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1. Úvod
1.1. Charakteristika témy
História Spolkovej republiky Nemecko sa síce datuje od svojho vzniku v roku 1949, kedy
bol vyhlásený „Grundgesetz“

1

a do úradu uvedená vláda Konrada Adenauera, ale jej počiatky

siahajú až do roku 1945. Bezprostredné povojnové obdobie je nielen obdobím hospodárskej a
správnej obnovy Nemecka, ale aj konštitutívnym obdobím plným udalostí, ktoré viedli k vzniku
SRN, rozhodli o jej štruktúre a orientácii. Preto považujem za kľúčové neobmedziť sa len na rok
1949, ale vymedziť svoju prácu na časový úsek 1945-1949. V odbornej literatúre tejto periode
veľmi výstižne priľnul pojem „Zeitabschnitt der konstitutiven Anfangsphase“.2
Cieľom mojej bakalárskej práce je všímať si udalosti a procesy, ktoré bezprostredne
viedli k vzniku SRN v roku 1949. Pritom sa zameriam na rolu nemeckých politikov v týchto
udalostiach. Pokúsim sa zodpovedať otázku, do akej miery sa na vzniku SRN podieľali samotní
Nemci a či v konečnom dôsledku vnímali nemecký „Weststaat“

3

i ako svoje dielo, ktoré

stelesňovalo nemecké plány a predstavy. Aj keď novovzniknutá SRN bola štátom Nemcov4, nie
je úplnou samozrejmosťou, že zodpovedala ich predstavám. Najvyššiu štátnu moc totiž hneď po
bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka prevzali do svojich rúk štyri víťazné mocnosti t.j. Spojené
štáty, Sovietsky zväz, Veľká Británia a Francúzsko. Tie Nemecko na Postupimskej konferencii
v júni 1945 rozdelili na okupačné zóny a odvtedy určovali tón politickej, hospodárskej a správnej
obnovy Nemecka. Z toho dôvodu nie je rola Nemcov tak jednoznačná a je predmetom výskumu
i v súčasnosti.
Skôr než sa v nosnej druhej kapitole zameriam na analýzu jednotlivých udalostí vedúcich
k vzniku SRN, považujem pre moju prácu za významné hneď v prvej kapitole poukázať na
pozadie, na ktorom malo dôjsť k riešeniu Nemeckej otázky. Okrem skutočnosti, že najvyššiu
moc si nad Nemeckom nárokovali víťazné mocnosti, je podstatné poukázať na rolu iných
dôležitých faktorov. Dominantným elementom, ktorý sa tiahne takmer celým obdobím 1945 až
1949 a nakoniec sa aj stane pre osud Nemecka rozhodujúcim, bol faktor Studenej vojny.
Narastajúce nedorozumenia, ba dokonca roztržky medzi dvoma najväčšími víťaznými
mocnosťami USA a ZSSR, nielen na území Nemecka ale aj v ostatných častiach sveta, viedli
1

Základný zákon
v preklade: Obdobie počiatočnej konštitutívnej fázy. In: Institut für Zeitgeschichte: Akten zur Vorgeschichte der
Bundesrepublik Deutschland 1945-1949. Zväzok 1, September 1945 - Dezember 1946, s. 5.
3 Západonemecký štát
4 nie všetkých, ale len západných, t.j. pobývajúcich na území troch západných okupačných zón
2
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k zlomu v ich pôvodných plánoch spoločnej povojnovej kooperácie, predovšetkým pokiaľ ide o
Nemeckú otázku. Toto vzájomné odcudzenie dvoch vtedy najsilnejších aktérov svetovej
politickej scény je dôležitým prvkom, ktorý treba mať na pamäti v súvislosti s hospodárskou
a politickou obnovou Nemecka.
Ďalším determinujúcim faktorom je stav, v ktorom sa nemecká spoločnosť
bezprostredne po vojne nachádzala. V tejto časti je mojou snahou poukázať na tendenciu
nemeckého obyvateľstva odpolitizovať svoj život. Nezáujem verejnosti o politické diane bol
však vykompenzovaný aktívnym angažovaním nemeckých politických predstaviteľov, ktorí
sformulovali vlastné predstavy o budúcnosti Nemecka. Uvedomovali si nutnosť prezentovať
záujmy aj za predpokladu, že rozhodovacie právomoci mali v rukách okupačné mocnosti. Do
akej miery sa im ich podarilo presadiť, to už je otázka, ktorú sa pokúsim zodpovedať v druhej
kapitole preskúmaním podielu Nemcov na jednotlivých k Spolkovej republike vedúcich
udalostiach. Cieľom prvej kapitoly je však vyzdvihnúť, že dané skutočnosti: najvyššia moc v
rukách Spojencov, prvok Studenej vojny a snaha nemeckých politikov aktívne sa účastniť
politického života, a tak ovplyvniť rozhodovací proces Spojencov, sú

tri faktory, ktoré

významne formovali diane v povojnovom Nemecku a odrazili sa v jeho ďalšom vývoji. Hoci
jednotlivé faktory nemožno od seba výslovne oddeliť, bude napriek tomu predmetom môjho
záujmu v nasledujúcej kapitole najmä ten faktor nemecký.
Konštitutívne obdobie Spolkovej republiky Nemecko sa vyznačuje dôležitými
politickými a hospodárskymi udalosťami, ktoré mali jednu spoločnú črtu: definovali smer vývoja
západnej časti Nemecka a pozvoľne určovali prechod od okupačných zón k Spolkovej republike.
Jednotlivé udalosti som v druhej kapitole bakalárskej práce rozčlenila na hospodárske
a ústavodarné. Prebiehali síce súbežne, no zároveň oddelene. Udalosti obidvoch druhov
považujem za nesmierne dôležité, pretože postupne tvarovali formu a základné črty budúcej
Spolkovej republiky. Analýzou jednotlivých udalostí chcem ozrejmiť ich súvislosť so vznikom
Spolkovej republiky a zároveň na nich pozorovať a zhodnotiť rolu západonemeckých politikov.
Čitateľ textu môže nadobudnúť dojem, že sa do značnej miery venujem aj úlohe západných
okupačných mocností; to však súvisí so štatútom, pod ktorým sa Nemci v tej dobe nachádzali t.j.
v okupácii. Teoreticky (je otázne či aj prakticky) by žiadna z predstáv západonemeckých
politikov nemala bez predošlého odobrenia zo strany Spojencov šancu na presadenie. V tejto
spojitosti

by

som

rada

vo svojej

práci

zodpovedala

otázku

vzťahu

Spojencov

a západonemeckých politikov. Zaujímalo by ma, či sa zo strany Spojencov (t.j. okupantov) voči
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Nemcom (t.j. okupovaným) jednalo o ultimatívnu politiku, alebo sa dá hovoriť o istej, hoci
i obmedzenej, forme vyváženosti interakcií medzi oboma aktérmi. Už zo štatútu okupácie
vyplývalo, že sa o rovnocenné partnerstvo jednať nemohlo, avšak prípadná ochota Spojencov ku
kompromisom by rozšírila priestor nemeckým iniciatívam. K zodpovedaniu tejto problematiky
by som rada dospela skúmaním pôvodných záujmov, predstáv a cieľov západonemeckých
politikov, ich spôsobov presadzovania a konečnej miery realizácie. Zároveň by ma zaujímalo, do
akej miery sa západní Spojenci držali po rozpade antihitlerovskej koalície svojho pôvodného
záväzku z Postupimu postupne predať moc späť Nemcom.
Jednou z posledných otázok, ktorá vyvstala zo štúdia vybranej literatúry je, či sa
povojnové záujmy a predstavy západných Spojencov a Nemcov ako bývalých vojnových
nepriateľov museli nutne vždy rozchádzať, alebo mali aj spoločné ciele. Domnievam sa, že
skúmanie tejto otázky si zaslúži pozornosť a to z toho dôvodu, že v prípade, ak došlo
k presadeniu istej spojeneckej predstavy, nemusí to bezprostredne znamenať, že sa jednalo
o Spojencami vnútenú skutočnosť. Rovnako na nej mohli mať eminentný záujem Nemci a daná
požiadavka mohla figurovať už v pôvodných dimenziách ich predstáv. Úvodnú kapitolu som
venovala teoretickým možnostiam politického vývoja Nemecka a ich zástancom z radov
nemeckých politikov. V neposlednom rade by som preto rada vo svojej práci zhodnotila, ku
ktorej z koncepcií sa západonemeckí politici v konečnom dôsledku priklonili a najmä čo ich
k tomu viedlo a aké faktory ovplyvnili ich rozhodovanie.
1.2. Zhodnotenie použitej literatúry
Bezprostredné povojnové obdobie nemeckých dejín je v literatúre pomerne rozsiahlo
spracované a autori sa venujú skutočne rôznym aspektom tohto časového úseku. Pre svoj
výskum som sa teda snažila vybrať tituly, ktoré sa čo najviac dotýkali mnou zvolenej
problematiky, t.j. posúdeniu role západonemeckých politikov pri vzniku Spolkovej republiky
Nemecko. Keďže sa jedná o tému z dejín Nemecka, pracovala som väčšinou s nemeckou
literatúrou, ktorej autori dokázali vzhľadom k časovému odstupu spracovať toto obdobie
s nadhľadom a objektívne. Pri vyhľadávaní relevantných publikácií mi boli veľmi nápomocné tak
knižnica spoločenských vied T. G. Masaryka v Jinonicích, ako aj univerzitná knižnica pri AlbertLudwigs-Universität vo Freiburgu im Breisgau. Ako stážistka v miestnej pobočke inštitúcie
Landeszentrale für politische Bildung som mala taktiež možnosť využiť jej knižničný fond, kde
som sa dostala do styku najmä s titulmi publikovanými prostredníctvom Bundeszentrale für
8
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politische Bildung v Berlíne. Medzi nimi som našla niekoľko kníh, ktoré mi pri koncipovaní
práce boli skutočne nápomocné.
Počas zhromažďovania a študovania relevantnej literatúry som spozorovala, že takmer
žiaden z titulov sa nezaoberá čisto analýzou a hodnotením podielu západonemeckých politikov
na konštitutívnom procese Spolkovej republiky. Väčšinou ide o všeobecnejšie publikácie, ktoré
však vrámci komplexnej analýzy dochádzajú aj k záverom týkajúcim sa roly západných Nemcov.
Keďže vo väčšine prípadov je podiel západonemeckých politikov spomenutý len okrajovo, bolo
mojou snahou všímať si jednotlivé vyjadrenia a závery autorov, zozbierať ich a navzájom
skonfrontovať. V literatúre možno pozorovať všeobecný trend ponímania tejto problematiky
cez politiku a rolu okupačných mocností. Autori spracovávali tému na téze neoddeliteľnosti
predstáv Spojencov od predstáv a snáh západonemeckých politikov. S ich postupom si dovolím
súhlasiť, pretože iba zváženie podielu obidvoch zúčastnených strán môže prispieť k skutočnému
pochopeniu, či už role Nemcov alebo role Spojencov. Takisto zohráva v historických analýzach
povojnového obdobia v Nemecku dôležitú úlohu faktor Studenej vojny, ktorý do značnej miery
ovplyvňoval dianie na nemeckom území.
Nosnou literatúrou sa pre spracovanie témy mojej bakalárskej práce ukázala publikácia
Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik Deutschland5 od historika Wolfganga Benza ako
autora mnohých textov týkajúcich sa bezprostredného povojnového obdobia a konštitutívnej
fázy Spolkovej republiky Nemecko. Časovo je kniha vymedzená na obdobie rokov 1946 až 1949
a už podtitul „Stationen einer Staatsgründung“ 6 hovorí o jej podstate. Analýzu udalostí vedúcich k
postupnému vzniku Spolkovej republiky začína Benz pri počiatkoch okupačnej správy,
pokračuje Bizóniou a pomerne rozsiahly úsek venuje hospodársky významným udalostiam
a ceste k Základnému zákonu. Všíma si pritom myšlienkové pochody tak Spojencov ako aj
Nemcov a k záverom dochádza po zhodnotení podielu každej zo zúčastnených strán na
konečnom výsledku. Jednotlivým udalostiam sa Benz venuje pomerne podrobne a častokrát ich
obohacuje o zaujímavosti, ktoré nemožno nájsť u ostatných autorov zaoberajúcich sa danou
problematikou. Podobne zostavená je i práca Vorgeschichte der Bundesrepublik

7

od autora Josefa

Beckera a kolektívu, kde sa predmetom výskumu stalo obdobie medzi kapituláciou a Základným
zákonom. Hoci sa autori nezaoberajú len konkrétnym mnou vybraným aspektom tohto obdobia,
5

BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik: Stationen einer Staatsgründung 1946-1949,
Frankfurt am Main 1991.
6 V preklade: Zástávky/stanice či míľniky založenia štátu.
7 BECKER, Josef: Vorgeschichte der Bundesrepublik zwischen Kapitulation und Grundgesetz, München 1987.
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možno v práci nájsť niekoľko užitočných zmienok o podiele západonemeckých politikov na
politickom dianí.
Kniha Manfreda Görtemakera Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

8

je síce

koncipovaná v krátkosti a výstižne podať dejiny Spolkovej republiky od konca druhej svetovej
vojny až po zjednotenie Nemecka, avšak nahustenosť textu poskytne čitateľovi skutočne obšírny
obraz dejín Spolkovej republiky. Z danej publikácie boli pre moju prácu relevantné len prvé štyri
kapitoly, ktoré však môj výskum obohatili o niekoľko zaujímavých bodov. Okrem toho, že text
je popretkávaný farebnou obrazovou dokumentáciou, a tým ho pre čitateľa robí záživným,
prispieva k tomu zrejme aj fakt, že sa autor drží dejinnej línie a nezachádza až do prílišných
podrobností, ktoré by čitateľa možno skôr miatli, ako rozšírili jeho základný obraz o dejinách
Spolkovej republiky. Tento titul mi poslúžil najmä pre úvodné zasvätenie do problematiky
povojnového Nemecka a načrtol hlavné líniové body politiky okupačných mocností a snáh
západonemeckých politikov ovplyvniť dianie na (západo-)nemeckom území. Na priblíženie
jednotlivých udalostí a získanie podrobných informácií a analýz som si vyhľadala publikácie
zaoberajúce sa konkrétnou problematikou.
Uvedené tituly som pužívala naprieč celou bakalárskou prácou, no informácie, ktoré
priniesli, by nestačili na objektívne posúdenie problematiky, či vyvodenie relevantných záverov.
Preto som pre spracovanie každej z podkapitol použila viacero už konkrétne zameraných titulov
alebo špecifických kapitol všeobecnejších publikácií. To všetko vsnahe čo najkomplexnejšie
vykresliť tému. V prvej kapitole som sa zamerala najmä na knihy bližšie ozrejmujúce otázku
budúcnosti Nemecka a možností jej riešenia. Opierala som sa napríklad o súbor štúdií
vypracovaných k Nemeckej otázke a počiatkom Studenej vojny z pera tzv. Göttinger
Arbeitskreis9, kde autori poukazovali na prepojenosť medzinárodného diania a vývoja na území
Nemecka. Pre krátke zhrnutie povojnovej situácie v nemeckej spoločnosti mi bola inšpiráciou
nedávno publikovaná kniha Deutschland kontrovers

