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Anotace 

Autor disertační práce se zabývá příčinami a duchovními zdroji studentského 

protestního hnutí ve Spolkové republice Německo v 60. letech 20. století. S pomocí 

metodologie dějin myšlení představuje dva společenské koncepty v poválečné 

Spolkové republice Německo. Myšlenka "formované společnosti" má původ v 

intelektuálních kruzích v okolí kancléře Ludwiga Erharda. Její duchovní kořeny lze 

nalézt ve zkušenosti ekonomického a politického pádu Výmarské republiky a 

následném devastujícím konfliktu 2. světové války. Myšlenka "dlouhého pochodu 

institucemi" byla formulována studentskými vůdci v protestním hnutí konce 60. let 

dvacátého století poté, co nedošlo k marxistické revoluci v západní Evropě. Ačkoli 

oba společenské koncepty ztratily přitažlivost v dalším vývoji Spolkové republiky 

Německo, stále zůstávají důležitým intelektuálním příspěvkem k modernizaci 

poválečné západoněmecké společnosti a současně odpovědí po ideových příčinách 

studentského protestního hnutí.  

 

Annotation 

The author of this dissertation thesis examines causes and intellectual sources of the 

student protest movement in the Federal Republic of Germany in the 1960s. He 

presents two societal concepts of post-world war Federal Republic of Germany. The 

idea of formed society started in the intellectual circles of the federal chancellor 

Ludwig Erhard. It had its roots in the experience of economic and political downfall 

of the Weimar republic and the apocaliptic war that followed. The idea of the long 

march through institutions was formulated by leaders of the student protest movement 

who saw it as the only way to change society from within after the failure of marxist 

revolution in western Europe. Although both concepts lost their appeal in the course 
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of history, they still remain an important contribution to the modernisation process 

of the Federal Republic of Germany and at the same time are an answer to the initial 

question concerning the causes of the student protest movement.   
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1.        Úvod a metodologická východiska  

 

 

Když se v roce 2009 vzedmula nejprve na rakouských a později na německých 

i mimoevropských univerzitách vlna studentských protestů, připomnělo to mnohým 

studentské protestní hnutí, které se objevilo na univerzitách v druhé polovině 60. let 

20. století. Současní studenti protestují proti některým aspektům tzv. boloňského 

procesu, které se týkají hlavně struktury studia a z ní vyplývajících zvýšených 

studijních nároků, a proti placení školného. Nejen mezi radikálními studenty se však 

objevily hlasy, že by tyto jednotlivé protesty mohly přerůst v mohutnou protestní 

vlnu jako tomu bylo na přelomu 60. a 70. let 20. století. Tyto hlasy zaznívaly v době 

diskusí o aktuální ekonomické krizi a pokračujících debatách o charakteru 

univerzity1. Přesně jeden rok před vrcholícími studentskými protesty na 

západoevropských univerzitách, které na několik měsíců ochromily jejich chod, se 

konaly výroční konference organizované bývalými studentskými radikály ke 

kulminačnímu bodu studentského protestního hnutí v roce 1968. Čtyřicetiletý odstup 

od největší studentské protestní vlny byl vhodnou příležitostí pro bilancování, zda se 

jednalo o revoltu úspěšnou či zda měla charakter politický nebo kulturní. Záplava 

publikací a konferenčních příspěvků v německém, francouzském a anglickém jazyce 

se věnovala všem souvislostem tehdejší studentské revolty. Stejně jako při příležitosti 

kulatého výročí roku 1968 se objevovaly studie shrnující a analyzující rozsáhlou 

literaturu k tomuto tématu2. Málokdo však připomněl, že společenské problémy, na 

které tehdejší rebelující studenti upozorňovali, se v různých odlišných souvislostech 

objevují dodnes3. Stále se prohlubující krize důvěry v politické a finanční instituce 

v euroamerickém prostoru v posledních letech přiměla řadu historiků, politologů, 

                                                 
1 Diskusi o univerzitě podnítil v souvislosti s kritikou boloňského procesu zejména LIESSMANN, K. 
P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. 
2 Nejobsáhlejší přehled o literatuře k radikalismu 60. a 70. let z pera historika Gerda Koenena je ke 
dostupný na internetu http://www.gerd-koenen.de/pdf/literatur_p.pdf  (cit. dne 13.2.2016). 
3 Vhodným příkladem je dílo německého politologa italského původu Johannese Agnoliho, na kterého 
se odvolává i tato disertační práce. AGNOLI, Johannes. Thesen zur Transformation der Demokratie. 
Konturen, Nr. 31, Zeitschrift für Berliner Studenten, 1968. Agnoli se k tezím kritizujícím systém 
zastupitelské demokracie a tržního hospodářství vrátil později ve svém díle AGNOLI, Johannes. Die 
Transformation der Demokratie. Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 2004 v doslovu z roku 1988 
„Zwantig Jahre danach“.   
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ekonomů a sociologů k zamyšlení nad příčinami těchto jevů. Sousloví „společenská 

krize“ a „ekonomická krize“ se opět stalo významnou součástí diskurzu 

společenských věd. V 60. letech 20. století se stejně jako dnes začaly ve společenských 

vědách klást otázky týkající se samotných základů politického a ekonomického 

systému západních společností. Jelikož každá krize je symptomem více či méně 

skrytého defektu zkoumaného systému, je podle mého názoru třeba věnovat 

náležitou pozornost jejím příčinám a myšlenkovým kořenům4.  

Studentské protestní hnutí v šedesátých letech dvacátého století bylo největší 

výzvou pro etablované společnosti euroamerického prostoru od ukončení druhé 

světové války v roce 1945. V některých okamžicích narušovalo fungování tradičních 

státních institucí, jeho aktéři se snažili rozvolnit hodnoty, na kterých společnost 

dosud stála, a připravovali společenskou alternativu, která ohrožovala poválečný 

konsenzus západních společností. Vedle zavedených komunistických stran, které 

tradičně požadovaly radikální společenskou změnu, představovalo studentské 

protestní hnutí v 60. letech 20. století největší vnitropolitické nebezpečí pro stabilitu 

systému zastupitelské demokracie a tržního hospodářství. Studentské protestní hnutí 

v 60. letech dvacátého století bylo prvním globálním studentským hnutím. 

 

 

1.1   Členění práce a vymezení základních pojmů 

 

 

Předkládanou disertační práci jsem rozčlenil do několika kapitol, kde se věnuji 

duchovním kořenům a podstatným okolnostem studentského protestního hnutí. 

V první kapitole rozebírám současný stav výzkumu o studentském protestním hnutí 

a hlavní témata bádání (včetně posledních trendů výzkumu) o tomto turbulentním 

období poválečných německých dějin. Zvláštní pozornost věnuji také diskusím při 

příležitosti tzv. osmičkových výročí roku 1968, kdy studentské protestní hnutí 

                                                 
4 K problematice krize západní společnosti, která se projevila nejmarkantněji ekonomickou krizí 
započatou pádem investičního bankovního domu Lehmann Brothers ve Spojených státech amerických 
v roce 2008 např. POSNER, Richard A. The Crisis of Capitalist Democracy. Cambridge: Harvard 
University Press, 2011. 
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kulminovalo. Zabývám se též otázkou, zda diskuse o studentském protestním hnutí 

po pádu berlínské zdi přispěla k demytologizaci tohoto hnutí.  

V samotném úvodu práce se věnuji vymezení základních pojmů. V práci se 

odvolávám na koncept „modernity“, jak jej popsali Brunner, Conze a Kosseleck ve 

svém stěžejním díle „Historische Grundbegriffe“5. Tento koncept má pro disertaci 

ústřední význam, protože „modernita“ je přímo spojena s hlavním tématem mé 

disertace. Modernita, která je zde myšlena jako období přechodu od tradiční 

společnosti k nejisté budoucnosti, představuje očekávání západoněmeckých 

rebelujících studentů na jedné straně a vystihuje obavy establishmentu na straně 

druhé. V tomto období „zrychleného tepu dějin“ se střetávají koncepty, jak 

společnost nově uspořádat, protože předválečný svět nenávratně fyzicky zmizel. 

Studentské protestní hnutí tedy lze označit za hnutí modernizační. Podstatnými 

pojmy mé práce jsou „modernita“, „studentské protestní hnutí“ a „formovaná 

společnost“.  

Při výkladu pojmu „modernita“ vycházím z předpokladu, že se jedná o období 

historického přelomu, který vytyčuje přechod mezi společností založenou na tradici 

(kulturní, politické či sociální) ke společnosti budoucnosti, která je nejasná a dosud 

zahalená v oparu. Zvláštnost pojmu „modernita“ spočívá ve vědomí o tomto 

přechodu, které se mimo jiné projevuje zrychleným vnímáním historického času. 

Aktéři i pozorovatelé moderní evropské společnosti jsou podle tohoto pojetí v 

ojedinělé situaci, kdy žijí s vědomím, že soudobá společnost má pouze přechodný 

charakter a nejasný výsledek. Na tento fakt navazují vládní a studentské koncepty 

dalšího vývoje poválečné společnosti.  

Pojem „studentské protestní hnutí“ chápu jako nejvýznamnější část vlny 

protestních hnutí, které byly charakteristické zejména pro evropský a 

severoamerický kontinent 60. let 20. století. Zvláštností tohoto výseku protestních 

hnutí spočívá v tom, že v něm docházelo k teoretické reflexi soudobé společnosti na 

rozdíl od různých nových životních forem nebo od hnutí proti znovuvyzbrojování 

                                                 
5 BRUNNER, Otto; CONZE, Werner; KOSELLECK, Reinhart (Hrsg.). Geschichtliche Grundbegriffe: 
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 8 Bände. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag, 
1972–1997.  
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Spolkové republiky Německo. V případě Spolkové republiky Německo ohraničují 

zkoumání tohoto hnutí lety 1961, kdy došlo k vyčlenění Socialistického svazu 

německého studentstva ze Sociálnědemokratické strany Německa a přelomem let 

1969/1970, kdy došlo ke krachu cílů studentského hnutí a jeho následnému 

rozkladu.  

Pojem „formovaná společnost“ přebírám z interních materiálů spolkové vlády, 

které obsáhle cituji v dotyčné kapitole. Jednalo se o vládní koncept, který 

zamýšlenými intervencemi státu do institucionálního uspořádání zastupitelské 

demokracie a volné soutěže ekonomických a zájmových skupin zamýšlel stabilizovat 

západoněmeckou společnost, aby nedošlo k restauraci fašismu. Cílem tohoto 

konceptu byla i obrana proti myšlenkové nákaze sovětským totalitarismem. 

Spolková vláda při prosazování tohoto konceptu nepočítala pouze s cílenými 

intervencemi, ale i s vlastním zážitkem katastrofy průběhu a konce druhé světové 

války jehož zamýšleným výsledkem měla být orientace na novou společnost výkonu 

bez ideologické zátěže.  

Následující kapitola disertace pojednávající o proměně životního stylu a hodnot 

je uvedením do situace „dlouhých šedesátých let“, kdy dochází na jedné straně 

k rozsáhlým sociálním reformám a společnost se proměňuje bez ohledu na 

probíhající studentské protestní hnutí a na druhé straně k proměně mentalit, které 

jsou odrazem probíhajícího přechodu od společnosti tradiční ke společnosti budoucí 

provázené snahou společnost stabilizovat s pomocí různých ideologií. Současně 

s tímto procesem však západoněmecký establishment přichází na konci 50. let 20. 

století se společenským konceptem formované společnosti, který se odvolává na 

potřebu překonat konflikty zájmů z doby Výmarské republiky a čelit hrozbě 

sovětského totalitarismu novým uspořádáním společensko-politických vztahů, kde 

už nebude hrát žádnou roli ideologie, ale výhradně věcné, technicistní rozhodování o 

společenských výzvách. Tento rozpor se projevil zejména v kritice západoněmeckého 

parlamentarismu, kdy zásluhou zejména Karla Jasperse a Johanese Agnoliho došlo 

k odbourání posledních tabu a ke zcela otevřené diskusi o legitimitě politické moci. 

Kritice západoněmeckého parlamentarismu věnuji celou jednu kapitolu, protože se 

jednalo o kontroverzi, z které představitelé studentského protestního hnutí 
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vyvozovali právo na odpor a na požadavek společenské proměny a která tedy je 

podstatná pro pochopení duchovních kořenů hnutí. Na straně establishmentu byla 

stěžejním argumentem snaha po společenské a ekonomické stabilizaci a zamezení 

vývoje, který vedl ke krachu Výmarské republiky a nástupu totalitní moci 

nacionálních socialistů.  

Spolková republika Německo v tomto poválečném střetu ideologií a konceptů 

dalšího společenského vývoje nestála sama. Určujícím faktorem pro další vývoj byly 

mezinárodní souvislosti, kterým věnuji následující kapitolu. Odmyslíme-li si fakt, že 

na území obou částí rozděleného Německa byly dislokované vojenské jednotky 

cizích států, je pro pochopení duchovních kořenů studentského protestního hnutí 

zásadní právě historie vzájemného ovlivňování, inspirace, podpory a sdílení mezi 

jednotlivými studentskými hnutími ve světě. Západoněmecké studentské protestní 

hnutí získávalo inspiraci především z hnutí severoamerického a z městských 

guerillových bojůvek v Latinské Americe. Ty byly inspirací i pro radikální a 

teroristické organizace.  

Závěr disertační práce je shrnutím tématu, jeho zasazením do souvislostí 

s aktuální společenskou debatou o krizi institucí tržního hospodářství a zastupitelské 

demokracie vyvolané finanční krizí roku 2008 a odpovědí na iniciační otázku po 

příčinách studentského protestního hnutí. Obdobné otázky týkající se legitimity a 

odpovědnosti v institucionálním uspořádání zastupitelské demokracie se stejně jako 

dnes kladly i v 60. letech dvacátého století.    
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1.2      Hlavní výzkumná otázka a hypotézy 

 

Vzhledem k závažnosti tématu je podle mého názoru třeba zvláštní pozornost 

věnovat myšlenkovým kořenů studentského protestního hnutí, protože projevy 

tohoto hnutí jsou již dostatečně popsané v různých pamětech, analýzách a 

sbornících. Studentské protestní hnutí 60. let dvacátého století lze považovat za první 

globální studentské hnutí. Příklad Spolkové republiky Německo je podle mého 

názoru nejvhodnější, protože v sobě zahrnuje nejen nejdůležitější prvky tehdejšího 

studentského protestu, jako byla kritika systému zastupitelské demokracie a tržního 

hospodářství, inspirace národně-osvobozeneckým hnutím v tzv. třetím světě a 

rozvolnění autoritativních společenských konvencí, ale i z toho důvodu, že Spolková 

republika Německo se z geopolitického hlediska nacházela v místě střetu mezi 

společnostmi euroamerického prostoru a sovětskou mocenskou sférou.  

V předložené disertační práci jsem se věnoval myšlenkovým kořenům 

studentského protestního hnutí. Nehledal jsem odpovědi na tehdejší politické či 

hospodářské otázky, ale pátral jsem po ideových zdrojích tohoto hnutí, které lze 

shrnout v otázce: co bylo příčinou studentského protestního hnutí? Cílem práce je 

přispět k diskusi na toto téma. Výchozím konceptem pro mé bádání byla 

„modernizace“. Modernizační tendence v západoněmecké společnosti získaly v druhé 

polovině dvacátého století mimořádnou dynamiku. Dějiny studentského hnutí 

nejsou jen dějinami politického systému Spolkové republiky Německo či dějinami 

konfrontace mezi jednotlivými bloky mocensky rozdělené Evropy, ale především 

dějinami emancipace mladé a vzdělané generace po ukončení poválečné 

rekonstrukce.  

V práci jsem vycházel z podstatných textů zkoumaného období. 

Nejvýznamnějšími z nich byly: „Wohin treibt die Bundesrepublik?“6 od Karla Jasperse a 

„Die Transformation der Demokratie“7od Johanese Agnoliho. Kritériem pro výběr 

těchto textů bylo, že pro tehdejší radikální studenty představovaly základní prameny 

pro orientaci ve společnosti a také kriticky a kultivovaně popisovaly společenskou 

                                                 
6  JASPERS, Karl. Wohin treibt die Bundesrepublik? München: Piper Verlag, 1966. 
7  AGNOLI, Johannes; BRUECKNER, Peter. Die Transformation der Demokratie. Berlin: 1967. 
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situaci Spolkové republiky Německo. Není nadnesené tvrdit, že se jednalo o 

populární texty, jakýsi kánon studentského protestního hnutí. Zatímco Agnoliho text 

je příkladem teoretického rozboru politické situace ve Spolkové republice Německo a 

konvenoval spíše teoretikům, kteří byli mezi aktéry studentského protestního hnutí 

hojně zastoupeni, Jaspersův text byl zevrubnou kritickou analýzou západoněmecké 

společnosti druhé poloviny 60. let dvacátého století.  

Neomezil jsem však pozornost pouze na tyto dva texty. Důležitou roli v mé 

práci měl i soubor textů „Die formierte Gesellschaft“8, který v roce 1966 zveřejnil 

Tiskový úřad spolkové vlády v Bonnu jako interní informaci o vládním konceptu 

formované společnosti, určenou pro novináře a zainteresovanou veřejnost. Tuto 

publikaci nelze běžně studovat v knihovních fondech ve Spolkové republice 

Německo. V práci jsou odkazy i na řadu dalších textů, které měly význam pro 

tehdejší studentské protestní hnutí, ať už se jednalo o studie Herberta Marcuseho, 

Rudolfa Dutschkeho či Daniela Cohn-Bendita. Na straně autorů reprezentujících 

myšlenky establishmentu lze jen těžko označit některé texty za kanonické. 

Podstatným a krátce po odeznění protestů publikovaným textem je kompendium 

„Das Establishment antwortet der APO“9 vydaný péčí C. W. Leske Verlag v Opladen. 

Mezi významné autory polemizující s názory radikálních studentů a jejich 

duchovních otců je možné zařadit i Kurta Sontheimera, Ralfa Dahrendorfa či Ernsta 

Nolteho.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Die Formierte Gesellschaft. Ludwig Erhards gedanken zur politischen Ordnung Deutschlands.   
Bonn: Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 1966. 
9  WINKLER, Hans-Joachim (Hrsg). Das Establishment antwortet der APO. Eine Dokumentation.  
Opladen: C.W. Leske Verlag, 1968. 
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1.3       Zvolená metodologie práce  

 

Téma studentského protestního hnutí v 60. letech 20. století je v německém a 

francouzském historickém i politologickém diskurzu natolik frekventované, že je 

obtížné přijít s novými informacemi, které by přispěly k již existujícímu konvolutu 

textů, obrazových publikací a audiovizuálních dokumentů. V posledních letech se 

objevují nové výzkumné trendy zahrnující zejména tzv. transnacionální dějiny10 a 

výzkum každodennosti11 spojené s orientací na rozbor kulturních a sociálních 

souvislostí příčin a průběhu studentského protestního hnutí. Před odbornou 

veřejností se tak otevírá celá plejáda textů naznačující, že se nejednalo o jedno 

globální hnutí, o kterém by se dalo pojednat jedinou metodou výzkumu, ale o široký 

proud různých myšlenkových směrů, protestních aktivit a životních stylů.12 Autor 

nového textu k tomuto turbulentnímu období poválečných dějin stojí před 

problémem, jakou metodologii výzkumu má pro své bádání zvolit. Tato 

nejednoznačnost mu umožňuje zaměřit pozornost na partikulární problémy spojené 

se studentským protestním hnutím.  

V disertační práci vycházím z metodologie dějin myšlení („Ideengeschichte“), 

která se mimo jiné odvolává na stežejní dílo „Geschichtliche Grundbegriffe“ autorů 

Kosselecka, Conzeho a Brunnera13. Mnohasvazkové dílo předních německých 

historiků vycházelo v letech 1972–1997 ve stuttgartském nakladatelství Clett-Cotta 

Verlag a dodnes platí za kánon německého historického pojmosloví. Monumentální 

dílo je slovníkem a současně výkladem historických pojmů. Způsob, jakým tito 

                                                 
10 K transnacionálním dějinám např. THELEN, David. The Nation and Beyond: Transnational 
Perspectives on United States History. Journal of American History 86, 1999, str. 965-975. 
OSTERHAMMEL, Jürgen. Transnationale Gesellschaftsgeschichte: Erweiterung oder Alternative?  
Geschichte und Gesellschaft 27, 2001, str. 464-479. 
11 K tomuto tématu zejména rozsáhlá práce SCHILDT, Axel; SIEGFRIED, Detlef. Deutsche 
Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis Gegenwart. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 
2009 (zejména kapitoly Kultur in dynamischen Zeiten 1958-1965 a Kultur in 
Transformationsgesellschaft 1966-1973).   
12 K různým formám přístupu ke studentskému protestnímu hnutí vyšla již v roce 1969 práce jednoho 
z účastníků hnutí, kontroverzní postavy Wernera Hofmanna. HOFMANN, Werner. Zur Soziologie der 
Studentenrevolte. Berlin: Arbeitsgemeinschaft Agitation und Propaganda, 1969. 
13 BRUNNER, Otto; CONZE, Werner; KOSELLECK, Reinhart (Hrsg.). Geschichtliche Grundbegriffe: 
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 8 Bände. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag, 
1972–1997.  
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autoři definují jednotlivé významné pojmy spojené s evropskými dějinami 18. až 20. 

století, je důležitý pro pochopení dosud nejednotné metody dějin myšlení. Autoři 

vycházejí z předpokladu, že sociální a politický vývoj evropských států přímo 

souvisel se sémantickým vývojem těchto pojmů. Jinými slovy, tyto pojmy a 

významy, které jim v čase přisuzujeme, jsou odrazem dobové sociální reality. 

Z uvedeného předpokladu ostatně vychází i pojem „modernita“ – jeden z ústředních 

pojmů v díle „Geschichtliche Grundbegriffe“.14 Za moderní se v chápání Evropanů 

žijících v 18. až 20. století považovalo podle autorů to, co je ve společnosti nové, a 

tedy má přechodný a nestálý charakter. Modernita je podle tohoto výkladu 

přechodem ke světu zítřka, který zatím jen tušíme a jehož kontury se teprve rýsují. 

Autoři vycházejí z předpokladu, že evropská modernita je zásadním přelomem, 

který vytyčuje přechod mezi společností založenou na tradici (kulturní, politické či 

sociální) ke společnosti budoucnosti, která je nejistá. Zvláštnost modernity v pojetí 

Brunnera, Conzeho a Kosselecka spočívá ve vědomí o tomto přechodu, které se 

mimo jiné projevuje zrychleným vnímáním historického času. Aktéři i pozorovatelé 

moderní evropské společnosti jsou podle nich v ojedinělé situaci, kdy žijí s vědomím, 

že soudobá společnost má pouze přechodný charakter a nejasný výsledek.15 V takové 

situaci se otevírá prostor pro různé společenské projekty, které mají budoucnost 

naplánovat. To ostatně odpovídá lidskému očekávání. Proto je moderní doba dobou 

ideologií a násilí, které je s prosazováním ideologií v reálném světě neodmyslitelně 

spjato.  

Modernita je podle této interpretace obdobím svobody, kdy se po zániku 

tradičního evropského světa ve dvou světových válkách připravuje svět nový, o 

kterém se dosud neví, zda bude svobodný, či nikoli, případně zda je pouze období 

modernity dobou svobodnou. Podle autorů Brunnera, Conzeho a Kosselecka je tento 

                                                 
14 V českém prostředí k pojmu „modernity“ zejména práce vzniklá původně  na Svobodné univerzitě 
v Berlíně LOEWENSTEIN, Bedřich. Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace. Praha: 
Oikoymenh, 1995.   
V odborné literatuře se lze setkat s obdobnými pojmy „modernita“, „modernizace“ a „moderna“, kdy 
„modernitou“ je myšleno období přechodu mezi společností tradiční a dobou budoucí, „modernizace“ 
je vlastní proces přechodu a „moderna“ je spojován s uměleckými směry v době modernizace. I zde 
však lze nalézt výjimky, např. v názvu uvedené Loewensteinovy práce se uvádí pojem „moderna“, 
ačkoli by v souladu s pojmoslovím citované práce „Historische Grundbegriffe“ mělo být „modernita“. 
15 K očekávání, která jsou spojená s dobou revolucí (v tomto případě se studentskou rebelií) např. 
SCHOECK, Helmut. Utopie und Frustration in der Jugendrebellion. Bremen: Angelsachsen-Verlag, 1970.  
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přechodný stav zapříčiněn překotným rozvojem vědy a techniky, který vedl 

k dramatickému nárůstu počtu obyvatel, koncentraci moci a k nebývalému nárůstu 

možností realizovat své životní plány. Díky překotnému technickému rozvoji 

Evropan vnímá historický čas rychleji (na rozdíl od vnímání času např. 

ve středověku), a tedy i jeho jednání a životní požadavky podléhají zrychlenému 

vědomí. Krize modernity tedy znamená ohrožení spojená s radikálními ideologiemi 

a s potřebou jejich překonání.16  

V tomto myšlenkovém rámci se pohybuje předložená disertační práce. Jeden 

z hlavních představitelů studentského protestního hnutí Rudolf Dutschke tyto teze 

mimo jiné formuloval v roce 1967 v programu západoněmecké televizní stanice ZDF 

s názvem „Zu Protokoll“. V pořadu uvedl, že po druhé světové válce jsou podmínky 

k životu ve Spolkové republice Německo již na takové úrovni, že není nadále nutné 

udržovat kapitalistický hospodářský systém. Bylo podle něj možné přikročit k další 

fázi vývoje, v níž má nastat skutečné osvobození člověka: do doby komunismu. Jeho 

přesvědčení vycházelo z analýzy společnosti přebytku, která je již natolik technicky 

vyspělá, že ani nemusí zaměstnávat všechny své členy. Ti podle představ 

studentských vůdců mohou ve volném čase pouze rozvíjet svojí osobnost. Poválečná 

Spolková republika Německo založená na systému tržního hospodářství a 

zastupitelské demokracie pro něj byla přechodnou dobou, kdy se západoněmecký 

establishment nechtěl vymanit ze zastaralých paradigmat. Široké vrstvy obyvatel si 

netroufaly z důvodů různých historických reminiscencí a obav o svou životní úrověň 

podpořit revoluci, a tedy osvobození člověka. Revoluce v Německu měla být podle 

něj pouze urychlením dějinného vývoje, který byl stejně nevyhnutelný.  

Kritici Dutschkeho uváděli, že se západoněmecká společnost po druhé světové 

válce naopak stabilizovala a po poválečné rekonstrukci neměla zájem o revoluci 

mimo jiné také pod dojmem politické praxe vládnoucí SED v Německé demokratické 

republice. Podle těchto kritiků skončila nezvládnutá modernizace v Německu 
                                                 
16 K civilizačním příčinám studentského protestního hnutí např.  
SCHERER, Georg. Anthropologische Hintergründer der Jugendrevolte. Essen: Driewer Verlag, 1968.  
FREYTAG, Werner. Wohin treibt die Jugend? Revolution oder Evolution. München: J. F. Lehmanns Verlag, 
1968.  
THIELICKE, Helmut. Kulturkritik der studentischen Rebellion. Tübingen: Mohr Verlag, 1969.  
NENNING, Günther. Die Jugendrevolte. Protest oder reale Utopie? Zürich: Artemis Verlag, 1970. 
LÖWENTHAL, Richard. Romantischer Rückfall. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1970.  
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katastrofou druhé světové války. Západoněmecká společnost se nyní stabilizovala a 

formovala (projekty „sociálně tržního hospodářství“ a „formované společnosti“). 

Vláda jedné strany v Německé demokratické republice byla podle nich pouze 

dočasným prodlužováním krize nezvládnuté modernizace. Německá historická zátěž 

měla být překonána společenským úspěchem tržního hospodářství a zastupitelské 

demokracie. Proto také někteří historikové nazvali toto období „zdařilou 

demokracií“17.  

Skutečným přechodem od moderní společnosti ke společnosti budoucí mělo 

být až sjednocení Německa a potažmo celé Evropy. Ideovým základem nové 

společnosti vítězící nad systémem centrálního plánování a vlády komunistické strany 

jako nad neúspěšným experimentem, jak překonat krizi modernity, měla být 

formovaná společnost. Její autoři z okruhu kancléře Erharda počítali s formovanou 

společností jako se základem nového společenského konceptu nejen v Německu, ale 

v celé Evropě. S podobně ambiciózním plánem přišel ve Spojených státech 

amerických prezident Lyndon Johnson, když vyhlásil projekt „velké společnosti“ 

(„Great Society“)18. Společenský koncept „formované společnosti“, kterému věnuji 

v disertační práci celou jednu kapitolu, byl kompromisem mezi společností 

svobodnou, kde je možné utvářet vlastní život, a státem organizovanými 

celospolečenskými zájmy na politické i hospodářské úrovni, které zamezují jejímu 

ztroskotání a přechodu k otevřenému totalitarismu. Ztroskotání modernizačních 

procesů vedlo k novému společenskému konceptu, který v sobě již měl zabudované 

obranné mechanismy proti vlastnímu zhroucení. Zájem politického a hospodářského 

establishmentu na udržení formované společnosti byl ve Spolkové republice 

Německo po konci druhé světové války obrovský. Trauma zhroucení Výmarské 

republiky a válečného zničení Německa doprovázelo její politické i hospodářské 

představitele po celou dobu existence Spolkové republiky Německo.  

                                                 
17 K pojmu „zdařilá demokracie“ („die geglückte Demokratie“) WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie. 
Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek. Brno: Společnost pro odbornou 
literaturu–Barrister & Principal, 2008. 
18 K vnitropolitickým komplikovaným souvislostem (kolize boje „plánu proti chudobě“ s vedením 
války v jihovýchodní Asii) při přijímání legislativy projektu „Great Society“ ve Spojených státech 
amerických např. DALLEK, Robert. Presidential Address. Lyndon Johnson and Vietnam: The Making 
of a Tragedy. Diplomatic History, Vol. 20, No. 2 (1996), str. 147-161.  
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Pro účely mé disertační práce považuji společenský koncept „formované 

společnosti“ zformulovaný spolkovým kancléřem Erhardem a jeho okolím za 

ústřední pojem pro pochopení ideové konfrontace establishmentu s představiteli 

studentského protestního hnutí. Pochopitelně nelze zkratkovitě uvádět, že radikální 

studenti 60. a 70. let bojovali proti společenskému konceptu spolkové vlády. Tyto 

vládní dokumenty radikální studenti téměř jistě ani neznali, ale fakticky k zápasu 

mezi představiteli establishmentu a jejich odpůrci z řad studentů a intelektuálů 

docházelo.19 Radikální studenti a nonkonformní intelektuálové byli toho názoru, že 

společnost je nadále nutné přetvářet podle ideologií. Marxistická filozofie se stala 

základem pro výklad soudobé společnosti. Přispěli k tomu především představitelé 

tzv. Frankfurtské školy20, kteří se po roce 1945 vraceli z exilu ve Spojených státech 

amerických do Spolkové republiky Německo. Konfrontace uvedených dvou 

společenských konceptů se projevovala v nesourodém sledu myšlenkových proudů, 

událostí a výkladů soudobé společnosti. Byla základem kvasu, o kterém dnes 

hovoříme jako o studentském protestním hnutí 60. let dvacátého století. Pro 

pochopení a zpracování širokého spektra názorů a historických událostí se nabízí 

kontextualizace myšlenek a textů jejich hlavních protagonistů, která je hlavní 

výbavou metodologie dějin myšlení.21 Výhodou této metodologie je mimo jiné to, že 

stojí na pomezí mezi historií, politologií a sociologií. Zabývá se komplexními tématy 

moderní společnosti vyžadující práci s různými prameny, myšlenkovými schématy a 

soubory dat, které nelze jasně ohraničit a vymezit pro určitou oblast výzkumu.   

 

 

 

 

                                                 
19 Obsáhlou sbírkou dokumentů k činnosti mimoparlamentní opozice ve Spolkové republice Německo 
(„APO“) např. OTTO, Karl (Hrsg.) APO. Die ausserparlamentarische Opposition in Quellen und 
Dokumenten. Köln: Pahl-Rugenstein,1989. 
20 Ideová východiska teoretiků studentského protestního hnutí nalézá v pracích autorů tzv. 
Frankfurtské školy (H. Marcuse, Th. Adorno, R. Horkheimer ad.) VALENTA, Martin. Revoluce na 
pořadu dne: kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých 
let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé Straně zelených : diskursivní analýza. Praha: 
Matfyzpress, 2010. 
21 V disertační práci podle LOTTE, Günther; EIBACH, Joachim. Kompass der Geschichtswissenschaft: ein 
Handbuch. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 2002, str. 261-318. 
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1.4       Metodologie dějin myšlení – myšlenkové zdroje a historické souvislosti 

 

Metodologie dějin myšlení se odvolává na texty Skinnerovy, Richterovy, 

Reichardtsovy22 a Foucaultovy23 kopírující národní tradice v britsko-americké, 

německé a francouzské historiografii. Německá tradice dějin myšlení vychází 

z filozofických základů a opírá se o dějinné pojmosloví nejlépe rozpracované 

Brunnerem, Conzem a Kosseleckem, ale i pracemi Lottese a Eibacha či Reichardtse. 

Základem pro ně byly kanonické texty klasiků historiografie. Cílem tohoto přístupu 

bylo uchování odkazu předchozích století, což se v německé historické tradici 

považovalo za kulturní povinnost. Jejich dílo mělo nezanedbatelný vliv 

v univerzitním prostředí a sloužilo také jako nástroj výuky. Německý přístup 

k dějinám idejí se potýkal s otázkou, které texty a autory zvolit jako referenční rámec 

pro jednotlivé ústřední pojmy evropské moderny 18. až 20. století. Jejich dílo bylo 

problematizováno jako jednostranně se orientující na „velká témata“ světových dějin, 

jako je „modernita“, „radikalismus“ či „utopie“. Německou tradici dějin myšlení ve 

smyslu výkladu historických pojmů pro zachování kulturních tradic a vzdělávací 

účely narušil až zlom 60. let 20. století, kdy se velká část západoněmeckých 

sociálních vědců začala pod vlivem Frankfurtské školy orientovat na novou 

interpretaci Marxova díla.24 Díla Karla Marxe se stala v kontextu nových dějin 

myšlení exemplárním příkladem pro emancipaci v sociálních vědách. Jelikož se 

západoněmecký raison d´etat neorientoval na Marxovo dílo, byla interpretace jeho 

textů jednou z posledních možností, jak přijít s metateorií výkladu evropské 

společnosti, a současně příležitostí, jak chápat současnou západoněmeckou 

                                                 
22 HÖFER, Anette; REICHARDT, Rolf; FEHRENBACH, Elizabeth. Handbuch politisch-sozialer 
Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820. München: Oldenbourg Verlag, 1985. Tato práce je užitečná 
především z toho důvodu, že se odvolává na množství rozmanitých pramenů.  
23 FOUCAULT, Michel. L'archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. V díle „Archeologie vědění“ si 
Foucault vytyčil ambiciózní cíl rekonstruovat významy textů podle sémantických kontextů své doby.    
24 Interpretací díla Karla Marxe se od 20. let 20. století zabýval ve Frankfurtu nad Mohanem Institut 
für Sozialforschung (ve spolupráci s moskevským státním Institutem marxismu-leninismu). Během 2. 
světové války a po válce se institut zabýval např. fenoménem autoritativní osobnosti a od konce 50. let 
20. století také některými prvky marxismu (např. v Horkheimerově díle o Marxově kritice 
náboženství). Více k práci institutu VALENTA, Martin. Revoluce na pořadu dne: kritická teorie 
Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci 
Rudé armády a německé Straně zelených: diskursivní analýza. Praha: Matfyzpress, 2010. 
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společnost v jejím mnohovýznamném celku. Západoněmečtí autoři interpretující dílo 

Karla Marxe tak byli oproštěni od potřeby dílo interpretovat pro potřeby státu, jak 

tomu bylo v případě Německé demokratické republiky. I tento přístup však měl své 

slabiny, protože se nemohl řádně vypořádat s námitkou, které texty interpretovat. 

Ukázalo se, že je třeba se orientovat nikoli na kanonické texty, jako byl Marxův 

„Kapitál“, ale na méně známé texty. Tento přístup se začal prosazovat zejména ve 

francouzské historiografii.  

Francouzská historiografie je v kontextu metodologie dějin myšlení známá 

především skrze dílo Michela Foucaulta, jenž přišel s pojmem „archeologie vědění“. 

Ve svém výzkumu se pokusil přijít na to, co bylo myšleno jednotlivými texty v době 

svého vzniku a jaké byly možnosti „myšleného“ v určitých dějiných obdobích. 

Foucault se tak svým vlastním způsobem sám vyčleňoval z nových dějin myšlení, 

proto lze jeho přístup v sociálních vědách považovat za vyhraněnou metodologii 

v přístupu k dějinám i k jazyku jako takovému. Ve svých studiích se věnuje 

historické kontextualizaci textů a sémantice jazyka jako takového. Pokouší se tak 

z historického vývoje jazyka rekonstruovat tehdejší společenskou realitu.  

Jelikož společné evropské dějiny myšlení neexistují, nezbývá než se orientovat 

na jednu z národních tradic, které byly vytvořené a rozvíjené v anglo-americkém, 

německém či francouzském prostředí. Dějiny myšlení bývají v národních 

historiografiích pojímané natolik odlišně, že je obtížné mezi historiky jednotlivých 

jazykových okruhů nalézat společný jazyk. To je patrné například při opakovaných 

pokusech sepsat evropské učebnice dějepisu pro základní a střední školy. Dějiny 

myšlení se nabízejí jako logický výchozí přístup. Na textech z uvedených 

myšlenkových a jazykových okruhů je možné demonstrovat přístup k národním a 

mezinárodním konceptům psaní o dějinách. Podstatné je, která fakta jsou 

v jednotlivých národních historiografiích uvedena, ale i to, která fakta v textech 

nejsou. Tento prostor, takzvaná „bílá místa v dějinách“25, mohou zaplnit národní 

historiografie ostatních států, které se na konceptu společného psaní o dějinách 

podílí. V problematice, která zasahuje samotný smysl psaní o dějinách, se nejedná jen 

                                                 
25 Bílým místům v (českých) dějinách se po roce 1989 věnuje práce KŘEN, Jan. Bílá místa v našich 
dějinách? Praha: Lidové noviny, 1990.  
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o srovnávání jednotlivých způsobů, jak se psalo o dějinách v evropských státech, ale 

především o pochopení hranic poznání v jednotlivých národních historiografiích.  

Zatímco německá tradice vycházela z filozofických základů a je spojována 

s díly „velkých historiků“ jako Johann Gottfried Herder, Leopold von Ranke či 

Wilhelm Dilthey, v anglickojazyčném okruhu byla větší orientace na dějiny 

politického myšlení zosobňovaná jmény Arthur Lovejoy26 či Perry Miller27. 

Francouzská historiografie měla blíž k tradici německé, orientovala se na jazyk 

historického bádání, jak je vidět například v díle Luciena Febre. Ve všech těchto 

tradicích lze nalézt dva základní problémy spojené s dějinami myšlení. Jednalo se o 

vztah mezi tím, co se skutečně událo, a tím, jak se o tom psalo. Jelikož jsem období 

60. a 70. let 20. století nezažil, vycházel jsem ze základních textů zkoumané doby, 

které uvádím v následujících kapitolách.  

 

 

1.5       Možnosti metodologie dějin myšlení 

 

Vztah mezi událostí a textem je základním tématem metodologie dějin 

myšlení. Někteří autoři zkoumaných textů se dokonce domnívají, že nelze pravdivě 

(v mém pojetí „úplně“) pojednat o nějaké události, jakou bylo například studentské 

protestní hnutí. Vždy se podle nich jedná o interpretaci autora, který vychází 

z omezeného množství textů, archiválií a rozhovorů s pamětníky, ty poté dává do 

souvislostí, jež jsou však již jeho vlastní interpretací. To je neodmyslitelný úděl 

každého historika, který je ještě umocněn dobou, která uplynula od popisované 

události. S jistou nadsázkou lze říci, že jiný přístup ani není možný. Historické dílo to 

však nijak nediskvalifikuje a neodsuzuje do pozice „krásné literatury“, která nemá 

s vlastní událostí nic společného. Hlavním argumentem těchto kritiků není 

nevyhnutelnost interpretačního údělu, ale nedostupnost některých archiválií. Jednou 
                                                 
26 Zde myšleno klasické dílo amerických dějin politického myšlení LOVEJOY, Arthur O. Essays in the 
history of ideas. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1948.  
27 MILLER, Perry. The life of the mind in America: from the Revolution to the Civil War. New York: 
Harcourt, Brace & World, 1965. Dílo obou klasiků americké historiografie se vyznačuje tím, že 
nevychází pouze z klasických archivních pramenů, ale popisovanou dobu rekonstruuje také 
z kanonických textů (z knih i z denního tisku) zkoumaného období. To bylo na metodologii dějin 
myšlení nové.  
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z možností, která se nabízí jako řešení, je metoda „rozbor procesu“28. S pomocí této 

metody postupuje historik jako vyšetřovatel, který zjišťuje přesnou návaznost všech 

událostí a jejich okolností pro potřebu učinit závěr o předmětu šetření. Tuto metodu 

však lze použít pouze v případě časově a místně omezených dějů a nikoli na dějiny 

celých hnutí. Studentské protestní hnutí nebylo jen jednou událostí či příčinným 

sledem událostí, které by bylo možné návazně interpretovat a doložit posloupnost 

jednotlivých dějů. Jednalo se o rozsáhlé myšlenkové proudy, jejichž všechny 

souvislosti lze doložit jen v omezené míře. Jinými slovy, údělem každého historika 

zabývajícího se tímto turbulentním obdobím moderních dějin je zúžení předmětu 

studia. Někteří historici se přesto pokoušeli sepsat dějiny studentského protestního 

hnutí například jako porovnání jednotlivých spolkových zemí tehdejší Spolkové 

republiky Německo29. Výsledkem jsou rozsáhlé práce, které však nepostihují 

veškerou materii psaných textů a ústně předávané paměti. Jsou však užitečným 

příspěvkem k pochopení, co se tehdy odehrálo. 

Na základě zvolené metodologie dějin myšlení jsem se rozhodl vyjmout ze 

studentského protestního hnutí některé podstatné texty a okolnosti, které jsou podle 

mého názoru důležité pro pochopení tohoto období, a na konkrétních příkladech 

interpretovat události, které byly významné pro Spolkovou republiku Německo a 

potažmo i pro celou Evropu. Domnívám se, že se v případě studentského protestního 

hnutí jednalo o největší vnitropolitickou celospolečenskou výzvu systému západní 

zastupitelské demokracie a tržního hospodářství. Vzhledem k těmto okolnostem se 

metodologie dějin myšlení přímo nabízí, protože studentské protestní hnutí nelze 

interpretovat pouze jako sled událostí, které již byly mnohokrát popsané v různých 

národních historiografiích, ale hlavně jako dějiny určitého způsobu myšlení, který se 

začal prosazovat ve veřejném prostoru a hrozil narušením dosavadní interpretační 

jednoty západního myšlení o společnosti a o politice. Argumentem oponentů bývá, 

že se nejednalo o nic nového, protože studentští vůdci vycházeli z filozofie 

marxismu, která samozřejmě počítala s radikální společenskou proměnou 

                                                 
28 K metodě „rozbor procesu“ viz DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v 
politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008, str. 62 a další. 
29  Nejobsáhlejší komparací jednotlivých spolkových zemí v tomto kontextu SPIX, Boris. Abschied vom 
Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 1957-1967. Berlin und Nordrhein-Westfalen 
im Vergleich. Essen: Klartext Verlag, 2008.  
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v celosvětovém měřítku. To je jistě oprávněný argument, ale odlišnost studentského 

protestního hnutí lze spatřovat v jeho globálním charakteru, nárocích a ve 

společných přístupech jeho aktérů k médiím a k veřejnosti. Jednalo se vlastně o první 

společný mediální postup, kdy menšina radikálů zamýšlela pomocí médií přesvědčit 

většinu o potřebě zcela proměnit společnost na různých místech planety a to ve zcela 

odlišných historických souvislostech. Právě v této mnohoznačnosti spatřuji 

jedinečnost studentského protestního hnutí nabízející širokou škálu interpretačních 

možností a různých metodologických přístupů. V rozdílných přístupech se mimo 

jiné ukazují národní odlišnosti v interpretaci jednotlivých textů a událostí. Jedná se o 

širokou škálu pojetí vztahu k dějinám, která může nejen historikům, ale i široké 

veřejnosti ozřejmit mnohé z jejich národního myšlení. 

Druhým podstatným bodem, který je spojován s problematikou metodologie 

dějin myšlení, je historizace událostí. Podle dosavadních výkladů není možné zcela 

pojmout dějinné události, a to nejen s ohledem na nevyhnutelnou potřebu 

interpretace, ale především s ohledem na problematičnost samotného historického 

textu jako formy, jak se vztahovat v minulosti. To není samozřejmost, protože 

v některých civilizačních okruzích tuto roli zastupuje ústní podání z generace na 

generaci. S tím mají bohaté zkušenosti právě historici v evropském civilizačním 

okruhu. Ústní podání z generace na generaci plnilo na rozdíl od podání písemného či 

elektronického svoji roli pouze v omezeném prostoru, zato však podstatně 

efektivněji, než je tomu v dnešních sofistikovaných elektronických systémech. Roli 

zde sehrávají moderní přístupy, s kterými přišla masová evropská společnost, a také 

orientace na technický pokrok, který v sobě neodmyslitelně zahrnuje vytěsňování 

minulého a nahrazování novým.  

Doposud nepanuje mezi historiky shoda na tom, zda je historická interpretace 

odrazem událostí tak, jak se skutečně staly. S ohledem na rychlý technický pokrok 

ani nelze předpokládat, že k takové shodě někdy dojde. Samotný fakt, že žádný text 

nelze považovat za odraz událostí tak, jak se skutečně staly, je pozitivní pro historika 

používajícího metodologii dějin myšlení. Umožňuje totiž dalším generacím badatelů 

interpretovat evropské a světové dějiny skutečně demokraticky. Tento přístup 

získává na větší demokratičnosti právě díky technickému pokroku (zejména díky 
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rozšíření internetu). Samotný fakt, že se lze snadno seznámit s texty historiků 

k jakémukoli historickému tématu, je skutečně revoluční. Jednoduchá, ale 

dalekosáhlá myšlenka propojení elektronických databází skrze celosvětovou síť 

počítačů je neodmyslitelným základem pro interpretační svobodu v budoucnosti. 

Jakékoli pokusy tuto svobodu z politických pohnutek omezovat (odpor vůči úplné 

interpretační volnosti ústící v anarchii) je problematickou snahou bránit dalším 

pojednáním o soudobých dějinách. Dějiny myšlení, které lze vykládat jako interpretaci 

stěžejních textů zkoumaného období, jsou metodologií správnou a oprávněnou. 

Nelze se však domnívat, že otevřenost v přístupu k historické interpretaci vydrží. 

Namístě je naopak obava, že se budou některé státy snažit možnost volné 

interpretace komplikovat omezováním přístupu k internetu a vytlačováním 

nepohodlných textů mimo hlavní proud historického bádání. To by však znamenalo 

rezignaci na samotnou podstatu historického bádání, které se má snažit odhalovat a 

popisovat historickou pravdu, kterou zde interpretuji jako totalitu poznání o konkrétní 

historické události. Historickou pravdu v Rankeho smyslu30 není možné zaměňovat za 

správnost, ale spíše za úplnost myšlenek o konkrétním faktu či události.31 Nelze jí 

z podstaty věci nikdy zcela obsáhnout, ale povinností každého historika je se k ní 

alespoň přiblížit.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 Leopold von Ranke požadoval už ve svém prvním díle Geschichten der romanischen und germanischen 
Völker von 1494 bis 1514 (Leipzig und Berlin, 1824), aby historik popisoval historické události tak, jak 
se skutečně staly.  
31 K problematice objektivity historického bádání např. rozhovor s Reinhartem Koselleckem SPODE, 
Hasso. Ist Geschichte eine Fiktion? Reinhart Koselleck im Interview mit Hasso Spode, NZZ Folio. Nr. 
3, NZZ Verlag, Zürich 1995. 
Dostupné z internetu: 
http://folio.nzz.ch/1995/marz/ist-geschichte-eine-fiktion (cit. dne 7.2.2016) 
Koselleck v rozhovoru uvádí, že až do 19. století byla historie považována za uměleckou disciplínu. 
Teprve od 19. století se z historie stává vědecká disciplína, kde probíhá spor o to, co je „pravdivé“ a co 
už je „věcí názoru“. Koselleck v rozhovoru dává příklad popravy francouzského krále Ludvíka XVI. 
v roce 1793, kdy samotný akt popravy je pravdivou historickou událostí, zatímco názory na její 
význam a souvislosti jsou věcí historické interpretace.   
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1.6       Rozhovory s aktéry studentského protestního hnutí – doplňková metoda 

výzkumu  

 

 

Ačkoli jsem v práci vycházel z metodologie dějin myšlení, neopoměl jsem ani 

rozhovory s vlastními aktéry a účastníky studentského protestního hnutí. Tato práce 

se neodvolává na metodologii orální historie. Orální historie bývá dávána do 

souvislostí se studentským protestním hnutím od 80. let 20. století, kdy ji použil aktér 

studentských protestů Daniel Cohn-Bendit v práci Wir haben si eso geliebt, die 

Revolution. S časovým odstupem patnácti let po kulminaci revolučních událostí roku 

1968 dokumentoval názory jejich aktérů doslova po celém světě. Cohn-Bendit se na 

rozdíl od současných historiků a politologů nacházel ve výhodné výchozí situaci, 

protože byl jedním z aktérů studentského protestního hnutí a všechny oslovené 

osobně znal. Měl k nim dobrý přístup a mohl očekávat otevřenou a vstřícnou reakci 

na jeho dotazy. To je ostatně jedním z klíčových předpokladů metody orální historie, 

která má mezi současnými historiky kontroverzní pověst32. Žijící pamětníci událostí, 

na které se tato metoda výzkumu orientuje, se sice zdají být nepostradatelnými zdroji 

informací v případě zájmu historika o to, co se tehdy skutečně stalo, ale současně 

řadu událostí a okolností zapomínají, vytěsňují z paměti nebo účelově zatajují, aby 

předložili takovou verzi událostí, která je samotné nebo členy jejich rodin a přátele 

neuvrhne do nepříznivého světla. Jedná se o pochopitelnou obavu, protože žádnou 

výpověď aktéra ani účastníka tehdejších událostí nelze chápat jako jedinečný a 

výhradní zdroj informací. Není rozhodující, zda historik pamětníka osobně zná, jak 

to bylo v případě Daniela Cohn-Bendita33 a jeho bývalých „spolubojovníků“. Většina 

historiků a politologů objekty svého zájmu osobně nezná a přistupuje k nim jako 

k cizím lidem, jež jsou nositeli důležitých informací pro pochopení zkoumaných 

událostí.  

Při práci na tomto textu jsem provedl několik rozhovorů. Nezamýšlel jsem je 

však jako realizaci metody orální historie, která vyžaduje dodržování přísných 

                                                 
32 K metodologii „orální historie“ v českém kontextu zejména VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel. Třetí 
strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: Karolinum 2015. 
33 COHN, Daniel-Bendit. Wir haben sie so geliebt, die Revolution. Berlin: Philo Verlag, 2001.  
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pravidel. Jedná se o rozhovory, které mně pomohly osvětlit některé aspekty 

studentského protestní hnutí, protože jsem tuto dobu osobně nezažil. Domnívám se, 

že rozhovory s aktéry zkoumaných událostí mají být samozřejmou součástí 

výzkumu doby, kterou se zabývám. Zaměřoval jsem se přímo na aktéry událostí a 

nikoli na pamětníky, protože mne zajímala jejich motivace i důvody pro účast ve 

studentském protestním hnutí. Nikdo jiný by mně takové informace poskytnout 

nemohl. Provedl jsem však i rozhovory s pamětníky událostí, kteří nebyli jejich 

hybateli nebo hlavními aktéry. Popsali mi atmosféru doby a prostředí, ve kterém se 

pohybovali. To pro mě bylo důležité, neboť jsem si díky tomu ověřil informace 

čerpané v archivních materiálech a sekundární literatuře. Důležité pro mě byly 

rozhovory s německými výzkumníky, kteří se zabývají tímto obdobím 

západoněmeckých dějin a kteří sami nebyli aktéry událostí. Ti mi hlavně 

doporučovali prameny, které jsem před tím neznal.  

Tato práce se neodvolává na metodologii orální historie. Rozhovory s aktéry a 

účastníky událostí jsem zvolil pouze z toho důvodu, abych si potvrdil informace, 

výchozí myšlenky a zdroje pramenů k problematice studentského protestního hnutí, 

které znám z pramenů a odborné literatury. Mým cílem při rozhovorech s nimi 

nebylo získat nějaké nové informace, a proto jsem rozhovory ani nezaznamenával. 

Po nových informacích o hnutí jako takovém jsem v těchto rozhovorech nepátral. 

Podstatné pro mě bylo pouze zjistit jejich osobní motivaci pro účast na studentském 

protestním hnutí. Z rozhovorů jsem si dělal pouze osobní poznámky, k práci proto 

nejsou přiloženy transkripce rozhovorů.  

Na konci práce uvádím seznam osob, s kterými jsem provedl rozhovor. Lze je 

rozdělit do několika skupin. První skupinu tvořili přímí aktéři studentského 

protestního hnutí ve Spolkové republice Německo Rainer Langhans, Daniel Cohn-

Bendit, Jürgen Treulieb či Gretchen Dutschke-Klotz, manželka zesnulého Rudolfa 

Dutschkeho, jenž byl ústřední postavou hnutí. Tyto rozhovory pro mě měly zásadní 

význam, protože se jednalo o jeho hlavní aktéry hnutí. Ačkoli by se u ústředních 

postav tohoto období dala očekávat jistá osobní stylizace, moje zkušenost s nimi byla 

jednoznačně pozitivní a jejich odpovědi považuji za autentické. Potvrdili mi 

informace, které jsem načerpal v odborné literatuře. Jejich motivace pro účast ve 
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studentské rebelii bude blíže popsána v jednotlivých kapitolách této práce. Do druhé 

skupiny počítám radikály, kteří po rozpadu studentského protestního hnutí odešli 

do ilegality a působili v různých teroristických skupinách. Vedl jsem rozhovory 

s Michaelem Baumannem a Karl-Heinz Dellwo. Michael Baumann byl zakladatelem 

teroristické skupiny Hnutí 2. června a Karl-Heinz Dellwo aktivním členem Frakce 

Rudé armády („RAF“). Vedl jsem rozhovor i s Jürgenem Treuliebem, který se mimo 

jiné teoreticky zabýval smyslem násilí v opozici34. Vyjmenované osoby jsem pro 

rozhovor zvolil z toho důvodu, že problém násilí v opozici byl jedním z klíčových 

momentů, na kterém se štěpilo studentské protestní hnutí v přelomových letech 

1968–1969. Po neúspěchu studentského protestního hnutí v přelomových 60. a 70. 

letech se přitakání násilí na jedné straně, nebo jeho zavržení na straně druhé stalo 

(nejen) pro představitele mimoparlamentní opozice jakýmsi prubířským kamenem. 

