vedle stimulujících faktorů tohoto 

rámce definovat také ty, jež z nějakého důvodu intenzitě a rozvoji chilsko-německé agendy 

naopak bránily. Ta byla totiž mnohdy ovlivňována nepřímými aspekty, jež chilská strana 

nemohla vzhledem ke značné  asymetrii obou aktérů nijak ovlivnit. Jestliže pád berlínské 

zdi a sjednocení Německa sebou přinesl zcela bezpochyby nové možnosti, komplexnější 

spolupráci a intenzifikaci kontaktů mezi Chile a SRN, existovala zde taktéž jistá 

ambivalence vlivu těchto globálních politických změn. Tato se odrazila na vnitropolitické 

scéně sjednocené SRN, stejně jako v její nové zahraniční politice.  

Začneme-li domácím kontextem, je zřejmé, že připojení pěti nových spolkových 

zemí zaniklé NDR znamenalo pro německé hospodářství nesmírné náklady, co se 

finančních, ekonomických i lidských zdrojů týče. Nákladný sjednocovací proces – Aufbau 

Ost – mohutnou ekonomiku SRN oslabil a zpomalil. Značné rozdíly mezi Západem a 

Východem SRN se dodnes nepodařilo zcela vyrovnat.  

Druhým rozměrem konsekvencí plynoucích z konce studené války, sjednocení 

Německa a mocenského stažení SSSR ze střední a východní Evropy, byla také akutní 

potřeba nově definovat spolkovou zahraniční politiku. Bylo poměrně neznámou, jakým 

způsobem bude Německo, od šedesátých let označované za „ekonomického obra a 

                                                 
293 Stephan Ruderer a Georg Dufner, "Chile - Deutschland 1990-2010", 2. 
294 Jakkoliv je role chilských Němců coby prostředníků nového dialogu demokratizujícího se Chile se SRN 
marginalizována vzhledem k neskrývaným sympatiím a podpoře části této komunity vůči vojenskému režimu 
generála Pinocheta. Tento postoj byl však, podobně jako u velké části chilské společnosti, dán zejména 
nesouhlasem mnoha sociálně dobře situovaných chilských Němců s politikou vlády prezidenta Allendeho, 
kteří se vzhledem ke svému společenskému statutu obávali marxistické radikalizace země. 
295 Jednou z význačných osobností chilského exilu v SRN byl např. chilský levicový intelektuál, spisovatel 
Esteban Antonio Skármeta, zastávající v letech 2000-2003 úřad velvyslance Chile v Berlíně. 
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politického trpaslíka“, po svém sjednocení a pádu železné opony jednat. 296  Zahraniční 

agenda Berlínské republiky se obrátila přirozeným směrem své tradiční sféry politického, 

kulturního a zejména hospodářského vlivu, tj. do svého blízkého sousedství střední a 

východní Evropy. Zde se v rámci evropské integrace i vlastních politických a 

ekonomických zájmů SRN angažovala po roce 1990 nejvíce. Tento prostor se ocitl na 

předních místech spolkových zahraničněpolitických priorit. Především pro německé 

ekonomické subjekty - firmy a investory - se vynořily zcela neopakovatelné příležitosti 

podílet se na bezprecedentní ekonomické transformaci a získat silné, mnohdy monopolní 

postavení na trzích v zemích bývalého socialistického bloku.297 

Vedle vyrovnávání se s minulostí a budování důvěry u východních sousedů, kteří 

byli plni nejistoty z této znovusjednocené velmoci, se SRN soustředila také na regionální 

integraci a významné reformy v rámci Evropské unie. Evropské společenství se 

připravovalo na zavedení společné evropské měny, stejně jako eventuální budoucí 

rozšíření o postkomunistické země. U těchto dalekosáhlých projektů hrála SRN mezi 

evropskými státy jednu ze stěžejních úloh - hlavního motoru evropské integrace. 

Pokračovalo také tradiční transatlantické spojenectví se Spojenými státy, základní kámen 

poválečné identity Bonnské republiky a nadstandardní vztah SRN a Ruska, potýkajícího se 

celá devadesátá léta s obrovskými vnitropolitickými a hospodářskými otřesy.298  

Z těchto důvodů je zřejmé, že Latinská Amerika nemohla jako celek zaujímat přední 

místa zahraničněpolitických priorit čerstvě sjednoceného Německa. Většinu zdrojů 

(finančních, politických, personálních atd.) i pozornosti odčerpaly náklady na domácí 

scéně spojené se sjednocovacím procesem a v zahraniční politice prostor střední a 

východní Evropy. Sem se totiž upíraly zkoumavé zraky Evropského společenství 

v očekávání dalšího možného rozšiřování. Latinskoamerický subkontinent, Chile 

nevyjímaje, se tak ocitly na samém „chvostu“ priorit spolkové agendy Auswärtiges Amt.299 

Obavy z podobného vývoje se po roce 1990 začaly naplňovat a byly častým bodem 

politických zpráv vypracovávaných chilskými diplomaty. Již v lednu 1990 se tak např. 
                                                 
296 Hanns W. Maull, „Zivilmacht Bundesrepublik Deutschland: Vierzehn Thesen für eine neue deutsche 
Außenpolitik“, in Europa Archiv 43, 1992, č. 10, 269-278. 
297 Srov. např. Ann L. Phillips, Power and Influence after the Cold War. Germany in East-Central Europe. 
(Boulder, etc: Rowman and Littlefield Publishers, 2000), 40-42.; Hanns W. Maull (ed), Germany´s Uncertain 
Power. Foreign Policy of the Berlin Republic. (Houndsmils: Palgrave 2006), 29-46. 
298 Josef Janning, „Europäische Union und deutsche Europapolitik“, in Schmidt S., Hellman G., Wolf R. 
(eds.): Handbuch zur deutschen Außenpolitik (Wiesbaden, VS Verlag, 2007), 747-762. 
299 Manfred Mols, „Der relative Bedeutungsverlust Lateinamerikas“, in Schmidt S., Hellman G., Wolf R. 
(eds.): Handbuch zur deutschen Außenpolitik (Wiesbaden, VS Verlag, 2007), 545-558. 
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tehdejší velvyslanec Ricardo Riesco ve své politické zprávě300 pro ústředí zamýšlel nad 

důvody zrušení plánované cesty kancléře Helmuta Kohla po zemích Cono Sur, při níž měl 

být hostem na ceremonii předání moci do rukou demokraticky zvolené reprezentace Chile. 

Riesco tuto skutečnost v dokumentu připisuje zejména vnitropolitické situaci.301 Zajímavý 

tón je možné nalézt v tomto dokumentu, kdy v závěru svého dálnopisu v sobě velvyslanec 

Riesco nezapře diplomata pinochetovské garnitury (ve funkci 1987-90) a tehdejší 

ekonomickou situaci v NDR a východním bloku dává do ostrého kontrastu se stavem své 

vlastní země (s rigidně antikomunistickým režimem), jež se dle jeho mínění „profiluje jako 

skutečný model modernizace, klidu a v plném rozkvětu“. 302  

Vědomí ambivalence dopadu přelomových geopolitických i vnitropolitických změn, 

ilustrují však také  první zprávy velvyslance Chile v Bonnu Carlose Huneeuse. Během 

protokolární audience u státního tajemníka Jürgena Sudhoffa Huneeus přiznal obavy svého 

ústředí, že proces sjednocení by mohl značně redukovat rozsah německé finanční pomoci i 

rozvíjející se bilaterální spolupráce. Německá strana sice připustila, že její zdroje a priority 

se vzhledem k tomuto historickému procesu krátkodobě poněkud „rozdrobí“ a přesunou, 

nicméně slibovala, že sjednocené Německo a jeho hospodářská síla bude v dlouhodobém 

horizontu působit daleko více ve prospěch zemí Třetího světa včetně Chile. Rozsah 

německých investic v Chile se dle spolkové reprezentace odvíjel od tří základních 

předpokladů: politické stability, zdravé ekonomiky a úrovně pravděpodobnosti návratu 

těchto investic.303  

Na stranu druhou však paradoxně nesporně pozitivní fakt, že se Chile vynořilo 

z dramatických dluhových krizí Latinské Ameriky jako ojedinělý ostrov ekonomické i 

politické stability, měl za následek pokles zájmu zejména ze strany německých médií. 

Spolková reprezentace se dle Huneeuse obecně vyjadřovala nanejvýš pozitivně304 

stranou politického vývoje v Chile a jeho demokratizace, která konečně umožní rozvinout 

tradičně vynikající vztahy v celé jejich možné šíři. Nicméně tento „ideální stav“ také 

způsobil, že se těkavé zraky německých elit brzy přesunuly od zprvu senzačně 

                                                 
300 Arch. Gen., MRE, Chile, urgentní tajný telex velvyslance Ricarda Riesca pro ústředí, č.021, 30.1. 1990. 
301 Prohrané volby CDU v Sársku, přeložení voleb v NDR na bližší termín. 
302 Arch. Gen., MRE, Chile, urgentní tajný telex velvyslance Ricarda Riesca pro ústředí, č.021, 30.1. 1990.  
303 Arch. Gen., MRE, Chile, zpráva velvyslance C. Huneeuse o prvních krocích ve funkci adresována 
podtajemníkovi vnějších vztahů, č. 066, 30.5. 1990. 
304 Alespoň v počátcích chilské transformace do skandálních výroků generála Pinocheta o spolkové armádě. 
Viz kapitola Neuralgické body aneb konflikty jinak nekonfliktních vztahů 1990-2010. 
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„sametového“ demokratizačního procesu k dramatičtějším zemím kontinentu.305 Např. 

spolkový prezident Richard von Weizsäcker tak v červnu 1990, u příležitosti přijetí 

pověřovacích listin z rukou Huneeuse, vyjadřoval maximální uspokojení SRN z 

„poklidného a spořádaného přechodu“ moci v Chile.306  

  

5.4. Politické a hospodářské vztahy po sjednocení v perspektivách 
chilské zahraniční politiky   

 

V následující části práce se zaměřím na analýzu stěžejních témat a událostí, jež 

určovaly vývoj a kvalitu politických a hospodářských vztahů Chile a SRN v letech 

následujících po sjednocení (resp. po návratu demokracie do Chile). Pozornost bude 

věnována oficiální, tj. mezistátní úrovni této interakce. Hlavním záměrem je poukázat na 

určující tendence, jež definovaly vývoj mezistátních vztahů v základních oblastech jejich 

agendy, tzn. především na politické a hospodářské rovině. Na příkladu konkrétních, 

nejvíce rezonujících případů a několika konfliktních témat (jichž nebylo mnoho) bude pak 

poskytnut obraz toho, jaký byl hlavní obsah a očekávání chilsko-německých bilaterálních 

vztahů v posledních dvou desetiletích a to převážně z chilské perspektivy.307  

 

*************** 

 

Ze studovaných dokumentů chilského ministerstva zahraničních věcí308 i 

sekundárních zdrojů je obecně patrná společná tendence obou zemí (zejména Chile), jež 

měly na počátku devadesátých let zájem na rychlém obnovení a intenzifikaci politických a 

diplomatických styků. Na rozdíl od NDR západoněmecká diplomacie po vojenském 

převratu v roce 1973, i přes dramatickou počáteční situaci související s poskytováním 

                                                 
305 Občanská válka v Nikaraguy, guerrilové hnutí Sendero Luminoso v Perú, drogové kartely v Kolumbii, 
vzestup nové levice ve Venezuele atd. 

306 Arch. Gen., MRE, Chile, informační zpráva velvyslance C. Huneeuse, č. 112, 6.6. 1990. 
307 Jak bylo zmíněno v kapitole věnované zhodnocení použitých pramenů a literatury, vychází tato část 
primárně z chilské zdrojové základny, tj. z archivu chilského ministerstva zahraničních věcí.  Obdobné 
prameny na německé straně podléhají v SRN zákonné třicetileté lhůtě utajení. Z tohoto důvodu je tedy 
zřejmé, že se jedná především o záležitosti z chilské perspektivy. Nicméně lze předpokládat, že v mnoha 
případech podobná témata rezonovala přirozeně i druhého aktéra sledované relace, tj. u spolkové diplomacie, 
předpokládáme-li prostou zákonitost vzájemné interakce.   
308 Archivo General Histórico, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Arch.Gen., MRE, Chile), Fondo 
Países, Embachile, Red. Fed. Alemania, Oficios, Telex, Secretos Reservados, 1990-2010.   
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politického azylu na ambasádě v Santiagu, nikdy diplomatické vztahy s vojenským 

režimem nepřerušila.309 Zejména ze strany západoněmeckých médií, nevládních organizací 

a levicovému experimentu obecně nakloněné veřejnosti však byla vyvíjena konstantní 

kritika, poukazující na rozsáhlé porušování lidských i občanských práv.  

Na mezivládní úrovni se sice spolková vláda rozhodla neuchýlit k podobně 

radikálnímu kroku jako jiné země, které své diplomatické vztahy s Chile hned po 

vojenském puči významně omezily či zcela vypověděly (např. Švédsko, Itálie, 

Nizozemsko, Mexiko).310 Západní Německo, spolu s dalšími významnými evropskými 

státy, jako byla Velká Británie či Francie, dokonce využilo stažení Spojených států 

z chilských záležitostí a obchodovalo s režimem Augusta Pinocheta dokonce i s vojenským 

materiálem.311 Nicméně aktivita chilsko-německých mezistátních styků na diplomatické 

úrovni přirozeně v období autoritativní vlády značně oslabila. Z valné části to bylo 

způsobeno patologickou nedůvěrou chilského režimu vůči vnějšímu světu, což ještě více 

prohlubovalo jeho mezinárodní izolaci. Na straně druhé prožívaly vztahy neoficiální 

úrovně v období vojenské diktatury v Chile svůj pravý boom, jenž svou setrvačností 

pokračoval i po obnovení demokracie, kdy se znovu mohly začít plně rozvíjet i styky 

mezistátní. V řadě případů tyto oficiální vztahy navíc navazovaly na během diktatury 

vytvořené sítě privátního a neoficiálního charakteru. 

 

5.4.1. Agenda 1990-2010: určující témata chilsko-německých vztahů 

Podíváme-li se nyní, jaké tematické okruhy zejména určovaly v období let 1990-

2010 oficiální agendu chilsko-německých vztahů (primárně z chilské perspektivy), jednalo 

se převážně o následující témata:312 

 

⊕ Hospodářská a obchodní spolupráce 
V celkovém hodnocení se prioritní položkou chilsko-německých vztahů po roce 1990 staly otázky 
ekonomického charakteru a obchodní výměna, na níž byly zainteresovány obě strany. Zejména 

                                                 
309 Vzájemné vztahy zůstaly nicméně po celou dobu vlády vojenské junty zatíženy, řada západoněmeckých 
organizací působících v Chile byla nucena po puči ze země odejít (např. Friedrich Ebert Stiftung, která roku 
1967 založila v Chile jednu svou prvních latinskoamerických poboček, v letech 1974-1991 zde byly její 
aktivity přerušeny.)  Oficiální web F.E.S. v Chile <http:// www.fes.cl>  
310 Státy socialistického tábora přerušily své diplomatické vztahy s Chile během prvních týdnů po převratu. 
311 USA postupně od své původní přímé podpory vojenské junty prostřednictvím tajných služeb upustily, a to 
zejména po roce 1976. Tehdy chilská tajná služba DINA usmrtila při bombovém atentátu bývalého ministra 
zahraničí Allendeho vlády Orlanda Leteliera, a to přímo ve Washingtonu D.C. nedaleko Bílého domu. 
312 Z dostupných materiálů chilského ministerstva zahraničí byly právě tyto oblasti nejfrekventovanějším 
předmětem komunikace chilského velvyslanectví v SRN a ústředí v Santiagu 
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chilská ekonomická diplomacie se snažila získat řadu příležitostí pro své ekonomické subjekty na 
německém resp. evropském trhu; častá účast na veletrzích v SRN apod. 
 

⊕ Finanční a rozvojová pomoc ze strany SRN 
Rychlá konsolidace a navázání kvalitních vztahů Chile se SRN byla zejména na počátku politické 
transformace Chile vedena mj. příslibem entwicklungspolitische Hilfe, od níž si spolková vláda 
slibovala stabilizaci křehké chilské demokracie i lepší podmínky pro vstup německých investorů a 
firem na chilský trh.  

 

⊕ Asociační smlouva EU-Chile313 
Do podpisu v r. 2002 jeden z hlavních bodů společné chilsko-německé agendy. SRN se stala v ES 
předním promotérem uzavření této významné dohody (součástí je především dohoda o volném 
obchodu) s Chile jako první latinskoamerickou zemí. 

 

⊕ Repatriace chilských exulantů ze SRN zpět do vlasti  
SRN finančně podpořila návrat chilských politických uprchlíků žijících na jejím území. Úskalím 
bylo značně problematické nakládání s těmito prostředky z chilské strany, což krátkodobě ohrozilo 
obnovování vzájemných vztahů. 
 

⊕ Komunikace a intenzifikace kontaktů na různých úrovních státní správy  
Prostřednictvím ustavování meziparlamentních výborů, častých oficiálních návštěv a delegací. 

 

⊕ Důraz na podobnou orientaci v mezinárodní politice a blízké vztahy 
odvolávající se na společnou pozitivní zkušenost a tradici německé imigrace 
Podobné postoje v mezinárodních vztazích a spolupráce multilaterálních otázkách, oboustranný 
nesouhlas s válkou v Iráku; vzájemná podpora svých cílů na mezinárodních fórech, např. trvalá 
podpora Chile stálého členství SRN v RB OSN. 