10

od Eberharda Rathgeba, ktorý v nej

zachytáva sporné debaty nemeckej spoločnosti od roku 1945 až do súčasnosti. Nemalú časť
venuje debate o nacionálno-socialistickej minulosti a jej dôsledkov pre ďalši vývoj a taktiež
debate o budúcnosti Nemecka. Súčasný nemecký politológ a historik Christian Hacke zas

8

GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2003.
Der Göttinger Arbeitskreis: Studien zur Deutschlandfrage. Die Deutschlandfrage und die Anfänge des Ost-WestKonflikts 1945-1949, Berlin 1984.
10 RATHGEB, Eberhard: Deutschland kontrovers. Debatten 1945 bis 2005, Bonn 2005.
9
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v jednej z kapitol svojej publikácie Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland

11

podal

prehľadný súhrn teoretických možností politického vývoja Nemecka, a to na príkladoch ich
zástancov z radov nemeckých politikov. Úvodnú kapitolu som ďalej spestrila citáciou
z Postupimskej dohody12, prieskumom verejnej mienky z práce Christopha Kleßmanna13 či
krátkymi úryvkami zo spomienok Konrada Adenauera14.
Prvá časť rozsiahlej druhej kapitoly sa zaoberá hospodárskymi udalosťami a tu mi bola
kľúčovou publikáciou Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945

15

od historika Wernera Abelshausera

špecializujúceho sa na hospodárske dejiny. Vďaka nej som mohla odborne spracovať
hospodárske udalosti (Bizónia, menová reforma, ekonomický systém sociálno-trhového
hospodárstva) a poukázať na ich politické súvislosti a dôsledky. V tejto časti zaoberajúcou sa
podielom západonemeckých politikov na významných hospodárskych udalostiach konštitutívnej
fázy Spolkovej republiky sa ukázalo ako veľmi prínosné i spracovanie problematiky v podaní
Wolfganga Benza16. V druhej časti kapitoly je vyhradený priestor zhodnoteniu procesu
ústavodarného zákonodarstva. Ako najvýznamnejší zdroj sa mi v tu okrem Benza osvedčila aj
publikácia Die westdeutschen Länder und die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland

17

od autorky

Bettiny Blank. Predmetom jej výskumu je analýza vzťahu a súvislostí medzi západonemeckými
krajinami a vznikom Spolkovej republiky. Autorka sa pritom zamerala na diskusiu okolo
Frankfurtských dokumentov z júla 1948 a situáciu vnímala viac z pozície zemských
predstaviteľov ako činiteľov politických strán (spočiatku sa ich záujmy líšili). Historik Jürgen
Weber zas obohatil výklad o vzniku Spolkovej republiky a jej ústavodarnom období
o dokumenty, ktoré v dejinnej súvislosti podrobne rozobral.18 Pri analýze Základného zákona
som sa doplňujúco oprela o kapitolu z diela Gerharda Rittera Über Deutschland 19, kde sa mu autor
podrobnejšie venuje. Zároveň som v druhej kapitole pracovala s niekoľkými prameňmi, ako boli
Frankfurtské dokumenty, Erhardov „Leitsätzegesetz“, prejavy či vyjadrenia nemeckých politikov
11 HACKE, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Gerhard
Schröder, Ullstein 2003.
12 Das Potsdamer Abkommen. Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin, 2. August 1945. In: BENZ,
Wolfgang: Potsdam 1945. Besatzungsherrschaft und Neuaufbau in Vier-Zonen-Deutschland, München 1992.
13 KLEßMANN, Christoph: Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945-1955, Göttingen 1991.
14 ADENAUER, Konrad: Erinnerungen 1945-1953, Stuttgart 1965.
15 ABELSHAUSER, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, Bonn 2004.
16 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik.
17 BLANK, Bettina: Die westdeutschen Länder und die Entstehung der Bundesrepublik. Zur Auseinandersetzung
um die Frankfurter Dokumente vom Juli 1948, München 1995.
18 WEBER, Jürgen: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Analyse und Dokumentation in Text, Bild und
Ton. Zväzok 3, Die Gründung des neuen Staates 1949, Paderborn 1979.
19 RITTER, Gerhard A.: Über Deutschland: die Bundesrepublik in der deutschen Geschichte, München 1998.
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a publicistov. Ďalšie v hodnotení literatúry neuvedené tituly som využila k doplneniu
a spresneniu faktografických údajov, či k obohateniu o myšlienky absentujúce či málo rozvedené
v nosnej literatúre.

2. Otázka budúcnosti Nemecka a hľadanie jej riešenia
2.1. Nemecká otázka: jeden zo záujmových stretov Spojencov
V bezprostrednom povojnovom období sa víťazné mocnosti museli v Európe
popasovať a vyriešiť jednu zásadnú otázku, a to otázku Nemeckú. Jej podstatou sa Spojenci
zaoberali už počas vojny, keď sa voči nej snažili sformulovať spoločnú politiku. Definitívne
ustanovenia však padli až na konferencii v Postupime v lete 1945 a Spojenci20 sa svojím
podpisom záverečnej dohody zaviazali k presadzovaniu týchto spoločných záverov.
Po skončení druhej svetovej vojny záviseli všetky rozhodnutia vo veci Nemeckej
otázky, či už sa jednalo o formuláciu základných hospodárskych, spoločenských, ústavných
princípov nemeckého štátu alebo určenie jeho medzinárodnej orientácie, predovšetkým od vôle
a záujmov víťazných mocností. Najvyššia moc však nepripadla jednej ale rovno štyrom
mocnostiam. Z toho historik Hermann Graml vyvodzuje, že rozhodnutia Spojencov
o aspektoch Nemeckej otázky úzko súviseli s vývojom vzájomných spojeneckých vzťahov.
Podľa neho povojnové dejiny Nemecka striktne záviseli od pomerov a porozumenia medzi
víťaznými mocnosťami.21
Karl Dietrich Erdmann vo svojej kapitole s názvom Die deutsche Frage in den
Auseinandersetzungen der Mächte 1945-1947 poukazuje na fakt, že Nemecká otázka nebola tou
jedinou, ktorú museli víťazné mocnosti bezprostredne po vojne riešiť. Pre bližšie vykreslenie
skutočnosti uvádza spojenecké nezhody týkajúce sa mierovej zmluvy s Talianskom a Rumunskej
otázky zavše ako príklady z Európy a vyhrocujúcu sa situáciu v Kórei, či neochotu Sovietov
stiahnuť sa z Iránu ako problematické body v Ázii. V stručnom popise snáh Spojencov
o riešenie nastolených problematických otázok sa Erdmann zameriava na prvé zásadné nezhody
medzi Spojencami. Chce tým naznačiť, že práve konštalácia a nálada rozvíjajúcich sa vzťahov
v týchto

oblastiach

hlboko

ovplyvnila

spôsob zaobchádzania

okupačných

mocností

20

Okrem Francúzska, ktoré sa Postupimskej konferencii nezúčastnilo.
GRAML, Hermann: Vom Kriegsende bis zur doppelten Staatsgründung 1945-1949. In: WEIDENFELD, Werner
a kolektív: Deutschland Handbuch. Eine doppelte Bilanz 1949-1989, Bonn 1989, s. 40.
21
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s Nemeckom.22 V tomto bode možno nájsť súlad s konštatovaním Hermanna Gramla, že vývoj
vzťahov medzi víťaznými mocnosťami sa zreteľne odrazil v povojnovom obraze Nemecka.
Prvotné vzájomné nezhody mocností však ešte neznamenali okamžité ukončenie
spoločných jednaní a nedošlo k otvorenému zlomu vo vzťahoch. Erdmann výstižne cituje
amerického ministra zahraničných vecí Byrnesa: „Nevideli sme žiadne riešenie pre naše
problémy, ale boli sme si vedomí, že ho musíme hľadať ďalej.“23 Že to bola len otázka času,
v tom spolu súhlasia ako Erdmann tak aj Werner Link, autor príspevku o americkej
„Deutschlandpolitik“ v rokoch 1945-1949 publikovaného v zborníku štúdií k Nemeckej otázke
(Studien zur Deutschlandfrage). Takýto kooperatívny prístup Spojených štátov, t.j. napriek značným
nezhodám počas jednaní pokračovať ďalej v hľadaní spoločného riešenia, zodpovedal vtedajšej
americkej zahraničnej politike a vo svojej analýze sa ňou do hlbšej miery zaoberá i Werner Link.
Americký koncept obhajoval vytvorenie systému organizovanej medzinárodnej spolupráce
k zabezpečeniu mieru.24 Konkrétne uplatnenie našiel tento koncept napríklad v plánoch
spoločnej okupačnej politiky štyroch víťazných mocností na území Nemecka. Ako sa však
neskôr ukáže, takáto pozitívna politika sa v súvislosti s pribúdajúcimi nezhodami, hlavne medzi
USA, VB a Francúzskom na jednej strane a Sovietskym zväzom na strane druhej, veľmi rýchlo
zmení. Dôvodom bolo konečné uvedomenie si expanzívnej a mocenskej politiky Stalina zo
strany Západných spojencov. Historik Josef Becker zastáva názor, že k vyhrotenej konfrontácii
došlo až v dôsledku sklamania a uvedomenia si chybného ohodnotenia ruských záujmov.
V bezprostrednom povojnovom období existovala snaha o kooperatívnu politiku
Spojencov aj v otázke Nemecka, no v skutočnosti to bude nový kurz, akási konfrontačná
politika, ktorá rozhodne o budúcnosti Nemecka: o jeho rozdelení na dva celky a o politickej
orientácii každého z nich k opačným pólom. Historik Josef Becker vnáša do diskusie
o spojeneckej politike v Nemecku zaujímavý postreh. Podľa neho bola zhoda Spojencov na
základných princípoch politicko-spoločenskej reorganizácie Nemecka25 klamlivá, pretože obsah
proklamovaných zásad bol úplne odlišne chápaný na Západe ako na Východe. Becker ďalej
uvádza, že zatiaľ čo Západné mocnosti si princíp demokratizácie Nemecka vykladali v zmysle

22

Cit. podľa ERDMANN, Karl Dietrich: Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte. Die Zeit der Weltkriege.
Zväzok 4, Stuttgart 1978, s. 632.
23 Cit. podľa ERDMANN, Karl Dietrich: Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, s. 633.
24 Cit. podľa LINK, Werner: Die Amerikanische Deutschlandpolitik 1945-49. In: Der Göttinger Arbeitskreis:
Studien zur Deutschlandfrage. Die Deutschlandfrage und die Anfänge des Ost-West-Konflikts 1945-1949, Berlin
1984, s. 8.
25 dohodnutých na Postupimskej konferencii
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liberálneho parlamentarizmu, Sovietsky zväz sa vo svojej okupačnej zóne snažil presadiť politiku
obmedzeného pluralizmu; inými slovami hegemóniu jednej strany.26
Na pozadí odlišných vojnových cieľov, fundamentálnych rozdielov v politickej kultúre
a ideológií Spojencov nepredstavuje vzásade vypuknutie Studenej vojny a krach spoločnej
spojeneckej politiky voči Nemecku skutočné prekvapenie. Zosilňujúce sa tendencie rozdelenia
sveta na Západ na čele s USA a Východ so ZSSR vo vedúcej pozícii sa stali v povojnovom
období

dôležitým

determinantom

medzinárodnopolitického

diania.

Bipolarizmus

sa

rozhodujúcim spôsobom odrazil aj v riešení Nemeckej otázky. Historik Alexander Hacke popísal
silu dvojpólovosti nasledovne: „Nové bipolárne pole zakazovalo akúkoľvek odlišne smerovanú
vlastnú národnú či regionálnu dynamiku. Dištancovanosť, neutralita alebo dokonca vyčlenenie
neboli v Európe mysliteľné ani pre samotné víťazné mocnosti ako Francúzsko a Veľkú
Britániu.“ 27
2.2. Nemecká povojnová spoločnosť
2.2.1. Dilemy nemeckej povojnovej spoločnosti
Situácia, v ktorej sa Nemecko po druhej svetovej vojne ocitlo, nemá v jeho najnovšej
histórii obdoby. Tak sa o tomto období vyjadruje autor knihy Deutschland kontrovers Eberhard
Rathgeb, kde poukazuje najmä na rozdiely v povojnom usporiadaní po prvej a druhej svetovej
vojne. Konštatuje, že po prvej svetovej vojne boli síce Nemecku udelené závratné sankcie, bolo
odzbrojené, stratilo značnú časť svojho územia a muselo platiť víťazom vysoké reparácie...,
nebola mu však odňatá možnosť samostatne sa spravovať a najvyššie štátne záležitosti mu ostali
v rukách. Nemci ostali sebe samým pánmi.
Z nemeckého územia vyšla v tom istom storočí, ba dokonca len s rozdielom pár
desaťročí, druhá svetová vojna a ukrutnosti, ktoré sa počas nej odohrali, prinútili víťazné
mocnosti neuspokojiť sa s obvyklými opatreniami trestania vojnových štváčov a rozhodli sa
siahnuť po zvláštnych opatreniach.28 Politika a predstavy Spojencov sú predmetom prvej časti
tejto kapitoly, avšak na tomto mieste je potrebné ešte raz spomenúť jednu podstatnú
skutočnosť. Víťazné mocnosti prevzali najvyššiu zákonodárnu, súdnu a výkonnú moc v štáte.