Tato diskuse byla jakýmsi výchozím bodem pro západoevropskou radikální levici 

v debatě o tom, jaké prostředky má volit v boji za změnu společenských poměrů. 

Násilí v opozici se stalo tematickou křižovatkou na cestě mezi desperátstvím často 

končícím v osobních tragédiích a denunciací západoevropské a severoamerické 

levice.35 Byl to jeden z kruciálních momentů, které rozhodly o sympatiích či 

antipatiích evropského a severoamerického obyvatelstva k myšlenkám radikální 

levice.36 Pro tehdejší aktéry teroristických skupin byla vyústěním prohra, protože 

nebyli schopni čelit represivnímu aparátu establishmentu. Rozhovory s nimi 

považuji za nesmírně přínosné, protože mi mimo jiné osvětlily, jaký význam měla 

ideologie a (nikoli) životní podmínky pro osobní radikalizaci. Jejich výpovědi 

považuji za stejně autentické jako v případě samotných aktérů hnutí.  

Třetí skupinou osob, s kterými jsem vedl rozhovor, byli historici a 

politologové, kteří se zabývali studentským protestním hnutím. Ti sice osobně zažili 

přelom 60. a 70. let dvacátého století, ale většinou nebyli aktéry rebelie. Hnutí 
                                                 
34 K problematice „násilí v opozici“ stěžejnéí text MARCUSE, Herbert. Psychoanalýza a politika. Praha: 
Svoboda, 1968.  
35 K radikalismu ve studentském protestním hnutí vyšla již záhy v roce 1970 práce GLASER, 
Hermann. Radikalität und Scheinradikalität. Zur Sozialpsychologie der jugendlichen Protests. München: 
Manz Verlag, 1970.   
36 K příčinám studentského protestního hnutí a sympatiím či antipatiím obyvatelstva zejména 
AHLBERG, René. Ursachen der Revolte. Analyse des studentischen Protestes. Stuttgart: Verlag W. 
Kohlhammer, 1972 (zejména kapitoly Industriegesellschaftliche Anpassungskonflikte, s. 25-37 a 
Entfremdungsprobleme, s. 37-49).  
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pozorovali takříkajíc „z dálky“ už v době, kdy se formovaly jejich názory. Hovořil 

jsem s prof. Christophem Nonnem z Univerzity v Düsseldorfu, Dr. Hubertem 

Heineltem z Technické univerzity v Darmstadtu, Prof. Klausem Allerbeckem 

z Mnichovské univerzity a prof. Bartonen Bernsteinem ze Standfordovy univerzity. 

Tyto rozhovory považuji za přínosné z toho důvodu, že se jedná o osoby, které měly 

formální historické, sociologické či politologické vzdělání umožňující fundovaně a s 

odstupem hodnotit prožité události. Obzvlášť důležité byly jejich tipy na primární 

prameny i sekundární literaturu. Tuto „druhou část“ metodologie, která je jakousi 

přidanou hodnotou orální historie, považuji za možná stejně důležitou jako vlastní 

vzpomínání na dějinné události. Objem pramenů vztahující se k studentskému 

protestnímu hnutí je v německojazyčném a anglickojazyčném prostředí tak veliký, že 

je potřeba nejen rozcestníků, ale i konkrétních tipů od osob, které se v těchto 

jazykových prostředích pohybují. Hodnotím jako nesmírně cenné, že mě seznámili s 

osobními zkušenostmi „malých dějin“ v místech jejich akademických pracovišť. 

Z rozhovorů jsem mimo jiné pochopil, že motivací řady účastníků studentských 

protestů byly osobní pohnutky, které častokrát nijak nesouvisely s ideologií 

propagovanou studentskými vůdci.37 Ortodoxně marxistická část studentského 

protestního hnutí nebyla nijak veliká a čítala maximálně několik tisíc osob, z nichž 

pouze někteří studenti byli skutečně aktivní. Většina účastníků studentského 

protestního hnutí se studentských protestů pravidelně neúčastnila, lze je však počítat 

mezi sympatizanty hnutí. Jádrem hnutí byli studentští vůdci, aparát studentských 

organizací, aktivní intelektuálové (redaktoři nezávislých novin, časopisů a někteří 

akademici) a představitelé mimoparlamentních politických stran či členové 

kulturního a militantního undergroundu. Ti se počítali na maximálně stovky osob. 

Ostatně studentský vůdce Rudi Dutschke ve zmiňovaném programu „Zu Protokoll“ 

západoněmecké televizní stanice ZDF v roce 1967 uvedl, že studentští vůdci jsou 

schopni na podporu svých uvězněných soudruhů okamžitě mobilizovat tři až čtyři 

                                                 
37 K problematice studentského protestního hnutí na univerzitách na straně studentských rebelů 
RABEHL, Bernd. Rebellion der Studenten oder die neue Opposition. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 1968, str. 151-180.  
Na straně univerzitních představitelů práce bývalého curyšského univerzitního rektora RÜEGG, 
Walter. Die studentische Revolte gegen die bürgerliche Gesellschaft. Stuttgart: Eugen Rentsch Verlag, 1968.  
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tisíce osob v ulicích západoněmeckých měst. Většinu účastníků hnutí lze považovat 

za sympatizanty či za antiautoritářskou část hnutí, která si nekladla celospolečenské 

nároky, jako tomu bylo v případě studentských vůdců. Tito studenti většinou 

protestovali pouze proti konkrétním nepravostem na svých univerzitách.      

Čtvrtou významnou skupinou osob, s nimiž jsem vedl rozhovor, byli 

pamětníci v České republice, kteří se v době svých studií dostali do kontaktu se 

západoevropskými radikálními studenty. Hovořil jsem s PhDr. Jiřinou Šiklovou, doc. 

Zdeňkem Pincem z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a s 

Jaroslavem Sukem, který žije ve Švédsku (prostřednictvím e-mailu). Československá 

perspektiva studentského protestního hnutí měla při psaní této práce význam z toho 

důvodu, že ukazuje na faktickou neschopnost komunikace mezi jednotlivými 

představiteli „národních“ studentských hnutí z opačných stran tehdejší železné 

opony. Osobní vzpomínky československých pamětníků na kontakty se 

západoevropskými radikálními studenty měly v některých případech až komický 

rozměr. Na různých nedorozuměních mezi nimi se totiž ukázal propastný rozdíl 

historických zkušeností na obou stranách železné opony. Nejednalo se pouze o 

jazykovou bariéru, ale o zcela rozdílné chápání některých pojmů a také o zcela 

rozdílná očekávání vycházející z různých zkušeností. Porovnání zkušeností při 

vzájemném setkávání tehdejších československých a západoevropských studentů by 

však zasloužilo vlastní práci. Ta by mohla ukázat na některé nesrovnalosti, které se 

doposud objevují v chápání politických systémů i studentských protestních hnutí na 

obou stranách železné opony. Na kontaktech tehdejších studentů se mimo jiné 

ukázalo, jak hluboká je neznalost poměrů v politice a každodenním životě na druhé 

straně železné opony. Obě skupiny studentů se ve svých aktivitách častokrát nechaly 

vést nereálnými představami o druhé straně rozdělené Evropy38       

 

 

                                                 
38 Ke studentskému protestnímu hnutí v Československu zejména PAŽOUT Jaroslav. Mocným 
navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha: Prostor, 2008. 
V československém prostředí před rokem 1989 nevyšlo mnoho prací, které by se zevrubně zabývaly 
studentským protestním hnutím. Jednou z publikací, která nabídla pohled na myšlenkové zdroje 
studentských protestů byla práce ŠIKLOVÁ, Jiřina, KUBÍČKOVÁ, Miluše eds. Studenti a ideologie na 
Západě. Praha: Horizont, 1969. 
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2.        Rozbor a kritická reflexe literatury ke studentskému protestnímu hnutí ve     

           Spolkové republice Německo v 60. letech 20. století 

 

2.1.     Úvod a základní rozčlenění 

 

  Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století vycházely ve Spolkové 

republice Německo publikace, které lze těžko logicky uspořádat. Jednalo se často o 

překotně vydávané či v reakci na aktuální vývoj situace sepisované texty jak od 

studentů samotných, tak od akademiků a dalších nonkonformních intelektuálů. Byly 

to práce myslitelů, které lze s určitou nadsázkou označit za „duchovní otce“ hnutí 

(např. Marcuse, Habermas, Agnoli, Brückner)39 i za jeho kritiky (Dietz, Sontheimer, 

Thielicke, Scherer atd.), a řady publicistů, kteří studentské hnutí v masových médiích 

často skandalizovali. Zatímco „duchovní otcové“ studentského protestního hnutí se 

snažili o revizi marxismu v souvislosti s politickým a hospodářským vývojem v obou 

částech rozdělené Evropy, kritici hnutí se snažili pochopit jeho příčiny. Některé 

pozoruhodné texty kritizující západoněmecký parlamentarismus a ústavní stát 

(zejména z pera Johannese Agnoliho a Karla Jasperse) vyvolávaly u představitelů 

společenských věd na západoevropských univerzitách bouřlivé diskuse.40  

Ačkoli bylo v průběhu studentského protestního hnutí publikováno mnoho 

jen nesourodých textů, pokusili se někteří historici o jejich uspořádání do logického 

celku. Jedním z nich je Gerd Koenen, současný historik moderních německých dějin. 

O literatuře zabývající se radikalismem 60. a 70. let sepsal rozsáhlý přehled „Literatur 

zum Radikalismus der 60/70er Jahre“41, který uveřejnil na svých webových stránkách42. 

                                                 
39 MARCUSE, Herbert. Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen 
Industriegesellschaft. Luchterhand: Neuwied, 1967. 
HABERMAS, Jürgen. Protestbewegung und Hochschulreform. Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1970. 
AGNOLI Johanes; BRUECKNER, Peter. Die Transformation der Demokratie, Berlin: Voltaire Verlag, 
1967. 
DIETZ, Heinrich. Faszination der Revolte. Jugend und ewiges Jakobinertum, Stuttgart: Seewald Verlag, 
1970. 
SONTHEIMER, Kurt. Das Elend unserer Intellektuellen – Linke Theorie in der Bundesrepublik Deutschland. 
Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 1976. 
THIELICKE, Helmut. Kulturkritik der studentischen Rebellion. Tübingen: Mohr Verlag,  1969. 
SCHERER, Georg. Anthropologische Hintergründe der Jugendrevolte. Essen: Driewer Verlag, 1968. 
40AGNOLI Johanes; BRUECKNER, Peter. Die Transformation der Demokratie, Berlin: Voltaire Verlag, 
1967.  
41 KOENEN, Gerd. Literatur zum Radikalismus der 60/70er Jahre.  
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Nejedná se výhradně o přehled textů k tématu radikalismu 60. a 70. let 20. století. 

Badatele zabývající se tímto turbulentním obdobím moderních německých dějin 

zaujme i jeho rozčlenění různých typů textů do jednotlivých kapitol. Roztřídění 

pramenů a literatury k tak obsáhlému tématu dvacátého století se stalo předmětem i 

dalších publikací, nikoliv pouze z pera Gerda Koenena. Dalším významným 

pomocníkem v záplavě literatury na zkoumané téma je práce Philippa Gasserta a 

Pavla Richtera „1968 in West Germany. A Guide to Sources and Literature of the Extra-

Parliamentarian Opposition“, která vyšla díky Německému historickému institutu ve 

Washingtonu, D. C. v roce 1998.43 Podobně jako Gassert a Richter ve Washingtonu se 

tímto tématem zabývali například Thomas Becker a Ute Neumann v německém 

Bonnu, kde v roce 1999 publikovali práci s názvem „Quellenkunde zur Geschichte der 

Studentenproteste 1965-1970“44. Autoři předložili rozsáhlý seznam literatury 

ke studentskému protestnímu hnutí a k radikalismu této doby. Zajímavé na těchto 

přehledech je, že jsou roztříděny velmi obdobně. Největší kapitolu v jejich knize tvoří 

texty k samotnému studentskému protestnímu hnutí 60. let, které Koenen dále členil 

na texty vztahující se k období před započetím studentských protestů (tzv. 

Vorgeschichte), přičemž dále odlišil texty mentorů studentského protestního hnutí, 

jako byli již zmiňovaní Herbert Marcuse či Johannes Agnoli. Samostatnou kapitolu 

věnuje textům tzv. staré a tzv. nové levice. Nová levice šedesátých let se považovala 

za následovníka staré předválečné levice třicátých let. Jelikož nová levice v sobě 

zahrnovala významné antiautoritářské hnutí, Koenen ji významově odděluje od 

textů staré levice. Zvláštní význam pro něj mají texty týkající se subkultury a kulturní 

kritiky šedesátých let a také texty vztahující se k ženskému emancipačnímu hnutí a 

k antiautoritativní výchově. Zvláštní kapitolu tvoří texty pojednávající o terorismu a 

o krajně levicovém radikalismu. Tyto texty lze považovat za primární literaturu 

vzniklou v období probíhajícího studentského hnutí.  

Druhou velkou podkapitolou textů v podání Gerda Koenena jsou reflexivní 

texty, mezi něž patřily například texty svědků událostí, soudobé teoretiky a kritiky 

                                                                                                                                                         
Dostupný z  http//www.gerdkoenen.de/ (cit. dne 14.6.2015). 
43 GASSERT, Philipp, RICHTER, Pavel. 1968 in West Germany. A Guide to Sources and Literature of the 
Extra-Parliamentarian Opposition. Washington, D.C.: German Historical Institute, 1998.  
44 BECKER, Thomas; NEUMANN, Ute. Quellenkunde zur Geschichte der Studentenproteste 1965-1970. 
Bonn: Bouvier Verlag, 1998.  
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studentského protestního hnutí, různá literární zpracování, biografie, analýzy, 

dokumentace a knihy fotografií. Vedle těchto textů se jednalo i o filmová, televizní a 

rozhlasová zpracování tématu a publikované scénáře těchto děl. Zde je třeba 

poznamenat, že celkový přehled o literatuře ke zkoumanému tématu z pera Gerda 

Koenena čítá téměř 70 stran a je tedy výpovědí o nesmírném zájmu odborné, ale i 

laické veřejnosti o toto téma.  

Na rozdíl od Koenena rozdělují Gassert a Richter literaturu týkající se 

studentského protestního hnutí na primární a sekundární zdroje. V úvodu jejich 

knihy uvádí, že právě toto období patří mezi nejrychleji rostoucí oblast výzkumu 

německých historiků, a to zejména díky větší dostupnosti primárních pramenů. Pro 

potřebu mé práce je zajímavý přehled o primární literatuře (knihy, články a 

pamflety), které člení na texty vztahující se k zákonu o mimořádných situacích z roku 

1969 (Notstandsgesetze)45, jadernému odzbrojení a sporům o podobu univerzit. 

Zvláštní kapitolu věnují textům o tzv. třetím světě, mezinárodních souvislostech 

studentského protestního hnutí a transnacionálních vztazích. Orientace na tzv. třetí 

svět byla typická pro celé studentské protestní hnutí, ale i pro radikálně levicové 

teroristické organizace 70. a 80 let 20. století. Například v západoněmeckém časopisu 

„Kursbuch“, který v té době platil za baštu intelektuální levice, se tématu Latinské 

Ameriky a tzv. třetího světa věnovala podstatně větší pozornost než například 

Pražskému jaru. Ačkoli geografická a kulturní vzdálenost Latinské Ameriky byla 

v porovnání se sousedním Československem nesrovnatelná, přitahovala větší 

pozornost a zájem studentů i levicových radikálů. Koncept městské guerilly a další 

latinskoamerické formy odporu se staly běžnou součástí komunikační strategie 

aktérů protestního hnutí. V mezinárodní orientaci časopisu „Kursbuch“ spočívaly 

jeho hlavní kvality. Monotematická čísla se v roce 1968 zabývala například dějinami 

revolucí v Latinské Americe, přinášela reportáže, analýzy a různá prohlášení 

studentského protestního hnutí ze Španělska, Polska, Itálie, Československa či 

z Brazílie. „Kursbuch“ nedával prostor pouze západoněmeckým nonkonformním 

                                                 
45 Mimořádné zákony přijaté Spolkovým sněmem v roce 1969 vyvolaly bouřlivou reakci nejen mezi 
nonkonformními intelektuály. Do diskese se zapojila řada významných osobností. Za všechny např. 
HANNOVER, Heinrich. Notstandsverfassung der Transformationsprozesses von der 
Formaldemokratie zur totalitären Klassenherrschaft. Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 
6/1968.  
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intelektuálům. Publikovali v něm i političtí uprchlíci pronásledovaní ve svých 

mateřských zemích (např. íránský student a pozdější významná postava 

studentského protestního hnutí ve Spolkové republice Německo Bahman 

Nirumand), studentští vůdci ze všech koutů planety a umělci. Zatímco „Kursbuch“ se 

na konci 60. let stal skutečným přístavem západoněmecké a světové intelektuální 

levice a byl prostorem pro společenskou diskusi intelektuálů a platformou umělců, 

zmiňovaný „Konkret“ se zaměřoval spíše na masového čtenáře, vedle společenských 

lákal na různá jiná atraktivní témata a svěží layout. „Kursbuch“ sloužil i jako 

inzerentní místo pro nové knihy, časopisy a kulturní akce vydávané a organizované 

nonkonformními intelektuály. Bylo tam možné nalézt upoutávky na dnes již 

zapomenuté časopisy, jako byly literární „Tintenfisch“ či satirický „Pardon“, nebo 

inzerci na nové tituly knih vydávaných v nonkonformních nakladatelstvích Klaus 

Wagenbach či Luchterhand, která tehdy byla vedle Suhrkamp Verlag považována za 

přední nakladatelství publikující současná díla intelektuální levice. Časopis Kursbuch 

se například mohl pyšnit určitou exkluzivitou, když jako první zveřejnil recenzi na 

dílo německého lékaře Georga Alsheimera „Vietnamesische Lehrjahre“46, který působil 

jako neurochirurg a psychiatr v letech 1961–1967 v bývalém císařském městě Hué ve 

středním Vietnamu, nebo prvním zveřejněním básně „Böhmen liegt am Meer“ od 

Ingeborg Bachmannové. 

Na rozdíl od zmiňovaného časopisu „Konkret“ se „Kursbuch“ příliš nevěnoval 

československým tématům. Ačkoli v roce 1968 uveřejnil Dossier z událostí v Praze, 

kdy se hlavně věnoval následkům studentské demonstrace na vysokoškolských 

kolejích v Praze na Strahově v roce 1967 a samozřejmě okupaci Československa 

armádami států Varšavské smlouvy v srpnu 1968, a přeložil také některé texty Jana 

Kavana a Karla Kovandy k aktuální situaci studentského hnutí v Československu, 

zájem časopisu se orientoval hlavně na dění ve velkých evropských státech a na 

Latinskou Ameriku. Ze zpracování pražského Dossier lze snadno vyčíst, že pro 

západoněmeckou intelektuální levici bylo dění v Československu i přes geografickou 

blízkost na okraji zájmu. 

                                                 
46 ALSHEIMER, Georg W. (vlastním jménem Erich Wulff). Vietnamesische Lehrjahre. Sechs Jahre als 
deutscher Arzt in Vietnam 1961-1967. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1968. 
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Mezi důležité kapitoly Koenenova přehledu patří texty o kontrakultuře47, 

vzdělávání, politické kultuře a o tehdejším tisku. Ke specifickým tématům 

studentského protestního hnutí lze zařadit komunikační strategie48. Toho si historici 

a teoretici mediálních studií všímají dodnes, protože radikální studenti dokázali 

obratně reagovat na rychlý rozvoj mediálního světa. Často cíleně inscenovali protesty 

takovým způsobem, aby zaujali pozornost médií a předali masovému divákovi 

potřebné informace o společenských problémech, které považovali za důležité. Za 

podstatnou kapitolu studentského protestního hnutí je nutné považovat texty 

marxistických filozofů a ideologů, případně různé komentáře a kratší texty účastníků 

různých pracovních skupin a seminářů. Stejně jako Koenen zařazují Gassert a Richter 

do přehledu primární literatury i texty o ženském emancipačním hnutí a knihy 

vzpomínek a komentářů k aktuálnímu politickému dění. Na rozdíl od Koenena však 

do primárních pramenů zařazují výsledky výzkumů veřejného mínění a expertní 

analýzy zabývající se různými aspekty protestního hnutí. Zvláštní kapitolou jsou 

knihy o terorismu, násilí a o strategii ozbrojeného odporu. Vedle primární a 

sekundární literatury, kam Gassert s Richterem zařazují zejména knihy, časopisecké 

články a pamflety, člení přehled o literatuře ještě na časopisy a důležité archivní 

zdroje. Časopisy a archiválie patří mezi stěžejní prameny studentského protestního 

hnutí. Na stránkách mnohých časopisů se tehdy řešila řada aktuálních palčivých 

problémů a časopisy z prostředí studentského a levicově-intelektuálního prostředí 

jsou jedním z nejlepších odrazů aktuálního dění této doby. Archiválie všeho druhu 

(např. záznamy o jednání různých pracovních skupin studentských organizací a 

                                                 
47 Výchozím textem ke kontrakultuře MARCUSE, Herbert. Versuch über die Befreiung. Frankfurt/Main: 
Suhrkamp Verlag, 1969. 
MARCUSE, Herbert. Counterrevolution and revolt. Boston: Beacon Press, 1972. 
DREßEN, Wolfgang; KUNZELMANN, Dieter; SIEPMANN, Eckhard (Hrsg.). Nilpferd des höllischen 
Urwalds. Spuren in eine unbekannte Stadt. SPUR, Situationisten, Kommune I. Im Auftrag des Werkbund 
Archivs. Gießen: Anabas Verlag, 1991.  
48 K tématu komunikační strategie zejména CZUBAYKO, Astrid. Die Sprache von Studenten- und 
Alternativbewegung. Aachen: Shaker Verlag, 2007. 
„Du musst den Dingen ihre eigene Melodie vorspielen and sie werden zu tanzen beginnen“ Ein 
Gespräch mit Rainer Langhans. In KLIMKE, Martin; SCHARLOTH, Joachim. 1968. Handbuch zur 
Kultur-und Mediengeschichte der Studentenbewegung. Stuttgart: Carl Ernst Poeschel Verlag, 2007, str. 311-
316.  
FAHLENBACH, Kathrin. Protestinszenierungen. Visuelle Kommunikation und kollektive Identitäten in 
Protestbewegung. Opladen: Verlag für Sozialwissenschaften, 2002.  
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diskusních klubů na univerzitách) zase dobře vystihují zákulisí studentských debat a 

myšlenkové pochody jejich aktérů.  

Samostatnou kapitolou je literatura (a výstavy) o literárním zpracování roku 

1968 a studentského protestního hnutí. Na toto téma byla vydaná práce Rainera 

Rosenberga, Inge Münz-Koenen a Petry Boden „Der Geist der Unruhe. 1968 im 

Vergleich. Wissenschaft - Literatur – Medien“49 (= Literaturforschung) v Oldenbourg 

Akademieverlag v Mnichově roku 2000. Šedesátá léta obecně a studentské protestní 

hnutí obzvlášť jsou dodnes vděčnými tématy pro literární i filmová zpracování. Toto 

turbulentní období moderních evropských dějin je plné ikonických obrazů 

jednotlivých přelomových událostí, které přímo vyzývají k dokumentárnímu či 

filmovému zpracování. Téma studentského protestního hnutí je aktuální i z toho 

důvodu, že se týká řady žijících osob, jejich minulosti a nadějí na nový život po 

hrůzách dvou světových válek. Ikonické obrazy této doby jsou nejen výpovědí o této 

době, ale i reflexí naděje na lepší život, tak ji vnímali tehdejší protestující studenti a 

intelektuálové. Literárnímu zpracování roku 1968 a souvisejícím otázkám se 

věnovala například velká výstava „Protest! Literatur um 1968. Eine Ausstellung des 

Deutschen Literaturarchivs in Verbindung mit dem Germanistischen Seminar der 

Universität Heidelberg und dem Deutschen Rundfunkarchiv“, ke které vydalo výpravnou 

publikaci nakladatelství A. Francke Verlag v roce 1998 v Marbachu50. Filmová 

zpracování tématu je obtížné do tohoto výčtu zařadit. Nová vlna francouzského a 

československého filmu sice reflektovala témata, která byla vlastní protestujícím 

studentům, ale o samostatném studentském filmu tvořícím svébytnou uměleckou 

školu, se dá jenom těžko hovořit. Ke studentskému protestnímu hnutí měli blízko 

autoři jako Alexander Kluge nebo kontroverzní Holger Meins (autor filmového 

dokumentu, jak vyrobit trhavinu) a filmové festivaly, kde tyto filmy dostávaly 

největší prostor (např. dnes již legendární filmový festival v Oberhausenu). 

U příležitosti osmičkových výročí vydalo frankfurtské nakladatelství Suhrkamp 

k reedicím některých významných textů 60. let i příbalová DVD s dokumentárními 

                                                 
49 ROSENBERG, Rainer (Hrsg.) Der Geist der Unruhe: 1968 im Vergleich: Wissenschaft - Literatur – 
Medien. München: Oldenburg Akademieverlag, 2000. 
50 BENTZ, Ralf; BRTNIK, Sabine. Protest! Literatur um 1968. Eine Ausstellung des Deutschen 
Literaturarchivs in Verbindung mit dem Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg und dem 
Deutschen Rundfunkarchiv. Marbach: A. Francke Verlag, 1998.  
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filmy zachycujícími atmosféru této doby. Asi nejobsáhlejší archiv dokumentárních 

filmů k tématu je uložen na Vyšší filmové škole v Ulmu. V Německu, ve Francii, ale 

zejména ve Spojených státech amerických se pozornost výzkumu na téma 

studentského protestního hnutí soustředila i na hudební produkci doby a zrození 

kultu populární hudby. Hudební a divadelní představení sehrála v protestním milieu 

významnou roli a hrají ji dodnes.          

 

 

2.2     Hlavní témata textů studentského protestního hnutí 

 

2.2.1   Rok 1968  

 

Odborné texty tematizující studentské protestní hnutí se věnují několika 

základním tematickým okruhům, které popíšu v následující kapitole. Poté 

představím poslední trendy ve výzkumu zkoumaného období.  

Doposud je jedním z hlavních témat rok 196851. Tento rok působí jako magnet 

nejen v odborné literatuře, ale i v populárních textech a je nejvíc spojen s různými 

ikonickými obrazy. Ať už to byly květnové demonstrace v Paříži, srpnová okupace 

Československa nebo atentát na Rudolfa Dutschkeho v Západním Berlíně, rok 1968 je 

považován za přelomový a hodný největší pozornosti. Studentské protestní hnutí 

v tomto roce kulminovalo a jeho krach a následné rozštěpení bývá v odborné 

literatuře spojováno právě s přelomem let 1968/1969, kdy se hnutí začalo rozpadat 

do malých znesvářených stran marxisticko-leninského typu. Jelikož studentští vůdci 

a intelektuálové nebyli úspěšní při prosazování svých požadavků (schválení 

mimořádných zákonů ve Spolkovém sněmu v Bonnu, krach pokusů o univerzitní 

reformu, půlmilionová demonstrace na podporu Charlese de Gaulla v centru Paříže 

                                                 
51 RATHKOLB, Oliver; STADLER, Friedrich. Das Jahr 1968 - Ereignis, Symbol, Chiffre. Göttingen: V&R 
unipress, 2010. 
KURLANSKY, Mark. 1968: The Year That Rocked the World. New York: Ballantine Books, 2004. 
KRAUSHAAR, Wolfgang. 1968 als Mythos, Chiffre und Zäsur. Hamburg: Hamburger Edition, HIS 
Verlag, 2000. 
SCHULENBURG, Lutz. Das Leben ändern, die Welt verändern!: 1968. Dokumentation und Bericht. 
Hamburg: Edition Nautilus Verlag, 1998. 
Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. Band 21: 1968. München: Oldenbourg Verlag, 2011. 
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ad.), hnutí se začalo rozpadat a na jeho okrajích radikalizovat. Část jeho členů 

přecházela do ilegality ozbrojeného boje.  

 

 

2.2.2    Šedesátá léta 20. století – desetiletí reforem a sociálních změn 

 

Jelikož se rok 1968 ukázal pro výzkum moderních dějin Spolkové republiky 

Německo jako zkratka, zaměřují se publikace posledního desetiletí především na 

výzkum 60. let jako období, kdy dochází k zásadním společenským proměnám a 

velkým sociálním reformám, jež západoevropskou a americkou společnost 

proměňují na desetiletí dopředu. Desetiletí společenských proměn po období 

poválečné rekonstrukce je tak ohraničeno konceptem Velké společnosti (Great 

Society)52 amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona, respektive projektem 

Formované společnosti53 spolkového kancléře Ludwiga Erharda, které reagují nejen na 

hrozbu komunistické infiltrace a nákazy kolektivní ideologií (v případě Spolkové 

republiky Německo), ale zejména na potřebu provést rozsáhlé sociální reformy ve 

společnosti sužované strukturálními a regionálními rozdíly a rasovou diskriminací (v 

případě Spojených států amerických). Výzkum „dlouhého desetiletí“ let šedesátých 

se v posledních letech odklání od velkých teoretických koncepcí transformujících se 

společností k jednotlivostem a regionálnímu výzkumu, na kterých lze nejlépe poznat 

podstatné fenomény doby. Pro potřeby mojí práce je nutné zdůraznit, že se výzkum 

šedesátých let v poslední době soustřeďuje mnohem více na sociální a kulturní 

aspekty tohoto desetiletí než na studentské protestní hnutí jako takové. Studentskou 

rebelii interpretuje jako průvodní jev zrodu nové společnosti, která se v zásadních 

rysech odlišuje od té předválečné, protože reaguje na prožité tragédie válek a hrozbu 

politické praxe vládnoucích komunistických stran ve východní Evropě a v Asii.                     
                                                 
52 ANDREW, John A. Lyndon Johnson and the Great Society. New York: I.R. Dee, 1998. 
UNGER, Irwin. The Best of Intentions: The Triumph and Failure of the Great Society Under Kennedy, Johnson 
and Nixon. New York: Doubleday, 1996. 
53 SCHOTT, Heinzgerd. Die Formierte Gesellschaft und das deutsche Gemeinschaftswerk. Bonn (disertační 
práce): 1982. 
ALTMANN, Rüdiger. Formierte Gesellschaft. Stuttgart: Seewald Verlag, 1965 (původně vydáno jako 
anonymní text spolupracovníka Ludwiga Erharda). 
Die Formierte Gesellschaft. Ludwig Erhards gedanken zur politischen Ordnung Deutschlands. Bonn: Presse 
und Informationsamt der Bundesregierung, 1966. 
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2.2.3    Výzkum kultury 

 

Výzkum šedesátých let dvacátého století se v posledních dvou desetiletích 

zaměřuje na zkoumání kultury jako společenského fenoménu54. Kultura je pro 

mnohé vědce příslovečným lakmusovým papírkem, podle kterého lze posuzovat 

vývoj společnosti na desetiletí dopředu. Zatímco 50. léta byla ve Spolkové republice 

Německo interpretovaná jako doba poválečné rekonstrukce s kulturou redukovanou 

na masovou zábavu a vykázanou do prostředí znovuobnovených univerzit a 

podfinancovaných kulturních spolků, divadel a tisku, v 60. letech nastává skutečný 

kulturní obrat podmíněný společností dostatku. Vláda Spolkové republiky Německo 

v té době stabilizuje svoje mezinárodní postavení integrací do západoevropských a 

euroatlantických struktur, což má vliv i na jednoznačný příklon SRN k západním 

kulturním vzorcům. Západoněmecké obyvatelstvo se stává masovým konzumentem 

západoevropských a severoamerických kulturních statků. Západoněmecká 

společnost žije v období hospodářského zázraku a poprvé od války mají její členové 

finanční prostředky na trávení volného času. Proměňuje se i legislativa týkající se 

rodiny a způsoby trávení volného času. Spolková republika Německo je v 60. a 70. 

letech 20. století konfrontovaná s novým životním stylem na předměstí velkoměst, 

kde se vytvářela nová subkultura majetných, vzdělaných a od života v centrech měst 

odtržených vrstev, které byly značně ovlivněny světem médií (v té době se objevuje 

přelomový fenomén televize, který získává další impuls zavedením satelitního 

vysílání v 80. letech 20. století). Do tohoto výzkumu patří i výzkum fenoménu žen 

v domácnosti (Hausfrauen), ženské emancipace (různé formy sílícího ženského 

hnutí) a proměny sexuálního chování (dostupnost antikoncepce a diskuse o 

antikoncepci po druhém vatikánském koncilu).55      

 

 

                                                 
54 SCHILDT, Axel; SIEGFRIED, Detlef. Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik 1945 bis zur 
Gegenwart. München: Carl Hanser Verlag, 2009.  
55 SCHILDT, Axel. Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 1989/90. München: 
Oldenbourg Verlag, 2007. 
KOCKA, Jürgen. Sozialgeschichte in Deutschland seit 1945. Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, 2002. 
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2.2.4    Výzkum každodennosti 

 

Výzkum společenských a sociálních proměn „dlouhých“ šedesátých let 20. 

století je především výzkumem každodennosti56. Nejedná se jen o výzkum velkých 

sociálních trendů ve společnosti, kterou lze v případě Spolkové republiky Německo 

od konce 50. let 20. století označit za společnost konzumní, ale především o výzkum 

„šifer“ každodenního života a o výzkum „stop konzumní společnosti“, které ve 

vědomí většiny občanů zanechávaly prostředky každodenní spotřeby. Nejednalo se 

jen o vybavení domácnosti, plakáty nebo auta, ale i o „vybavení“ členů alternativních 

společenských projektů, jako byly berlínské Kommune 1 a 2: tzv. afghánské kabáty, 

jeans nebo drogy. Všechny tyto prostředky každodenního života mají vypovídající 

charakter nejen o jejich samotných nositelích, ale i o tehdejší společnosti jako takové. 

Není podstatné, zda se jednalo o masově užívané prostředky nebo prostředky 

charakteristické pro kulturu komunitních center v prostředí společenské alternativy. 

Důležité je, že to byly prostředky odrážející myšlenkové pochody a preference aktérů 

a sympatizantů zkoumaných sociálních vrstev. Výzkum každodennosti a nových 

společenských trendů („Alltagskultur“) se stal pro německé historiky, politology a 

sociology v 60. a 70. letech 20. století živnou půdou také proto, že se tak nemuseli 

vyrovnávat s historickou zátěží Německa. Výzkum každodennosti byl populární do 

té míry, že parodie na něj se staly na přelomu 60. a 70. let vděčným námětem pro 

exploatační tendence v německém filmu a populární literatuře. Jakékoli, byť vědecky 

nerelevantní, pojednání o soudobé společnosti bylo třeba zasadit do „vědeckého 

rámce“, aby získalo patřičnou „plausibilitu“.  

 

                                                 
56 STEPHAN, Alexander; VOGT, Jochen. America on my mind: Zur Amerikanisierung der deutschen Kultur 
seit 1945. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2006. 
LINKE, Angelika; TANNER, Jakob. Attraktion und Abwehr: Die Amerikanisierung der Alltagskultur in 
Europa. Köln: Böhlau Verlag, 2006. 
DOERING-MANTEUFFEL, Anselm. Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und 
Westernisierung im 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1999. 
RAPHAEL, Lutz; DOERING-MANTEUFFEL, Anselm. Nach dem Boom. Perspektiven auf die 
Zeitgeschichte seit 1970. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2012. Tato práce je originální proto, že 
pracuje s vlivem populační exploze a ropné krize na sociální proměny společnosti v 60. a 70. letech 20. 
století. 
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2.2.5    Výzkum politiky 

 

Dobrým příkladem tohoto „zvědečtení společnosti“ je výuka oborů 

germanistika a výuka o demokracii jako předchůdců řádné výuky politologie. Ani 

jeden z těchto oborů neměl ve Spolkové republice Německo v 50. letech 20. století 

teoretické ukotvení, takže od vysokoškolsky vzdělaných absolventů nebylo možné 

očekávat, že budou předávat informace z těchto oborů svým následovníkům jako 

jejich vrstevníci ve Velké Británii, Francii či ve Spojených státech amerických. 

Namísto výuky politologie probíhala na znovuobnovených a nově založených 

vysokých školách výuka o demokracii tak, jak požadovali spojenci. Takzvaná 

„Demokratiewissenschaft“57 byla v tomto pojetí popisným oborem o fungování institucí 

demokratického státu a porovnávání těchto institucí v jednotlivých spojeneckých 

státech. I za této situace existovaly výjimky jako např. marxistický sociolog Wolfgang 

Abendroth na Univerzitě v Marburku, případně Johannes Agnoli na Institutu Otto 

Suhra v Berlíně. Doposud na německých univerzitách převládal výklad 

západoněmeckého parlamentarismu v intencích studia spojenci implantované nauky 

o demokracii. Kritický přístup reprezentovaný těmito mysliteli (s výjimkou 

Marcuseho, který se od studentského hnutí nikdy nedistancoval) měl význam pro 

zahájení pluralitní diskuse o fungování a struktuře politického systému ve Spolkové 

republice Německo a potažmo v celé západní Evropě bez jakýchkoli tabu, která byla 

charakteristická pro období poválečné rekonstrukce a politické konsolidace. 

Vyrovnání se s pojetím západoněmecké Demokratiewissenschaft (po vzoru amerických, 

britských a francouzských univerzit) přispělo k demokratizaci veřejného mínění a 

politiky před rokem 1990. Odklon od přístupu ve společenských vědách později 

nazvaném jako ontologicko-normativní, jež preferovala ve vládních programech do 

šedesátých let dvacátého století exekutivní moc, byl nevyhnutelným krokem 

k modernizaci západoněmeckých společenských věd a myšlení o soudobé 

společnosti.58  

                                                 
57 GEPPERT Dominik; HACKE, Jens (Hrsg.). Streit um den Staat. Intellektuelle Debatten in der 
Bundesrepublik 1960-1980. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2011. 
58  FIALA, Petr. Německá politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. 
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Věda o politice (politologie), jak ji známe dnes, se však na západoněmeckých 

vysokých školách a ve výzkumných ústavech začala pěstovat až od sedmdesátých 

let. Zatímco příklad Wolfganga Abendrotha59 lze uvést pro 50. léta, v 60. a 70. letech 

20. století byla marxistická filozofie běžnou součástí curricula intelektuálů i umělců. 

Marxismus získával pozvolna stále větší množství příznivců v intelektuálních 

kruzích, které se zabývaly společenskými vědami. Marxismus se pro mnohé stal 

způsobem, jak vůbec porozumět moderní společnosti jako celku. Zkráceně to vyjádřil 

např. studentský vůdce Rudolf Dutschke v rozhovoru pro západoněmeckou 

televizní stanici ZDF v roce 1967, kde uvedl, že po poválečné rekonstrukci už není 

žádný důvod nadále udržovat tržní hospodářství. Vzhledem k tomu, že společnost je 

opět schopna sama sebe uživit a dokonce vyprodukovat nadbytek, lze společenskou 

realitu proměnit a založit takovou společnost, kde nebude dle jeho mínění útlaku ani 

vykořisťování.  

 

2.2.6    Výzkum postavení Spolkové republiky Německo ve světě 

 

 V posledních letech je oblíbeným přístupem ve výzkumu studentského 

protestního hnutí šedesátých a sedmdesátých let metodologie tzv. transnacionálních 

dějin60. Studentské protestní hnutí bývá označováno za první globální studentské 

hnutí. Mnozí studenti a nonkonformní intelektuálové si byli vědomi, že po ukončení 

druhé světové války získávají dějiny západního světa nové společenské impulsy. 

Nasvědčovalo tomu několik faktorů, které se i do budoucnosti staly klíčovými pro 

pochopení této doby: rozdělení západního a východního světa železnou oponou a 

přítomnost amerických ozbrojených sil ve všech klíčových státech západní Evropy, 

                                                                                                                                                         
GEPPERT Dominik; HACKE, Jens (Hrsg.). Streit um den Staat. Intellektuelle Debatten in der 
Bundesrepublik 1960-1980. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2011. 
59 ABENDROTH, Wolfgang. Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1965.  
60 GASSERT, Philips. Transnationale Geschichte, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 29.10.2012, 
dostupné 
z http://docupedia.de/zg/Transnationale_Geschichte_Version_2.0_Philipp_Gassert?oldid=106481 
(cit. dne  28.6.2015). 
DAVIS, Belina; MAUSBACH, Wilfried; KLIMKE, Martin; MacDOUGALL, Carla (Hrsg.), Political 
Protest and Collective Identities in West Germany and the U.S. in the 1960s and 1970s. New York: Berghahn 
Books, 2010. 
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rozšíření významu anglického jazyka pro vědu, politiku, média a masový turismus a 

obdobná politická a hospodářská struktura západních států (společně chápané dějiny 

jako základ počínající integrace západní části kontinentu). Jednotlivé západní 

společnosti sdílely trendy v politice, hospodářství i kultuře. Významné kulturní 

události přispívaly ke společnému povědomí o jednotných zájmech a k 

sounáležitosti. Takovou roli hrály například opakující se hudební, filmové či 

divadelní festivaly, ale i počínající kulturní a studijní výměna mezi jednotlivými 

státy. Bez nadsázky lze o tomto období hovořit jako o počátcích sdíleného vědomí 

sounáležitosti. Tento proces probíhal po celá desetiletí, kdy z původně pěstované 

sounáležitosti mezi zakládajícími státy Evropského hospodářského společenství 

postupně narůstal zájem i o státy stojící tehdy na „okraji“ Evropy, jako bylo 

Španělsko, Portugalsko či Řecko. Až v 60. letech 20. století se v souvislosti s procesem 

uvolňování a novou východní politikou spolkové vlády začíná objevovat zájem o 

státy za železnou oponou. K tomu docházelo prostřednictvím spolupráce v  kultuře, 

která se měla stát namísto problémových politických vztahů prostředkem pro 

navázání normálních vztahů. V druhé polovině 60. let mají obyvatelé na obou 

stranách železné opony jisté povědomí o probíhajících kulturních trendech „na druhé 

straně“ a sledují různé kulturní události. V opačném směru se jedná o jistou nostalgii 

za ztracenou společnou Evropou a také o objevování nepříliš přehledného terénu 

východní Evropy s jejími mnoha odlišnými jazyky, kulturami a interpretacemi dějin. 

V šedesátých letech se rozmáhá trend vzájemných studentských výměn, které se 

neodehrávají pouze na univerzitní půdě v rámci meziuniverzitních dohod a 

nadnárodních programů, ale i mezi jednotlivými studentskými organizacemi a i 

z iniciativy samotných studentů. O vývoji studentských protestů na západním 

pobřeží Spojených států amerických (Univerzita v Berkeley) se západoněmečtí 

studenti dozvěděli od několika kolegů, kteří tam pobývali na studentské výměně po 

dobu několika měsíců. V té době neexistoval internet, mobilní telefony a ani nebylo 

běžné, aby televizní kanály přinášely přímé přenosy z druhého konce planety. 

Televizní zpravodajství bylo většinou čtené a doplněné o zakoupené záběry 

partnerských stanic. Totéž platilo pro rozhlas. Hlavním komunikačním kanálem 

nadále zůstávalo ústní podání a tisk. Díky iniciativě několika málo jedinců se 
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povědomí o protestech na západním pobřeží Spojených států dostalo do západní 

Evropy. Přední aktivisté západoevropského studentského protestního hnutí (i 

teroristických organizací) se shodují, že na ně měly velký vliv události ve Spojených 

státech amerických.61    

 

2.2.7    Výzkum tzv. třetího světa 

 

Zájem aktérů studentského protestního hnutí o problematiku tzv. třetího světa 

se soustředil nejen na získání návodu, jak správně provést revoluci v metropolích 

(tzv. městská guerilla), ale především na kulturu. Střední Evropa byla mnohými 

studenty chápaná jako málo exotická a zajímavá, plná historických křivd a zátěže. 

Naproti tomu třetí svět platil za exotickou půdu s řadou neobjevených kulturních a 

společenských reálií. I přes tyto odlišnosti si autoři popisující realitu rozdělené 

Evropy uvědomovali, že se jedná o industriální společnosti, které spojují sdílené 

dějinné události. Takzvaný třetí svět platil za neprobádanou oblast, která je snadným 

terčem ekonomických a politických zájmů západního světa (ale i států tzv. 

východního bloku) a v některých případech i ve vleku jeho ideologií jako Čína a 

Vietnam62. Výzkum tzv. třetího světa se ubíral směrem ke zkoumání „globální 

vesnice“ první skutečně celosvětové rebelie, kterou provázelo na obou stranách 

železné opony sílící vědomí o nelegitimitě státních institucí. Zatímco ve východní 

Evropě a ve státech s vedoucí úlohou komunistických stran v Asii bylo jedinou 

možnou cestou zakládat společenství disentu, ve státech na západ od železné opony 

se východiskem pro krachující studentské protestní hnutí na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let stala tzv. mimoparlamentní opozice a emancipace různých 

životních forem a stylů. Výzkum v této oblasti se tak neodmyslitelně ubíral cestou 

zkoumání politiky jako kulturního fenoménu, což např. v Německu nebyla novinka. 

Tam kultura platila za projev internalizované reflexe dějin v soudobých 

                                                 
61 BAUMANN, Michael; MEYER, Till. Radikales Amerika: wie die amerikanische Protestbewegung 
Deutschland veränderte. Berlin: Rotbuch Verlag, 2007. 
62 HORLEMANN, Jürgen; GÄNG, Peter. Vietnam. Genesis eines Konflikts. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1973. 
FANON, Frantz. Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2008. (opakovaný 
reprint práce vydané frankfurtským nakladatelstvím Suhrkamp už v 70. letech 20. století). 
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mezinárodních souvislostech. Dobrým příkladem pro zkoumání kulturních 

odlišností v Evropě bylo stýkání a potýkání rebelujících studentů z obou stran 

železné opony. Zatímco studenti na „Východě“ chtěli reformovat systém vládnoucí 

komunistické strany nebo se jej chtěli úplně zbavit (jen malá část studentů patřila 

k ortodoxním marxistům), na „Západě“ tomu bylo přesně naopak. Většina se hlásila 

k marxismu a čelila nebývalému dilematu, když došlo k okupaci Československa 

v srpnu 1968.63 Na jedné straně si tito studenti uvědomovali, že tím došlo k 

„záchraně socialistického systému“, na straně druhé však zásadně odmítali 

ozbrojený zásah a násilný způsob řešení narušených vztahů mezi jednotlivými státy 

východního bloku.   

 

 

2.2.8    Nový životní styl a hodnoty  

 

Neodmyslitelnou součástí hnutí byla proměna životního stylu a důraz na nové 

životní hodnoty, které se příčily autoritativnímu pojetí role člověka ve společnosti. 

Tato změna neznamenala pouze rozvolnění tradičních individuálních a 

společenských hodnot. Přinesla i rychlý nárůst společensky prospěšných aktivit a 

zájmu o věci veřejné. Neschopnost aktérů revolty vysvětlit srozumitelnou formou 

radikálně-reformní myšlenky širší veřejnosti a faktická neexistence revoluční situace 

v západní Evropě a na severoamerickém kontinentu se ukázaly pro úspěch hnutí 

jako fatální.64 Okupace Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy 

v srpnu 1968 vedla k posílení antiautoritářského křídla studentského hnutí, které 

poukazovalo na strnulost a dogmatičnost mocenského aparátu jak na východ, tak i 

na západ od železné opony. Rozdrcení Pražského jara a myšlenek o socialismu 

s lidskou tváří (a také rozdrcení maďarského povstání Rudou armádou v roce 1956) 

posílilo mimo jiné většinový odklon od snahy reformovat společnost jako celek. To 

                                                 
63 K šoku západoevropské levice např. diskusní příspěvek „Nach der Intervention““ člena 
republikánského klubu Západní Berlín na teach-in k intervenci dne 27.8.1968 na TU Berlin. APO 
Archiv, Ordner „Tschechoslowakei“, Klaus Herrmann, 27. August 1968.  
64  LANGGUTH, Gerd. Mythos ´68. Die Gewaltphilosophie von Rudi Dutschke – Ursachen und Folgen der 
Studentenbewegung. München 2001, s. 107. 
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vedlo k většímu úsilí o růst individuálních svobod a o emancipaci různých životních 

forem.65 

 

 

2.3       Diskuse o studentském protestním hnutí 60. let 20. století před rokem 1989  

 

Důležitým tématem pro studentské protestní hnutí byla kritika ústavního 

státu a parlamentarismu ve Spolkové republice Německo. Přišli s ní „duchovní 

otcové“ studentského protestního hnutí jako Johannes Agnoli, Peter Brückner či 

Wolfgang Abendroth i někteří významní intelektuálové požívající respekt mimo 

univerzity. Mezi nejznámější patřil Karl Jaspers, významný německý filozof, žijící od 

2. světové války ve Švýcarsku. Jeho dílo Kam směřuje Spolková republika? (Wohin treibt 

die Bundesrepublik?), poprvé vydané v mnichovském nakladatelství Piper Verlag 

v roce 1966, strhlo krátce po svém vydání lavinu diskusí o charakteru 

západoněmecké poválečné společnosti. Jaspers v díle uvedl, že velkým snem 

odpůrců národně socialistického režimu byla politická svoboda všech Němců, 

poválečný vývoj ve Spolkové republice Německo byl však pro řadu z nich 

zklamáním.66 Západoněmecký parlamentarismus nenaplnil jejich očekávání. 

Politický systém SRN podle něj nebylo možné označit za demokratický, protože 

občané republiky neměli ve skutečnosti žádný vliv na složení zastupitelského sboru. 

O složení kandidátních listin do zastupitelského sboru rozhodovala stranická vedení 

a neměli na ně vliv ani samotní členové politických stran. Všeobecné volby tak 

nebyly volbou mezi alternativami společenského vývoje republiky, ale přitakáním 

občanů imaginárním pólům na politickém spektru: pravice versus levice. 

Z politických stran zastoupených ve Spolkovém sněmu se ve skutečnosti stala strana 

jediná a jejich vedení rozhodovalo o personálním složení kandidátních listin do voleb 

i o množství finančních prostředků určených na každodenní politický provoz. 

Zastupitelský sbor sice zůstal formálně zachován, ale změnil se obsah jeho činnosti.  

                                                 
65 K různým životním formám např. SIEPMANN, Eckhard u. a. (red.). CheShahShit. Die sechziger Jahre 
zwischen Cocktail und Molotow. Berlin: Elefanten Verlag, 1984.  
66 JASPERS, Karl. Wohin treibt die Bundesrepublik? München: Piper Verlag, 1966. 
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Podle Jasperse a „duchovních otců“ studentského protestního hnutí Spolkový 

sněm pouze zveřejňoval rozhodnutí přijatá nevolenou politickou oligarchií, kam 

počítal odborné úřednické zázemí institucí státu, církve a významné výrobní a 

obchodní společnosti. Tyto politické a společenské elity podle něj tvořily ve 

skutečnosti jediné politické těleso (politickou stranu), což dokazoval na častých 

případech přestupů poslanců z jedné politické strany do druhé a na příkladu 

vytvoření vládní koalice největších stran v roce 1966, kdy opozici tvořila pouze jedna 

menší politická strana (liberální FDP). Pro studentské protestní hnutí se vytvoření 

vlády velké koalice CDU/CSU a SPD v roce 1966 stalo symbolem tohoto vývoje. 

Ačkoli vládní koalice ve svém prohlášení uvedla, že v tomto složení hodlá vládnout 

pouze po jedno legislativní období, pro aktéry studentského protestního hnutí se 

stala nejhmatatelnějším příkladem, že politický systém Spolkové republiky Německo 

přestal být zastupitelskou demokracií podle představ autorů Základního zákona 

z roku 1949. Stal se podle nich oligarchií politických elit, které se sice ve svých 

politických programech odvolávaly na skupiny obyvatel, které měly reprezentovat, 

ve skutečnosti jim však podle studentských kritiků šlo pouze o uchování politické 

moci a o ekonomické zájmy. Jeden z „duchovních otců“ studentského protestního 

hnutí Johannes Agnoli tento proces nazval „involucí parlamentarismu“. Jedinou 

cestou z této zablokované situace pro ně bylo založení mimoparlamentní opozice 

(Ausserparlamentarische Opposition – APO)67. Ta však musela vzniknout mimo 

etablované politické struktury a mimo Spolkový sněm, protože v opačném případě 

by se nevyhnutelně za čas stala také součástí politické oligarchie. Těmto stěžejním 

textům Jasperse a Agnoliho věnuji v disertační práci zvláštní kapitolu.  

Kritika parlamentarismu se stala pro studentské protestní hnutí jedním 

z ústředních témat, protože z ní vyvozovali právo na odpor. Podle těchto studentů 

bylo možné protestovat proti politickému systému a vzdorovat jeho zákonům i 

násilnou formou, protože je nepovažovali za demokratické. S teorií odporu proti 

legislativě vzniklé nedemokratickým způsobem a proti zákonům nevyhovujícím 

                                                 
67 OTTO, Karl A. APO. Außerparlamentarische Opposition in Quellen und Dokumenten (1960-1970). Köln: 
Pahl Rugenstein Verlag, 1989. 
WINKLER, Hans-Joachim (Hrsg). Das Establishment antwortet der APO. Eine Dokumentation in 
Zusammenarbeit mit Helmut Bilstein. Opladen: C.W. Leske Verlag, 1968. 
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současným potřebám člověka přišel ve svém stěžejním textu Represivní tolerance 

(Repressive Toleranz) Herbert Marcuse68. Jeho myšlenky pochopitelně narazily na 

odpor mezi zastánci německého parlamentarismu, kteří většinou v textech na jeho 

obranu argumentovali změnou charakteru moderní společnosti, která vyžadovala i 

proměnu systémů rozhodovacích procesů. Namísto zavedených politických stran 

hájících zájmy různých společenských či profesních skupin obyvatel nastupují od 60. 

let dvacátého století do popředí manažeři a odborníci, kteří v souladu s rychlým 

technickým pokrokem společnosti rozhodují bez ohledu na dříve protichůdné zájmy 

jednotlivých společenských vrstev. Mottem 60. a 70. let 20. století se stalo 

„technicistní rozhodování“ oproštěné od ideologie.     

Zatímco ještě v 70. letech dvacátého století vycházely v SRN texty 

vyrovnávající se s rozpadem studentského protestního hnutí na přelomu let 

1969/1970, v letech 80. započala reflexe studentského protestního hnutí jako celku na 

pozadí masového vstupu bývalých rebelujících studentů do Sociálnědemokratické 

strany Německa (SPD) a zakládání dlouhé řady vzájemně znesvářených politických 

stran a hnutí marxistického střihu a na společenském okraji také příklonem 

k extremismu a k terorismu.  