 

Obecně jsou v tomto období chilsko-německé vztahy považovány za takřka 

bezkonfliktní. Ani oboustranná náklonnost podpořená většinovými sympatiemi německých 

elit, blízkostí křesťanskodemokratických vlád a velmi dobrou znalostí německého prostředí 

ze strany chilských velvyslanců však nemohly zabránit několika diplomatickým krizím a 

vlekoucím se stínům minulosti. Vzhledem k frekvenci, s jakou se některé z těchto roztržek 

objevovaly v dokumentech chilské ambasády v SRN a celé diplomatické komunikaci, je 

nutné zaměřit se a blíže osvětlit následující neuralgické body: 314 

 

⊗ Colonia Dignidad 
Dlouhodobý zdroj napětí a narušování bilaterálních vztahů ovlivňující agendu jednání až na té nejvyšší 
úrovni. Případ této smutně proslulé sektářské kolonie měl značně negativní reflexi v mínění široké chilské 
veřejnosti o tamní německé komunitě. 

 

                                                 
313 Oficiální web euroskop.cz. Celý dokument asociační dohody dostupný z:  
<http://www.euroskop.cz/gallery/5/1700-3ad20567_14cb_4266_9453_7ad5347a3378.pdf>  
(staženo 25.9.2013) 
314 Arch. Gen., MRE, Chile, studované období 1990-2000. 
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⊗ Případ chilského azylu pro Ericha Honeckera.  
Morální a politické dilema aneb „Sofiina volba“ postpinochetovské politické reprezentace, jak se 
zachovat v případě žádosti bývalého prvního muže NDR o politický azyl. Nejzávážnější chilsko-německá 
diplomatická krize posledních dvou desetiletí na samém počátku nové éry ve vzájemných vztazích. 
Vzbudila přirozeně obrovský zájem a tlak německých médií a veřejnosti.  

 

⊗ Rušivý element generál Pinochet 
Vzhledem k setrvání Augusta Pinocheta ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil (do roku 1998) a 
posléze doživotního senátora, rezonovala diktátorova přítomnost též v určitých oblastech vzájemných 
vztahů se SRN, např. vojenská spolupráce, odezvu měly zejména jeho kontroverzní výroky.  

 

Těmto nejvýznamnějším (a takřka ojedinělým) případům konfliktu v chilsko-

německých vztazích po roce 1990, jež zpravidla s vysokou frekvencí reflektovala (a také 

notně živila) zejména německá média, blíže obsáhne podkapitola 7.3.4.  

 

*************** 

 

Cenným výpovědním materiálem, který měl autor při zpracování této části díky 

zpřístupněným archivům chilského MZV k dispozici, se staly dokumenty shrnující zásadní 

aspekty, data i osobní názory určené pro potřeby velvyslance Chile v SRN. Jedná se o 

sumarizující „svodky“ zasílané diplomatickými kanály převážně v režimu „tajné“, 

informující např. nově příchozího velvyslance (v tomto případě Carlose Huneeuse Madge), 

jenž nastupoval na daný zastupitelský úřad, o záležitostech následující povahy:315 

 

� obecné linie chilské zahraniční politiky 
� tehdejší globální politická situace 
� základní informace o hostitelské zemi, tj. SRN 
� spolková zahraniční politika a vnitropolitická scéna v SRN 
� německé hospodářství 
� vývoj a stav bilaterálních vztahů Chile-SRN 

 
 

Po tomto úvodu vždy v dokumentech tohoto druhu následují pokyny a obecné 

směrnice či doporučení, jež by měl velvyslanec během výkonu svého pověření sledovat, 

stejně jako možné cíle, o jejichž splnění má usilovat. Ilustrativní ukázkou hlavních priorit 

chilské agendy vůči SRN po inauguraci prvního demokratického prezidenta Patricia 

                                                 
315 Arch. Gen., MRE, Chile, “Instrucciones para el Señor Embajador de Chile en Republica Federal de 
Alemania – Don Carlos Huneeus Madge“, tajný dokument č.03979, 19.6. 1990. 
Obdobnou strukturu měly tyto informativní dokumenty pro nastupujícího velvyslance také v dalších letech. 



83 
 

Aylwina v březnu 1990 je seznam hlavních úkolů chilského velvyslance v Bonnu pro 

období 1990-1994, taktéž coby součást rámcového „uvítacího dokumentu“316 : 

 

1. Konsolidovat přítomnost Chile v této zemi (SRN). 
2. Prezentovat Chile jako zemi politicky a ekonomicky stabilní s důrazem na 

skutečnost, že naše země dosáhla plné demokracie. Tento bod jest zvláštního 
významu, neboť je potřeba, v co možná nejkratší době, radikálně změnit 
negativní obraz, který Chile provázel posledních sedmnáct let. 

3. Povzbudit investice do Chile.  
4. Zvýšit obchodní výměnu, tzn. rozšířit trhy tak, aby byl zajištěn růst našeho 

exportu. 
5. Znovu aktivizovat kulturní výměnu. 
6. Získat spolupráci v podobě finanční pomoci a na poli vědy a technologie. 
7. Podpořit upevnění míru a mezinárodní bezpečnosti. 

 
Tyto analýzy a instrukce vypracovává příslušný sekretariát chilského ministerstva 

zahraničí (Subsecretario de Relaciones Exteriores), většinou s přispěním odstupujícího 

velvyslance, který tak svého kolegu nástupce zpravuje o aktuální situaci a problematických 

bodech tohoto úřadu. Díky těmto zvláštním zprávám je možné získat kvalitní a poměrně 

ucelenou představu o základních cílech a očekáváních chilské diplomacie vůči SRN 

posledních dvou desetiletí.   

 

5.4.2. Analýza instrukcí a čtvrtletních zpráv chilského velvyslance z roku 1990 

Analyzujeme-li nyní týž rámcový dokument317 chilského Ministerstva zahraničních 

věcí318 zaslaný dne 19. června 1990 prvnímu postpinochetovskému velvyslanci v SRN 

Carlosu Huneeusovi Madge, je očividné, nakolik si nová chilská administrativa byla 

vědoma své tehdejší výchozí situace. Nejzávažnějším bodem byla především mezinárodní 

izolace, v níž se Chile po téměř dvou desetiletích vlády autoritativního režimu 

nacházelo.319 Brzké překonání takového stavu bylo základním pilířem zahraničněpolitické 

agendy v době rané demokratické transformace této země, která se v první řadě chtěla 

                                                 
316 Ibidem. 
317 Ibidem. 
318 Španělsky Ministerio de Relaciones Exteriores 
319 Srov. s Marcos Robledo Hoecker, „La política exterior de Chile 1990-2010 y la construcción social de la 
política internacional. Análisis preliminar y perspectivas“, (Working Paper Insituto de Investigación en 
Ciencias Sociales-Universidad Diego Portales, 2011), 20-24. Dostupné z: <http://www.icso.cl/wp-
content/uploads/2011/09/Marcos-Robledo-Working-Paper-ICSO-Taller-1.pdf>; Jaime Ensignia L., Cristián 
Fuentes V., María de los Ángeles Fernández-R. (eds.), Política exterior en el Chile post Concertación: ¿quo 
vadis? (Santiago: Friedrich Ebert Stiftung, 2011), 23-36. 
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znovu stát spolehlivým partnerem viditelně usilující o svou politickou a hospodářskou 

modernizaci.  

V oddílu věnovaném hospodářské politice Chile vůči Evropskému hospodářskému 

společenství nabádá ústředí chilského velvyslance maximálně využít tehdejších sympatií 

ze strany Evropy.320 Její někdejší solidarita a podpora chilské opozice v době nesvobody 

měla být dle doporučení ministerstva do budoucna „přetavena“ především v  hospodářskou 

pomoc během této nesnadné fáze transformačního procesu. Zvláštní prostor, který je 

v tomto rámcovém dokumentu věnován právě Evropskému společenství napovídá, jaký 

význam tomuto společenství a možné spolupráci s ním chilské elity přikládaly.321 Počínaje 

rokem 1990 Chile začalo sondovat možnosti vedoucí k podepsání dohody o hospodářské 

spolupráci s Evropským společenstvím, přičemž vhodným „přímluvcem“ chilského 

partnerství s integrující se Evropou se vedle Španělska ukázalo býti právě Německo, u 

něhož bylo z řady indicií možné očekávat vstřícný postoj.322   

Podobná filosofie se projevuje i v dalších dokumentech v průběhu sledovaného 

období. Reflektuje chilské snahy o co možná nejlepší vztahy se SRN, v níž demokratická 

administrativa spatřovala svého předního advokáta na evropském kontinentu. SRN, která 

aktivně podporovala chilský demokratizační proces již v průběhu osmdesátých let323, si 

přála brzkou konsolidaci křehké demokracie v Chile, které byla vždy v minulosti 

lakmusovým papírkem politické a ekonomické stability regionu. Tuto náklonnost dokazuje 

i finanční pomoc SRN ve výši 45 miliónů DM poskytnutá Chile z tehdy čerstvě zřízených 

zvláštních fondů spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj324. 

Západoněmecká vláda poskytla nové chilské administrativě tyto prostředky dotaci pro rok 

                                                 
320 Západní Evropa byla považována za ideálního partnera, neboť na rozdíl od USA ji k regionu nevázaly 
žádné výrazné strategické zájmy. Počátkem 90. let plynulo 40 % chilského exportu do Evropy, která byla 
také hlavním přispěvatelem rozvojové a finanční pomoci v regionu. Srov. s: Carlos Portales Cifuentes, „La 
política exterior chilena en el nuevo contexto político y económico internacional“, in Cono Sur XI , č. 1, 
1992, 1-11. 
321 EHS na 1. místě v objemu vzájemného obchodu, 2. USA, 3. Japonsko 
322 První smlouvu o spolupráci uzavřelo Evropské společenství s Chile již v prosinci 1990; jednalo se o tzv. 
smlouvu o spolupráci 3. generace, v níž byl kladen důraz na oblasti vědy, technologií, vzdělávání, ochranu 
životního prostředí, sociální politiku a kulturu.  
Více o smluvní základně mezi ES a Chile např. zde: <http://eeas.europa.eu/chile/index_en.htm>  (staženo 
27.9.2013) 
323 Především prostřednictvím nevládních organizací či politických nadací německých stran, např. Konrad 
Adenauer Stiftung, Henrich Böll Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung atd. 
324 BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 
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1990 na rozvoj sektorů bydlení, zdravotnictví, školství, ochranu životního prostředí či na 

podporu zakládání malých a středních podniků.325  

Ministerstvo dále chilského velvyslance nabádalo, aby co možná nejdříve navázal 

úzké kontakty s orgány spolkového Auswärtiges Amt, stejně jako se zástupci Bundestagu, 

vládními i opozičními stranami, politickými reprezentacemi jednotlivých spolkových zemí 

tak, aby se diverzifikovaly a rozšířily kanály možné spolupráce i zvýšilo povědomí o Chile 

jako obnovené tradiční demokracii, s níž stojí za to spolupracovat.326 Všudypřítomný je 

v textu právě důraz na nutnost soustavné prezentace a medializace demokratizačního 

procesu a ekonomické stability v Chile.  

Obecně by se za společného jmenovatele tohoto dokumentu327 dala označit 

skutečnost, že primárním spádovým cílem aktivit chilské diplomacie vůči SRN, byla 

kromě překonání své vlastní izolace, především očividná snaha chilské reprezentace získat 

finanční a hospodářskou pomoc, přilákat do své země německé investory a dostat se na 

německý resp. evropský trh. 328 V srpnu 1990 velvyslanec Huneeus důrazně doporučil 

Santiagu329, aby SRN byla první zemí, s níž Chile podepíše tehdy právě připravovanou 

Smlouvu o podpoře a vzájemné ochraně zahraničních investic.330 „Takový krok učiněný 

ještě před samotným sjednocením“, jak ve svodce ze srpna 1990 uvádí Huneeus, by mohl 

přilákat budoucí německé investory do Chile; zároveň by zapůsobil velmi pozitivně na 

                                                 
325 Arch.Gen., MRE, Chile, tajný dokument č. 03979, 19.6. 1990, Sección „Análisis de la relación bilateral“ 
(Pokyny pro pana velvyslance Republiky Chile ve SRN, Analýza bilaterálního vztahu) 
326 Ibidem. 
327 Ibidem. 
328 Chilské elity přijaly velmi záhy, na přelomu 80. a 90. let, nové výzvy globalizace. Těmto novým 
podmínkám se uzpůsobila též osa strategie nepříliš konzistentní chilské ZP, jíž lze označit za klasický případ 
ekonomické diplomacie, tj. diplomacie fungující v roli „dvorního předvoje obchodu“. Trend ekonomizace 
diplomacie prostupoval politické uvažování tehdejší zahraničněpolitické agendy Chile. Země, v níž vojenský 
režim nechal ekonomy z tzv. chicagské školy vytvořit jedno z nejliberálnějších a nejotevřenějších 
hospodářských prostředí na světě, si tento systém udržela v prakticky nezměněné podobě i po návratu 
demokracie.  
Jak např. hned v úvodu své studie podotýká Peter Siavelis, „The political model inherited by democratic 
authorities was designed to protect […] the economic legacy of the government of Augusto Pinochet and to 
prevent the reemergence of the dynamic of polarization and instability that had characterized the early 
1970s.“ Peter Siavelis, The President and Congress in Post-Authoritarian Chile: Institutional Constrains to 
Democratic Consolidation (University Park Pa: Penn State University Press, 2000), 1. 
329 Arch. Gen., MRE, Chile, informační čtvrtletní zpráva velvyslance C.Huneeuse pro ústředí, č.238, srpen 
1990. 
330 Jednalo se o tzv. Smlouvu o vzájemné podpoře podpory a ochrany investic, signovanou v říjnu 1991 
v Santiagu u příležitosti návštěvy kancléře Helmuta Kohla. (v platnost nicméně vstoupila až v květnu 1999)  
Dostupné z: <http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/text.jsp?file_id=248962>  (staženo 26.9. 2013) 
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německou stranu v rozhodování, zda Chile nadále poskytovat finanční pomoc i v roce 

1991.“ 331  

V analýze bilaterálních vztahů dokumentu z června 1990332 je také zmíněn jeden z 

mála konfliktních bodů chilsko-německé agendy - případ sektářského společenství Colonia 

Dignidad a vyšetření této dlouhodobé kauzy. Novému velvyslanci ústředí doporučovalo 

bedlivě sledovat vývoj vyšetřování tohoto případu a především informovat německou 

stranu o ochotě chilské vlády dosáhnout objasnění tohoto případu "v souladu s chilským 

právem".  Již v samotné formulaci těchto doporučení je bohužel znatelná značná liknavost, 

jež provázela danou kauzu na obou stranách. Stojí též za zmínku, že SRN postupovala od 

března 1990 při jednáních s novou chilskou reprezentací na toto téma daleko umírněněji, 

než tomu bylo v 80. letech, kdy západoněmecký delegát opakovaně žádal Komisi lidských 

práv OSN o podniknutí náležitých opatření k nelibosti tehdejší chilské vlády.  

V informační tajné zprávě333 např. velvyslanec Huneeus v srpnu 1990 přímo žádá 

ústředí o co možná nejbrisknější vyřešení tohoto znepokojujícího případu. Huneeus v  

dokumentu tvrdí, že podobné gesto by napomohlo získat privilegované postavení Chile ve 

vztazích se SRN, která se právě nachází uprostřed historického procesu sjednocování. 

Téma sektářské kolonie bylo mj. předmětem zvláštního zájmu tehdejšího šéfa spolkové 

diplomacie H.-D. Genschera, jenž byl na konci osmdesátých let hlavním iniciátorem 

znovuotevření kauzy, jež se několikrát objevila jako předmět zvláštní rozpravy Bundestagu 

i spolkové vlády. Nutno zdůraznit, že právě kauza Colonia Dignidad zaměstnávala 

chilsko-německou agendu po několik desetiletí a byla její trvalou, byť povětšinou spíše 

latentní zátěží. Stejně tak je však zřejmá až úzkostná snaha chilské diplomacie prvních let 

demokratické éry eliminovat veškeré faktory, které by mohly obraz země v očích německé 

strany nějak poškodit.  

 

5.4.3. Přehled politických a hospodářsko-obchodních vztahů po r. 1990 

Největší dynamiku, jak již bylo výše naznačeno, zaznamenaly chilsko-německé 

vztahy v daném období bezesporu v oblasti hospodářské a obchodní spolupráce. Témata 

vzájemného obchodu a širokých možností, které německým firmám a investorům nabízelo 

                                                 
331 Arch. Gen., MRE, Chile, tajná zpráva velvyslance C. Huneeuse pro ústředí, č. 239, srpen 1990. 
332 Arch. Gen., MRE, Chile, tajný dokument č.03979, 19.6. 1990, “Instrucciones para el Señor Embajador de 
Chile en Republica Federal de Alemania“. Sección „Análisis de la relación bilateral“ (Pokyny pro pana 
velvyslance Republiky Chile ve SRN, Analýza bilaterálního vztahu) 
333 Arch. Gen., MRE, Chile, tajná zpráva velvyslance C. Huneeuse pro ústředí, č. 239, srpen 1990. 
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jedno z nejotevřenějších tržních prostředí světa334, se staly po roce 1990 stěžejním a 

určujícím obsahem oživených mezistátních vztahů. Tuto skutečnost dokládá též studovaná 

komunikace mezi zahraničněpolitickým ústředím v Santiagu a velvyslanectvím v Bonnu 

(později v Berlíně). Jelikož se politická a ekonomická agenda při jednáních různých úrovní 

navzájem úzce prolínala, jsou tyto dvě oblasti koncipovány do téže kapitoly, neboť je nelze 

analyzovat odděleně. Většinu schůzek či státních návštěv totiž prakticky vždy vyplňovala, 

kromě několika málo konfliktních či jinak čistě politických a kulturních témat, jednání o 

hospodářských a obchodních rozměrech spolupráce. 