26

BECKER, Josef: Vorgeschichte der Bundesrepublik, s. 36.
HACKE, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, s. 28.
28 Cit. podľa RATHGEB, Eberhard: Deutschland kontrovers, s. 16.
27
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Tentokrát v Nemecku neboli pánmi Nemci; túto rolu si vyhradili víťazné mocnosti. Spojenci
boli však rozhodnutí postupne odovzdať moc späť Nemcom:
„Nie je účelom Spojencov zničiť alebo zotročiť nemecký národ. Spojenci
chcú dať nemeckému národu možnosť pripraviť sa na znovuvybudovanie
života založenom na demokracii a mieri. Keď ich vlastné úsilie bude
neustále zamerané na dosiahnutie týchto cieľov, bude Nemecku umožnené
zaradiť sa v danom čase medzi slobodné a mierumilovné národy sveta.“ 29

Kedy a za akých okolností k tomu malo dôjsť, nebolo v tej dobe známe.
Situácia nemeckého obyvateľstva nebola po skončení vojny nijako lichotivá. Na jednej
strane síce cítili Nemci radosť z ukončenia ničiacej vojny, na strane druhej cítili trpkú horkosť
porážky. Rathgeb v tejto súvislosti píše: „Väčšina Nemcov trpela, odhliadnuc od materiálnej
núdze prvých povojnových rokov, predovšetkým osudom porazených.“

30

Podľa správy

americkej tajnej služby o postojoch nemeckého obyvateľstva v americkej zóne z augusta 1945 sa
u viac ako 90 percent opýtaných ukázala politická únava. V správe sa ďalej uvádza, že prevažná
väčšina Nemcov bola presvedčená, že politika bude v budúcnosti určovaná bez nich a 73
percent opýtaných neverilo v obnovenie nemeckého sebeurčenia počas najbližších pätnástich
rokov.31 Bezprostredne po vojne hľadalo nemecké obyvateľstvo svoje šťastie v súkromí
a hospodárskej obnove. Historik Andreas Hillgruber konštatuje, že bezprostredne po kapitulácii
(1945/46) existovalo len niekoľko malých od seba izolovaných kruhov, ktoré si vytvárali obraz
o politickej budúcnosti Nemecka.32 Prevaha Nemcov bola na to príliš zaťažená existenčnými
obavami. Je preto pochopiteľné, že záujem o politiku u bežného obyvateľstva sa umiestnil až na
nižších priečkach rebríčka priorít. Pre Nemcov, ktorí sa museli spamätať z pádu z nacionálnosocialistickej ilúzie do biedy porážky, nebolo bezprostredne po skončení vojny samozrejmosťou
spolupracovať na obnove svojej krajiny pod vedením víťazných mocností.33 Mnoho z nich
považovalo kooperáciu s okupačnými mocnosťami za osobnú i národnú zradu. Takejto
tendencii zmýšľania nemeckého obyvateľstva sa svojou výzvou s názvom „Vaterländische
Verantwortung“

34

publikovanou 26. septembra 1945 v Stuttgarter Zeitung snažil postaviť

29 Das Potsdamer Abkommen. Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin, 2. August 1945. In: BENZ,
Wolfgang: Potsdam 1945. Besatzungsherrschaft und Neuaufbau in Vier-Zonen-Deutschland, München 1992, s.
211.
30 RATHGEB: Deutschland kontrovers, s. 16.
31 Cit. podľa Bericht des amerikanischen Geheimdienstes über die Einstellungen der deutschen Bevölkerung in der
US-Zone vom 12. August 1945. In: KLEßMANN, Christoph: Die doppelte Staatsgründung, s. 373.
32 Cit. podľa HILLGRUBER, Andreas: Deutsche Geschichte 1945-1986. Die deutsche Frage in der Weltpolitik,
Köln 1989, s. 30.
33 Cit. podľa RATHGEB: Deutschland kontrovers, s. 17.
34 V preklade: Vlastenecká zodpovednosť
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profesor verejného práva a politik SPD Carlo Schmid. Pokúšal sa v nej presvedčiť Nemcov, že
spolupráca so Spojencami neznamená zradu Nemecka. Takisto nabádal obyvateľstvo
k akceptácii skutočnosti, že Nemecko je pod správou okupačných mocností: „...musíme to
skúsiť, zmieriť sa s realitou, asi tak, ako sa loď musí zmieriť so svojím kormidlom.“ 35 S Carlom
Schmidom v tomto bode súhlasí i Kurt Schumacher, predseda SPD troch západných zón. K
tomu ešte pridáva, že Nemci musia prevziať zodpovednosť za dianie v minulom režime, a teda
niesť jeho následky: „Je načase nemeckému ľudu ujasniť, že prežívajú neodvratné následky toho,
čo do veľkej miery zapríčinili oni sami. Kvôli tomu, že široký okruh národa chcel a trpel vládu,
ktorá sa vymanila akejkoľvek kontrole, sú dnes Nemci kontrolovaní cudzími mocnosťami.“ 36
V roku 1945 vyvstalo v nemeckej spoločnosti niekoľko zložitých otázok. Nemecko síce
bolo vo všetkých správnych záležitostiach pod dozorom okupačných mocností, no na nemeckej
strane sa ozývali hlasy, ktoré vyslovovali vlastné predstavy o ďalšom vývoji Nemecka. Ktorá zo
skupín či jednotlivcov však mala právo hovoriť v mene Nemecka? Kto mohol aspoň
v obmedzenom, okolnosťami danom priestore reprezentatívne artikulovať záujmy Nemecka?
A aké vlastne malo Nemecko po roku 1945 záujmy? K jednotlivým otázkam sa v prvej kapitole
svojej knihy Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland vyjadruje súčasný nemecký autor
Christian Hacke. Nároku hovoriť za Nemecko a všetkých Nemcov sa najdôraznejšie
a najpresvedčivejšie dovolávali lídri politických strán, obnovených alebo nanovo vzniknutých po
roku 1945. Boli pomerne nezávislé od politického tlaku Spojencov a nárokovali si reprezentovať
svoje záujmy mimo hraníc jednotlivých okupačných zón (SPD a CDU).37 So svojou koncepciou
sa ozývala aj KPD (Komunistická strana Nemecka). Preto je v súvislosti s nemeckými
predstavami o budúcnosti Nemecka nevyhnutné podrobnejšie rozobrať politické myšlienky
nemeckých politických strán a ich najvyšších predstaviteľov. Ich predstavy zosobňovali
s menšími či väčšími odchýlkami ústredné politické úvahy Nemcov v povojnovom období.

35

SCHMID, Carlo: Vaterländische Verantwortung. In: RATHGEB, Eberhard: Deutschland kontrovers, s. 19.
SCHUMACHER, Kurt: Konsequenzen deutscher Politik. In: RATHGEB, Eberhard: Deutschland kontrovers, s.
29.
37 Cit. podľa HACKE, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, s. 30.
36
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2.2.2. Teoretické možnosti politického vývoja Nemecka a ich zástancovia z radov
nemeckých politikov
Ciest, akými sa Nemecko do budúcnosti mohlo vydať, bolo viacero. V odbornej
literatúre sa uvádzajú tri základné koncepcie: prvá z nich je tzv. „Brücken-Funktion“ (funkcia
mostu)38 alebo „Blockfreiheit“ (bloková sloboda), ďalej „Westorientierung“ (orientácia na Západ t.j.
na slobodnú a demokratickú Európu a Spojené štáty) a do tretice „Ostorientierung“ (orientácia na
Východ t.j. na politický a hodnotový systém Sovietskeho zväzu). 39
Väčšina Nemcov verila, že Nemecko po druhej svetovej vojne opäť nadviaže na klasickú
„Mitteleuropa-Tradition“. Zástancom tejto koncepcie sa z radov nemeckých politických
predstaviteľov stal Jakob Kaiser, predseda CDU v sovietskej okupačnej zóne. Podľa neho malo
znovuobnovené Nemecko hrať neutrálnu rolu medzi Východom a Západom. Zároveň však
zdôrazňoval, že tento koncept nemožno chápať ako pokus o pokračovanie koncepcie tradičnej
nacionálno-mocenskej politiky, ktorý táto tradícia bezprostredne evokovala. Jeho politické
zmýšľanie bolo založené na princípe syntézy: „Syntéza je vládnucím heslom, zmysel dnešnej
doby. Syntéza jednotlivca a spoločnosti v živote nášho národa, syntéza Východu a Západu
v živote Európy. V tom vidím nemeckú úlohu ...“

40

Tento princíp sa odrazil aj v jeho vnímaní

obrazu spoločnosti. Bol zástancom kresťanského socializmu, ktorý mal Nemecko vymedziť ako
voči socialistickému usporiadaniu v ZSSR tak aj voči kapitalizmu na Západe. Za kľúčové
princípy, aby Nemecko mohlo spoľahlivo plniť svoju funkciu mostu a zástancu svetového
mieru, považoval Kaiser jednotu a demokratické zriadenie Nemecka. Z interpretácie myšlienok
Kaisera vyplýva, že si do budúcnosti Nemecko predstavoval ako demokratický a jednotný štát,
ktorý by svojou neutralitou plnil úlohu sprostredkovateľa medzi dvoma ideologicky
nepriateľskými blokmi. Federalistické a kresťansko-socialistické vnútropolitické usporiadanie
spoločnosti dokresľovali jeho úplný obraz povojnového Nemecka.

38

Brücken-Funktion alebo Mitteleuropa-Tradition sú pojmy zaužívané pre tradičnú národnú, ústavnú a zahraničnopolitickú orientáciu nemeckej ríše. Táto politika vychádza z geografickej polohy nemeckých krajín (most medzi
Východom a Západom) a z medzinárodne-politickej konštalácie v Európe v druhej polovici 19. storočia (Krymská
vojna, Rusko- uchýlenie sa k domácej politike, Veľká Británia- riešenie situácie v Britskom spoločenstve národov),
ktorá umožnila zjednotenie Nemecka a zaujatie neutrálnej politiky voči vtedajším mocnostiam. Nemecko sa tak
nestalo menšinovým spoločníkom ani voči Veľkej Británii ani Rusku a vybralo sa vlastnou Treťou cestou. Po prvej
svetovej vojne sa Weimarská republika za Stresemanna a Brüninga vrátila vo svojej politike k tejto koncepcii. Je teda
pochopiteľné, že táto tradičná politika sa v určitých spoločenských skupinách zdala byť vhodným riešením aj po
druhej svetovej vojne. In: BECKER, Josef: Vorgeschichte der Bundesrepublik, s. 48-50.
39 Cit. podľa HILLGRUBER, Andreas: Deutsche Geschichte 1945-1986, s. 30-31.
40 HACKE, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, s. 33.
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Koncepcia „Westorientierung“ teda západnej orientácie Nemecka bola reprezentovaná
dvomi najväčšími nemeckými politikmi bezprostredného povojnového obdobia: Kurtom
Schumacherom a Konradom Adenauerom. Obaja sa síce zhodli na nutnosti vytvorenia
západného nemeckého štátu a na jeho smerovaní, ale ich postoje sa v ďalších politických bodoch
výrazne rozchádzali. Kurt Schumacher bol nekompromisne presvedčený, že len jeho strana je
oprávnená do budúcnosti určovať vývoj Nemecka. Tento nárok si robil vychádzajúc z obdobia
konca Weimarskej republiky, keď tvrdil:
„Sociálnodemokratická strana je jedinou politickou stranou v Nemecku,
ktorá bez akýchkoľvek ústupkov vždy tvrdo trvala na línii demokracie
a mieru. Preto môže o sebe vyhlásiť, že princípy jej politiky zložili skúšku
pred súdom dejín. Všetky ostatné politické smery v Nemecku majú viac či
menej svoj podiel na vine za nástup nacizmu.“ 41

Z tejto doby pochádza aj Schumacherov hlboko nepriateľský postoj voči komunistom.
Vyčítal im spoluprácu s nacionálnymi socialistami a taktiež ich podiel na snahách o elimináciu
SPD v tom čase. Proti návrhu KPD zlúčiť SPD v sovietskej zóne s KPD a vytvoriť SED
(Jednotná socialistická strana Nemecka) sa Schumacher rázne postavil hneď v počiatkoch.42
KPD považoval za predĺženú ruku Sovietskeho zväzu43, voči ktorému mal veľké výhrady.
Schumacherov pevný antikomunistický postoj a demokratické presvedčenie predurčili jeho
definitívnu orientáciu na západ. Ale namiesto toho, aby sa oprel o všetky západné demokratické
sily, domáhal sa spolupráce výlučne so socialistickými a sociálne-demokratickými stranami
Západu. Podľa Schumachera sa socialistická západná Európa mala stať magnetom pre
komunistickú diktatúru, a to v tom zmysle, že hospodársky a sociálne stabilná a prosperujúca
socialistická Európa by svojou atraktivitou pôsobila na Východ ako magnet. V konečnom
dôsledku by táto príťažlivosť magnetu podľa Schumacherovej teórie viedla k prijatiu politiky
Západu i na Východe. 44 Tu Schumacher po prvýkrát zadefinoval tzv. Magnettheorie, ktorú počas
svojej vlády prevzal i prvý povojnový kancelár Spolkovej republiky Nemecko Konrad Adenauer.

41

Cit. podľa HACKE, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, s. 41.
K zlúčeniu SPD a KPD, pod nátlakom zo strany KPD na SPD, a vytvoreniu SED došlo na zlučovacom zjazde
21./22. apríla 1946. Týmto bol zahájený zásadný obrat v systéme sovietskej okupačnej zóny. Systém viacerých
politických strán z leta 1945 bol síce teoreticky zachovaný, fakticky však došlo k nastoleniu vlády jednej strany,
v ktorej mali kľúčovú pozíciu Komunisti. In: GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn 2003, s. 27.
43 Cit. podľa HACKE, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, s. 42.
44 Cit. podľa OVERESCH, Manfred: Westdeutsche Konzeptionen zur Lösung der deutschen Frage 1945-49. In:
Der Göttinger Arbeitskreis: Studien zur Deutschlandfrage. Die Deutschlandfrage und die Anfänge des Ost-WestKonflikts 1945-1949, Berlin 1984, s. 103.
42
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Druhým hlavným zástancom konceptu západnej orientácie vo vývoji Nemecka bol
predseda CDU západných zón Konrad Adenauer. Od Schumachera ho odlišovala ochota
spolupracovať so všetkými demokratickými stranami na Západe. V jeho očiach boli USA nielen
najsilnešou víťaznou mocou, ale medzi nimi a Nemeckom existoval istý súlad v životnom štýle
a v duchovnej ideológii.45 Voči Východu sa správal chladno a dištancovane, takisto ako aj voči
sovietskym hlavným ideám socializmu a komunizmu. Obával sa, že nemecká spoločnosť sa kvôli
zaťaženosti komplexom z prehry a kvôli katastrofálnej hospodárskej a sociálnej situácii mohla
stať ľahkou obeťou týchto ideológií: „Najlepším osivom komunizmu je bieda a beznádej.“ 46
Narozdiel od Schumachera a Kaisera nevychádzal Adenauer v politickom zmýšľaní zo
žiadúceho ale z možného.47 Hneď v počiatkoch rozoznal, že bez vôle Spojencov nebude nič
možné. Usiloval sa o reálnu politiku a nedovolil, aby mu idealistické vízie zahmlili skutočnosť.
S Schumacherom súhlasil v kritike Kaiserovho neutralistického konceptu mostu mezi
Východom a Západom. Túto úvahu považoval za nebezpečnú vzhľadom na agresívnu
mocenskú politiku ZSSR v strednej a východnej Európe. Ako uvádza Christian Hacke, Adenauer
hodnotil politickú zrelosť Nemcov skepticky. Preto vrámci svojho konceptu západnej orientácie
súčasne presadzoval myšlienku integrácie západnej Európy, ktorá by Nemecku zaručila
bezpečnosť.48 Hacke v tomto bode veľmi výstižne cituje belgického diplomata a politika PaulHenri Spaaka: „Adenauer vidí v integračnej politike ten najúčinnejší nástroj, hádam i jediný, ako
Nemecko ochrániť pred sebou samým.“ 49
Výpočet koncepcií, ktoré z nemeckej strany padli na účet budúceho vývoja Nemecka,
završuje predstava orientácie na Východ t.j. na ZSSR. Prívrženci tejto teórie pochádzali z radov
KPD a SPD v sovietskej okupačnej zóne. Práve predseda „východnej“ SPD Otto Grotewohl sa
nechal v povojnovom období mnohokrát počuť, že povojnový vývoj Nemecka by sa mal podať
podľa vzoru Sovietskeho zväzu.50