 

2.4      „Osmičková“ výročí roku 1968 

 

Kromě vydání několika bilančních sborníků v roce 1978 byla první 

významnou veřejnou reflexí studentského protestního hnutí ve Spolkové republice 

Německo série přednášek a diskusí v letním semestru roku 1988 na Svobodné 

univerzitě v Západním Berlíně. Z názvů jednotlivých diskusních panelů, kterých se 

zúčastnili jak bývalí studentští rebelové, tak i jejich kritici, si je možné udělat 

představu, jak o studentském protestním hnutí oba znesvářené tábory smýšlely a co 

považovaly za podstatné. Jednotlivé panely měly tyto názvy: 1. Politická konstituce 

studentské a mládežnické revolty roku 1968, 2. Význam diskuse o fašismu v 60. 

letech., 3. Marxismus a kritická teorie, 4. Provokace a veřejnost, 5. Kritika ústavního 

                                                 
68 Repressive Toleranz, In WOLFF, Robert Paul; MOORE Barrington; MARCUSE, Herbert. Kritik der 
reinen Toleranz. Frankfurt am Main, 1970. 
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systému mimoparlamentní opozicí, 6. Antiautoritativní požadavky ženské 

emancipace, 7. Psychoanalýza a revolta, 8. Internacionalismus jako útěk z reality, 9. 

Vysoké školy v demokracii – teorie a praxe univerzitní reformy, 10. Mezinárodní 

rozměr studentského hnutí69. Z přepisů přednáškového cyklu si lze udělat obrázek o 

počátcích reflexe studentského protestního hnutí ve Spolkové republice a 

v Západním Berlíně. Zatímco ještě na konci 70. let se ke svým studentským letům 

rebelie jednotliví autoři vraceli různými dodatky k již vydaným dílům a glosami na 

názory kritiků (tato fáze poválečných západoněmeckých dějin ještě nebyla 

uzavřená), v 80. letech  se už jednalo o skutečnou reflexi s odstupem dvaceti let po 

vyvrcholení studentského protestního hnutí Na vystoupení jednotlivých účastníků 

studentského hnutí i jeho kritiků bylo zarážející, že i po dvaceti letech stále 

přemýšleli ve stejných myšlenkových stereotypech, o kterých byli přesvědčeni jako 

sotva dvacetiletí protestující studenti či jejich o něco málo starší kritici.  

Mimořádnou pozornost na přednáškovém kolokviu vzbuzovala teze, že 

protestující studenti z 60. let pocházeli většinou z autoritativních rodin 

poznamenaných menší či větší kolaborací s národně-socialistickým režimem a že 

tedy jejich protest byl vlastně protestem proti generaci rodičů. Významný 

západoněmecký sociolog Klaus R. Allerbeck tuto tezi vyvrátil v rozsáhlém 

sociologickém průzkumu realizovaném již v roce 1973.70 V práci uvedl, že 

autoritativní či nacistické rodinné pozadí u rebelujících studentů je pouhý mýtus, 

který nemá oporu v realitě. Na rozsáhlém vzorku oslovených protestujících studentů 

ukázal, že naopak většina z nich měla liberální či levicové rodinné zázemí a že 

většina rodičů s názory svých rebelující dětí (studentů) souhlasila či pro ně měla 

alespoň pochopení. Dokládal to jednak na výsledcích vlastního sociologického 

průzkumu, ale i na příkladech výpovědí jednotlivých oslovených rodinných 

příslušníků některých významných představitelů radikálních studentů (např. rodičů 

                                                 
69 1968. Vorgeschichte und Konsequenzen. Dokumentation einer Ringvorlesung im Sommersemester 
1988 an der Freien Universität Berlin. Dostupné z http://www.infopartisan.net/archive/1968/   (cit. 
dne 21.6.2015). 
70 ALLERBECK, Klaus R. Soziologie radikaler Studentenbewegungen. Eine vergleichende Untersuchung in 
der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Stastěn. München-Wien: Oldenbourg Verlag, 1973, s. 
108. 
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Dietera Kunzelmanna či Gudrun Ennslinové).71 Podivuhodné na diskusi na 

Svobodné univerzitě bylo, že řada bývalých aktérů studentského hnutí nechtěla tato 

fakta vůbec připustit a tvrdila, že studentská rebelie byla především vzpourou proti 

generaci rodičů.  

 

2.5      Další různé směry výzkumu roku 1968 a studentského protestního hnutí 

 

Zcela novým typem výzkumu studentského protestního hnutí se staly lokální 

dějiny hnutí (na zemské i městské úrovni) či komparativní studie srovnávající 

studentská hnutí v jednotlivých spolkových zemích (např. obsáhlá Spixova práce o 

studentském hnutí v Severním Porýní-Vestfálsku a v Západním Berlíně72) nebo mezi 

jednotlivými státy na západ od tehdejší železné opony (Klimkeho nebo Schmidtkeho 

práce porovnávající studentská hnutí ve Spolkové republice Německo a ve Spojených 

státech amerických73). Zvláštní kapitolou výzkumu studentského protestního hnutí 

jsou studie týkající se kulturních a psychologických aspektů hnutí (originální a 

mimořádně zdařilá Kiesslingova práce o psychologické motivaci pro rebelii v první 

poválečné západoněmecké generaci74), analýzy jeho jazyka a také vzpomínky jeho 

účastníků (za všechny např. vzpomínky výše zmiňovaného Petera Schneidera75), 

soubory rozhovorů s vybranými účastníky hnutí (pozornost si zaslouží zejména 

publikace sebraných rozhovorů od Daniela Cohn-Bendita a Rüdigera Dammanna 

navazující na obdobnou práci z roku 196876), obrazové publikace77 či audio a 

videozáznamy z přednášek, shromáždění a demonstrací. Při příležitosti výročí 

kulminačního bodu studentského hnutí v letech 1988, 1998 a v roce 2008 vydalo 

                                                 
71 KUNZELMANN, Dieter. Leisten Sie keinen Widerstand! Bilder aus meinem Leben. Berlin: Transit 
Verlag, 1998.  
ENSSLIN, Gudrun. 'Zieht den Trennungsstrich, jede Minute'. Briefe an ihre Schwester Christiane und ihren 
Bruder Gottfried aus dem Gefängnis 1972-1973. Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 2005. 
72 SPIX, Boris. Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 1957 bis 1967 - Berlin und 
Nordrhein-Westfalen im Verglech, Essen: Klartext Verlag, 2009. 
73 SCHMIDTKE, Michael. Der Aufbruch der jungen Intelligenz. Die 68er Jahre in der Bundesrepublik und 
den USA.  Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2003. 
74 KIESSLING, Simon. Die antiautoritäre Revolte der 68er. Köln: Böhlau Verlag, 2006. 
75 SCHNEIDER, Peter. Rebellion und Wahn. Mein '68. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 
2008. 
76 COHN-BENDIT, Daniel; DAMMANN, Rüdiger (Hrsg.). 1968. Die Revolte. Frankfurt/Main: S. 
Fischer Verlag. 2007. 
77  KOENEN, Gerd; VEIEL, Andreas. 1968. Bildspur eines Jahres. Köln: Fackelträger Verlag, 2008. 
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frankfurtské nakladatelství Suhrkamp, jež hrálo významnou roli už během 

studentských protestů v 60. letech, opětovně sérii publikací, které tehdejší rebelující 

studenti považovali za nejpodstatnější pro formování vlastního názoru na soudobou 

společnost. Práce Herberta Marcuseho „Pokus o osvobození“ (Versuch über 

Befreiung)78, Jürgena Habermase „Studentské hnutí a reforma vysokých škol“ 

(Studentenbewegung und Hochschulreform)79, Frantze Fanona „Zatracení tohoto světa“ 

(Die Verdammten dieser Erde)80 či Jürgena Horlemanna „Vietnam: geneze jednoho 

konfliktu“ (Vietnam: Genesis eines Konflikts)81 byly opatřeny příbalovým CD nebo 

DVD se záznamy studentských demonstrací, diskusí, rozhovorů a se záznamy 

televizních stanic.  

Osmičková výročí se stala pro média pravidelnou příležitostí ke zveřejňování 

rozsáhlých popularizačních příloh o studentském protestním hnutí a rozhovorů 

s tehdejšími aktéry hnutí. V únoru 2010 zveřejnilo nakladatelství Axela Cäsara 

Springera, tehdy stojící na pomyslné druhé straně barikády, naskenované kopie 6000 

článků o studentském protestním hnutí z periodik, která byla součástí jeho 

tehdejšího portfolia. Snažilo se tak prokázat, že nemělo vliv na radikalizaci části 

studentského protestního hnutí (nakladatelství vydávalo např. bulvární Bild Zeitung), 

jak se snažila tvrdit část historiků i tehdejších aktivistů. Během studentských protestů 

totiž nakladatelství zveřejňovalo v denním tisku i v občasnících články, fotografie a 

karikatury, které u části radikálně naladěných studentů vyvolávaly rozhořčení a 

vzdor. Opětovné zveřejnění článků tentokrát na internetu vyvolalo rozsáhlou debatu 

v německé odborné veřejnosti i v masových médiích. Protesty proti médiím 

z koncernu Axela C. Springera (zejména proti bulvárnímu Bild Zeitung) byly jedním 

z nejvýraznějších projevů studentského protestního hnutí. Mediální Springerův 

koncern byl protestujícími studenty obviňován, že přináší o hnutí zavádějící 

informace, rozdmýchává negativní nálady proti rebelujícím studentům a 

nonkonformním intelektuálům, přičemž stále roste jeho význam na mediálním trhu 

                                                 
78  MARCUSE, Herbert. Versuch über die Befreiung. Frankfurt/Main: Deutscher Taschenbuch Verlag,  
1969. 
79  HABERMAS, Jürgen. Studentenbewegung und Hochschulreform. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 
1969. 
80  FANON, Frantz. Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 2001. 
81  HORLEMANN, Jürgen. Vietnam: Genesis eines Konflikts. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1984. 
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Spolkové republiky Německo. Podle protestujících studentů bylo zřejmé jeho 

napojení na instituce státu.  

Mediálními, jazykovými a komunikačními aspekty studentského protestního 

hnutí se ve Spolkové republice Německo po roce 1990 zabývali hlavně Joachim 

Scharloth a Astrid Czubayko.82 Už v roce 1970 však vyšla pozoruhodná práce 

analyzující revoluční jazyk jako součást revoluční psychopatologie.83 Ačkoli tyto 

studie měly význam pro pochopení způsobu, jak studentské protestní hnutí 

ovlivňovalo akademiky na univerzitách, učitele na středních školách i celou 

německou veřejnost, je překvapující, že se žádná ze studií zveřejněných po roce 1990 

nezabývala stěžejním tématem hnutí, kterým byla kritika zastupitelské demokracie 

(neodmyslitelná pro pochopení vzniku mimoparlamentní opozice – APO), kritikou 

tržního hospodářství a angažmá západních administrativ v tzv. třetím světě (hlavně 

v Alžírsku a ve Vietnamu).  

Odpovědí na tuto výhradu by podle názoru autora této práce mohlo být, že 

současní historici hledají dosud neprobádané oblasti a aspekty studentského 

protestního hnutí. Mimořádným důrazem na nepolitické stránky hnutí se však 

zastírá jeho pravá podstata, která bývá obvykle přehlížena s poznámkou, že 

rebelujícím studentům šlo jen o rozvrácení systému zastupitelské demokracie a 

tržního hospodářství. To podle těchto kritiků mělo vést k nastolení režimu 

obdobnému vládnoucí komunistické strany v Německé demokratické republice, a 

tedy k začlenění Spolkové republiky Německo mezi státy na východ od železné 

opony. Zdůrazňováním partikulárních aspektů studentského protestního hnutí byla 

tato poválečná epizoda západoněmeckých dějin postavena do role kulturního 

fenoménu chápaného jako součást dlouhodobého modernizačního procesu, na který 

měly vliv nejen zahraničněpolitické souvislosti, ale i populační exploze či například 

ropná krize. 

 

 

                                                 
82 SCHARLOTH, Joachim. Revolution der Sprache? Die Sprache der 68er. Dostupné z   
http://www.bpb.de/themen/WYC9WT,0,Revolution_der_Sprache.html  (cit. dne 5. července 2015). 
CZUBAYKO, Astrid. Die Sprache von Studenten- und Alternativbewegung. Aachen: Shaker Verlag, 2007. 
83 DIETZ, Heinrich. Faszination der Revolte. Jugend und ewiges Jakobinertum. Stuttgart: Seewald Verlag, 
1970.  
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2.6      Diskuse o studentském protestním hnutí 60. let 20. století po roce 1989  

 

Na diskusi mezi tehdejšími studentskými vůdci a jejich kritiky byl zarážející 

fakt, že se téměř vůbec nevěnovala obsahovým otázkám hnutí a myšlenkám jeho 

protagonistů. Ty se snažila integrovat do proudu evropských modernizačních hnutí 

a řady studentských hnutí v širším, celosvětovém kontextu (např. ve Spojených 

státech amerických, Japonsku či v Mexiku)84. To dokládá záznam diskuse na 

univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2008, která se konala při příležitosti 

40. výročí tamních studentských nepokojů z května 1968. Diskuse se zúčastnil také 

Daniel Cohn-Bendit, jedna z významných postav studentského protestního hnutí 

v SRN a ve Francii.85 Ačkoli měla být diskuse připomínkou tehdejších událostí ve 

Frankfurtu nad Mohanem, který byl po Západním Berlíně významným centrem 

hnutí, debata se z velké části týkala mýtů spojených s rokem 1968. Dlouze se 

diskutovalo o tom, že rebelující studenti měli pocházet z autoritativních rodin 

s nacionálně socialistickým pozadím. Jak se ale ukázalo, řada autorů pojednávajících 

o studentském protestním hnutí převzala tuto myšlenku bez opory v sociologických 

datech předložených zmiňovaným profesorem Allerbeckem už v roce 1973.  

Protest proti předchozím generacím byl podle tehdejších aktérů hnutí také 

protestem proti nedostatečnému vyrovnání se s národně socialistickou minulostí. 

Protestující studenti byli svědky toho, jak byli na univerzitách i státních úřadech 

jmenováni do funkcí lidé úzce spojení s národně socialistickým režimem. Požadovali 

proto po vedení univerzit, aby pro studenty pořádalo přednášky o národně 

socialistické minulosti. Rebelující studenti organizovali např. putovní výstavy 

zabývající se národně socialistickou minulostí soudců, kteří se v letech 1933–1945 

neslavně zapsali do německých dějin jako soudci mimořádných a lidových soudů.  

Odpor k národně socialistické minulosti předchozích generací byl jednou ze 

základních komponent studentského protestního hnutí, o čemž tehdy neměl nikdo 

                                                 
84 GASSERT, Philip. Das kurze „1968“ zwischen Geschichtswissenschaft und Erinnerungskultur: 
Neuere Forschungen zur Protestgeschichte der 1960er-Jahre  Dostupné z  
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2010-04-001  (cit. dne 21.6.2015).   
85 K postavě studentského vůdce Daniela Cohn – Bendita a jeho aktivitám v Německu a ve Francii 
přišel s obsáhlým článkem a citacemi z interních materiálů západoněmeckých bezpečnostních složek 
„Daniel Cohn – Bendit – Anarchist und Phantast“, Berliner Extradienst. 29.6.1968. 
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žádných pochyb.86 Přesto se diskuse o údajné neochotě rebelujících studentů věnovat 

se národně socialistické minulosti Německa stala jedním z dalších témat, které se po 

vydání knihy Götze Alyho a po pádu berlínské zdi objevily v souvislosti se 

studentským hnutím. Tentokrát se tak stalo z pera kritika studentského hnutí, který 

se  protestů účastnil jako student Svobodné univerzity v Západním Berlíně.87   

Zatímco ve Spolkové republice Německo bylo posledním mediálně vděčným 

impulsem v diskusi o studentském protestním hnutí vydání zmiňované práce Götze 

Alyho, v níž se jako bývalý, ve studentském protestním hnutí aktivně zapojený 

student snažil zúčtovat s  údajným nezájmem o historii německého nacismu a o 

antisemitismus, v České republice se tato kapitola poválečných německých, 

evropských i světových dějin zatím až na výjimky nestala předmětem 

společenskovědní diskuse. Až doposud nejsou k dispozici české překlady prací 

vůdců a „duchovních otců“ studentského protestního hnutí, pokud si odmyslíme 

překlad stěžejního textu Herberta Marcuseho Jednorozměrný člověk88 (Der 

eindimensionale Mensch), výběr textů apologetů studentského protestního hnutí 

sebraný Jiřinou Šiklovou a Miluší Kubíčkovou v roce 196989 či významnou práci pro 

francouzské studentské protestní hnutí Guye Deborda Společnost spektáklu90 (La 

Société du Spectacle). V českém překladu byl v roce 2008 vydán jeden z textů Theodora 

Adorna Schéma masové kultury (Das Schema der Massenkultur, Kulturindustrie – 

Vortsetzung), objevený až začátkem 80. let.91 V druhé polovině 60. let vyšly 

v Československu i některé další, méně významné práce „duchovních otců“ 

studentského hnutí, například Marcuseho Psychoanalýza a politika (Psychoanalyse und 

Politik)92. Ve všech případech se však jedná o překlady jednotlivých děl bez širšího 

edičního záměru a mimo zavedené ediční řady. Nedostatečná nabídka překladů 

důležitých původních autorů studentského protestního hnutí neumožňuje pochopení 

tématu ve všech jeho souvislostech a mnohdy komplikované životní osudy jeho 

aktérů.  
                                                 
86  Srovnej např. VESPER, Bernward. Die Reise. Romanessay. Reinbek bei Hamburg: März Verlag, 2009. 
87 ALY, Götz. Unser Kampf 1968. Ein irritierter Blick zurück. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2008. 
88 MARCUSE, Herbert, Jednorozměrný člověk. Praha: Naše vojsko, 1991. 
89 ŠIKLOVÁ, Jiřina, KUBÍČKOVÁ, Miluše eds. Studenti a ideologie na Západě. Praha: Horizont, 1969. 
90 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. Praha: INTU, 2007. 
91 ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. Praha: Oikoymenh, 2009. 
92 MARCUSE, Herbert. Psychoanalýza a politika. Praha: Svoboda, 1970. 
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Výjimkou jsou práce Jaroslava Pažouta z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 

V roce 2008 vyšlo v nakladatelství Prostor jeho dílo Mocným navzdory: studentské hnutí 

60. let dvacátého století.93 Autor práci rozdělil do dvou částí. V první části se zabývá 

studentským protestním hnutím, které zařazuje podobně jako ostatní autoři po roce 

1990 do modernizační vlny šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století, a jeho 

příčinami a průběhem. V druhé části se obsáhle věnuje studentským protestním 

hnutím v tehdejším Československu. Hlavním předmětem zájmu autora je právě 

československé protestní hnutí. Autor vycházel ze své diplomové práce o 

studentském hnutí a z vlastní publikace věnované československé radikální levici 

konce šedesátých let sdružené v Hnutí revoluční mládeže94. Text z roku 2004 

v podobě řady sešitů Ústavu pro soudobě dějiny českým čtenářům poprvé přibližuje 

kompletní historii tohoto radikálně levicového uskupení v Československu 

šedesátých let a zveřejňuje důležité dokumenty týkající se tohoto hnutí. 

Pažout prošel celou řadu domácích i zahraničních archivů a hovořil s mnoha 

účastníky studentských protestů na obou stranách železné opony. Důvody pro 

studentské protestní hnutí byly v 60. letech dvacátého století v Československu jiné 

než v západní Evropě a ve Spojených státech amerických. Československá společnost 

zažívala od druhé poloviny šedesátých let nebývalý rozmach občanských aktivit. 

Jako příklad lze uvést, že jen v letech 1960–1967 klesl počet členů Československého 

svazu mládeže (ČSM) ze dvou na jeden milion členů a současně po celé republice 

vznikaly stovky nezávislých zájmových klubů a sdružení. Společenský vývoj 

v tehdejším Československu je důležité vnímat v souvislostech řady událostí 

počínaje XX. sjezdem Komunistické strany Sovětského svazu (kde zazněl 

Chruščovův projev o Stalinově kultu osobnosti), rehabilitacemi počátku šedesátých 

let, sjezdem Svazu československých spisovatelů v roce 1967 a působením Literárních 

novin, Tváře, Plamenu, Studenta i dalších periodik a nebývalou a v zahraničí 

mimořádně ceněnou kulturní produkcí nejmladší generace, která se plánovitě 

odlišovala od generací předchozích. Společenské poměry během Pražského jara 1968 

je podle něj třeba chápat v kontextu ideologicky rozdělené Evropy, který vymezoval 
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prostor pro občanské a politické aktivity mimo rámec etablovaného politického 

systému.     

      Pažoutova práce přináší celou řadu nových poznatků o vzájemném 

setkávání představitelů českého a západoněmeckého studentského hnutí. Mezi 

představiteli obou hnutí docházelo k četným kontaktům, kdy si často klopotně 

vyměňovali názory na politickou a společenskou situaci v obou státech a na 

mezinárodní politickou situaci. V jejich myšlenkovém i osobním střetávání je možné 

nalézt příslovečný klíč k pochopení obou studentských hnutí. Mezi německými a 

českými představiteli studentského hnutí panovalo až zarážející nepochopení příčin 

a motivů pro studentská hnutí na obou stranách rozdělené Evropy. Neznalost 

poměrů „na druhé straně“ dílem zřejmě vyplývala z převažujícího zaměření na 

domácí problémy, jazykové bariéry a (v případě západoněmeckých studentů) i z 

většího důrazu na mimoevropské dění. Autor dokládá tyto poznatky na mnohdy až 

komických osobních výpovědích českých účastníků studentského hnutí. 

Československé i západoevropské studentské hnutí mělo některé společné rysy jako 

odpor k autoritám, cenzuře a politickým nepravostem, ale nemohlo pro rozdílnou 

povahu politických zkušeností na obou stranách železné opony nalézt dostatečné 

vzájemné porozumění.  

        V českém prostředí se roku 1968 věnoval sborník textů z konference 

„Mladí, levice a rok 1968“, která se konala v květnu 2008 v Praze95. Mimořádnost této 

konference spočívala v tom, že se zde poprvé sešli mladí čeští akademici deklarující 

levicové zaměření.     

        Mimořádně ceněnou a obsáhlou dizertační práci předložil v roce 2007 na 

Univerzitě Siegen Boris Spix. Jeho text Abschied vom Elfenbeinturm? vyšel o dva roky 

později ve zkrácené verzi v  nakladatelství Klartext v Essenu. Spix napsal 

komparativní studii o formách politického jednání studentů v Západním Berlíně a 

v Severním Porýní–Vestfálsku v letech 1957–1967.96 Po násilné smrti Benno 

Ohnesorga během návštěvy perského šáha v Západním Berlíně začala nová fáze 

                                                 
95 FRANC, Martin; HOLUBEC, Stanislav (Eds.). Mladí, levice a rok 1968. Praha: Společnost pro 
evropský dialog v nakladatelství BCS, s.r.o., 2009.  
96 SPIX, Boris. Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 1957 bis 1967 - Berlin und 
Nordrhein-Westfalen im Verglech. Essen: Klartext Verlag, 2009.  
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studentského protestního hnutí, což je okamžik historiky moderních dějin obecně 

považovaný za bod zlomu, kdy se rebelující studenti začali rychle organizovat a 

radikalizovat. Zaměření Spixovy práce odpovídá zvýšenému zájmu o lokální a 

srovnávací studie studentského hnutí typické pro období po roce 1990. Jednou 

z hlavních předností monumentální Spixovy práce je ucelený přehled o současném 

stavu poznání týkajícího se studentského protestního hnutí. Autor provedl rozsáhlou 

rešerši doposud vydaných děl, archivních materiálů a navštívil v SRN řadu 

výzkumných ústavů zabývajících se moderními dějinami. Spixovo dílo je hodnotné 

také tím, že se zabývá některými sociologickými aspekty studentského života 

v Severním Porýní-Vestfálsku a v Západním Berlíně počínaje sociálním původem 

studentů, počtem přijímaných studentů na jednotlivých univerzitách, podílem mužů 

a žen na počtu studentů, jejich konfesí, množstvím jednotlivých studijních programů 

(podílem mezi sociálněvědními, přírodovědnými a technickými obory), velikostí 

jednotlivých fakult a také tím, zda studenti pocházeli ze Spolkové republiky 

Německo či z NDR. Předmětem zájmu autora však nejsou pouze sociologické 

aspekty zázemí studujících (v tom se pravděpodobně inspiroval dílem zmiňovaného 

Klause R. Allerbecka), ale i témata týkající se možností studentů politicky působit na 

univerzitě či v mimouniverzitních institucích a společenských organizacích.97  

Spix se v díle nevěnuje pouze popisu jednotlivých univerzitních orgánů a 

politických institucí. Zaměřuje se rovněž na společenská a politická témata, která 

byla vlastní rebelujícím studentům. Ať už to byl konflikt v tzv. třetím světě, vztah 

mezi východní a západní částí mocensky rozdělené Evropy a vyrovnání s národně 

socialistickou minulostí, autor jim věnuje náležitou pozornost, ale vyhýbá se rozboru 

konfliktu studentů a nonkonformních intelektuálů se státními institucemi a se 

západoněmeckým zastupitelským sborem. Stranou jeho pozornosti nestojí ani 

vyrovnání se s kritickou teorií Frankfurtské školy a diskuse o možnostech participace 

na věcech veřejných a na problémech týkajících se struktury univerzity. Právě 

                                                 
97 Regionální aspekty studentského protestního hnutí a jejich srovnání jsou oblíbeným námětem mezi 
badateli ve Spolkové republice Německo.  
Těchto prací vznikla již dlouhá řada se zaměřením na města Cáchy (Hans Simeons, 1997), Bamberk 
(Werner Kohn, 1993), Brémy (Olaf Dinné, Jochen Grünwaldt, Peter Kuckuc, 1998), Hamburk (Kurt 
Grobecker, Christian Miller, 1998), Heidelberg (Dietrich Hildebrandt, 1991),  Kolín nad Rýnem a 
Porúří (Kurt Holl, Claudia Glunz, Norbert Kozicki, 1993), Mnichov (Gerhard Fürmetz, 2006) a další.  
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diskuse o náplni studia, významu studia pro společnost a smyslu pojmu „univerzita“ 

patřila mezi ústřední témata, kterými se zabývali tehdejší intelektuálové a studenti.  

Boris Spix se v práci zabývá i dějinami studentského protestního hnutí. V 60. 

letech dvacátého století vzniklo v SRN několik dodnes významných regionálních 

univerzit (Bochum, Kostnice ad.), které sice nehrály ve studentském protestním hnutí 

významnou roli, ale fakt jejich samotného vzniku „na zelené louce“ přispěl k diskusi 

o náplni pojmu „univerzita“ a o vyrovnání s národně socialistickou minulostí. Nové 

univerzity se měly stát symbolem poválečného úspěchu, technického pokroku a 

uměřenosti v sociálních vědách při vědomí potřeby zachovat hospodářskou a 

politickou stabilitu založenou na vnitřním smíru a úzkém napojení na západní 

spojence. Nespokojenost rebelujících studentů se týkala především tradičních, 

zavedených univerzit a zaměřovala se zejména na strnulé rozhodovací mechanismy, 

které nepočítaly se studentskou spoluúčastí (problematika „Mitbestimmung“). 

Myšlenky o mimoparlamentní opozici našly své uplatnění i na univerzitní půdě. 

Rebelující studenti už neviděli žádnou perspektivu v prosazení univerzitních 

reforem zevnitř, a tak zakládali paralelní univerzity po vzoru tzv. free university na 

severoamerickém kontinentu. Tyto univerzity měly své paralelní programy výuky a 

přednášeli na nich jak samotní studenti, tak nonkonformní intelektuálové a 

studentům naklonění vysokoškolští pedagogové. Ačkoli tak došlo k faktickému 

rozdělení výuky ve společenských vědách (hlavně v oborech politologie, sociologie a 

moderní dějiny), rebelující studenti nepřestali blokovat řádný chod tradičních 

univerzit. Veřejně přitom deklarovali nespokojenost s jejich každodenní 

byrokratickou praxí a poukazovali na národně socialistickou minulost jejich 

pedagogů. Spix tak ve své práci nevidí konfliktní místa pouze mezi studenty a 

univerzitní hierarchií, ale i ve vztazích studentů k politickým a společenským 

organizacím a také mezi studentskými organizacemi a jejími jednotlivými 

představiteli.  
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2.7      Diskuse o studentském protestním hnutí: demytologizace jedné    

            z poválečných kapitol evropských dějin? 

 

Diskuse mezi tehdejšími studentskými vůdci a jejich kritiky byla po roce 1989 

až na výjimky vedená v zajetí stejných paradigmat jako před pádem železné opony. 

Příznivci a odpůrci studentského protestního hnutí se dodnes nejsou schopni 

dohodnout, zda se jednalo o hnutí politické či kulturní, zda hnutí zničilo tradiční 

hodnoty a zda jeho představitelé měli v úmyslu zavést Spolkovou republiku 

Německo do područí států s vládnoucí komunistickou stranou. Z diskuzí se vytratilo 

téma kritiky ústavního státu a parlamentarismu. Stalo se tak patrně z toho důvodu, 

že politický vývoj na přelomu 80. a 90. let byl triumfem zastánců západoněmeckého 

parlamentarismu. Zkoumání studentského protestního hnutí se začalo ubírat 

novými, dosud neprobádanými směry a zaměřilo se hlavně na regionální výzkum, 

zasazení hnutí do mezinárodního kontextu a proudu evropských modernizačních 

hnutí a na zkoumání jazyka a komunikačních forem jeho představitelů. Jako obzvlášť 

oblíbené se ukázaly různé obrazové publikace a série audio a videozáznamů ze 

spolkových archivů restaurovaných na nových audiovizuálních nosičích.98 Někteří 

historici dokonce začali hovořit o tom, že masová média a někteří bývalí aktéři 

studentského protestního hnutí udělali z této pozoruhodné kapitoly poválečných 

evropských a světových dějin mýtus, který nemá s tehdejší každodenní realitou 

mnoho společného.99 Přelomovou byla v tomto smyslu Alyho práce Unser kampf 

1968: Ein irritierter Blick zurück100, v níž se autor snažil najít historickou paralelu mezi 

rokem 1933 a 1968 a studentské demonstrace přirovnával k bojůvkám SA ve třicátých 

letech dvacátého století. Ačkoli se Aly jako student Svobodné univerzity v Berlíně 

demonstrací na straně rebelujících studentů také účastnil a viděl studentské protestní 

hnutí takříkajíc „z první ruky“, neodradilo ho to od tvrzení, že tehdejší protestující 

studenti neměli zájem na zkoumání nacionálního socialismu a zločinů, kterých se 

Němci v jeho jménu dopustili. Vyrovnávání se s nacionálně socialistickou minulostí 

                                                 
98   Suhrkamp Verlag Reihe „1968“. Frankfurt am Main, 2008. 
99 Srovnej např. LANGGUTH, Gerd. Mythos ´68. Die Gewaltphilosophie von Rudi Dutschke   Ursachen und 
Folgen der Studentenbewegung. München: Olzog Verlag 2001. 
100 ALY, Götz. Unser Kampf 1968. Ein Irritierter Blick Zurück. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2008. 
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totiž patřilo mezi základní komponenty studentského protestního hnutí, a to jak 

v teoretické rovině, tak i v praxi. Protestující studenti se opakovaně snažili, aby byla 

veřejnost informovaná o politické minulosti představitelů univerzit i státní moci. 

Alyho práce a pozornost, kterou jí věnovala masová média ve Spolkové republice 

Německo, svědčí ve skutečnosti o neschopnosti překonat dělící linii mezi bývalými 

aktéry a jejich kritiky. Když se v roce 2009 vzedmula nejprve na rakouských a později 

na německých i mimoevropských univerzitách vlna studentských protestů, 

připomnělo to mnohým studentské protestní hnutí, které se objevilo na světových 

univerzitách v druhé polovině 60. let 20. století.101 Ačkoli současní studenti protestují 

proti některým aspektům tzv. boloňského procesu, které se týkají hlavně struktury 

studia a z ní vyplývajících zvýšených studijních nároků (a také proti placení 

školného a proti neoliberálním tlakům na univerzitní autonomii), objevily se hlasy 

nejen mezi radikálnějšími studenty, že by tyto protesty mohly přerůst v mohutnou 

protestní vlnu stejně jako na přelomu 60. a 70. let minulého století. K těmto hlasům se 

přidala ještě diskuse o aktuální ekonomické krizi a pokračující diskuse o charakteru 

univerzity102. V šedesátých letech 20. století se tak stejně jako dnes začaly ve 

společenských vědách klást otázky týkající se samotných základů politického a 

ekonomického systému západních společností. Společenská diskuse ani diskuse 

historiků o studentském protestním hnutí v 60. letech 20. století však k odpovědím 

na tyto otázky nijak nepřispěla. Zůstala tak v zajetí stejných paradigmat jako před 

rokem 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Srovnej např. LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: 
Akademia, 2008. 
102 POSNER, Richard. The Crisis of Capitalist Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2009. 
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3.        Kritika západoněmeckého parlamentarismu 
 
 

Studentské protestní hnutí v šedesátých letech dvacátého století bylo největší 

vnitropolitickou výzvou pro etablované společnosti euroamerického prostoru od 

ukončení vojenských operací druhé světové války v Evropě v květnu 1945. 

V některých okamžicích toto hnutí ochromilo fungování státních institucí a jeho 

aktéři zpochybňovali hodnoty, na kterých společnost až doposud stála, což 

ohrožovalo poválečné uspořádání západních společností. Vedle zavedených 

komunistických stran, které tradičně požadovaly radikální společenskou změnu, 

představovalo studentské protestní hnutí v 60. letech 20. století největší 

vnitropolitické nebezpečí pro stabilitu systému zastupitelské demokracie a tržního 

hospodářství. Studentské protestní hnutí bývá v odborné literatuře obvykle řazeno 

po bok historických revolučních událostí počínaje francouzskou revolucí z konce 18. 

století, revolucemi ve střední Evropě roku 1848 či poválečných revolucí v letech 

1918–1919. Také rok, kdy se v Německu chopili moci národní socialisté (1933), bývá 

označován jako „hnědá revoluce“103.  

 

3.1       Historické souvislosti 

 

Počátky studentského protestního hnutí se obvykle datují rokem 1961, kdy byl 

vyloučen Socialistický svaz německého studentstva (SDS) ze Sociálnědemokratické 

strany Německa (SPD), a rokem 1964, kdy došlo ke konfliktu mezi studenty a policií 

na univerzitě v kalifornském Berkeley. Levicové kořeny ústředních myšlenek 

studentského protestního hnutí je však třeba hledat daleko dříve. Ve Spolkové 

republice Německo se radikální levice organizovala už od roku 1949 v později 

Ústavním soudem zakázané Komunistické straně Německa (KPD), která však nikdy 

nezaznamenala výraznější volební úspěch v místních, zemských ani federálních 

volbách. Levice se organizovala také v odborech, v odporu k vyzbrojování 

Bundeswehru a vůči vládě velké koalice z let 1966–1969. Americká radikální levice se 

organizovala hlavně stranicky (Komunistická strana Spojených států amerických, 
                                                 
103 Srovnej např. SCHOENBAUM, David. Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches. 
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1968. 
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Progressive Labor, Freedom Democratic Party, Socialist Worker´s Party, Young 

Socialist Alliance ad.) a také v plejádě společenských a komunitních hnutí počínaje 

Students for a Democratic Society a konče různými skupinami v ilegalitě (zejména 

Weathermen).  

Pokud se chceme zabývat zkoumáním příčin studentského protestního hnutí 

ve Spolkové republice Německo v 60. letech minulého století, nestačí se vrátit 

k počátkům Spolkové republiky, kdy byl v roce 1949 Spolkovým sněmem schválen 

Základní zákon namísto nové ústavy. Kritické vypořádání se s teoretickou reflexí 

německé poválečné společnosti je neodmyslitelné bez historického exkurzu 

k počátkům zkoumání německé politiky na počátku 20 století. Obor, který dnes 

nazýváme politickou vědou a který zahrnuje také zkoumání mezinárodních vztahů, 

má v Německu kořeny v roce 1907, kdy v Berlíně vyšlo první číslo časopisu 

„Zeitschrift für Politik“. Věda o politice, která by se systematicky věnovala zkoumání 

soudobé německé společnosti, se však během Výmarské republiky nestačila 

konstituovat. Nezájem o politickou vědu lze demonstrovat na  historii Deutsche 

Hochschule für Politik založené v roce 1920, která se až do konce Výmarské republiky 

nestala součástí žádné z tradičních německých univerzit. Systematické zkoumání 

politiky a mezinárodních vztahů se tehdy nepovažovalo za univerzitní obor, a tak 

byla Deutsche Hochschule für Politik odsouzena plnit úlohu nástavbového studia po 

absolutoriu některého ze zavedených univerzitních učilišť. Ač přehlížena, zabývala 

se Deutsche Hochschule für Politik tématy závažnými pro samotnou existenci 

Výmarské republiky: udržením stability parlamentní demokracie, fungováním 

politických stran a obecně parlamentarismem104. Za všechny práce, které tam 

vznikly, lze zmínit dodnes významná státoprávní díla Roberta Michelse105. Po zániku 

Výmarské republiky nemůžeme o vědě o politice a mezinárodních vztazích 

v Německu vůbec hovořit. Státoprávní věda, historie a sociologie se staly plně 

poplatné nacistickému režimu. Dodnes zůstává nedořešenou otázkou, do jaké míry 

se němečtí vědci z oblasti sociálních věd (především právníci a filozofové) podíleli na 

                                                 
104 FIALA, Petr. Německá politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995, str. 221 a 
další. 
105 Např. dnes již klasické, opětovně vydávané dílo MICHELS, Robert. Zur Soziologie des Parteiwesens in 
der modernen Demokratie. Leipzig: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1925. 
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rozmělnění státoprávních idejí, na kterých stála Výmarská republika, a nakolik se 

podíleli na ospravedlnění nového totalitního režimu. Za nejvýznamnějšího kritika 

výmarského parlamentarismu a duchovního otce nacistické státovědy bývá obvykle 

označován Carl Schmitt106, ačkoli se s Adolfem Hitlerem rozešel už záhy po roce 

1933.   

 

3.2       Politologie a Demokratiewissenschaft 

 

Porážka nacistického Německa a kapitulace roku 1945 se považují za zlom ve 

zkoumání soudobé německé společnosti. Zatímco během Výmarské republiky a za 

nacistického režimu byl ve vědě o politice dominantní historizující a právnický 

přístup ponechávající stranou otázky metodologie společenských věd, po roce 1945 

byly z vůle vítězných spojenců do západoněmecké univerzitní struktury 

implantovány ty vědní obory, které měly již od 2. poloviny 19. století v anglosaském 

a frankofonním světě ustálené názvy „political science“ a „international relations“ 

respektive „sciences politiques“ a „relations internationales“, tedy politologie a 

mezinárodní vztahy, jako součást politických věd107. Jelikož na konci 40. let a v 50. 

letech ve Spolkové republice Německo ještě k žádnému výzkumu o soudobé 

německé společnosti (s výjimkou aktivit znovuobnovené Frankfurtské školy) 

nedocházelo, nemůžeme ještě hovořit o fungujících oborech politologie a 

mezinárodní vztahy. Aktivity členů Frankfurtské školy, opětovně založené navrátilci 

z exilu ve Spojených státech amerických, lze zařadit do sociologického výzkumu 

navazujícího mimo jiné na zkoumání autoritativní osobnosti (považované za jeden 

z klíčových důvodů pro úspěch nacistického režimu v Německu) prováděné na 

amerických univerzitách ve 40. letech.108 Založení oborů politologie a mezinárodní 

vztahy bylo stěžejní součástí spojeneckých programů demokratizace a denacifikace. 

                                                 
106 Odkazu Carla Schmitta se věnuje Carl-Schmitt-Gesellschaft v Plettenberku, viz http://www.carl-
schmitt.de/ a časopis Schmittiana vydávaný tamtéž. 
Aktuálně se odkazem Carla Schmitta pro státoprávní teorii zabývá práce KERVÉGAN, J.-F.  Co 
s Carlem Schmittem, Praha: Oikoymenh, 2015. 
107 Srovnej např. EBSWORTH, Raymond. Restoring Democracy in Germany. The British Contribution. 
London: Stevens & Sons, 1960. 
108 Myšlenkami Frankfurtské školy se obsáhle zabývá práce VALENTA, Martin. Revoluce na pořadu dne. 
Praha: Matfyzpress, 2011.  
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Tyto obory se souhrnně označovaly jako Demokratiewissenschaft a jejich cílem bylo 

podle záměru spojenců politické vzdělávání Němců o způsobech vzniku 

demokratických politických stran, jejich struktuře, fungování stranických a volebních 

systémů a o ústavou (respektive Základním zákonem) upravených vztazích mezi 

zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí. Součástí politiky spojenců byla i organizace 

vzdělávacích kurzů pro pracovníky vznikající veřejné správy ve Velké Británii, 

Francii a ve Spojených státech amerických a založení dodnes aktivní Spolkové 

centrály politického vzdělávání v Bonnu. Politická věda a mezinárodní vztahy, nyní 

souhrnně označované jako Demokratiewissenschaft, tedy nebyly vědou, ale 

vzděláváním o tom, co je zastupitelská demokracie a jak fungují její instituce.109 O 

samostatném oboru mezinárodní vztahy, jak jej známe z německých univerzit na 

počátku 21. století, nelze na konci 40. let a v 50. letech 20. století ve Spolkové 

republice ještě vůbec hovořit. Výklad na téma mezinárodní vztahy 

Demokratiewissenschaft omezovala na popis fungování západoevropských a 

amerických ústavních systémů a na znovuobjevování nekonfliktních období 

společných dějin a osobností, které měly dát základ nové spolupráci a porozumění. 

Vzdělávání ve vědě o politice a mezinárodních vztazích se ve Spolkové republice 

Německo stalo nadlouho dominantním oborem a dodnes hraje ve společenských 

vědách na středoškolské i na vysokoškolské úrovni významnou úlohu. Od počátků 

konstituování obou oborů byl příznačný nezájem o metodologii vědy, která nebyla 

považována za podstatnou komponentu zkoumání soudobé společnosti.     

Rozdělení na základě metateorie (např. na celostní přístupy zkoumání ve 

společenských vědách) a z ní vyplývající konkrétní metodologie proběhlo v SRN až 

zpětně. Nejčastěji se v odborné literatuře setkáme s rozlišením na metateorie 

ontologicko-normativní (dominantní v 50. letech jako Demokratiewissenschaft), 

kriticko-dialektické (nejviditelnější od poloviny 60. let do konce let sedmdesátých 

zejména u apologetů studentského protestního hnutí) a empiricko-analytické 

v souvislosti s růstem počtu studií založených na kvantitativním výzkumu spojeného 

s komputerizací.110 Jednou z mála osobností z oblasti společenských věd zabývající se 

                                                 
109 FIALA, Petr. Německá politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995, str. 221 a 
další. 
110 FIALA, Ibidem, str. 221 a další.  
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metodologií vědy už od padesátých let byl Wolfgang Abendroth působící na 

univerzitě v Marburku. Abendrotha lze považovat za předchůdce kriticko-

dialektické metateorie na západoněmeckých univerzitách a z ní vyplývajících metod 

zkoumání ve společenských vědách vycházejících z marxismu.  

Zvláštní kapitolou německé vědy o politice a mezinárodních vztazích byli 

právníci, filozofové a sociologové působící od 30. let 20. století v exilu většinou na 

univerzitách v anglosaském světě, kde se zabývali zpracováním návrhů na 

poválečnou německou ústavu, systémy politických stran a zkoumáním příčin 

zhroucení parlamentarismu Výmarské republiky v roce 1933. Vývoj západoněmecké 

vědy o politice, mezinárodních vztazích a o soudobé německé společnosti nelze 

vůbec srovnávat s vývojem společenských věd v Německé demokratické republice. 

Tam ve společenských vědách nikdy nedošlo ke konstituování myšlenkového směru, 

který by byl odlišný od oficiální marxisticko-leninské státní ideologie. Na tomto 

faktu se shodli zastánci všech tří hlavních metateorií ve společenských vědách 

Spolkové republiky Německo, včetně převážné většiny vědců kriticko-dialektické 

orientace. Když Německá demokratická republika v roce 1990 zanikla, nebylo, na co 

ve společenských vědách navazovat, a tak byly všechny nově vytvořené katedry 

politologie a mezinárodních vztahů obsazeny vědci ze západoněmeckých univerzit a 

společenskovědních výzkumných ústavů.        

Demokratiewissenschaft neboli politické vzdělávání dominantní od konce 40. let 

do poloviny 60. let dvacátého století metodologicky spoléhalo na výklad, popis a 

komparativní studie. Používalo metody, které bychom moderním názvoslovím 

zařadili mezi jednopřípadové a komparativní případové studie založené na 

kvalitativním výzkumu111. Zastánci normativně-ontologického přístupu ve 

společenských vědách se inspirovali klasickou řeckou filosofií. Cílem jejich poznání 

byla objektivní pravda o společnosti a hledání ideálního společenského uspořádání. 

V myšlenkách klasických filozofů nalézali společenský řád a zajímali se o ahistorické 

hodnoty v mezilidských a institucionálních vztazích. Ontologicko-normativní 

přístup nalezneme v pracích významných západoněmeckých historiků, politologů a 

                                                 
111 Srovnej např. DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a 
mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008, s. 29 a další (KOŘAN, Michal. Jednopřípadová studie).  
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právníků, jako byli Theodor Eschenburg, Kurt Sontheimer, Hans-Peter Schwarz či 

bývalý německý prezident Roman Herzog112.  

Metodologie a teorie vědy však nebyla prioritou tohoto přístupu ve 

společenských vědách. Na nově utvářených katedrách společenských věd bylo třeba 

mnoho času strávit samotným konstituováním nových oborů a jejich zapojením do 

struktury staronových univerzit. Prioritou byla co možná nejrychlejší výchova nové 

generace společenských vědců a zaměstnanců ústředních státních orgánů a orgánů 

veřejné správy. Ačkoli byli později zastánci ontologicky-normativního přístupu 

kritizováni, že se ve svých myšlenkách vzdálili společenské realitě, nepochybně se 

jim ve Spolkové republice Německo podařilo rehabilitovat vědu o politice a 

mezinárodních vztazích zničenou roky nacistické diktatury a žijící v permanentním 

ohrožení diktaturou vládnoucí komunistické strany v Německé demokratické 

republice. Dodnes se nedoceňuje, že jejich přístup ve společenských vědách vedl 

k zaměření na analýzu politických idejí místo výpovědí o tom, jak by společnost měla 

vypadat v budoucnosti, což se stalo osudným pozdějšímu kriticko-dialektickému 

přístupu. Tito autoři se nevyhnuli kategorickým soudům o budoucím společenském 

uspořádání, které většině tehdejší západoněmecké laické veřejnosti připomínal 

rétoriku ústředního výboru Sjednocené dělnické strany ve východním Berlíně. 

S určitou nadsázkou lze říci, že zastánci ontologicko-normativního přístupu 

definovali pro společenské vědy ve Spolkové republice Německo pojmy, se kterými 

pracovaly všechny pozdější metodologické přístupy. Každý následující přístup měl 

své priority, například ve specifickém jazyce marxistické společenské kritiky 60. let 

(tehdy pro svoji složitost přezdívaném „sociologická čínština“) nebo v 

matematických přístupech v letech osmdesátých. Všechny však vycházely z pojmů 

definovaných ontologicko-normativním přístupem v letech padesátých113. Ústřední 

roli hrál ontologicko-normativní přístup v projektu politického vzdělávání 
                                                 
112 Např. dnes již klasická díla ESCHENBURG, Theodor. Jahre der Besatzung. Stuttgart: Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1983.  
SONTHEIMER, Kurt. Grundzüge des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. München: Piper 
Verlag, 1989. 
SCHWARZ, Hans-Peter. Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik. 1949–1957. Stuttgart: Deutsche 
Verlagsanstalt, 1981.  
HERZOG, Roman. Allgemeine Staatslehre. Königstein im Taunus, 1971. 
113 SCHARLOTH, Joachim. Revolution der Sprache? Die Sprache der 68er. Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2008.  



 69

v poválečné Spolkové republice Německo. Ačkoli by se mohlo zdát, že zastánci 

tohoto přístupu odešli ze scény s 50. lety, jejich vliv je patrný dodnes a s určitou 

nadsázkou můžeme říci, že se stal určujícím přístupem ve  společenských vědách 

Spolkové republiky Německo od jejího založení v roce 1949 až dodnes. Jeho zastánci 

byli hlavními protivníky představitelů dialekticko-kritického přístupu ve 

společenských vědách, který se stal nejviditelnějším od druhé poloviny 60. let 20. 

století, kdy se v některých oborech dokonce zdálo, že tento přístup zastíní všechny 

ostatní metodologické přístupy.  

Význam zastánců dialekticko-kritického přístupu ve vědě o politice a 

mezinárodních vztazích Spolkové republiky Německo je patrný od 2. poloviny 60. let 

20. století. Jejich marginální vliv na diskurz ve společenských vědách je však patrný 

už od konce let čtyřicátých, kdy se do Spolkové republiky Německo začali vracet 

představitelé Frankfurtské školy z exilu ve Spojených státech amerických. Odlišnost 

v přístupu k vědeckému zkoumání je u nich patrná především v tom, že se většinou 

angažovali v protestním studentském hnutí a v celé řadě dalších aktivit kritické 

veřejnosti114. Řada kritiků myšlenek a představitelů tohoto metodologického směru 

poukazovala na to, že se vlastně vůbec nejedná o vědu, ale o politickou filozofii 

s historizujícími přístupy, případně o kritiku soudobé společnosti. Zastánci 

dialekticko-kritické metody však podle vlastních slov vycházeli z Hegelovy 

dialektiky, Marxovy politické ekonomie a z Freudovy psychoanalýzy. Odmítali se 

řídit metodami přírodních věd, typickými pro zastánce analyticko-empirického 

přístupu s poukazem, že společnost nelze zkoumat jako přírodní jevy. Důraz na 

praktické uplatnění jejich myšlenek prostřednictvím politických, univerzitních a 

dalších společenských reforem a na společenskou angažovanost jejich hlasatele 

izoloval od ostatních vědců činných ve společenských vědách115. Ti tvrdili, že 

namísto provozování vědy v akademickém prostředí mají tito myslitelé politické 

ambice hledající inspiraci v systémech vládnoucích komunistických stran ve 

východní Evropě. Ačkoli představitelé dialekticko-kritického přístupu dbali na 

                                                 
114 Srovnej např. bilanční dílo WIGGERSHAUS, Rolf. Die Frankfurter Schule. Reinbek bei Hamburg: 
rororo, 2010.  
115 HABERMAS, Jürgen. Protestbewegung und Hochschulreform. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
1969, str. 108 a další. 
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mezioborový charakter svých textů, nepodařilo se jim vést systematický dialog 

s ostatními teoretickými školami. V jejich přístupu spatřovali více politický problém 

než kritickou metodu myšlení o soudobé společnosti.    

Dialekticko-kritický přístup ve společenských vědách nezískal až na krátké 

období přelomu 60. a 70. let v západoněmeckém akademickém prostředí mnoho 

zastánců. Společenské vědy se po odchodu první generace myslitelů z 50. let začaly 

po kritickém intermezzu neomarxistů orientovat na metodologie ovlivněné 

přírodními vědami. Vycházely ze stanovování hypotéz, operacionalizace pojmů, 

falzifikace zjištění, standardně používaných v anglosaském a frankofonním 

společenskovědním diskurzu. Tomuto přístupu, později označovanému jako 

analyticko-empirický, se vytýkalo, že jej nelze uplatnit ve společenských vědách, 

protože se jedná o metodologii typickou pro vědy přírodní. Jejich odpůrci uváděli, že 

výsledky takových zkoumání není možné verifikovat, protože se společenskými 

procesy nelze nakládat jako s přírodními jevy. Ani výhrady zastánců této metateorie, 

že nepracují jen s hypotézami o společenských jevech, ale například s dotazníkovým 

šetřením či se statistickými daty, nepovažovali jejich odpůrci za oprávněné. Zastánci 

analyticko-empirického přístupu odmítali myšlenku objektivní pravdy ve 

společenských vědách, kterou podle představitelů přístupu normativně-

ontologického lze ve výzkumu nalézat nebo se k ní alespoň přibližovat. Používali 

sociologické metody empirického šetření (kvantitativního výzkumu), jimiž lze dospět 

k verifikovatelným poznatkům o soudobé společnosti. 

 

3.3       Jaspers a Agnoli – nevídaná kritika „zdařilé demokracie“ 

 

Pro pochopení proměny akademického diskurzu druhé poloviny šedesátých 

let ve Spolkové republice Německo lze uvést dva texty, které tehdy podnítily 

zjitřenou debatu o charakteru poválečné západoněmecké demokracie. Jedná se o dílo 

Karla Jasperse „Wohin treibt die Bundesrepublik?“116 („Kam směřuje Spolková 

republika?“) vydané poprvé v roce 1967 v Mnichově v zavedeném nakladatelství 

                                                 
116 JASPERS, Karl. Wohin treibt die Bundesrepublik? München: Piper Verlag, 1967. 
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Piper Verlag a text Johannese Agnoliho „Die Transformation der Demokratie“117 

(„Proměna demokracie“) publikovaný poprvé v roce 1966 v berlínském Konkret 

Literatur Verlag. Dílo významného německého filozofa a psychologa Karla Jasperse, 

žijícího v době vydání této práce již ve Švýcarsku, vzbudilo v akademickém prostředí 

a na politické scéně Spolkové republiky nebývalou pozornost, protože se poprvé 

nějaký významný myslitel odhodlal k ostré kritice systému parlamentní 

zastupitelské demokracie, která byla po letech poválečné obnovy považovaná za 

příklad politického uspořádání, později označovaného jako „zdařilá demokracie“118. 

Karl Jaspers v díle připomněl známý citát plukovníka Stauffenberga, který pronesl 

před nezdařeným atentátem na Adolfa Hitlera v roce 1944, že je potřeba nové 

uspořádání, které ze všech Němců udělá nositele státnosti a které jim zaručí právo na 

spravedlnost119. Podle Jasperse je po kritickém posouzení stavu západoněmecké 

demokracie na místě o naplnění Stauffenbergovy výzvy pochybovat. Zatímco jedno z 

prvních ustanovení Základního zákona z roku 1949 stanoví, že veškerá státní moc 

vychází z lidu, podle Jasperse občané Spolkové republiky v zemských i spolkových 

volbách ve skutečnosti rozhodují pouze o počtu členů politických stran, kteří se 

stanou členy zastupitelských sborů, ale už nemají žádný vliv na složení volebních 

listin. Rozhodující vliv při sestavování listin s kandidáty do voleb mají stranická 

grémia, dokonce ani samotní členové politických stran nemohou jejich složení příliš 

ovlivnit. Politické strany ve Spolkové republice Německo podle Jasperse neplní 

úlohu reprezentantů zájmů jednotlivých společenských či profesních skupin a 

dokonce ani neinformují své voliče a občany republiky o tom, jaká politická a 

hospodářská rozhodnutí připravují a co se skutečně v těchto oblastech veřejného 

života odehrává. Namísto toho jejich počínání připomíná chování reklamních 

agentur, které se snaží jednou za legislativní období pomocí slibů, podprahových 

manipulací a různých triků získat přízeň neinformovaných voličů. Politické strany 

podle Jasperse dokonce ani neplní ustanovení Základního zákona, že mají povinnost 

informovat o původu finančních prostředků na svůj provoz. Jelikož je finanční 

provoz politických stran na spolkové úrovni poměrně nákladný, je podle Jasperse 

                                                 
117 AGNOLI, Johannes. Die Transformation der Demokratie. Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 2004. 
118 Podle WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie. Brno: Barrister & Principal, 2007. 
119 JASPERS, ibidem. 
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nepravděpodobné, že budou ve Spolkové republice vznikat nové politické strany. Z 

etablovaných politických stran se tak stávají mocenská centra, skuteční nositelé 

státnosti. Politické strany ztratily svůj původní smysl reprezentantů zájmů občanů 

republiky legitimizovaných vůlí voličů. Staly se z nich orgány státu, které vposledku 

rozhodují i o výši finančních prostředků určených na jejich provoz a o tom, zda se 

nějaké další strany mohou stát členy zastupitelských sborů. Namísto uskupení 

vzniklých ze svobodné vůle občanů a zájmových svazů se podle Jasperse staly 

státem120.  