Jedním z primárních bodů úsilí chilských velvyslanců v SRN byly očividné snahy 

urychleně vybudovat stabilní síť kontaktů a vazeb v rámci spolkové státní moci, zahrnující 

zásadní aktéry politiky, německého průmyslu, obchodu, i nevládní instituce. Tato 

„strategie“ vycházela z kvalitní znalosti německých reálií a promyšleného výběru 

osobností pro výkon zastupitelského úřadu v této zemi.335 Chilští diplomaté byli velmi 

dobře obeznámeni se specifičností německého politického systému, zejména pak pro SRN 

typického pluralismu, tj. množství protagonistů přímo aktivních či nepřímo ovlivňujících 

zahraniční politiku. To také přimělo chilskou diplomacii věnovat značnou pozornost řadě 

rozdílných aktérů německé politiky a společnosti.336  

Tento přístup se nejviditelněji projevil na vyšší frekvenci vzájemných návštěv 

politických představitelů (vzhledem ke značné asymetrii významu i geografické 

vzdálenosti obou zemí), což bylo přímým plodem aktivní chilské zahraniční politiky ve 

vztahu k SRN. Průběžná intenzivní komunikace ve formě osobních setkání, vzájemné 

informovanosti a koordinace řady společných kroků posilovala oboustrannou důvěru a 

vytvářela prostor novým formám spolupráce. Především pak delegace na nejvyšší úrovni, 

tj. cesty prezidentů nebo spolkového kancléře, doprovázených zástupci sektorů politiky, 

hospodářství, médií či nevládních organizací, znamenaly vděčný impuls a mnohdy nový 

kurs vývoje vzájemné agendy.  

                                                 
334 Chile se dle většiny institucí sledujících míru tzv. ekonomické svobody pohybuje v posledních dvaceti 
letech zpravidla do pátého až desátého místa nejliberálnějších ekonomik světa. Např. server nadace Heritage 
zařadil Chile pro rok 2013 na celkové 7. místo.  
Tabulka dostupná zde: <http://www.heritage.org/index/ranking>   Ekonomickou svobodu určují ukazatele 
jako např. kvalita právního státu, index korupce, svoboda podnikání, investic, pracovního trhu, otevřenost 
národního trhu,  
335 Viz předchozí zmínky o velvyslancích-absolventech německých univerzit. 
336 Toto zmiňuje např. C.Huneeus ve své sumarizující zprávě o období výkonu své velvyslanecké funkce:  
Arch. Gen., MRE, Chile, „Acta de Entrega de la Embajada de Chile en la República Federal de Alemania“, 
Bonn, 30.4. 1994. 
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V případě studovaných materiálů pak představují právě státní návštěvy určité 

mezníky vymezující základní tendence a představy, pochopitelně viděnou optikou chilské 

strany. Tyto události totiž přirozeně maximálně zvýšily práci chilské ambasády, díky 

čemuž máme k dispozici řadu dokumentů poskytující poměrně ucelený přehled o celkové 

agendě a tehdejší aktuální situace v bilaterálních vztazích i celkovém politickém kontextu 

daného momentu konání návštěv. Co se výpovědní hodnoty týče, je možné předpokládat 

vysoký stupeň objektivity při přípravě podobných informačně-analytických „svodek“, 

neboť eventuální poskytnutí nesprávně vyhodnocených či jiným způsobem zkreslených 

(např. přehnaně a bezdůvodně pozitivních) zpráv mohlo být logicky snadnou příčinou 

politického faux pas na nejvyšší politické úrovni. To by pochopitelně celkovému obrazu 

země, snažící se obnovit své mezinárodní renomé, příliš neprospělo. 

 

    Tabulka 3: Vzájemné návštěvy Chile-SRN na nejvyšší úrovni v letech 1990-2010 

                                                               

Rok Státní návštěva na nejvyšší úrovni 

1991 

duben: chilský prezident P.Aylwin v SRN (aktivizace bilat. vztahů v nové éře) 
říjen: spolkový kancléř H.Kohl  cestoval do Chile 
(hl. cíl návštěvy: podpis Smlouvy o ochraně a podpoře investic, 75. výročí zal. DC-
IHK)  

1993 listopad: spolkový prezident R.von Weizsäcker navštívil Chile 

1995 březen: cesta prezidenta Chile E.Freie do SRN 
(hl. cíl mj. zintenzivnění ekonomické spolupráce) 

1999 duben: E.Frei na návštěvě SRN u příležitosti expozice Chile v rámci 
Industriemesse v Hannoveru 

2000 červen: chilský prezident R.Lagos navštívil SRN (pozván G. Schröderem k účasti 
na konferenci "Moderní vládnutí v 21. století") 

2001 květen-červen: cesta R.Lagose do SRN  
2003 listopad: spolkový prezident J.Rau navštívil Chile 

2005 leden: R.Lagos v SRN 
(dokončení ratifikace Smlouvy o volném obchodu s EU 

2006 říjen: cesta chilské prezidentky M.Bachelet do SRN 

2010 

říjen: návštěva prezidenta Chile S.Piñery v SRN (hl.cíl: ekonomické vztahy; 
největší pozornost médií však vzbudil nešťastný zápis chilského prezidenta, který 
do návštěvní knihy spolkového prezidenta připojil ke svému podpisu 
„Deutschland, Deutschland, über alles“)  

Zdroj : Vlastní tabulka sestavená na základě zvláštních zpráv chilského velvyslanectví v SRN resp. 
chilského  MZV; konzultováno s dosud nepublikovaným textem s laskavým svolením autora: Ruderer, 
Dufner:“Chile-Deutschland 1990-2010", 8-9. 
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Vzhledem k omezenému prostoru rozvedu podrobněji pouze ty státnické návštěvy, 

které vhodně ilustrují zásadní aspekty charakteru vzájemných politických vztahů po roce 

1990. 

 

Patricio Aylwin v SRN337 

V obecně pozitivní atmosféře respektu a sympatií ze strany německé veřejnosti i 

politické reprezentace absolvoval koncem dubna 1991 Patricio Aylwin svou první oficiální 

návštěvu SRN. Hlavním cílem této cesty bylo především osobní setkání s tehdejšími 

nejvyššími představiteli čerstvě sjednoceného Německa (spolkový prezident Richard von 

Weizsäcker, šéf německé diplomacie Hans-Dietrich Genscher, „kancléř sjednocení“ 

Helmut Kohl). Náplní řady rozhovorů s protagonisty německé vlády byly kromě chilsko-

německého „evergreenu“, kontroverzního případu Colonia Dignidad, zejména otázky 

hospodářské spolupráce, finanční a rozvojové pomoci a možnosti užších kontaktů 

v oblastech vědy a technologií.338  

Chilští politici a diplomaté měli dle Huneeusovy zprávy a sestaveného programu 

prezidentské návštěvy především eminentní zájem na přilákání německých investorů do 

své země. Ekonomika byla určující náplní každé podobné návštěvy, při nichž bylo jedním 

z hlavních bodů programu jednání s představiteli Německé průmyslové a obchodní 

komory339, Svazu německého průmyslu340 nebo s politickými špičkami hospodářsky 

nejsilnějších spolkových zemí.341 Zpráva342 v tomto případě např. popisuje, jak při setkání 

chilského ministra hospodářství Carlose Ominami s ředitelem DIHK Hansem Peterem 

Stihlem mluvila německá strana o Chile jako o zemi s jasně nejvhodnějšími podmínkami 

pro budoucí investory v Latinské Americe.343  

                                                 
337 Podkladem shrnutí obou státních návštěv zejména informační svodka velvyslance Huneeuse popisující 
průběh, hlavní témata jednání a výstupy z proběhnuvší návštěvy prezidenta Aylwina v SRN, dokument určen 
pro min. zahraničí: Arch. Gen., MRE, Chile, „Informe de la Visita de S.E. El Presidente de la Republica don 
Patricio Aylwin Azocar a la Republica Federal de Alemania“, 23.-25.4. 1991. 
338 Zmíněná témata se v různých obměnách objevují na většině jednání v celém sledovaném období 
devadesátých let. 
339Deutscher Industrie- und Handelskammertag – DIHK. Na rok 1991 navíc připadlo 75. výročí existence 
chilské pobočky DIHK, tzv. Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer, na což též symbolicky 
reagoval svou cestou do Chile kancléř H. Kohl v říjnu 1991. 
340 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 
341 Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Berlin atd. 
342 Arch. Gen., MRE, Chile, „Informe de la Visita de S.E. El Presidente de la Republica don Patricio Aylwin 
Azocar a la Republica Federal de Alemania“, 23.-25.4. 1991. 
343 Zejména vzhledem k její v regionu výjimečné ekonomické a od roku 1990 také politické stabilitě. 
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Návštěva prezidenta Aylwina je ve zprávě velvyslance Huneeuse hodnocena jako 

nadmíru úspěšná v dosažení hlavních cílů. Těmi bylo zejména potvrzení německé 

solidarity s chilským transformačním procesem a setkání chilských představitelů 

s německými protějšky na prezidentské, ministerské úrovni a parlamentní úrovni, stejně 

jako potvrzení další rozvojové pomoci poskytované z fondů spolkového ministerstva pro 

hospodářskou spolupráci či kontraktů s Kreditanstalt für Wiederaufbau.344 Huneeus 

obzvláště vyzdvihuje gesta otevřenosti a přátelství mezi křesťanskými demokraty 

Aylwinem a Kohlem. Věren obecnému chilskému pocitu o výjimečnosti postavení své 

vlasti, zejména v rámci latinskoamerického regionu, shledával chilský velvyslanec toto 

jednání německých politiků jako bezprecedentní v porovnání s přístupem k ostatním 

lídrům jihoamerických vlád (zdůrazněna skutečnost, že chilský prezident Aylwin byl první 

hlavou státu, jíž spolkový prezident Weizsäcker přijal v Berlíně). 

 

Helmut Kohl v Chile 

V doprovodu ministrů práce, hospodářské pomoci, životního prostředí, představitelů 

různých stran (např. CSU), zástupců médií a podnikatelských kruhů se v říjnu 1991 vydal 

Helmut Kohl na již jednou odvolanou návštěvu Chile.345 Jedním z důvodů první státní 

návštěvy spolkového představitele od obnovení chilské demokracie346 byla, kromě 

připomenutí 75. výročí založení Německo-chilské hospodářské a obchodní komory, 

především slavnostní signace více než rok projednávané Smlouvy o podpoře a vzájemné 

ochraně investic.347 Tento významný hospodářský dokument, od něhož si chilská 

reprezentace slibovala zejména nárůst německých investic, přístup k novým technologiím i 

normalizaci politického renomé své země, uzavřelo Chile se SRN s jako vůbec první 

zemí.348  

                                                 
344 Chilský ministr plánování a spolupráce Sergio Molina podepsal s KfW dva kontrakty na financování 
modernizace nemocnic (půjčka téměř 30 miliónu DM a finanční dar 250 tisíc DM) a podporu bytové 
výstavby (dar 14 milionů DM) Arch. Gen., MRE, Chile, „Informe de la Visita“. 
345 V lednu 1990 byla odvolána Kohlova účast na slavnostní inauguraci prezidenta Aylwina a předání moci 
do rukou demokraticky zvolené vlády. 
346 Až do ledna 2013, kdy se v Santiagu kancléřka Merkelová účastnila summitu EU a Latinské Ameriky a 
Karibiku, to byla také vůbec poslední návštěva spolkového kancléře v Chile. 
347 Smlouva nicméně vstoupila v platnost až po její ratifikaci roku 1998. Plné znění této bilaterální smlouvy 
dostupné na: <http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/text.jsp?file_id=248962>  [cit. 2.10. 2013] 
348 Viz zmíněná poznámka C.Huneeuse, který do Santiaga doporučoval, aby SRN byla vůbec první zemí, 
s níž Chile tuto hospodářskou dohodu uzavře, což pozitivně naladí bilaterální vztahy a napomůže vyjednat 
další rozvojovou pomoc i pro rok 1991. Arch. Gen., MRE, Chile, informační zpráva C.Huneeuse, č. 238, 
22.8. 1990. 



91 
 

Nejviditelnější událostí, jež Kohlův pobyt poznamenala, se stal však především 

kancléřův proslov v Poslanecké sněmovně chilského Kongresu. Helmut Kohl v něm mj. 

přirovnal Pinochetovu diktaturu k režimu vládnoucímu bývalé NDR a vyzval chilské 

politiky, aby byli „viníci přivedeni k odpovědnosti a obětem se dostalo spravedlnosti“.349 

Během této pasáže Kohlovy řeči350 se většina přítomných opozičních poslanců a senátorů 

z řad pravicové Renovación Nacional a Unión Demócrata Independiente,351 

s nesouhlasným pokřikováním a nadávkami adresovanými směrem k řečnickému pultu, 

zvedla a plenární sál demonstrativně opustila. Poslanec za RN Frederico Mekis dokonce na 

kancléře druhý den před parlamentem zuřivě křičel: 

  

„Sie sind nach Chile gekommen, um zu trennen, nicht um zu vereinen. (…) Ihr land hat den 
Nazismus hervorgebracht. Die Deutschen waren schuld am Bau der Mauer, denn sie 
haben den Zweiten Weltkrieg erschuldet, nicht wir.“ 352 

 

Spíše nešťastný incident poukázal na jednu z nemnoha kontroverzí chilsko-

německého vztahu. Kohlova slova o vyrovnání se s minulostí měla v SRN totiž očividně 

jiný význam, než jak byl proces vnímán a realizován v Chile. Zde byla demokracie totiž i 

po roce 1990 v řadě případů stále ostrakizována. Pouze po malých krůčcích byly tyto 

křivdy bolestné chilské minulosti postupně narovnávány, přičemž proces je dodnes i 

v odborných kruzích kritizován jako značně nedostatečný a alibistický. Německý tisk se 

nicméně již tehdy vcelku oprávněně zamýšlel, zda by kancléř Kohl byl schopen podobně 

silných a neohrožených výroků například při návštěvě Tibetu, tzn. v případě pro SRN 

                                                 
349 „Poderoso Aleman:   Kanzler Kohl, zu Besuch in Chile, suchte den offenen Konflikt mit Anhängern des 
Diktators Pinochet.“ DER SPIEGEL, č. 44/1991 (28.10.1991), 28-31. 
Dostupné z: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13507313.html [cit. 2.10. 2013] 
350 Přesné znění Kohlova výroku: „Die Hinterlassenschaft der kommunistischen Herrschaft im Osten unseres 
Landes ist verheerend […] vor allem aber -und ich fühle, diese Erfahrung teilen wir mit nicht wenigen vom 
chilenischen Volk- hat das Unrechtsregime in den Herzen der Menschen tiefe Spuren geschlagen. Es gilt jetzt 
bei uns, das von der Diktatur verübte Unrecht zu klären, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, 
den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, aber trotz allem zur Versöhnung beizutragen.“ Ruderer, 
„Chile-Deutschland“, 9.  
351 tj. stran, z nichž se dodnes rekrutují otevření sympatizanti a stoupenci generála Pinocheta a období jeho 
vlády. Poslední prezident Chile, Sebastian Piñera, byl v letech 1989-2010 členem právě Renovación 
Nacional. 
352 „Poderoso Aleman.“ DER SPIEGEL, č. 44/1991 (28.10.1991), 28-31. Dostupné též zde: 
<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13507313.html>  [cit. 30.10. 2013] 
Chilský poslanec Mekis, který pouze o den dříve hostil poslance za CSU Schmidt a dojednával možnosti 
budoucí spolupráce CSU a RN, mínil tímto prohlášením, že německý národ byl de facto nepřímo 
zodpovědný za poválečné rozdělení světa a hrozbu komunismu, která tolik ovládala chilskou vnitřní politiku 
druhé poloviny 20. století (stejně jako ostatní země Třetího světa).  
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nepoměrně důležitějšího obchodního partnera, než bylo Chile.353 Na tomto příkladu se 

rovněž odhalila jasná asymetrie vztahu Chile a SRN a nepoměr obou aktérů. Čas od času 

německá reprezentace ukázala, že si je vědoma síly své země a možnosti tuto převahu 

v daných momentech eventuálně i uplatnit. 

 

************** 

 

Celkově však mohl velvyslanec Carlos Huneeus ve své závěrečné zprávě354 hodnotit 

první etapu rozvoje bilaterálních vztahů se SRN v nové éře, za dobu své funkce (1990-

1994) jako nadmíru úspěšnou. Chilské diplomacii se podařilo rozvinout za poměrně 

krátkou dobu skvělé vztahy s většinou aktérů německé zahraniční politiky, především 

s Kanzleramt a AA. Pozadu nezůstaly však ani úzké kontakty s dalšími, pro spolupráci 

SRN s Chile významnými spolkovými resorty jako např. BMZ, BMWi. Komunikace 

začala fungovat také na bázi politických stran, jejich nadací či v rámci meziparlamentních 

skupin.355  

Huneeus však ve zprávě také připouští, že v obchodní výměně a investicích Chile 

daleko zaostává za Brazílií a Argentinou, pro německé hospodářství daleko významnějšími 

trhy (tento trend se v současnosti ještě zvýraznil). Nicméně Chile disponuje vůči SRN, dle 

hodnocení Huneeuse, daleko významnějšími politickými a diplomatickými vztahy, 

srovnatelnými co do významu pouze s Mexikem.356  Tento pocit o výlučnosti a 

privilegovaného postavení Chile ve spolkové Lateinamerika-Politik ostatně prostupuje 

celkovou komunikací a sebehodnocením chilské diplomacie.  