45

Cit. podľa HILLGRUBER: Deutsche Geschichte 1945-1986, s. 36.
ADENAUER, Konrad: Erinnerungen 1945-1953, Stuttgart 1965, s 54.
47 Cit. podľa HACKE, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, s. 50.
48 Cit. podľa HACKE, Christian: Die Außenpolitik, s. 53.
49 Cit. podľa HACKE Christian: Die Außenpolitik, s. 53.
50 Cit. podľa HILLGRUBER: Deutsche Geschichte 1945-1986, s. 31.
46
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2.2.3. Podmienenosť predstáv nemeckých politikov
V nemeckej spoločnosti sa idey o budúcom vývoji Nemecka líšili. Paralelne sa
rozchádzali aj idey Spojencov. Otázkou však zostáva, do akej miery boli názory nemeckých
politikov podmienené práve vývojom vzťahov medzi dvoma ideologicky odlišnými svetmi,
Východom a Západom. Okupačné mocnosti zodpovedali za politické dianie v Nemecku a bez
ich súhlasu nebolo možné uskutočniť ktorúkoľvek z predstáv nemeckých politikov. Každý
z nich vsádzal na inú budúcnoť Nemecka. Kaiser na neutralitu a úlohu sprostredkovateľa medzi
Východom a Západom, Adenauer s Schumacherom na slobodu a bezpečnosť vrámci západných
demokracií, ktoré im ju mohli zaručiť. Predstavitelia Komunistov a východonemeckej časi SPD
vsádzali na spojenectvo a spoluprácu so Sovietskym zväzom teda na komunistický režim. Všetci
nemeckí politici si želali realizáciu svojich predstáv najlepšie na celom území Nemecka. Len
Konrad Adenauer a Kurt Schumacher si veľmi rýchlo uvedomili reálnopolitickú situáciu.
Sledujúc prehlbovanie priepasti medzi Západom a Sovietskym zväzom pochopili rozpínavosť
sovietskej politiky a nebezpečie, ktoré z nej bezprostredne vyplývalo. Preto zastávali názor
vytvorenia západonemeckého štátu orientovaného na Západ, na ktorý by Sovieti nemali žiadny
vplyv, ktorý by perspektívne svojou rozpínavou mocenskou politikou mohli ešte viac prehĺbiť.
Myšlienka Jakoba Kaisera vychádzajúca z Nemeckej tradície mostu medzi Východom a
Západom, ktorá bola uplatňovaná aj počas Weimarskej republiky, bola od začiatku neprijateľná
zo strany západných spojencov. Sovietsky zväz si zas túto koncepciu vysvetľoval po svojom a
síce, že Nemecko by teda bolo oficiálne neutrálnym štátom, no svojou politikou by viac
inklinovalo k Sovietskemu zväzu. To bolo príčinou obáv západných spojencov, a preto
Kaiserovu Brückentheorie zásadne odmietali. Úplne neprijateľnou z toho istého dôvodu ako u
Kaisera, bola pre nich koncepcia Komunistov a ľavicovej (komunistickej) časti SPD o východnej
orientácii. Aby ktorákoľvek z menovaných koncepcií mohla uzrieť svetlo sveta, musela
zodpovedať predstavám všetkých okupačných mocností rozdelených na dva ideologické bloky.
Každá z koncepcií nemeckých politikov si však našla svojho odporcu buď na strane západnej či
východnej. Preto predstavy Nemcov nemohli byť uskutočnené na celom území Nemecka a ak
mohli byť vôbec zrealizované, tak len na jeho časti.
Jedným z hlavných cieľov tejto bakalárskej práce je poukázať na rolu Nemcov pri
jednotlivých udalostiach, ktoré bezprostredne predchádzali vzniku Spolkovej republiky
Nemecko v roku 1949. Posúdeniu tejto problematiky sa podrobne venujem v druhej kapitole.
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V tejto časti som sa však snažila poukázať na jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý významne
determinoval povojnový vývoj Nemecka. Bol ním predpoklad súhlasu okupačných mocností
s akýmkoľvek dianím na území Nemecka. Ten totiž zásadne ovplynil rozmer, v ktorom sa
Nemci mohli reálne-politicky pohybovať. Zároveň som v tejto časti upozornila na existenciu
niekoľkých myšlienkových koncepcií nemeckých politikov o povojnovom vývoji. Z nich sa dá
odvodiť snaha Nemcov (ak nie nemeckej verejnosti zaneprázdnenej existenčnými problémami
tak aspoň ich reprezentantov) podieľať sa na hospodárskej a politickej obnove svojej krajiny a
presadiť svoje predstavy aj za predpokladu, že definitívne slovo padne aj tak z úst okupačných
mocností. Práve zhrnutie jednotlivých koncepcií o budúcnosti Nemecka uvedené v tejto kapitole
je kľúčové z hľadiska posúdenia ďalšej dôležitej otázky, do akej miery zodpovedal vznik, forma a
smerovanie Spolkovej republiky Nemecko predstavám západonemeckých politikov.

3. Pozvoľný prechod k SRN - analýza udalostí s dôrazom na rolu západonemeckých
politikov
3.1. Hospodárska stabilizácia ako predpoklad vzniku SRN
Dôvodov,

prečo

považujem

prejednanie

hospodárskych

aspektov

v súvislosti

s konštitutívnym obdobím Spolkovej republiky Nemecko za prínosné, je niekoľko. V prvom
rade ide o skutočnosť, že hospodárstvo a politika sú dve úzko prepojené oblasti. O hospodársku
stabilizáciu Nemecka sa v povojnovom období usilovali tak Spojenci ako aj Nemci.
Uvedomovali si, že bez hospodárskeho zotavenia („Wirtschaftserholung“), či hospodárskej
stabilizácie by nebola možná stabilizácia politická. Úsilie, ktoré obe strany po druhej svetovej
vojne vývíjali vprospech politickej stabilizácie, by nenašlo svoju úrodnú pôdu, pokiaľ by sa
Nemecko zmietalo v hospodárskych krízach. O prepojenosti hospodárstva a politickej stability
sa zmieňujú i autori knihy Grundzüge des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, známi
nemeckí politológovia súčasnosti Kurt Sontheimer51 a Wilhelm Bleek, keď píšu: „Politická
sloboda a demokracia sú len tam plne zrealizovateľné, kde vládne hospodárska sloboda.“

52

Autori zároveň na analýze najnovších dejín Nemecka poukazujú na vplyv hospodárskej
problematiky na politický vývoj. Konštatujú, že hospodárska situácia a jej následky na materiálny
51

Kurt Sontheimer zomrel len nedávno, dňa 16. mája 2005 v Murnau am Staffelsee.
SONTHEIMER, Kurt/ BLEEK, Wilhelm: Grundzüge des politischen Systems der Bundesrepublik Deutchland,
München 2000, s. 120.

52
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životný štandard širokej vrstvy obyvateľstva zohrali veľký význam pre akceptáciu existujúceho
politického systému. Preto podľa nich prvý pokus o etablovanie parlamentnej demokracie
vo Weimarskej republike stroskotal, okrem iného, na ekonomickej kríze dvadsiatych a skorých
tridsiatych rokov. Naopak po ňom nastúpený hospodársky rozmach, aj keď prevažne navodený
vojnovým

hospodárstvom,

významne

prispel

k masovej

loajalite

Nemcov

voči

nacionálnosocialistickému režimu.53 Priama súvislosť medzi hospodárskou situáciou a politickou
klímou je teda nesporná. Túto tézu podporuje aj historik Manfred Görtemaker, keď tvrdí:
„skúsenosť Weimarskej republiky ukázala, aký dosah má hospodársky vývoj na politickú stabilitu
Nemecka.“

54

Na záver ich polemiky Sontheimer s Bleekom uvádzajú, že po páde Tretej ríše

zohral hospodársky vývoj opätovne veľký význam, a to v procese zakladania a legitimácie
západonemeckej Spolkovej republiky.55
Pri analýze rokov 1945-1949 možno nájsť niekoľko aspektov dôležitých pre vznik či
budúci vývoj Spolkovej republiky Nemecko. Či už ide o význam Bizónie ako zárodku Weststaatu
alebo Marshallovho plánu a menovej reformy pre naštartovanie hospodárstva, a taktiež
presadenie sociálnotrhového programu ako úspešnej ekonomickej doktríny, ktorej dôsledkom
bol tzv. „Wirtschaftswunder“ (Hospodársky zázrak). Nasledujúce podkapitoly podrobnejšie
približujú jednotlivé hospodárske udalosti konštitutívneho obdobia Spolkovej republiky a najmä
sa snažia o bližšie vymedzenie podielu západonemeckých politikov na nich.
3.1.1. Bizónia ako „zárodok“ SRN
Na konferencii v Postupime si Spojenci určili za cieľ zachovať hospodársku jednotu
Nemecka. Spojené štáty, Veľká Británia a Sovietsky Zväz dúfali, že sa im tak v celonemeckom
rámci podarí vyrovnať štrukturálne slabiny ich zón a v dohľadnej dobe bude okupované územie
schopné existovať bez cudzej pomoci ako aj spôsobilé plniť reparačné nároky.56 Spojenci
pre jednotnú nemeckú hospodársku oblasť predpokladali zriadenie centrálnej správy - a to bol
kameň úrazu kvôli Francúzom, ktorí sa ako absentéri na Postupime necítili byť jej výsledkami
viazaní. Ich obštrukčná politika (Francúzi disponovali právom veta v Kontrolnej rade) blokovala

53

SONTHEIMER, Kurt/ BLEEK, Wilhelm: Grundzüge des politischen Systems, s. 119.
GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2003, s. 55.
55 SONTHEIMER, Kurt/ BLEEK, Wilhelm: Grundzüge des politischen Systems, s. 119.
56 ABELSHAUSER, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, Bonn 2004, s. 65.
54
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zriadenie akejkoľvek centrálnej inštancie pre správu Nemecka57 a spôsobila krach želaného
„Minimalziel der Potsdamer Konferenz“ 58, ktorým bolo udržanie hospodárskej jednoty Nemecka.
Samostatný vývoj okupačných zón prehĺbil priepasti medzi nimi a ako píše historik Josef Becker,
vyústil do: „regionalizácie Nemecka, t.j. osamostatnenia a zároveň izolácie štyroch okupačných
zón voči sebe navzájom.“ 59 Začiatkom roku 1946 bolo aj americkému vojenskému guvernérovi
Luciusovi D. Clayovi zrejmé stroskotanie hospodárskej jednoty a vo svojej správe adresovanej
americkej vláde z konca mája 1946 sa o situácii v Nemecku vyjadril nasledovne: „Rok
po obsadení tvoria zóny hermeticky uzatvorené oblasti bez takmer žiadnej voľnej výmeny
tovaru, osôb a myšlienok. Nemecko dnes pozostáva zo štyroch malých hospodárskych
jednotiek.“ 60
Rozkúskovanie nemeckého územia sa stalo jedným z dôvodov, prečo sa Nemecko
nemohlo pozviechať z ekonomickej mizérie, ktorá na neho po skončení druhej svetovej vojny
dopadla. Manfred Görtemaker konštatuje, že vnútorná rovnováha medzi industrializovanými
aglomeráciami Západu, Berlína a Horného Sliezska a poľnohospodárskym jadrom stredného
a východného Nemecka kvôli rozdrobenosti nemeckého územia prakticky zanikla.61 Ďalšou
príčinou bola úplne zničená či čiastočne poškodená sieť infraštruktúry. Politická stagnácia a
bezvýchodiskovosť rokovaní Spojencov tento neľútostný hospodársky stav len utvrdzovali.
Na popud Luciusa Claya dať veci do pohybu iniciovali Spojené štáty výzvu smerovanú
na ostatné okupačné mocnosti k fúzii s americkou zónou a vytvoreniu jednotného
ekonomického útvaru bez politickej kvality. Na ich výzvu dostali Spojené štáty pozitívnu
odpoveď len zo strany Veľkej Británie. Ako uvádza Wolfgang Benz, obe strany popierali
domnienky, že tak podnikli prvý krok k rozdeleniu Nemecka a naopak túto udalosť
interpretovali ako čisto ekonomickú nutnosť a krok k splneniu záväzku z Postupimu udržať
Nemecko ako hospodársky celok.62 Benz sa ďalej zmieňuje, že vytvorenie angloamerickej
hospodárskej zóny nebolo ich odmietnutím celonemeckého riešenia do budúcnosti. V tej dobe

57

Tvrdé lpenie Francúzov na negatívnom postoji k zriadeniu ústrednej správy Nemecka sa prejavilo v ich
odmietnutí návrhov na vznik spoločnej správy pre transport a železnice, či otvorenie hraníc zón pre voľný pohyb
osôb.
58 V preklade „najmenší možný cieľ Postupimskej konferencie“. O správu Nemecka ako hospodárskeho celku mali
záujem všetci účastníci konferencie, a preto narozdiel od iných otázok sa na ňom Spojenci (USA, VB, ZSSR)
dokázali pomerne rýchlo dohodnúť.
59 BECKER, Josef a kolektív: Vorgeschichte der Bundesrepublik, s. 393.
60 Cit. podľa BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik, s. 36.
61 GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 55.
62 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 39.
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ešte neexistovali ani na americkej, ani na britskej strane zámery vytvoriť západonemecký štát bolo ich však možno tušiť v pozadí.63
Bizónia vznikla 1. januára 1947 a nedá sa jej uprieť štatút čisto spojeneckej iniciatívy, na
ktorej sa západonemeckí politici aktívne nepodieľali, len ju v tichosti prijali. Bizónia sa mala
zaoberať

piatimi

odbornými

oblasťami,

a to

hospodárstvom,

výživou

obyvateľstva

a poľnohospodárstvom, dopravou, financiami, ako aj poštou a telekomunikáciami. Pre každú
z oblastí mal byť zriadený správny orgán obsadený Nemcami, ale pod americkým a britským
dozorom. Podľa Wolfganga Benza si Nemci v oboch častiach Bizónie pomerne rýchlo zvykli na
okupačnými mocnosťami zriadené štruktúry. Benz však poukazuje na rozdielne očakávania či
predstavy Angloameričanov a Nemcov, s ktorými vstupovali do Bizónie. Zatiaľčo Američanom
a Britom išlo výlučne o získanie kontroly nad ekonomickými ťažkosťami a v Nemcoch zatiaľ
videli len vykonávateľov ich stabilizačných nariadení, u Nemcov stála v popredí myšlienka
obnovy štátnosti. Preto sa stávalo, že ústavnoprávne princípy či problematika budúceho
nemeckého hospodársko-spoločenského poriadku sa stali predmetom diskusií na úradoch, ktoré
sa mali výlučne zaoberať krízovým manažmentom, tak ako im to stanovoval spojenecký
mandát.64
Okrem rozdielnych predstáv Spojencov a Nemcov o poslaní Bizónie sa podľa Manfreda
Görtemakera ako ďalším problémom počiatočnej fázy javila skutočnosť, že správne orgány
jednotlivých oblastí neboli vybavené jednou nadriadenou inštitúciou, ktorá by koordinovala
činnosť všetkých piatich správnych orgánov na území celej Bizónie. Taká inštitúcia neexistovala
z jednoduchého dôvodu: zabrániť domnienkam o politickej fúzii Bizónie.65 Američania aj Briti
sa však odhodlali k reforme kvôli neefektívnosti a častokrát aj nefunkčnosti zriadených orgánov
a práve „Dohoda o novom usporiadaní dvojzonálnych hospodárskych úradov“