Postavení politických stran jako uzurpátorů moci se podle Jasperse dále 

prohlubuje stanovením pětiprocentní hranice odevzdaných hlasů pro vstup do 

Spolkového sněmu, která spolu s finanční náročností jejich provozu na spolkové 

úrovni fakticky znemožňuje vznik nových stran, které by mohly usilovat o 

poslanecký mandát v zastupitelském sboru republiky. Politický systém zastupitelské 

parlamentní demokracie Spolkové republiky se vzhledem k historické zátěži 

nacionálního socialismu a hrozbě dogmatického a byrokratického totalitního 

systému v Německé demokratické republice orientoval hlavně na stabilitu. 

Faktickým vyloučením malých politických stran z účasti na legislativním procesu, 

zákazem protiústavních stran, významným omezením výkonné moci spolkového 

prezidenta, vznikem Spolkového ústavního soudu jako právního garanta Základního 

zákona a zamezením přijetí zákona o referendu, se podle Jasperse stala Spolková 

republika Německo bez ohledu na oddělení exekutivní, legislativní a soudní moci 

státem dvou největších politických stran (CDU a SPD) a jedné malé liberální strany 

(FDP), která plnila roli tzv. jazýčku na vahách121. 

Jaspers v textu podrobil kritice i Spolkový sněm. Parlament podle něj neplní 

základní úlohu kontrolora exekutivní moci. Výbory, které členové zastupitelského 

sboru zakládají, nejsou mnohdy účinné a někdy dokonce budil jejich samotný vznik 

podezření, že jejich činnost sloužila k opaku toho, proč byly založeny. Podle Jasperse 

se tak dokonce zahlazovaly stopy po různých finančních škodách a personálních 

skandálech a mařila se objasnění různých podezření týkajících se členů vlády. 

                                                 
120 AGNOLI, ibidem. 
121 Srovnej např. BARING, Arnulf. Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel. Stuttgart: Deutsche Verlags-
Anstalt, 1982, str. 27 a další. 
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Zastupitelský sbor nemůže plnit roli demokratického fóra zvolených zástupců 

politických stran, protože podle Jasperse mezi opozičními a vládními stranami 

nepanuje shoda na tom, co jsou základní zájmy Spolkové republiky Německo. 

Zatímco vládní Křesťanskodemokratická strana (CDU) tehdy obviňovala opoziční 

Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD), že představuje hrozbu pro 

demokratické základy republiky, SPD zase nařkla spolkového kancléře, že je 

kancléřem spojenců a že nerespektuje základní zájmy republiky. Podle Jasperse byla 

opozice v zastupitelském sboru nezbytná pro zdárné fungování parlamentní 

demokracie. Pokud nebyl na její názory v legislativním procesu brán žádný ohled, 

vytrácel se demokratický charakter politické diskuse a s ní i zájem vládních stran na 

informování, co se v republice odehrává a jaké jsou alternativy pro politické 

rozhodování.  

Přímým důsledkem vyloučení potenciální opozice z politického procesu bylo 

paradoxně vytvoření vlády velké koalice CDU/CSU a SPD v prosinci 1966. Vláda 

velké koalice měla přirozený zájem na udržení moci a z jejích programových rozdílů 

a názorů jednotlivých členů se staly pouhé intriky, občanům těžko srozumitelné. 

Politická oligarchie, jak Jaspers nazval politický systém Spolkové republiky 

Německo, tak ve velké koalici dosáhla svého naplnění. Tento systém sice podle něj 

nelze srovnávat s totalitním systémem vládnoucí komunistické strany v Německé 

demokratické republice, ale ani se systémem demokratickým, kde je možná cirkulace 

politických elit a vznik nových politických stran svobodně formulujících své názory a 

prosazující zájmy svých voličů v parlamentu. Politická oligarchie je podle Jasperse 

autoritativním způsobem vládnutí, ve kterém úzká politická elita uzurpuje moc, se 

kterou nakládá jako se svým vlastnictvím. Odvolává se přitom na legitimitu vzešlou 

ze svobodných voleb, které jsou však podle něj pouze periodicky se opakujícím 

přitakáním jejímu vlastnímu rozhodnutí o podobě zastupitelského sboru. Mezi 

charakteristiky politické oligarchie přesto patří potřeba odvolávat se na masy 

obyvatel, které rozhodly o jejím oprávnění vládnout. Těmto masám je však odepřeno 

právo na podstatné informace o tom, jak se ve skutečnosti rozhoduje, a namísto toho 

se před ně přichází s frázemi, udržují se v nevědomosti a emocích a jejich úsudek o 

věcech veřejných je tak ponecháván náhodě. Jaspersův text vzbudil ve Spolkové 
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republice Německo velké emoce a řadu negativních reakcí zpochybňujících i 

autorovu příčetnost. Na tyto výhrady Jaspers později odpověděl v práci nazvané 

„Die Antwort“.122    

Mezi kritiky západoněmeckého parlamentarismu vyniká nad jiné práce 

německého politologa italského původu Johannese Agnoliho z roku 1967 „Die 

Transformation der Demokratie“(„Proměna demokracie“). Agnoliho text je v německy 

mluvících státech označován za „bibli mimoparlamentní opozice“ 60. a 70. let 20. 

století. Agnoli byl od roku 1962 profesorem politologie na Institutu Otto Suhra na 

Svobodné univerzitě v Berlíně, kde také toto dílo napsal. Patřil vedle Wolfganga 

Abendrotha a Petera Brücknera mezi nejvýznamnější zastánce dialekticko-kritického 

přístupu ve společenských vědách vycházejícího z marxismu a mezi nejznámější 

kritiky zastupitelské demokracie. V tezích k dílu uveřejněných v berlínském 

studentském časopisu „Konturen“ v roce 1967 Agnoli připomněl zapomenutou radu 

významného italského státoprávního vědce a ekonoma Vilfreda Pareta udělenou 

Benito Mussolinimu v roce 1922 ohledně možných forem stabilizace parlamentního 

systému. Pareto tehdy řekl, že pro stabilitu je nejlépe zachovat existenci parlamentu, 

aby přetrvala iluze zvolených zástupců lidu, a skutečnou moc radil přesunout na 

úzkou skupinu nevolených politických elit123. Forma parlamentní demokracie tak 

bude podle Pareta formálně zachována, změní se však její obsah.124 

V západoevropské i v západoněmecké poválečné společnosti se podle Agnoliho 

objevil po ukončení druhé světové války problém, jak zachovat základní 

komponenty předválečného politického systému. Pro takový cíl se jevilo jako 

nejvhodnější takové uspořádání politických stran, které by neutralizovalo otevřené či 

skryté konflikty zájmových skupin ve společnosti kontrolou a integrací do vlastních 

                                                 
122 JASPERS, Karl. Antwort. Zur Kritik meiner Schrift Wohin treibt die Bundesrepublik? München: Piper 
Verlag, 1967. 
123 AGNOLI, Johannes. Thesen zur transformation der Demokratie. Konturen. Zeitschrift für Berliner 
Studenten. 1967. No. 31. 
Prof. Agnoli se v únoru 1968 zúčastnil kongresu k válce ve Vietnamu na Technické univerzitě 
v Berlíně, kde vystupoval v plénu spolu s Christianem Semmlerem z berlínské SDS a s Gastonem 
Salvatorem. „Vietnam Kongress“ doprovázely mohutné, až stotisícové demonstrace (např. před 
západoberlínskou radnicí ve čtvrti Schöneberg 21.2.1968 – symbolicky v místě projevu Johna 
Fitzgeralda Kennedyho při návštěvě Západního Berlína - západoberlínských občanů na podporu 
politiky Spojených států amerických).  
124 Agnoli navazuje na Paretovo dílo PARETO, Vilfredo. Trasformazione della democrazia. Milano: 
Corbaccio, 1921.  
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struktur. Agnoli zde připomíná Engelsovu myšlenku, že buržoazní republika je 

nejlepším společenským uspořádáním, protože mezi její základní atributy patří 

schopnost vtáhnout do politického procesu všechny společenské vrstvy obyvatelstva 

i s jejich zájmy a konflikty. Integrace všech občanů do politického a hospodářského 

systému republiky a jejich následná depolitizace garantují, že se z občanů stane 

manipulovatelná masa v kolbišti zájmů různých mocenských skupin. Podle 

Agnoliho tento proces není samoúčelný, ale má za cíl zachovat politickou a 

hospodářskou stabilitu státu. Na tomto místě lze uvést známý citát Jeana Bodina 

z roku 1566, který ve své práci „Projekt moderny“ uvádí český exilový vědec později 

působící taktéž na Svobodné univerzitě v Berlíně Bedřich Loewenstein: 

„Nezapomínejme, že účelem státu není svoboda, nýbrž regulovaný život.“125 Prostředkem 

k dosažení stability státu je podle Agnoliho rozpuštění společenských skupin 

zaměstnanců (Agnoli používá marxistický termín třída) do jednotlivých 

zaměstnaneckých kategorií administrativním rozhodnutím na spolkové úrovni. Ve 

společenském diskurzu se tak přestávalo hovořit o zaměstnancích a 

zaměstnavatelích, ale o jednotlivých profesních skupinách. Tím se podle Agnoliho 

vyloučila možnost vzniku masové (legislativou upravené) organizace třídy 

zaměstnanců, například jako komunistické strany. Rozdělení do profesních skupin na 

centrální administrativní úrovni a z toho plynoucí legislativa sice vedou 

k pluralitnější reprezentaci na zemské úrovni, ale proces transformace demokracie se 

odehrává i na úrovni centrálně spravovaných politických stran, které se odvracejí od 

své původní úlohy reprezentantů různých zájmových a profesních skupin a stávají se 

organizovanými politickými skupinami nabízejícími pro každého něco. Odklon od 

politické ideologie tak politické strany přirozeně sbližuje a nakonec se stávají 

skutečnými nositeli státní moci. Podle Agnoliho dochází v parlamentní demokracii 

k formalizaci pluralitního stranického systému, který již neodpovídá ideálům, na 

kterých byl založen. Politické strany s největším počtem poslaneckých mandátů se 

začínají svými programy sbližovat a jsou připravené zahrnout do své struktury 

jakékoli společenské skupiny obyvatel.  

                                                 
125 LOEWENSTEIN, Bedřich. Projekt moderny. Praha: Oikoymenh, 1995 dle klasického díla Jeana 
Bodina Les Six Livres de la République vydaného v roce 1576 v Paříži a dodnes považovaného za 
nejvýznamnější dílo politické filozofie 16. století.  
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Podle Agnoliho mají politické strany zájem na zachování výše popsaného 

systému z toho důvodu, že je pro ně finančně výhodný. Politické elity tvoří zvláštní 

politickou třídu, která již nereprezentuje zájmy jednotlivých společenských skupin, 

na které se ve svých programech odvolává, ale pouze v pravidelných cyklech 

reprodukuje imaginární póly politického myšlení (pravice versus levice) 

s vyloučením těch skupin obyvatel, které mají zájem na změně politického systému. 

Zde Agnoli uvádí příklad rozhodnutí Spolkového ústavního soudu o zákazu činnosti 

Komunistické strany Německa (KPD) v roce 1956 a o zákazu činnosti Německé říšské 

strany (DRP) v roce 1965. Cirkulace politických elit mezi politickými stranami 

zastoupenými ve Spolkovém sněmu podle něj zase vypovídá o iluzi politické 

plurality a politického boje o moc v zastupitelské demokracii, protože politické elity 

tvoří ve skutečnosti jeden celek. Složení vládní koalice podle Agnoliho nehraje 

v systému politické oligarchie, jak nazývá parlamentní demokracii ve Spolkové 

republice, žádnou roli, protože v jejím rámci může dojít ke spolupráci kohokoli 

s kýmkoli. Etablované politické strany ve Spolkovém sněmu tak vlastně tvoří stranu 

jedinou. Podle Agnoliho představuje Spolkový sněm fikci zastupitelského sboru, a 

tedy fikci politické svobody a reprezentace občanů republiky.        

Z těchto myšlenek Agnoli vyvozuje závěr týkající se celého systému 

parlamentní demokracie ve Spolkové republice Německo, kdy je podle něho 

Spolkový sněm orgánem, který pouze zveřejňuje rozhodnutí, ke kterým došel aparát 

politické oligarchie spolu s dalšími významnými společenskými skupinami (tam 

počítá tradiční církve a velké výrobní a obchodní společnosti). Jelikož listiny 

kandidátů do voleb na zemské i spolkové úrovni sestavují stranická grémia a voliči je 

pouze potvrzují ve volbách (bez možnosti jednotlivé kandidáty z listin vyškrtávat či 

je v průběhu legislativního období odvolávat), je parlament skutečným 

reprezentantem pouze těchto politických elit (politické oligarchie). Završuje se tak 

proces, který Agnoli nazval involucí parlamentarismu. 126 

Tomuto procesu se nemůže vyhnout žádná politická strana, dokonce ani 

taková, která by se zrodila z občanské iniciativy na obnovu demokratických procesů. 

V tomto momentu Agnoli vidí základ pro novou politiku obnovy demokratických 

                                                 
126 AGNOLI, ibidem. 
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společenských procesů, která však nutně musí začít mimo parlament. Takové 

mimoparlamentní hnutí (mimoparlamentní opozice – později uváděná pod zkratkou 

APO – Ausserparlamentarische Opposition) by si měla vzít za svou obhajobu 

lidských a občanských práv podle Základního zákona, schváleného Spolkovým 

sněmem v roce 1949. V roce 1967 však podle něj byl daleko pravděpodobnější takový 

vývoj, že politické strany nezvládnou integraci jednotlivých společenských vrstev 

obyvatel a jejich depolitizaci a společnost se bude dezintegrovat. To Agnoli chápal 

jako první krok k obnovení skutečně demokratických společenských poměrů, jak je 

měli na mysli autoři Základního zákona.  

Z textů Jasperse a Agnoliho je zřejmé, jak zásadně se ve 2. polovině 60. let 20. 

století změnil diskurz ve společenských vědách. Myšlenky, nesmlouvavě kritizující 

západoněmecký parlamentarismus, které byly až na výjimky v západoněmeckých 

společenských vědách ještě v 50. letech 20. století naprosto nevídané, se najednou 

zdály být dominující ve veřejném prostoru i mezi paradigmaty společenských věd. 

Kriticko-dialektický přístup reprezentovaný těmito mysliteli měl význam pro 

zahájení skutečně pluralitní diskuse bez jakýchkoli společenských tabu, která 

ovládala společenské vědy při výuce o základních principech fungování parlamentní 

zastupitelské demokracie a o struktuře státních institucí v předchozím období. 

Pokud bychom měli odpovědět na otázku, zda kritické vypořádání se s pojetím 

západoněmecké Demokratiewissenschaft přispělo k demokratizaci veřejného mínění a 

politiky ve Spolkové republice Německo před rokem 1990, pak by byla odpověď 

jednoznačně kladná, avšak s výhradou, že tento modernizační příspěvek byl ve 

veřejném diskurzu nutně omezován hrozbou systému vládnoucí komunistické 

strany v Německé demokratické republice úzce svázané s politickým režimem 

Sovětského svazu. Odklon od normativně-ontologického přístupu tak lze chápat jako 

nevyhnutelný krok k modernizaci západoněmeckých společenských věd o soudobé 

společnosti.  
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3.4       „Formovaná společnost“ versus „totální odmítání“  

 

Na konci 50. let dvacátého století přirovnal mladý západoněmecký politolog 

Wilhelm Hennis západoněmeckou společnost k fotbalovému hřišti, kde diváci pouze 

fandí, ale do hry nijak nezasahují.127 Spolková republika Německo od svého založení 

v roce 1949 vystupovala jako liberální a demokratický stát. Mezi ústřední myšlenky 

určující její podobu patřila idea formované společnosti (Formierte Gesellschaft) zrozená 

na konci 50. let dvacátého století v okolí tehdejšího spolkového ministra financí a 

budoucího spolkového kancléře Ludwiga Erharda128. Základem tohoto 

společenského konceptu byly myšlenky navazující na německou „bürgerlichkeit“ 19. 

století, která se snažila smazávat rozdíly mezi jednotlivými vrstvami obyvatel. To se 

odehrávalo na dvou úrovních: na té oficiální byly ze západoněmecké legislativy 

odstraněny všechny odkazy na jednotlivé etablované vrstvy (či tehdy hojně 

používaný marxistický termín třídy) obyvatelstva. Na té neoficiální byla za 

společenský ideál nově označena tzv. střední třída, podle které se později začala celá 

západoněmecká společnost označovat jako Mittelstandsgesellschaft („středostavovská 

společnost“)129. Neznamená to však, že by tato nová, německé společnosti nyní 

dominující, třída byla v očích autorů myšlenek o formované společnosti zbavena 

liberálních ideálů německé buržoazie z doby císařství. Tyto ideály západoněmecký 

stát opakovaně vyzdvihoval jako základ pro novou a dobře fungující společnost, 

avšak bez toho, že by měly přímou souvislost s nějakou ideologií, ať už se 

socialismem či s liberalismem. Nová západoněmecká společnost se měla orientovat 

hlavně na hospodářský výkon s pomocí výhradně technicistního rozhodování 

oproštěného od jakékoli ideologie. Spolková vláda zdůrazňovala, že charakter 

německé společnosti a německého parlamentarismu se po druhé světové válce 

proměnil, a proto nadále nelze nechat proti sobě volně působit různé zájmové 

skupiny, což vedlo k tragickému konci Výmarské republiky. V nových historických 

souvislostech (Spolková republika Německo měla na svém území vojenské základny 

                                                 
127 K problému politické legitimity viz HENNIS, Wilhelm. Politikwissenschaftliche Abhandlungen. 
Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2000, str. 250 a další. 
128 HAHN, Manfred. Faschismus in verändertem Aufzug? Das Argument. Heft 48, 1968, pp. 300-308. 
129 Srovnej např. SCHELSKY, Helmut. Die radikale Linke von 1945 bis zur Gegenwart. Berlin: Colloquium 
Verlag, 1969. 
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cizích států) bylo potřeba zaměřit pozornost státu na utváření politicky otevřené, 

hospodářsky silné a technicky pokročilé společnosti.130  

Koncept formované společnosti, kde všichni občané republiky táhnou za jeden 

provaz bez ideologických konfliktů, však byl trnem v oku aktivistům a teoretikům 

studentského protestního hnutí. Ideologie pro ně byla základem přístupu k 

poválečnému světu. Soudobou společnost interpretovali s pomocí ideologických 

termínů a chtěli ji podle nich radikálně měnit. Tím však naráželi na zájmy 

etablovaných politických a hospodářských elit Spolkové republiky Německo. Cílem 

konceptu formované společnosti Ludwiga Erharda a jeho spolupracovníků byla 

politická a hospodářská stabilita. Autoři tohoto konceptu viděli východisko z hrozeb 

a úskalí moderní společnosti v odvrácení se od ideologií, které měly pro Německo 

v minulosti zničující důsledky. Na tom se na konci šedesátých let shodla nejen 

Křesťanskodemokratická unie (CDU), ale i Sociálnědemokratická strana Německa 

(SPD). V programu z Bad Godesbergu na konci 50. let se SPD zřekla marxismu (což 

vedlo k rozkolu s její mládežnickou organizací) a přiklonila se k myšlence občanské 

společnosti. Jeden z autorů badgodesberského programu, významný 

sociálnědemokratický politik Herbert Wehner, tehdy uvedl, že sociální demokraté 

jsou stejně jako křesťanští demokraté občané republiky. Chtěl tak vyjádřit, že 

Sociálnědemokratická strana Německa neusiluje o začlenění Spolkové republiky 

Německo do sovětské mocenské sféry vlivu, jak se mohlo některým konzervativním 

kritikům zdát z jejího poválečného programu postaveného na marxismu. Stejně jako 

křesťanskodemokratická strana se snažila o integraci Spolkové republiky Německo 

do západoevropských a transatlantických struktur a byla připravena se s touto 

stranou v budoucnosti dělit o moc.  

Pro studentské protestní hnutí byla politika SPD po sjezdu v Bad Godesbergu 

(1959) důvodem pro rozchod s touto stranou. Její mládežnická organizace, 

Socialistický svaz německého studentstva (SDS – Sozialistischer Deutscher 

Studentenbund), se záhy začala radikalizovat. Rozchod SPD s SDS v roce 1961 měl 

dramatický průběh a zanechal nesmazatelnou stopu na vztahu protestujících 

                                                 
130 HORN, Klaus. Formierte Gesellschaft als kolektive Infantilität. Das Argument. Heft 1, 1967, str. 26-
41. 
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studentů k politickému systému státu.131 Hlavním důvodem pro odpor studentů byl 

oficiální odklon od ideologie a přechod k praxi každodenní společnosti výkonu 

založené na technicistním rozhodování. Přispěl k tomu i fakt, že SPD začala chápat 

budoucnost Spolkové republiky Německo jako neodvratně spojenou se západními 

spojenci, a to nejen institucionálně na úrovni mezinárodních organizací (EHS, NATO 

a další), ale také duchovně a kulturně. To její reprezentace chápala jako nutnost po 

ukončení válečného konfliktu dosud nevídaných rozměrů a při vědomí nebezpečí 

sovětského totalitarismu.  

 

 

3.5     Radikální reakce na formovanou společnost: Frakce Rudé armády (RAF) a    

           další teroristické skupiny 

 

Příslovečnou poslední kapkou do poháru neochoty rebelujících studentů 

přijmout nový politický systém bylo vytvoření velké vládní koalice CDU a SPD 

v roce 1966. Novým kancléřem se stal bývalý člen NSDAP Kurt Georg Kiesinger. 

Roky 1967 až 1970 byly převratné pro dějiny studentského protestního hnutí a pro 

počátky RAF. Prvním významným aktem teroru byl žhářský útok na obchodní dům 

ve Frankfurtu nad Mohanem inspirovaný předchozí devastující katastrofou v 

obchodním domě v Bruselu, kde probíhala výstava amerického zboží a kde zahynuly 

stovky lidí (tuto katastrofu se nikdy nepodařilo zcela objasnit). Jen proto, že byl 

žhářský útok proveden v noci, nebyly ve Frankfurtu žádné oběti na životech ani 

zranění a materiální škody nebyly veliké. Z následného procesu se žháři (a 

budoucími teroristy organizovanými v RAF) bylo zřejmé, že se objevila nová 

generace radikálů, jejíž životní pocit se tehdy označoval souslovím totální odmítání 

(Totale Verweigerung)132. Tato nejradikálnější část protestního hnutí se zcela přestala 

                                                 
131 FICHTER, Tilman; LOENNENDONKER, Siegward. Kleine Geschichte des SDS. Der Sozialistische 
Deutsche Studentenbund von 1946 bis zur Selbstauflösung. Berlin: Rotbuch Verlag 1977. Dostupné 
z internetu  http://web.fu-berlin.de/APO-archiv/Online/SDS-Gesch.htm str. 55 a další (cit. dne 7. 
června 2015). 
132 Podle VESPER, Bernward. Die Reise. Romanessay. Erfstadt: Area Verlag, 2005. 
Archivní dokumenty k RAF lze studovat např. na internetové stránce  http://rafinfo.de/ nebo vydané 
souhrnně nakladatelstvím ID Verlag v Berlíně. ID Verlag (Hrsg.) Texte und Materialien zur Geschichte 
der RAF. Berlin: ID Verlag, 1997. 
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identifikovat se západoněmeckou společností, odmítala ji jako celek a politický vývoj 

po roce 1945 považovala za naprosto zavrženíhodný. To, co myslitelé v okolí 

Ludwiga Erharda považovali za úspěšnou společnost či později za zdařilou 

demokracii, tito radikálové považovali za nedemokratickou fašizující společnost, 

která nedávala žádný prostor pro společenskou ani pro politickou participaci. 

Západoněmecký parlamentarismus byl podle nich pouhou přetvářkou zakrývající 

skutečné mocenské mechanismy v nevoleném státním aparátu. Stát se v jejich očích 

snažil neutralizovat společenské konflikty tím, že se pokoušel vtáhnout široké vrstvy 

obyvatelstva do úspěšného procesu hospodářské rekonstrukce. Jedním 

z předvolebních hesel CDU v padesátých letech 20. století bylo: Žádné experimenty 

(„Keine Experimente“), později před volbami v roce 1966: Svoboda místo socialismu 

(„Freiheit statt Sozialismus“). Společenským ideálem měla být středostavovská rodina, 

která netrpí nezaměstnaností, vlastní rodinný dům a automobil a užívá poválečné 

prosperity. Rebelující studenti i pozdější teroristé byli podle zastánců těchto ideálů 

pouze převodovou pákou východoberlínského režimu úzce spojeného s totalitním 

režimem v Sovětského svazu.       

Ačkoli se podle sociologa Helmuta Schelskyho ze západoněmecké společnosti 

stávala nivelizovaná středostavovská společnost („Nivellierte 

Mittelstandsgesellschaft“), která byla později považovaná za vzorný příklad fungující 

demokratické společnosti, pro protestující studenty konce 60. let a členy teroristické 

RAF sedmdesátých a osmdesátých let byla společenská realita zcela jiná. 

Západoněmecký parlamentarismus podle nich pouze „kamufloval“ skutečnost, že se 

jedná o nedemokratickou společnost. Spolkový sněm byl podle nich pouze orgánem, 

který zveřejňoval rozhodnutí přijatá nevoleným státním aparátem (viz Jaspersovy a 

Agnoliho myšlenky výše). Zda díla těchto myslitelů patřila mezi pravidelnou četbu 

radikálních studentů či členů RAF, se lze jen domnívat. Informovanost o problémech 

západoněmeckého parlamentarismu a očekávání členů těchto hnutí můžeme dnes už 

jenom odhadovat z jejich literárních pozůstalostí či audio a videozáznamů jejich 

prohlášení. Dodnes vycházejí v Německu paměti bývalých radikálních studentů a 
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členů RAF133, ale úplný obraz o jejich motivaci si lze udělat jen ze souboru písemných 

pozůstalostí, výpovědí samotných aktérů a dobových záznamů o jejich činech.  

Nahlédneme-li do literárních pozůstalostí členů RAF či do děl osob, které 

s touto teroristickou skupinou sympatizovaly, zjistíme, že základní příčinou jejich 

činů bylo přesvědčení o nemožnosti skutečné participace na utváření podoby 

západoněmecké společnosti. Vědomí nemožnosti změnit společenské poměry navíc 

umocňovala historická zátěž čerstvé zkušenosti s totalitním režimem. Ačkoli někteří 

autoři (např. Michael Baumann134 či Bernward Vesper135) pocházeli z odlišného 

rodinného prostředí než většina aktérů studentského protestního hnutí, byla jejich 

životní situace ovlivněna poválečným společenským marasmem a všudypřítomnými 

vysokými ztrátami na životech. Historická zátěž německé poválečné společnosti byla 

jednou z hlavních motivací pro zahájení a nakonec i pro ukončení jejich teroristické 

činnosti. S jistou nadsázkou lze říci, že délka působení RAF odpovídala délce 

společenské stabilizace Spolkové republiky Německo po ukončení poválečné 

rekonstrukce. Ačkoli je třeba hledat historické kořeny činnosti RAF v totalitní 

minulosti Německa a v nezvládnuté modernizaci, bylo by omylem se domnívat, že 

právě modernizace jako vědomí přechodu mezi tradiční společností a dosud 

nejasnou budoucností (provázené výrazně zrychleným technickým pokrokem) 

započala v Německu až po druhé světové válce. Ve spisu Bedřicha Loewensteina 

„Projekt moderny“136 jsou popsány první modernizační projevy už v maloměstské 

německé společnosti 18. století. Významný německý režisér Alexander Kluge je 

nacházel ve století devatenáctém, kdy na základě žádosti pruského ministra školství 

měly německé univerzity směřovat výuku především k teoretickým znalostem než 

k praktickým dovednostem. Tento přístup vycházel nejen z ideálů středověké 

univerzity, ale hlavně z obavy, aby mladá německá univerzitně vzdělaná generace 

neinklinovala k praktickým (tj. rychlým) revolučním společenským změnám. 

Orientace na teoretické vzdělání, které mělo mladé německé intelektuály duševně 
                                                 
133  Srovnej např. BUHMANN, Inga. Ich habe mir eine Geschichte geschrieben. Frankfurt/M.: 1983.  
SCHWARZER, Alice. So fing es an. München: 1983. 
GOETZ, Aly. Unser Kampf 1968 - ein irritierter Blick zurück. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag,   
2008. 
134  Např. BAUMANN, Michael. Wie alles anfing. München: 1975. 
135  VESPER, ibidem. 
136  LOEWENSTEIN, Bedřich. Projekt moderny. Praha: Oikoymenh, 1995. 
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pacifikovat, se paradoxně podle Klugeho ukázala jako zásadní přelom v přístupu 

k realitě, a to s důsledky trvajícími až do poloviny dvacátého století. Teorie tak 

z praktických a dobově politických důvodů zvítězila nad praxí, což ovšem mělo 

podle Klugeho dalekosáhlé důsledky, o kterých tehdy neměl nikdo tušení. Mladé 

generace německých intelektuálů byly od té doby programovány na teoreticko-

historické přijímání společenské reality, což vedlo nakonec k orientaci na teorie, které 

se snažily reálný svět se všemi jeho přednostmi i zápory vtěsnat do představ o 

ideální společnosti.137  

Modernizaci německé společnosti lze chápat nejen jako technický pokrok a 

širší společenské a institucionální změny, ale hlavně jako změny v přístupu ke 

společenské realitě. Ty souvisely nejen s praktickými potřebami pruského a později 

německého státu, ale i s proměnou chápání času vymezeného pro společenský vývoj 

(zrychlené vnímání času a potřeby společenských změn v souvislosti s překotným 

technickým pokrokem) a s odklonem od náboženské víry umocněným 

přetrvávajícím rozkolem v církvi. Ústřední roli v tomto odklonu od reality a víry 

sehrály ozbrojené konflikty. Teoretické koncepty vykreslující ideální společnosti se 

po každém z těchto konfliktů zdály být vhodným východiskem z tragické reality a 

neutěšeného stavu společnosti. Kdo se k takovým teoretickým konceptům 

nepřiklonil, musel se stát nutně v očích tehdejších vzdělanců a tváří v tvář 

bezprostředně zničenému světu zpátečníkem a představoval reakci, která 

v poválečném světě už neměla co pohledávat. Teoretické koncepty společnosti bez 

odcizení a nespravedlnosti musely rovněž narážet na realitu kontinuity 

předválečných, válečných i poválečných západoněmeckých politicko-hospodářských 

elit.  

Nabíledni byla otázka, co může přivést válkou zbídačené masy obyvatelstva 

střední Evropy k zájmu o nové teoretické koncepty spravedlivého společenského 

uspořádání bez odcizení a útlaku. Podle Alexandra Klugeho, který vedl rozhovor na 

toto téma se západoberlínským studentským časopisem Konkret Extra v roce 1968138, 

to musela být teorie natolik radikální, aby přesvědčila o nutnosti své realizace 

                                                 
137 „Gewisse Positionen der Liebe zur Kunst“ Interview mit Alexander Kluge von Klaus Lackschéwitz, 
Konkret Extra, 1968, s. 50-53.   
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rozsáhlé vrstvy válkou zbídačeného obyvatelstva. Za radikální považovali Kluge a 

jeho vrstevníci (bylo mu tehdy 36 let) takový program, který by vycházel ze 

skutečnosti a nikoli z domněnek o ní, jak tomu bylo u jejich názorových vrstevníků 

v císařském Německu, program, který by byl realizovatelný ve stávajících 

historických souvislostech a který by byl odpovědí na hlad po společenských 

změnách. Základní podmínkou pro úspěch takového programu byla forma, kterou 

měl být představen masám obyvatel. Snaha vysvětlit válkou zničené společnosti 

společenský projekt pro budoucnost se ostatně ukázala jako problém pro všechny, 

kdo se o něco takového v poválečné západoněmecké společnosti pokusili – ať už to 

byl projekt sociálně tržního hospodářství a následně formované společnosti139 Ludwiga 

Erharda či revoluční změny v pojetí studentského protestního hnutí a později RAF.   

 

3.6       Násilí: slepá ulička na konci uzavřeného kruhu formované společnosti 

 

Radikální studentské skupiny (a později RAF) vycházely z prací teoretiků, 

které byly nesrozumitelné intelektuálům i masám pracujících, na které se 

orientovaly. Jazyk teoretiků studentského protestního hnutí byl nesrozumitelný i 

studentům vysokých škol. Svědčí o tom například audiozáznamy z přednášek 

předního představitele Frankfurtské školy Theodora Adorna zaznamenávající 

rozruch mezi studenty po každém dlouhém a nesrozumitelném souvětí, které 

profesor Adorno použil. Podle kritiků studentského protestního hnutí byla 

neschopnost sdělit hlavní koncepty zamýšlené společenské změny důkazem, že ještě 

nenastaly podmínky pro takovou změnu.140 Příslovečná jiskra pro pochopení, co je 

třeba dělat, nemohla přeskočit, protože texty a prohlášení studentských vůdců se 

rozcházely s  vnímáním reality většiny obyvatel. Jinými slovy to vyjádřil Ralf 

Dahrendorf, v Německu narozený a ve Velké Británii vzdělaný liberální 

západoněmecký intelektuál a politik, když prohlásil, že situace západoněmecké 
                                                 
139 Podle Die Formierte Gesellschaft. Ludwig Erhards Gedanken zur politischen Ordnung Deutschlands. Bonn: 
Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 1966. Úvod k publikaci, která je přehledem textů o 
konceptu „formované společnosti“. 
140 SCHARLOTH, Joachim. Revolution der Sprache? Die Sprache der 68er. Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2008. Dostupné z internetu: 
http://www.bpb.de/themen/WYC9WT,0,Revolution_der_Sprache.html  (cit. dne 7. června 2015). 
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společnosti po poválečné rekonstrukci nenasvědčuje tomu, že by bylo možné 

úspěšně provést revoluci, jak o ní snili vůdci studentského protestního hnutí a 

později členové teroristické RAF. Ve Spolkové republice Německo ani v jiných 

západoevropských státech nebyla revoluční situace, revoluční myšlenky tedy 

nemohly najít odezvu v širokých vrstvách obyvatel. Odezvu však našly mezi mladou 

a vzdělanou generací, která hledala uplatnění a životní smysl v poválečné 

společnosti, kdy se německý stát musel vyrovnávat s historickou zátěží totalitní 

minulosti a stál na pokraji prvních hospodářských těžkostí souvisejících s klesající 

poptávkou po ukončené poválečné rekonstrukci.  

Představitelé studentského protestní hnutí ve Spolkové republice Německo se 

v 60. letech 20. století intenzivně zabývali teorií násilí ve společnosti. Na diskusi o 

násilí lze ukázat, jaký význam mělo myšlenkové zázemí západoněmeckého hnutí a 

jeho příznivců pro teroristické skupiny. Radikální studenti považovali násilí za 

hlavní instrument státní moci. Byli ovlivněni Leninovou myšlenkou, že stát je 

výkonem násilí jedné třídy nad třídami ostatními. Často také poukazovali na 

personální kontinuitu hospodářských a politických elit západoněmeckého státu 

s nacistickým režimem. Jako jediné východisko pro obranu demokratických 

společenských a politických poměrů zakotvených v Základním zákoně z roku 1949 

viděli použití násilí proti představitelům politické a hospodářské moci. Zaměřili se 

nejprve na tiskárny a distribuční prostory závodů bulvárního tisku, který obviňovali 

ze spolupráce se západoněmeckými post-nacistickými elitami. Nejznámější deník, 

bulvární Bild Zeitung, se pro ně stal příkladem poválečného vývoje, který považovali 

za neblahý a odporující ideálům o spravedlivé společnosti.141  

Změna v přístupu západoněmeckých studentů k násilí ve veřejném prostoru 

nastala po smrtelném útoku na studenta germanistiky na Svobodné univerzitě 

v Berlíně Benno Ohnesorga při příležitosti návštěvy perského šáha Rezi Pahlávího v 

Západním Berlíně (poté, co s chotí přicestoval z návštěvy Československa). To se 

projevilo hlavně v západoberlínských a frankfurtských studentských časopisech. 

Dalším významným momentem pro postoj rebelujících studentů k násilí bylo 

                                                 
141 GLASER, Hermann. Radikalität und Scheinradikalität. Zur Sozialpsychologie des jugendlichen Protests. 
München: 1970, str. 32  a další. 
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zadržení a uvalení vyšetřovací vazby na známého představitele antiautoritářského 

křídla západoberlínského protestního hnutí Fritze Teufela a na advokáta zadržených 

studentů Horsta Mahlera v Berlíně – Moabitu.142  

Vedle těchto událostí měl pro vnímání potřeby násilí jako instrumentu 

společenské změny význam hlavně konflikt ve Vietnamu.143 Západoberlínské i 

západoněmecké noviny, časopisy a televize přinášely každodenně zprávy a záběry 

z bojů, referovaly o počtech zabitých a vážně zraněných, o masakrech civilního 

obyvatelstva a o pokračujícím plošném bombardování Vietnamu americkou 

armádou. Řada předních představitelů i řadových členů studentského protestního 

hnutí došla pod dojmem těchto záběrů a zpráv k závěru, že stejná americká armáda, 

která osvobodila Německo od nacismu, se nyní na druhém konci planety dopouští 

genocidy a podporuje nedemokratické režimy. Z tohoto vědomí se poprvé zrodila 

myšlenka potřeby násilí proti lidem, kteří podporují válečný postup Spojených států 

amerických ve Vietnamu. Někteří radikální studenti dokonce přišli s myšlenkou 

přenesení zážitku bombardovaného Vietnamu do Evropy. Když v roce 1967 došlo ke 

zmiňované explozi v obchodním domě v Bruselu, kde zemřelo několik stovek lidí, a 

v roce 1968 byl proveden žhářský útok na obchodní dům ve Frankfurtu nad 

Mohanem, který se obešel bez obětí, interpretovali to někteří západoněmečtí 

radikálové a jejich sympatizanti tak, že se konečně podařilo přenést zážitek utrpení 

z bombardovaného Vietnamu do Evropy. Byl podle nich nejvyšší čas, aby obchodní 

domy začaly hořet také ve Spolkové republice Německo. Žhářský útok na obchodní 

dům ve Frankfurtu nad Mohanem byl jejich odpovědí na tuto výzvu.  

Reakce některých radikálních studentů a intelektuálů na bruselskou tragédii 

vyvolala rozhořčení na západoněmecké politické scéně a odpor většiny obyvatel, což 

přispělo k dalšímu odcizení mezi částí rebelujících studentů přiklánějících se k násilí 

a většinou obyvatel. Pokračující diskuse vedly k odhodlanějšímu příklonu části 

studentského protestního hnutí k násilí. Iniciačním momentem pro příklon studentů 

                                                 
142 Dobový přehled o názorech na téma „násilí“ viz BRÜCKNER, Peter. Über die Gewalt: Sechs Aufsätze 
zur Rolle der Gewalt in der Entstehung und Zerstörung sozialer Systeme. Berlin: Wagenbach Verlag, 1979. 
143 O přístupu studentského protestního hnutí k válce ve Vietnamu pojednává např. práce 
HORLEMANN, Jürgen; GAENG, Peter. Vietnam. Genesis eines Konflikts. Frankfurt/M.: Suhrkamp 
Verlag, 1966. 
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k násilí, který nadlouho poznamenal celé studentské protestní hnutí, bylo zavraždění 

studenta Benno Ohnesorga, který se paradoxně demonstrace proti návštěvě perského 

šáha v Západním Berlíně vůbec neúčastnil.144 Jedná se o dodnes neobjasněný čin 

příslušníka západoberlínské neuniformované policie (jak se později ukázalo, i 

spolupracovníka východoněmeckého Ministerstva státní bezpečnosti) Karl-Heinz 

Kurrase. Soudní procesy s Kurrasem související s jeho tehdejším činem pokračují 

v Berlíně dodnes. Rebelující studenti nebyli po této tragické události schopni 

pochopit, že pachatel činu zůstal bez trestu. Došli k závěru, že stát začal fyzicky 

likvidovat své odpůrce. Od tohoto závěru už byl pouze krok k úvaze, že proti násilí 

státu je třeba se bránit taktéž násilím.  

Jednou z prvních vyznavaček potřeby bránit se proti státu násilím byla Ulrike 

Meinhofová, šéfredaktorka populárního západoněmeckého časopisu Konkret, který 

v 60. letech 20. století předkládal mladým německým čtenářům atraktivní kombinaci 

politických reportáží a článků o kontroverzních tématech. Jak později napsala 

v knize „So macht Kommunismus Spass“145 její dcera Bettina, časopis Konkret získával 

pravidelnou finanční podporu z bývalé Německé demokratické republiky. 

Meinhofová se později stala spolu s Horstem Mahlerem, nedávno nařčeným ze 

spolupráce s východoněmeckým Ministerstvem státní bezpečnosti, zakládající 

členkou RAF.  

Prvním významným projevem ochoty studentských rebelů sáhnout k násilí 

proti lidem byla bitva s policejními pořádkovými jednotkami v ulici Tegeler Weg 

v západoberlínské čtvrti Moabit v roce 1967, kde byl ve vyšetřovací vazbě zadržován 

Fritz Teufel. Intenzita a radikalita útoků proti policii získala během této pouliční 

bitvy novou kvalitu, která do té doby neměla obdobu. Zatímco při předchozích 

demonstracích šlo hlavně o šarvátky, strkanice, vykřikování hesel a metání vajíček, 

rajčat, případně lahví od piva, tentokrát se studentští rebelové uchýlili k házení 

dlažebních kostek a betonových kvádrů přímo na lehce ozbrojené příslušníky 

                                                 
144 K příčinám studentského hnutí a levicového radikalismu viz přehledová práce FELS, Bernard. Der 
Ursprung der 68er. Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der Studentenrevolte und der RAF. Bonn: 1998. 
145 ROEHL, Bettina. So macht Kommunismus Spass. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2005, str. 59 a další.  
K tématu financování časopisu Konkret z NDR též kniha vzpomínek otce Bettiny Roehl a partnera 
Ulrike Mainhofové ROEHL, Klaus Rainer. Fünf Finger sind keine Faust. Köln: Kiepenheuer und Witsch, 
1974. 
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policejního sboru. Výsledkem bitvy na Tegeler Weg byla řada těžce zraněných a jen 

zázrakem nikdo nepřišel o život.  

Radikální studenti a později i RAF a další teroristické organizace chápaly 

ozbrojený boj proti takové společnosti jako oprávněné úsilí o zničení autoritativních 

poměrů a o vytvoření úplně nové společenské a kulturní reality. Přetrvávání 

stávajícího politického a hospodářského uspořádání podle nich nemělo žádný 

význam, jenom snad ten, že zůstávala zachována hospodářská a politická moc 

předválečných a válečných kapitalistických a nacistických elit. Koncept formované 

společnosti pro ně byl neomarxismem naruby, neboli pokusem zakonzervovat 

stávající mocenské vztahy v nových poválečných podmínkách.  

 

3.7       Informovaná společnost a osvěta: cesta ven ze slepé uličky násilí 

 

Názory RAF se v tomto bodě překvapivě shodují s myšlenkami jednoho 

z nejvýznamnějších vůdců studentského protestního hnutí v Západním Berlíně a ve 

Spolkové republice Německo Rudolfa Dutschkeho, které uvedl v rozhovoru 

s Güntherem Gaussem v pořadu západoněmecké televize ZDF „Zu Protokoll“146 

v roce 1967. Pro mimořádný úspěch tento rozhovor vyšel později ve Spolkové 

republice Německo také časopisecky a knižně. Dutschke tehdy prohlásil, že 

materiální podmínky pozdně-kapitalistické společnosti (tak tehdy protestující 

studenti označovali společenskou realitu Spolkové republiky Německo) již umožňují 

vytvořit nový typ společnosti bez války, útisku a vykořisťování. Bylo to podle něj 

možné díky technickému pokroku západních společností, které už několik let po 

ukončení 2. světové války produkovaly opět tolik výrobků jako před válkou a 

dokázaly bez potíží uživit své vlastní obyvatelstvo. Z obavy o zisk a ztrátu politické 

moci se však západoevropské hospodářské a mocenské elity podle Dutschkeho 

rozhodly předválečný typ společnosti zachovat a nadále udržovat obyvatelstvo 

s pomocí masových médií v nevědomosti a iluzích o tom, jak soudobá společnost 

skutečně funguje.  

                                                 
146 Dostupné z internetu  http://www.youtube.com Rudi Dutschke: Zu Protokoll (cit. dne 21.4.2011). 
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Jedním ze způsobů, jak tuto situaci narušit, byla podle Dutschkeho osvěta, 

kterou si vzalo za cíl studentské protestní hnutí. Cílem této osvěty bylo vytvořit 

kritické veřejné mínění, které se nenechá manipulovat politickými elitami ani médii a 

samo dospěje k myšlence, že je potřeba revoluce. Osvěta měla podle Dutschkeho 

probíhat hlavně v tištěných médiích (kritičtí intelektuálové tehdy založili řadu 

nových časopisů), při demonstracích a pomocí veřejných prohlášení k aktuálním 

problémům a zakládáním paralelních univerzit podle amerického vzoru, kde si 

studenti sami utvářeli studijní programy a zvali k přednáškám osobnosti, které byly 

nakloněné jejich programu. Nezbytným předpokladem pro úspěch takových snah o 

osvětu byla spolupráce s manuálně pracujícími, která se však ve Spolkové republice 

na rozdíl od Francie (Francie měla na rozdíl od Spolkové republiky Německo 

tradiční dělnické hnutí) nepodařila. Západoněmecké studentské protestní hnutí 

zůstalo ve svých snahách o proměnu společnosti osamocené a bez podpory 

obyvatelstva, které na snahy o změnu společnosti v marxistickém duchu pohlíželo 

kriticky z obav před vývojem jako v Německé demokratické republice. Poté, co 

ztroskotal pokus o sblížení s pracujícími, nedošlo k očekávané vysokoškolské 

reformě a Spolkový sněm schválil tzv. mimořádné zákony (Notstandsgesetze), které 

byly souborem opatření v případě mimořádných událostí, studentské protestní hnutí 

se rozpadlo do různých znesvářených skupinek marxistického střihu, které se začaly 

rychle radikalizovat. Malá část nejradikálnějších aktivistů poté přešla do ilegality 

teroristických skupin. Větší část protestujících studentů se odklonila od snah změnit 

společnost jako celek a pod dojmem vojenského ukončení experimentu s reformním 

socialismem v Československu v druhé polovině 60. let se uchýlila k úsilí o 

emancipaci různých životních forem a k boji za lidská práva hlavně v tzv. třetím 

světě. Značná část radikálních studentů v těchto letech vstoupila do 

Sociálnědemokratické strany Německa. 
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4.         Proměna životního stylu a hodnot 
 
 

Proměnu životního stylu mladé západoněmecké generace na konci 60. let 

dvacátého století lze ukázat na příkladu veletrhu pro mladé „Teenage Fair 1969“, 

který se konal od 23. do 31. srpna 1969 v Düsseldorfu. Hudební festival a trh se 

zbožím pro mládež přilákal více jak 300 000 návštěvníků a představoval se jako 

výkladní skříň konzumu. Řada reklam a výrobků na veletrhu pracovala s motivy 

studentské revolty – například s portréty Marxe, Dutschkeho či Ernesta „Che“ 

Guevary. Oslovení účastníci veletrhu v anketách uváděli, že jsou sice ke konzumní 

společnosti kritičtí, ale chtěli vidět nabízené výrobky a poslechnout si hudební 

představení. 147 Některé organizace radikálních studentů reagovaly na obrovský 

zájem o veletrh se zděšením, protože se ukázalo, že trh je schopen během relativně 

krátké doby absorbovat a proměnit nejdůležitější motivy a ikony revolty podle svých 

zájmů. Ukázalo se, že představitelé studentského protestního hnutí nejsou s to 

vysvětlit svým vrstevníkům záměry hnutí. Studentští vůdci si neuvědomovali, že 

Spolková republika Německo právě procházela společenskou revolucí, která se 

rozvíjela spolu s rekonstrukcí a ekonomickou stabilizací západoněmecké společnosti 

od konce 50. let dvacátého století.148 Jednalo se o celkovou proměnu životního stylu a 

hodnot, které reagovaly na proměnu společenské reality poválečného Německa. 

Základními pilíři této proměny byly rekonstrukce a hospodářská stabilizace 

společnosti, otevírání se západoevropským a severoamerickým společenským a 

kulturním vlivům a růst vzdělanosti.149  

Zatímco o 50. letech 20. století se v kruzích kritických západoněmeckých 

intelektuálů hovořilo v souvislosti se Spolkovou republikou Německo jako o 

„ustrnulé společnosti“ („Erstarrte Gesellschaft“)150, v 60. letech to byla mladá 

generace, která se stala nositelkou společenských změn. Hospodářský růst Spolkové 

                                                 
147 SIEGFRIED Detlef, SCHILDT Axel. Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur 
Gegenwart. Bonn: BPB, 2009.  
148 Srovnej např. DOON, Arbus, AVEDON, Richard. The Sixties. New York: Random House, 1999 
149 K proměně životního stylu mladé generace SCHILDT, Axel; SIEGFRIED, Detlef (Hrsg.). Between 
Marx and Coca Cola, Youth Cultures in Changing European Societies 1960 - 1980. New York, Oxford: 
Berghahn Books 2006. 
150 KOENEN, Gerd. Das rote Jahrzehnt: Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977. Berlin: Fischer 
Taschenbuch Verlag, 2011. 
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republiky Německo byl podmíněn ekonomickou situací po ukončení bojů se 

spojenci. Na růstu národního hospodářství se podílel jak počáteční impuls v podobě 

Marschallova plánu, tak obrovská poptávka po zboží a službách spojená s vlastní 

rekonstrukcí zničených měst, průmyslu a infrastruktury a také zvýšená poptávka po 

oceli v době války na Korejském poloostrově. K růstu hospodářství významně 

přispělo založení Evropského hospodářského společenství (dále jen „EHS“) v roce 

1957 a s ním spojené rozšíření exportních možností do ostatních západoevropských 

států. Zásadní roli hrála také míra vzdělanosti německého obyvatelstva a vysoká 

úroveň přístrojového vybavení před válečným zničením (v některých městských 

aglomeracích byly poškozeny více obytné čtvrti než průmyslové zóny). 

Nezaměstnanost byla v tehdejší Spolkové republice Německo téměř neznámým 

pojmem.151 Počínající společnost dostatku se začínala orientovat na tzv. nemateriální 

nebo postmateriální hodnoty související s kvalitou života, seberealizací a participací 

na věcech veřejných. 

Pro kulturní otevírání západoevropským a severoamerickým vlivům mělo 

zásadní význam rozšíření televize a různých forem populární kultury (masová 

výroba desek s populární hudbou, časopisy orientované pouze na volný čas a 

zábavu, boom filmového průmyslu), turismus (od druhé poloviny 50. let byla mezi 

občany Spolkové republiky populární zejména dovolená v Itálii) a pracovní migrace 

(už v roce 1964 pracoval v SRN jeden milion smluvních zaměstnanců ze zahraničí, 

tzv. gastarbeiterů)152. Tyto fenomény nastartovaly ve Spolkové republice Německo 

zvláštní dynamiku, která bývá označovaná jako „hospodářský zázrak“. Materiální 

dostatek měl významný vliv na poválečný vývoj západoněmecké společnosti: 

konzum, přístup ke vzdělání a rozšíření politické participace velkých vrstev 

obyvatelstva vedl k proměně jednotlivých společenských vrstev. Nikoli náhodou 

spolkový kancléř Ludwig Erhard navrhoval v rámci konceptu „formované 

společnosti“ z konce 50. let úplné vymazání pojmu „společenských tříd“ ze 

                                                 
151 KLEßMANN, Christoph. Zwei Staaten. Eine Nation. Bonn: BPB, 1997. 
152 SIEGFRIED Detlef, SCHILDT Axel. Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur 
Gegenwart. Bonn: BPB, 2009. 
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západoněmecké legislativy153. Jednak to odráželo novou počínající realitu 

západoněmecké společnosti a také to mělo znamenat obranu proti marxistickému 

konceptu třídního boje z 19. století, který v části německé společnosti stále vyvolával 

sympatie. Bylo by jistě přehnané hovořit o úplném zániku společenských vrstev 

v tehdejší Spolkové republice Německo, ale jistě lze hovořit o nové a složitější 

společenské realitě, než jaká byla v době Výmarské republiky. Ukázalo se, že mezi 

konzumenty nových kulturních statků nebyly pouze zástupci mladé nebo nejmladší 

generace, ale i stále narůstající množství osob z generací dříve narozených. Konzum 

neměl pro většinu obyvatel negativní konotace. Západoněmecká společnost se 

naopak ke konzumu otevřeně hlásila a výzvy radikálních studentů podněcujících 

proti konzumu buď vůbec nechápala, nebo je považovala za projevy mladistvého 

idealismu, či dokonce za ideologickou zaslepenost. Důležitou součástí této nové 

reality byl důraz médií na vzájemnou propojenost se západní Evropou a Severní 

Amerikou, což se projevovalo nejmarkantněji v počínajícím kultu hvězd 

showbusinessu.154  

Změna životního stylu se ve Spolkové republice Německo v 60. letech 20. 

století nesla v duchu většího důrazu na individuální rozhodování jednotlivců o svém 

životě. To se projevovalo jednak ve změnách pracovních podmínek a způsobů 

trávení volného času, ale například i v proměně rodinných vztahů a v sexualitě. 

S rostoucí západoněmeckou konjunkturou se začala rychleji atomizovat společnost. 

Přibývalo rodin, kde nežilo několik generací pospolu (jak tomu bylo ještě za 

Výmarské republiky). Zcela novým trendem se stala generace samostatně bydlících 

jedinců, tzv. singles (tento trend pokračuje ve Spolkové republice Německo dodnes). 