 

 

 

 

 
                                                 
353 „Poderoso Aleman.“ DER SPIEGEL, č. 44/1991 (28.10.1991), 28-31.  
Poznámka o CSU a značném obdivu i benevolenci vůči Pinochetovi, zejména pro jeho radikální 
antikomunismus i realizaci ekonomických neoliberálních reforem. 
354 Arch. Gen., MRE, Chile, „Acta de Entrega de la Embajada de Chile en la República Federal de 
Alemania“, Bonn, 30.4. 1994. (závěrečná zpráva velvyslance C. Huneeuse u příležitosti předání svého 
úřadu). 
355 Arch. Gen., MRE, Chile, „Acta de Entrega de la Embajada de Chile en la República Federal de 
Alemania“, Bonn, 30.4. 1994. (závěrečná zpráva velvyslance C. Huneeuse u příležitosti předání svého úřadu) 
356 Ibidem. 
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Hospodářsko-obchodní rovina kontaktů 

Ještě před výše popsanými státnickými návštěvami do Chile zamířila v létě roku 

1990 delegace zástupců BMZ, BMWi, BMF a AA.357 Chilská ambasáda v Bonnu, která o 

této návštěvě předem podrobně referovala do Santiaga, zdůraznila mj. přítomnost 

někdejšího generálního sekretáře Hanns-Seidel-Stiftung (Siegfried Lengl358), nadace blízké 

CSU, která v Chile od doby aplikace neoliberálních reforem platí za předního advokáta 

německých obchodních zájmů. Mezi členy delegace byli také reprezentanti KfW,359 

GTZ360 a DEG361. Ti se měli osobně seznámit s tehdejší situací v Chile a zjistit podmínky 

pro možné investice německých bank a poskytnutí finanční a ekonomické pomoci 

spolkové vlády. Velvyslanectví Chile v této souvislosti nabádalo své ústředí zvolit jasnou 

argumentaci zdůrazňující solidní stabilitu chilského hospodářství (tehdy v regionu naprosto 

bezkonkurenční), vhodné investiční prostředí362 i „sociální problémy, které nebude možné 

vyřešit bez německé podpory a spolupráce“.363 Chile počítalo s pokračováním finanční 

podpory i v následujících letech (tzn. nejen roku 1990), což zdůvodňovali nutností podpořit 

skrze sociální programy demokratickou konsolidaci a toto přímo spojovali s nezbytnou 

spoluprací se SRN. 

                                                 
357 BMZ - Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMWi -
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, BMF - Bundesministerium der Finanzen, AA- 
Auswärtiges Amt 
358 V té době byl S.Lengl státním sekretářem ministra BMZ Jürgena Warnkeho (CSU) a např. dle tehdejších 
velmi kritických článků deníku Der Spiegel „šedá eminence“ BMZ a zahraničních ekonomických aktivit 
CSU. Resort ministerstva hospodářské pomoci byl v letech 1982-1998 „baštou“ bavorské CSU, jejíž 
dlouholetý předseda F-.J.Strauss se nezdráhal své nadmíru konzervativní přesvědčení nejednou kvůli 
výhodným kontraktům potlačit (viz návštěva Chile r.1977 a obchodní kontrakty s režimem gen. Pinocheta, 
NDR, Rumunskem atp.) 
Kritika CSU např. v článku týdeníku Der Spiegel: „Entwicklungshilfe: Eminenz von Tegernsee“, Der Spiegel 
25/1991, 17.6.1991. Článek dostupný zde: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13488941.html (staženo 
19.11. 2013)   
359 Kreditanstalt für Wiederaufbau – spolkovou vládou vlastněná banka zaměřující se mj. na rozvojové 
projekty, založena jako součást Marshallova plánu v roce 1948, se sídlem ve Frankfurtu. 
360 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH - od roku 2011Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – agentura, jejímž vlastníkem je spolková vláda (konkrétně BMZ, 
ministerstvo ekonomické spolupráce a rozvoje), zaměřuje se na poradenství a realizaci rozvojových 
programů, základním cílem je podpora zadavatele – zejména spolkové vlády na poli mezinárodní spolupráce 
trvale udržitelného rozvoje. 
361 Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH – pobočka KfW určená k podpoře a investicím 
do soukromého sektoru v rozvojových zemích, sídlo v Kolíně nad Rýnem. 
362 Úroveň německých investic v Chile závisela přirozeně na politické stabilitě, ekonomické situaci a prosté 
návratnosti těchto investic. 
363 Arch. Gen., MRE, Chile, tajný telex velvyslance Huneeuse informující o cílech připravované německé 
delegace v Chile, č. 173, 20.7.1990. 
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Do SRN zase po roce 1990 zavítala řada delegací zástupců z chilských politických a 

podnikatelských kruhů. Např. v listopadu 1990 bylo 15 předních chilských manažerů 

pozváno, aby se zúčastnili odborného semináře spolupořádaného nadací CSU Hanns-

Seidel-Stiftung; posléze se měli tito byznysmani možnost setkat se s tehdejšími zástupci 

spolkové vlády (znovu zejména BMZ, BMWi), vládních i nevládních agentur (DIHK, 

GTZ, BDI364) a bank (KfW). Na podzim téhož roku referoval v Bonnu ředitel odboru 

ekonomických vztahů chilského MZV Augusto Aninat na pozvání DIHK o aktulních 

ekonomických poměrech v Chile a možnostech obchodu a investic s touto zemí. 

Posluchači byli zástupci spolkové vlády, německých firem, investičních společností a 

bank. Jednalo se mj. také o nezbytném navýšení podílu zahraničních přímých investic 

v Chile původem z Evropy a SRN, stejně jako postupně odstranit překážky přístupu 

chilského exportu na evropské trhy.365 Roku 1992 se ve Frankfurtu konalo 

Investitionsforum, během něhož se uskutečnila řada schůzek německých a chilských 

podnikatelů.  

 

Investice  

Hned v prvních letech (1991-92) přinesla tato aktivita chilské ZP své ovoce a přímé 

investice366 ze SRN do Chile zaznamenaly poměrně signifikantní nárůst: jen za tyto dva 

konkrétní roky Chile získalo plných 30 % z celkového objemu německých FDIs za roky 

1974-92!367 V roce 1993 však došlo k nečekanému poklesu investičních aktivit původem 

ze SRN v celé Latinské Americe, včetně Chile. Zatímco roku 1991 dosáhly německé FDI v 

Chile hodnoty 11,5 milionu USD, roku 1992 dokonce 16,1 milionu USD, tak v roce 1993 

činily v prvním semestru pouhá 3,5 %.368 Nejčastěji uváděnými příčinami tohoto vývoje 

byla počínající hospodářská krize spolkového hospodářství, zatíženého vysokými náklady 

na sjednocení země, což absorbovalo velkou část německých hospodářských kapacit či je 

nasměrovalo jiným směrem (zejména otevřené trhy transformující se střední a východní 

                                                 
364 Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. – zastřešující organizace německého průmyslu a služeb, 
zastupující zájmy těchto firem a společností v politice (zároveň jako přední poradce hospodářské politiky), 
společnosti a v zahraničí, v mezinárodních organizacích  
365 Arch. Gen., MRE, Chile, „Los intereses nacionales en Alemania: Evaluación político-diplomática de una 
relación privilegiada” (národní zájmy v Německu, politicko-diplomatické hodnocení privilegovaného vztahu), 
velvyslanec Huneeus, dokumenty, dálnopisy, tajné, 1990. 
366 FDI – Foreign Direct Investments 
367 Arch. Gen., MRE, Chile, „Memoria del Embajador de Chile en la República Federal de Alemania, Don 
Carlos Huneeus Madge (1990-94)“ (paměti velvyslance Chile v SRN), 10. 
368 Ibid., 10.  
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Evropy).369 Následující tabulka ilustruje, kam se soutředil hlavní proud investic ze SRN po 

roce 1990. 

 

 

Tabulka 4: Cílové regiony/země německých přímých investic v letech 1989-2000370 

Cílový region / země Stav 1989  
(v mil. Eur) 

Stav 2000  
(v mil. Eur) 

Celkový 
nárůst  

1. EU 45.962 234.836 511 % 
2. USA 29.820 216.778 727 % 
3. Asie (vč. Jap.)/Blízký Východ 4.924 33.368 678 % 
4. střední a východní Evropa 155 26.498 17.095 % 
5. LAC  7.883 25.814 327 % 
6. Afrika 1.972 4.686 238 % 

 
Zdroj: Peter Rösler, „Deutsche Direktinvestitionen“, Brennpunkt Lateinamerika 18, 30.9. 2002, 
Institut für Iberoamerika-Kunde Hamburg, 179.  

 
 

Celkově německé FDI v Chile vystoupaly v srpnu 2009 k částce 1,8 miliard USD.371 

Ve srovnání s ostatními významnými investory v Chile372  aktivními v těžbě, výstavbě 

komunikací nebo energetickém sektoru, se nicméně jedná o nižší poměr přímých investic. 

FDI ze SRN po roce 1990 představují jen necelé 1 % z celkového objemu zahraničních 

investic proudících do země. Na této skutečnosti se bezesporu podepsala zejména absence 

německého průmyslu na rozsáhlém procesu chilské privatizace a udělování koncesí 

v oblasti velkých veřejných zakázek (výstavba a modernizace infrastruktury a komunálních 

sítí) v devadesátých letech.373 Německé podniky v Chile po roce 1990 nejvíce investovaly 

do technologických oborů, zpracování chilských surovin, aktivní byly také na trhu 

                                                 
369 Ibid., 10. Z podobného důvodu se němečtí investoři např. téměř nezúčastnili procesu argentinské 
privatizace. 
370 Údaje převzaty z následující studie: Peter Rösler, „Deutsche Direktinvestitionen“, Brennpunkt 
Lateinamerika 18, 30.9. 2002, Institut für Iberoamerika-Kunde Hamburg. 
Dostupná: http://www.inef.uni-duisburg.de/page/documents/dmessner/Deutsche_DI_in_LA.pdf (staženo 
30.10. 2013) 
371 „Bilaterale Beziehungen“, oficiální web velvyslanectví SRN v Chile, dostupné z: 
http://www.santiago.diplo.de/Vertretung/santiago/de/05/Bilat_20Beziehungen/Bilaterale_20Beziehungen_20
Wi.html  (staženo 1.11. 2013) 
372 V současnosti zejména USA, ČLR, Velké Británie, Francie Nizozemsko atd. 
373 Znovu důsledek absorbování německého kapitálu a investičních plánů v nových spolkových zemích a na 
otevřených trzích střední a východní Evropy. 
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s nemovitostmi.374 Již nadprůměrnou jistotu investičního prostředí, kterou Chile v regionu 

(i globálně) disponuje, ještě roku 1991 prohloubilo uzavření výše zmíněné bilaterální 

Smlouvy o ochraně a vzájemné podpoře investic (s platností od roku 1999). 

 

Tabulka 5: Srovnání objemu německých investic v hl. destinacích LAC a Chile  

Země LAC 

Průzkum dpa 
Stav 3/1989 
v mil. USD 

 

Průzkum IAV 
Stav 12/1998 
v mil. USD 

 

Průzkum IAV 
Stav 12/2001 
v mil. USD 

 

Podíl na 
celkovém 

objemu něm. 
FDI v LAC 2001 

1. Brazílie 12.000 13.500 18.700 44,1 % 
2. Mexiko 1.580 7.500 9.750 23 % 
3. Argentina 1.000 3.000 4.500 10,6 % 
4. Venezuela 200 400 800 1,9 % 
5. Chile 400 664 775 1,8 % 

Ostatní země LAC 
celkem -  -  -  18,6  % 

 
Zdroj: Vlastní tabulka vycházející ze statistik agentury dpa z března 1989 a Ibero-Amerika Verein z 3/1999 
a z 7/2002. 
 

 

Rozvojová pomoc 

Co se další významné složky chilsko-německých hospodářských vztahů v 90. letech 

týče, byla v prvních letech jedním z primárních cílů chilské diplomacie vůči SRN snaha 

udržet přísun finanční a rozvojové pomoci. Přestože spolková vláda původně přislíbila 

Chile jednorázovou dotaci pouze pro rok 1990, nakonec bylo ze spolkových fondů pro 

hospodářskou spolupráci s Chile poskytnuto v letech 1990-93 na rozvojové projekty více 

než 187 milionů DM (spolu s dalšími 20 miliony DM určenými na repatriační program).375 

Valná většina těchto prostředků byla úspěšně použita v sektoru zdravotnictví na výstavbu 

chilských nemocnic (na základě německého zadání, které sektory obzvláště mají finanční 

pomoc čerpat). Představy spolkových orgánů, že těchto fondů bude v podobné míře 

využito také v oblasti životního prostředí, zůstaly nenaplněné, neboť na chilské straně 

dosud nefungovala dostatečná síť institucí, jež by tuto pomoc mohly efektivně čerpat.376  

                                                 
374 „Bilaterale Beziehungen“, oficiální web velvyslanectví SRN v Chile, dostupné z: 
http://www.santiago.diplo.de/Vertretung/santiago/de/03/Bilaterale__Beziehungen/Bilaterale_20Beziehungen.
html  (staženo 1.11. 2013) 
375 Arch. Gen., MRE, Chile, „Memoria del Embajador de Chile en la República Federal de Alemania, Don 
Carlos Huneeus Madge (1990-94)“ (paměti velvyslance Chile v SRN), 8. 
376 Ibidem. 
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S enormním ekonomickým růstem Chile377 v průběhu devadesátých let a také 

neoddiskutovatelným pokrokem v sociální oblasti378 se také měnila podstata rozvojové 

pomoci ze strany SRN. Tento druh pomoci se postupně posunul z dimenze čiré 

jednosměrné finanční podpory k technologické, vědecké a sociální spolupráci. Chile se 

v tomto kontextu etablovalo od původního příjemce do role partnera (vom Nehmer zum 

Geber), na bázi tzv. Dreieckskooperation, v níž figuruje jako určitý prostředník německé 

rozvojové pomoci v Latinské Americe.379 Tím se dostalo do privilegované skupiny 

nejvýznamnějších spojenců SRN na subkontinentu spolu s nepoměrně většími hráči 

jako Brazílie a Mexiko. Nicméně nutno konstatovat, že nejdůležitější příspěvek ve formě 

finanční a rozvojové pomoci poskytla Chile po roce 1990 právě SRN.380 

 

 

Asociační dohoda Chile s EU a německý „advokát“ Chile na starém kontinentu  

Jednou ze základních dimenzí chilsko-německých vztahů po roce 1990 je též zásadní 

role SRN vystupující jako zastánce chilských zájmů na evropském kontinentu. Tato 

premisa, důležitá pro zhodnocení celkového významu SRN pro Chile, byla jasně patrná 

zejména v německé podpoře úsilí Santiaga získat status přidruženého člena EU.381 

Asociační dohoda EU s Chile, konkretizující politické a především obchodní vztahy, se 

stala od počátku devadesátých let pravidelným bodem chilsko-německé politické agendy.  

Např. již během prvních politických rozhovorů v Bonnu v září 1994 (na úrovni 

tajemníků MZV) byly vztahy Chile s EU hlavním tématem setkání a obě delegace hovořily 

                                                 
377 průměrný roční růst Chile v letech 1990-98 činil 7% 
378 Podíl chilské populace žijící pod hranicí chudoby se od roku 1990 snížil z původních cca 39 % na 14 % 
v roce 2011.„Indicadores de pobreza“, CASEN 2011, Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional. Studie dostupná zde: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/pobreza_casen_20
11.pdf (staženo 2.11.2013) 
379 např. spolupráce SRN-Chile-Kolumbie v oblastech jako zajištění dostatku pitné vody nebo výměna 
zkušeností při aplikaci nového zákona na ochranu spotřebitelů v Salvadoru, kdy Chile působí jako přímý 
zprostředkovatel německých právních expertů. „Dreieckskooperation in der deutschen 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit“, BMZ-Strategiepaper 5/2013, BMZ. 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/08/2013-08-19-strategiepapier-
bmz.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (staženo 2.11. 2013) 
380 Calderón, "Die chilenisch-deutschen Beziehungen“, 805. 
381 Asociační dohoda zakládala mezi Evropským společenstvím a Chile kromě politického přičlenění, 
technické a vědecké výměny a zvláštní demokratické klauzule především zónu volného obchodu (Free Trade 
Agreement). 
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jednohlasně o nutnosti zintenzivnit vztahy Chile s EU.382 Státní tajemník Dieter Kastrup 

tehdy připomněl, že Chile bylo vůbec první latinskoamerickou zemí, která s EU podepsala 

dohodu o spolupráci třetí generace (1990). Německá strana navrhla vydat deklaraci, která 

by v rámci EU zdůraznila zájem Chile o daleko hlubší spolupráci.383 

Obě země se společně hlásily k hospodářské a politické integraci a volnému tržnímu 

hospodářství. Jednání o přidružení Chile k EU tak úzce souviselo s integračním procesem 

v Latinské Americe (především s regionálním sdružením volného obchodu Mercosur384), 

který SRN, coby hlavní motor integrace v Evropě a zároveň proexportně orientovaná 

ekonomika světového formátu, přirozeně podporovala. Na témže jednání v Bonnu v září 

1994 doporučovali němečtí zástupci chilské straně, aby se snažila synchronizovat svou 

„sbližovací“ politiku vůči EU pokud možno v rámci sdružení Mercosur.385 Chilská 

diplomacie si vskutku byla vědoma, vycházejíc z nově definovaných postulátů své 

zahraniční politiky po roce 1990, že své zájmy na mezinárodním poli nejlépe prosadí 

integrací ve svém regionu dle doktríny tzv. otevřeného regionalismu.386 Toto přesvědčení 

se zakládalo na neoliberálním nastavení chilské ekonomiky, která svůj růst úzce spojila v 

posledních dvou desetiletích s výzvami globalizace (vysoce otevřený trh, velký počet 

smluv o volném obchodu apod.). Roku 1996 se Chile stalo přidruženým členem Mercosur, 

s nímž o rok dříve jednala EU na summitu v Essenu o podmínkách rámcové dohody o 

spolupráci.387 Chile bylo k těmto jednáním přizváno také díky německé iniciativě. 