66

z konca mája

1947 priniesla viacero noviniek v radoch inštitúcií, ktoré sa stali významnými najmä z hľadiska
budúcnosti. Po prvé boli všetky bizonálne úrady preložené do Frankfurtu nad Mohanom a
po druhé došlo k prestavbe vnútornej štruktúry správneho aparátu. Zriadená bola tzv.
„Wirtschaftsrat“ (Hospodárska rada), ktorá prakticky predstavovala parlament Bizónie zložený
z členov všetkých ôsmich Zemských snemov. Ďalej bola vytvorená „Exekutivrat“ (Exekutívna
rada), v ktorej boli zastúpené zemské vlády (každá po jednom členovi) a hoci nemala legislatívne
63

BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 40.
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65 GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 57.
66 V nemčine: „Abkommen über die Neugestaltung der zweizonalen Wirtschaftsstellen“.
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právomoci, bolo jej pridelené právo prichádzať s návrhmi zákonov a taktiež odobrovať návrhy
Hospodárskej rady. V konečnom dôsledku došlo k zrušeniu správnych orgánov zodpovedných
za jednotlivé oblasti a ich právomoci prevzali „Direktoren“ (alebo ministri). Tým vznikol
Frankfurtský

úradnícky

aparát,

ktorý

zohral

významnú

rolu

pri

prechode

z bizonálnej/trizonálnej67 správy k Spolkovej republike.
Wolfgang Benz venoval jednu celú podkapitolu vo svojej knihe ohodnoteniu významu
Bizónie a jej inštitúcií pre budúcu Spolkovú republiku Nemecko. Hoci bola Bizónia koncipovaná
ako hospodárska administratíva s obmedzenou spôsobilosťou k jednaniu, pridáva Benz tejto
viac ako „spoločensko-správnej jednotke“

68

na dôležitosti, a to tým, že Bizóniu označuje ako

cvičisko parlamentnej demokracie v povojnovom Nemecku. Benz pokračuje v konštatovaní, že
Frankfurtský úradnícky aparát sa po presunutí do Bonnu postaral o správnu kontinuitu, vytvoril
základ Spolkových ministerstiev a umožnil relatívne plynulý nábeh Spolkovej vlády. Vo svojom
záverečnom hodnotení role Bizónie jej autor ešte raz prisudzuje významnú úlohu, keď ju nazýva
„zárodkom“ („Keimzelle“)69 Spolkovej republiky. Zároveň však poukazuje na skutočnosť, že
najdôležitejšie rozhodnutia Nemeckej otázky - opcia pre Weststaat (Spolkovú republiku) a
koncipovanie ústavnoprávnej formy - nepadli v jej rámci.70
3.1.2. Menová reforma
Reformy, ktoré na území Bizónie prebehli do prijatia menovej reformy v oblasti
hospodárstva, boli len dielčimi opravami, ktoré príliš nezasahovali do hĺbky problému, a teda
neboli schopné ozdraviť nemeckú ekonomiku. Ako hovorí Manfred Görtemaker boli k tomu
potrebné ďalekosiahle politické a hospodárskopolitické rozhodnutia.71 Prvým krokom
k ekonomickej stabilizácii sa jednoznačne javilo zabezpečenie menovej stability. Wolfgang Benz
tvrdí, že hospodársky chaos prvých dvoch povojnových rokov bol do značnej miery zapríčinený

67

Francúzska zóna sa k Bizónii pripojila 8. apríla 1949, a tak vznikla Trizónia.
Oficiálny názov Bizónie znel “Zjednotená hospodárska oblasť“. Ten sa stal medzi právnikmi obľúbeným
objektom pokusov o definíciu. Zhodli sa na tom, že v nemeckých dejinách nemá taký útvar obdoby. Podľa jedného
z kronikárov bola Bizónia viac ako „spoločenskosprávna jednotka“, ale v každom prípade niečo menej ako štát. In:
BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 116.
69 Tamtiež, s. 116.
70 Tamtiež, s. 117.
71 GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 61.
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práve ponechaním rozvrátenej meny z Tretej ríše.72 Uskutočnenie menovej reformy sa stalo
dokonca podmienkou pre zahrnutie západného Nemecka do povojnovej pomoci Marshallovho
plánu. O nutnosti menovej reformy ako predpokladu hospodárkeho ozdravenia nemeckej
ekonomiky sa hovorilo tak na strane Spojencov, ako aj Nemcov. Každá z nich prišla s vlastnou
verziou menovej reformy.
Z nemeckej strany vzišlo viac ako dvestopäťdesiat rôznych návrhov, plánov, memoránd
a posudkov týkajúcich sa uskutočnenia menovej reformy,73 a to napriek tomu, že otázky meny
nepatrili medzi kompetencie zverené Nemcom. Podľa historika Wernera Abelshausera,
zaoberajúceho sa hospodárskymi dejinami Nemecka, boli o nutnosti menovej reformy
presvedčení západonemeckí predstavitelia naprieč celým politickým spektrom. Nezáležalo na
tom, či zdieľali keynesiánsky náhľad riadenia ekonomiky štátnymi zásahmi, alebo zastávali
liberálny prístup riadenia ekonomiky prostredníctvom mechanizmov voľného trhu.74 Okrem
toho si Abelshauser všíma zaujímavý fakt, že pre takmer všetky koncepcie menovej reformy
z pera nemeckých expertov bolo typické vysoké hodnotenie menovej reformy a jej vnímanie ako
všelieku proti nemeckým hospodárskym ťažkostiam. Tu zapôsobil „mýtus menovej reformy“,
ako to označil Abelshauser, z roku 1923/24, ktorá potlačila hyperinfláciu a navodila obdobie
relatívnej politickej a hospodárskej stability Weimarskej republiky.75
Najvýznamnejší návrh z radov západonemeckých expertov datovaný z apríla 1948 našiel
svoju podobu v tzv. „Homburger Plan zur Neuordnung des Geldwesens“

76

. Plán okrem iného

predpokladal začlenenie rozsiahlych sociálnych elementov do reformného rámca v podobe
vyrovnania bremien („Lastenausgleich“) spôsobených menovou reformou.77 Tento sociálny prvok
sa stal podstatným rozdielom v prístupe Nemcov a Spojencov k menovej reforme. Postoj
Spojencov (najmä USA) bol čisto monetaristický a nepredpokladal v súvislosti s reformou
prijatie akýchkoľvek sociálnych prvkov.78 Návrh menovej reformy vypracovaný Západonemcami
však nikdy nenašiel svoje uplatnenie a menová reforma sa stala doménou západných Spojencov
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76 V preklade: Homburgerov plán k novousporiadaniu peňažníctva.
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na čele so Spojenými štátmi. Na túto skutočnosť poukazovalo niekoľko indícií a v Nemecku sa
už dlho vedelo, že Američania disponujú svojím vlastným plánom.
Okupačné mocnosti pôvodne plánovali uskutočnenie spoločnej menovej reformy
na území celého Nemecka, no kvôli neustále sa vynárajúcim vnútrospojeneckým nezhodám bolo
od tejto koncepcie upustené. Rokovania na úrovni všetkých štyroch okupačných mocností síce
pokračovali až do marca 1948, no konečné rozhodnutie vprospech uskutočnenia menovej
reformy len v západných zónach padlo vo Washingtone už v septembri 1947.79 Jedným
z dôvodov, prečo mali Spojené štáty vehementný záujem na nemeckej menovej reforme je, že
okupačná správa bola finančne veľmi náročnou záležitosťou a amerických daňových
poplatníkov stála stovky miliónov dolárov ročne.80 Táto skutočnosť prispela k zmene postoja
Spojených štátov v zaobchádzaní s Nemeckom, a to od koncepcie potrestania ku koncepcii
obnovy. Stabilné a prosperujúce Nemecko sa malo stať základom stabilnej Európy a súčasne
odolným štítom voči komunistickým ideám z východu.81 Okrem menovej reformy malo
k prekonaniu stagnácie významne napomôcť zahrnutie Nemecka do Marshallovho plánu.
Ostatné západné mocnosti sa postupne pridávali k novej politike Spojených štátov voči
Nemecku, a to najmä z dôvodu, že ich okupácia Nemecka finančne veľmi vyčerpávala a hrozilo,
že by ju neboli schopní ďalej vykonávať. Naviac sami potrebovali silnú finančnú injekciu pre
svoje hospodárstvo z prostriedkov Marhallovho plánu.82 Podobne sa vyjadruje aj autor KarlHeinz Willenborg, keď tvrdí, že po rozpade antihitlerovskej koalície a so začiatkom Studenej
vojny sa Spojené štáty stali rozhodujúcou okupačnou mocnosťou v západných zónach.83
Spojené štáty videli prvý krok k prekonaniu ekonomickej stagnácie Nemecka práve v menovej
reforme, a preto sa rázne chytili tejto úlohy. Americký podrobný návrh menovej reformy tzv.
„Colm-Dodge-Goldsmith plan“

84

uzrel svetlo sveta už v máji 1946 a obsahoval nosnú podstatu

neskôr uplatnenej reformy. Nádeje u nemeckých politikov, že by im západné okupačné mocnosti
predsa len umožnili podieľať sa na pre Nemecko tak významnej udalosti, akou bola reforma
meny, vzbudilo pozvanie nemeckých odborníkov na tajné porady ohľadne „Operation Bird Dog“85.
V skutočnosti, píše Abelshauser, zostala úloha Nemcov na stretnutí obmedzená len na formálne
79
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spracovanie dokumentov a letákov.86 Wolfgang Benz sa tiež prikláňa k záveru, že podiel
západonemeckých politikov zostal teda u technickej výpomoci pri plnení (Spojencami zadaných)
úloh.87 To potvrdzuje aj nasledovný citát:
„Za 49 dní, počas ktorých konkláva („porady“, ku ktorým boli Nemci prizvaní) trvala, spracovali
nemeckí menoví experti značné množstvo dokumentov - texty troch zákonov
k novousporiadaniu peňažníctva a k nim potrebné vykonávacie nariadenia, ďalej letáky, príkazy
a smernice - avšak bez toho, aby významnejšie ovplyvnili ich obsah.“ 88

Menová reforma bola uskutočnená 20. júna 1948 a „Schaufenstereffekt“ 89, ktorý so sebou
priniesla, mal významný psychologický účinok na obyvateľstvo, ktoré bolo škálou tovaru v
obchodoch priam uchvátené. Abelshauer zas však uvádza, že ani deň vyhlásenia Základného
zákona, či konštituovanie Bonnského parlamentu nepovažovalo obyvateľstvo za tak rozhodujúci
nový začiatok, ako deň menovej reformy.90 Horkým sústom sa pre západonemeckých politikov
stala skutočnosť, že menová reforma bola realizovaná bez súbežného prijatia sociálnych opatrení
a reformy daní.91 Zatiaľ čo reforma meny podliehala striktne americkým plánom, Nemci prišli na
ťah v koncipovaní hospodárskej politiky, a to v osobe Ludwiga Erharda.

3.1.3. Sociálno-trhové hospodárstvo Ludwiga Erharda
Zatiaľ čo sa na spojeneckej strane pripravovala menová reforma, súbežne pracoval na
nemeckej strane ekonóm Ludwig Erhard na celkovej hospodárskej reforme. Erhard si
uvedomoval, že samotná reforma meny neprinesie ekonomické ozdravenie, ale že to sa dá
očakávať až od znovuzavedenia trhového hospodárstva.92 Erhard sa zasadzoval za odstránenie
štátneho obhospodarovania ako pozostatku vojnového hospodárstva a o nahradenie takejto
politiky koncepciou voľného trhu. Už vo svojej úvodnej reči po prijatí funkcie Direktora úradu
pre hospodárstvo pri Frankfurtskej Hospodárskej rade naznačil Erhard niekoľko dôležitých
bodov, ktoré sa stali charakteristické pre jeho neskoršiu hospodársku politiku: „Len uvoľnenie
obhospodarovania, voľná súťaž a na výkon zameraný poriadok môžu prekonať núdzu
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a umožniť sociálne nasmerovanú hospodársku politiku.“

93

Dva pojmy sa stali pre jeho politiku

kľúčovými: trh a sociálne prvky.
Erhardove predstavy pôvodne nezodpovedali ani jednej z hospodárskopolitických
koncepcií vedúcich politických síl povojnového Nemecka, ktoré boli zásadne ovplyvnené
historickou skúsenosťou z Weimarskej republiky. Karl-Heinz Willenborg, autor kapitoly
zaoberajúcou sa súbojom dvoch hospodárskych konceptov trhu a plánu, nachádza
v ekonomických programoch CDU a SPD jeden zásadný spoločný znak. Ide o socializáciu ako
politický nástroj pre získanie kontroly nad hospodárskymi veľkopodnikmi. Tento prvok
vychádza z obdobia Hitlerovho režimu, kedy došlo k zneužitiu ekonomickej moci na politické
účely, a to tak, že priemyselné kruhy finančne podporovali Hitlerov režim a nacionálnosocialistickú stranu, a tak prispeli k záhube demokracie v Nemecku.94 Tento stav sa už nemal
nikdy zopakovať, a preto si politické strany vytýčili za cieľ štátnu kontrolu nad
veľkokoncernami.
SPD sa súčasne stavala k prehláseniam Erharda veľmi skepticky a kritizovala ich ako
reštauratívne a nesociálne. V očiach SPD a odborov mohlo dôjsť k usporiadanému prechodu
k normálnym pomerom každopádne len za pomoci plánovacieho systému.95 Zároveň sa však
strana dištancovala od dovtedajšej formy obhospodarovania a bola pripravená po uskutočnení
menovej reformy uvoľniť spod štátneho riadenia čo najviac tovaru.96 CDU sa vo svojom
Ahlenskom programe z roku 1947 taktiež hlásila k socializmu (kresťanský socializmus), ktorý
propagoval čiastočné zoštátňovanie veľkopriemyslu a silné právo spolurozhodovania. Zároveň
však popieral priklonenie sa k štátnemu socializmu, ktorý by nahradil privátny kapitalizmus.97
SPD chcela ísť v otázke socializácie viditeľne ďalej ako CDU. Koniec koncov to ale nebol
Erhard, ktorý sa priklonil k jednej z týchto koncepcií, ale CDU sa revidovaním svojho
pôvodného Ahlenského programu v Düsseldorfe v roku 1949, najmä zásluhou Konrada
Adenauera,

priklonila

k Erhadovmu

hospodárskemu

konceptu

sociálno-trhového

98

hospodárstva.