Ideálem doby se stalo vlastní bydlení. To sice mělo pozitivní dopad na konjunkturu 

(větší poptávka po stavebním materiálu, práci stavebních firem i služeb), ale přineslo 

to i novou společenskou realitu ve velkoměstech – vznik nových městských čtvrtí 
                                                 
153 Die Formierte Gesellschaft. Ludwig Erhards Gedanken zur politischen Ordnung Deutschlands. Bonn: 
Presse und Informationsamt der Regierung. 1966.  
154 K významu konzumu v poválečné společnosti např. DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. Praha: 
:intu:, 2007. Vztahem společnosti a konzumu se zabývalo hnutí Situacionistická internacionála, k níž je 
Debord řazen vedle Asgera Jorna či Michèle Bernstein. Hnutí navazovalo na marxismus a přicházelo 
s kritikou „pozdního kapitalismu“(jeho sympatizanti se domnívali, že kapitalismus je krátce před 
zhroucením). Řešení situace viděli v „revoluci myšlení“, která přinese společenskou změnu. Podobně 
jako anarchisté i neortodoxní studentští rebelové pracovali s myšlenkou dělnických rad jako základu 
nového společenského uspořádání po vzoru pařížské komuny z roku 1871.  
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charakterizovaných větší společenskou anonymitou, důraz na bydlení na zdravých 

předměstích a menší participace na dění v centrech, příklon k lokálním aktivitám a 

různé snahy tyto sociologické fenomény prozkoumat, popsat a výsledky šetření 

využít pro další rozšíření městského konzumu.155  

Přelomem v sexuálním chování bylo masové rozšíření antikoncepce. 

V západoněmecké společnosti měly velký význam křesťanské církve, a proto se ve 

veřejném prostoru očekávalo jejich stanovisko. Podle církví byla antikoncepce 

nepřirozeným zásahem do početí nového života. S použitím antikoncepce bylo 

možné početí regulovat, a tedy plánovat život člověka. To bylo v očích 

římskokatolické církve revoluční a nežádoucí. Studentské protestní hnutí a zejména 

jeho sílící ženské emancipační křídlo vítalo antikoncepční „pilulku“ s nadšením, 

protože se jejich představitelky domnívaly, že ženám zajišťuje svobodu rozhodovat o 

vlastním těle, a tedy o vlastním osudu. Žena podle nich už nadále neměla být 

pouhým nástrojem pro rození dětí žijící v absolutním područí muže, ale svéprávnou 

osobností, která rozhoduje o vlastní budoucnosti. Zatímco antikoncepční pilulka jí 

měla být prostředkem k zabránění početí, legální potrat se měl stát prostředkem 

k ukončení nechtěného početí. Volná dostupnost antikoncepce a legalizace potratů se 

staly hlavními tématy ženského emancipačního hnutí. Občas jsou tato témata 

v odborné literatuře přiřazována k  tzv. sexuální revoluci, ale s nimi souvisela pouze 

okrajově. Sexuální revoluce druhé poloviny šedesátých let a let sedmdesátých více 

souvisela s obecným trendem odbourávání společenských tabu a větším 

zapojováním všech vrstev obyvatelstva do širšího společenského dění.156 Souvislost 

měla také s větším důrazem na otevřenost a nenucenost v mezilidských vztazích. 

Prudérnost a restriktivní výchova byly považovány za přežilé způsoby, které plodí 

                                                 
155 SIEGFRIED Detlef, SCHILDT Axel. Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur 
Gegenwart. Bonn: BPB, 2009. 
156 Za výchozí texty o sexuální revoluci lze v německém jazykovém prostředí považovat práce 
AMENDT, Günter. Sex-Front. Frankfurt/Main: März Verlag, 1970 a REICH, Wilhelm. Die sexuelle 
Revolution. Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 2004 (originální text pochází z roku 1936). Populární 
zpracování tématu v knihách a filmech Oswalta Kolleho. Přehledově v EITLER, Pascal. Die „sexuelle 
Revolution“ – Körperpolitik um 1968. KLIMKE, Martin; SCHARLOTH, Joachim. 1968. Handbuch zur 
Kultur- und Mediengeschichte der Studentenbewegung. Stuttgart: Carl Ernst Poeschel Verlag, 2007, s. 235-
247. 
K percepci sexuální revoluce v alternativních tiskovinách BERNIERE, Vincent; PRIMOIS, Mariel. Sex 
Press: The Sexual Revolution in the Underground Press, 1963-1979, New York: Abrams Books, 2012. 
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nevyzrálé jedince se sklony k fašismu. Podle představitelů studentského protestního 

hnutí a jejich intelektuálních mentorů vedla přímá linka mezi restriktivní výchovou a 

příklonem k fašismu a dogmatickému komunismu157.  

Do obranných mechanismů proti nástupu nového fašismu nebyla řazena 

pouze sexuální revoluce (ke které byla řada studentských vůdců skeptická), ale i 

antiautoritativní výchova začínající už ve školkách. Jelikož stát nebyl takové 

výchovné postupy ochoten garantovat, nezbylo než zakládat vlastní školky, jejichž 

provoz byl řízen svépomocí či komunálně. Na ně se však nevztahovaly zemské a 

spolkové zákonné normy. Je pochopitelné, že se tyto alternativní školky záhy staly 

terčem kritiky a byly opředeny celou řadou mýtů, které neodpovídaly skutečnosti. 

Faktem zůstávalo, že jedinci, kteří prošli sítem škol s alternativním přístupem ke 

vzdělání, měli později horší přístup do institucí států či do firem, kde se požadovalo 

formální, státem kodifikované vzdělání. Nic z toho však jejich příznivce neodradilo, 

protože se domnívali, že je důležité vytvářet paralelní společnost, která bude prosta 

útlaku a vykořisťování a která nebude závislá na státu. Koncept alternativního 

školství měl pouze krátké trvání, a to nejen díky neochotě jeho účastníku dlouhodobě 

se podílet na jeho provozu, ale právě díky restrikcím ze strany státu, který nehodlal 

nadále tolerovat nekodifikované formy vzdělávání.  

 

4.1       Nové formy individualismu v západoněmecké společnosti  

 

Jedním z hlavních rysů proměny hodnot a životního stylu byl důraz státu na 

individualismus.158 Zatímco generace rodičů tzv. osmašedesátníků vyrůstala v době, 

která individuálnímu přístupu k utváření vlastního života nepřála, takové tendence 

zatracovala a penalizovala, generace narozené po skončení 2. světové války 

                                                 
157 Srovnej například COHN-BENDIT, Daniel. Linksradikalismus, Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des 
Kommunismus. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1968. 
158 K proměně životního stylu a hodnot ve Spolkové republice Německo zejména HERBERT, Ulrich. 
Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945-1980. Göttingen: 
Wallstein Verlag, 2002.  
FRESE, Matthias; PAULUS, Julia; TEPPE, Karl (Hrsg.). Demokratisierung und gesellschafltlicher Aufbruch. 
Die sechziger Jahre als Wendepunkt der Bundesrepublik. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2003. 
V perspektivě 60. let 20. století v západní Evropě a ve Spojených státech amerických INGLEHART, 
Donald. The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princenton: 
Princenton University Press, 1977.  
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považovaly důraz na individuální utváření vlastního života bez zásahu státu za svou 

prioritu. Stát se pro ně stal synonymem pro útlak, vykořisťování a nedostatečné 

vyrovnávání s minulostí. Byl pro ně pouze překážkou pro normální rozvoj dospělého 

jedince, protože trval na zkostnatělých přístupech ve školství, v rodině i v pracovním 

procesu. Generace radikálních osmašedesátníků se proto snažila organizovat v 

alternativních institucích nezávislých na státu, aby zabránila negativním vlivům 

státu na rozvoj jedince. Člověk, který se plně podřídil mašinérii vzdělání a 

pracovního procesu ovládaného státem, se podle nich snadno uchyloval 

k fašistickým zkratkám při posuzování soudobé reality. Bylo podle nich tedy jen 

otázkou času, kdy se autoritativní společnost opět vrátí k netolerantním formám 

vládnutí.  

 

4.2. Automobily 

 

 Radikální pohled osmašedesátníků na problém individualismu 

kontrastoval s každodenní realitou poválečné Spolkové republiky Německo. 

Individualismus se stával rozšířenou životní formou a západoněmecká média a 

reklamní průmysl individualismus považovaly za tahouna hospodářství. Typicky se 

to projevovalo v automobilovém průmyslu, který se stal záhy jedním z hlavních 

průmyslových odvětví Spolkové republiky Německo.159 Vlastník moderního vozu 

byl jedním z typických motivů reklamních poutačů poválečného Německa. Častým 

motivem reklamy byla nejen svoboda vlastníka automobilu, ale i neomezená rychlost 

na západoněmeckých dálnicích a nekonečné dálavy s motivy amerického západu. 

Automobil se stal důležitým exportním artiklem a symbolem úspěšnosti 

poválečného západoněmeckého hospodářství. Spolková republika byla v  

poválečném období spojována s úspěchem automobilových značek Mercedes, BMW, 

Opel či Volkswagen. Automobilové a další průmyslové veletrhy se staly 

                                                 
159 V 50. letech 20. století se mezi nejoblíbenější formy trávení dovolené mezi občany Spolkové 
republiky Německo stala cesta automobilem do Itálie. Fenoménem řidiče automobilu na ostrově Capri 
se zabývaly i různé studie, např. Zur Soziologie des Capri-Fahrers, Konkret, č. 6 z 11.3.1971. 
Fenoménem automobilismu, který byl pro tuto dobu charakteristickým jevem v celé západní Evropě a 
potažmo v celém západním světě se zabývaly populární formou i filmy Cars that ate Paris (režie Peter 
Weir, 1974) nebo Week-end (režie Jean-Luc Godard, 1967). 
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významnými událostmi pro strojírenský průmysl a nabalovaly na sebe další odvětví, 

jako byla veletržní turistika, tisk časopisů s automobilovou tématikou a celou řadu 

dodavatelských odvětví. Některé modely aut získaly kultovní status a jejich 

vlastnictví bylo známkou určitého společenského postavení. Velký význam sehrál i 

přeshraniční obchod s automobily. Nejvíce vozů se do Spolkové republiky Německo 

dováželo z Francie a Itálie. S důrazem na individualismus vlastníka vozu přicházel i 

důraz na odpovědnost. Nikoli náhodou zahrnovala německá média čtenáře a 

posluchače informacemi o počtu prodaných vozů a o technických novinkách, ale i o 

počtu usmrcených na západoněmeckých silnicích. V tomto ohledu byl nejtragičtější 

rok 1970, kdy na západoněmeckých silnicích všech tříd zahynulo na 20 000 lidí.160 

Statistiky o počtech úmrtí šly tak daleko, že odhalovaly souvislosti jinak netušené. 

Podle statistických údajů například zahynulo ve Spojených státech amerických 

v době války ve Vietnamu více osob na amerických dálnicích než amerických vojáků 

na bojištích v jihovýchodní Asii.161  

 

 

4.3  Cigarety  

 

 

Podobně jako automobilový průmysl se symbolem poválečného 

individualismu staly cigarety. Zatímco na konci války se v některých spojeneckým 

bombardováním zničených městských aglomeracích staly cigarety de facto 

neoficiálním platidlem, v padesátých letech už získávaly podobně kultovní statut 

jako automobily. Díky všudypřítomné reklamě se staly symbolem nezávislosti a 

machismu, který si reklamní branže v 50. letech 20. století velmi oblíbila. Zajímavé je 

srovnání s Francií – tam byly reklamy na cigarety spojovány se silnými a nezávislými 

ženami. To však nebyl případ Spolkové republiky Německo, kde byly cigarety 

zbožím výrazně orientovaným na mužské zákazníky a tomu odpovídaly i formy 

reklamy. Typickým motivem reklamy na cigarety byl nezávislý „vlk samotář“ na 

                                                 
160 SIEGFRIED Detlef, SCHILDT Axel. Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur 
Gegenwart. Bonn: BPB, 2009. 
161 PREISNER, Rio. Americana II: zpráva o velmoci. Brno: Atlantis, 1992, s. 787. 
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americkém středozápadě, nejlépe pasáček krav („cowboy“), případně nemytý 

cestovatel v neznámé exotické zemi, pro kterého se cigareta stala denním chlebem. 

Vliv reklamy byl tak veliký, že mezi mladou generací téměř vymizel zájem o žvýkací 

tabák a o fajfky, které byly spojovány s válečnými a předválečnými generacemi a 

které byly mladou generací považovány za zastaralé. Soudě podle rozšířenosti 

reklamy se mezi cigarety a tabák dalo položit rovnítko. O zdravotních komplikacích 

spojených se zvýšenou konzumací tabáku se na rozdíl od současnosti tehdy 

v médiích vůbec nehovořilo. Zatímco automobilové zácpy se staly mediálním 

symbolem lokálních problémů životního prostředí, cigarety se do této role tehdy 

nedostaly. Naopak byly chápány jako způsob, jak se odreagovat od každodenního 

stresu spojeného s pracovním procesem. Cigarety nebyly mediálně spojovány 

s elitou, jako tomu bylo ještě za Výmarské republiky (Marlene Dietrichová)162, ale 

s každodenním životem středních a nižších sociálních vrstev a s jejich životními sny 

a tužbami. Nezávislost se v reklamě na cigarety snoubila s rebelstvím a stala se i 

typickým motivem v soudobém filmu. Kouřilo se i v televizi. Typicky se tak dělo 

v televizních debatách s politiky a intelektuály (nejznámějším televizním kuřákem 

byl spolkový kancléř Helmut Schmidt a jeho oblíbené mentholové cigarety bez filtru 

značky Reyno). Dnes už bychom se v přímém televizním přenosu jen těžko setkali se 

scénou, kdy si několik účastníků debaty zapálí cigaretu. Reklamní společnosti toho 

dokázaly náležitě využít a umně podporovaly kult cigaret. Cigarety a automobily se 

staly nejrozšířenějšími masovými produkty poválečné Spolkové republiky Německo 

a automobilový a tabákový průmysl největšími přispěvateli finančních prostředků 

do federálního rozpočtu. Reklama na tyto produkty byla velmi rozšířená. S jistou 

nadsázkou lze dokonce říci, že byly jedním ze symbolů západoněmeckého 

hospodářského zázraku po 2. světové válce. Mezi nejvýznamnější producenty cigaret 

se počítaly koncerny HB, Reemtsma či Brinkmann.163 Podobně jako automobily se 

cigarety dovážely i ze zahraničí – zejména ze Spojených států amerických a z Francie. 

                                                 
162 Nejvýraznější role ženy kouřící retko s nástavcem ve filmu „Der blaue Engel“ (1930, režie: Josef von 
Sternberg). 
163 K pozoruhodné postavičce „Bruno“ pro období západoněmeckého hospodářského zázraku 50. let 
20. století propagující cigarety HB studie PAUL, Bernard. Das HB – Männchen – Werbefigur des 
Wirtschaftswunders. Zeithistorische Forschungen, Heft 1-2, 2007. Dostupné z internetu 
http://www.zeithistorische-forschungen.de/1-2-2007/id%3D4633  (cit. dne 30.1.2016). 
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Staly se nejvýraznějším symbolem individualismu, kterým se Spolková republika 

Německo v 50. letech 20. století zaštiťovala jako státní doktrínou. Současně ale byly i 

projevem konjunktury poválečné rekonstrukce a skrývaly v sobě veškerá 

společenská rizika do budoucnosti (např. hospodářská závislost na exportu).  

 

4.4  Časopisy 

 

Dalším výrazným projevem individualizace a stratifikace západoněmecké 

společnosti byly populární časopisy.164 Už v době Výmarské republiky byla četba 

různých tištěných občasníků oblíbenou kratochvílí. Padesátá a zejména šedesátá a 

sedmdesátá léta 20. století zaznamenala rychlý nárůst počtu časopiseckých titulů na 

trhu. Nejednalo se pouze o různé tiskoviny vydávané textilním či automobilovým 

průmyslem, ale o celou paletu titulů, kde si mohl „přijít na své“ snad každý občan 

republiky. Příjmy největších tiskových koncernů, jako byly Springer, Gruner+Jahr a 

Burda, dosahovaly stamilionů marek ročně. Tyto koncerny měly ve svých portfoliích 

desítky časopiseckých titulů zahrnující různá témata od televizních a rozhlasových 

programů, přes módu, automobily, showbusiness až po politiku. Jednalo se většinou 

o tzv. „Illustrierte“, tedy populární časopisy s velkým množstvím barevných 

fotografií a reklamy. Ačkoli západoněmečtí čtenáři novin měli konzervativní pověst, 

staly se populární časopisy pro noviny velkou konkurencí. Nešlo však pouze o 

konkurenci finanční, ale i o konkurenci v ovlivňování názorů čtenářů na společenské 

dění. Řada titulů začala umně propojovat atraktivní layout a obsah pro jednotlivé 

skupiny obyvatel s politikou. Nejen to – politika se v těchto médiích začala stávat 

showbusinessem a politici byli představováni jako hvězdy populární hudby a 

filmového plátna. V těchto časopisech došlo k propojení konzumu a politiky 

v atraktivním barevném provedení. Stejně jako na cigarety a automobily bylo možné 

objevit na jejich stránkách i reklamu na politické strany a jednotlivé tituly se 

předháněly v informacích z rodinného i milostného života politiků. Politika se 

v jejich pojetí stala společenským tématem podobně jako život filmových hvězd. 

                                                 
164 K západoněmeckým časopisům přehledová publikace WILKE, Jürgen (Hrsg.). Mediengeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. Köln: Böhlau Verlag, 1999. 
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Populární časopisecké tituly nebyly pouze doménou těch největších koncernů, ale i 

malých nakladatelství, která měla blízko k tzv. radikálním osmašedesátníkům.  

Samostatným fenoménem se stal časopis „Konkret“, který si záhy získal 

reputaci přístavu pro nekonformní mladé generace Spolkové republiky Německo 

v 60. a 70. letech dvacátého století.165 Tento časopis dokázal hbitě reagovat na 

poptávku po jiných masově prodávaných časopiseckých titulech ve Spolkové 

republice Německo a nabízel podobný layout doplněný o různé atraktivně pojaté 

průzkumy z oblasti erotiky a sexu. Redakci časopisu se podařilo tento líbivý formát 

naplnit kritickými články o soudobé západoněmecké realitě, což jej odlišovalo od 

ostatních masově rozšířených titulů. Odlišný byl i v prostředí radikální levice, která 

se pyšnila alternativním layoutem svých titulů charakteristických undergroundovým 

vzhledem tiskovin vyráběných „na koleně“. Nebylo pro ně typické, aby zveřejňovaly 

reklamy a referovaly o jiných tématech než těch, které se týkaly zájmů radikální 

levice.  

Časopis „Konkret“ se tak stal symbolem budoucího vývoje západoněmecké 

levice. Zatímco ostatní krajně levicové tiskoviny vycházely v alternativním „ghettu“, 

tak „Konkret“ přistoupil na hru velkých korporací, ale naplnil ji společensky-

kritickým obsahem. To byla zásadní změna, protože radikální levice do té doby na 

podobné kompromisy nepřistupovala. Nešlo však jen o snahu o větší prodejnost 

časopisu, ale o strategický záměr: postupy a formou ideového nepřítele podstrčit 

myšlenky z vlastního ideologického tábora masovému čtenáři. Časopis „Konkret“166 

se na první pohled nijak nelišil od svých masově rozšířených konkurentů, jako byly 

„Der Spiegel“, „Stern“ nebo „Quick“, ale jeho obsah byl zcela odlišný. Přicházel 

s ostrou kritikou společenských poměrů ve Spolkové republice Německo a měl i 

přístup k většině představitelů tzv. radikálních osmašedesátníků. Stal se místem, kde 

se čtenáři atraktivním způsobem seznamovali s myšlenkami radikálních 
                                                 
165 Archivovaná vydání časopisu „Konkret“ lze studovat např. v APO archivu při Svobodné univerzitě 
v Berlíně. 
166 K časopisům, které měly masový náklad a ideově byly na straně studentského protestního hnutí 
patřily vedle „Konkret“ také „Pardon“ či „Twen“. Vedle těchto časopisů s masovým nákladem 
vycházela také řada titulů vydávaných nonkonformní částí studentského protestního hnutí a jeho 
ideového prostředí zejména z okruhu západoberlínské anarchistické scény, viz „Agit 883“, „Charlie 
Kaputt“.  
JENRICH, Holger. Anarchistische Presse in Deutschland 1945–1985. Grafenau-Dörffingen: Trotzdem 
Verlag, 1988.   



 100

osmašedesátníků a častokrát vůbec poprvé viděli, jak tito lidé vlastně vypadají. 

„Konkret“ se tak stal průkopníkem nového soužití radikální levice s „nenáviděným 

systémem“. Podobným vývojem prošla celá radikální levice na konci 70. let 

dvacátého století, kdy se její realistická část zformovala do strany Zelených a 

vstoupila do zemských parlamentů a v letech 80. dokonce do Spolkového sněmu. 

„Historický kompromis“ se jí vyplatil, protože její myšlenky se tak nenásilnou 

formou rozšířily mezi miliony západoněmeckých obyvatel.  

 

 

4.5 Radikalismus  

 

 

Lze konstatovat, že přístup, který zvolili vydavatelé časopisu „Konkret“, byl 

v přímém rozporu s přístupem většiny radikální levice. Zatímco těm prvním se 

podařilo postupně pronikat do myslí občanů republiky, ti druzí se ocitali na útěku a 

jejich činy vzbuzovaly odpor k myšlenkám radikální levice. Toto štěpení bylo pro 

radikální osmašedesátníky klíčovým momentem: buď přistoupit na společenskou 

realitu s možností evolučně prosazovat svoje myšlenky, nebo trvat na radikalismu a 

počítat s pronásledováním a nakonec i s odporem většiny obyvatel republiky. 

Většina osmašedesátníků zvolila první model, což vedlo k proměně Spolkové 

republiky Německo.   

Radikální osmašedesátníci se po neúspěchu v politické oblasti začali 

koncentrovat na partikulární témata ve vztahu k různým životním formám, na 

ochranu lidských práv a později i na ochranu životního prostředí. Pouze menšina se 

uchýlila do radikální opozice malých znesvářených stran, které neustálým štěpením 

získávaly stále obskurnější názvy, a do desperátství teroristických buněk. I tato 

nejradikálnější část však musela později připustit (viz prohlášení o ukončení činnosti 

RAF v roce 1998)167, že tato cesta byla chybná a že se měla zaměřit na sociální témata, 

                                                 
167 RAF-Auflösungserklärung (březen 1998). 
Dostupné z internetu http://www.rafinfo.de/archiv/raf/raf-20-4-98.php 26.4.2015. (cit. dne 21. 
duben 2015). 
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která zajímala většinu obyvatel Spolkové republiky Německo. Ideologické spory, 

které neměly už žádnou souvislost se společenskou realitou a snaha o pomstu za 

uvěznění spolubojovníků, se ukázaly jako slepá ulička nenacházející odezvu mezi 

obyvateli republiky. Ideologie RAF a dalších teroristických skupin, jako bylo Hnutí 2. 

června, Rudé buňky nebo Rudá Zora, neměla od 90. let 20. století už žádnou 

podporu mezi naprostou většinou obyvatel republiky.  

Historie radikálních a teroristických skupin se táhla jako příslovečná červená 

nit celými dějinami Spolkové republiky Německo. S jistou nadsázkou lze dokonce 

říci, že tato historie kopírovala mezníky dějin SRN. V ideologickém smyslu však 

měly radikální skupiny stojící na okraji studentského protestního hnutí po celou 

dobu jeho historie jen omezený význam. Proklamovaná „propaganda činem“ se 

nesetkala se zamýšleným ohlasem, jak si příslušníci těchto skupin představovali. 

Reakce obyvatel byla přesně opačná: vyvolávala odpor většiny obyvatel a obracela 

veřejné mínění proti myšlenkám radikální levice. Vražedné akty, loupeže a život 

v ilegalitě byly od začátku pouhým desperátstvím, které odsuzovala i média na 

východ od železné opony. Podle Rudého práva, tiskového orgánu ÚV KSČ, byla 

činnost RAF a dalších skupin pouhým dobrodružstvím, které nemůže vést ke kýžené 

bolševické revoluci.168 RAF získávala podporu vlastně jen na straně zpravodajských 

služeb Německé demokratické republiky. Ale i vrcholní představitelé NDR tuto 

podporu drželi v nejpřísnější tajnosti.169 Žádná evropská vláda nechtěla být 

spojovaná s podporou terorismu, byť radikálně levicového a zaštiťujícího se cílem 

                                                                                                                                                         
Texty RAF souborně ID Verlag (Hg.)  Texte und Materialien zur Geschichte der RAF. Berlin: ID Verlag, 
1997.  
Duchovními zdroji západoněmeckého terorismu se na žádost Spolkového ministerstva vnitra 
dlouhodobě zabývali Günter Rohrmoser a Iring Fetscher v rámci Kommission zur Erforschung der 
geistigen Ursachen des Terorismus na počátku 80. let 20. století.  FETSCHER, Iring; ROHRMOSER, 
Günter. Analysen zum Terrorismus. Hrsg. von Bundesministerium des Inneren. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1981-1984.  
K duchovním zdrojům západoněmeckého poválečného radikalismu také VALENTA, Martin. Revoluce 
na pořadu dne. Kritické teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém levicovém hnutí šedesátých let, 
Franci Rudé armády a německé straně Zelených: diskurzivní analýza. Praha: Matfyzpres, 2011.   
Vyčerpávající přehled o stavu poznání a literatuře k problematice terorismu a radikalismu ve 
Spolkové republice Německo viz WEINHAUER, Klaus. Terrorismus in der Bundesrepublik der 
Siebzigerjahre. Aspekte einer Sozial- und Kultur Geschichte der inneren Sicherheit. Archiv für 
Sozialgeschichte 44, 2004.  
168 Viz Rudé právo, deník ÚV KSČ během tzv. německého podzimu (ofenzivy RAF vůči 
západoněmeckému státu) roku 1977 (Dostupné v Národní knihovně, Praha). 
169 Srovnej např. BAUMANN, Michael. Wie alles anfing. Berlin: Rotbuch Verlag, 1998.  
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vybudování komunistické společnosti. Radikální skupiny používající teroristické 

metody měly jen minimální mediální podporu v samotném protestním hnutí. 

Jediným médiem, které otiskovalo její prohlášení, byl západoberlínský časopis „Agit 

883“170, který se stal přístavem pro západoněmecké radikály různých skupin. Jednalo 

se o samizdatovou tiskovinu, která svým layoutem, ilustracemi a způsobem 

distribuce byla typickým příkladem undergroundového periodika. Svým názvem 

odkazovala na telefonní linku západoberlínské redakce. 

 

 

4.6 Západoněmecká televize 

 

 

Ve Spolkové republice Německo došlo v 60. a 70. letech 20. století k mediální 

revoluci.171 Od druhé poloviny 60. let 20. století se rozšiřoval počet vlastníků 

televizorů a dvě televizní stanice s federální působností (ARD a ZDF) rozšiřovaly 

počet svých programů a délku vysílání. Přelom šedesátých a sedmdesátých let 20. 

století byl ve znamení zavedení televizního vysílání v plném barevném spektru. 

Soukromé televizní společnosti se objevily až v 80. letech (jako první RTL, SAT1 a 

Pro7) spolu se zavedením satelitního vysílání. Teprve poté získaly západoněmecké 

stanice celoněmecký a celoevropský dosah. Boj s levicovým radikalismem se stal 

vedle novin a časopisů tématem také pro veřejnoprávní televizní kanály a rozhlas. 

Veřejnoprávní ARD a ZDF začaly vysílat programy zaměřené na hledání teroristů. 

Populární se stala kriminální seriálová fikce (nejznámější „Tatort“ – „Místo činu“). 

Televizní seriály sloužily mimo jiné i jako popularizace politiky státu proti 

kriminalitě, včetně té nejzávažnější, za kterou byl považován terorismus. Obě hlavní 

televizní stanice a později i jejich regionální pobočky se začaly postupně profilovat 

podle zájmů diváků a stávaly se tak hlavní mediální platformou politického a 

společenského dění republiky. Nejednalo se pouze o zpravodajství a populární 

                                                 
170 Časopis „Agit 883“ je možné studovat v Institut für Sozialforschung v Hamburku. Neskenovaná 
vydání dostupná z internetu http://www.883.infopartisan.net/ (cit. dne 26.4.2015). 
171 K dějinám západoněmecké televize HICKETHIER, Knut. Geschichte des Deutschen Fernsehens. 
Stuttgart: Metzler Verlag, 1998.  



 103

seriály, ale hlavně o různé nové televizní soutěže, dokumentární tvorbu a reportáže, 

hudební a sportovní programy. Ty nacházely u televizního publika největší odezvu.  

Masové rozšíření televizního vysílání s sebou přinášelo menší zájem o zábavu 

v centrech německých měst (například úbytek zájmu o kino) a větší důraz na 

individuální trávení volného času za zdmi svého domu či bytu. Rozšíření masových 

médiích bezpochyby vedlo k většímu individualismu západoněmecké společnosti. 

Jednalo se o nezamýšlený, přesto však významný posun ve způsobu, kterým 

západoněmecké obyvatelstvo přijímalo informace a trávilo volný čas. Vliv masových 

médií na povědomí o společenské realitě se podstatně zvýšil a významně ovlivňoval 

politické dění ve společnosti. Jak uvedl britský filozof rakouského původu Karl 

Popper v posledním eseji před svou smrtí, televize se stala natolik významným 

médiem, že byla jednou ze stran politiky a každopádně významnou platformou, kde 

se politika odehrávala172. Občané Spolkové republiky Německo jejím prostřednictvím 

nahlíželi do zákulisí politiky, což nebylo privilegium žádné z předchozích generací, a 

vytvářeli si tak nový vztah k jejím představitelům. Političtí představitelé se každý 

večer stávali „součástí domácnosti“ stejně jako seriálové postavy a hvězdy 

showbyznysu.  

Mediální obraz mnohosti subkultur a možností, jak trávit volný čas, obnažoval 

zaostalost a nebezpečí států východního bloku a nesmyslné desperátství radikálních 

skupin. Spolková republika Německo byla v masových médiích představována jako 

stát, který se humanitárně angažuje ve světě sužovaném různými konflikty a bídou, 

zatímco na straně druhé se malé skupiny desperátů snaží za pomoci teroru instalovat 

totalitní režimy. V této informační konkurenci pochopitelně nemohly malé skupiny 

radikálů a teroristů ani jejich příznivci obstát. Většinové veřejné mínění ve Spolkové 

republice Německo se jednoznačně postavilo za stát. Teroristé i radikální studenti 

byli skandalizováni na obrazovkách televizních programů nejen na základě svých 

činů, ale i příkladem svých promarněných životů. Například Ulrike Meinhofová byla 

médii představována jako „matka, která opustila své děti kvůli terorismu“. Andreas 

Baader byl vykreslen jako nenapravitelný „zloděj aut a velkoměstský floutek“, 

Bernward Vesper zase jako syn z privilegované nacistické rodiny, kterého zničil 

                                                 
172 POPPER, Karl Raimund. La télévision: un danger pour la démocratie. Paris: Anatolia edition , 1994. 
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konzum nelegálních drog. Pozice státu stejně jako životní příběhy jednotlivých 

teroristů se začaly v médiích představovat v mediální zkratce, která svět rozdělovala 

na „ochranářský stát“ a na „desperáty a zločince“.173  

Studentské protestní hnutí nebylo v masových médiích líčeno politicky, ale 

jako projev nevděku materiálně zajištěné generace, která hledá únik v hédonismu a 

v naivních představách o fungování moderní společnosti. Zatímco studentské 

protestní hnutí a teroristické skupiny byly zpočátku skandalizovány, postupně se 

jejich nejznámější představitelé stávali „součástí domácnosti“ obyvatel Spolkové 

republiky Německo podobně jako přední politici. Z některých představitelů jako 

Rudolf „Rudi“ Dutschke či Ernesto „Che“ Guevara se staly ikony mladé generace a 

symboly vzpoury proti generaci rodičů. Záhy se stali motivem různých televizních a 

filmových zpracování, často se objevovali na různých plakátech a dokonce byli 

parodováni i v reklamě. Stejně jako v případě výše zmiňovaného „Teenage Fair“, tak 

i v případě těchto ikon dokázalo prostředí trhu a médií postupně zcela převrátit 

obsah jejich sdělení. Pro masového diváka už nebylo podstatné, co říkali, ale jak to 

říkali a s jakým druhem událostí byli mediálně spojováni. Masová média tak 

vytvořila mýtus novodobých revolucionářů, jenž znamenají pro řadové občany 

Spolkové republiky bezprostřední hrozbu. Představitelé studentského protestního 

hnutí si toho byli dobře vědomi a dokázali se této mediální výzvě částečně 

přizpůsobit po vzoru časopisu „Konkret“. Médií se nestranili, zúčastňovali se jejich 

diskusí a plánovitě porušovali některá pravidla vystupování, aby na sebe strhávali 

pozornost. Média se do jisté míry stala jejich spojencem. Někteří výzkumníci 

docházejí k závěru, že za rozšíření jejich myšlenek vděčí studentští aktivisté právě 

počínajícímu masovému rozšíření televize.174  

Pro masová média se radikální studenti časem stali pouhou senzací. Jejich 

politický význam se postupně zmenšoval na úkor informování o nestandardním 

                                                 
173 K zobrazování tzv. Nové levice viz například KATSIAFICAS, Georgie. The Imagination of the New 
Left. A Global Analysis of 1968. Boston: South End Press, 1987.  
Ve Spolkové republice Německo např. TEUFEL Fritz; JAROWOY, Robert. Märchen aus der 
Spassguerilja. Bremen: Verlag Roter Funke, 1980.  
174 Ke vztahu studentského protestního hnutí k médiím porovnej KLIMKE, Martin; SCHARLOTH, 
Joachim (Hrsg.). 1968 Handbuch zur Mediengeschichte der Studentenbewegung. Stuttgart: Carl Ernst 
Poeschel Verlag, 2007. Zejména kapitoly „Medien und Oeffentlichkeit“ (s. 11 – 74) a „Performanz und 
Subversion“ (s. 75-136).  
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životním stylu jejich příslušníků. Západoněmeckou veřejnost nejvíce fascinovaly 

nové životní formy propagované berlínskou Kommune I, která byla opředena 

různými mýty o volné lásce mezi jejími členy a o nenucenému chování jejích členů na 

veřejnosti. Přispěl k tomu i vzhled komunardů Fritze Teufela nebo Rainera 

Langhanse či skandální veřejné vystupování Dietera Kunzelmanna. Údiv a fascinace 

na straně západoberlínského a západoněmeckého obyvatelstva však vyvolávaly 

úsměvy na straně příslušníků ozbrojených protivládních hnutí v tzv. třetím světě.175 

Podle těchto bojovníků se v západní Evropě nekonala revoluce, ale karneval, který 

neměl šanci ohrozit politický a společenský systém.176  

Právě v tomto bodě došlo v protestním hnutí k zásadnímu sporu: lze provést 

revoluci bez násilí a ztrát na životech?177 Ukázalo se, že cíle jednotlivých částí 

protestního hnutí byly odlišné. Zatímco na straně antiautoritativního křídla byla 

snaha „proměnit společenskou realitu“ nastavováním zrcadla „společenským 

pořádkům“ formou karnevalu, na straně reformistické to bylo vytváření konceptů 

alternativních institucí nezávislých na státu. Na úplných okrajích pak stály 

teroristické skupiny, které svým desperátstvím zaměstnávaly nejen bezpečnostní 

složky státu, ale i teoretiky studentského protestního hnutí. Vůdci studentských 

radikálů se jen těžko smiřovali s existencí teroristických skupin. Tyto skupiny se 

staly nepříjemným závažím na cestě ke změně společnosti, kterou plánovali. Pro 

ozbrojené skupiny byly komuny, diskuse a demonstrace levicových teoretiků pouze 

ztrátou času, protože tyto formy soužití a protestu podle nich neměly šanci změnit 

společenskou realitu. Společenská realita byla pro ně nadále neudržitelná, ale 

političtí představitelé měli podporu většiny obyvatel republiky. Masová média 

těchto rozporů dokázala využít, aniž by je do hloubky analyzovala. Studentské 

protestní hnutí se na obrazovkách a v tisku představovalo jako legální křídlo 

nelegálních aktivit teroristických skupin. Jejich cíl však byl podle médií stejný: zničit 

                                                 
175 Srovnej např. vzpomínky KUNZELMANN, Dieter. Leisten Sie keinen Widerstand! Bilder aus meinem 
Leben. Berlin: Transit Verlag, 1998. 
176 K problematice prohrané revoluce v Západní Evropě např. WESEL, Uwe. Die verspielte Revolution. 
1968 und die Folgen. München: Blessing Verlag, 2002.  
177 K problematice násilí v radikálním levicovém hnutí 60. let 20. století např. VARON, Jeremy. 
Bringing the War Home: The Weather Underground, the Red Army Faction, and Revolutionary Violence in the 
Sixties and Seventies. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 2004.   
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společenskou realitu Spolkové republiky Německo a nastolit nový režim obdobný 

státům tzv. východního bloku.  

Často se jako cíl studentského protestního hnutí uvádělo sjednocení Německa 

podle představ východoberlínské Sjednocené dělnické strany Německa (SED). Od 

této zkratky byl jen krok k představení studentského protestního hnutí jako páté 

kolony východoberlínského a potažmo moskevského režimu vládnoucí 

komunistické strany. Studentské protestní hnutí v médiích získalo několik tváří, 

kterých už se nikdy nezbavilo. Zajímavý byl v této souvislosti vývoj v médiích 

v Německé demokratické republice a v Československu. V těchto státech se sice 

pozitivně informovalo o politickém programu studentského protestního hnutí, ale už 

se opomíjela jeho antiautoritářská část, která mohla mít podle představitelů obou 

států nakažlivý vliv na mládež. Současně tato státní média odsuzovala činnost 

teroristických skupin. Přesto se od některých redaktorů médií v tzv. východním 

bloku objevovaly články, v kterých vyjadřovali pochopení pro motivaci radikálů, 

ovšem vždy s připomenutím, že se nejedná o správnou cestu k bolševické revoluci. 

Ještě markantnější to bylo ve Francii, kde se Komunistická strana Francie 

v rozhodující okamžik roku 1968 nepostavila na stranu protestujících studentů 

s odůvodněním, že společnost ještě nedozrála pro revoluci po vzoru Sovětského 

svazu. To byla zásadní rána pro tamní studentské protestní hnutí, které se od té 

chvíle začalo štěpit na různé znesvářené skupinky maoistického střihu. Velká část 

sympatizantů protestního hnutí poté vstoupila do Socialistické strany nebo se začala 

orientovat na různé nové životní formy a sociální iniciativy. Část představitelů 

studentského protestního hnutí se integrovala do většinové společnosti nebo končila 

v různých subkulturách. Ty se nestavěly proti společnosti, ale žily po jejím boku.  

Ve Spolkové republice Německo byla tímto zásadním předělem jak okupace 

Československa v srpnu 1968178, která převrátila představy velké části radikálních 

                                                 
178 Ke vztahu západoněmecké levice k Pražskému jaru viz sborník: 
 1968 Prag und die Linke. Mit Beiträgen von Erich Kuby, Oskar Negt, Peter Weiss, Erich Fried, Jean-
Paul Sartre, Ulrike Marie Meinhof, Luigi Longo, Fidel Castro. Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 
1968. Tento sborník byl reakcí představitelů světové levice na okupaci Československa 21.8.1968. Byl 
publikován jako zvláštní vydání časopisu „Konkret“.  
Bezprostředně po okupaci Československa 21.8.1968 se na západoberlínských vysokých školách 
konaly tech-in jednotlivých pracovních skupin nonkonformních studentů. Materiály k jejich analýzám 
situace v Československu lze studovat v APO Archiv Berlin, Ordner „Tschechoslowakei“ (např. 
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studentů o motivech a cílech komunistických stran východního bloku (Pražské jaro a 

obrodný proces ve straně a společnosti platily mezi většinou radikálních 

osmašedesátníků za vzor, ke kterému se upínali), tak neúspěch v některých dílčích 

snahách hnutí jako bylo prosazení zákona o mimořádných situacích 

(„Notstandsgesätze“) v Německém spolkovém sněmu v roce 1969.    

 

4.7 Komuny alternativního životního stylu 

 

Jedním z nejviditelnějších projevů protestního hnutí bylo zakládání komun 

alternativního životního stylu. Zatímco ve Spojených státech amerických se 

zakládání komun stalo masovou záležitostí (v 70. letech dvacátého století v nich žily 

desetitisíce lidí), v Evropě se tento životní styl prosazoval jen těžko. Život 

v komunách začal v americkém San Franciscu, kdy se po „létu lásky“ na podzim 

1967 část tzv. květinových dětí rozhodla odjet z města na kalifornský venkov a začít 

tam nový život bez vlivu státu a tržních vztahů.179 Ve státě Kalifornie a i na 

východním pobřeží Spojených států amerických byl rozšířený tisk alternativní 

mládeže, takže se tento nový životní styl rychle prosadil. Záhy se zakládaly nové 

komuny nejen v Kalifornii (tam jich byla většina), ale po celé unii.  

Život v komuně bez závislosti na institucích státu a tržním prostředí 

vyžadoval, aby byli členové komun samostatní a dokázali uživit sebe i své rodiny. 

Časem vznikl paralelní svět alternativního tisku, řemesel, právních služeb, škol, 

lékařských zařízení i zemědělských farem. Svět komun se ve Spojených státech 

amerických stal světem sám pro sebe. Jeho členové sice komunikovali se státem, ale 

snažili se o co největší samostatnost a nezávislost.180 Svět komun měl vedle 

                                                                                                                                                         
„Materialien zur ČSSR“ Auszüge aus dem teach-in zur Invasion der ČSSR am 21.8.1968, AsTA Berlin, 
Politischer Referat, 28.8.1968 nebo Fidel Castro und ČSSR, AsTA Berlin, 11.9.1968).  
Pražskému jaru jako pokusu o reformu systému centrálně plánované ekonomiky se věnovaly i 
oficiální univerzitní časopisy např. ČSSR Reformdiskussion. FU Spiegel Nr. 66, Oktober 1968 (14. 
Jahrgang).  
179 K zvláštnímu významu sanfranciské zátoky pro počátky studentského hnutí, hnutí hippies a 
různých alternativních životních stylů ASHBOLT, Anthony. A Cultural History of the Radical Sixties in 
the San Francisco Bay Area. London: Pickering & Chatto, 2013.  
180 Zastánci života v komunách a nových forem komunikace se často odvolávali na klasický text 
HUIZINGA, Johan. Homo ludens. A Study of the Play Element in Culture. Boston: Beacon Press, 1955. 
Původní text z roku 1939 vycházel z rozlišení různých fází lidského vývoje od Homo Sapiens přes Homo 
Faber až ke sjednocujícímu a skutečně lidskému Homo Ludens („hrající si člověk“).  



 108

pozitivního přístupu k přírodě i své negativní stránky. Některé komuny získaly 

sektářský charakter, zneužívali se v nich drogy (některé komuny se jejich prodejem 

živily) a docházelo v nich ke zneužívání žen a dětí. Pozoruhodné bylo, že 

neexistovaly žádné komuny tvořené příslušníky jiných rasových skupin. Pro „bílé“ 

členy komun tehdy nebylo atraktivní („cool“) mít černou pleť181. Podobně jako v 

komunách byla i většina členů studentského protestního hnutí bílé pleti. Rasové 

menšiny v něm hrály jen malou roli. To byl zvláštní paradox, který lze odvozovat 

snad jedině z rasového složení tehdejších amerických vysokých škol. Rasové menšiny 

se v nich v 60. letech 20. století prosazovaly jen pomalu a těžce.  

Řada členů komun alternativního životního stylu měla zájem o výpočetní 

techniku, kterou považovali za nový způsob komunikace schopný napravit 

pokřivenou komunikaci v soudobé společnosti. Výpočetní technika se podle nich 

měla stát novým odvětvím amerického hospodářství, které se bude podílet na 

nových způsobech komunikace mezi lidmi, institucemi a firmami a nebude zatěžovat 

životní prostředí. Členové komun si chtěli rozvojem výpočetní techniky usnadňovat 

lopotné zpracovávání informací a jejich výměnu. Z alternativního životního stylu 

mimo dosah státu se tak rodily vizionářské myšlenky, které v příštích desetiletích 

významně ovlivnily život  ve Spojených státech amerických i po celém světě. Dodnes 

se zakladatelé největších společností internetu a IT průmyslu odvolávají na tyto „otce 

zakladatele“ výpočetní techniky z prostředí amerických komun květinových dětí.182    

 Zatímco ve Spojených státech amerických se život v komunitách stával 

alternativou k občanskému životu, v Evropě se tento životní styl prosazoval pouze 

pomalu. Na starém kontinentu byly tradiční komunity anarchistů jen ve Španělsku a 

v Itálii. Ve Spolkové republice Německo byla první komuna (tzv. „Kommune I“) 

založena v Západním Berlíně v roce 1966. Měla pouze několik členů, záhy však na 

sebe upoutala pozornost jejich vzhledem (výrazná kštice Rainera Langhanse a Fritze 

Teufela) i různými mýty a legendami, které se začaly kolem ní objevovat v masových 

médiích. Její členové byli nařčeni z praktikování volné lásky, což dokládaly explicitní 

                                                 
181 Srovnej např. BAUMANN, Michael; MEYER. Till. Radikales Amerika. Berlin: Rotbuch Verlag, 2007.  
182 Viz pořad Deutschlandfunk: Wir sind wie Götter und können genauso gut werden. Hippies und 
der Cyberspace. Dostupné z internetu http://www.deutschlandfunk.de/hippies-und-cyberspace-wir-
sind-wie-goetter-und-wir-koennen.1247.de.html?dram:article_id=300823 (cit. dne 26.4.2015). 
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fotografie z jejího zákulisí. Ačkoli měla první západoberlínská komuna pouze 

několik členů, dostalo se jí v médiích Spolkové republiky Německo nebývalé 

pozornosti. Zájmu médií a veřejnosti se členové komuny pochopitelně snažili využít, 

protože tak mohli prostřednictvím svého nového životního stylu prosazovat své 

myšlenky. Ochotně poskytovali rozhovory novinářům a umožňovali jim 

zaznamenávat život komuny. Malá skupina antiautoritativního křídla studentského 

protestního hnutí tak získávala svébytné místo v médiích a časem i v myslích 

obyvatel Spolkové republiky Německo. Jejím hlavním cílem bylo „vytvářet novou 

realitu“ poskytující alternativu ke společnosti, kterou považovala za zpátečnickou, 

zkostnatělou a plnou zbytečných omezení a zábran. V nových formách 

společenského soužití se mladí lidé měli bránit propagovanému individualismu, 

společně tvořit a sdílet osudy i životní problémy. Komuny měly fungovat na základě 

společné dohody mezi jejími členy.183  

Komuny většinou neměly žádné vedení. Základní životní prostředky komuny 

se měly pořizovat, sdílet a konzumovat společně. To vyžadovalo ochotu jejích členů 

vzdát se předchozího občanského života, častokrát i svých rodin a přátel a věnovat se 

novému životu v komuně a pro komunu. Členové komun zakládaných v Německu 

(na Kommune I zakrátko navázala Kommune II a další) při vstupu nových členů 

požadovaly, aby prováděli sebekritiku svých dosavadních občanských životů a 

procházeli poměrně náročným psychologických drilem ze strany ostatních 

komunardů. Tento až sektářský požadavek obvykle narážel na nepochopení a 

dokonce i na odpor a časem se stal jedním z hlavních důvodů, proč se v Německu 

většina komun rozpadla.184 Důkladnému psychologickému tlaku byli jejich členové 

vystaveni při vstupu do komuny i v pravidelných cyklech života komuny. Životní 

styl, kdy je potřeba se neustále ospravedlňovat a vysvětlovat svoje myšlenky a 

životní kroky, nebyl řadě členů po vůli, a proto komuny opouštěli. Pravidelná 

sebekritika byla vlastní i malým politických stranám, které se objevily po rozpadu 

studentského protestního hnutí začátkem 70. let dvacátého století ve Spolkové 

                                                 
183 K životnímu pocitu mladé generace Spolkové republiky Německo v 60. a 70. letech například 
RUTSCHKY, Michael. Erfahrungshunger. Ein Essay über die siebziger Jahre. Köln: Kiepenheuer und 
Witsch, 1980. 
184 BAUMANN, Michael. Wie alles anfing. Berlin: Rotbuch Verlag, 1998.  
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republice Německo a ve Francii. Komuny a malé politické strany se snažily 

sjednocovat myšlenkové naladění svých členů i za cenu jejich počínajícího vnitřního 

odporu. Nejobtížnějším požadavkem v komunách bylo, aby její členové neuzavírali 

manželství, které bylo považováno za „buržoazní přežitek“. To byl problém pro 

mnohé členky komun, které se chtěly provdat. Nepřijatelné však mohlo být i 

udržování dlouhodobého partnerského vztahu, který byl považován rovněž za 

přežilý a nedostatečně revoluční. Některé ženy žijící v komunách se dostávaly do 

sporu s jejich mužskými členy, zakrátko komuny opouštěly a zakládaly různá 

feministická společenství, která podrobovala muže ve studentském protestním hnutí 

ostré kritice.185  

Počet a význam komun nebyl v Německu tak velký jako ve Spojených státech 

amerických, přesto však komuny sehrály pro antiautoritativní křídlo studentského 

protestního hnutí důležitou roli. Podařilo se jim studentské protestní hnutí představit 

jako hnutí, které usiluje o revoluci ve smyslu bolševických revolucí ve východní 

Evropě, i jako hnutí mladé generace, která si vysnila nový životní styl ve snaze o 

sebeobranu před autoritativními ideologiemi.186  

Život v komunách a alternativní výchova dětí byly v přímém rozporu 

s novým fašismem, před kterým členové protestního hnutí varovali. Nešlo jen o 

„vytváření nových realit“, které byly považovány za alternativu občanské 

společnosti, ale hlavně o proměnu uvažování o druhých lidech a o společnosti jako 

celku. Jednalo se o subverzivní program „par excellence“. Společnost založená na 

komunách by v představách členů autoritativního křídla studentského protestního 

hnutí nemohla skončit v kataklyzmatech fašismu. Byla podle nich předstupněm 

samosprávné společnosti po vzoru pařížské komuny z roku 1871. Revoluce neměla 

                                                 
185 K nejvýraznějším kritičkám mužské části studentského protestního hnutí ve Spolkové republice 
Německo patřila SANDER, Helke. Der SDS – ein aufgeblasener konterrevolutionärer Hefeteig.  
Konkret Extra, September 1968. K problematice role žen v SDS též MEINHOF, Ulrike Marie. Die 
Frauen im SDS oder In eigener Sache. Ibidem.  
186 K první a nejvýznamnější berlínské komuně v tomto období ENZENSBERGER, Ulrich. Die Jahre der 
Kommune I, Berlin 1967 - 1969. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2004. 
Meteriály k berlínské Kommune I lze studovat např. v berlínském APO-Archiv, Ordner Kommune I 
při Svobodné univerzitě v Berlíně.  
Ke komunikační strategii západoberlínských komun (nejprve Kommune I a poté Kommune II) 
především MEYER, Thomas. Die Inszenierung des Scheins. Voraussetzungen und Folgen symbolischer 
Politik. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1992.    
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proběhnout jako převzetí politické moci, ale formou postupné proměny společnosti 

zezdola. Novou realitu „světa komun“ by poté už nebylo možné smířit se světem 

tržního hospodářství a zastupitelské demokracie. Tento cíl členů antiautoritářského 

křídla studentského protestního hnutí však nebylo možné realizovat bez recepce 

komunitního života majoritní společností. Společenská realita však vizionáře ze 

Západního Berlína, Frankfurtu nad Mohanem a Mnichova přesvědčila o tom, že 

západoněmecká společnost ještě pro takovou revoluční změnu není připravena. 

První komuny se rozpadly záhy po odchodu většiny jejich členů. Malé radikální 

politické strany poté jen přežívaly na okraji politického spektra bez zastoupení 

v zákonodárných sborech.  

 

 

4.8  Role subkultury v protestním hnutí 

 

Alternativní životní styl se v Německu nepřemístil do komun, ale do různých 

zájmových skupin, alternativních médií a do řady subkultur.187 Proč se tak stalo na 

rozdíl od Spojených států amerických, se lze dnes již jen dohadovat. Jedním 

z možných vysvětlení je, že v Německu bylo studentské protestní hnutí městským 

fenoménem a řešilo zejména historickou zátěž nacismu a rozdělení státu. Jeho 

politický náboj upozadil význam antiautoritářského hnutí, takže ohlas získávali 

především politicky angažovaní představitelé hnutí (zatímco Dutschkemu bylo 

nasloucháno, Kunzelmann byl považován za klauna). Ve Spojených státech 

amerických hrálo zvláštní roli prostředí státu Kalifornie a měst sanfranciské zátoky, 

kde se koncentrovala velká část protestního hnutí i tzv. květinových dětí. Svou roli 

v tomto procesu měla válka ve Vietnamu, rasová diskriminace na jihu Spojených 

států amerických, zájem o východní náboženství i nový kult pop-kultury a snaha o 

proměnu životního stylu prostřednictvím změny vědomí o druhých a o světě pomocí 

                                                 
187 O významu subkultur pro vývoj západoněmecké společnosti po krachu hlavních předsevzetí 
studentského protestního hnutí na přelomu let 1968 a 1969 LANDGREBE, Christiane; PLATH, Jörg. 
´68 und die Folgen. Ein unvollständiges Lexikon. Berlin: Argon Verlag, 1998.  
Studentské protestní hnutí 60. let 20. století bývá interpretováno také jako „kulturní revoluce“ např. 
KOENEN, Gerd. Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution, 1967-1977. Köln: 
Kiepenheuer & Witsch, 2001.  



 112

halucinogenních drog. Odchod z měst na venkov byl už jen vyústěním tohoto 

procesu, kdy se část antiautoritativního křídla protestního hnutí rozhodla nadále žít 

mimo každodenní dosah státu.  

Komuny ve Spojených státech amerických měly podobně klopotný vývoj jako 

v Německu. Jejich členové projevili větší rezistenci vůči psychologickému tlaku 

zevnitř těchto společenství. Vnitřní potřeba vzepřít se občanskému životnímu stylu 

byla ve Spojených státech amerických větší, než tomu bylo v Německu. 

Z historického hlediska to nebylo nic nového. Tradice americké občanské 

neposlušnosti („civil disobedience“) byla na západním pobřeží dlouhá a nesetkávala se 

s tak ráznými odsudky, jako tomu bylo v Německu, kde politický a hospodářský 

establishment v podobných společenských trendech viděl ohrožení. Rozdíl byl i 

v přístupu k subkultuře. Zatímco ve Spojených státech amerických se stala jedním 

z proudů masové pop-kultury (byť stojící na jejím okraji), tak v Německu platila za 

umělecké vyjádření revolučních nálad. Subkultura byla považována za subverzivní, 

protože nepřinášela nové „příběhy“ jako kultura tradiční a zavedená, ale chtěla 

proměnit celý život. V pojetí jejích představitelů sdružených v 60. letech nejprve 

v prostředí mnichovské skupiny SPUR (založené Dieterem Kunzelmannem) a 

později v 70. letech 20. století v Situacionistické internacionále se měl celý život stát 

uměním a společenská realita měla být přetvořena podle uměleckých konceptů. 