Nicméně zároveň se projevovaly také známky chilského unilateralismu či spíše 

v regionu obecně kritizovaného přesvědčení Chilanů o vlastní výjimečnosti (v rámci 

                                                 
382 Rovněž chilský prezident E. Frei ve svém vyjádření z května 1994 upozornil na alarmující snížení investic 
a obchodní výměny ze zemí EU a volal po bližší spolupráci s EU jako jedné z hlavních priorit chilské ZP. 
Arch. Gen., MRE, Chile, „Protócolo de las primeras consultas politicas chileno-alemanas efectuadas en Bonn 
el 16 de septiembre de 1994“ (první chilsko-německé politické rozhovory, Bonn, info dokument velvyslanec 
Roberto Cifuentes), září 1994. 
383 Ibidem. 
384 Sdružení volného obchodu a celní unie Mercado Común del Sur vznikl jako společný projekt dvou 
velkých rivalů, Argentiny a Brazílie, dalšími zakládajícími členy byla roku 1991 Paraguay a Uruguay, roku 
2012 přistoupila Venezuela (Bolívie čeká na ratifikaci), přidruženými státy jsou kromě Chile také Kolumbie, 
Ekvádor, Peru, Surinam a Guyana. 
385 Arch. Gen., MRE, Chile, „Protócolo de las primeras consultas politicas“, září 1994. 
386 Calderón, "Die chilenisch-deutschen Beziehungen“, 794. 
387 Roku 1996 byla podepsána rámcová dohoda o spolupráci EU-Mercosur ve Florencii, která se uvádí též 
jako základna pro pozdější bilaterální asociační smlouvu EU s Chile. 
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Latinské Ameriky).388 Důvody tohoto chování chilské ZP lze hledat také v rostoucím 

sebevědomí země vyvěrajícího z ekonomického růstu Chile v devadesátých letech.389 Při 

jednáních s EU tudíž oscilovala strategie Santiaga mezi multilaterálním přístupem (tj. 

jednání v rámci skupiny zemí Latinské Ameriky jako Mercosur či Grupo de Río), jak 

doporučovali němečtí diplomaté, a čistě unilaterální politikou (Mercosur a s ním Chile 

jako zvláštní případ). Toto je dobře patrné z většiny inkriminovaných dokumentů archivu 

chilského MZV:  

Např. ve zmiňovaném protokolu zachycujícím schůzku v Bonnu (září 1994) prohlásil 

chilský podtajemník pro vnější vztahy José Miguel Insulza390, že Chile spíše než začlenění 

upřednostňuje pouhé přidružení k Mercosur (od roku 1996) a hodlá jednat spíše jako 

samostatný aktér po boku tohoto uskupení, neboť Chile disponuje daleko otevřenější 

ekonomikou než země Mercosur.391 Podobně hovořil v témže roce chilský ministr 

hospodářství Álvaro García během jednání se svým německým protějškem Güntherem 

Rexrodtem. Přestože Němci nabádali chilskou reprezentaci koordinovat sbližování s EU se 

sdružením Mercosur, Chilané, ačkoliv se bližší kolektivní kooperaci zcela nebránili, 

otevřeně preferovali spíše samostatný postup.392 

V červnu 1999 se v brazilském Riu de Janeiro konal první summit zemí Evropské 

unie a Latinské Ameriky v dějinách vzájemných vztahů, během něhož byly položeny 

základy strategického partnerství mezi oběma regiony. SRN navzdory svým předchozím 

návrhům nakonec plně podpořila chilské nároky na schválení samostatného vyjednávacího 

mandátu s EU. Unie tak začala jednat o podmínkách dohody o volném obchodu se 

sdružením Mercosur a Chile zvlášť.393 Tím byl vymezen nový rámec pro budoucí vývoj 

                                                 
388 V rámci Latinské Ameriky je vedle Chile nejčastěji kritizována Argentina, ale stejně přehlíživým až 
nadřazeným přístupem vůči svým regionálním partnerům trpěli např. i někteří čeští politici v 90. letech 
v souvislosti s integračními snahami Václava Havla a středoevropského projektu Višegrádské čtyřky. 
389 Výjimkou byl rok 1999, kdy také na Chile dolehla asijská ekonomická krize. 
390 V přímé reakci na doporučení německé delegace, aby se Chile zapojilo do Mercosur, neboť EU preferuje 
uzavírat dohody s celými regiony. 
391 Arch. Gen., MRE, Chile, „Protócolo de las primeras consultas politicas“, září 1994. 
392 O tomto jednání podrobně informoval nejčtenější chilský deník El Mercurio. Mario Valle, „Ministro de 
Economía hizo propuesta: Alemania Apoya Asociación de Chile con Unión Europea“, El Mercurio, 6. září 
1994. 
393 V případě Mercosur vešla roku 1999 v platnost pouze rámcová meziregionální dohoda o spolupráci 
podepsaná na summitu v Essenu 1995. V listopadu 1999 začalo první jednání dohody o volném obchodu 
mezi EU a Mercosur, která trvají dodnes. Pro období 2007-13 EU schválila tzv. regionální program v rámci 
Regionální strategie pro Mercosur, pro nějž bylo vyčleněno 50 miliard eur. O konkrétních podmínkách 
vlastní asociační dohody se zatím stále vedou jednání, naposledy na summitu EU-CELAC v Santiagu, 
v lednu 2013. 
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vztahů EU a Chile, což bylo stvrzeno podpisem asociační dohody v listopadu 2002 (v 

platnost vešla roku 2005). O rozhodující roli SRN v tomto procesu, zejména během 

prvního semestru roku 1999 v době německého předsednictví EU, se přirozeně velmi často 

zmiňovalo chilské velvyslanectví v Německu.394 

Vstřícný postoj a otevřená podpora chilské diplomacie ze strany SRN při negociaci 

dohody o volném obchodu s EU přirozeně nelze přirozeně interpretovat jako věc životního 

zájmu německé zahraniční politiky. SRN pochopitelně záleželo na stále se zlepšujících 

vztazích se svým tradičním jihoamerickým partnerem. Zároveň však Chile svým úsilím 

získat privilegovaný přístup svého zboží na evropský trh nepředstavovalo pro německé 

hospodářství nijak závažné riziko přímé konkurence. Struktura nabídky obou ekonomik je 

značně odlišná, a tak Chile pochopitelně německým výrobcům příliš nemohlo konkurovat, 

neboť na evropský trh přináší jiný druh produkce.395 Vydatná advokacie ve prospěch zájmů 

Chile tak SRN rozhodně příliš nebolela. Rovněž partneři SRN v EU nakonec dali přednost 

uzavřít nejprve dohodu s menším trhem Chile, než přímo s celým uskupením Mercosur. 

Zároveň však platí, že SRN v Evropě dlouhodobě chilský export obhajovala. Roku 

1992 se např. spolková diplomacie postavila na stranu Chile ve sporu s Velkou Británií, 

která chtěla uvalit zákaz na dovoz chilské rybí moučky.396 Pro Chile znamenalo dosažení 

této smlouvy velký úspěch nejen hospodářského, ale také zahraničněpolitického významu. 

Po Mexiku se stalo teprve druhou latinskoamerickou zemí, s níž EU podepsala tento druh 

bilaterální smlouvy, čímž byla zároveň utvrzena integrace Chile na mezinárodním poli jako 

důvěryhodného partnera se stabilním hospodářstvím. Dokument navíc zahrnul také zvláštní 

demokratickou pasáž, na níž spolkové vládě, kde byl zahraniční resort v režii Strany 

zelených, zvláš’t záleželo.397 Jeden z primárních cílů, které Chile politickým sblížením 

s EU sledovalo, tj. podstatným způsobem povzbudit hospodářskou výměnu, byl též splněn. 

Po roce 2003 nabyl vzájemný obchod Chile a EU citelně na intenzitě a objemu, jak 

ilustruje také následující graf.  

 
                                                                                                                                                    
<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-576_en.htm> (staženo 24.10. 2013) 
<http://www.eeas.europa.eu/mercosur/index_en.htm> (staženo 24.10. 2013) 
394 Arch. Gen., MRE, Chile, „Embajada de Chile en la República Federal de Alemania. Memoria 1998-2000. 
Ricardo Hormazábal Sánchez“ (paměti velvyslance Chile v SRN), Bonn, duben 2000, 5. 
395 Srov. s Ruderer, Dufner, „Chile und Deutschland“, 15. 
396 Arch. Gen., MRE, Chile, „Memoria del Embajador de Chile en la República Federal de Alemania, Don 
Carlos Huneeus Madge (1990-94)“ (paměti velvyslance Chile v SRN), 5. 
397 Arch. Gen., MRE, Chile, „Instrucciones Permanentes para el Embajador de Chile en la República Federal 
de Alemania Don Mario Fernández Baeza“ (pokyny pro velvyslance Chile v SRN), 2003. 
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Graf 1: Vývoj exportu a importu z Chile do EU v letech 2003-2011 (v mil. USD)398 
 

 
 

Hannover Industriemesse 

Vzrůstající ekonomická prestiž Chile se odrazila také v charakteru bilaterálních 

politických aktivit. V dubnu 1999 se uskutečnila v pořadí již druhá návštěva399 tehdejšího 

prezidenta Chile, křesťanského demokrata Eduarda Freie Ruiz-Tagle, přičemž jedním 

z hlavních bodů prezidentova programu byla účast Chile na průmyslovém veletrhu 

v Hannoveru. Skutečnost, že Chile (dosud označované za rozvojovou zemi) bylo vůbec 

poprvé přizváno na světově prestižní Hannover-Industriemesse jako „přidružená země“, 

představovala další významný impuls pro narůstající chilské sebevědomí. Celkem 89 

chilských firem (většinou malé a střední podniky) tak mohlo prezentovat svou produkci a 

prokázat, že vývoz surovin (zejména mědi) již není jediným artiklem, který může malá, 

zato však otevřená a výrazně proexportní ekonomika Chile na světových trzích 

                                                 
398 Na grafu je patrný markantní nárůst obchodní výměny od uvedení smlouvy o volném obchodu v platnost. 
Převzato ze studie Odboru zahr.ekonom. vztahů chilského MZV (tzv. DIRECON) z roku 2012: „Evaluación 
de las relaciones comerciales entre Chile y UE a nueve años de la entrada en vigencia del Acuerdo de 
Asociación Estratégica“. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Santiago de Chile. 
Dostupná na: http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Studies/Evaluacion2012_s.pdf (staženo 1.12. 2013) 
399 Poprvé do SRN Frei zavítal v březnu 1995, kdy v doprovodu zástupců parlamentu, odborů, 
podnikatelských kruhů, tisku a univerzit loboval u spolkového prezidenta a kancléře mj. také za podporu 
SRN v procesu jednání Chile s EU o asociační dohodě, jejíž základy byly položeny o rok později na summitu 
ve Florencii. 
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nabídnout.400 Kancléř Schröder navíc při oficiální inauguraci a otevření chilského pavilonu 

avizoval svou podporu chilskému vyjednávání s EU.401 

 

Od příjemce rozvojové pomoci ke spolehlivému partnerovi v regionu 

Akt uzavření asociační dohody za vydatné německé podpory402 představoval pro 

chilskou zahraniční politiku významný posun, a to zdaleka nejen z hospodářského 

hlediska. Chile tímto krokem znovu posílilo svou sebevědomou pozici na cestě mezi 

vyspělé země světa (korunovanou roku 2010 přijetím do organizace ekonomicky 

nejrozvinutějších států na světě OECD). Rovněž vztahy Chile se SRN začaly od přelomu 

tisíciletí získávat standardní a rovnocennější rozměr. Projevilo se to na znatelné proměně 

bilaterálních témat zaznamenaných v diplomatických materiálech chilských orgánů. 

V popředí převažujícího zájmu sice nadále zůstává oboustraně zajímavá hospodářská a 

obchodní spolupráce (a ovšem také vlekoucí se případ Colonia Dignidad), ale vystupují též 

ohniska cílů se společným jmenovatelem jako lidská a občanská práva, kulturní vztahy, 

vědecká a technologická spolupráce.  

Zejména počínaje 11. zářím 2001 je ve vzájemných vztazích zřetelná spolupráce či 

přinejmenším shoda v různých stanoviscích na dění v mezinárodní politice, kde chilská i 

spolková diplomacie zastává převážně multilaterální přístup. Deklarovaná spolupráce 

v boji s terorismem a prosazování politiky lidských práv se sice stala de facto povinnou 

oficiální „mantrou“ většiny zemí současnosti. Chile a SRN však své vztahy prohlubují též 

prakticky v rámci mezinárodních organizací, jako je např. společné působení chilských a 

německých vojáků v řadách mírových jednotek („modrých přileb“) OSN (Haiti). Obě země 

se na základě normativů svých zahraničněpolitických linií přiklánějí jednoznačně 

k multilaterálnímu řešení krizí a konfliktů, zejména co se týče použití síly.403  

Tato společná premisa se jasně projevila např. v případě války v Iráku, s níž vlády 

obou zemí nesouhlasily. Shodou okolností to bylo právě v době, kdy jak Chile, tak SRN 

zasedaly v roli nestálých členů v Radě bezpečnosti OSN (2003-04). Právě na půdě OSN si 

                                                 
400 Arch. Gen., MRE, Chile, „Embajada de Chile en la República Federal de Alemania. Informe Sexenio 
Presidencial (1994-99). Ricardo Hormazábal Sánchez“ (informační zpráva za prezidentské šestiletí), Bonn, 
prosinec 1999, 6. Přesto však nutno připomenout, že až 60 % chilského HDP dodnes tvoří právě prodej mědi. 
401 Ibidem. 
402 Paradoxně se ratifikační proces dohody, kterou musely schválit vedle chilského a Evropského parlamentu 
také zastupitelské sbory členských zemí, protáhl až do konce roku 2004 právě v SRN. 
403 Arch. Gen., MRE, Chile, “Instrucciones para la Embajadora de Chile ante la República Federal de 
Alemania Señora Marigen Hornkohl Venegas” (pokyny pro velvyslankyni Chile v SRN), rok 2006, 13. 
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Chile a SRN po roce 1990 opakovaně vyjadřovaly vzájemnou podporu. Chile se 

dlouhodobě řadí mezi hlasité zastánce reformy OSN a otevřeně podporuje úsilí Berlína 

získat křeslo trvalého člena Rady bezpečnosti (spolu s ostatními státy tzv. skupiny G4). 

Obdobnou solidaritu lze sledovat také v dalších mezinárodních institucích, např. v září 

2005 informovalo Oddělení pro multilaterální politiku404 chilského MZV německé 

velvyslanectví v Santiagu, že vláda Chile podpoří německého kandidáta Jürgena J. Stocka 

na post evropského zástupce Výkonného výboru organizace Interpol v nadcházející 

volbě.405 

Autentickou ukázkou toho, jak se Chile ve vztahu k SRN stávalo na diplomatickém 

poli stále sebevědomějším a rovnocennějším partnerem je záznam jednání mezi chilským 

ředitelem pro evropské záležitosti Balmacedou a zástupcem ředitele latinskoamerické 

sekce spolkového AA Quellem z roku 2005. 406 Jedním z bodů této debaty byla možnost 

tzv. transatlantického trilateralismu (Transatlantik Dreieck)407, tj. dialogu vedoucího ke 

zlepšení tehdy chladných vztahů mezi USA a SRN (kvůli válce v Iráku) za účasti regionu 

Latinské Ameriky. Chile se otevřeně hlásilo vykonávat roli moderátora takového dialogu, 

přičemž německý delegát takovou možnost také sám zmínil. Podobně se Chile nabízelo 

SRN jako ideální prostředník při podpoře demokracie v problematických zemích regionu. 

 

5.4.4. Neuralgické body: konflikty bezkonfliktních vztahů po roce 1990 

Colonia Dignidad 

Případ sektářské enklávy v jižní části centrálního Chile, tzv. Společnosti pro blahobyt 

a výchovu408, je považován za nejdéle trvající zdroj napětí a kontroverzí mezi Chile a SRN. 