Od nástupu na post Direktora úradu pre hospodárstvo začal Erhard cieľavedomo
plánovať svoj avizovaný program prechodu od riadeného k trhovému hospodárstvu. K tejto
93
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zmene malo podľa Erharda dôjsť súčasne s menovou reformou. Všeobecne prikladal Erhard
reforme meny a prostriedkom z Marhallovho plánu pre obnovu veľkú dôležitosť a obhajoval ich
ako kľúčové kroky k zaisteniu hospodárskeho vzostupu.99 Ekonomická koncepcia Erharda
vychádzala z teórií a konceptov neolibarálnej „Freiburgskej školy“ okolo Waltera Euckena, ktoré
boli vypracované Euckenom a ďalšími odborníkmi (Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke, Alfred
Müller-Armack) už v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Neoliberáli hľadali tretiu cestu
medzi starým liberalistickým hospodárskym princípom laissez-faire na jednej strane a všetko
riadiacim štátnym zasahovaním na strane druhej. Pojem sociálno-trhové hospodárstvo bol
sformulovaný práve Alfredom Müller-Armackom. Jednalo sa o ekonomický systém založenom
na princípoch konkurencie, peňažnej stability, otvorených trhoch, garancie súkromného
vlastníctva, ale zároveň vplyvného štátu ako vykonávateľa aktívnej hospodárskej politiky.100
Sociálny element spočíval v možnosti štátu zasahovať pri rozdeľovaní príjmov, a to
prostredníctvom alokácie sociálnej podpory, dôchodkov, subvencií, vyrovnaní bremien a
prídavkov na výstavbu obydlí. Wolfgang Benz konštatuje, že tvrdé dôsledky a nedostatky
trhového hospodárstva mali byť s súlade so systémom odpružené a vyrovnané- preto označenie
sociálno-trhové hospodárstvo.101 Podľa Benza mohli obhajcovia daného konceptu len vyčkávať,
či sa po menovej reforme naskytne možnosť postupného presadenia tohto liberálneho
ekonomického modelu.102
V úplnej tichosti, len za prítomnosti niekoľkých blízkych spolupracovníkov vypracoval
Erhard tzv. „Leitsätzegesetz“ 103, ktorý mal na neho presunúť množstvo právomocí potrebných
k rýchlemu vykonaniu cieľov, ktoré si stanovil. Ako sa píše v samotnom zákone:
„Pre splnenie načrtnutých úloh a zároveň vytvorenie základu pre monetárnu a úverovú
politiku, ktorá bude garantovať stabilitu novej meny, potrebujú úrady pre hospodárstvo na
prechodné obdobie dostatočné možnosti k zásahom. Tie umožnia rýchle a rozhodné
riadenie predošlých neprehľadných precesov vrámci nasledovných zásad a povolia ich
uskutočnenie.“ 104

Manfred Görtemaker v tejto spojitosti sumarizuje, že zákon výrazne obmedzil právomoci
Hospodárskej rady a dokonca posilnil pozíciu Erharda do takej miery, že zákon nepredpokladal
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možné zrušenie jeho rozhodnutí prostredníctvom Hospodárskej rady.105 Zákon bol však po
dlhých debatách Hospodárskou radou schválený dňa 18. júna 1948.106 Druhým krokom Erharda
k splneniu jeho ekonomických predstáv sa stal rozhlasový prejav jeden deň po Spojencami
vyhlásenej menovej reforme, v ktorom, ako sa zmieňuje Görtemaker, prehlásil ukončenie
striktného štátneho zasahovania a viazanosti cien. Všetko bez predchádzajúceho prerokovania v
Hospodárskej rade a so Spojencami.
Ako už bolo naznačené v predchádzajúcej podkapitole, došlo po rozpade antihitlerovskej
koalície k zmene americkej politiky voči Nemecku a kvôli hospodárskej vyčerpanosti Veľkej
Británie a Francúzska sa stali práve Spojené štáty vedúcou mocnosťou, ktorá do značnej miery
ovplyvňovala chod udalostí (nielen) na nemeckom území. Willenborg hovorí, že Američania si
kládli za cieľ nasmerovať západonemecké hospodárstvo k americkému princípu založenému na
voľných podnikateľských stimuloch a súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov.107 V tejto
súvislosti nepadla u Američanov opäť žiadna zmienka o sociálnych prvkoch. Willenborg ďalej
konštatuje, že Ludwig Erhard využil priaznivosť situácie (uplatnenie menovej reformy) k tak
radikálnemu odstráneniu prvkov riadeného hospodárstva, že dokonca aj generál Clay, ktorý
Erharda inak plne podporoval, mal najprv obavy z jeho počínania.108 Erhard nielenže rozhodol
o ekonomickom smere po prijatí menovej reformy nechajúc pritom Spojencov v nevedomosti,
ale dokonca prijal zákon, ktorý nebol vopred schválený okupačnými mocnosťami. Görtemaker
označuje Erhardov krok za najhrubšie porušenie okupačného poriadku, k akému kedy zo strany
nemeckých verejných činiteľov vôbec došlo. Počínanie Erharda však nebolo zapríčinené jeho
nedbalosťou, ale bolo výsledkom jeho dobre prepracovaných úmyslov.109 Okamžitý úspech
nedal Spojencom možnosť rebelantského politika zosadiť z funkcie a v konečnom dôsledku
schválili Erhardov zákon a tým aj jeho správanie. Tak sa stal Erhard otcom základov
hospodárskeho zázraku. Jeho koncepcia sa stala pre Spolkovú republiku rovnako významná ako
Základný zákon a rozhodne sformovala obraz a smerovanie novovzniknutej republiky.
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Za prijatie hlasovalo 50 poslancov z CDU/CSU, FDP a DP a proti sa vyjadrilo 37 poslancov z SPD a KPD. In:
GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 69.
107 WILLENBORG, Karl-Heinz: Markt oder Plan, s. 235.
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3.2. Proces ústavodarného zákonodarstva
3.2.1. Frankfurtské dokumenty a reakcia na nemeckej strane
Na poslednej z piatich konferencií ministrov zahraničných vecí víťazných mocností
v Londýne v decembri 1947 sa nádej na zhodu politík štyroch veľmocí o otázke budúcnosti
Nemecka rozpadla. Krach konferencie primäl západných Spojencov hľadať riešenie vrámci
svojich zón bez Sovietskeho zväzu. Už vo februári roku 1948 zasadla v Londýne ďalšia
konferencia tentoraz však za účasti troch západných okupačných mocností a štátov Beneluxu.
USA, VB a Francúzsko sa rozhodli prizvať aj štáty Beneluxu ako krajiny bezprostredne
susediace s Nemeckom a získať pre svoju politiku v Nemecku aj ich súhlas. Výsledkom snahy
účastníkov dohodnúť sa na spoločnom postupe sa stali tzv. „Londoner Empfehlungen“ (Londýnske
odporúčania), pre ktoré sa v literatúre, podľa miesta ich odovzdania ministerským predsedom
západných zón v júli 1948, ujal pojem Frankfurtské dokumenty. Hoci závery konferencie boli
prezentované ako odporúčania, dochádza historička Bettina Blank k záveru, že v skutočnosti
obdržali Nemci záväznú predlohu, ako politicky postupovať do budúcnosti. Isté modifikácie síce
boli možné, no principiálne zmeny, ktoré by menili charakter dokumentov, boli vylúčené.110
O podstate Frankfurtských dokumentov, pozostávajúcich z troch častí, do značnej miery
vypovedá aj ich oficiálny názov: „Plány vojenských guvernérov troch západných okupačných
zón o budúcom politickom vývoji v západnom Nemecku.“
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Okupanti v nich stanovili zásady

budúcej politickej a hospodárskej organizácie Nemecka. Presadil sa tu angloamerický koncept
vytvorenia nemeckého západného štátu (Weststaat), ktorý mal zohrať vrámci politiky zadržovania
komunizmu rozhodujúcu úlohu.112 V prvom dokumente načrtli mocnosti hlavné princípy
západonemeckého

ústavného

zákonodarstva,

druhý

vyzýval

k novému

rozčleneniu

krajín. Nazáver tretí dokument zformuloval zásady Okupačného štatútu, ktorý západné veľmoci
považovali za potrebný v súvislosti s definovaním kompetencií medzi nimi a budúcou nemeckou
vládou.113
Zverejnenie Frankfurtských dokumentov spôsobilo na nemeckej strane značné rozpaky,
tak u ministerských predsedov ako aj v radoch politických strán. Naďalej u Nemcov pretrvávali
110 BLANK, Bettina: Die westdeutschen Länder und die Entstehung der Bundesrepublik. Zur Auseinandersetzung
um die Frankfurter Dokumente vom Juli 1948, München 1995, s. 338.
111 Pläne der Militärgouverneure der drei westlichen Besatzungszonen über die zukünftige politische Entwicklung in
Westdeutschland. In: FELDKAMP, Michael: Die Entstehung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland 1949: eine Dokumentation, Stuttgart 1999, s. 54.
112 BLANK, Bettina: Die westdeutschen Länder, s. 338.
113 Frankfurter Dokumente. In: FELDKAMP, Michael: Die Entstehung des Grundgesetzes, s. 54-57.
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obavy zo vzniku západonemeckého štátu a jeho následkov na jednotu Nemecka, a to tým viac,
ako naberal Weststaat na konkrétnejšej podobe.114 Preto, ako tvrdí Wolfgang Benz, tvoril dôraz
na jednotu národa ťažisko nemeckej argumentácie voči Spojencom.115 Neznamená to však, že
západonemeckí politickí reprezentanti boli proti zriadeniu Weststaatu. Myšlienkové tendencie
vprospech vzniku západonemeckého štátu sa na nemeckej strane objavili dokonca omnoho skôr,
ako im v skutočnosti bolo ponúknuté samotnými západnými Spojencami. Ako dôkaz debát
prebiehajúcich v nemeckej spoločnosti na tému Weststaat poslúži výňatok z týždenníka Die Zeit
z 18. marca 1948, teda viac ako tri mesiace pred publikovaním Frankfurtských dokumentov.
Autor článku Ernst Friedländer 116 píše:
„Dnes potrebujeme predovšetkým slobodu, ktorá je nutná, aby sme boli schopní
odraziť akýkoľvek totalitarizmus... Jednota bez slobody, či vôbec jednota, ktorou sa
vydáme napospas totalitarizmu, je bez zmyslu a ceny... Z našej celej histórie od roku
1848 sa môžeme poučiť, že sloboda stojí ešte vyššie ako jednota... Doposiaľ ju
(slobodu) nevlastníme, ale je možné získať ju na Západe Nemecka.“ 117

Naprieč politickým spektrom prevládal názor, že keď už mal Weststaat vzniknúť, mal
mu byť priznaný len provizórny štatút. Tento princíp provizória zastával spomedzi nemeckých
politikov najmä Carlo Schmid, minister spravodlivosti Württemberg-Hohenzolernska a v jeho
prospech argumentoval nasledovne: „Pokiaľ sa štyri okupačné mocnosti nedohodnú na
konečnom politickom osude Nemecka, znamená akékoľvek upevnenie status quo záťaž pre
politiku, ktorá si dáva za cieľ neutralizovať všetky snahy vedúce k rozštiepeniu Nemecka.“
Schmid dokonca prišiel s termínom „Účelový zväz administratívnej kvality“

119

118

namiesto slova

štát. Paradoxne však mali podľa niektorých západonemeckých politikov, menovite Carla
Schmida, za provizórny štátny celok prevziať zodpovednosť okupačné mocnosti, a to
prostredníctvom Okupačného štatútu.120 Znamenalo to dosiahnutie „štátu“ len s minimom
štátotvorných prvkov, v ktorom by sa Nemci spravovali sami, avšak vrámci zodpovednosti
okupačných mocností. Tento bod vo svojich analýzach spomína ako Wolfgang Benz tak aj
Bettina Blank, ktorá naviac v tejto súvislosti výstižne použila termín „Hypothek der
114

BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 162.
Tamtiež, s. 165.
116 Ernst Friedländer, narodený 1895 vo Wiesbadene, za prvej svetovej vojny bol vojakom, počas Hitlerovej
diktatúry žil vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku a v roku 1946 sa vrátil do Nemecka, kde pracoval ako zástupca
šéfredaktora týždenníka „Die Zeit“. In: RATHGEB, Eberhard: Deutschland kontrovers, s. 40.
117
FRIEDLÄNDER, Ernst: 1848-1948. In: OVERESCH, Manfred: Die Deutschen und die deutsche Frage 19451955, Dok. č. 49, Hannover 1985, s. 119.
118 Cit. podľa GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 35.
119 Zweckverband administrativer Qualität, In: BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 164.
120 Tamtiež, s. 165.
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Fremdbestimmung“ 121. Jednou z príčin počiatočného odmietavého stanoviska Nemcov k prevzatiu
zodpovednosti za vznik Weststaatu, či ich snaha o presadenie koncepcie provizória, do značnej
miery vyplývali zo skutočnosti, že ministerskí predsedovia západonemeckých krajín sa ešte
necítili byť zástupcami celého Nemecka,122 aby mohli o tak závažnej udalosti rozhodnúť.
Nemci vo Frankfurtských dokumentoch taktiež nesúhlasili s pojmom ústava
(„Verfassung“) ako s označením pre najvyšší ústavný zákon. Ich argumentácia vychádzala
z definície, že len riadny plnohodnotný štát môže disponovať ústavou. Západonemecký štát ním
podľa ich úsudku rozhodne nebol. Až do obdobia, kým sa celému nemeckému národu znovu
nenaskytne možnosť slobodného sebaurčenia, môžu byť prijaté len predbežné organizačné
opatrenia.123 Preto Nemci uprednostňovali pojem „Grundgesetz“, teda Základný zákon, ktorý
v sebe zahrňoval princíp požadovaného provizória. Na vypracovanie Základného zákona
navrhovali Nemci namiesto národného ústavodarného zhromaždenia zemskými snemami
zvolené zastupiteľstvo. Západonemeckí politici taktiež odmietali požiadavku Spojencov schváliť
konečnú verziu prostredníctvom ľudového hlasovania.124
Na spoločnom uznesení, ktorým vyjadrili nesúhlas s Frankfurtskými dokumentami
a navrhli pre nich schodné riešenia, sa západonemeckí ministerskí predsedovia jednohlasne
dohodli v tzv. „Koblenzer Beschlüsse“ (uznesenia z Koblenz) na konferencii v dňoch 8.-10. júla
1948. Po tom, ako bolo ich stanovisko prezentované západným vojenským guvernérom, museli
Nemci veľmi rýchlo zobrať na vedomie, že Spojenci mali vo Frankfurtských dokumentoch na
mysli skutočný západný štát so všetkým, čo k nemu patrí (ústava, centrálna západonemecká
vláda...) a neboli ochotní z tohto stanoviska ustúpiť.125 Sklamane, ba dokonca rozhorčene, prijal
reakciu Nemcov najmä americký vojenský guvernér Lucius. D. Clay, ktorý sa už počas jednaní
šiestich mocností v Londýne najvýznamnejšie zasadzoval za vznik nemeckého Weststaatu ako
vôle Nemcov (vyhrážka Spojencov, že sa to môže odraziť na ich politike v Berlíne).
Rozhorčenie vojenských guevernérov prinútilo nemeckých ministerských predsedov nanovo
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Termín nemožno výstižne previesť do slovenčiny, ale jedná sa o koncepciu úzko spojenú s teóriou provizória.
Kvôli okupácii ako takej, ale aj kvôli spojeneckej kontrole oblasti Ruhr, zahraničného obchodu, či nemožnosť viesť
vlastnú nemeckú zahraničnú politiku (body obsiahnuté v okupačnom štatúte) vylučovali v súvislosti s vznikom
Weststaatu vôbec použiť pojem štát a hovoriť o zriadení nemeckej vlády. Pokým nezískajú Nemci suverenitu, má
zostať zodpovednosť na bedrách Spojencov. In: BLANK, Bettina: Die westdeutschen Länder, s. 320.
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prejednať ich konečné stanovisko, tentoraz aj za účasti najvplyvnejších predstaviteľov
politických strán.126
Na konferencii v Rüdesheime konanenej v dňoch 21.-22. júla 1948 sa Nemci zmierili
s pojmom štát pre nový západonemecký politický útvar a v podstate sa rozhodli riadiť
odporúčaniami z Londýna. Za danej medzinárodnopolitickej situácie (Berlínska blokáda,
uchopenie moci komunistami v Československu) nebolo v ich záujme a vlastne ani v ich
kompetencii trvať na odmietnutí návrhu západných Spojencov k vzniku Weststaatu a snažili sa
teda zmierniť skutočnosť aspoň trvaním na pojmoch, ktoré realite dodávali dočasný či
provizórny charakter (Základný zákon, Parlamentná rada).127 Ministerskí predsedovia si podľa
Benza dali záležať na pozitívnej formulácii ich stanoviska a zdôrazňovali snahu dohodnúť sa.
Dôrazne konštatovali, že terminologické rozdiely medzi Frankfurtskými Dokumentami
a nemeckými návrhmi neznamenajú obsahovo rozdielne ciele. 128
Keď sa koncom júla znovu zišli nemeckí ministerskí predsedovia s vojenskými
guvernérmi, zostávali naďalej sporné dve otázky. Spojenci opäť neboli spokojní s označením
ústavy ako Grundgesetz a ich požiadavka schváliť konečnú verziu ústavy v referende zostala
nesplnená. Úľava, hlavne na nemeckej strane, bola veľká, keď okupačné mocnosti vyhlásili, že
pojem Grundgesetz nepredstavuje neakceptovateľnú pripomienku a že otázka referenda
o ústave bude na posúdenie postúpená vládam západných Spojencov. Záver stretnutia
korunovalo rozhodnutie o započatí činnosti Parlamentnej Rady 1. septembra 1948 tak, ako to
predpokladal prvý z Frankfurtských dokumentov. Görtemaker konštatuje, že akceptáciou
Frankfurtských dokumentov prevzali západonemeckí politici plnú zodpovednosť za ďalšie
dianie v nemeckom Weststaate.129 Význam Frankfurtským dokumentom prikladá aj Anton
Pfeiffer, bavorský ministerský predseda, ktorý ako predseda ústavodarného konventu
v Herrenchiemsee vo svojej zahajujúcej reči povedal:
„1. júl 1948, deň, kedy došlo k rozhovorom medzi vojenskými guvernérmi a jedenástimi
ministerskými predsedami troch západných zón, pamätihodne prispel do dejín vývoja
nového Nemecka po bezpodmienečnej kapitulácii. Po prvýkrát došlo k rozhovoru, pri
ktorom sa traja vojenskí guvernéri a ministerskí predsedovia západných zón spolu spojili.
Od tohto dňa, tzv. Frankfurtského dňa, má nemecký ľud znovu hlas. Týmto bol urobený
významný krok k prekonaniu hraníc jednotlivých zón.“ 130
126 Ich zapojenie naznačilo, že éra ministerských predsedov v národnej politike sa blíži ku svojmu koncu. In:
GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 36.
127 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 172.
128 Tamtiež, s. 173.
129 GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte der Bundesrepublik, s. 37.
130 Eröffnung des Verfassungskonvents durch Anton Pfeiffer am 10. August 1948. In: NIEHUSS, Merith
a LINDNER, Ulrike: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, s. 168.
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Podľa tézy Bettiny Blank; najväčší vplyv na ohodnotenie stavu, a teda na konečné
stanovisko západonemeckých politikov k Frankfurtským dokumentom, mala Berlínska otázka.131
Jedným z hlavných cieľov Berlínskej blokády bol podľa Sovietskeho zväzu v dôsledku
vzniknutých technických ťažkostí vytlačiť západné mocnosti z Berlína a zmariť plány na
vytvorenie západného nemeckého štátu. Ich taktika sa však ukázala ako mylná, ba dokonca mala
opačný účinok. Blank aj Görtemaker zhodne konštatujú, že blokáda zosilnila solidaritu na
Západe a prehĺbila ochotu Američanov zasadiť sa za Nemecko a Berlín v boji proti šíriacemu sa
komunizmu. Okrem toho vzišla práve z Berlína požiadavka k rozhodnému riešeniu hľadať
oporu v boji za slobodu v silnom, politicky zorganizovnom nemeckom Weststaate.132 Jej
autorom bol a na konferencii v Rüdesheime ju prezentoval čerstvo zvolený starosta Berlína
Ernst Reuter. Bettina Blank poukazuje na skutočnosť, že Reuter svojím postojom síce zmiernil
obavy ministerských predsedov z rozdelenia Nemecka a posmelil ich k rozhodnutiu hľadať
riešenie na Nemeckú otázku vo Weststaate, no neodstránil ich zodpovednosť za rozdelenie,
ktorú západonemeckí politici niesli voči nemeckému ľudu a nemeckým dejinám. Blanková
oprávnene zhrňuje, že otázka nemeckej jednoty bola pre zodpovedných západonemeckých
politikov bez pochýb najťažšou prekážkou na ceste k Základnému zákonu a konštituovaniu
Spolkovej republiky Nemecko. Od Rüdesheimu sa však nemecká otázka definitívne zmenila
z vôle o udržanie nemeckej jednoty k vzdialenému cieľu jej znovuzískania.133 Západonemeckí
politici aspoň teoretickým pozadím oslabili konflikt medzi jednotou a čiastočným štátom, a to
prostredníctvom „Kernstaats-These“ 134 a nádejou v nosnosť teórie magnetu.135
Na základe nastolenej problematiky možno dôjsť k záveru, že diskusia na nemeckej
strane podnietená Frankfurtskými dokumentami sa stala jedným z rozhodujúcich okamihov
v dobe konštitutívnej fázy Spolkovej republiky Nemecko. A to do tej miery, že s konečnou
platnosťou vyriešila dlhotrvajúcu dilemu západonemeckých politikov, či má alebo nemá
vzniknúť Weststaat. Nemcom bolo zrejmé, že medzinárodnopolitická situácia k jeho vzniku
nutne nabáda a keď im okupačné mocnosti reálne ponúkli vznik západonemeckého štátu, po
počiatočnom zdráhaní či presnejšie obave prevziať zodpovednosť za rozdelenie Nemecka

131

BLANK, Bettina: Die westdeutschen Länder, s. 347.
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a budúce dianie na jeho území, západonemeckí politici usúdili, že voľba „smer Weststaat“ je pre
nich

tou

najschodnejšou

možnosťou.

Z debát

o

Frankfurtských

dokumentoch

sa

vykryštalizovala, ako to nazval Wolfgang Benz vo svojej knihe, „nemecká voľba pre
západonemecký štát“ 136, a teda prednosť slobody pred jednotou.

3.2.2. Od Herrenchiemsee ústavodarného konventu k Parlamentnej rade
Prijatím Frankfurtských dokumentov sa uvoľnila cesta k vypracovaniu Základného
zákona.137 Od tohto momentu išlo hlavne o skoncipovanie ústavy, ktorá sa mala stať
predpokladom vzniku západonemeckého štátu a jeho orgánov. Diskusie o zásadách a princípoch
ústavy sa viedli na úrovni jednotlivých politických strán už od roku 1946.138 Tejto skutočnosti si
všimol aj James K. Pollock, osobný poradca generála Claya, počas jeho cesty do troch západných
zón v júni 1948. Vo svojej súhrnnej správe píše:
„Pokiaľ má nemecké obyvateľstvo nejaký čas zaoberať sa, okrem zápasu o jedlo
a prístrešie, aj verejnými záležitosťami, existujú tri hlavné objekty ich diskusie: po prvé,
menová reforma; po druhé, vznik západonemeckej vlády; a po tretie, Sovieti. Vedúci
nemeckí predstavitelia významne pokročili v súvislosti s opatreniami potrebnými pre
vznik západonemeckého štátu. V skutočnosti, takmer každý vedúci Nemec má vo
svojom vrecku ústavu.“ 139

Štátna forma a štruktúra budúceho západonemeckého štátu boli už vopred určené vo
Frankfurtských dokumentoch. Prvý z dokumentov stanovil tak povediac zoznam či katalóg
povinností 140, ktorý sa mal stať pre západné okupačné mocnosti akýmsi merítkom pre Nemcami
zostavený návrh ústavy. Z Frankfurtských dokumentov citujem:
„Ústavodarné zhromaždenie vypracuje demokratickú ústavu, ktorá pre zúčastnené
krajiny vytvorí formu vlády federalistického typu, ktorá je v konečnom dôsledku
najpríhodnejšia pre znovuobnovenie v súčasnosti rozvrátenej nemeckej jednoty,
(ústava), ktorá chráni práva zúčastnených krajín a zároveň predpokladá vytvorenie
primeranej centrálnej inštancie a obsahuje garancie osobných práv a slobôd.“ 141

136 Die deutsche Option für den Weststaat. Historik W. Benz takto pomenoval jednu zo statí vo svojej knihe. In: BENZ,
Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 162.
137 GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 37.
138 BENZ, Wolfgang: Zwischen Hitler und Adenauer: Studien zur deutschen Nachkriegsgesellschaft, Frankfurt am
Main 1991, s. 36.
139 POLLOCK, James: Summary Report on the Principal Findings and Observations Arising Out of my Recent
Trip to the Three Western Zones, 11. June 1948. In: POLLOCK, James K.: Besatzung und Staatsaufbau nach 1945:
occupation diary and private correspondence 1945-1948, München 1994, s. 364.
140 V nemčine tzv. „Pflichtenkatalog“.
141 Frankfurter Dokumente. In: FELDKAMP, Michael: Die Entstehung des Grundgesetzes, s. 54-55.
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Bol to rámec, ako píše Wolfgang Benz, o ktorom negatívna diskusia, či akýkoľvek odpor zo
strany západonemeckých politikov nemal zmysel, pretože obsahoval základné ideové princípy
západných Spojencov, o ktorých neboli ochotní vyjednávať.142 Znamená to, že okupačné
mocnosti predostreli Parlamentnej rade istú objednávku obsahujúcu ich požiadavky. Historik
Jürgen Weber v tomto duchu pokračuje ďalej, keď sa prikláňa k myšlienke, že západonemeckí
politici mali len obmedzenú slobodu rozhodovania: „Nemci si mali svoju ústavu vypracovať
sami; malo to byť ich dielo, ale relatívna neurčitosť týchto smerníc otvárala každej z troch
veľmocí možnosť, vniesť do hry jej vlastný výklad a tým ovplyvniť chod rozhodnutí.“ 143
Parlamentná rada zasadla k jednaniam 1. septembra 1948 v Bonne a jej spoločným
východzím bodom sa stala správa o práci ústavodarného konventu v Herrenchiemsee. Konvent
vzišiel z iniciatívy ministerských predsedov krajín západných zón a trval v dňoch 10.-23. augusta
1948. Jednalo sa o zhromaždenie právnych odborníkov, ktorí si kládli za cieľ vypracovať
formálne nezáväzný odborný posudok obsahujúci okrem rôznych variant tiež väčšinové
hlasovanie ako aj menšinové názory k jednotlivým ústavným otázkam. Wolfgang Benz
charakterizoval prácu účastníkov konventu nasledovne: „Cieľavedomosť a znalosť problematiky
mužov bola pozoruhodná, rovnako tak výsledok ich snahy.“

144

Za pomerne krátku dobu

vypracovali koherentný návrh ústavy, ktorý tvoril kvalitný základ pre jednania Parlamentnej rady.
Návrh taktiež štrukturoval debaty v Bonne a sporné body z Herrenchiemsee boli zpravidla
problémovými otázkami aj tu.145 Už v návrhu z Herrenchiemsee bolo možné zreteľne rozoznať
črty neskoršieho Základného zákona.146
Historik Wolfgang Benz prináša zaujímavú paralelu medzi ústavodarným procesom
v roku 1948 a tým v roku 1918. Úlohu ústavných expertov v Herrenchiemsee prirovnal
k poslaniu, ktoré sa pred tridsiatimi rokmi naskytlo Hugovi Preuß, ríšskemu ministrovi vnútra,
hoci ten stál pred inými ťažkosťami ako odborníci v roku 1948.147 Hlavný rozdiel spočíval vo

142

BENZ, Wolfgang: Zwischen Hitler und Adenauer, s. 35.
WEBER, Jürgen: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Analyse und Dokumentation in Text, Bild und
Ton. Zväzok 3, Die Gründung des neuen Staates 1949, Paderborn 1982, s. 25.
144 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 184.
145 Tamtiež: s. 189.
146
Označenie spolkových orgánov - Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung,
Bundesverfassungsgericht - bolo bez problémov prebraté Parlamentnou radou.
147
V rokoch 1918/1919 išlo o presadenie princípu národnej suverenity namiesto monarchistického
vrchnostenského štátu, a to aj proti vôli širokej, predtým moc nosiacej, vrstvy. Preuß sa ďalej snažil presadiť zmenu
pôvodnej spolkovej organizácie cisárstva vprospech unitárneho štátu, a to napriek silnému odporu juhonemeckých
143
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východiskovej situácii. Tá bola v roku 1948 nielen iná, ale dokonca o niečo lepšia. Parlamentná
demokracia sa mala stať po roku 1945 samozrejmosťou.148 Prusko zaniklo a v konečnom
dôsledku existovala historická skúsenosť s Weimarskou ústavou, ktorá slúžila ako príklad pre
inšpiráciu či poučenie. Ako ďalší rozdielny okamih Benz uvádza skutočnosť, že zatiaľ čo pruskú
ústavnú komisiu zväzovalo vytvorenie vládneho, t.j. politicky priechodného návrhu ústavy,
mohli sa odborníci v Herrenchiemsee cítiť voľnejšie, pretože vypracovávali nezáväzný odborný
posudok či návrh. Bolo to práve ich rozhodnutie presadiť spôsob práce presahujúci hranice
politických strán.149 V roku 1948 však právnici na rozdiel od Preußa stáli pred nosnou otázkou,
či Nemecká ríša ako štát a právny subjekt v dôsledku druhej svetovej vojny zanikla, alebo bola
len dezorganizovaná a pripravená o schopnosť jednať. Väčšina sa priklonila k stanovisku, že
Nemecko nezaniklo, ale len musí byť nanovo zorganizované, a to vo vonkajšej podobe
čiastočného západného štátu.150 Toto rozhodnutie bolo všetko len nie samozrejmé a v štátovede
i v politickej praxi vyvolalo zpočiatku prudké rozpory.