Kritici uvedených uměleckých směrů varovali před takovým vývojem, protože 

v rétorice a textech členů hnutí (vedle Dietera Kunzelmanna například Guy Debord 

nebo Asger Jorn) viděli zastřenou snahu prodat komunistickou revoluci 

v „kulturním balení“. Představitelé uvedených směrů nebyli jen kumštýři, ale měli 

na mysli proměnu celé společnosti. Přetvoření každodenního života bylo podle nich 

možné jen prostřednictvím proměny vědomí o souvislostech vlastního života i celé 

společnosti korunované následnou snahou je změnit.188 To ale nebylo možné ve 

stávajícím politickém a hospodářském systému. V tomto smyslu došlo ve Spolkové 
                                                 
188 K problematice nového životního stylu a avantgardních uměleckých směrů CALINESCU, Matei. 
Faces of Modernity: Avantgarde, Decadence, Kitsch. London: Indiana University Press, 1977. Nové 
avantgardní směry jsou v tomto pojetí typickým projevem modernity charakterizované jako doby 
společenského přechodu z období před-moderní civilizace do současné společnosti a procesem 
vytěsnění Boha. Zatímco umělecké směry doby před-moderní se vyznačují trvalou snahou po kráse, 
směry avantgardní jsou sublimací nervozity doby přechodu a ztráty „jistot“ zaniklého světa 
kontinuity a víry.   
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republice Německo a potažmo v celé západní Evropě k integraci politických a 

uměleckých protestních hnutí.  

Zatímco výše uvedené atributy individualizované společnosti bychom mohli 

označit za dlouhotrvající společenský trend,189 na který neměli radikální 

osmašedesátníci žádný vliv, kulturní a společenské atributy studentského 

protestního hnutí byly velmi specifické. Některé formy životního stylu radikálních 

osmašedesátníků dnešní studentské generaci nemusí připadat nijak radikální. 

Proměnu životního stylu u této části mladé generace radikálních studentů je však 

třeba nazírat tehdejšíma očima. Některé formy jejich životního stylu (např. ve formě 

společného bydlení ve „Wohngemeinschaft“) byly postupně převzaty většinovou 

společností a stal se z nich masový jev.  

 

 

4.9 Drogy 

 

 

Generace radikálních osmašedesátníků bývá v odborné i populární literatuře 

spojována s konzumací halucinogenních drog. Vstřícný postoj k halucinogenním 

drogám nebyl v nonkonformním prostředí ničím novým. V 60. letech 20. století se 

však stal jedním z hlavních fenoménů nového životního stylu. Halucinogenní drogy 

byly neodmyslitelnou součástí prostředí radikálních osmašedesátníků. V jejich očích 

nešlo pouze o tzv. víkendovou nebo příležitostnou konzumaci, ale o prostředek, jak 

změnit vědomí člověka, který se přizpůsoboval novým poválečným ekonomickým a 

společenským poměrům. Masové experimentování s halucinogenními drogami 

začalo podobně jako ostatní soudobé společenské trendy v kalifornském San 

Franciscu. Vzorem se konzumentům staly kultury a náboženství Dálného Východu, 

které v očích mladých radikálů tolik nedbaly na každodenní pracovní výkon a 

formalizované mezilidské vztahy jako kultury Západu. Měly v sobě podle nich 

inherentní snahu z tohoto „koloběhu“ vystoupit a prožít jiné stavy vědomí. Inspirace 

                                                 
189 K proměnám životního stylu docházelo v 60. letech 20. století podle některých výzkumníků bez 
ohledu na studentské protestní hnutí a příbuzné avantgardní směry. K tomu LEFEBVRE, Henri. Das 
Alltagsleben in der modernen Welt. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1972.  
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Dálným Východem a jeho kulturami a náboženskými tradicemi byla v jejich pojetí 

povrchní a zaměřovala se především na navození pocitů slasti ze změny vědomí bez 

hlubšího porozumění jejich významu, který bylo možné zaznamenat 

v dálněvýchodních tradicích. Jednalo se o jistý druh konzumace odlišných tradic bez 

bližšího porozumění. Drogy se pro ně staly prostředkem, jak navodit pocit klidu a 

slasti, a pomáhaly rozšiřovat lidské vědomí.190  

„Rozšiřování vědomí“ byl pro radikální osmašedesátníky významný pojem, 

který vystihoval jejich přístup ke společenské realitě. Chápali ji jako svazující a 

sloužící výhradně zájmům kapitálu, případně staronových mocenských struktur. 

Rozšiřování vědomí mělo vést k pochopení nového poválečného světa jako 

příležitosti pro společenskou změnu ve prospěch všech. Jelikož se jednalo o 

společnost dostatku (poválečná rekonstrukce trvala přibližně do konce 50. let 20. 

století), nebyl podle nich důvod k návratu ke starým politickým a hospodářským 

pořádkům, které panovaly před druhou světovou válkou. Člověk v jejich pojetí už 

neměl trpně nést jho námezdní práce a kapitalistických hospodářských vztahů. 

Poznáním skutečných společenských procesů měl dospět k závěru, že lze vytvořit 

beztřídní společnost. Radikální osmašedesátníci tak formulovali přechod ke 

komunistické společnosti. Zatímco ještě Marx počítal s revolucí za pomoci konspirace 

a bolševické rozhodnosti, pro radikální osmašedesátníky byla k revoluci potřeba 

pouze změna životního stylu a rozšíření vědomí o světě. K tomu měly napomáhat 

halucinogenní drogy.  

 Konzumace drog v jejich pojetí neměla probíhat ve skrytu před zraky 

ostatních, nýbrž na veřejnosti. Zážitky změny vědomí, nalezení sebe sama, 

pochopení stávající společenské situace a z toho plynoucí snahy o změnu 

společenských poměrů měly být kolektivní. Ke změně vědomí sice člověk musel 

dospět na individuální úrovni, ale ve společnosti ostatních. Z těchto důvodů se 

konzumace halucinogenních drog rozšiřovala hlavně v komunách hippies a později i 
                                                 
190 Srovnej např. BRINKMANN, Rolf Dieter; RYGULLA, Ralf Reiner (Hg.). ACID. Neue amerikanische 
Szene. Darmstadt: März Verlag, 1969. 
Michael „Bommi“ Baumann patřil mezi zakládající členy Hnutí 2. června, levicově radikální 
teroristické skupiny, která vycházela z okruhu západoberlínských anarchistických skupin Tupamaros 
West-Berlin a Haschrebellen. Baumann podobně jako ostatní členové těchto skupin současně patřili 
k berlínské drogové subkultuře. Vývoj Hnutí 2. června popsali v kolektivní práci Der Blues. Gesammelte 
Texte der Bewegung 2. Juni. Berlin: Schwarzer Stern, 1982.  
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v prostředí radikálních osmašedesátníků. Západní společnosti ještě nezasáhla 

epidemie masové konzumace drog. Konzumace drog byla považovaná jednak za 

formu rebelství a také za formu úniku ze společenské reality. S drogami se 

experimentovalo i na úrovni státu, který prováděl pokusy s účinky halucinogenních 

látek na vědomí člověka. Jedním z těchto experimentů byl armádní program 

zkoumající účinky LSD na vědomí člověka ve Spojených státech amerických. 

Konzumování drog se rozšířilo i v řadách amerických vojáků bojujících ve 

Vietnamu.191 V komunitě amerických hippies se konzumovala hlavně marihuana a 

hašiš a experimentovalo se s LSD. V prostředí radikálních osmašedesátníků a 

v nonkonformním prostředí se užíval hlavně kokain a heroin.  

Podobná byla situace i ve Spolkové republice Německo, kde se drogy na 

rozdíl od Spojených států amerických rozšiřovaly hlavně ve velkých městech.192 

Vytvářela se tam specifická subkultura jejich konzumentů na okraji společnosti. 

V těchto problémových skupinách se nejrychleji šířily nejnebezpečnější drogy. Jejich 

konzumenti se obvykle nedožívali vysokého věku a záhy na následky jejich 

konzumace umírali. Konzumace drog byla v druhé polovině 60. let dvacátého století 

charakteristická pro členy západoněmeckého „undergroundu“ – nonkonformních 

společenství tvořených umělci, radikálními studenty a sympatizanty různých 

levicových bojůvek a teroristických skupin. Konzumace drog byla spojená 

s okrajovými kulturními směry (skupiny alternativních hudebních směrů) a později i 

s filmem, malířstvím a divadlem. Halucinogenní drogy se staly tématem pro 

samotné radikály, kulturní underground i pro establishment, který začal jejich 

konzumaci prostřednictvím represivních orgánů sankcionovat a drogy v masových 

médiích skandalizovat. Typický radikální osmašedesátník byl v médiích 

představován jako rozervaný desperát přichycený při trestném činu pod vlivem 

                                                 
191 Srovnej např. PREISNER, Rio. Americana II. Interkontinentální levice. Brno: Atlantis, 1992. 
192 K západoněmecké drogové scéně 60. let 20. století z pohledu radikálních osmašedesátníků např. 
STECKEL, Ronald. Bewusstseinserweiternde Drogen. Eine Aufforderung zur Diskussion. Berlin: Edition-
Voltaire, 1969. 
K západoberlínské drogové scéně WEINHAUER, Klaus. Drug Consumption in London and West-
Berlin in the 1960s and 1970s: Local and Transnational Perspectives. The Social History of Alcohol and 
Drugs 20 (Spring 2006), str. 187-224. 
Analýza z pohledu státních institucí v REUBAND, Karl-Heinz. Rauschmittelkonsum. Soziale Abweichung 
und institutionelle Reaktion. Wiesbaden: Akademische Verlagsanstalt, 1976.  
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alkoholu nebo halucinogenních drog. V médiích se už nepolemizovalo s myšlenkami 

radikálů, ale prezentovali se jako vyvrhelové pod vlivem drog, kteří volají po 

komunistické revoluci. Tento mediální obraz skandalizoval celou západoněmeckou 

levici.  

Mezi radikálními studenty se začalo záhy diskutovat o významu drog pro 

revoluci. Část z nich chápala konzumaci drog jako způsob, jak rozšířit vědomí a 

dobrat se k invencím, které změní svět k lepšímu. Tato skupina se inspirovala 

americkými komunami a duchovními otci počítačové techniky. Další část radikálů 

považovala konzumaci drog za revoluční akt, který svou radikálností naruší 

společenské pořádky a povede k proměně vědomí celých společenských skupin, 

které následně provedou revoluci. Drogy se v jejich pojetí staly diverzním 

prostředkem v boji proti stávajícím pořádkům. Měly rozvrátit společenské vztahy, 

což byla podmínka celospolečenské proměny. Část radikálů si však začala 

uvědomovat, že konzumace drog nepovede k proměně, ale spíše k utlumení a 

neutralizaci těch, kteří by se o nějakou radikální společenskou změnu chtěli 

pokoušet. Drogy se v jejich očích nestaly prostředkem k rozšíření vědomí a jejich 

konzumace revolučním aktem, ale projevem slabosti a snahou o únik 

z komplikované moderní společnosti plné nástrah a protivenství. Masové rozšíření 

drog se v části protestního hnutí stalo podnětem pro různé konspirační teorie 

předpokládající jejich záměrné rozšiřování státem. Jednou z nich například bylo, že 

měly pacifikovat a držet ve finanční závislosti problémové skupiny obyvatelstva, 

které by se mohly potenciálně pokusit o násilnou revoluční změnu společenských 

poměrů.193  

Faktem zůstává, že drogová scéna se stala nedílnou součástí protestního hnutí 

a zahrnovala v sobě všechny tři výše uvedené prvky. Časem docházelo k vydělení 

konzumentů drog, kteří neměli žádné politické a společenské ambice, a k vytvoření 

klasické drogové scény, jejíž největší rozmach byl v západní Evropě a v Severní 

Americe zaznamenán v 80. letech 20. století. Hnutí radikálních osmašedesátníků od 

                                                 
193 Srovnej např. Miller, Richard J. Timothy Leary’s liberation, and the CIA’s experiments! LSD’s 
amazing, psychedelic history. Salon Magazine, prosinec 2013. Internetový zdroj dostupný z 
http://www.salon.com/2013/12/14/timothy_learys_liberation_and_the_cias_experiments_lsds_ama
zing_psychedelic_history/ (cit. dne 26.4.2015). 
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té doby už nebylo zmiňováno v souvislosti s konzumací drog. Boj proti šíření 

nelegálních drog se stal samostatným fenoménem bez souvislosti s ideologickým 

zápasem dvou znepřátelených politických bloků a s ideologickými spory uvnitř 

Spolkové republiky Německo.194  

 

 

4.10 Formy veřejné komunikace protestního hnutí  

 

Výrazným prvkem spojovaným s novým životním stylem radikálních 

osmašedesátníků byly formy komunikace prostřednictvím plakátů, bannerů a 

pouličních poutačů. Jednalo se o jeden z nejvýraznějších prvků protestního hnutí 

podobně jako rozšíření časopisů, populární hudby a výstřední módy. Nejednalo se o 

projevy nových společenských trendů, nýbrž o promyšlenou estetiku, jejímž cílem 

bylo politické sdělení veřejnosti.195 Šedesátá léta dvacátého století byla ve znamení 

rozvoje televize a rádia, kde se však představitelům studentského protestního hnutí 

nedostávalo dostatečného prostoru.196 Radikální studenti byli v médiích 

představováni jako desperáti narušující stávající pořádky. Díky nápaditosti a 

radikálnosti protestů se tito studenti časem dostávali do médií, což hojně využívali 

ve svůj prospěch.197 Díky antiautoritářskému křídlu protestního hnutí se 

nonkonformní studenti stále častěji stávali objektem zájmu různých médií. To však 

nestačilo pro řádnou organizaci hnutí a vytváření pocitu sounáležitosti a zavázanosti 

myšlenkám, za které bojovali jeho aktéři. Z počáteční „spontánní estetiky“ plakátů a 

bannerů pro demonstrace vyplývající z potřeby rychlého sdělení informací se stávalo 

svého druhu umění se specifickými charakteristikami. Jednou z těchto charakteristik 

byla nekonvenčnost a estetika programově nabourávající estetiku většinových médií. 

Byla pro ně charakteristická snaha zakomponovat do grafiky plakátů a do různých 
                                                 
194 K problematice zneužívání nelegálních drog také TANNER, Jakob. Genussmittel. Eine 
Kulturgeschichte. Frankfurt/Main: Insel Verlag, 2001.   
195 KRAUSHAAR, Wolfgang. 1968 und Massenmedien. In Archiv für Sozialforschung 41, str. 317-347.  
K mytologizaci roku 1968 prostřednictvím médií KRAUSHAAR, Wolfgang. 1968 als Mythos, Chiffre 
und Zäsur. Hamburg: Hamburger Edition, 2000.  
196 Význam médií pro levicové protestní hnutí z americké perspektivy GITLIN, Todd. The Whole World 
is Watching. Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. Los Angeles: University of 
California Press, 2003.  
197 Srovnej např. FREI, Norbert. 1968 Jugendrevolte und globaler Protest. München: dtv Verlag, 1998.  
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prohlášení umění jihoamerických bojůvek. Jednalo se například o kombinaci 

zastřených fotek, neobvyklých kreseb a nepravidelně tištěného textu. Text byl 

obvykle psaný jakoby na stroji. Fotografie i kresby neměly mít jenom dokumentární 

či podpůrný charakter, mělo z nich vyzařovat umění a snaha evokovat rozhořčení, 

vzpouru a nesamozřejmost společenských poměrů. Fotografie měly burcovat, 

šokovat a naznačovat souvislosti, které nepřinášela většinová média. Nedílnou 

součástí sdělení byl i břitký až štiplavý humor, který měl skandalizovat a 

zesměšňovat politické představitele a různé společenské kauzy.  

Umění plakátu, letáku a banneru časem získalo zvláštní estetiku, která se 

neustále zdokonalovala a proměňovala. Jejich autoři hledali inspiraci 

v mimoevropských kulturách. Plakáty a letáky ve Spolkové republice Německo se 

výrazně lišily od alternativní produkce ve Spojených státech amerických. Zatímco 

v Německu měly hlavně politický a burcující formu, ve Spojených státech 

amerických jejich ústřední motivy často spojovaly politické a kulturní prvky. 

Výraznou roli v nich hrály odkazy na kultury tzv. třetího světa a různé explicitní 

narážky na halucinogenní drogy. Ve Francii pracovali autoři plakátů a letáků 

s humorem, nadsázkou a slovními hříčkami. Estetika sdělení prostřednictvím 

plakátů, letáků a různých bannerů spojovala příznivce a aktéry studentského 

protestního hnutí po celém světě. Jedním z jejích hlavních motivů byl uvězněný člen 

hnutí a snaha o jeho propuštění. Častým motivem bylo také pohoršení nad počty 

obětí konfliktů ve třetím světě.  

Disproporci mezi počtem protestujících studentů (byla jich výrazná menšina) 

a indiferentním obyvatelstvem chtěli stratégové protestního hnutí narušit 

provokacemi. Díky provokacím se jejich sdělení dostávala nejprve do bulvárních a 

později i do veřejnoprávních médií a stávala se politickým tématem. Aktéři 

studentského protestního hnutí se mohli spolehnout na maximálně stovky lidí 

připravených vyrazit do ulic velkých měst a další tisíce sympatizantů, kteří je 

podporovali. To však nestačilo pro navození revoluční situace. Díky strategii 

provokací se význam studentského protestního hnutí zvětšil, protože si na jejich 
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pouliční happeningy a demonstrace díky médiím začali utvářet názor i jinak pasivní 

obyvatelé republiky. Strategie provokací se radikálním studentům vyplatila.198  

Většina médií nevěnovala pozornost mládežnickým organizacím zavedených 

politických stran nebo různým zájmovým společenstvím studentů. Zajímala se o 

provokace malé skupiny umělců a studentů, jejichž cílem bylo proměnit vědomí 

obyvatel republiky o společnosti. Řada těchto provokací měla nevinný charakter. 

Během pouličních happeningů se rozdávaly letáky, hrálo se alternativní divadlo, 

demonstrovalo se za propuštění uvězněných kolegů a diskutovalo se 

s kolemjdoucími. Řada z těchto happeningů přerostla do násilných střetů 

s pořádkovými jednotkami policie i se skupinami odlišně smýšlejících demonstrantů. 

Už na počátku studentského protestního hnutí v americké Kalifornii se studentští 

vůdci domnívali, že tvrdé střety s policií jsou potřeba, protože upozorní na 

problémy, o kterých by se jinak v médiích nehovořilo. Konflikty byly vyvolávány 

záměrně s cílem probudit zájem o konkrétní problémy a navodit pocit 

nespokojenosti ve společnosti.199 Relativně malá skupina radikálů se tak pokoušela 

radikalizovat studenty a další společenské skupiny. Záhy si však studentští vůdci 

uvědomili, že ve většinové společnosti není zájem o radikální společenskou změnu. 

Proto se začali orientovat na okrajové skupiny obyvatel, které podle nich žily 

v nespokojenosti se soudobým stavem společnosti a měly zájem na radikální 

společenské změně. Nepočítali však s tím, že právě tyto skupiny obyvatel patřily 

tradičně mezi nejpasivnější. Nebyly ochotné se trvale angažovat pro věc revoluce a 

častokrát byly rozvrácené konzumací drog a alkoholu.  

Naděje, kterou studentští vůdci vkládali do manuálně pracujících, se taktéž 

nenaplnily. Dělníci nerozuměli komplikovaným sdělením studentských intelektuálů 

a začasté měli i podezření, že jejich záměry jsou inspirované komunistickými 

                                                 
198 K využívání médií studentskými rebely např. RUCHT, Dieter. Medienstrategien sozialer 
Bewegungen. Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 16/1, str. 7-13. 
Také SÖSEMANN, Bernd. Die 68er Bewegung und die Massenmedien. WILKE, Jürgen (Hrsg.) 
Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Köln: Böhlau Verlag, 1999.  
199 K vytváření alternativních publik a témat viz STAMM, Karl-Heinz. Alternative Oeffentlichkeit. Die 
Erfahrungsproduktion neuer sozialen Bewegungen. Frankfurt/Main: Campus-Verlag, 1988.  
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režimy.200 Mezi manuálně pracujícími občany Spolkové republiky Německo byl 

východoněmecký režim považován za krajně podezřelý a nedůvěryhodný. 

Přesvědčovaly je o tom i velké počty uprchlíků z Německé demokratické republiky a 

jejich mnohdy pohnuté životní osudy. Nechápali ani odpor radikálních studentů ke 

konzumní společnosti. Konzum pro ně byl životní náplní a smyslem jejich 

každodenního pracovního nasazení. V tom se lišila situace ve Spolkové republice 

Německo od situace ve Francii, kde dělníci masově vystoupili na podporu studentů. 

Nezískali však podporu Komunistické strany Francie, jejíž představitelé se nechali 

slyšet, že ve Francii ještě nenastala revoluční situace. Francouzští komunisté 

považovali radikální studenty za anarchisty a snílky, kteří nepochopili politickou 

situaci a živili se bláhovou nadějí, že se jim podaří provést revoluce. Také se jim 

nezamlouval jejich životní styl, který vylučoval bolševickou rozhodnost a 

připravenost k násilnému převzetí moci. Neměli ani pochopení pro kulturní 

alternativu.  

Proměna životního stylu a hodnot u radikálních osmašedesátníků obvykle 

nebývá spojována se společenskými trendy poválečného období. Tyto nové trendy 

v životním stylu a nazírání na společenské hodnoty však podle názoru autora této 

práce měly kořeny v traumatickém zážitku války a poválečného období, kdy 

humanitní hodnoty jakoby přestaly existovat. Nelze tedy tvrdit, že radikální studenti 

svým jednáním vyvolali novou společenskou realitu, v níž došlo k rozvratu 

tradičních společenských hodnot. Tuto situaci zavinil válečný konflikt 

apokalyptických rozměrů vedoucí k rozvrácení dosavadních pořádků. Studentský 

radikalismus byl pouze jednou z reakcí na tento konflikt. Poměrně malá skupina 

aktivistů, ač s podporou a zájmem médií, nemohla proměnit životní styl většiny 

obyvatel Spolkové republiky Německo. K tomu by bývalo došlo i bez jejich přičinění, 

jak bylo možné pozorovat například na východ od železné opony. K této proměně 

přispěl zejména hospodářský úspěch poválečné Spolkové republiky Německo, její 

kulturní orientace na Západ a rychlý nárůst vzdělanosti. Není náhodou, že reakce 

                                                 
200 Nejúplnějším přehledem aktuálních studentských analýz, provolání, peticí a otevřených dopisů byl 
studentský časopis Berliner Extra Dienst a jeho rubrika „Dokumentation“, zejména ročníky 1966-1969. 
Časopis lze studovat v APO archiv při Svobodné univerzitě v Berlíně.    
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části mladé generace na poválečnou společnost byla na obou stranách železné opony 

obdobná.  
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5.        Mezinárodní souvislosti studentského protestního hnutí 

 

Studentské protestní hnutí 60. let dvacátého století lze považovat za jeden 

z prvních příkladů globalizace. Hnutí se téměř současně objevilo na pěti různých 

kontinentech: v Severní a Latinské Americe, Asii, Evropě i v Austrálii201. Společným 

jmenovatelem těchto hnutí byla emancipace mladé generace a s ní spojený odpor 

proti různým formám autoritativní vlády. Studentské protestní hnutí se rozšířilo bez 

ohledu na geografické i ideologické hranice. Můžeme tak hovořit o studentském 

protestnímu hnutí na obou stranách železné opony. 

 

5.1 Spory generací  

 

Dvacet let od ukončení vojenských operací druhé světové války znamenal 

předěl ve vnímání reality mezi generací, která válečný konflikt nezažila a už 

vyrůstala v relativně blahobytných poměrech, a generacemi předválečnými. Zatímco 

generace rodičů rebelujících studentů se musely vyrovnávat s hrůzami konce 

válečného konfliktu a s rekonstrukcí zdevastovaných společností, nové generace 

narozené během války, těsně po válce a v padesátých letech dvacátého století, už 

nastupovaly jinou životní dráhu a orientovaly se zejména na materiální zabezpečení 

a na kariéru.202 Téma války však zůstávalo zasuté pod povrchem veřejných debat a 

zejména v Evropě a v Severní Americe se stále znovu objevovalo ve veřejném 

prostoru.203 Na těchto kontinentech žily rodiny a potomci obětí, kteří měli válku stále 

v živé paměti. Druhá světová válka se pro ně stala životním předělem, jistým 

mementem, se kterým se museli vyrovnávat častokrát po celý život. Téma válečného 

konfliktu se tak přirozeně přenášelo na další generace a stávalo se celospolečenskou 

zátěží na další desetiletí a mimo jiné formovalo i obsah akademických diskusí.  
                                                 
201 Srovnej např. bilanční, více jak tisíc stran čítající sborník stěžejního časopisu pro protestní hnutí ve 
Spolkové republice Německo 60.-80. let 20. století: ENZENSBERGER, Hans Magnus (Hrsg.). 
KURSBUCH. Suhrkamp einmalige Sonderausgabe. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 2008.  
202 Podle rozhovoru s profesorem Bartonem Bernsteinem, svědkem studentského protestního hnutí na 
Stanford University v Kalifornii, dne 30. dubna 2013 v Cecil H. Green Library, Stanford University.  
203 K 60. letům jako předělu ve vnímání poválečné reality a s ní spojených očekávání na lepší život 
např. MOSLER, Peter (Hrsg.). Was wir wollten, was wir wurden. Studentenrevolte – zehn Jahre 
danach. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1977; str. 13 a další. 
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Vyrovnávání se s minulostí nemělo jen trestněprávní podobu (procesy 

s válečnými zločinci, napravení některých majetkových křivd ad.), ale bylo 

skutečnou společenskou katarzí týkající se většiny obyvatel. Nejmarkantnější to bylo 

ve státech válečných aktérů. Centra německé politiky, kultury a průmyslu byla po 

válce v troskách. Země byla zaplavená uprchlíky a vyhnanci a na jejím území se 

nacházely okupační armády několika cizích států. Avšak ani situace vítězných 

mocností nebyla uspokojivá. Jejich hospodářství, s výjimkou Spojených států 

amerických, byla ještě v padesátých letech na pokraji kolapsu a jejich vlády nebyly 

ochotné investovat do rekonstrukce poražených států, které obviňovaly ze svých 

problémů.204 Druhá světová válka podle mínění mnohých ukončila éru politické a 

vojenské dominance Evropy a jejich těžiště přesunula na území dvou největších 

vítězných mocností: Spojených států amerických a Sovětského svazu. Se vznikem 

dvou německých států byla napříč Evropou spuštěna železná opona a kontinent byl 

rozdělen na americkou a sovětskou sféru vlivu.205 Nejednalo se výhradně o sféry 

vlivu, ale o zásadní vliv těchto dvou mocností na politiku, hospodářství i kulturu 

obou částí rozděleného světadílu. V západní části Evropy měl vliv Marshallův plán, 

který byl důležitou finanční a materiální injekcí pro probouzející se poválečný 

průmysl.   

Podle názoru mnohých rebelujících studentů v Německu 60. let dvacátého 

století byla zkušenost z poválečného období jedním z formujících prvků jejich 

dospívání a vedla k následnému příklonu k protestnímu hnutí. Rozdělení Evropy 

„železnou oponou“ a „sférami vlivu“ v sobě mělo punc trvalého a neměnného, což 

část mladé generace iritovalo.206 Zatímco generace rodičů rebelujících studentů si 

vážila toho, že se nestala součástí tzv. východního bloku (SRN odmítala až do roku 

1973 oficiálně uznat NDR, která byla v denním tisku označovaná jako „zóna“), jejich 

děti nahlížely na rozdělený stát jinak. Dávali generaci svých rodičů za vinu, že 

takovou situaci vůbec připustili. Důvod pro zablokovanou situaci viděli v urputném 

                                                 
204 Ke katastrofě konce války přehledně např. BECHTEL, Michael (Hrsg.). Das Ende das ein Anfang war. 
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2009; str. 24 a další. 
205 BARING, Arnulf. Machtwechsel. Die Aera Brandt-Scheel. Berlin: Ullstein, 1998; viz úvod práce. 
206AHLBERG, René. Ursachen der Revolte. Analyse des studentischen Protests. Stuttgart: Kohlhammer 
Verlag, 1972; str. 17 a další. 
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trvání na ideologických východiscích na obou stranách železné opony.207 Kritika 

západoněmeckých studentů byla zaměřená nejen na západoněmecké vlády, ale i na 

vlády NDR, Sovětského svazu a dalších států. Studenti je obviňovali z ideologické 

zarputilosti, nepružnosti v mezinárodních vztazích a z blokování pokusů o reformy.  

Část rebelujících studentů se pod dojmem osobní zkušenosti se státy na 

východ od železné opony a zprávách o válce ve Vietnamu začala od přelomu 60. a 

70. let 20. století orientovat na mimoevropské státy s vládnoucí komunistickou 

stranou (zejména na Čínu a na Vietnam) a na různá guerillová hnutí v Latinské 

Americe. Dílem to lze připisovat snaze uniknout z evropské reality a touze po 

dálavách a dílem vytrvalému hledání ideálních politických řešení, avšak bez hlubších 

znalostí daného regionu.  

V 60. letech dvacátého století se nebývale zvýšil zájem o mimoevropské státy. 

Nahlédneme-li do časopisů, které zakládali aktéři studentského protestního hnutí, 

s překvapením zjistíme, že tam dostávají více prostoru mimoevropská sociální a 

národně-osvobozenecká hnutí (zejména v Latinské Americe) než některé sousední 

státy Německa (např. Československo). Nejmarkantnější to bylo u západoněmeckého 

časopisu „Kursbuch“, který byl po desetiletí považován za přístav tamní 

nedogmatické levice. Počet a rozsah článků, recenzí a zpráv věnovaných Jižní 

Americe časopis přinášel v nesrovnatelně vyšším počtu než texty o Pražském jaru a o 

Československu. Do časopisu přispívali vedle německých autorů i studenti a 

intelektuálové z inkriminovaných regionů, kteří své příspěvky zasílali komplikovaně 

přes kurýry, a také studenti a intelektuálové cizího původu žijící v SRN (například 

známá postava studentského protestního hnutí v Německu, íránský student 

Bahmand Nirumand). Časopisy se staly jedním z hlavních prostředků výměny 

informací mezi aktéry a sympatizanty studentského protestního hnutí v různých 

částech světa.208  

Zatímco televize se orientovala na masového diváka, různá nová 

nakladatelství se snažila zprostředkovávat nezávislé informace a poskytovat prostor 

                                                 
207 Srovnej např. BERGMANN; DUTSCHKE; LEFÉVRE; RABEHL. Rebellion der Studenten. Reinbek bei 
Hamburg: rororo, 1978; str. 112. 
208 KURSBUCH. Suhrkamp einmalige Sonderausgabe. Suhrkamp: Frankfurt/Main, 2008; viz redakční 
úvod. 
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nonkonformní kultuře.209 Velký důraz kladly časopisecké redakce na svěží a mnohdy 

provokující lay-out, který se stal vedle plakátů a obalů oblíbených gramofonových 

desek typickým příkladem tzv. counterculture neboli umělecké produkce plánovitě 

nerespektující zavedená pravidla knižní a časopisecké produkce.210 Zatímco 

v šedesátých a sedmdesátých letech se objevilo mnoho nových časopiseckých titulů, 

vliv televize a rádia byl jednoznačně větší. Lze dokonce hovořit o ikonách 60. let 

dvacátého století. Tyto obrazy se vryly do paměti všem přihlížejícím: Martin Luther 

King, Jr., Rudi Dutschke či Daniel Cohn-Bendit, jejichž fotografie a filmové záznamy 

tehdy nebyly jen výpovědí o konkrétních událostech, ale měly v sobě i jisté 

podprahové sdělení o touze po změně.211  

 Výzkum médií v 60. a 70. letech 20. století se mimo jiné zabýval otázkou, proč 

se obdobné projevy nespokojenosti generace dvacetiletých současně objevily v tak 

odlišných společnostech, jako byla Spolková republika Německo, Japonsko, Mexiko 

či Austrálie. Navzdory vžitým představám nebylo studentské protestní hnutí 

masovou záležitostí. Většina studentů středních a vysokých škol se s rebelujícími 

studenty nijak neidentifikovala a jejich protestních akcí se neúčastnila.212 Dojem 

masového a přelomového hnutí vyvolávala média, pro která bylo studentské 

protestní hnutí alespoň zpočátku vítanou senzací.213 Jeden z nevýznamnějších 

představitelů hnutí ve Spolkové republice Německo Rudolf Dutschke v pořadu 

západoněmecké televize ZDF „Zu Protokoll“ uvedl, že je schopen mobilizovat na 

německých ulicích maximálně několik tisíc lidí a že může počítat s podporou dalších 

                                                 
209 Srovnej např. HOLLSTEIN, Walter. Untergrund und Opposition in Amerika. KERBS, Diethart. Die 
hedonistische Linke. Neuwied und Berlin: 1971; str. 48 a další. 
210 Vydávání knih o undergroundových časopisech 60. a 70. let 20. století se věnuje např. americké 
nakladatelství ABRAMSBOOKS (New York, N.Y).  
Srovnej také: SCHARLOTH, Joachim. Revolution der Sprache? Die Sprache der 68er. Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2008 dostupné z internetu: 
http://www.bpb.de/themen/WYC9WT,3,0,Revolution_der_Sprache.html (cit. dne 31.5.2015).  
211 Srovnej např. FREI, Norbert. 1968. Jugendrevolte und Globaler Protest. München: dtv, 2008; str. 210. 
212ALLERBECK, Klaus. Soziologie radikaler Studentenbewegungen. Eine vergleichende Untersuchung in der 
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten. München-Wien: 1973; str. 68. 
213 Počet vysokoškolských studentů po druhé světové válce rychle stoupal (v SRN podobně jako např. 
ve Francii), v sedmdesátých letech byl nárůst nejmarkantnější (ze čtvrt na téměř tři čvrtě milionu 
osob). Srovnej např. HARTMANN, Michael. Eliten und Macht in Europa: ein internationaler Verglech. 
Frankfurt/Main:  Campus Verlag, 2007. str. 62. 
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několika tisíců lidí.214 To však pro provedení kýžené revoluce v tehdy více jak 

šedesátimilionové SRN nestačilo.  

Jiná situace byla ve Francii, kde se protestů na jaře 1968 účastnily statisíce lidí 

a někteří mladí studentští vůdci už dokonce připravovali konkrétní scénáře převzetí 

moci po obsazení centrálních úřadů v Paříži masami protestujících. Ve Francii se sice 

za rebelující studenty postavila část manuálně pracujících, ale k překvapení mnohých 

je nepodpořila Komunistická strana Francie, což ideologové studentského 

protestního hnutí chápali jako historickou zradu a počátek konce studentské 

rebelie.215 Podle Komunistické strany Francie byla studentská rebelie pouze naivním 

pokusem o proměnu společenských poměrů, který postrádal pevný řád, 

organizovanost a bolševickou rozhodnost.216 Komunisté často považovali rebelující 

studenty za zpovykané floutky zahrávající si s myšlenkami anarchismu. V tom je 

utvrzovala i nonkonformní kultura, které studenti holdovali. Za francouzskou vládu 

se navíc po celé zemi záhy postavily statisíce demonstrujících.217  

Francouzská republika je dobrým příkladem jisté lokální omezenosti 

studentského protestního hnutí. Protestující studenti v 60. a 70. letech dvacátého 

století opakovaně hovořili o „boji v metropolích“, hlavních politických, 

hospodářských a kulturních centrech státu, která považovali za centra moci, vůči 

které se vymezovali.218 Nedocenili však, že centrální moc sídlící v metropolích 

odvozovala svou legitimitu z podpory ve všeobecných volbách občanů celé 

republiky, tedy i jejich rozsáhlých venkovských regionů.219 Tuto legitimitu však 

studentští vůdci zpochybňovali a orientovali se pouze na samotná centra moci, v 

nichž plánovali provést mocenský převrat, který by od základů proměnil celou 

                                                 
214 Dostupné z internetu: http://www.youtube.com   Rudi Dutschke: Zu Protokoll (cit. dne dne 
21.4.2011). 
215 Podle rozhovoru s Danielem Cohn-Benditem (přezdívaným v 60. letech „Dany Le Rouge“ – „Rudý 
Dany“) v Evropském parlamentu ve Štrasburku dne 4. února 2013 a jeho knihy rozhovorů se 
studentskými vůdci 60. let z celého světa (rozhovory byly provedeny v 80. letech minulého století)  
COHN-BENDIT, Daniel. Wir haben sie so geliebt, die Revolution. Berlin: Philo Verlag, 2001. 
216 Sborník Prag - Berlin - Paris 1968. Internationale Konferenz am 21. und 22.5.1993 in Prag. Hrsg. von 
der Heinrich-Böll-Stiftung. Praha: 1993. 
217 K situaci ve francouzském protestním hnutí a tamních revolučních scénářích např. RISSE, Theo 
Heinz. Revolution? Berliner Extra Dienst, 8.6.1968, str. 7-10.  
218 COHN-BENDIT, Daniel. Wir haben sie so geliebt, die Revolution. Berlin: Philo Verlag, 2001; např. 
rozhovory s latinskoamerickými studentskými vůdci. 
219 Např. Schlacht ohne Gnade, Der Spiegel, No. 20/1968, dostupné z internetu:   
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46034516.html  (cit. dne 24. května 2015). 
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republiku. Postupně však pod dojmem událostí od této taktiky ustoupili a přišli 

s tvrzením, že revoluce není jednorázovým aktem, nýbrž dlouhodobým procesem, 

kdy si masy pracujících mají samy uvědomovat nutnost provedení revoluce. To se 

však nestalo, což studentští vůdci připisovali zradě sociálnědemokratických a 

komunistických stran a nepříznivé mezinárodněpolitické situaci.  

 

5.3 Vzdělávání o revoluci 

 

Projevy studentské rebelie byly také výpovědí o očekáváních mladé a 

vzdělané generace. Z textů studentských rebelů lze vyčíst hlad po změně a potřebu 

nevrátit se do starých předválečných poměrů. Nejedná se jen o texty nabádající 

k provedení revoluce, ale především o texty existenciální, v nichž je cítit touha vzít 

život do vlastních rukou, nenechat se smýkat vnějšími okolnostmi a udělat radikální 

řez za minulostí, kterou reprezentovala generace rodičů.220 Bez nadsázky lze uvést, 

že společným jmenovatelem těchto textů bylo začít žít jinak. Z textů je patrné, že 

studentské protestní hnutí mělo významnou emancipační komponentu a 

jednoznačnou orientaci na budoucnost. Potvrzoval to i pozdější vývoj studentského 

protestního hnutí, kdy po většinovém opuštění marxistických myšlenek o státu a 

revoluci značná část již bývalých studentů pod dojmem událostí jako potlačení 

Pražského jara či přijetí tzv. mimořádných zákonů v SRN rezignovala na 

celospolečenskou změnu a uchýlila se k propagaci a podpoře hnutí za lidská práva a 

různých alternativních životních stylů později ústících do rozsáhlého hnutí na 

ochranu životního prostředí.221 Studentské protestní hnutí bylo modernizačním 

hnutím par excellence, protože chápalo modernizaci jako přechod mezi soudobou 

společenskou realitou, kterou považovalo za zcela nevyhovující vědomí a životním 

podmínkám současného člověka, a dobou budoucí, kterou si představovali jako 

                                                 
220 Příklady takových bilančních knih jsou: VESPER, Bernward. Die Reise. Erfstadt: Area Verlag, 2005 
(obnovené vydání původního  fragmentu Vesperova textu z roku 1969 resp. 1977) . 
BAUMANN, Michael. Wie alles anfing. München: Trikot Verlag, 1975. 
RUBIN, Jerry. Do it! Scenarios of a revolution. New York: Simon and Schuster, 1972. 
221 K ideologickému vývoji uvnitř studentského protestního hnutí zejména WEISS, Hildegard. Die    
Ideologieentwicklung in der deutschen Studentenbewegung. München, Wien: 1975; str. 77 a další. 
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oproštěnou od útlaku, násilí a vykořisťování.222 Jelikož selhaly pokusy o provedení 

rychlého převratu ve zjitřené situaci druhé poloviny šedesátých let, domnívali se, že 

nastartovali proces, v němž postupně budováním paralelní společnosti vytvoří 

alternativu současným společenským strukturám. Tyto struktury se podle jejich 

názoru měly stát pro většinu obyvatel v budoucnosti nepřijatelné a měly být nadobro 

opuštěny.  

Soustavné vzdělávání bylo pro aktéry studentského protestní hnutí 

způsobem, jak dosáhnout kýžené revoluční situace. Domnívali se, že současné 

vzdělávací systémy nemohou k tomuto cíli nijak přispět.223 Stávající i nově zakládané 

univerzity považovali buď za zkostnatělé instituce, kde přednášeli bývalí nacisté, 

nebo za instituce orientované pouze na reprodukci pracovních sil pro rozvíjející se 

západoněmecký průmysl a výzkum. Univerzita se pro studentské protestní hnutí 

stala mikrokosmem společenských nešvarů, kde bylo nutné zasáhnout, aby došlo 

k uzdravení celého státu.224 Za jednu z hlavních příčin nespokojenosti 

západoněmeckých univerzitních studentů lze považovat neexistující zastoupení 

studentů v rozhodujících orgánech univerzity a kritiku personálního složení 

jednotlivých univerzitních kateder a institutů. V tom se západoněmečtí studenti 

výrazně lišili od amerických studentů. Ve Spojených státech amerických začala 

studentská revolta jako protest proti zákazu politické agitace v areálu univerzity 

v kalifornském Berkeley. Američtí studenti účastnící se tehdejšího protestního hnutí 

si vzali za svá dvě témata: diskriminaci černošského obyvatelstva a válku ve 

Vietnamu.225  

                                                 
222 Viz pojem „modernita“ v klasickém díle BRUNNER, Otto; CONZE, Werner; KOSELLECK, 
Reinhart (Hrsg.). Geschichtliche Grundbegriffe. Band 4: Modern, Modernität, Moderne (von Hans Ulrich 
Gumbrecht). Clett-Cotta Verlag: Stuttgart, 1972 – 1997, str. 93-131.  
223 GITLIN, Todd. The Sixties. Years of Hope, Days of Rage. New York: Random House, 1993; str. 420 a 
další. 
224 Srovnej např. RÜEGG, Walter (Hrsg.) Geschichte der Universität in Europa. Band 4: Vom Zweiten 
Weltkrieg bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. München: C.H. Beck Verlag, 2004. 
Nebo kompilační práci BENZ, Wolfgang (Hrsg.). Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 
Gesellschaft. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1989. 
225KLEEMANN, Susanne. Ursachen und Formen der amerikanischer Studentenopposition. Frankfurt/M.: 
1971; viz úvod práce. 
Případně také KRAUSHAAR, Wolfgang. Denkmodelle der 68er-Bewegung. Aus der Politik und 
Zeitgeschichte, B-22-23/2001.  
Dostupné z internetu http://www.bpb.de/apuz/26240/denkmodelle-der-68er-bewegung?p=all (cit. 
dne 24.5.2015).  
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V odborné literatuře týkající se studentského protestního hnutí se má obvykle 

za to, že se západoněmecké studentské protestní hnutí inspirovalo americkým 

hnutím a bralo si z něj různé vzory.226 Informace o tamním studentském protestním 

hnutí se do Spolkové republiky Německo dostaly zásluhou jednotlivých 

západoněmeckých studentů, kteří získali ve Spojených státech amerických 

stipendium a zevrubně referovali o tamním vývoji studentských protestů. Přenesení 

zážitku amerických protestů do Evropy bylo záležitostí jednotlivých studentů a 

masových médií. Informace z druhého konce planety se tak mohly snadno dostat 

mezi západoněmecké a západoberlínské vysokoškoláky také díky tomu, že se 

studenti organizovaní v protestním hnutí rozhodli vydávat a distribuovat vlastní 

časopisy, občasníky a letáky. Zakládali i vlastní tiskové agentury, které sloužily ke 

shromažďování a distribuci zpráv týkajících se studentských protestů po celém 

světě. Nejaktivnější byli v tomto směru studenti ze SRN a ze Spojených států 

amerických. Na základě osobních pozvání cestovala do zahraničí řada studentských 

vůdců i aktérů protestních skupin.227  

Výměna informací, navazování osobních kontaktů a příprava další strategie 

hrály pro protestní hnutí šedesátých let dvacátého století klíčovou úlohu. Autorovi 

této práce potvrdil při rozhovoru v Berlíně jeden ze zakladatelů německého Hnutí 2. 

června Michael Baumann, že na něj při formování myšlenek o radikálním odporu 

proti západoněmeckému státu měla vliv vystoupení představitelů Hnutí černých 

panterů v Západním Berlíně.228 Srovnání západoněmecké a západoberlínské situace 

s černošskými ghetty v amerických velkoměstech vedlo řadu německých rebelů, jako 

byli Baumann či Vesper, k myšlence, že situace ve Spolkové republice Německo 

skutečně není zralá k provedení revoluce, a začali se radikalizovat. Zatímco studenti 

a černošští radikálové ve Spojených státech amerických reagovali na konkrétní 

dobové výzvy (povolávací rozkazy do války ve Vietnamu, diskriminace černošského 

obyvatelstva), měly protesty západoněmeckých studentů spíše akademický 

                                                 
226 KLIMKE, Martin. The Other Alliance. Princenton: Princenton University Press, 2010;. Str. 40 a další. 
227 Srovnej např. SCHMIDTKE, Michael. Aufbruch der jungen Intelligenz. Frankfurt/Main: Campus 
Verlag, 2011; str. 170 a další. 
228 Podle rozhovoru autora se zakladatelem Hnutí 2. června Michaelem Baumannem, Berlín, 6. října    
2012. 



 130

charakter.229 Jejich radikalizace nebyla reakcí na nějakou konkrétní hrozbu, jako tomu 

bylo v případě Spojených států amerických, ale potřebou vyvolat konflikt, který by 

měl za následek prudkou reakci státu a následnou eskalaci násilí.  

 

5.4 Inspirace v revolučních metodách z tzv. třetího světa 

 

Studentské protestní hnutí ve Spolkové republice Německo získávalo inspiraci 

v technikách odporu v hnutí americkém. Počátky studentského protestního hnutí se 

datují rokem 1964, kdy demonstrující studenti obstoupili přivolaný policejní 

automobil v univerzitním kampusu v kalifornském Berkeley odvážející zatčené 

protestující studenty. Policejní automobil blokovali řadu hodin, stal se pódiem pro 

studentská prohlášení k  situaci na univerzitě a místem k diskusi, jak postupovat při 

dalších akcích proti vedení univerzity. Proces vzdělávání a učení se novým 

technikám odporu proti státní moci takříkajíc „za pochodu“ získával mezi studenty 

velikou oblibu.230 Mezi tradiční typy protestů patřily tzv. sit-in, tedy obsazování 

budov univerzitní administrativy, kanceláří rektora a přednáškových místností. 

Studenti tak bránili řádnému chodu univerzit a snažili se upozorňovat na různé 

nešvary. Na některých univerzitách (jako například ve Frankfurtu nad Mohanem) 

docházelo ke spontánnímu přejmenovávání univerzit (ve frankfurtském případě na 

Karl-Marx Universität), k demolování jejich majetku a nevhodnému chování v jejich 

areálu. Jakékoli slovo, které dostalo příponu –in (walk-in, sit-in, smoke-in, love-in a 

další) bylo pro protestující studenty znamením, že se bude jednat o protestní akci 

zaměřenou proti orgánům univerzity, případně proti státním institucím.231  

Fungování paralelních univerzit bylo podmíněné trvalou angažovaností části 

studentů a jejích mecenášů. Zatímco ve Spojených státech amerických získávaly 

paralelní instituce finanční podporu z prostředků městských (municipal) a místních 

(county) správ, ve Spolkové republice Německo k ničemu takovému nedošlo. Proto 

také řada paralelních univerzit brzy zanikla. Tyto kvazi-instituce neměly žádný 

                                                 
229 HOFMANN, Werner. Abschied vom Bürgertum. Essays und Reden. Frankfurt/M: 1970; str. 34. 
230 Ke studentským protestů ve Spojených státech amerických např. SEARLE, John R. The Campus War. 
Berkeley: University of California Press, 1971; str. 152 a další. 
231 Srovnej např. SCHMIDTKE, Michael. Aufbruch der jungen Intelligenz. Frankfurt/Main: Campus 
Verlag, 2011; str. 201 a další. 
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pevně stanovený učební plán či strukturu studia, a tak se staly pouhým neformálním 

sdružením, které se sice honosilo názvem „univerzita“, ale de facto se jednalo o 

volné pořádání přednášek pozvaných profesorů či angažovaných studentů a o práci 

v tematických skupinách, které se zabývaly aktuálními společenskými problémy.232     

Pozvání k přednášce na některou z paralelních univerzit mnohdy 

představovalo pro profesory a studenty začátek problémů s univerzitní 

administrativou. Tato pozvání brzy vešla ve známost na mateřských univerzitách 

profesorů a často vedla k negativním reakcím ze strany konzervativního 

profesorského sboru.233 Některým přednášejícím bylo dokonce ze strany oficiálních 

univerzitních orgánů zákazáno přednášet na samozvaných studentských 

univerzitách, což vedlo k další eskalaci napětí a mnohde i k násilí.234 Tento přístup 

utvrzoval studenty v jejich přesvědčení, že akademické univerzitní orgány jsou 

nepřístupné jakýmkoli alternativním myšlenkám a konzervují stávající garnituru 

profesorských „mandarinů“, kteří mají neoprávněně velký vliv na chod 

univerzitních pracovišť.235  

 

 

5.5 Reakce univerzitních struktur  

 

Reakce univerzitních profesorů na sebe dlouho nenechala čekat. Uváděli, že 

univerzitní prostředí není místem, kde se má demokraticky rozhodovat, jak je tomu 

ve všeobecných volbách, nýbrž prostorem, kde se rozhoduje autoritativně. Rebelující 

studenti podle nich nepochopili, že se stali univerzitními studenty dobrovolně, a tak 

přijali platný řád pro výuku a organizaci studia. Rebelující studenti podle těchto 

argumentů nebyli ochotni připustit, že ve vzdělávacích institucích i v celé společnosti 

                                                 
232 ASHBOLT, Anthony. A cultural history of the radical sixties in the San Francisco Bay. London: 
Pickering & Chatto, 2013; Úvod: The Culture Wars and the Sixties. 
233 SPIX, Boris. Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 1957 bis 1967 - Berlin und 
Nordrhein-Westfalen im Vergleich. Köln: Klartext Verlag, 2009; str. 680. 
234 Srovnej např. HABERMAS, Jürgen. Protestbewegung und Hochschulreform. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1969. 
235 RABEHL, Bernd. Die Provokationselite. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund und die 
sozialen Bewegungen in den 50er und 60er Jahren. Vorläufige Ergebnisse. Dostupnéz internetu 
http://web.fu-berlin.de/APO-archiv/Online/SDSPROVO.htm (cit. dne 31.5.2015).  
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platí dělba práce a různé společenské skupiny v ní hrají různé úlohy.236 Kritika 

studentské rebelie se začala argumentačně dostávat za hranice univerzity a počínala 

se vztahovat na společnost jako celek. Podle freiburského profesora Ernsta Nolteho 

fungovala stejně jako na univerzitě i v celé společnosti dělba úloh mezi jednotlivými 

společenskými skupinami. Představa, že se na rozhodování o věcech veřejných 

budou podílet nějakým způsobem všichni, byla podle něj iluzorní a odrážela 

nepochopení, jak moderní společnost funguje. Jistá míra autoritativního rozhodování 

byla podle něj nezbytná. Pokud by snad došlo k realizaci studentských představ o 

chodu univerzitních učilišť, skončila by v rozkladu a rychle by zanikla.237  

Nolteho slova dávala za pravdu profesorským „mandarínům“ poté, co se 

rozpadaly paralelní univerzity a přetvářely se na různé radikální debatní kluby 

marxistického či maoistického střihu a postupně se integrovaly do různých malých 

mimoparlamentních stran na okraji politického spektra. Pro radikální studenty byla 

tato argumentace důkazem, že je jak univerzita, tak celá západoněmecká společnost 

inherentně nedemokratická, panují v ní autoritativní poměry.238 Pouze mobilizace 

studentů a jejich spolupráce se zaměstnanci může podle nich vést ke kýžené 

revoluční změně. Vytváření paralelních institucí nebylo rezignací na přetvoření 

společnosti podle antiautoritářských představ, ale předpokladem revoluční změny. 

Změnu nešlo připravovat ve stávajících institucích, ale výhradně mimo ně. 

Soustavné rušení jejich řádného provozu mělo vést k jejich dezintegraci a k odchodu 

struktur, které je ovládaly. Z rezignace na stávající politické struktury se zrodila i 

mimoparlamentní opozice – APO (Ausserparlamentarische Opposition), o které v práci 

pojednám později. Její duchovní otcové (např. politolog Johannes Agnoli) se 

domnívali, že smysluplná opozice a paralelní struktury mohou vzniknout pouze 

                                                 
236 Srovnej např. NOLTE, Ernst. Sinn und Widersinn der Demokratisierung in der Universität. Freiburg im 
Breisgau: Rombach Verlag, 1968. 
Konzervativní německý historik Ernst Nolte se k problematice demokratizace západoněmeckých 
univerzit vyjadřoval opakovaně např. Was bedeutet „Demokratisierung“ der Universität? Die Welt, 
10. August 1968, str. 3.  
237 Srovnej např. WINKLER, Hans-Joachim (Hrsg.). Das Establishment antwortet der APO. Opladen: 
C.W. Leske Verlag, 1968. 
238 Představy studentů Svobodné univerzity v Berlíně shrnuje např. provolání jejích studentů „Einige 
Grundsätze für eine zukünftige Universität“ Archiv ZI6: Akte E0702, FU/TU „Flugblätter April 1968“.  
K cílům univerzitních rebelů se opakovaně vyjadřoval Herbert Marcuse. MARCUSE, Herbert. Ziele, 
Formen aund Aussichten der Studentenopposition. Das Argument. Berliner Hefte für Probleme der 
Gesellschaft. No. 12/1967, str. 398-408.  



 133

mimo stávající etablované společenské struktury. Jakákoli nová politická strana, 

která by se pokusila o opoziční roli ve Spolkovém sněmu, by časem nutně musela 

přistoupit na mocenskou hru již etablovaných politických stran a neměla by reálnou 

šanci nic podstatného ze svého opozičního programu prosadit.239 Totéž platilo pro 

paralelní instituce typu free-university, free-clinic, free-store a další, které v té době 

vznikaly ve Spojených státech amerických a nacházely své evropské protějšky i ve 

Spolkové republice Německo.  