V souvislosti s touto kolonií, jíž roku 1961 založil do Chile uprchlý evangelický kazatel, 

západoněmecký občan Paul Schäfer (1921-2010), se objevilo nesčetné množství dohadů, 

mýtů a konspiračních teorií. Na jedné straně se kolonie prezentovala jako vzorové misijní 

                                                 
404 Dirección de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores 
405 Arch. Gen., MRE, Chile, oficiální dopis velvyslanectví SRN v Chile, č. 14471, 17. 9. 2005. 
406 Arch. Gen., MRE, Chile, „Minuta de la Reunión que sostuvo el Director de Asuntos de Europa, 
Embajador José Luis Balmaceda con el Subdirector de América Latina del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, Srov. Herbert Quelle, 17.11. 2005. 
407 Tento koncept byl ovšem v úvahách již od počátku 90. let, kdy byla zahájena institucionalizace 
meziregionálních vztahů EU a Latinské Ameriky. Srov. Klaus Bodemer a Detlef Nolte, „Auf dem Weg zu 
einem transatlantischen Dreieck? : neue Akzentsetzungen in der deutschen, europäischen und US-
amerikanischen Lateinamerikapolitik in den 90er Jahren“, in Lateinamerika 13, 1996, č. 33, 7-34. 
408 v něm. Kolonie der Würde či Gesellschaft für Wohltätigkeit und Erziehungsanstalt der Würde, španělsky 
Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Subjekt chilského soukromého práva, právnická osoba 
zřízena vládním dekretem č. 3949, 21.9.1961. 
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společenství a vysoce výkonná hospodářská jednotka působící v sociální oblasti, jejímž 

aktivitám se dostávalo dokonce uznání a subvencí chilské vlády i podpory západoněmecké 

konzervativní pravice.409 Zároveň však mělo společenství vykazovat prvky sektářské 

diktatury, fungovat jako pracovní tábor, v němž docházelo k vážnému porušování lidských 

a občanských práv, zneužívání nezletilých, mučení, záhadným zmizením osob a 

vraždám.410 Během vlády vojenského režimu měla pozemků kolonie využívat tajná služba 

DINA 411 jako jedno ze svých center zadržování, výslechů a mučení opozice.  

Od druhé poloviny 80. let se o Colonii Dignidad začala znovu intenzivně zajímat 

západoněmecká412  i světová média. Medializace případu znamenala pro chilské i spolkové 

orgány přirozeně nadmíru nepříjemnou a citlivou záležitost.413 Na mezivládní úrovni se tak 

kolonií začaly spolkové orgány vážně zabývat znovu od poloviny 80. let, když 

vnitropolitická situace v Chile vyplývající z rozhovorů režimu s opozicí způsobila oblevu 

v do té doby chladných mezistátních vztazích se SRM.414 Roku 1988 se téma dostalo 

                                                 
409 Příznivce měla kolonie v některých kruzích CDU a CSU, někteří politici CSU, např. její dlouholetý 
předseda a ikona západoněmecké konzervazivní pravice Franz-Josef Strauss, kolonii dokonce osobně 
navštívil. Často se spekuluje o tichém konsensu některých sektorů v chilské i západoněmecké politice, 
podpora kolonie ze strany velvyslanectví SRN apod. 
410 Kolonie existuje s jiným statutem a pod změněným názvem jako Villa Baviera (bayerisches Dorf) dodnes. 
411 Dirección de Inteligencia Nacional, tzv. DINA – nechvalně proslulá tajná služba vojenského režimu v 
Chile.  
412 Investigativní novinář Gero Gemballa upozornil roku 1987 ve svých reportážích pro týdeník Stern a TV 
WDR na neustále nedořešenou záhadu Colonia Dignidad, o níž vydal roku 1988 první ze dvou publikací 
„Colonia Dignidad“. Ein deutsches Lager in Chile. V únoru 1988 byl Gemballa jedním z vypovídajících při 
jednání Podvýboru pro lidská práva německého Bundestagu. Časopis Stern se tématu věnoval již od 70. let, 
roku 1977 zveřejnil zároveň se západoněmeckou pobočkou AI brožuru „Colonia Dignidad – ein Folterlager 
der DINA“. 
413 Většina obyvatel kolonie byli dosud občané SRN. O případu se jednalo na půdě Bundestagu, OSN (již 
roku 1976 byla kolonie zmíněna ve zprávě o internačních táborech vojenského režimu) a v rámci Amnesty 
International.   
414 Roku 1985 se navíc podařilo uprchnout třem osadníkům, kteří vypovídali o temné realitě života v kolonii. 
Do té doby měla ambasáda SRN uprchlé členy kolonie údajně dokonce posílat nazpět.  
Eva Karnofsky, „Colonia Dignidad-Der Folterkeller der Deutschen - So manches Verbrechen wartet noch auf 
Aufklärung“, in Dossier Lateinamerika. Bundeszentrale für politische Bildung, 28.11.2007. 
<http://www.bpb.de/internationales/amerika/lateinamerika/44693/colonia-dignidad>   
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poprvé na pořad jednání Bundestagu.415 Zásadní změny pak v případu nastaly po roce 

1996, kdy chilská justice konečně obvinila Paula Schäfera, jenž následně zmizel.416  

S nástupem rudo-zelené koalice roku 1998 tuto citlivou kauzu převzal „zelený“ 

ministr zahraničí Joschka Fischer, který měl ochranu lidských práv a boj proti bezpráví 

jako jednu z tradičních programových priorit B90/Die Grünen. V listopadu 2001 

Bundestag schválil rezoluci o zřízení zvláštního fondu na odškodnění obětí z Colonia 

Dignidad, vládě bylo uloženo, aby se případem i nadále zabývala. Rezoluce mj. 

obsahovala také uznání, že chilské vlády po roce 1990 podnikly všechny dostupné kroky 

k vyřešení případu. Dále rezoluce ustavovala zvláštní bilaterální komisi expertů, kteří měli 

do šesti měsíců vypracovat nezávislý posudek o strategii vedoucí ke konečnému vyřešení 

záležitosti.417 Do Chile v této souvislosti odcestovalo průběžně několik meziparlamentních 

skupin a zmocněnců Bundestagu.418 V roce 2004 se spolkový ministr zahraničí Fischer 

dohodl se svým chilským protějškem, ministryní Soledad Alvear o „diskrétní integraci lidí 

z Colonia Dignidad“, což byl krok očividně motivovaný snahou politické reprezentace 

řešit tento letitý problém mimo ostrou zář reflektorů médií.419 Téma tak ztratilo na svém 

významu až roku 2005, kdy byl u argentinského Buenos Aires zadržen hlavní protagonista 

a obviněný celého případu Paul Schäfer, aby byl následně předán chilským úřadům. Jeho 

zatčení vedlo k uvolnění chilsko-německých diplomatických vztahů, po desetiletí 

zaměstnávaných touto záležitostí.420 

Ze studovaných primárních zdrojů421 je sice patrné, nakolik tato kauza chilskou i 

spolkovou diplomacii zaměstnávala.422 Stejně tak je z dokumentů patrný zájem německých 

                                                 
415 Protokoll einer Anhörung des Bundestages 1988 zu Menschenrechtsverletzungen und Freiheitsberaubung 
/ Bundestag Protokoll Nr. 10 vom 22.2.88 des Unterausschusses für die Menschenrechte.  
Zápis z tohoto jednání k nahlédnutí např. na oficiálním webu Aktion für Geistige und Psychische Freiheit: 
http://www.agpf.de/Colonia-Bundestagsprotokoll.htm 
416 V souvislosti se zatčením generála Pinocheta v Londýně roku 1998 pak došlo také k pozitivním změnám 
vnitropolitické atmosféry v Chile, zejména v přístupu vyrovnávání se s minulostí, což vedlo k daleko 
aktivnějšímu postupu při vyšetřování. 
417 O této rezoluci Bundestagu informoval chilský velvyslanec Skármeta ústředí v Santiagu např. ve faxu 
Arch. Gen., MRE, Chile, č. 673, 19.11. 2001. 
418 např. Lothar Mark, poslanec za SPD 
419 Ruderer, Dufner, „Chile und Deutschland“, 15. 
420 Schäfer byl odsouzen roku 2006 chilskými soudy ke dvaceti letům vězení, 2010 zemřel v Santiagu. 
Stíhání dalších představitelů kolonie, obviňovaných německými i chilskými soudy z celé řady protiprávního 
jednání nicméně pokračuje až do současnosti. 
421 zejména Archiv chilského MZV. 
422 Množství informativních zpráv, sledování reflexí v německém tisku bylo vskutku enormní, zmínky ve 
svodkách, že dané téma bylo jedním z hlavních bodů jednání při téměř každé oficiální návštěvě všech úrovní 
apod. 
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orgánů tuto bolestnou záležitost definitivně dořešit, pod tlakem veřejnosti v SRN a Chile. 

Palčivou otázkou však zůstává, kde hledat pravé důvody tak neuvěřitelně dlouho se 

vlekoucího případu, ačkoliv bylo podle všech dnes již ověřených indicií známo dostatek 

znepokojivých informací.423 I na samotném zadržení Paula Schäfera je vyzdvihována 

rozhodující role investigativních novinářů a médií obecně, a pracuje se s hypotézou, že 

chilská vláda zamýšlela celý problém „zamést pod koberec“.  

Podobně problematický je také značně liknavý postup politických činitelů SRN, 

zejména ze strany velvyslanectví v Santiagu. 424 Řada vládních orgánů se případem sice 

soustavně zabývala, nicméně při komplexním zhodnocení je zřejmé, že se často snadno 

nechala uspokojit pouhým tvrzením chilských orgánů, „že na objasnění se usilovně 

pracuje“. Obecně tak musí nutně vyplynout pocit, že ani jedna ze zainteresovaných stran 

neměla ve skutečnosti na dořešení případu z dosud neznámých důvodů dostatečný 

zájem.425 Tato kauza je také ilustrativním příkladem, jak mohou být bilaterální mezistátní 

vztahy a jejich fungování formovány tlakem veřejného mínění. Viděno z pohledu šíře a 

frekvence, s jakou se téma Colonia Dignidad objevovalo v období 1990-2010 

v materiálech chilské diplomatické agendy, je možné tento konfliktní bod bezesporu 

označit za nejvytrvaleji (byť nikoliv fatálně) působící rušivý prvek vzájemných vztahů. 

 

Causa Honecker  

Rozhodnutí poskytnout někdejšímu prvnímu muži NDR Erichu Honeckerovi a jeho 

manželce Margot politický azyl na chilském velvyslanectví v Moskvě vyvolalo 

pravděpodobně nejintenzivnější, byť relativně krátkou diplomatickou roztržku 

v mezistátních vztazích SRN a Chile od návratu demokracie. Stěžejní nápor tohoto ostře 

                                                 
423 Ambasáda SRN či alespoň někteří z jejích pracovníků byli o dění v kolonii velice dobře informováni již 
v polovině 70. let. Dieter Maier, „Äußerste Zurückhaltung – die Colonia Dignidad und die deutsche 
Diplomatie 1961-1978“, Nürnberger Menschenrechtszentrum, 30.7. 2008, 5. 
Dostupný z: <http://www.menschenrechte.org/lang/de/lateinamerika/colonia-dignidad-deutsche-diplomatie> 
424 Západoněmecké velvyslanectví od prvního známého útěku z kolonie roku 1966 se znepokojivými 
zprávami přicházejícími z kolonie opakovaně zabývalo a během 70. let kolonii osobně navštívili lidé 
z ambasády SRN, včetně samotného velvyslance Ericha Strätlinga, jenž však neshledal nic podezřelého. 
Srov.s: Friedrich Paul Heller, Colonia Dignidad. Von der Psychosekte zum Folterlager. (Stuttgart: 
Schmetterling Verlag, 1993), 206. 
425 Novinář Gero Gemballa hovořil o institucionalizované síti německých, chilských i mezinárodních zájmů 
z oblasti ekonomického sektoru, chilské tajné služby, obchodu se zbraněmi vzájemně spolupracujících, mj. s 
Pinochetovým režimem, přičemž tyto vazby přetrvaly i období po roce 1990. V žádném případě se, podle 
Gembally, nejednalo o zločiny pouhé jedné osoby, konkrétně Paula Schäfera.  
Srov. s Gero Gemballa, Colonia Dignidad. Ein Reporter auf den Spuren eines deutschen Skandals. 
(Frankfurt/New York: Campus-Verlag, 1998). 
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sledovaného sporu se soustředil přirozeně na chilský zastupitelský úřad v Bonnu, neboť 

krize vážně, i když pouze krátkodobě, zasáhla bilaterální vztahy obou zemí.  

Na případ je nutné nahlížet optikou průniku tří základních rovin: osobní, geopolitické 

a mezistátní. Osobní rovinou v této rovnici bylo přátelství manželů Honeckerových 

s velvyslancem Chile v Moskvě, socialistickým politikem a někdejším ministrem zahraničí 

v Allendeho vládě z počátku 70. let, Clodomirem Almeydou.426 To se datovalo již od dob 

Almeydova exilu v NDR, kam podobně jako mnoho ostatních stranických funkcionářů 

chilské levice a tisíce dalších Chilanů odešel po vojenském puči do exilu. Kromě toho byl 

manžel dcery Ericha Honeckera, Sonjy, občan Chile427. Tyto důvody zřejmě byly 

rozhodující, proč se nakonec bývalý první muž NDR rozhodl uchýlit právě na chilské 

ambasádě a nikoliv v zastupitelském úřadu např. KLDR či Sýrie, tj. zemí, jež mu oficiálně 

nabídly možnost politického exilu. 

Geopolitickou rovinu případu lze sledovat v dramatických změnách, které se odvíjely 

na pozadí „honu“ na Ericha Honeckera. Jedná se především o sjednocování Německa, 

jednání a ratifikace smlouvy 2+4 a rozpad Sovětského svazu v průběhu roku 1991. 

Honecker, tento hlasitý kritik perestroiky, byl v březnu 1991 odtransportován ze sovětské 

vojenské základny Beelitz u Postupimi do Moskvy.428 S odchodem Michaila Gorbačova a 

zákazem KS Sovětského svazu však ztratil také tuto poslední nejistou garanci své 

bezpečnosti. Nový prezident Boris Jelcin totiž pragmaticky upřednostňoval dobré vztahy 

s Bonnem a deklaroval, že Honecker již v zemi není vítán a měl by ji co nejdříve opustit. 

Bonn v podstatě vyčkával do 15. března 1991, kdy oficiálně vstoupila v platnost smlouva 

dva plus čtyři a poté zintenzivnil svůj diplomatický tlak na Moskvu.429 V listopadu 1991 

vyzvaly sovětské orgány Honeckera, aby se dobrovolně vrátil zpět do SRN, která oficiálně 

požádala o jeho vydání.430 Honecker však odmítl. 

Mezistátní úroveň sporu se vynořila 11. prosince 1991, když manželé Honeckerovi 

zůstali v rezidenci chilského velvyslance Almeydy, údajně kvůli srdečnímu infarktu, který 

měl Ericha Honeckera postihnout. Tehdy bylo zahájeno komplikované a sedm měsíců 

                                                 
426 Při oslavách 40. výročí vzniku NDR byl C. Almeyda mezi čestnými hosty E. Honeckera. 
427 Chilský exulant, žijící v NDR, Leonardo Yañez. 
428 Thomas Kunze, Staatschef a.D. Die letzten Jahre des Erich Honecker. (Berlin: Christoph Links Verlag 
2001), 130-154. 
429 4. září 1991 navštívil Moskvu tehdejší spolkový ministr spravedlnosti Klaus Kinkel, aby vyjednal vydání 
E. Honeckera spolkovým orgánům. 
430 Srov. s: Witker, „El caso Honecker“, 241-265.    
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dlouhé vyjednávání na ose Moskva-Bonn-Santiago431 ohledně vydání Ericha Honeckera 

spolkovým orgánům. Chilská ambasáda v Moskvě argumentovala převážně vážným 

zdravotním stavem svého chráněnce, jenž bývalému státníkovi měl bránit v odcestování, 

nicméně tato zdůvodnění měla své časové i faktické limity. Moskva se rozhodla Honeckera 

dále nebránit a v únoru 1992 ruský ministr spravedlnosti prohlásil, že převozu „pacienta“ 

nic nebrání a vše záleží pouze na chilské vládě. La Moneda se dostala do nezáviděníhodné 

situace.  