 

5.6 Paralelní instituce – srovnání západní Evropy a Severní Ameriky 

 

V západní Evropě se prosadily jenom některé z  paralelních institucí, které 

vznikaly v druhé polovině 60. let dvacátého století na západním pobřeží Spojených 

států amerických. Zatímco free-university se ve Spolkové republice Německo alespoň 

na čas uchytily, zařízení typu free-clinic nikoli. Tato zařízení byla odpovědí 

městských komunit na západním pobřeží Spojených států amerických na tíživou 

sociální situaci některých sociálních a rasových skupin. Jednalo se o výpomoc pro 

sociálně nejslabší, kteří neměli žádné zdravotní pojištění a mnohdy žili bez přístřeší 

na ulicích tamních velkoměst. Taková situace ve Spolkové republice Německo 

nebyla, a proto tam tyto instituce nevznikaly.240  

V paralelních institucích se mezi rebelujícími studenty rychle šířily myšlenky o 

potřebě antiautoritativní výchovy. Zakladatelé alternativních dětských školek se 

odvolávali na práce teoretiků Frankfurtské školy pro sociální výzkum, kteří ve 

čtyřicátých letech dvacátého století sepisovali texty o genezi autoritativní osobnosti. 

Tu chápali jako příčinu úspěchu nacistického režimu v Německu.241 Domnívali se, že 

jednou z příčin vývoje autoritativní osobnosti je nezdravě přísná výchova plná 

zákazů a nařízení. Tvrdili, že odstraněním takového výchovného procesu se dětem a 

dospívajícím rozvážou ruce, sami si uvědomí odpovědnost za své činy a přirozeně se 

                                                 
239 AGNOLI, Johannes; BRUECKNER, Peter. Die Transformation der Demokratie. Berlin: 1967; str. 73 a 
další. 
240 HOFMANN, Werner. Abschied vom Bürgertum. Essays und Reden. Frankfurt/M: 1970; str. 38 a další. 
241 Nejznámější prací, která vzbudila rozsáhlé diskuse o příčinách vzniku autoritativní osobnosti: 
ADORNO, Theodor; FRENKEL-BRUNSWIK, Else; LEVINSON, Daniel; SANFORD, Nevitt. The 
Authoritarian Personality. Studies in Prejudice Series, Volume 1. New York: Harper & Row, 1950.   
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stanou vyzrálými osobnostmi bez potřeby přenechávat odpovědnost za své životy 

vnějším autoritám. Nové výchovné metody v alternativních školkách se staly 

vděčným námětem populárních médií a záhy vedly k pobouření velké části 

západoněmeckých obyvatel. V médiích se opakovaně objevovaly reportáže, že 

v těchto zařízeních neplatí žádná pravidla, děti jsou nechány napospas svému osudu 

a vyrůstají „jako dříví v lese“. V některých zařízeních tohoto typu údajně docházelo i 

ke zneužívání dětí. 242Autoři myšlenky alternativních školek tato nařčení odmítali. 

Uváděli, že v alternativních školkách je pouze na rozhodnutí dětí samotných, jak si 

zařídí svůj denní program. Zvykaly si tak od útlého věku na organizování života a 

měly tak přirozeně nést odpovědnost i za všechny činy, kterých se dopustí.243  

Problém alternativních institucí typu paralelní univerzity či dětské školky 

spočíval v tom, že nebyly napojené na další články většinového vzdělávacího 

systému. Jejich absolventi většinou nepracovali u velkých státních zaměstnavatelů 

ani soukromých firem, protože tato zařízení neuznávali. Současně se vznikem 

alternativních vzdělávacích institucí vznikala společenství malovýrobců stojících 

mimo zavedené tržní prostředí tradičních firem a institucí. K rozvoji takového typu 

obživy došlo v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy v různých komunách ve 

Spojených státech amerických i v západní Evropě žily statisíce lidí. V těchto 

komunách bylo možné nalézt vše – od malovýroby, alternativních vzdělávacích 

institucí přes prodejny až po různé městské služby. Organizovaly i pomoc pro 

propuštěné levicové radikály z vězení a jejich začlenění do společnosti. Pomáhaly 

například při jednání se státními orgány (poskytovali bezplatné právní služby) či při 

hledání ubytování.244  

Alternativní tisk a alternativní diskusní kluby byly jedním z charakteristických 

projevů studentského protestního hnutí jak v Severní Americe, tak v západní Evropě. 

Byly místem, kde se tříbily myšlenky a vyměnovaly informace mezi aktéry 

studentského protestního hnutí. Jejich zakladatelé a provozovatelé je považovali za 
                                                 
242 Např. CONNOLLY, Kate. Sixties Hero Revealed as Kindergarten Sex Author, The Guardian 
28.1.2001.  
Dostupné z internetu: http://www.theguardian.com/world/2001/jan/28/kateconnolly.theobserver  
(cit. dne 24.5.2015).  
243 Srovnej např. PREISNER, Rio. Americana II: Interkontinentální levice. Brno: Atlantis, 1994. 
244 Srovnej např. BERGMANN, DUTSCHKE, LEFÉVRE, RABEHL. Rebellion der Studenten. Reinbek bei 
Hamburg: rororo, 1978. 
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paralelní prostor společenské diskuse v protikladu k velkým etablovaným médiím. 

Alternativní média se stala v druhé polovině šedesátých let a zejména pak v letech 

sedmdesátých významnou součástí prostoru s veřejnými informacemi, čímž 

vytvářela konkurenci zavedeným médiím. Spektrum alternativních tiskovin bylo 

velmi široké: od časopisů jako „Agit883“ (kde např. vyšel zakládající manifest 

teroristické RAF) či západoberlínského časopisu „Charlie Kaputt“ až po občasníky 

věnující se teoretickým tématům jako „Das Argument“ nebo informační občasník 

„Rote Presse Korrespondenz“.  

Množství alternativních médií odráželo široké spektrum protestního hnutí. To 

nezahrnovalo pouze studenty, ale i další protestní skupiny, které měly potřebu 

vyjádřit své znepokojení nad aktuálním společenským vývojem. V jejich tiskovinách 

nešlo jen o obsah sdělení, ale i o formu, která je výrazně odlišovala od zavedených 

médií. Svěží lay-out nových médií často pracoval s exotickými motivy, barvami, 

humorem a naznačovanou či explicitní sexualitou. Jednotlivé věty uveřejněných 

textů obvykle nebyly tištěné v jedné linii, ostentativně nerespektovaly některé 

gramatické jevy a byly prokládané různými kolážemi, které připomínaly tzv. naivní 

umění.245 Podoba amerických i evropských médií produkovaných v protestním 

milieu nebyla náhodná. Většina těchto médií měla obdobnou vizuální podobu, 

vzájemně se inspirovala a za jejich živým lay-outem stála společná myšlenka 

dekonstrukce tradičních vzorců výroby tiskovin. Cílem autorů a vydavatelů těchto 

médií bylo překračování dosud respektovaných uměleckých i obsahových hranic. 

Mělo v nich být vysloveno a ukázáno to, co si ještě doposud nikdo veřejně nedovolil. 

Překračování hranic možného a tolerovaného mělo vést ke společenské katarzi a ke 

ztrátě úcty před autoritami, které byly označeny za nehodné jakéhokoli obdivu. 

Nakolik se tato média skutečně stala inspirací pro studentské protestní hnutí a 

protestní milieu jako takové, zůstává neobjasněno. Lze se domnívat, že měla vliv na 

                                                 
245 Šedesátá a především sedmdesátá léta byla dekádami, kdy vycházelo velké množství alternativních 
a undergroundových časopisů. Nové techniky koláže, hra s barvami, obskurní témata a obscénní 
fotografie byly charakteristické pro většinu z nich. Někteří autoři přelomu let 60. a 70. s těmito motivy 
pracovali i v knižních publikacích, jako například Rolf-Dieter BRINKMANN, Jerry RUBIN či Michael 
BAUMANN.   
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vnímání soudobé společenské reality a že vedla k proměně vědomí jejich čtenářů vis-

á-vis rychlým sociálním změnám 60. let dvacátého století.246  

Zvláštní postavení v prostředí studentského protestního hnutí měly diskusní 

kluby. Inspirovány Voltairovou myšlenkou o potřebě prostoru pro jakýkoli názor, i 

ten, s kterým bytostně nesouhlasíme, nazývaly se nejprve Voltairovými kluby. 

Později se pro ně vžil název republikánské kluby, protože měly dle názoru 

studentských rebelů nahrazovat sešněrovanou debatu ve veřejnoprávních médiích 

debatou skutečnou bez jakýchkoli společenských tabu. Obliba republikánských 

klubů se ve Spolkové republice Německo rychle šířila a zanedlouho byl v každém 

větším městě alespoň jeden takový klub. Republikánské kluby se stávaly centrem 

diskusí a alternativní kultury. Vystupovali v nich básníci, spisovatelé, hudebníci a 

performeři, kteří se ohrazovali vůči státu a masovým médiím. Obliba těchto klubů 

rostla hlavně v Západním Berlíně a ve Francii.247 Ve Spojených státech amerických se 

republikánské kluby netěšily tak výraznému zájmu. Republikánské kluby plnily ještě 

jednu podstatnou úlohu: staly se místem, kde se mohli ukrýt radikální studenti před 

zásahem represivních složek státu. Řada těchto osob nemohla nikde uvádět adresu 

svého trvalého bydliště, protože jim hrozilo zatčení. Adresy republikánských klubů 

se staly útočištěm i pro různé studentské organizace.   

 

5.7  Osa Berkeley – Západní Berlín 

 

Studentské protestní hnutí má počátky na západním pobřeží Spojených států 

amerických v malém univerzitním městě Berkeley a v San Franciscu. Aktéři 

studentského protestního hnutí i badatelé, kteří se tímto obdobím zabývají, shodně 

uvádějí, že to bylo zvláštním postavením města San Francisco, které se stalo první 

skutečnou metropolí na západním pobřeží Spojených států amerických po objevení 

nalezišť zlata v oblasti hlavního města státu Kalifornie Sacramenta v 19. století. 

Město se nacházelo daleko od federálních autorit na východním pobřeží a dlouho 

                                                 
246 Srovnej např. BAUMANN, Michael. Wie alles anfing. München: 1975; s. 17 a další.  
247 SCHARLOTH, Joachim. Revolution der Sprache? Die Sprache der 68er. Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2008.  
Ztaženo z internetu  http://www.bpb.de/themen/WYC9WT,3,0,Revolution_der_Sprache.html dne 
31.5.2015. 
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k němu neexistovalo žádné přímé železniční ani silniční spojení. Vytvořila se tam 

atmosféra nezávislého prostředí, které se spoléhalo pouze na sebe a svoje schopnosti 

a bylo nedůvěřivé k centrálním autoritám ve Washingtonu. Město se nachází na 

pobřeží Tichého oceánu, kde se mísily vlivy několika kulturních prostředí (Asie, 

Mexika a Ruska). Město se stalo poměrně záhy křižovatkou různých národů, jazyků, 

náboženství, kultur a životních stylů, což se odrazilo i na tolerantním charakteru 

vzdělávacích zařízení, které vznikly na jeho území či v jeho bezprostřední blízkosti 

(severně od San Francisca ležící univerzita v Berkeley a jižně ležící a později založená 

univerzita v Palo Altu – Stanford University).248  

Dnes již tradiční, zavedené a rozsáhlé univerzitní pracoviště v Berkeley se 

stalo magnetem pro studenty, kteří měli blízko k myšlenkám liberalismu a 

socialismu. Domnívali se, že tyto myšlenkové směry mohou být lékem na krizemi 

zmítaný kapitalismus a na aktuální vnitropolitické problémy Spojených států 

amerických. Prvotním impulsem pro studentské protestní hnutí sice byl zmiňovaný 

zákaz politické agitace v univerzitním areálu (z něj se bezprostředně vyvinulo hnutí 

požadující možnost svobodného projevu na univerzitním kampusu, tzv. Free Speech 

Movement). Aktéři tohoto hnutí získávali inspiraci během studentských stáží a 

studijních pobytů na jihu Spojených států amerických, kde byli bezprostředně 

konfrontováni s rasovou diskriminací černošského obyvatelstva. Po návratu na 

univerzitu v Berkeley měli potřebu o těchto zkušenostech referovat ostatním a 

přicházeli s požadavky na změnu tamních neblahých poměrů.  

Obdobně naléhavě jako rasová diskriminace černošského obyvatelstva 

působila na studenty v Berkeley válka ve Vietnamu. Domnívali se, že se ze strany 

vlády Spojených států amerických jedná o neoprávněné zasahování do konfliktu 

uvnitř cizího státu (vzdáleného tisíce kilometrů od amerického kontinentu). 

Federální vládě ve Washingtonu vytýkali, že podporuje jihovietnamský režim, který 

považovali za nedemokratický a zkorumpovaný. Severovietnamský režim Ho-chi 

Mina považovali za národněosvobozenecký a bojující za práva diskriminovaných 

                                                 
248 Podle rozhovoru autora s provozovateli hotelu The Red Victorian, který je v současnosti jedním 
z posledních míst v San Franciscu, kde se dodnes připomíná hnutí hippies ve Spojených státech 
amerických v létě 1967 – tzv. léto lásky (Summer of Love).  
Srovnej např. McCLEARY John Bassett.  Hippie encyklopedie. Kulturní encyklopedie (a frazeikon) 60. a 70. 
let 20. století. Praha: Volvox Globator, 2010. 
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skupin sociálně potřebných a nejchudších skupin obyvatel z rozsáhlého 

vietnamského venkova.249  

Třetím impulsem pro odpor berkeleyských studentů bylo napojení 

univerzitního výzkumu na potřeby americké armády. Univerzitní administrativy 

byly obviňovány z podpory výzkumu bojových plynů, které na univerzitních 

pracovištích prováděli výzkumníci na zakázku washingtonského Ministerstva 

obrany. V univerzitních areálech se nacházela zařízení, kde bylo možné podat 

přihlášku do armády a kde se distribuovaly povolávací rozkazy pro studenty, kteří 

měli narukovat do válkou zmítaného Vietnamu. Pod vlivem zpráv z médií o utrpení 

civilního obyvatelstva se část studentů proti povolávacím rozkazům bouřila. Ve 

Spojených státech amerických se dodnes vede emotivní diskuse o srovnávání počtu 

odvedených mužů do války ve Vietnamu podle výše dosaženého vzdělání a 

rasového původu. Univerzitní studenti pocházející většinou z bílých 

středostavovských vrstev se snažili povolání do konfliktu ve Vietnamu vyhnout. 

Před povoláním do armády pak utíkali nejčastěji do Kanady i do západní Evropy. 

Odvolávali se na argumenty studentů zapojených do protestů a na zkušenosti 

vojáků, kteří se z války vrátili domů. Podstatnou roli při formování názoru studentů 

na konflikt ve Vietnamu hrála média. Masově rozšířená televize každodenně 

přinášela informace o dalších obětech války a ukazovala hrůzné záběry z míst 

konfliktu. Devastující vliv na ochotu studentů účastnit se války ve Vietnamu měly 

zprávy o tisících padlých amerických vojáků.                       

Kontakty amerických a západoněmeckých studentů se udržovaly hlavně na 

osobní úrovni mezi studenty, kteří získávali stipendium. První velkou společnou 

akcí západoberlínských a amerických studentů byl kongres proti válce ve Vietnamu 

konaný v únoru 1968 na Technické univerzitě v Západním Berlíně. Tato společná 

akce americké a německé SDS250 (Sozialistischer deutscher Studentenbund a Students for 

a Democratic Society) se vepsala do dějin studentského protestního hnutí jako jeden 

z ikonických okamžiků, jehož fotografické záznamy se dodnes uvádějí jako příklad 

                                                 
249 HORLEMANN, Jürgen; GAENG, Peter. Vietnam. Genesis eines Konflikts. Frankfurt/Main: 
Suhrkamp, 2008 (obnovené vydání původního textu z roku 1966), viz úvod práce. 
250 Na FSV UK byla na téma západoněmecké SDS sepsaná diplomová práce OTEPKA, Robert. 
Sozialistischer Deutscher Studentenbund. FSV UK: Praha 2000. 
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mezinárodní spolupráce rebelujících studentů. Na kongresu vystoupila řada 

severoamerických i jihoamerických studentů. Kongresový sál zdobil veliký nápis: 

„Povinností každého revolucionáře je dělat revoluci.“ („Die Pflicht jedes Revolutionärs ist es 

Revolution zu machen.“) Na kongresu se diskutovaly především dvě otázky: jak 

zabránit americké administrativě ve válce ve Vietnamu a jak chápat pojem revoluce. 

Vystupující studenti přicházeli s řadou nápadů, jak americké administrativě ztěžovat 

probíhající konflikt: od větší informovanosti obyvatelstva o civilních obětech 

konfliktu přes burcování a napomáhání k dezercím vojáků, poskytování azylu pro 

dezertéry v cizích státech až po fyzickou blokádu přístavů, kde docházelo 

k naloďování vojska a překládání vojenské techniky.251  

Rebelující studenti si byli vědomi, že jejich plány jsou monitorovány 

bezpečnostními složkami Spolkové republiky Německo, a proto přední představitelé 

SDS a dalších studentských organizací hovořili o plánech na blokování válečné 

mašinérie na konferenci pouze obecně s tím, že další podrobnosti a data akcí se 

budou probírat v jednotlivých pracovních skupinách. Ačkoli si představitelé 

rebelujících studentů uvědomovali, že pro úspěšnost plánovaných akcí musí 

zachovávat alespoň minimální míru konspirace, dařilo se bezpečnostním složkám 

Spolkové republiky Německo získávat podrobné informace o cílech a plánech 

radikálních studentských organizací. To vedlo k většímu důrazu na konspiraci u těch 

nejradikálnějších, kteří se později sdružovali v malých skupinách radikálně 

levicových teroristických organizací, jako byla Frakce Rudé armády či Hnutí 2. 

června.  

Pojem revoluce252 se na kongresu stal předmětem sporu mezi předsedou 

západoněmecké SDS Rudolfem Dutschkem a některými dalšími účastníky. Dutschke 

vysvětloval, že revoluce nebude jednorázovým násilným aktem, jako byla říjnová 

revoluce v Rusku roku 1917, ale postupným procesem, kdy si jednotlivé společenské 

                                                 
251 FICHTER, Tilman; LOENNENDONKER, Siegward. Kleine Geschichte des SDS. Der Sozialistische    
Deutsche Studentenbund von 1946 bis zur Selbstauflösung. Berlin: Rotbuch Verlag 1977; str. 89 a další. 
Dostupné z internetu http://web.fu-berlin.de/APO-archiv/Online/SDS-Gesch.htm (cit. dne 
31.5.2015). 
252 Srovnej např. BRUNNER, Otto; CONZE, Werner; KOSELLECK, Reinhart. Geschichtliche 
Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Band 5: Revolution, 
Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg (Neithard Bulst, Jörg Fisch, Reinhart Koselleck & Christian Meier) 
Stuttgart: Klett-Cotta, 1972-1997.  
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vrstvy začnou samy uvědomovat svoji sociální a politickou situaci a rozhodnou se 

pro odpor, který odstraní dosavadní hospodářský a politický systém. Revoluci se 

snažil vysvětlit jako proces postupného vzdělávání, osobnostního a skupinového 

zrání, na jehož konci bude proměna životního stylu. Ta měla vést k proměně politiky 

a hospodářských vztahů ve společnosti. Podmínky pro takovou situaci podle něj 

byly již v samotném faktu úspěšné poválečné rekonstrukce, kdy se Spolková 

republika Německo stala natolik hospodářsky soběstačnou, že už nic nebránilo 

nastartování revolučního procesu. Stávající politický a hospodářský systém 

považoval Dutschke za zastaralý a neodpovídající potřebám současného člověka. 

Měl podle něj pouze sloužit ekonomickým zájmům západoněmeckého a amerického 

establishmentu. Míra odporu establishmentu vůči studentskému protestnímu hnutí 

podle něj odhalovala obavy, které měly politické a hospodářské elity ze změn, které 

připravovali rebelující studenti.253  

Dutschke se na kongresu neomezil pouze na obecné proklamace o revoluci. 

Západní Berlín pro něj byl místem, kde měla začít revoluce, protože tam žila řada 

revolučně naladěných skupin obyvatel. Revoluce podle něj měla proběhnout nejprve 

obsazením centrálních západoberlínských úřadů masami nespokojených obyvatel, 

vyvlastněním soukromého majetku a deportací dosavadních vládnoucích vrstev a 

těch, kteří budou nespokojeni s nastalou situací, do Spolkové republiky Německo.254 

Dutschkeho plány vzbudily mezi přítomnými rozruch a záhy se dostal do diskusí o 

tom, zda je společenská situace ve Spolkové republice Německo zralá k revoluci. 

Argumenty proti revoluci předložil Dutschkemu Ralf Dahrendorf, když uvedl, že ve 

Spolkové republice Německo nemůže proběhnout revoluce, protože tam není 

revoluční situace, kdy by hmotně zbídačení obyvatelé požadovali radikální politické 

změny. Dutschke se podle Dahrendorfa odchýlil od marxismu, na který se ve svých 

textech i projevech odvolával. Nepochopil podle něj, v jaké společenské situaci se 

Spolková republika Německo nachází.  

                                                 
253 Srovnej např. DUTSCHKE, Rudi. Die Revolte. Wurzeln und Spuren eines Aufbruchs (Hrsg. von 
Gretchen Dutschke-Klotz, u.a.) Reinbek bei Hamburg: 1983. 
254 Srovnej např. DUTSCHKE, Rudi. Jeder hat sein Leben ganz zu leben (Die Tagebücher1963-1979). Köln: 
Kiepenheuer & Witsch, 2003 či výše citovaný rozhovor v pořadu Zu Protokoll televizní stanice ARD 
(1967). 
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Ačkoli Dutschke platil za vynikajícího rétora a vzdělaného studenta 

s vytříbenými argumentačními schopnostmi, opakovaně se dostával do konfliktu 

se svou vlastní koncepcí revoluce inspirovanou dílem Karla Marxe. V dubnu 1968 

Dutschke se svou manželkou Gretchen navštívili Prahu na pozvání kongresu 

evangelických církví. V Praze se zúčastnil diskusí se studenty Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Po návratu do Západního Berlína Dutschke dospěl k závěru, že 

českoslovenští studenti jsou kontrarevoluční, protože vzhlížejí k západnímu 

životnímu stylu. Spolková republika Německo jim byla vzorem jako fungující a 

úspěšná společnost.255 Jenom menší skupiny místních studentů souhlasily s 

Dutschkem, že po revoluci v majetkoprávních vztazích, která v Československu 

proběhla na konci 40. let dvacátého století (masové zestátňování soukromého 

majetku), měla následovat revoluce sociální v hierarchických společenských 

vztazích.256 Nic takového se však v Československu nestalo. Mocenské elity své 

postavení v průběhu let padesátých a v letech šedesátých naopak stále upevňovaly. 

Dutschke v Praze zažil mnohá překvapení, protože se setkal s nepochopením většiny 

studentů a s některými měl i otevřený konflikt.257  

Vzájemná setkávání československých a západoněmeckých (respektive 

západoberlínských) studentů je dobrým příkladem vzájemného nepochopení 

motivací a úmyslů studentské rebelie na opačných stranách tehdejší železné opony. 

Zatímco českoslovenští studenti protestovali proti mocenskému monopolu 

Komunistické strany Československa a jeho důsledkům, studenti ze západu Evropy 

se nechávali unášet myšlenkami o spravedlivé společnosti. Studentům na obou 

stranách železné opony byl společný odpor proti autoritám, ale ve zcela odlišných 

souvislostech. Jen těžko chápali motivace k odporu na druhé straně železné opony. 

                                                 
255 Na základě rozhovoru, který vedl autor s manželkou zesnulého Rudolfa Dutschkeho - Gretchen 
Dutschke-Klotz v Berlíně dne 4. dubna 2011. 
Manželka zesnulého Rudolfa Dutschkeho vydala jeho biografii DUTSCHKE, Gretchen: Wir hatten ein 
barbarisches, schönes Leben. Rudi Dutschke - Eine Biographie. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1996. 
256 PAŽOUT, Jaroslav. Hnutí revoluční mládeže. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2004; viz úvod práce. 
257 Například docent Pinc z Fakulty humanitní studií byl západoberlínskými studenty v roce 1968 
vyhozen z jejich automobilu na křižovatce U Bulhara v Praze poté, co nesouhlasil s jejich interpretací 
války ve Vietnamu. Měl přitom v té době problémy s chůzí a musel se dostat v pozdních nočních 
hodinách o holi domů už sám. Na základě rozhovoru, který vedl autor s doc. PhDr. Zdeňkem Pincem 
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze dne 15.10.2012. 
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Bariérou pro pochopení jim nebyl pouze cizí jazyk. Měli odlišné životní zkušenosti a 

spojovaly je naivní představy o možnostech společenské změny.  

Vztahy aktérů studentských protestních hnutí z různých států by vydaly na 

samostatnou práci. V druhé polovině 60. let dvacátého století se mezi studenty 

v různých částech světa vytvořila atmosféra souznění vůči společnému nepříteli, 

kterým byl podle nich stát a jeho represivní instituce.258 Organizace státu začaly 

zasahovat do všech částí společnosti a jejich vliv neustále rostl. Na rozdíl od 

liberálních ekonomů se intelektuálové blízcí studentskému protestnímu hnutí 

domnívali, že moc státu výrazně narůstá a vliv, který stát má na všechny obyvatele a 

všechny sféry života, se stává nezdravým a ve svém důsledku lidské společenství 

hubí.259 Netýkalo se to přitom pouze kritiky parlamentarismu. Kritika ze strany 

studentských vůdců byla všeobjímající. V západoněmeckém veřejném prostoru se 

pro jejich životní postoj vžil výraz „Totale Verweigerung“ („totální odmítání“). 

Studentští rebelové nebyli kritiky jen některých společenských nešvarů, poválečnou 

společnost odmítali jako celek. Považovali ji za zcela zavrženíhodnou a neviděli v ní 

nic, co by zasluhovalo být zachováno. Jediné řešení stávající situace viděli v revoluci.  

Jedním z nejvýznamnějších zdrojů těchto postojů byla personální kontinuita 

nacistických elit v německých institucích, školách a ve veřejném životě. Ikonické 

heslo „Unter den Tallaren Muff von 1000 Jahren“ neboli „Pod taláry tisíciletý smrad“, 

které nesli před průvodem univerzitních hodnostářů na jaře 1967 studenti univerzity 

v Heidelbergu, nejlépe vystihuje duševní rozpoložení, ve kterém se tehdejší 

protestující studenti nacházeli. Nešlo jen o „hnědou“ minulost univerzitních 

„mandarinů“, ale i o jejich neochotu se těmito tématy zabývat. Podrážděně reagovali 

pokaždé, když se jim jejich minulost připomínala. Rebelující studenti chtěli na 

univerzitním kampusu pořádat výstavy o nacistických zločinech a dožadovali se po 

univerzitní administrativě, aby byly do syllabů zařazeny přednášky o minulosti 

univerzit v době tzv. Třetí říše. Univerzitní administrativy studentům nakonec 

                                                 
258 PAŽOUT, Jaroslav. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Prostor: Praha, 
2008; viz úvod práce. 
259 Srovnej např. MOSLER, Peter (Hrsg.). Was wir wollten, was wir wurden. Studentenrevolte – zehn Jahre 
danach. Rowohlt Taschenbuch Verlag: Reinbek bei Hamburg, 1977.  
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vyhověly, a tak se například na univerzitních pracovištích v Tübingen či v Mohuči260 

v druhé polovině šedesátých let 20. století konaly výstavy připomínající nacistickou 

minulost veřejně známých osob.  

Samotné téma vyrovnání se s minulostí bylo vlastní nejen studentskému 

protestnímu hnutí ve Spolkové republice Německo. Mělo vliv na veřejné mínění a na 

názory univerzitních studentů i v zahraničí. Nedostatečné vyrovnání s minulostí 

uváděli jako důvod nespokojenosti a protestů i studenti z Francie či Spojených států 

amerických.261 Obviňovali vlády svých států, že spolupracují s představiteli 

totalitních režimů, a účast jejich armád v zahraničních ozbrojených konfliktech pro 

ně byla důkazem, že se dosud nevymanily z autoritativního způsobu uvažování. 

Války v Alžírsku a ve Vietnamu tak paradoxně sloužily jako důkaz neschopnosti 

vyrovnat se s fašistickou minulostí. Ve Spojených státech amerických měly odkazy 

na Německo podobu různých slovních hříček. Když američtí studenti nazývali svůj 

stát Amerika (nikoli America), tak německý přepis názvu tohoto světadílu měl 

naznačovat, že Spojené státy americké mají stejné cíle, jako mělo ve třicátých letech 

dvacátého století nacistické Německo. Německý přepis anglických slov se stal v té 

době mezi studenty populární, protože Německo vedle Francie platilo v tamním 

protestním hnutí za kolébku revoluce a za trvalou inspiraci pro levicové radikály.262  

Ve Francii byla situace jiná. Tamní rebelující studenti se snažili zahájit debatu 

o válce v Indočíně a v Alžírsku, ale naráželi na hradbu mlčení ze strany státu a 

masových médií. Zahraniční konflikty vedené tehdejší francouzskou vládou byly ve 

většinové společnosti tabu, ačkoli se v masových médiích opakovaně objevovaly 

zprávy o počtech padlých francouzských vojáků.263 Rebelující studenti a část 

nonkonformních intelektuálů se veřejnou kritikou vojenských angažmá a 

požadavkem na stažení francouzských vojsk ze zámoří vyčleňovali z většinové 

                                                 
260 Např. v lednu 1968 na Univerzitě Mohuč k minulosti prezidenta Heinricha Lübkeho a budoucího 
předsedy spolkové vlády Kurta-Georga Kiesingera.  
Dostupné z internetu:http://www.forschungsverbund-universitaetsgeschichte.uni-mainz.de/120.php 
(cit. dne 24.5.2015). 
261 Srovnej např. GOETZ, Aly. Unser Kampf 1968 - ein irritierter Blick zurück. Frankfurt/Main: S. Fischer 
Verlag, 2008.   
262 SCHMIDTKE, Michael. Aufbruch der jungen Intelligenz. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2011; str. 
40 a další. 
263 COHN-BENDIT, Daniel. Der grosse Basar. Gespräche mit Michel Lévy, Jean-Marc Salmon, Maren Sell. 
München: Trikont-Verlag, 1979; např. rozhovor s Michelem Lévym. 
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společnosti. Francouzské veřejné mínění se začalo na konci 60. let dvacátého století 

rychle měnit zejména díky množství mediálních zpráv, které se věnovaly těmto 

ozbrojeným konfliktům. Společenská tabu se změnila ve společenská rozpolcení, 

která trvají dodnes, podobně jako v případě války ve Vietnamu ve Spojených státech 

amerických. Nešlo jen o rozporuplné názory mezi nezúčastněnými a rodinami, kde 

byly obětmi války, ale i mezi lidmi, kteří válku znali pouze z médií.   

Samostatnou kapitolou mezinárodních souvislostí studentského protestního 

hnutí byla spolupráce teroristických a militantních organizací. Často uváděná teze, 

že tyto organizace vzešly ze studentského protestního hnutí, je dodnes mezi badateli 

kontroverzní. Rozsáhlá diskuse se rozpoutala o vlivu myšlenek Rudolfa Dutschkeho 

na příklon části protestního hnutí k terorismu. Studentští vůdci tuto souvislost vždy 

odmítali a poukazovali na texty a veřejná vystoupení, kde odmítali krajně levicový 

terorismus.264 Do diskusí o vlivu Dutschkeho na krajně levicový terorismus se tehdy 

zapojil například předseda zastřešující organizace studentských organizací AStA 

(Allgemeiner Studierendenausschuss) v Západním Berlíně Jürgen Treulieb, když 

uvedl, že se jedná o zcela nesmyslné spojení, a uváděl citace Dutschkeho slov, kde 

jednoznačně odmítal ozbrojený boj se zbraní v ruce. Jeho odpůrci naopak 

poukazovali na Dutschkeho slova z rozhovoru pro západoněmeckou televizní stanici 

ARD z roku 1967 (výše citovaný pořad „Zu Protokoll“), kde Dutschke jako příklad 

efektivního boje proti establishmentu zmiňoval ozbrojený boj v jihoamerických 

metropolích. Studentské protestní hnutí si bralo často za příklad ozbrojený boj 

v latinskoamerických metropolích. Byl pro něj vzorem, jak má vypadat účinný odpor 

proti politickému systému.265  

V těchto diskusích však nešlo jen o názory samotných účastníků studentského 

protestního hnutí, ale především o spory veřejně známých intelektuálů, kteří se 

stavěli na stranu rebelujících studentů. Dvě nejznámější kontroverze se týkaly 

držitele Nobelovy ceny za literaturu Heinricha Bölla a známého evangelického 

                                                 
264 K problematice vztahu politiky a násilí např. NEGT, Oskar. Politik und Gewalt. Neue Kritik, No. 47, 
April 1968, str. 10-23.  
K problematice „přímé akce“ a „propagandy činem“ v  studentském protestním hnutí např. 
GOTTSCHALCH, Wilfried. Zum Problem der direkten Aktion. Berliner Extra Dienst, April 1968, str. 8-
10.  
265 Na základě rozhovoru, který vedl autor s Jürgenem Treuliebem v Berlíně dne 4. dubna 2011.  
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pastora a univerzitního profesora Helmuta Gollwitzera. Henrich Böll napsal po 

prvním vydání knihy Bernwarda Vespera „Die Reise“, která platila za duchovní 

odkaz radikálních osmašedesátníků, recenzi, v níž uvedl, že text je ponaučením pro 

Spolkovou republiku Německo a pro všechny, kteří chtějí pochopit kořeny vzdoru 

v první poválečné západoněmecké generaci. Reakcí některých komentátorů 

v masových médiích byl výsměch Böllovi, že Vesperův text vůbec nepochopil a 

přikládal mu význam, který nikdy neměl. Nejednalo se podle nich o Vesperovu 

biografii, ale o románovou fikci. Tento spor nebyl jen sporem dvou intelektuálů o 

interpretaci protestního hnutí. Zatímco nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 

1972 Heinrich Böll nacházel v knize poučení pro důvody odporu radikálních 

osmašedesátníků k západoněmecké společnosti, jeho kritici poukazovali na 

zavádějící charakter jeho závěrů, které podle nich vycházely z nepochopení 

recenzovaného textu.266  

Románový esej „Die Reise“ je koláží deníkových záznamů, úvah, vzpomínek, 

snů, postřehů z cest, politických reflexí, kreseb a pasáží vzniklých pod vlivem 

halucinogenních drog. Složitost a radikalita textu odrážela pohnutý autorův život. 

Bernward Vesper se narodil v roce 1938 ve Frankfurtu nad Odrou v rodině 

nechvalně proslulého nacistického spisovatele a básníka Willa Vespera. Pro českého 

badatele je zajímavá zmínka, že Vesperův dědeček z matčiny strany byl Čech 

pocházející z Brna. Vesperův otec se pro své militantní nacionalistické názory 

dostával do konfliktů s kulturním establishmentem nacistického Německa a už v 

roce 1936 se stáhl do ústraní na statek své ženy v obci Triangel u severoněmeckého 

Gifhornu. Tam až do roku 1943 vydával časopis „Die schöne Literatur“. Po válce 

pracoval v nakladatelství Bertelsmann, dále se angažoval v nacionalistických 

spolcích a v roce 1962 v obci Triangel zemřel. Otcova smrt, rozchod s partnerkou, 

budoucí teroristkou RAF Gudrun Ensslinovou a zklamání ze studia na univerzitě 

v Tübingen se zřejmě staly spouštěčem jeho radikálního odporu ke společenským 

poměrům ve Spolkové republice Německo. Ambiciózní mladý spisovatel z rodiny 

nacistického literáta, jenž ještě v roce 1956 napsal v reakci na Suezskou krizi dopis 

egyptskému prezidentovi Násirovi, psal o svých názorech spolkovému prezidentu 

                                                 
266 Srovnej doslov k VESPER, Bernward. Die Reise. Erfstadt: Area Verlag, 2005.  
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Heussovi a politiku Carlo Schmidovi a vedl korespondenci s filozofem Ernstem 

Jüngerem a lingvistou Walterem Jensem, zažil v šedesátých letech proměnu 

v radikálního odpůrce společenských poměrů a anarchistu. 

Vesperův literární fragment je dnes v německy mluvících státech považován 

za jedinečný odkaz generace tzv. radikálních šedesátníků a za stěžejní text pro 

pochopení životního pocitu generace, která se ocitla na prahu produktivního věku 

v době, kdy se Německo začalo vyrovnávat s historickou zátěží nacistického režimu 

a z toho vyplývajícími konflikty, očekáváními a obavami, aby nedošlo k restauraci 

fašismu v jiných politických souvislostech. Sám autor se nezúčastnil studentského 

protestního hnutí a ani se nezapojil do levicového terorismu či do jedné z mnoha 

ideologicky znesvářených radikálně-levicových skupin marxistického střihu 

vznikajících na přelomu 60. a 70. let. Osudným se mu stalo vědomí bezvýchodnosti 

úsilí o společenskou změnu a neschopnost vést smysluplný život. Kniha „Die Reise“ 

je jeho osobním testamentem a silnou výpovědí o krachu ideálů jedné poválečné 

západoněmecké generace. V době Böllovy recenze během tzv. německého podzimu 

(ofenzivy RAF vůči západoněmeckému státu), bylo ve věznici ve Stuttgartu-

Stammheimu nalezeno mrtvé tělo bývalé Vesperovy partnerky a jedné ze 

zakladatelek levicového teroristického hnutí ve Spolkové republice Německo 

Gudrun Ensslinové spolu s dalšími teroristy. Bernward Vesper zemřel v roce 1971 po 

předávkování léky v ústavu pro choromyslné při fakultní nemocnici v Hamburku-

Eppendorfu.    

Gollwitzerův případ byl obdobný jako případ Böllův. Významná a vážená 

postava evangelického duchovního a univerzitního profesora Helmuta Gollwitzera 

se stala předmětem kontroverze poté, co v rozhovoru pro média prohlásil, že má 

pochopení pro důvody, které vedou k radikálním myšlenkám některých militantních 

studentů. Většinová západoněmecká společnost poznamenaná teroristickým útoky 

RAF však nebyla takovým názorům přístupná a Gollwitzerovy postoje jednoznačně 

odsoudila. Gollwitzer poté musel dlouho vysvětlovat, v čem konkrétně má 

pochopení pro radikální postoje. Uváděl, že jednoznačně odsuzuje násilné činy 

radikálů, ale to podle něj neznamenalo, že nelze chápat důvody, které vedly k jejich 

činům. Gollwitzer se snažil západoněmecké společnosti naznačit, že se nevyrovnala 
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s nacistickou minulostí a její současný vývoj je plný kontroverzí, které mohou vést 

k radikalismu. Jedním z velkých témat, která tehdy hýbala veřejným míněním ve 

Spolkové republice Německo, byl rozpor mezi veřejnými prohlášeními některých 

politických představitelů a realitou, se kterou byli obyvatelé každodenně 

konfrontováni. Přetvářka a z ní pramenící postoj bezvýchodnosti vedly podle 

Gollwitzera k radikalizaci postojů části mladé generace. O problému radikalizace 

podle něj nebylo možné diskutovat, pokud nebyla na straně státu ochota pátrat po 

příčinách těchto postojů. Radikalismus se ve stabilizované poválečné 

západoněmecké společnosti neobjevil náhodou. Byl podle něj důsledkem 

dlouhotrvajícího sporu o podobu západoněmecké společnosti a reakcí na různé 

společenské nešvary.  

Západoevropské radikální organizace byly teritoriálně omezené. Ke 

kontaktům jejich členů docházelo minimálně. V západní Evropě se sice německá RAF 

pokusila o spolupráci s francouzskou Aktion Directe a italskou Brigade Rosse, ale toto 

spojenectví nepřineslo žádné hmatatelné výsledky. Každá z těchto militantních 

organizací měla za cíl hlavně svůj mateřský stát a ke světové revoluci se vyjadřovala 

spíš v teoretické rovině různých textů a prohlášení. Efektivní spolupráci těchto 

organizací bránila logistická náročnost takových spojenectví a obavy před infiltrací 

ze strany bezpečnostních složek. K významnější spolupráci s radikálně levicovými 

teroristickými organizacemi v Severní Americe (Weathermen) a v Japonsku (japonská 

Frakce Rudé armády) nikdy nedošlo. Evropské militantní a teroristické organizace se 

orientovaly především na Blízký Východ a Jižní Ameriku, kde se jejich členové 

ukrývali a cvičili ve schopnostech guerillového boje. Čerpali tam také ideologickou a 

taktickou inspiraci pro ozbrojený boj v západní Evropě.267                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
267 Ke spolupráci militantních organizací např. KLIMKE, Martin. The Other Alliance. Princenton: 
Princenton University Press, 2010, s. 143 a další. 
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6.         Koncept „formované společnosti“ Ludwiga Erharda a jeho kritici 
 
 

Postavení Německa po 2. světové válce bylo zcela bezprecedentní. Na jeho 

území operovalo několik cizích armád a centrální orgány státu přestaly de facto 

existovat. Centra německé politiky, průmyslu a kultury byla v troskách. Intenzivní 

bombardování spojeneckým vojenským letectvem v závěrečných dvou letech války 

zanechalo více materiálních škod na průmyslu a infrastruktuře než na samotných 

rezidenčních oblastech, které však byly v případě velkých městských aglomerací 

nenávratně zničeny. Řada novinářů, kteří po skončení vojenských operací přijížděli 

do Německa, nevěřila, že se po tak masivním zničení podaří Německo ještě někdy 

znovu vystavět268.  

Rozhodující roli ve vybudování Německa jako jednoho z hlavních pilířů 

integrované západní Evropy sehrála hrozba a mocenské ambice Sovětského svazu. 

Německo začalo být chápáno jako obranný val západní Evropy, protože disponovalo 

potenciálně největším průmyslem a nejpočetnějším obyvatelstvem. Okamžitá pomoc 

ve formě Marshallova plánu byla signálem, že spojenecká (především americká) 

administrativa má zájem na znovuvybudování silného Německa, které však bude 

natolik politicky a vojensky v podřízeném postavení vůči vítězným mocnostem, že 

už nebude představovat hrozbu pro evropskou a světovou stabilitu. Mocenský spor 

mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem tento vývoj urychlil. Už 

v roce 1949 vznikly na mapě Evropy dva německé státy, jeden pod americkým, 

respektive západoevropským mocenským vlivem (Spolková republika Německo) a 

druhý pod sovětským vlivem (Německá demokratická republika). V této kapitole se 

budu zabývat výhradně Spolkovou republikou Německo.  

Podle slov sovětského vůdce Stalina měly vítězné mocnosti na dobytých 

územích instalovat společenské systémy podle svých vlastních představ. V západní 

části státu se ukázalo, že míra zničení průmyslových oblastí a infrastruktury nebude 

mít tak výrazný dopad na hospodářský výkon nového státu – Spolkové republiky 

                                                 
268 EBSWORTH, Raymond. Restoring Democracy in Germany. The British Contribution. London: 
Stevens&Sons, 1961.  
Ebsworth byl civilním úředníkem britské okupační správy v Německu (divize Local Government). Po 
ukončení práce ve Spolkové republice sepsal knihu vzpomínek na období do vzniku Spolkové 
republiky Německo (1945-1949). 
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Německo, jak se zpočátku předpokládalo, ačkoli západní část Německa platila dříve 

za více průmyslovou oblast. Německý průmysl se ukázal jako životaschopný a už 

několik let po skončení války měla Spolková republika Německo obdobný 

hospodářský výkon jako v předválečném období. Na rychlost obnovy průmyslu a 

infrastruktury mělo blahodárný vliv období mezi koncem války a vznikem nových 

států (roky 1945–1949)269. Vysokou poptávku v německém hospodářství tehdy živila 

rekonstrukce městských a průmyslových oblastí a později válka na Korejském 

poloostrově. Německo se již na konci padesátých let stávalo jednou z evropských 

hospodářských mocností.  

Poválečný vývoj Spolkové republiky Německo byl sice předurčen dohodami 

vítězných mocností, ale na jeho chod měly nezanedbatelný vliv také intelektuálové 

působící za války v zahraničí a řada ekonomů a právníků, jež pracovali na 

německých univerzitách a ve výzkumných ústavech už v předválečném období. Pro 

potřebu této práce jsem se zatím zabýval intelektuálním okruhem Frankfurtské 

školy, nyní se zaměřím na prostředí německých ekonomů a právníků, kteří 

přicházeli s názory na to, jak má fungovat Německo v budoucnosti. Kontinuita 

myšlení s dobou Výmarské republiky byla v těchto intelektuálních kruzích 

pozoruhodná. Řada intelektuálů, kteří tehdy veřejně formovali své myšlenky o 

poválečném Německu, byla aktivní ve všech předchozích obdobích německých 

moderních dějin. Spojovala je hlavně představa o výjimečném postavení Německa 

v evropském kontextu. Přiřazovali mu zvláštní roli, která měla svůj počátek 

v opožděném sjednocení státu roku 1871. Německo podle nich prošlo méně 

přirozeným vývojem než v tradiční demokracie západní Evropy (Velká Británie, 

Francie, státy Beneluxu)270. Opozdilost ve vývoji mimo jiné znamenala, že problémy 

modernizace probíhaly v čerstvě sjednoceném Německu dramatičtěji než 

v zavedených demokraciích. Německo bylo mimořádné také svým geografickým 

postavením, charakteristické velkou rozlohou a velkým počtem obyvatel, což 

v případě hospodářského a politického selhání mohlo vést k větším katastrofám. 

                                                 
269 Nejobsáhleji k tomuto tématu pojednává ESCHENBURG, Theodor. Jahre der Besatzung, 1945-1949. 
Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1983.  
270 Dle již dnes klasického díla PLESSNER, Helmut. Die verspätete Nation. Über die politische 
Verführbarkeit bürgerlichen Geistes. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1959. 
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Jeho intelektuální a politické elity nebyly do konce druhé světové války vyhraněně 

prozápadní a svoje mocenské ambice častokrát spojovaly s východem Evropy. 

V Německu se díky vysoké míře industrializace prosazovalo více protichůdných 

politických a hospodářských zájmů, které byly v příkrém rozporu a měly 

bezprostřední vliv na formování zahraniční politiky. Předválečné Německo tedy 

nebylo pouze „opožděným státem“, ale především „ideově rozpolceným státem“271. 

Překotná urbanizace, patrná například v hlavním městě Berlíně, spolu 

s hospodářskou krizí dvacátých a třicátých let 20. století vedla k rychlému nárůstu 

politického extremismu. Radikalizace v politice i mezi obyvatelstvem však měla 

důvody v minulosti státu zatíženého výsledkem první světové války a živeného 

pocity zrady a křivdy. Pojem „politická korektnost“ tehdy nebyl znám. Denní tisk i 

rozhlas sehrály v meziválečném období neblahou roli. Všechny tyto komponenty 

měly společně s vyhrocenou mezinárodní situací za následek zhroucení 

meziválečného systému a vítězství extremismu s fatálními následky pro celou 

Evropu.  

Německé ekonomické a intelektuální elity se v obavě před opakováním tohoto 

neblahého vývoje snažily přijít s takovým hospodářským a společenským konceptem 

společnosti, který by zabránil novému zhroucení systému a vítězství extremistických 

myšlenek. Problém neřízeného zhroucení evropské moderny se řešil už před druhou 

světovou válkou i během tzv. Třetí říše. Zatímco po první světové válce přicházeli 

němečtí ekonomové a právníci s návrhy dílčích zásahů do hospodářství a politiky 

státu, po druhé světové válce se začaly vytvářet společenské koncepty, které měly za 

cíl uchovat politický a hospodářský status quo a zabránit zhroucení společenského 

systému jako celku. Mezi těmito intelektuálními elitami se šířil názor, že není nadále 

možné nechat volný průchod jednotlivým politickým, hospodářským a 

společenským zájmům, jejichž konflikty mohou vyústit ve společenskou katastrofu. 

Vytváření konceptů státu bylo v německém případě permanentním vyvažováním 

mezi svobodnou vůlí projevující se v organizování různých zájmů a zásahy státu. 

                                                 
271 K rozdělení Německa (a to i ideovému) nejobsáhleji KLEßMANN, Christoph. Die doppelte 
Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982. 
KLEßMANN, Christoph. Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955–1970. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1988.  
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Ten měl v úmyslu tuto vůli omezovat a usměrňovat ji v mezích, které neohrozí 

stabilitu celého poválečného uspořádání.  

Německé intelektuální elity kalkulovaly zejména se zážitkem války a 

poválečných útrap. Osobní zkušenost každého Němce měla vést k přirozenému 

uvědomění, že politický extremismus musí být napříště zcela zavržen. Vyjma 

okrajových skupin obyvatel se tento postoj v nové Spolkové republice Německo 

projevoval při každých svobodných volbách. Němci dávali ve volbách jasně najevo, 

že nemají zájem o extrémní politická a hospodářská řešení a že se identifikovali 

s poválečnou realitou včetně začlenění Spolkové republiky Německo do západních 

struktur. Bezprostředně po ukončení druhé světové války byly sympatie Němců na 

straně NSDAP a jejích vůdců, pomoc západních mocností a obava ze Sovětského 

svazu však Němce doslova vehnaly do sféry amerického mocenského vlivu. 272 

Úspěch politických a hospodářských koncepcí poválečného období lze přičítat 

obavě z mocenského vlivu Sovětského svazu. V přitakání Němců západní orientaci 

Spolkové republiky sehrály roli obavy z odplaty za vyhlazovací válku německých 

ozbrojených sil na východě a z počínání sovětské vojenské správy v sovětské 

okupační zóně Německa. Po založení Německé demokratické republiky se Spolková 

republika Německo také musela vyrovnávat s přílivem uprchlíků z NDR, kteří často 

mířili za svými rodinami na západě. Jejich vyprávění o praxi nového režimu na 

východě Německa vydalo za různá mediální zpracování. Nikoli nadarmo se tehdy 

hovořilo o tom, že Němci „hlasují nohama“.  

Dalším významným prvkem pro poválečné koncepce uspořádání Německa 

byla velmi rychlá obnova průmyslu a infrastruktury. Zatímco v méně průmyslově 

rozvinuté sovětské okupační zóně docházelo k demontážím celých závodů, které 

byly odváženy jako kořist za zničená západní území Sovětského svazu, v západních 

okupačních zónách probíhala rychlá obnova průmyslu a infrastruktury. Ačkoli byl 

západoněmecký průmysl po válce značně poškozen, jeho kapacita nebyla zničena 

úplně, což byl dobrý výchozí bod pro jeho modernizaci. V tom byl rozdíl oproti 

                                                 
272 K poválečné realitě rozděleného Německa např. POLLOCK, James K. Besatzung und Staatsaufbau 
nach 1945. De Gruyter Oldenburg Verlag, 1994.  
K 70. a 80. letů v rozděleném Německu (po stavbě berlínské zdi) McADAMS, James A. From the Wall to 
Reunification. Princenton: Princenton University Press, 1994.  
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stavu průmyslu např. ve Velké Británii, kde k tak rychlé poválečné modernizaci jako 

na západě Německa nedošlo. Modernizace spolu s vysokou úrovní pracovních 

schopností a návyků německého obyvatelstva byly zárukou pro pozdější úspěch 

západoněmeckého hospodářství. Obnova průmyslu, měst a jejich infrastruktury 

táhly obnovu hospodářství, což v letech tzv. hospodářského zázraku vedlo k téměř 

neexistující nezaměstnanosti.273  

Klíčovým momentem pro poválečnou stabilitu byla integrace do západních 

politických a hospodářských struktur. Ta byla předurčena okupací Německa 

západními armádami a západní orientací prvních poválečných německých 

politických elit, mezi nimiž hráli hlavní roli spolkový kancléř Konrad Adenauer a 

spolkový ministr financí Ludwig Erhard. Ačkoli se Spolková republika Německo 

stala v roce 1949 samostatným státem, nezískala úplnou svrchovanost. Tu zajišťovaly 

vítězné západní mocnosti: Spojené státy americké, Velká Británie a Francie. 

Poválečná integrace do západních struktur měla rozhodující vliv na stabilitu státu 

v politické i kulturní oblasti. Zatímco předválečné kulturní elity se často vůči Západu 

vymezovaly, převažující část poválečných západoněmeckých kulturních elit 

jednoznačně upírala svůj pohled na Západ. To bylo důležité pro celkové směřování 

státu a pro jeho stabilitu. Spolková republika Německo se tak stávala nejen 

příslovečným valem proti vojenské moci Sovětského svazu, ale plnohodnotným 

členem západní Evropy.  

Výše uvedené body lze počítat mezi danosti poválečného vývoje Spolkové 

republiky Německo. Jednalo se o rámec, v kterém mohly vznikat nové společenské 

koncepty. Západoněmecké intelektuální elity se díky zvláštnímu postavení Německa 

s jeho historickou zátěží a překotnými politickými zvraty pokoušely již krátce po 

válce prosazovat společenské koncepty, které budou z pozice centra moci stát 

stabilizovat na úkor volného pohybu neorganizovaných společenských zájmů. 

Organizace společenských zájmů byly kalkulem mocenských elit. Ačkoli zcela 

nechtěly rezignovat na pluralitu organizovaných společenských zájmů, mohly dále 

působit s vědomím nebezpečí, která je mohou doprovázet v celospolečenských 

                                                 
273 K obnově západoněmeckého průmyslu a infrastruktury zejména KLEßMANN, Christoph. Die 
doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982. 
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souvislostech. Z tohoto základního přesvědčení vznikly myšlenky „sociálně tržního 

hospodářství274“ na úrovni ekonomické a „formované společnosti“ na úrovni 

společenské.275  

Podmínky pro vznik formované společnosti vyjmenoval spolkový kancléř 

Erhard na 14. sjezdu CDU v Bonnu 22. března 1966276. Uvedl, že formovaná 

společnost je společenství, kde předivo vztahů určuje solidarita mezi jeho 

jednotlivými občany, které má společné cíle a nenechá se manipulovat partikulárními 

zájmy jednotlivých vlivových skupin. Jedná se o společnost založenou na křesťanské 

solidaritě. Základní podmínkou pro vznik „formované společnosti“ je „společnost 

informovaná“. Jedině zevrubným informováním občanů republiky lze podle něj 

dospět ke kýženému cíli formované společnosti. Nejedná se však o výsledek 

nějakého konkrétního opatření, ale o dlouhodobý proces, kdy budou státní instituce i 

politické strany poskytovat dostatek informací o tom, jak funguje stát a jaké jsou jeho 

rozhodovací mechanismy. Informovaná společnost byla podle něj hlavním cílem 

státu, protože jedině tak šlo zabránit budoucím demagogům získávat popularitu a 

politickou podporu. Erhard na sjezdu CDU vyzval státní instituce, aby si vzaly 

informování občanů za svůj prvořadý cíl. Totéž měly učinit i politické strany.  

Další podmínkou pro úspěšnou realizaci formované společnosti277 podle něj 

byly reformy finanční politiky státu a efektivní koncepce veřejné výstavby. Pokud 

                                                 
274  Kancléř Erhard vysvětlil pojem „sociálně-tržní hospodářství“ v dnes již klasickém díle ERHARD, 
Ludwig. Wohlstand für alle. Bearbeitet von Wolfram Langer. Düsseldorf: Econ Verlag, 1957. 
275 Rešerše k pojmu „formovaná společnost“ v katalogu Německé národní knihovny překvapivě 
nabídne pouze dvacet titulů, z nichž některé jsou tituly časopiseckými a některé propagandistickými 
brožurami vydávanými Parteihochschule Karl Marx beim Zentralkommitee der SED v Berlíně jako 
například NESLER, Wolfgang. Verschärfte Ausbeutung "formierte Gesellschaft": Zum System der 
verschärften Ausbeutung der Arbeiterklasse in Westdeutschland. Berlin (Ost): Dietz Verlag, 1966.  
K e konceptu „formované společnosti“ byla po roce 1989 vydaná jediná monografie RADTKE, Steffen. 
Ludwig Erhards Konzept der "Formierten Gesellschaft". Saarbrücken: AV Akademikerverlag, 2011. Jedná 
se o publikovanou diplomovou práci. V německé akademické sféře se tímto konceptem (avšak 
v souvislosti s ordoliberalismem) zabývá sociolog Dieter Haselbach z Univerzity Marburg 
HASELBACH, Dieter. Autoritärer Liberalismus und soziale Marktwirtschaft: Gesellschaft und Politik im 
Ordoliberalismus. Baden-Baden: Nomos-Verlag-Gesellschaft, 1991 a STAPELFELDT, Gerhard. Zur 
deutschen Ideologie. Soziologische Theorie und gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Berlin: Lit Verlag, 2005.  
276 Kancléř Erhard se k projektu formované společnosti opakovaně vracel na sjezdech CDU. Nejvíce 
prostoru tomuto společenskému konceptu věnoval na 13. a 14. řádném sjezdu CDU viz např. 13. 
Bundesparteitag, Düsseldorf 28.-31. März 1965. Presse und Informationsdienste der Christlich 
Demokratischen Union. Bonn: Deutschlands Verlagsgesellschaft, mbH. 1965, str. 703 a další.  
277 K cestě jak dosáhnout formované společnosti poskytl spolkový kancléř prof. Erhard rozhovor 
časopisu EPOCA v srpnovém vydání roku 1965. „Der Weg in die Formierte Gesellschaft“ Keine 
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jde o finanční politiku státu, spolkový kancléř zmínil jako prioritní zájem udržení 

vyrovnaných veřejných rozpočtů na spolkové, zemské i místní úrovni. V době, kdy 

Erhard promlouval k účastníkům sjezdu CDU, se už začala projevovat první 

poválečná hospodářská recese způsobená oslabením poptávky po ukončení rychlé 

poválečné rekonstrukce. Kancléř v projevu ke shromážděným apeloval na všechny, 

aby avizované změny v německém hospodářství měly trvalý charakter. Stát neměl 

zájem na krátkodobých opatřeních formou intervencí, jako tomu bylo za Výmarské 

republiky, ale na takovém dlouhodobém nastavení finanční politiky státu, které by 

udrželo hospodářskou a politickou stabilitu. Základním předpokladem byl apel na 

jednotlivé účastníky na spolkové, zemské i místní úrovni, aby nezadlužovali svoje 

komunity a aby udržovali vyrovnané rozpočty. K tomuto účelu měla být založena 

zvláštní komise složená ze spolkových ministrů. Měla mít na starosti dlouhodobé 

plánování rozpočtů. Spolková vláda se napříště už neměla omezovat na čtyřletý 

výhled pro finanční rozpočty. Měla předkládat dlouhodobé rozpočtové plány a 

priority pro investice a výdaje, aby zabránila neuváženým výdajům na straně 

zemských a místních vlád.  

I přes mírnou stagnaci německého hospodářství v druhé polovině 60. let 

počítal kancléř Erhard s růstem německého hospodářství. Vyzýval však, aby 

jednotliví správci rozpočtů nepodléhali přílišnému optimismu, který by se projevil 

například krátkodobými excesivními výdaji. Zmínil se, že by spolková vláda měla 

najít způsob, jak omezit nadměrný konzum domácností a jak omezit velký příliv 

finančních prostředků ve formě investic. V této souvislosti vyzdvihl pozitivní roli 

odborů, které podle něj správně přispívají k regulaci výše platů a námezdních mezd 

tak, aby se trh nezahltil nadměrným množstvím finančních prostředků. Pokud jde o 

intervence státu do výstavby bytového fondu, podpořil kancléř Erhard omezení 

státních subvencí, audit některých daňových zvýhodnění a celkové omezení státní 

                                                                                                                                                         
tiefgreifenden sozialen Konflikte mehr – Ziele der Gesellschaft nicht nur materieller Art, sondern auch 
geistiger Kultur.   
K pojmu „formovaná společnost“ vycházely v děním tisku články od autorů, kteří měli blízko ke 
kruhu prof. Erharda, např. níže zniňovaný Leo Schütze, Rüdiger Altmann či Tilo Koch v Augsburger 
Allgemeinen Zeitung (19.11.1965) „Die Formierte Gesellschaft“ či Dr. Herbert Reichel (1.1.1966) 
v Kommentar zur Politik.   
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podpory bytové výstavby. Stát měl podle jeho názoru přenechat více iniciativy 

soukromým investorům.  

Hlavní podmínkou reforem byla podle něj úzká spolupráce mezi federální 

vládou a jednotlivými spolkovými zeměmi.278 Bez spolupráce jejich parlamentů a 

vlád nebylo možné uvedené plány uskutečnit. Nebylo možné harmonizovat 

jednotlivé rozpočty, aby se zabránilo nekontrolovatelnému utrácení a zadlužování 

jednotlivých komunit. Základním předpokladem úspěchu této politiky byly 

vyrovnané rozpočty, což vyžadovalo rozsáhlé změny v nastavení vztahů mezi 

institucemi státu a v jejich vzájemné komunikaci. Pouze tak bylo možné dosáhnout 

sociálního smíru, který byl cílem formované společnosti jako paralelního 

společenského konceptu ke konceptu sociálně-tržního hospodářství.279 

Kancléř Erhard přislíbil na spolkovém sjezdu větší výdaje státu v sociální 

oblasti. Sociální stát dokonce označil za prioritu spolkové vlády. Sociální výdaje se 

neměly stát pouhým doplňkem společnosti výkonu, ale jejím hlavním stabilizačním 

bodem. Jedině tak bylo podle něj možné udržet moderní poválečnou 

západoněmeckou společnost pohromadě a zajistit, aby se opět nepodřídila 

partikulárním zájmům a konfliktům, které vyústily v tragický konec Výmarské 

republiky. V projevu také varoval před výhradní orientací na sociální výdaje. Jediný 

způsob, jak umenšit závislost vnitropolitické stability na sociálních výdajích, byly dle 

jeho názoru investice do výzkumu, vývoje a vzdělání. Pouze tak bylo možné zajistit 

pro budoucí generace prosperující společnost, která se zbaví závislosti na sociálních 

výdajích státu. Připomněl dlouhou tradici německého průmyslu, výzkumu a 

vzdělávání. Sociální výdaje spolkové vlády a zemských vlád měly podle něj mít 

komplementární roli k privátním investicím a výdajům. Výslovně uvedl, že nebude 

směřovat sociální výdaje pouze do veřejného prostoru. Stále větší část těchto 

prostředků se podle něj měla konzumovat v privátní oblasti soukromé spotřeby. To 

sice šlo ve statistikách jen těžko vykazovat jako měřitelný užitek, ale mělo to zejména 

                                                 
278 K politologickým aspektům konceptu „formované společnosti“ RYTLEWSKI, Ralf. Die Formierte 
Gesellschaft. Der Politologe. Berliner Zeitschrift für politische Wissenschaften. Nr. 20/1966, str25-34. 
279  Přepis průběhu jednání na sjezdu CDU lze vedle uvedeného protokolu nalézt také ve zvláštním 
vydání publikace Die Formierte Gesellschaft. Ludwig Erhards gedanken zur politischen Ordnung 
Deutschlands. Bonn: Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 1966, str. 35-42. 
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v případě nejnižších příjmových vrstev nesporně pozitivní význam k udržení 

stability společnosti.  

Velkou část svého projevu věnoval vedle změn ve finanční politice na 

federální, zemské i místní úrovni dalším podmínkám pro úspěšnou realizaci 

formované společnosti. Jednou z nich byl důraz na občanskou společnost a na 

spolky, které se věnují společenskému blahu. Upozornil, že během Výmarské 

republiky většina spolků sledovala své úzké partikulární zájmy a snažila se pouze 

získat co nejvíc nových členů. V poválečné Spolkové republice Německo by však 

podle něj měly spolky mít jinou roli. Měly se podílet na zvládání společenských 

výzev v oblastech, kde je stát málo aktivní. Neměly by však stát nahrazovat v jeho 

zákony vyjmenovaných činnostech. To byl problém ve Výmarské republice, kde se 

různé zájmy koncentrovaly a střetávaly v politických stranách i ve spolcích, které 

byly častokrát na politické strany přímo navázané. Tento vývoj vedl v době 

hospodářské krize k vyhrocení vnitřních konfliktů ve společnosti. Podle Erharda mají 

ve spolcích hrát hlavní roli jednotliví občané republiky a nikoli partikulární politické 

zájmy. Základem úspěchu konceptu formované společnosti měl být jednotlivec, 

který se nezajímá pouze o vlastní úspěch, ale o úspěch celého společenství. Neměl by 

se podle Erharda podřizovat kolektivní vůli jednotlivých spolků a sdružení, ale 

ponechat si vlastní svědomí vyjadřované aktivitou ve veřejném prostoru.280  

Kancléř Erhard představoval v poválečné západoněmecké politice křesťansko-

demokratický směr, který si kladl za hlavní cíl zachování svobod a práv občanů.281 

Centrální myšlenkou ochrany občanů byla ochrana práv menšin ve společnosti a 

ochrana jednotlivce před zvůlí orgánů státu. To bylo podle spolkového kancléře 

prioritou státu. Uváděl, že svobodná společnost nemůže žít ve strachu, čímž se 

pokusil reagovat na kritiku konceptu formované společnosti, která ji označovala za 

novou formu fašismu. Podle těchto kritických názorů měl stát rozhodujícím 

                                                 
280 K vnitropolitickému významu konceptu „formované společnosti“ v návaznosti na 
ordoliberalistické ideje zejména STAPELFELDT, Gerhard. Zur deutschen Ideologie. Soziologische Theorie 
und gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Lit Verlag, 2005. 
NAWROTH, Edgar. Raum und Gesellschaft morgen. Die Neue Ordnung, Bonn, Heft. 4/1965.  
281 K projektu „formované společnosti“ jako záruky před nebezpečím restaurace fašismu a před 
komunismem PLAT, Wolfgang. „Formierte Gesellschaft“ und Notstandsverfassung – Agonie der 
Demokratie? Hrsg. von der Akademischen Arbeitsgemeinschaft „Wissenschaft und Gesellschaft“, 
Hamburg, 1966.  
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způsobem zasahovat do životů všech jednotlivců a zájmy státu jako celku měly mít 

prioritu před individuálními svobodami. Podobná kritika se neobjevovala pouze 

v Německé demokratické republice a v Sovětském svazu, ale i v samotné Spolkové 

republice Německo.282  

Obloukem se tak dostáváme k začátku projevu na spolkovém shromáždění 

CDU, kdy kancléř Erhard uvedl, že základem úspěchu formované společnosti je 

informovaná společnost. Informovaná společnost měla podle něj být tvořena 

jednotlivci, kteří si jsou vědomi svých práv a povinností, nepodléhají partikulárním 

vlivům zájmových skupin a mají představu o společných cílech státu. Cestu k takové 

společnosti nazval „Deutsches Gemeinschaftswerk“283, čili společné úsilí Němců o 

dosažení formované společnosti. Společné vědomí o potřebách státu pro něj bylo 

předpokladem na cestě k reformám v oblasti hospodářské i společenské, a tedy i ke 

kýženému cíli stability a zamezení opakovaných společenských katastrof, jakým byl 

konec Výmarské republiky. „Deutsches Gemeinschaftswerk“ měla být reformou 

německé demokracie. Erhard na tento projev navázal ve vládním prohlášení z roku 

1964, kde formuloval nový požadavek spolkové vlády na „kooperativní 

federalismus“ a „komunální samosprávu“. Ty se měly vyznačovat zejména 

spoluprací při sestavování veřejných rozpočtů mezi federální vládou a Spolkovým 

sněmem v Bonnu a mezi jednotlivými zemskými vládami a parlamenty. Samotné 

městské a obecní rozpočty měly získat větší autonomii, protože jedině na místní 

úrovni mohli místní představitelé nejlépe rozhodovat o správné alokaci finančních 

prostředků.  

Podle spolkového kancléře Erharda nebyly cíle projektu formované 

společnosti pouze v ekonomické oblasti. Zatímco poválečná německá společnost byla 

označovaná za dezintegrovanou, bylo od konce 50. let 20. století jedním z hlavních 

cílů spolkových vlád narovnání vztahů mezi jednotlivými společenskými vrstvami a 
                                                 
282 Viz např. WINKLER, Arno. Die formierte Gesellschaft, strategische Konzeption des westdeutschen 
Imperialismus zur Verwirklichung seiner aggressiven innen- und aussenpolitischen Ziele. Potsdam-
Babelsberg: Zentralstelle für Staats- u. Rechtswiss. Information u. Dokumentation, 1967.  
Mezi kritiky konceptu „formované společnosti“ patřil i liberální myslitel Ralf Dahrendorf, viz jeho text 
DAHRENDORF, Ralf. Nach dem Überfluss, formierte oder offene Gesellschaft? Gütersloh: Bertelsmann, 
1975. 
283 K pojmu „Deutsches Gemeinschaftswerk“ viz např. SCHOTT, Heinzgerd. Die formierte Gesellschaft 
und das Deutsche Gemeinschaftswerk, zwei gesellschaftspolitische Konzepte Ludwig Erhards. Universität 
Bonn, Dissertation, 1982.  
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konfesemi, které hrály specifickou roli v době vlády NSDAP. Podle názoru kancléře 

Erharda se podařilo změnit německou poválečnou společnost ze společnosti tříd na 

společenství, které již neužívá pojmu „společenská třída“ díky úspěšné realizaci 

konceptu sociálně-tržního hospodářství. Německou společnost už nadále nebylo 

možné označovat za třídní společnost, protože se dokázala v krátké době zbavit 

chudoby a prakticky v ní přestaly existovat vyhraněné společenské vrstvy, které by 

bylo možné rozlišit podle ekonomické úrovně a míry vymahatelnosti práv na státu.  

Spolkový kancléř vystoupil v projevu také s představou o výsledku realizace 

konceptu formované společnosti. Jejím základem měla být spolupráce mezi 

jednotlivými společenskými skupinami. Spolková republika Německo měla podle něj 

přijímat existenci pouze takových společenství, které budou dodržovat spolkové 

zákony a ústavu. V poválečné Spolkové republice Německo bylo podle Erharda 

potřeba, aby všichni spolupracovali na společném projektu „Deutsches 

Gemeinschaftswerk“, jehož cílem byla hospodářsky silná a politicky stabilní 

společnost. Podle spolkového kancléře bylo třeba mít na paměti, že zájmové 

organizace nikdy nemohou nahradit roli politických stran, které mají zvláštní poslání 

reprezentovat politické zájmy jednotlivých skupin obyvatel. „Formovaná společnost“ 

se měla stát koncertem různých zájmových skupin a organizací s cílem společného 

blaha i komplementárním spletivem vztahů a vzájemně se doplňujících zájmů 

zaměřených na vytvoření stabilního společenského, politického a hospodářského 

společenství. Pouze tak se podle něj mohla poválečná západoněmecká společnost 

ubránit totalitním ideologiím a demagogii.  

Jedním z hlavních mechanismů prosazení konceptu „formované společnosti“ 

na politické úrovni byla koncentrace na expertní rozhodovací mechanismy ve 

výborech Spolkového sněmu s vyloučením ideologií, které byly zničující pro 

Výmarskou republiku. Parlamentní demokracie už neměla být kolbištěm 

jednotlivých neorganizovaných zájmů. Politické rozhodování mělo být živeno 

impulzy z privátní a vědecké sféry. Mělo se orientovat výhradně na věcné problémy 

a nikoli na ideologické spory. Podle Erharda to bylo jediné smysluplné východisko 
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po tragické zkušenosti, kterou Německo prodělalo v první polovině dvacátého 

století. 284 

Spolkový kancléř vyjádřil v projevu ke shromážděným členům CDU/CSU 

přesvědčení, že by se koncept formované společnosti mohl stát společenským 

konceptem pro celou Evropu. Ve Spolkové republice Německo byl tento koncept 

interpretován jako komplementární společenský koncept ke konceptu sociálně-

tržního hospodářství. Zdárný vývoj „formované společnosti“ měl vést k 

jednoznačnému vítězství Západu nad socialistickými státy.  

Spolkový kancléř se v projevu ke shromážděným delegátům vyjádřil i 

k otázce, jak „formovaná společnost“ vzniká. Předpokladem byla proměna vnitřní 

politiky spolkové vlády. Spolková vláda podle něj čelila od počátku 60. let 

bezprecedentním výzvám v oblasti zahraniční politiky. Toto období bylo podle něj 

možné charakterizovat jako dovršení „německého hospodářského zázraku“, kdy se 

úspěšně podařila poválečná rekonstrukce měst a infrastruktury, hospodářské 

produkce a byly nastaveny základní instituce demokratického a právního státu. Po 

této fázi podle něj přichází doba vnitřního neklidu charakterizovaná aktivitami 

západoněmeckých kritických intelektuálů. V tomto období bylo podle něj potřeba 

takové nastavení společenských mechanismů, které povede k získání pocitu 

sounáležitosti většiny občanů se státem. Jinak podle jeho soudu nebylo možné 

západoněmeckou společnost stabilizovat a připravit se tak na další období, kdy bude 

potřeba restartovat vztahy se sousedními státy za železnou oponou – zejména se 

Sovětským svazem a Polskem. Zatímco urovnávání vztahů na zahraničně-politické 

úrovni bude podle spolkového kancléře vyžadovat zvláštní pozornost v 

budoucnosti, vycházely plánované vnitřní reformy z reality beztřídní společnosti, 

kterou se podle něj podařilo vytvořit již dvacet let po konci druhé světové války. 

Prohlášení o beztřídní společnosti by řadový člen CDU/CSU očekával od generálního 

tajemníka SED, ale v březnu 1965 zaznívalo z úst spolkového kancléře Erharda za 

potlesku většiny shromážděných delegátů Křesťansko-demokratické unie a bavorské 

                                                 
284 K politickým souvislostem společenského konceptu „formované společnosti“ např. OPITZ, 
Reinhard. Der grosse Plan der CDU, die "formierte Gesellschaft": Sonderdrück Aus Blätter für deutsche 
und internationale Politik, H. 9/1965. Köln: Pahl-Rugenstein, 1966.    
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Křesťanské a sociální unie.285 Spolková republika Německo se měla začít orientovat 

na sjednocení zájmů západoněmeckého státu a západoněmecké politiky do 

nejdůležitějšího zájmu o společenský pokrok. Stát se podle něj neměl omezovat na 

autoritativní plánování dalšího společenského a hospodářského vývoje a občané se 

neměli stát pouhými konzumenty. Veřejné plánování (Erhard používal slovo 

„výhled“) a privátní iniciativa se podle něj měly doplňovat, aby se ze státu nestal 

pouze konzumní spolek, který se jen bude bránit hospodářským krizím a 

ideologickému vlivu států s vládnoucí komunistickou stranou.  

Spolková republika se podle Erharda ocitla na rozcestí, z kterého bylo možné 

pokročit mezi státy s nejvyšší úrovní života a s nejefektivnější správou věcí veřejných 

právě díky realizaci konceptu formované společnosti. To však podle něj nebylo 

možné bez kladení většího důrazu na rozhodovací pravomoci na spolkové úrovni. 

Západoněmecká ústava – Základní zákon („Grundgesetz“) – sice podle něj přidělila 

některé podstatné oblasti správy života do rozhodovacích pravomocí na úroveň 

jednotlivých spolkových zemí, ale hlavní společenské impulsy měly nadále vycházet 

ze spolkové úrovně. Jedině tam bylo možné zaměřit pozornost na podstatné 

záležitosti, které měly formovat západoněmeckou společnost na desetiletí dopředu. 

Kancléřův projev se stal výzvou k větší koncentraci moci a vlivu státu na spolkové 

úrovni. Jednotlivé spolkové země podle něj sice měly nezastupitelnou roli v řadě 

partikulárních otázek, ale společenský směr státu se měl nadále určovat především 

na spolkové úrovni.  

Za základ stability moderní západoněmecké společnosti kancléř označil 

sociální reformu státu. Předpokladem pro její úspěch dle konceptu „formované 

společnosti“ byla nejen hospodářsky úspěšná společnost, ale zejména schopnost nové 

aspekty této politiky prosadit na úrovni jednotlivých zemských vlád. Klíčovým 

souslovím při prosazování sociální politiky podle něj měla být „synchronizace“ 

jednotlivých aparátů státu. Jejím předpokladem bylo nahlížení na novou sociální 

politiku jako na věcný problém a nikoli jako na ideologickou záležitost, která by se 

                                                 
285 MÖTTELI, Carlo. Die „Formierte Gesellschaft“ als neuer zukunftsweisender Gedanke. Neue Zürcher 
Zeitung, 9.9.1965.  
K pojmu beztřídní společnosti jako výsledku „formované společenosti“ např. SCHÜTZE, Leo; RIEK, 
Werner. Von der Klassengesellschaft zur Formierten Gesellschaft. Gesellschaftliche Kommentare. 
Königstein im Taunus, 1965.  
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měla stát předmětem koncepčních sporů. Pouze dostatek informací („informovaná 

společnost“ byla jedním z předpokladů „formované společnosti“)286 mohl vést 

k uvědomění, že díky výkonům hospodářství je možné zajistit sociální smír 

v západoněmecké společnosti. Spolkový kancléř ve svém vystoupení dokonce 

výslovně uvedl, že „svobodu lze zajistit jen díky materiálním prostředkům“. 

Formovaná společnost se základem v sociálně tržním hospodářství byla podle něj 

svobodnou společností díky materiálnímu dostatku, který pomáhal eliminovat 

společenské konflikty. Klíčovým principem sociálního státu se mělo stát 

přerozdělování bohatství, což sice měla ve svém programu jako hlavní prostředek 

udržení politické stability Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), ale fakticky 

je ve vládní politice prosazovala i CDU/CSU. Spolková republika Německo se díky 

této politice stala mimo jiné státem s nejmenším počtem protivládních demonstrací 

v tehdejším Evropském hospodářském prostoru.   

 Sociální politika státu se podle spolkového kancléře neměla orientovat pouze 

na přerozdělování sociálních dávek. Měla se stát prostředkem, jak nahradit dříve 

artikulované partikulární zájmy jednotlivých společenských skupin. Sociální politika 

a přerozdělování bohatství měly být svého druhu náhražkou za prosazení 

jednotlivých zájmů, které dříve ohrožovaly stabilitu celého státu. Stát se neměl 

proměnit na pouhý rozdělovník bohatství úspěšných hospodářských odvětví méně 

úspěšným. Podle Erharda se v polovině 60. let dvacátého století stala ze Spolkové 

republiky Německo mašinérie na přerozdělování prostředků, což omezovalo její 

přirozenou hospodářskou vitalitu a brzdilo některá progresivní odvětví. 

Západoněmecký sociální stát měl svá omezení a finanční prostředky začínal 

přerozdělovat výhradně na základě efektivity a uměřenosti. Přílišný důraz na 

přerozdělování bohatství podle něj mohlo mít opačný hospodářský i společenský 

efekt. Firmám na trhu by se tak přestalo vyplácet investovat a zaměstnancům by se 

přestalo vyplácet pracovat. Narovnání těchto nesrovnalostí bylo jedním z hlavních 

                                                 
286 K pojmu „informovaná společnost“ např. REICHEL, Herbert. Die Bedeutung der „öffentlichen 
Meinung“. Kommntar zur Politik, Bonn, No. 1, 1966.  
K odpovědnosti za novou společnost např. SCHMIDT, Otto. Formierung Verantwortlicher 
Gesellschaft. Referat des Staatsministers auf der 13. Bundestagung des Evangelischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU am 20.5.1965 in Bochum. Die Formierte Gesellschaft. Bonn: Presse und Informationsamt 
der Bundesregierung. 1966. str. 71-86.  
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cílů nových spolkových vlád. Jedině tak bylo možné ve společnosti udržet sociální 

smír a současně i dynamické hospodářství.287  

Z prohlášení kancléře Erharda k reformě sociálního státu šlo odvodit dvojí: 

jednak se ideově vymezoval vůči proklamované sociální politice SPD a současně 

zdůrazňoval význam věcného řešení problémů namísto poukazování na ideologické 

rozdíly. Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že se sociální politika CDU/CSU nijak 

zásadně nelišila od programu SPD. Zde je však na místě historický exkurz – v době, 

kdy Erhard ještě jako spolkový ministr financí vyhlašoval politiku sociálně-tržního 

hospodářství, zastávala SPD marxistické názory na řešení hospodářské situace 

Spolkové republiky Německo. Teprve na konci 50. let vypracovala SPD interní 

dokumenty (jejich autorem byl kontroverzní politik SPD Herbert Wehner), v nichž se 

vzdala marxismu a přihlásila se k myšlence integrace Spolkové republiky Německo 

do západních politických a hospodářských struktur. To byl zásadní zvrat v politice, 

kterou započalo poválečné vedení SPD v čele s Kurtem Schumacherem. Křesťansko-

demokratický program sociálně-tržního hospodářství byl jedinou reálnou 

alternativou k marxistickému programu SPD.288 Teprve v 60. letech 20. století SPD 

ústy svého předsedy prohlásila, že je v politickém smyslu slova „součástí republiky“ 

a je připravená se dělit o moc s vládnoucí CDU/CSU.  

Sociálně-tržní hospodářství se v Erhardově smyslu stalo výrazem nové 

politiky Spolkové republiky Německo, kde se mají smazávat rozdíly mezi 

ideologiemi. Ideologie měly být nahrazeny novým systémem výhradně 

technicistního rozhodování. Erhardův koncept obsahoval jak komponentu tržně-

hospodářskou, která měla zajistit bohatství a svobody občanů Spolkové republiky, 

tak komponentu sociální, která měla vyrovnávat rozdíly v příjmech obyvatel a na 

nejnižší možnou míru umenšovat problémy chudoby v západoněmecké společnosti. 

Ukázalo se, že pro potřebu poválečné rekonstrukce státu se jednalo o úspěšný 

projekt. Bez příznivého podnětu hospodářské konjunktury vyvolané rekonstrukcí 

                                                 
287 K sociální politice a roli odborů ve formované společnosti např. EHLERT, H.J. Die Verbände in der 
formierten Gesellschaft. Kommentar zur Politik. Moers, No. 5, 1966. „Die Formierte Gesellschaft weist in 
die Zukunft“ Den geschlossenen Leistungswillen unserer Gesellschaft mehren. Aus einem Interview 
von Bundeskanzler Prof. Erhard. Generalanzeiger, Bonn, 29.5.1965.  
288 K poválečné politice SPD zejména ALBRECHT, Willy. SPD unter Kurt Schumacher und Erich 
Ollenhauer 1946 bis 1963. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz, 2003.  
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válkou poničené země a konfliktem na Korejském poloostrově by však tento projekt 

jen těžko mohl být úspěšný. Teprve jeho dlouhodobá realizace byla předpokladem 

pro uskutečnění navazujícího projektu „formované společnosti“, v níž se nebudou 

dělat rozdíly mezi občany na základě politického přesvědčení. Občané Spolkové 

republiky v ní získají přístup k prostředkům, které jim umožní zajištěnou materiální 

existenci, což nevyhnutelně povede k sociálnímu smíru.289                   

   Ludwig Erhard si podobně jako Konrad Adenauer uvědomoval, že Spolková 

republika Německo bude v poválečných letech čelit ideologickému tlaku ze strany 

Sovětského svazu a narůstajícímu extremismu v Německu samotném. Tomu 

nasvědčoval konec poválečné rekonstrukce na přelomu padesátých a šedesátých let a 

počínající známky hospodářské recese spojené s mírným nárůstem nezaměstnanosti. 

Občané Spolkové republiky Německo vnímali konec hospodářské konjunktury jako 

ohrožení dosavadní stability a počátek turbulentního období. Nespokojenost rostla 

zejména mezi studenty, kteří se inspirovali ve Francii, Spojených státech amerických 

a ve státech Latinské Ameriky. Důvody jejich nespokojenosti však nebyly 

hospodářské (ještě nebyli součástí pracovního procesu), ale politické.290  

Konec poválečné rekonstrukce v první polovině šedesátých let 20. století byl 

tedy i intelektuálním mezníkem mezi obdobím poválečné rekonstrukce a obdobím 

standardní západoevropské zastupitelské demokracie. Řada radikálních studentů 

tento mezník považovala za příležitost pro revoltu, která by vedla k celkové 

proměně politického a hospodářského systému. Obávala se totiž, že se vývoj tržního 

hospodářství opět vrátí do období krizí a recesí, které vedly ve 20. a 30. letech 
                                                 
289 Např. podle prohlášení spolkové vlády z 10.11.1965 nebo dle projevu spolkového kancléře Erhada 
po debatě o federálním rozpočtu ve Spolkovém sněmu dne 3.3.1966. Die formierte Gesellschaft. Bonn: 
Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 1966. str. 33-35.  
V polovině 60. let vycházely ve Spolkové republice Německo rozhovory se spolkovým kancléřem také 
na gramofonových deskách. K příležitosti voleb do Spolkového sněmu se Prof. Erhard vyjádřil 
k významu „formované společnosti“ na vinylové desce z roku 1965 vydané CDU/CSU v Bonnu.   
290 K politickému významu konceptu „formované společnosti“ např. interview se spolkovým 
kancléřem Erhardem dne 6.4.1965 s redaktorem Westdeutscher Runfunk (WDR) Klausem 
Emmerichem.  
Dalším takovým rozhovorem k pojmu formovaná společnost byl rozhovor spolkového kancléře pro 
Berliner Morgenpost dne 1.5.1965. 
K politickému významu konceptu „formované společnosti“ např. také projev spolkového kancléře 
před Valným shromážděním Německé průmyslové a obchodní komory v Hamburku dne 6.5.1965.  
Die formierte Gesellschaft. Bonn: Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 1966. str. 17-21.  
K politickému významu konceptu také v projevu „Gesamtpolitische Ziele“ k pracovní skupině 
„Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft“ dne 11.5.1965 v Bad Godesbergu. Ibidem, str. 21-24.  
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k vítězství fašismu. Hospodářský vývoj ve Spolkové republice Německo tomu 

nasvědčoval. I v politice docházelo k nárůstu sympatií pro krajní levici a krajní 

pravici. Jedním z prvních kroků spolkové vlády ke stabilizaci západoněmecké 

politické scény byl v 50. letech 20. století zákaz dvou politických stran na okrajích 

politického spektra. Jednalo se o Komunistickou stranu Německa (KPD) a krajně 

pravicovou Německou říšskou stranu. Dalším významným krokem ke stabilizaci 

politického života bylo omezení počtu politických stran ve Spolkovém sněmu 

zavedením pětiprocentní klauzule pro vstup politických stran do Spolkového sněmu. 

Tato strategická rozhodnutí však nelze chápat jako přímé naplňování konceptu 

„formované společnosti“, ale jako konkrétní politická rozhodnutí, která měla bránit 

nový stát před vývojem, který prodělala Výmarská republika. Hlavním zájmem 

nových politických a hospodářských elit byla politická a hospodářská stabilita státu. 

Koncept „formované společnosti“ se sice poprvé objevuje již na düsseldorfském 

sjezdu vládní CDU v roce 1964, ale další politika této vládní strany neznamenala 

naplňování předem dohodnutého scénáře politického a společenského vývoje. V tom 

byl projekt „formované společnosti“ unikátní. Největší západoněmecká politická 

strana tento projekt sice vyhlásila na svém zasedání a vládní tiskový úřad dokonce 

vydal publikaci, která měla „formovanou společnost“ přiblížit novinářům a 

zainteresované veřejnosti, ale konkrétní politická opatření spolkové vlády nikde na 

tento koncept neodkazovala. V NDR i v Sovětském svazu byl koncept „formované 

společnosti“ podroben tvrdé kritice jako „novodobý fašismus“, ale velkou pozornost 

nikdy nevyvolal. Zvláštností tohoto konceptu totiž bylo, že k jeho naplňování mělo 

docházet samovolně na úrovni vědomí obyvatel Spolkové republiky Německo a stát 

měl do chodu společnosti zasahovat pouze formou cílených opatření v některých 

klíčových oblastech.291  

Koncept formované společnosti vycházel z přesvědčení, že největší ohrožení 

politické a hospodářské stability státu je třeba hledat uvnitř státu a nikoli za jeho 

hranicemi. Proto možná nevyvolal větší reakce v NDR ani v Sovětském svazu. Jeho 

autoři byli přesvědčeni, že organizované prosazování odlišných zájmů v politické a 

                                                 
291 Největší pozornosti a kritiky se pojmu „formovaná společnost“ dostalo v sovětském tisku dne 
15.3.1966 v článku se zjevně ironizujícím názvem „Operation Formierte Gesellschaft“ od člena 
Akademie věd SSSR Leo Leontjeva v „Literaturnaja Gazeta“.  
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hospodářské oblasti vede k nestabilitě a posléze ke zhroucení státu jako celku. Mohlo 

se zdát, že se jedná o koncept ryze nedemokratický. Tak tomu ale nebylo, protože 

jeho autoři neměli v úmyslu omezovat politickou pluralitu. Byli však přesvědčení, že 

základem politické soutěže neměla být ideologie, ale věcné řešení sporů. Domnívali 

se, že ve Spolkovém sněmu mají sehrávat daleko větší roli jednotlivé odborné komise 

a výbory než samotné plénum, které podle nich mělo sloužit pouze k prezentaci 

problémů a nikoli jako místo, kde se řeší problémy. V parlamentních výborech 

neměli být zastoupeni pouze představitelé politických stran, ale odborníci bez 

stranické příslušnosti, kteří měli přicházet do Spolkového sněmu s odborným 

přístupem k řešení společenských výzev bez politického a ideologického zatížení. To 

byla důležitá změna, protože Říšský sněm ve Výmarské republice plně ovládaly 

politické strany. Výsledek hlasování tam byl často i výsledkem ideologických sporů a 

nikoli výsledkem sporu o věcné řešení problému. Duchovní otcové „formované 

společnosti“292 však šli ve svých úvahách ještě dále. Tvrdili, že poslanci a 

představitelé politických stran mají být především odborníky v určité oblasti a nikoli 

ideologové. Politické rozhodování se podle nich mělo přenášet z pléna do výborů a 

plénum mělo sloužit pouze jako místo, kde se již prezentují projednaná a dohodnutá 

řešení. Budoucnost Spolkové republiky Německo viděli v prosazování obecného 

blaha na základě věcného a poučeného rozhodování na všech úrovních státu. Mělo 

podle nich docházet k tzv. manažerizaci politiky, kdy o ideologických sporech 

nerozhodnou silová (politická) řešení, ale vědomí společného cíle politicky stabilní a 

hospodářsky úspěšné společnosti, kde budou všichni „táhnout za jeden provaz“.  

Z dějin poválečného západoněmeckého státu je patrné, že se jednalo o velmi 

ambiciózní plán, který šlo jen těžko prosadit. Spolková vláda považovala Spolkovou 

republiku Německo za již natolik historicky vyspělou, že její představitelé i občané 

sami dojdou k přesvědčení prosadit koncept „formované společnosti“. Zásadní 

ideologické spory s konkrétními dopady na strategickou orientaci Spolkové 

republiky Německo se už vést ani nedaly, protože na jejím území byly cizí vojenské 

                                                 
292 K duchovním základům konceptu „formované společnosti“ např. REICHELT, Herbert. Erhards 
Formierte Gesellschaft. Christliche Soziallehre und Ethik übersetzt in praktische Politik. ECHO der 
Zeit, Bonn, 17.7.1966.  
Nebo přehledová práce HASELBACH, Dieter. Autoritärer Liberalismus und soziale Marktwirtschaft: 
Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus. Baden-Baden: Nomos-Verlag-Gesellschaft, 1991.  
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základny. Koncept „formované společnosti“ lze tedy chápat nejen jako vládní 

program pro budoucnost Spolkové republiky Německo, ale i jako koncept, který měl 

stát stabilizovat před možným ideologickým nebezpečím ze zahraničí. Autoři 

konceptu se dokonce domnívali, že by se mohl stát programem pro celý evropský 

kontinent. To však byla nereálná představa, která nenašla uplatnění v  programech 

politických stran ostatních západoevropských států. Jednalo se o koncept, který 

vítězné velmoci nijak nerozporovaly. Ideově měl nejblíž ke konceptu „formované 

společnosti“ kancléře Erharda projekt „Velké společnosti“ („Great Society“) 

amerického prezidenta Lyndona Johnsona.293 Tento projekt však vznikal v jiných 

reáliích severoamerického kontinentu, kde byly značné rozdíly ve vyspělosti různých 

regionů a v přístupu k menšinovým etnikům. Spojovala je však snaha společným 

úsilím a s vědomím společného cíle bez ideologické zátěže dosáhnout hospodářsky 

vyspělé a politicky stabilní společnosti.  

Vládní koncept „formované společnosti“ byl trnem v oku počínajícímu 

studentskému protestnímu hnutí, které v něm vidělo snahu zachovat stávající 

společenské, hospodářské a ekonomické struktury státu. Radikální studenti se 

domnívali, že vláda Spolkové republiky Německo tak chce zakonzervovat status quo 

politických a hospodářských elit a nemá zájem na potřebných změnách ve 

společnosti. Protestující studenti proto začali odhalovat nacistickou minulost 

různých představitelů státu, aby ukázali, že vládní politika představuje kontinuitu 

s nacistickým Německem. Jejich akce začaly nejprve na univerzitách, kde se 

setkávaly se značným odporem profesorského sboru. Jednalo se však o vzájemné 

nepochopení a svým způsobem o paradoxní rozpor. Oba tábory měly zájem na 

proměně západoněmecké společnosti. Rozpor spočíval v tom, že oba tábory při 

promýšlení budoucích změn počítaly s vlastním uvědoměním si potřeby těchto 

proměn na straně západoněmeckého obyvatelstva jako s nutnou podmínkou pro 

úspěch jejich projektu. Vládní koncept „formované společnosti“ a pozdější 
                                                 
293  Např. JOHNSON, Lyndon B. My Hope for America. New York: Random House, 1964. 
The Presidential Recordings: Lyndon B. Johnson. Toward the Great Society. February 1st – May 31st   
1964. New York: W. W. Norton & Company, 2015. 
ANDREW, John A. Lyndon Johnson and the Great Society. New York: I.R. Dee, 1998. 
GREINER, Wilhelm. Johnsons Great Society und Erhards Formierte Gesellschaft. Referat im    
Heidelberger Amerika-Haus am 17.5.1965. Die formierte Gesellschaft. Bonn: Presse und   
Informationsamt der Bundesregierung, 1966. str. 138-146.   
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Dutschkeho koncept „dlouhého pochodu institucemi“294 spoléhaly na většinové 

obyvatelstvo, které mělo samo dojít k poznání, že jsou potřeba změny, a tyto poté 

mělo realizovat prostřednictvím institucí státu. Co však mělo být impulsem pro 

takovou změnu vědomí? Zatímco vládní koncept „formované společnosti“ počítal se 

zážitkem války a realitou západní integrace, názory radikálních studentů spoléhaly 

na růst napětí ve společnosti, které se však neprojevovalo nárůstem revolučních 

tendencí. Proto se studentské protestní hnutí začalo posléze štěpit. Pouze v revoluční 

situaci charakterizované vysokou nezaměstnaností, všeobecným chaosem a 

rozpadem vládních institucí bylo možné provést revoluci. Taková situace však 

v západní Evropě nebyla. Cohn-Benditova představa urychlení procesu 

uvědomování si potřeby revoluční změny násilným obsazením centrálních institucí 

státu narazila na nezájem Komunistické strany Francie. Dutschkeho alternativa 

„dlouhého pochodu institucemi“ odezvu našla, protože po nezdaru při prosazování 

hlavních studentských cílů na přelomu 60. a 70. let 20. století došlo k vystřízlivění 

následovaném rychlým štěpením a vznikem obskurních politických stran a uskupení 

a odchodem části protestujících studentů a intelektuálů do Sociálnědemokratické 

strany Německa. To je patrné z profesních kariér radikálních studentů. Jenom velmi 

malá část z nich se dala na cestu desperátsví a terorismu. Část z nich nepracovala 

nebo se věnovala politické práci v okrajových politických stranách a hnutích. Část 

vstoupila do vládních institucí a organizací rozpočtové sféry státu. Stát sice blokoval 

jejich přístup na exponované pozice, ale v přístupu do vládních institucí jim 

nedokázal zcela zabránit.  

Dodnes zůstává otázkou, zda příchod radikálních studentů do SPD a vládních 

institucí proměnil tyto organizace a potažmo celý stát. Část kritiků studentského 

protestního hnutí se domnívá, že ke změně vědomí ve společnosti došlo mnohem 

dříve vlivem konce války a nové reality Spolkové republiky Německo. K proměně 

                                                 
294 K pojmu „dlouhý pochod institucemi“ zejména DUTSCHKE, Rudi. Mein langer Marsch. Reden, 
Schriften und Tagebücher. Hrsg. Von Gretchen Dutschke-Klotz, Helmut Gollwitzer und Jürgen 
Miermeister. Reinbek  bei Hamburg: rororo, 2003.  
K vládnímu konceptu „formovaná společnost“ vyšlo ve Spolkové republice Německo řada 
novinových článků např. v Der  Tagespiegel (Wolfgang Wagner, 7.4.1965), Welt am Sonntag 
(Alexander Rost, 4.4.1965), Rheinischer Merkur (redakční komentář k paralele „formované 
společnosti“ a „Great Society“ 2.4.1965), Die Allgemeine Sonntagszeitung (Stefan Schnell, 11.4.1965) a 
další.  
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vědomí o potřebě společenských změn by podle nich došlo i bez impulsu 

studentského protestního hnutí. Strategický rámec, ve kterém se odehrávala 

každodenní společenská realita Spolkové republiky Německo, se zásadně změnil (viz 

ropná krize v roce 1974) a tento samotný fakt již vedl k proměně vědomí jejich 

obyvatel. V tomto ohledu byl tedy předpoklad spolkové vlády o možnostech 

formované společnosti oprávněný a správný. Nelze si však představovat, že by 

taková společnost bez ideologických konfliktů mohla existovat samovolně i nadále. 

Vědomí potřeby udržovat takovou společnost i nadále bylo podle spolkové vlády 

potřeba živit i v budoucnosti. Zásadní roli v tom měla sehrávat kultura podporovaná 

státem a koncept informované společnosti. Kritici těchto konceptů tvrdili, že vládní 

koncepty jsou projevem institucionalizované infantility, protože stát tak rezignuje na 

přirozený vývoj ve společnosti. Spolková vláda tak dávala najevo, že má obavy ze 

svého vlastního obyvatelstva a jeho budoucích nálad. Jednalo se vlastně o projev 

bazální nedůvěry vycházející z historické zátěže Německa. Pro mnohé z nich se 

dokonce jednalo o ideovou kontinuitu s nacistickým Německem, ale již v jiné 

zahraničně-politické konstelaci.          
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7.        Závěr  

           Předloženou disertační práci jsem zamýšlel pojednat jako příspěvek ke studiu 

určitého způsobu myšlení jednoho krátkého, zato však dramatického studentského 

protestního hnutí, jehož počátky je třeba hledat v rozchodu Socialistického svazu 

německého studentstva (SDS) se Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD) v 

roce 1961 a jehož myšlenky a osobnosti mají dodnes vliv na politiku a kulturu nejen v 

Německu, ale v celé Evropě. Za konec tohoto hnutí se v odborné literatuře obvykle 

považuje předjaří roku 1970, kdy po neúspěchu v hlavních programových cílech 

hnutí a tragických úmrtích některých jeho představitelů došlo k rozpuštění orgánů 

SDS.  

Ke známým příčinám studentského protestního hnutí ve Spolkové republice 

Německo (protesty proti válce ve Vietnamu, proti rozdělení Německa a proti 

nedostatečnému vyrovnání s nacistickou minulostí) na první pohled nelze nic 

nového dodat. Tyto příčiny jsou známé. Historik zabývající se tímto turbulentním 

obdobím poválečných dějin může svým textem přispět k diskuzi o studentském 

protestním hnutí, což bylo i mým záměrem, například poukazem na význam 

konceptu formované společnosti, s kterým už na konci 50. let 20. století přišel spolkový 

kancléř Erhard. Tento společenský koncept doposud nikdo nepostavil do protikladu 

k tezím duchovních otců studentského protestního hnutí. To je pochopitelné, protože 

radikální studenti neprotestovali proti společenskému konceptu spolkové vlády. 

Protestovali však proti tomu, jak byl tento koncept ve Spolkové republice Německo 

uváděn do praxe. Podle mého názoru se tomuto společenskému konceptu, který 

přímo navazoval na myšlení o uspořádání německé společnosti z dob Výmarské 

republiky, dosud nevěnovala patřičná pozornost. Jednalo se o komplexní koncept, 

který reagoval na ekonomickou a společenskou krizi Výmarské republiky. Jeho cílem 

bylo za pomoci státní intervence stabilizovat společnost a hospodářství tak, aby 

nedošlo k rozkladu institucí státu a restauraci totalitního režimu. Jeho autoři sice 

vycházeli z institucionálního fundamentu zastupitelské demokracie a tržního 

hospodářství, ale na základě historické zkušenosti zamýšleli cílenými intervencemi 

do politických a sociálních struktur zabránit volnému prosazování partikulárních 
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zájmů, které by mohly přerůst až do konfliktu s tragickými následky nejen pro 

Německo, ale i pro celou Evropu.    

 Realizaci konceptu formované společnosti se bránili radikální studenti. 

Nehodlali společnost stabilizovat, ale chtěli ji měnit podle marxistických východisek, 

což po krachu revolučních předsevzetí na přelomu 60. a 70. let 20. století vedlo 

k myšlenkám o „dlouhém pochodu institucemi“, který měl západoevropskou 

společnost změnit „zevnitř“. Zatímco ke známým příčinám studentského protestního 

hnutí se dnes již dá máloco dodat, je podle mého názoru namístě věnovat pozornost 

způsobu myšlení, které provázelo studentské protestní hnutí od jeho počátků. Jako 

odpověď na výchozí otázku mé disertační práce po příčinách a duchovních zdrojích 

studentského protestního hnutí lze uvést, že vedle známých příčin, jako byla válka 

ve Vietnamu, rozdělení Evropy na mocenské bloky a nedostatečné vyrovnání se 

s nacistickou minulostí, je třeba vyzdvihnout emancipaci mladé a vzdělané generace, 

která přicházela s novými společenskými koncepty s cílem radikálně proměnit 

Spolkovou republiku Německo. Tyto modernizační tendence bylo ostatně možné 

zaznamenat na obou stranách tehdy ideologicky rozdělené Evropy. Koncepty 

formované společnosti na straně establishmentu i její revoluční proměny prostřednictvím 

dlouhého pochodu institucemi na straně protestujících studentů měly za cíl 

západoněmeckou společnost zcela proměnit a stabilizovat tak, aby nemohla nadále 

upadat do krizí vyvolaných nezvládnutou a překotnou modernizací. Oba tyto 

společenské koncepty se sice vzájemně vylučovaly, ale lze je společně přiřadit do 

širokého proudu modernizačních tendencí v poválečné Evropě. Z toho, jak byly 

v praxi naplňovány, je zřejmé, že se ani jeden z nich nakonec nepodařilo prosadit.    

 Oba tyto společenské koncepty je podle mého názoru možné považovat za 

příspěvek k dějinám myšlení o modernizaci ve Spolkové republice Německi i 

v západní Evropě. Ukázalo se, že moderní poválečná evropská společnost je natolik 

složitým a provázaným mechanismem, že ji nelze redukovat do sevření určitého 

společenského konceptu. Ten sice může nastavit politické a kulturní kontury 

společenského vývoje, ale nemůže se stát jízdním řádem ve společnosti jako celku. To 

je ostatně charakteristické pro proces modernizace, který se z podstaty věci vyznačuje 

svým nejasným výsledkem. Jisté v procesu společenské modernizace 60. let 20. století 
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bylo pouze to, že se soudobá společnost nacházela ve fázi přerodu, jehož výsledek 

neznal nikdo.  

Kontextualizace vybraných textů na straně studentských aktivistů a vládních 

konceptů společenské stabilizace je podle mého názoru nejlepším způsobem, jak 

ozřejmit mnohoznačnost myšlenkových proudů v poválečné Spolkové republice 

Německo. Zatímco v případě Jaspersova textu Wohin treibt die Bundesrepublik? se 

jedná o zevrubnou analýzu Spolkové republiky Německo v 60. letech 20. století, dílo 

Johanese Agnoliho má více teoretický charakter a konvenovalo tedy spíš teoretikům 

v řadách studentského protestního hnutí. Oba texty však lze jednoznačně považovat 

za základní práce pro pochopení myšlenkového obratu ke kritice poválečné 

společenské reality Spolkové republiky Německo. Na otázku zda lze považovat 

kritické pojednání o soudobé společnosti za projev snahy po její modernizaci 

odpovídá např. Agnoli v rozšířené reedici práce z roku 2004 pod názvem „Zwanzig 

Jahre danach“, kde ukazuje, že sice došlo ke krachu ideálů studentského protestního 

hnutí, ale i tak nastala jistá společenská proměna projevující se zejména tak, že 

problémy, které protestující studenti nastolili, se stali součástí celospolečenského 

diskurzu a nových politik stran zastoupených ve Spolkovém sněmu. Podobně jako 

Agnoli se ke svému dílu později vrátil i Jaspers. V textu „Die Antwort“295 odpověděl 

na dotazy svých kritiků, kde zdůraznil význam historické zátěže pro specifický vývoj 

poválečného Německa a zasadil jeho nejnovější dějiny do kontextu studené války. 

Tyto navazující texty vznikly až po odeznění studentského protestního hnutí. Lze je 

však považovat za bilanci dosavadního vývoje. Pro výzkum příčin a duchovních 

kořenů hnutí však mají svůj nezastupitelný význam. Ukazují totiž, že průběh 

studentského protestního hnutí je neodmyslitelně spjat s ideologickou konfrontací 

tehdy rozdělené Evropy. Poválečná společnost přicházela s novými koncepty 

společenského vývoje, které však mohla uvádět do praxe pouze v oblastech svého 

mocenského vlivu. Na druhé straně železné opony se tyto koncepty sice staly 

předmětem zájmu a pokusů o následování, ale narážely na nevyhnutelnou realitu 

soudobé společnosti, která má na jedné straně centralizační a integrační tendence, ale 

                                                 
295 JASPERS, Karl. Antwort. Zur Kritik meiner Schrift Wohin treibt die Bundesrepublik?München: Piper 
Verlag, 1967. 
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současně vylučuje a vytěsňuje cizí a nekompatibilní myšlenky a společenské 

koncepty.          

 

8.    Summary  

 
The student protest movement of the late 1960s and early 1970s was the first 

truly global protest movement. The author of this thesis argues that the student 

protest movement cannot be singled out from the broad anti-establishment 

movements which occured throughout the world during that time. Its roots were in 

protests against the war in Vietnam and the discrimination of coloured peoples in the 

United States of America as well as in the popular discontents vis-á-vis threats of the 

cold war. This thesis concentrates on the causes of the West-German student protest 

movement. In Germany the argument had a more historical context because of the 

national-socialist past of many of the important personalities of German 

establishment and because of the fact that Germany as one state did not exit 

anymore. There has been a significant influence of the American student protest 

movement on the German one.  

This thesis concentrates solely on the German student protest movement from 

the perspective of history of thinking methodology. The author takes two pivotal 

texts of that turbulent period of modern German history and tries to explain the most 

important arguments of that time. The two texts are Wohin treibt die Bundesrepublik 

by the late German philosopher Karl Jaspers and Die Transformation der Demokratie 

by the German philosopher and political scientist of Italian origin Johannes Agnoli. 

Both authors and their respective books are widely considered to be the „spiritual 

background“ for the participants of the student protest movement of the 1960s. These 

texts were and to a certain extent still are considered to be important critiques of the 

West-German democracy after Second World War. Both texts were published in the 

1960s and can be regarded as an answer to the prevailing concept of „successfull 

democracy“ which was nurtured by the West-German social scientists in the 1950s. 

Both authors had a hard time publishing these books. They both initiated heated 

debates not only in the academic establishment but also in the media. The main 

argument of these books is that the post-world war democracy in the developed 
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world imploded and that political parties do not represent the will of their electorates 

any longer. These established groups have developed a new form of rule which they 

call „oligarchy“. According to this idea the parliaments in a modern democracy do 

not represent the arena of free will but they only announce the decisions already 

made by unelected specialists who work in the civil service of the state. Thus it is not 

important which political party currently holds the offices of executive power 

because there is basically no difference between the parties. These ideas had a 

profound influence on the theoretical thinking in the student protest movement.  

The student protest movement in the Federal Republic of Germany formed after the 

split of the SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) from the SPD party in 

1961. In that year the SPD officially announced that it no longer considered Marxism 

as its forming ideology and that it wants to participace with CDU/CSU on power in 

the Federal republic. After the split the SDS turned more radical and soon became 

part of the global student protest movement. The student protest movement in the 

Federal republic had many faces and cannot be considered as one movement. 

According to many it was part of a broad anti-establishment movement which 

started in the opposition to re-armament of the Federal republic in the 1950s. It had 

its theoretical, anti-establishment and orthodox-marxist part and can never be treated 

as one monolithical movement. The author argues that radical students did not 

protest against a societal concept of Ludwig Erhard´s federal government (which 

they probably did not know at all) but they did protest against the societal 

phenomena which represented this concept in everyday life of citizens of Federal 

Republic of Germany.  

In order to understand the causes of the student protest movement of the 

1960s one has to be aware not only of the political but also of the societal 

backgrounds which go all the way back to the idea of modernity explained by 

Kosseleck, Brunner, Conze in their groundbreaking achievement „Historische 

Grundbegriffe“. This series of books published by Stuttgart´s Clett-Cotta Verlag from 

1972 to 1997 explains the most important terms and ideas of modern history from the 

European perspective. According to their explanation modernity is a time in 

European history when the society is in a process of change from one form into 
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another. This transformation is different from all the previous ones because it was 

caused by rapid technological changes which influenced all parts of the European 

society. During periods of radical change societies tend to develop ideas which give a 

certain feeling of order to the sudden societal chaos that they have produced. Thus in 

modern societies there is an inclination towards totalitarian ideas and totalitarian 

thinking. The author of this thesis argues that the ideas of „formed society“ 

represented by the West-German establishment and the radical Marxist ideas 

represented by the rebelling students are in fact both part of this modernity flow of 

thinking which react to the sudden rapid changes of the European society. Although 

now both outdated they represent an important contribution to the political thought 

of the post Second World War German and European history. 
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10.  Seznam zkratek  
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AStA      Allgemeiner Studierendenausschuss (Všeobecný studentský výbor) 
BMW      Bayerische Motoren Werke (Bavorské strojírenské závody)  
CDU       Christlich Soziale Union Deutschlands (Křesťanskodemokratická  
                        strana)  
CIA         Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba)  
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