V březnu 1992 byl velvyslanec Almeyda pozván na konzultace do vlasti, aby byl pro 

svůj problematický, osobními vazbami příliš ovlivněný postup, ze svého úřadu následně 

odvolán. Kabinet Patricia Aylwina si byl vědom značné choulostivosti a především 

mediální výbušnosti a obával se hrozícího zatížení bilaterálních vztahů se SRN. Tyto 

přitom v předchozích dvou letech zaznamenaly velmi slibný a pozitivní rozvoj.432 Causa 

byla přirozeně pod pozorným drobnohledem německých médií. Tisk v již sjednocené SRN 

obecně zpochybňoval vážnost Honeckerova zdravotního stavu, když soustavně informoval 

o „simulantovi v Moskvě“ anebo s jistou dávkou ironie o „posledním uprchlíkovi NDR na 

zahraničním velvyslanectví“.433 

Materiály chilského ministerstva zahraničí z tohoto období (především množství 

urgentních a tajných dálnopisů-telexů) ilustrují, jak intenzivní a hektické musel být pro 

chilské diplomaty v Bonnu první semestr roku 1992.434 Velvyslanec Carlos Huneeus ve 

shrnující zprávě o svém čtyřletém působení v SRN popisuje toto téma, jako „zbytečně 

vyhrocené ze strany německých médií, ale také některých politických stran snažících se 

vyzískat na sporu politický kredit“.435 Podle Huneeuse ambasáda v Bonnu vyvíjela 

maximální úsilí především ve snaze informovat německou veřejnost, kancléřství a všechna 

                                                 
431 přesněji řečeno Kreml-chilské velvyslanectví v Moskvě-chilské velvyslanectví v Bonnu-spolková vláda v 
Bonnu 
432 viz vzájemné návštěvy na nejvyšší úrovni: P. Aylwin v dubnu v Bonnu resp. H. Kohl v říjnu v Santiagu 
433 „letzte Botschaftsflüchtling der DDR“ 
434 V lednu 1992 chilský velvyslanec v Bonnu Carlos Huneeus informoval své ústředí, že: „(…) nedávno 
potvrdil ministr zahraničí Genscher, že SRN se bude zastávat stejný názor na tom, že Honecker se musí 
dostavit před justici své země.“ Huneeus v druhém bodu své stručné informativní zprávy uvádí, že: „(…) 
spolkové ministerstvo spravedlnosti považuje za nemožné dosáhnout vydání E. Honeckera, pokud tento 
nakonec odcestuje z Moskvy do Chile.“ Arch. Gen., MRE, Chile, informativní dálnopis č. 002, 8.1. 1992. 
435 Arch. Gen., MRE, Chile, předávací dokument – obecné směrnice pro nového velvyslance, 12/94, 28.4. 
1994. 
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zainteresovaná spolková ministerstva. Jejím hlavním cílem bylo uchránit nadstandardní 

kvalitu vztahů před negativními dopady celé causy.436  

Chování chilské diplomacie nicméně vzbuzovalo na německé straně přinejmenším 

značně pozvednuté obočí, když z Chile zaznívala stále táž argumentace ohledně vážného 

zdravotního stavu Honeckera. Postupně se tak tlak Bonnu na Santiago stupňoval. Potvrzuje 

to např. urgentní dálnopis velvyslance Huneeuse z konce února 1992, v němž první 

diplomat Chile v SRN doslova píše o „citelném přitvrzení ze strany spolkové vlády“ 

v případu Honecker.437 Německá strana byla již značně nervózní a SRN začala stále více 

jednat z pozice velmocenského postavení vůči Chile, což je velmi výjimečný jev v 

bilaterálních vztazích těchto dvou zemí. Důvodem byla především skutečnost, že spor 

ohledně chilského azylu ve prospěch Ericha Honeckera byl prakticky jediným případem, 

kdy se významný zájem obou zemí (především SRN) střetl v konfliktu pro obě strany tak 

citlivé a emotivní povahy. Na Chile apelovali nejvyšší představitelé SRN v čele 

s kancléřem Kohlem a ministrem zahraničí Genscherem, jenž vzkázal chilskému 

velvyslanci v Bonnu, že celý případ „nezávisí na třech nebo dvou vládách, ale je pouze a 

jen v rukou chilské vlády“.438  

Tlak SRN byl tedy vyvíjen již nikoliv toliko na osobní zodpovědnost jednoho 

konkrétního diplomata v Moskvě (C. Almeyda), nýbrž na demokratickou reprezentaci 

Chile jako celek. Tím se případ posouval na mezistátní rovinu, kdy bylo z rétoriky 

některých spolkových politických představitelů možné vyrozumět, jak negativně je jednání 

chilské diplomacie německou veřejností vnímáno a jak by prodlužování podobného postoje 

mohlo zatím ryze pozitivní pověst Chile v Německu nevratně poškodit. Huneeus si ve 

svých dálnopisech také proto stěžoval na stále „agresivnější“ jednání ze strany SRN, kdy je 

německými politiky často používáno „velmi neobvyklých slov v dialogu dvou spřátelených 

zemí“.439  

V červnu 1992 ujistil osobně chilský prezident Aylwin spolkového kancléře Kohla, 

že jeho země Honeckera do SRN vydá. Oba státníci mezi sebou nicméně během onoho 

důvěrného rozhovoru na summitu v Rio de Janeiru uzavřeli s velkou pravděpodobností 

určitou ústní dohodu. Chile tak de facto dosáhlo svého. Honecker, jehož ruská strana 29. 

července převezla do Berlína, byl po necelém půl roku stráveném ve věznici JVA Alt-

                                                 
436 Ibidem. 
437 Arch. Gen., MRE, Chile, tajný dálnopis, č.082, 22.2.1992. 
438 Arch. Gen., MRE, Chile, tajný dálnopis, č.117, 5.3.1992. 
439 Arch. Gen., MRE, Chile, tajný dálnopis, č.122, 6.3.1992. 
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Moabit čekáním na soud propuštěn z humanitárních důvodů.440 V lednu 1993 proti němu 

německá justice s konečnou platností zastavila veškerá trestní stíhání a hned následujícího 

dne (14. 1.) odletěl do Santiaga za svou rodinou. Zde také v květnu 1994 umírá. 

 Pro Chile a jeho novou politickou reprezentaci znamenal tento případ především 

vnitřní morální dilema. Řada tehdejších vrcholných politiků Chile byla zaniklé NDR a 

jejím představitelům z minulosti osobně zavázána. Na druhé straně se Chile muselo 

zorientovat ve zcela změněných mezinárodních podmínkách a prvořadým státním zájmem 

byla jeho co nejrychlejší reintegrace na mezinárodně-politickém poli. Jasné vypořádání se 

s minulostí a jejími totalitními režimy kteréhokoliv typu bylo jedním z nezbytných kroků 

chilské transición. Nutno podotknout, že tento proces vyrovnávání se s minulostí probíhal 

v Chile v daleko složitějším vnitropolitickém rámci, než tomu bylo u jejího evropského 

partnera SRN.441 Chile nakonec podřídilo své morální a vnitropolitické zájmy otázce 

státního zájmu a upřednostnilo ničím nerušené bilaterální vztahy před vlastními emocemi. 

Tato krize, v níž německá strana při jednáních dokonce již hrozila přímými ekonomickými 

sankcemi, tolik obávanými chilskou ekonomickou diplomacií, nakonec nezanechala na 

chilsko-německých vztazích žádné trvalé trhliny. 

 

Rušivý element: generál Pinochet 

Po celá devadesátá léta představovala latentní ohnisko napětí či zkalení vzájemných 

diplomatických vztahů také přetrvávající přítomnost Augusta Pinocheta. Hlava vojenské 

junty sice oficiálně po předání moci do rukou demokraticky zvoleného prezidenta roku 

1990 z vedení země odešla. Generál si však nadále udržel nesmírně vlivnou funkci 

nejvyššího velitele ozbrojených složek a po roce 1998 zasedl jako doživotní senátor 

s virilním mandátem.442 V zemi, kde se tradičně armáda těší vysoké prestiži ve společnosti 

s přímým vlivem na státní moc a hospodářství443, se jednalo o nesmírně důležité postavení. 

Demokratická reprezentace Chile tak byla udržována v trvalém napětí z možných následků 

                                                 
440 Během této vazby Honeckera navštívila řada osobností chilského levicového exilu, mj. legendární ikona 
chilské komunistické strany Gladys Marín; socialisté a komunisté, kteří strávili v NDR leta Pinochetovy 
diktatury, vytvořili Výbor solidarity s Erichem Honeckerem. 
441 Zejména německý tisk se posléze k Fall Honecker často vracel, když kritizoval, jakým způsobem probíhá 
demokratická transformace v Chile. Např. v rozhovoru pro německý liberální týdeník Die Zeit byla tato 
epizoda zpovídanému prezidentu Aylwinovi připomenuta jako jeden ze zásadních rozdílů vyrovnávání se 
s minulostí v chilské a německé společnosti.  
Christian Wernicke, „Übergang mit einem lebendigen Pinochet“, Die Zeit, 25. 12. 1992. 
442 Funkci mu zaručovala ústava přijatá roku 1980. 
443 Chilským ozbrojeným složkám připadá plných 10 % z výnosů z těžby mědi! 
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svých kroků, neboť svůj vliv dával starý generál najevo a koneckonců stále neexistovala 

absolutní jistota, že se v případě určitého politického vývoje nemůže ozbrojené vystoupení 

proti legitimně zvolené vládě zopakovat. 

Skutečnost setrvávání Pinocheta v chilském veřejném životě byla častým terčem 

kritiky německých médií a politiků. Konkrétně se tato skutečnost projevila např. na 

zdrženlivém přístupu SRN k vojenské spolupráci s Chile, která přetrvávala až do konce 90. 

let.444 V září roku 1990 na sebe však Augusto Pinochet strhl svými skandálními výroky o 

německé Bundeswehr značnou negativní pozornost v SRN a vyvolal menší diplomatickou 

roztržku. Vyjádření bývalého diktátora, který při oficiální události během oslav chilské 

armády označil dnešní moderní Bundeswehr za dekadentní spolek „kuřáků marihuany, 

drogově závislých, gamblerů, homosexuálů, ´hippíků´ a odborářů“ 445, a vyslovil mj. také 

obavu, že by podobný osud mohl potkat i „jeho“ chilskou armádu, se dostalo dokonce na 

pořad jednání německého Bundestagu.446 Spolkový Auswärtiges Amt si ihned předvolal 

velvyslance Huneeuse v Bonnu a žádal okamžité vysvětlení. SRN vyzvala chilské orgány, 

konkrétně samotného prezidenta Aylwina, aby Pinocheta, coby jeho přímý nadřízený, 

veřejně pokáral. Velvyslanec Huneeus se přirozeně snažil urychleně celou náležitost 

urovnat s tím, že Pinochetovy názory se samozřejmě nijak neztotožňují s postoji a názory 

současné, demokraticky zvolené chilské vlády, ale týkají se toliko jeho vlastní osoby.447 

Situace byla pochopitelně hojně reflektována zejména v německých médiích a 

obecný postoj vůči Chile, užívající si do té doby poněkud zidealizované glorioly, v 

                                                 
444 Přesto díky jinak nadstandardním vztahům fungovala vzájemná vojenská spolupráce již před odchodem 
Pinocheta z funkce nejvyššího velitele, na úrovni vzdělávání, vzájemné instruktáže a obchodu s technikou 
Bundeswehr směřující do Chile: např. prodej 120 starších tanků typu Leopard I. a 6 rychlých válečných člunů 
třídy Tiger v letech 1997-98 či projednávaný prodej německých ponorek (nakonec nerealizovaný). Na těchto 
příkladech je viditelný pragmatický přístup spolkové diplomacie, kde morální zásady nebyly vždy tou 
nejvyšší maximou a mnohdy vítězily prosté ekonomické zájmy nad obecnými normativy ZP. 
445 „eine Horde von Drogenabhängigen, Homosexuellen und Gewerkschaftern“ (existuje však řada dalších 
verzí výroku, který tolik pobouřil tehdejší německé politické a armádní špičky i veřejnost v SRN) 
Za hlavního viníka tohoto stavu armády, „která kdysi dosáhla velkolepých úspěchů, byla poražoena jen za 
cenu obrovské technologické převahy…“, označil Pinochet generála hraběte Wolfa von Baudissin, jednoho 
ze zakladatelů moderního konceptu občanské armády (Staatsbürger in Uniform) a vnitřního velení (Innere 
Führung), na nichž byl moderní Bundeswehr v padesátých letech vystaven. 
446 K upřesnění celkového kontextu nutno dodat, že k těmto výrokům došlo ve dnech prvního oficiálního 
pohřbu prezidenta Allendeho (roku 1973 byl po své sebevraždě v paláci Moneda pohřben v naprosté 
tajnosti), jehož se účastnili také někteří poslanci Bundestagu za SPD (např. Fraimut Duve), kteří zastupovali 
nepřítomného Willyho Brandta, předsedu Socialistické Internacionály. 
447 Takto vývoj diplomatické roztržky popisoval velvyslanec Huneeus ve svých informačních dálnopisech: 
Arch. Gen., MRE, Chile, urgentní dálnopis, č. 268-271, 7.9.1990. 
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důsledku těchto událostí získal daleko kritičtější obrys. Huneeus ve stejné zprávě
448, v níž 

popisuje své jednání na spolkovém ministerstvu zahraničí, podrobně referuje o 

jednotlivých denících, jakým způsobem o tomto incidentu referovaly.449 Skandál tak 

poprvé hlasitě upozornil na očividné nedostatky obnovené chilské demokracie, zejména 

s ohledem na její základní předpoklad, kterým je rozdělení mocí ve státě. Zejména média 

v SRN si po tomto incidentu začala klást otázku, jež taktéž rezonovala v politicko-

diplomatických kruzích SRN, totiž nakolik se demokratizující Chile zatím vymanilo 

z moci a vlivu vojensko-byrokratického aparátu v čele s generálem Pinochetem. Zároveň 

však tato situace též ilustruje, nakolik oficiální místa a média v SRN nedostatečně chápala 

komplikovaný proces chilské transformace, v níž byla demokraticky zvolená vláda po 

několik let určitým rukojmím, vydána na milost a nemilost nevyzpytatelnému chování 

ozbrojených sil.450 Tento stav v podstatě trval až do odchodu Augusta Pinocheta z pozice 

vrchního velitele roku 1998.451 

Londýnské zadržení452 generála Pinocheta v říjnu 1998, jenž byl během své léčby na 

základě zatykače vydaného španělskou justicí453 zatčen a do března 2000 držen v domácím 

vězení, vzájemné vztahy citelně nepoznamenalo. Spolkový ministr zahraničí Joschka 

Fischer se sice jednoznačně postavil za to, aby byl generál vydán a za své činy souzen.454 

Ikona západoněmeckých Zelených, která v 70. letech proti Pinochetovi mnohokrát 

demonstrovala, prohlásila těsně po generálově zadržení přímo do TV kamer: „Persönliche 

Genugtuung“455. Spolkový nejvyšší soudní dvůr projednával taktéž žádosti německých 

                                                 
448 Ibidem. 
449 Nejčtenější německý deník DIE BILD umístil zprávu o tomto incidentu s výroky A. Pinocheta 7. září 
1990 na svou titulní stranu, přičemž svým čtenářům přinášel zejména rozhořčené reakce některých politiků a 
vysokých důstojníků Bundeswehr, např. generála Haushaara, tehdejšího náčelníka generálního štábu.  
450 P. Aylwin si po skončení svého mandátu roku 1994 stěžoval, jak byly jeho prezidentské pravomoci 
Pinochetovou ústavou, přijatou roku 1980, značně oslabeny. 
451 Heinrich Krumwiede: Die chilenische Regimetransformation im Rückblick. S. 253-274. 
Claudio Fuentes: After Pinochet. Civilian policies toward the military in the 1990s Chilean democracy. In: 
Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Fall 2000. ( 
452 Od 11. března téhož roku, kdy předal velení armády novému vrchnímu veliteli, působil Pincohet již jako 
doživotní senátor chilského parlamentu požívající své imunity, což byl také zásadní argument chilské 
politické reprezentace. Ta považovala tento akt, přestože s obviněním a souzením bývalého diktátora velká 
část souhlasila, za narušení chilské státní suverenity. 
453 Španělský soudce Baltasar Garzón požádal britské úřady o vydání Pinocheta španělským soudům mj. ve 
věci neoprávněného věznění a mučení 94 španělských občanů v době po vojenském převratu a nařízení 
realizace atentátu na španělského diplomata Carmelo Soriu. O vydání následně požádalo několik dalších 
evropských zemí na základě podobných obvinění (včetně SRN). 
454 Spolkový ministr zahraničí Joschka Fischer nazval Pinocheta „diktátorem s rukama od krve“. 
455 Claus Christian Malzahn, „Auf dünnem Eis.“, Der Spiegel, 2.11. 1998. 
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občanů o vydání bývalého diktátora. Nicméně spolková diplomacie byla v tomto 

společném tlaku evropských zemí spíše zdrženlivá, nedávala svůj nesouhlas s argumentací 

chilských politiků příliš najevo.456 Dle studované komunikace mezi bonnskou ambasádou 

Chile a Santiagem je patrné, jak chilská diplomacie bedlivě sledovala postoje spolkových 

institucí a jednotlivých parlamentních stran v této kauze. Rozebírány byly přirozeně též 

různé pohledy německého tisku.457  

Vliv spolkové diplomacie, německých institucí a médií na události Chile byl v této 

kauze samozřejmě spíše jen nepřímý. Přesto je často tento společný tlak označován za 

určitý mezník v novodobých chilských dějinách, jejíž společnost a politické elity si 

konečně uvědomily značné nedostatky na své cestě vstříc demokracii. Ve svém důsledku 

tak Pinochetovo zatčení a jednoznačný postoj německé politické reprezentace458 nepřímo 

podpořilo iniciaci daleko hlubších demokratizačních reforem v Chile.459  

  

                                                 
456 V této kauze byla chilská politická scéna, stejně jako celá společnost, značně rozdělená. Nicméně i u 
Pinochetových odpůrců v chilské demokratické vládě se objevovaly hlasy, že pouze by generál měl být 
souzen ve své zemi.  
457 Např. zpráva „Zadržený senátor Pinochet a reakce berlínského tisku“, Arch. Gen., MRE, Chile, č. 23/98, 
3.12.1998´, autor: Juan E. Aguirre Ch., šéf zahraniční sekce velvyslanectví Chile v Berlíně. 
458 Především je třeba zdůraznit skutečnost, že od podzimu 1998 „šéfoval“ spolkovému AA zelený ministr 
Fischer, pro jehož stranu i z vlastního přesvědčení byla lidská práva jedním z podstatných bodů politického 
programu. 
459 Včetně definitivní marginalizace Pinochetova vlivu na chilské politické instituce. Generál zůstal až do své 
smrti roku 2006 de facto v izolaci domácího vězení a do veřejného života chilské společnosti již přímo nijak 
nezasahoval. 
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6. ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo zmapovat a přiblížit v tuzemsku zřídka frekventované téma 

chilsko-německých bilaterálních vztahů, obsáhnout jejich historický vývoj a na základě 

vyhodnocení dosavadního výzkumu i vlastních zjištění poskytnout plastický obraz této 

relace v historických, diplomaticko-politických, hospodářských a kulturních souvislostech. 

Pro dosažení takové plasticity jsme oficiální vztahy dvou diametrálně odlišných aktérů 

popisovali komplexně z několika různých stran vzájemné interakce: chilský stát, 

německojazyčná komunita v Chile, zahraniční politika SRN, NDR v Latinské Americe (a 

Chile zvlášť), chilská diplomacie po roce 1990. Právě chilské ZP byla v poslední kapitole 

věnována zvláštní pozornost, neboť jsme se prostřednictvím analýzy jejího přístupu vůči 

SRN pokusili zjistit, jaké byly po roce 1990 hlavní tendence, témata a limity směřování 

bilaterálních vztahů demokratizujícího se Chile a sjednoceného Německa. Nepřímo jsme 

též ověřovali, jakou roli hrají historické předpoklady založené na pozitivní zkušenosti 

chilsko-německé spolupráce v minulosti i úspěších německé imigrace. Z pohledu chilské 

ZP po roce 1990 jsme se zaměřili na to, jaký význam představovala SRN pro Chile 

v devadesátých letech. 

V úvodní kapitole (2.) jsme nastínili kořeny německojazyčného přistěhovalectví do 

Chile. Vysvětlili jsme okolnosti a pohnutky těchto migračních vln z pozice německých 

imigrantů i jejich receptora - chilského státu. Přestože svými počty dosáhla německá 

imigrace do Chile v 19. a 20. století spíše nižších hodnot (ve srovnání s destinacemi jako 

USA, Brazílie, Argentina, Paraguay apod.), vybudovala si německá komunita v Chile 

během své stopadesátileté existence významné postavení. Oproti svým krajanům v jiných 

zemích si chilští Němci dokázali udržet dlouhodobě svou národní a kulturní identitu, což 

bylo též výsledkem široké (a předem proklamované) benevolence chilského státu. Původní 

záměr chilských elit, jak podporou imigrace z této části Evropy urychlit modernizaci a 

zabezpečit suverenitu své země, se prokázal jako velmi funkční. Na několika základních 

příkladech jsme demonstrovali, jak výrazně a s jakými výsledky se německý vliv v Chile 

projevil a nakolik přispěl chilskému státu a jeho společnosti. 

Tento civilizačně-kulturní přínos, respektované zásluhy a pozitivní obraz původní 

vlasti německé imigrace se staly důležitými faktory ovlivňujícími přístup chilské ZP 

k Německu během obou světových válek. Opakující se dilema chilské diplomacie bylo 

rozpracováno ve třetí kapitole, stejně jako negativní důsledky obou konfliktů pro německé 

obchodní zájmy a jejich následná reakce (vznik organizací hájící zájmy příslušníků této 
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menšiny, vzájemná podpora). Rovněž jsme v této části stručně nahlédli komplikovanost 

ambivalentního postoje chilsko-německé komunity vis-a-vis období Třetí říše. Úsilí 

nacistického režimu mobilizovat etnické Němce žijící v zahraničí zasáhlo i německé 

společenství v Chile a mj. se projevilo finanční podporou z Říše. V kolektivní paměti 

chilsko-německé komunity tak paradoxně tato nejtemnější kapitola německých dějin 

vyznívá v odlišném světle.  

Nebylo v intencích ani možnostech práce podrobněji rozvést, do jaké míry byli 

chilští Němci stiženi nákazou národního socialismu, ani poválečné působení uprchlých 

nacistů a válečných zločinců v této zemi.460 Můžeme však konstatovat, že německá 

komunita v Chile se vzhledem ke svému společenskému statutu a většinou dobré 

ekonomické situaci převážně hlásila ke konzervativním a pravicovým hodnotám. Stejně 

jako v případě jiných diaspor také u chilských Němců je patrný zajímavý fenomén 

konzervace určitých hodnot a názorů, jež si s sebou do nového domova přenesli. Ty se poté 

přirozeně vyvíjely odlišným způsobem, než jaká byla evoluce téhož diskurzu v 

jejich původní vlasti. Názorným příkladem je značně rozdílné stanovisko vůči Allendeho 

socialistickému „experimentu“, který byl větší částí chilských Němců vnímán jako vážné 

ohrožení či přinejmenším přijímán se značnou nedůvěrou. Naopak západoněmeckou 

veřejností, zejména v liberálně-levicových sférách společnosti, byla Allendeho vize 

proklamující „sociálně spravedlivější a demokratičtější Chile“ sledována s upřímnými 

sympatiemi.  

 Ve čtvrté kapitole jsme sledovali specifika bilaterálních vztahů Chile k tradičnímu 

evropskému spojenci, rozdělenému však železnou oponou do dvou ideologicky 

antagonních států. Poukázali jsme na rozsáhlá omezení, jež pro východoněmecký režim 

představovala (nejen) v Latinské Americe tzv. Hallsteinova doktrína a přiblížili důvody 

(obchod, osobní vazby, emocionální rozměr vztahů), kvůli nimž bylo Chile pro Východní 

Berlín tak významné. Blízkost vztahů Allendeho vlády Lidové jednoty s „druhým 

německým státem“ nelze přeceňovat, neboť hospodářská výměna hovořila jasně ve 

prospěch spolupráce s Bonnem. Zároveň je však nutné pojímat nekompromisní postoj 

NDR k vojenskému režimu v Chile po roce 1973 též dvojí perspektivou. Jednu stranu 

tvořila fasáda ideologické nesmiřitelnosti a halasné podpory chilského levicového exilu. 

Na druhé straně však poslední výzkumy poukazují na obvyklý pragmatický přístup NDR, 

                                                 
460 Odhady jejich počtu se značně liší, nejnověji se pohybují kolem 500 až 1000 osob. 
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jež s pinochetovským Chile, navzdory přerušeným diplomatickým vztahům a otevřenému 

antagonismu, neváhala bez skrupulí obchodovat (zejména v osmdesátých letech).  

 V závěrečné kapitole práce jsme se zaměřili na podrobnější analýzu politických a 

ekonomických vztahů Chile a SRN v období po skončení studené války. Připomněli jsme 

širší historický kontext, na jehož základě došlo k „reaktivaci“ vzájemných mezistátních 

styků, které v průběhu šestnáct let trvající diktatury v Chile značně ochladly. Ideová i 

osobní blízkost křesťansko-demokratických špiček obou zemí sice od počátku působila 

jako pozitivní faktor. Stejně tak výběr chilských velvyslanců v SRN, z nichž řada byla 

bývalými absolventy západoněmeckých univerzit (Carlos Huneeus Madge, Mario 

Fernandez Baeza) či někdejšími chilskými exulanty naleznuvšími azyl v této zemi 

(spisovatel Antonio Skármeta).461 Převažujícím prvkem se však ukázaly být základní 

priority SRN. Těmi byl po roce 1990 sjednocovací proces a blízké sousedství tradiční sféry 

německého vlivu ve střední a východní Evropě, které odčerpaly velkou část kapacit SRN 

směrem od Latinské Ameriky včetně Chile.  

Kvalitativnímu rozboru byla podrobena chilská ZP, její chování, hlavní cíle a 

očekávání vůči SRN. Jedním z prvotních cílů chilské diplomacie v SRN (stejně jako 

v ostatních demokratických zemích) po roce 1990 byla akutní změna negativního obrazu 

Chile na mezinárodní scéně. Chile se potřebovalo urgentně dostat ze své 

zahraničněpolitické izolace a vejít do povědomí jako země, v níž byla obnovena 

demokracie v plném rozsahu, a která skutečně hájí práva všech svých občanů. Dále byla 

dle této koncepce akcentována politická a především ekonomická stabilita země.  

Vylepšení mezinárodní reputace Chile, budování sítě osobních, politických, kulturních a 

jiných vztahů bylo cíleno primárně na vytvoření prostředí stimulujícího růst chilského 

hospodářství (se zvláštním důrazem na export). To patří již od dalekosáhlých 

neoliberálních reforem provedených v době vlády Pinochetovy junty a plného přijetí 

filozofie tzv. Washingtonského konsensu k nejliberálnějším a nejotevřenějším 

ekonomikám světa. Chile mj. disponuje největším počtem bilaterálních smluv o volném 

obchodu na světě (FTA uzavřelo Chile s 90 % všech svých obchodních partnerů).462  

Výše shrnutý kontext je nezbytný k pochopení základní osy chilsko-německé relace 

po roce 1990, jejímž hlavním obsahem se zejména stala obchodní spolupráce a 

                                                 
461 V německém exilu (v NDR) strávila čtyři roky též v prosinci 2013 znovuzvolená prezidentka Chile 
Michelle Bachelet, která studovala na univerzitách v Lipsku a Berlíně. 
462 Oficiální web chilského min. financí: http://www.hacienda.cl/english/investor-relations-office/why-
chile.html  
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hospodářské vztahy. Ze zpracovaných interních dokumentů ministerstva zahraničních věcí 

Chile (z let 1990-2010) majících jakoukoliv souvislost se SRN463 tak vychází, že 

průsečíkem chilských diplomatických aktivit směrem k SRN byl primárně ekonomický 

zájem.  

V prvních letech po roce 1990 se chilská ZP snažila přilákat do země především 

německé investory. Kromě přílivu investic se chilská strana v devadesátých letech snažila 

od SRN získat především finanční a rozvojovou pomoc, výhodné úvěry a půjčky. 

V krátkodobém horizontu byly tyto snahy úspěšné a řada projektů (bydlení, repatriace 

chilských exulantů, zdravotnictví) byla financována díky fondům spolkové vlády. Po roce 

1993 byl však zaznamenán v této oblasti strmý pokles, což bylo důsledkem zejména 

soustředění německých kapacit východním směrem (Aufbau-Ost). S enormním růstem a 

úspěchy chilské ekonomiky464 se tento prvotní cíl chilské diplomacie v bilaterálních 

vztazích se SRN postupně proměnil v zájem o spolupráci na poli technologií, vědy, 

výzkumu a vzdělávacích programech.  

Zároveň mělo Chile rostoucí ambice etablovat se s významnou podporou SRN na 

evropských trzích nejen jako dodavatel surovin (měď, ušlechtilé kovy, víno, ovoce, dřevo), 

ale již také jako exportér konkurenceschopných výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 

Nejvýraznějším projevem podobné podpory se stala jednání s EU o asociační dohodě, jejíž 

součástí byla smlouva o volném obchodu. SRN, jejíž hospodářské zájmy Chile přirozeně 

nijak neohrožuje, se stala hlavním zastáncem uzavření této dohody. Nevelká andská 

republika se po Mexiku stala roku 2002 teprve druhou latinskoamerickou zemí, s níž EU 

asociační dohodu uzavřela. Za desetiletí existence dohody zaznamenala obchodní výměna 

mezi Chile a EU signifikantní nárůst. EU je v současnosti druhým nejvýznamnějším 

obchodním partnerem Chile a prvním v objemu přímých zahraničních investic. SRN pak 

představuje pro Chile nejvýznamnějšího obchodního partnera v rámci EU (tzn. nejvíce 

chilského importu z EU pochází právě ze SRN, která zaujímá sedmou příčku ve světovém 

srovnání). 

Celkově lze hodnotit vývoj chilsko-německých bilaterálních vztahů po roce 1990 

jako pozitivně se vyvíjející relaci bez vážnějších otřesů a se vzrůstající intenzitou a 

těžištěm zejména v obchodu a investicích. SRN se pro Chile stala významným partnerem 

                                                 
463 diplomatická korespondence, analytické hodnotící zprávy chilských velvyslanců, diplomatů, pracovníků 
zahraničních odborů jiných ministerstev atd.  
464 1990-1998 v průměru o 7,1 % ročně, 1999-2010 o 3,8 % 
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v rámci EU (viz asociační dohoda) i na mezinárodním poli (viz např. vzájemná podpora 

v OSN, společné zahraničněpolitické zájmy). Chile je naopak z pohledu SRN ceněno jako 

tradiční a spolehlivý partner v regionu, zemí, jež vyniká svou stabilní otevřenou 

ekonomikou, přehlednou politickou situací, přívětivým investičním prostředím, fungujícím 

právním státem a nízkou mírou korupce. Význam však pochopitelně nelze přeceňovat, 

neboť současným prioritním partnerem obou zemí se v ekonomické oblasti vedle USA 

stále více stává Čína. Pro spolkovou Lateinamerika-Politik je v rámci regionu LAC 

bezkonkurenčně nejdůležitější Brazílie (zejména ve světle nadcházejících velkých 

sportovních událostí s participací řady německých ekonomických subjektů) následovaná 

Mexikem a Argentinou. Chile sice zůstává na žebříčku priorit za těmito zeměmi, ovšem 

jako výjimečný prostředník. Z hlediska dalšího vývoje ekonomických vztahů by Chile pro 

německý export a nové investory mohlo být stále více zajímavé především na poli 

obnovitelných energií a zelených technologií. 

Historické předpoklady spolupráce Chile a SRN bezpochyby ve vzájemných vztazích 

vždy fungovaly a dosud fungují jako cenný katalyzátor takové komunikace. Nicméně 

v dnešním globalizovaném světě a při značné fragmentaci množství aktérů působících 

v zahraniční politice se staly spíše sekundárním faktorem bez zásadního rozhodujícího 

vlivu. Určitý manévrovací prostor tak v Chile pro SRN bude nadále skýtat např. oblast 

kulturních vztahů a technologické či vědecké spolupráce, kde díky své rozsáhlé a tradiční 

síti institucí disponuje SRN stále nezanedbatelným potenciálem k tomu, aby dokázala 

obstát v rostoucí asijské konkurenci.  
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Summary 

The thesis „Chilean-German Bilateral Relations and Their Historical Preconditions“ 

brings an overview analysis with a special focus on the origins, historical development and 

also recent past of relations between Chile and Germany. Both these far-distant countries 

have in common a wide range of close and in specific periods also intensive bonds. Chile 

has always constituted one of traditional and most reliable Germany´s partners in the 

whole region of Latin America and Caribbeans. Germany, at the same time, still benefits 

from a higly positive and long-standing good reputation in Chile.  

The roots of this pro-German reception, especially among Chilean elites, can be 

traced back to successful German immigration that commensed in 1840s. Invited by then 

Chilean government to promote overall progress of the country, German settlers brought 

their customs, technologies, knowledge and also organisation. Relatively small in numbers 

compared with other overseas destinations, German community in Chile subsequently 

achieved generally recognized position. Chilean Germans also managed to preserve their 

cultural and national identity for several generations. German influence had considerable 

impact e.g. on Chile´s economy, education, science, social institutions or even army.  

Such a positive contribution of the German immigrants and/or Germany itself to  the 

bloom of Chile was later reflected also in this country´s foreign policy attitudes. During 

both world conflicts Chile had to face twice an internal dilemma what approach to take 

towards the old homeland of its respected German minority. Despite many open 

sympathies, Chile was forced under geopolitical circumstances to succumb the supremacy 

of the Allies and had to accept own limits (dependence on USA). Nevertheless, Chile in 

none of two world wars decided to declare war on Germany (broke off diplomatic ties 

only).  

After re-establishment of the official relations in 1951 Federal Republic of Germany 

became one of Chile´s most important donator providing development assistance during 

1950s and especially 1960s. This cooperation also resulted from intensifying relations 

between Christian Democratic parties that governed both countries at that time. Owing to 

various personal contacts and above all ideological affinity Chile turned out to be a 

welcomed partner also for East Germany (in the years of Socialist government lead by 

iconic Salvador Allende). However, on the ground of incomparable economic capabilities 

FRG continued to hold a decisive advantage in relation with Chile anyway. Following the 

military coup d´ etat 1973 the exiled Chileans found their refuge in both German states.  
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The historical milestone of 1989-90 resulted in relatively smooth restoration of 

Chilean-German official relations. Chile´s main effort was to come out of its isolation in 

order to achieve wider manoeuvring space for its higly export-oriented and neoliberal 

economy. General sympathies of German policy-makers towards new democratic 

representation of Chile, mutually close Christian Democratic administrations and also lots 

of contacts emerging from Chilean exile faciliated an initial process of establishing 

political dialogue. However, the main obstacle to more extensive cooperation rested 

especially in different priorities of German foreign and domestic policy. The financing of 

reunification along with primary interests in traditional sphere of German influence 

(Central and Eastern Europe) and gearing European integration contained most of 

Germany’s capacities shifting LAC (incl. Chile) aside.  

In compliance with country’s strategic interests Chilean diplomacy concentrated 

above all on economic issues for most of period after 1990 regarding its policy toward 

FRG. Acquiring financial aid, development projects and/or investments from Germany 

determined in most decisive way the character of bilateral negotiations. There was much 

recognition of an unprecedented (within region) Chile’s economic, legal and political 

stability also by Germany. Thanks to such reputation together with awareness of imposing 

no threat to own economic interests, Germany became principal advocat of Chile while 

negotiating association agreement with EU (concluded in 2002).  

Although FRG is nowadays Chile’s most important trade partner within EU, current 

economic priorities of both actors lie with growing tendency especially in Asia. Naturally 

Chile can not reach comparative importance for Germany’s Latin America policy as 

Brazil, Mexico or Argentina because of its relatively small market. Nevertheless, looked 

upon from Germany’s standpoint Chile represents a trustworthy, stable and highly 

appreciated base in this region with prospective trade potential especially in the field of 

green technologies and sustainable energy. On the other hand, Germany remains due to its 

factual leadership of EU and developed civil society a permanent source of inspiration for 

Chile on European continent. Education, research, innovation and cultural relations are 

some of the potential areas where Germany in Chile can boldly compete with advancing 

Asian economies. 
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