151

Na tento fakt poukazuje historik

Gerhard Ritter a danej problematike sa venuje bližšie. Diskutabilnou sa právna kontinuita medzi
Nemeckou ríšou a Spolkovou republikou stala od okamihu tzv. Berlínskej deklarácie zo dňa 5.
júna 1945, ktorá preniesla najvyššiu moc („supreme authority“) na okupačné mocnosti. Ako
odporcov názoru právnej kontinuity uvádza Ritter napr. emigrovaného rakúskeho právnika
Hansa Kelsena (istý čas poradcu americkej vlády pre otázky povojnovej politiky), či bavorského
právnika Hansa Nawiaskeho, obaja odborníci na štátovedu. Konečné presadenie právnej
kontinuity prinieslo so sebou ďalekosiahle politické následky.152 Budúca Spolková republika
týmto aktom priznala štátne občianstvo všetkým občanom bývalej Nemeckej ríše, ale aj
vyhnaným Nemcom. Ako ďalší dôležitý faktor vychádzajúci z prijatia právnej kontinuity
zmieňuje Ritter priznanie zodpovednosti za zahraničné dlhy Nemeckej ríše ako aj za
odškodnenie obetí nacionálneho socializmu.

krajín. Posledný faktor bolo Prusko, ktoré zaberajúc tri pätiny ríšskeho územia si nárokovalo tomuto faktu
primeranú mocenskú silu. In: BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 187.
148 O tom vládol konsensus naprieč celým politickým spektrom.
149 NIEHUSS, Merith a LINDNER, Ulrike: Deutsche Geschichte in Quellen, s. 168.
150 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 187-188.
151 RITTER, Gerhard A.: Über Deutschland: die Bundesrepublik in der deutschen Geschichte, München 1998, s.
46.
152 Tamtiež, s. 47.
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V Parlamentnej rade sa zišli poslanci153, ministerskí predsedovia, šéfovia zemských
vojenských vlád a zástupcovia spojeneckých veliteľov jednotlivých zón, ako aj špičky bizonálnej
správy. Rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Berlína, hoci tí mali zohrať len poradnú úlohu bez
možnosti hlasovať. Počas jednaní Rady sa museli riešiť tak spory medzi jednotlivými nemeckými
stranami, ako aj spory Nemcov na jednej a západných okupačných mocností na strane druhej.
Medzi najväčšie otázniky nemeckých politikov patrila neistota, aký veľký formotvorný priestor
mali samotní Nemci, a teda v konečnom dôsledku, ako si mohli dovoliť jednať voči
Spojencom.154 Na túto podstatnú skutočnosť poukazuje Jürgen Weber a konštatuje, že daná
neistota výrazne komplikovala prácu na ústave. Ako ďalší problematický bod sa črtal fakt, že
žiadna zo strán nedisponovala v Rade väčšinou hlasov.155 V prípade, že sa nemeckí politici chceli
dohodnúť na výsledku, ktorý by potom ako spoločné riešenie predložili okupačným
mocnostiam, boli počas porád v Parlamentnej rade jednoznačne potrebné tak taktická
šikovnosť, ako aj presvedčivosť a ochota ku kompromisom.
Ďalšiu kontroverziu medzi politickými stranami vzbudzovalo najmä rozdielne ponímanie
dôležitých ústavných otázok ako napríklad problematiky hlavy štátu, rodičovského práva, vzťahu
medzi cirkvou a štátom, či otázka daní.156 Centrálnym problémom sa však stalo determinovanie
pomeru právomocí medzi budúcimi spolkovými krajinami a Spolkom. Bola to jedna zo
záväzných požiadaviek okupačných mocností uvedená vo Frankfurtských dokumentoch. SPD
požadovala silný spolok. CDU a hlavne CSU chceli bezpodmienečne ponechať politickú silu
spolkovým krajinám. V tejto súvislosti sa preto rozprúdil spor o druhú komoru parlamentu,
ktorej zakotvenie v Základnom zákone malo uspokojiť požiadavku mocností o ochrane práv
zúčastnených krajín. Jürgen Weber dodáva, že o nutnosti rozdelenia moci a obmedzenia sily
Spolku vprospech spolkových krajín boli v súvislosti s najnovšími nemeckými dejinami
presvedčení aj samotní Nemci.157 Sporné teda nebolo ustanovenie druhej komory, ale skôr
podoba a kompetencie, ktoré mala nadobudnúť. Weber ďalej uvádza, že k vyriešeniu tohto
problému neprispievala ani skutočnosť, že žiaden zo západonemeckých predstaviteľov nevedel,
akú pozíciu v tejto veci zaujmú západné mocnosti. Od Frankfurtských dokumentov, kde sú ich
153 Poslanci Parlamentnej rady (65) boli zvolení jedenástimi zemskými snemami v priebehu mesiaca august 1948.
Došlo teda k ústupku voči Nemcom zo strany Spojencov, ktorí pôvodne požadovali voľbu ústavodarného
zhromaždenia nemeckým ľudom.
154 WEBER, Jürgen: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, s. 26.
155 Počet poslancov zastupujúcich jednotlivé politické strany v Parlamentnej rade: CDU/CSU 27, SPD 27, FDP 5,
DP 2, Zentrum 2, KPD 2. In: WEBER, Jürgen: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, s. 28.
156 Tamtiež, s. 29.
157 Tamtiež, s. 36.
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podmienky stanovené len veľmi vágne, totiž Spojenci oficiálne neprišli s jasným vysvetlením
príslušných pasáží.158
Zaujímavé by bolo v tomto momente si všimnúť, aká bola reakcia bežného nemeckého
obyvateľstva na prebiehajúce udalosti v súvislosti s ústavodarným procesom a konštituovaním
západonemeckého štátu. Z ich stále tiaživej sociálno-ekonomickej situácie logicky vyplýval
nezáujem o veci politické, a preto sa činnosť Parlamentnej rady odohrávala za veľmi nízkeho
záujmu verejnosti. Okrem tohto dôvodu vidí historik Jürgen Weber ešte niekoľko ďalších.
Poslanci Parlamentnej rady boli zvolení nepriamo Zemskými snemami, a v dôsledku toho sa
absencia priamej účasti obyvateľstva prejavila aj v ich nezáujme o veci, do ktorých aj tak nemohli
zasiahnuť.159 Wolfgang Benz v tejto súvislosti tvrdí, že nedôvera „Verfassungs-Väter und Mütter“ 160
voči národu bola veľká

161

a táto pochybnosť v demokratickú zrelosť nemeckého obyvateľstva

sa odrazila nielen v nevôli prenechať akékoľvek rozhodovanie v konštitutívnom procese na
verejnosť, ale svoj výrazný odtlačok zanechala do budúcnosti aj v samotnom Základnom
zákone.
3.2.3. Základný zákon: trvalé provizórium
Hlavnou líniou, ktorá sa tiahla celým ústavodarným procesom, bola historická skúsenosť
s ústavou z Weimarskej republiky. Tá sa stala akýmsi zdrojom inšpirácie, ale i poučenia pre
ústavodarcov v roku 1948/49. Nie je na tom nič zvláštne, argumentuje Gerhard Ritter, pretože
nemecké politické špičky tejto doby boli politicky aktívne už počas Weimarskej republiky
a hľadali v nej odrazový mostík pre ďalší vývoj.162 Historik Jürgen Weber popisuje účastníkov
Parlamentnej rady nasledovne: „Všetci zažili pád prvej nemeckej demokracie, boli ovplyvnení
skúsenosťami s nacionáln-socialistickým bezprávnym štátom a mnohí z nich museli pretrpieť
prenasledovanie a stratu slobody.“

163

Bolo len veľmi málo tých, ktorí boli v politike úplne noví

(napr. Carlo Schmid). Najvyšším cieľom účastníkov Parlamentnej rady teda bolo; odstrániť

158

V konečnom dôsledku došlo k riešeniu vprospech Spolkovej rady ako komory zastupujúcej krajiny a
pozostávajúcej zo zástupcov zemských vlád. In: GÖRTEMAKER, Manfred: Kleine Geschichte, s. 43.
159 WEBER, Jürgen: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, s. 22.
160 „Ústavní otcovia a matky“ rozumej západonemeckých politikov a političky podieľajúcich sa na koncipovaní
Základného zákona.
161 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 234.
162 RITTER, Gerhard A.: Über Deutschland, s. 45.
163 WEBER, Jürgen: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland , s. 28.
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nedostatky Weimarskej ústavy, ktoré umožnili, či nezabránili nástupu Hitlerovho totalitárneho
režimu k moci. Wolfgang Benz v tejto spojitosti konštatuje, že „zásadným spochybňovaním
hodnôt Weimarskej ústavy vylúčila Parlamentná rada zo Základného zákona každé poriadok
a funkciu ohrozujúce politické riziko.“ 164
Ernst Nolte, autor knihy Deutschland und der Kalte Krieg, menuje tri hlavné prvky, ktoré
zohrali pri vzniku Základného zákona rozhodujúcu úlohu. Ako prvý faktor spomína Nolte
antikomunizmus, ďalej je to revizionizmus a do tretice antifašizmus.165 Už počas zasadania
Parlamentnej rady sa všetci poslanci bez výnimky postavili proti zástupcom Komunistickej
strany Nemecka (KPD), ktorí sa svojím sociálnym a neskôr i nacionálnym akcentovaním snažili
zabrániť vzniku Spolkovej republiky a proces konštituovania Weststaatu označili za
„Spaltungswerk“.166 Antikomunistický charakter Základného zákona sa odrazil najmä v zakotvení
osobných práv a systému viacerých politických strán do ústavných článkov. Požiadavka
západonemeckých politikov o zmienke provizória Spolkovej republiky našla svoje miesto hneď
v preambuli a v článku 146. Hovorilo sa v nich o prechodnom období, pre ktoré bol Základný
zákon vytvorený a o najvyššom cieli štátu získať späť slobodu a jednotu Nemecka.167 Posledný
faktor, antifašistický, vychádzal z vôle ústavodarcov vytvoriť tzv. „wehrhafte und nicht krisenanfällige
Demokratie“,168 ktorá by mala schopnosť brániť seba samú a hneď v počiatkoch zlikvidovať
akékoľvek rodiace sa nedemokratické tendencie. Do Základného zákona sa to premietlo
v rôznych formách. V prvom rade boli odstránené prvky priamej demokracie ako ľudové
hlasovanie, či priama voľba hlavy štátu.169 Ústavodarci ďalej do ústavy zakotvili zriadenie
Spolkového útavného súdu, medzi ktorého kompetencie patrila aj možnosť zakázať
nedemokratické strany.170 V Základnom zákone došlo k oslabeniu funkcie hlavy štátu a jeho
kompetencie prešli čiastočne na kancelára a čiastočne na parlament. Každopádne však bola
posilnená funkcia predsedu vlády, a to okrem iného aj novým inštitútom „konstruktives

164

BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 233.
NOLTE, Ernst: Deutschland und der Kalte Krieg, Stuttgart 1985, s. 205-207.
166 Dielo, ktoré rozštiepi jednotu Nemecka. To sa KPD, ani Sovietskemu zväzu, nepozdávalo, pretože by tak stratili
možnosť ovplyvňovať dianie v západnom Nemecku. Tí chceli zachovať jednotu Nemecka, zatiaľ neutrálneho, ale
perspektívne sovietskeho.
167 NOLTE, Ernst: Deutschland und der Kalte Krieg, s. 208.
168 Obranyschopná a voči krízam odolná demokracia. In: BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 234.
169 V tomto bode sa odrazila už spomínaná nedôvera nemeckých ústavodarcov voči nemeckému ľudu.
170 Preto nebola KPD vyslovene v Základnom zákone zakázaná, ale toto rozhodnutie bolo prenechané Spolkovému
ústavnému súdu.
165

42

Lívia Antalová, UK FSV IMS

Roky 1945-1949 v znamení vzniku SRN:
rola západonemeckých politikov

Mißtrauensvotum“.171 Táto tendencia ku „Kanzlerdemokratie“,172 ako píše Wolfgang Benz, sa
odohrala za cenu oslabenia parlamentarizmu. Benz pokračuje v paradoxnom no pravdivom
konštatovaní, že „ochrana demokratického princípu bola vykúpená škrtmi na samotnom
demokratickom systéme.“

173

Všetky zmienené faktory- antikomunizmus, revizionizmus,

antifašizmus- vzišli na jednej strane z uvedomenia si zlyhania niektorých vo Weimarskej ústave
determinovaných princípov (a zo snáh o ich revidovanie) a na strane druhej z absencie iných
dôležitých prvkov (a zo snáh o ich včlenenie).
K otázke vplyvu okupačných mocností na nový Parlamentnou radou vypracovaný
ústavno-politický poriadok Základneho zákona, sa stručne vyjadruje Gerhard Ritter, keď
dochádza k záveru, že zhodnotenie tejto skutočnosti je veľmi zložité. Na jednej strane chceli
západní Spojenci navonok pôsobiť dojmom, že do ústavodarného procesu Nemcov nechcú
a nebudú príliš zasahovať, avšak už len stanovenie určitého povinného rámca vo Frankfurtských
dokumentoch vypovedá o ich vplyve. Ďalší tlak vyvíjali Spojenci v súvislosti s posilnením
federatívnych prvkov, a to hlavne v otázke financovania. Síce federatívne usporiadanie budúcej
Spolkovej republiky taktiež zodpovedalo predstavám západonemeckých politikov, a teda sa
nemôže javiť ako diktát zo strany Spojencov, boli to nakoniec Spojenci, ktorí určili mieru
uplatnenia federatívnych prvkov.174 Požiadavky Spojencov - federalizmus, druhá komora,
disponovanie s verejnými financiami vprospech jednotlivých krajín - to všetko boli priania
Spojencov, ktoré v menšej či väčšej miere našli zakotvenie v Základnom zákone. Ako tvrdí
Wolfgang Benz, boli to základné kamene budúceho vládneho systému Spolkovej republiky,
ktoré okupačné mocnosti presadili napriek častokrát silnému odporu západonemeckých
politikov. Benz ďalej pokračuje, že práve zákonodarné kompetencie medzi Spolkom
a spolkovými krajinami by vyzerali bez pôsobenia Spojencov úplne inak.175 V čom si však boli
Spojenci a západonemeckí navrhovatelia Bonnského Základného zákona za jedno, píše Gerhard
Ritter, bolo prianie vytvoriť demokraticko-parlamentný právny štát, ktorý sa dokáže postaviť na
odpor útokom ľavicovo- i pravicovo-extrémistických síl a bude chrániť slobodu spoločnosti
i jednotlivcov.176

171 Konštruktívne vyslovenie nedôvery: vyslovenie nedôvery poslancov kancelárovi spolu s navrhnutím nového
kandidáta.
172 V preklade: kancelárska demokracia.
173 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 234.
174 RITTER, Gerhard A.: Über Deutschland, s. 48.
175 BENZ, Wolfgang: Zwischen Hitler und Adenauer, s. 210.
176 RITTER, Gerhard A.: Über Deutschland, s. 48.
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Aby „Verfassungs- Väter und Mütter“ skutočne docielili želaného a do budúcnosti zabránili
funkčným poruchám demokraticko-parlamentného systému, vbudovali do Základného zákona
klauzuly o nezmeniteľnosti („Unveränderlichkeit“) jej jadra.177 Tak sa okrem včlenenia do ústavy
mali ľudské práva, ľudská dôstojnosť, slobodný a demokratický základ právneho poriadku178, či
federatívne členenie Spolkovej republiky navždy ocitnúť v ústave, ktorá sa paradoxne mala stať
len provizórnou. Wolfgang Benz na základe toho dochádza k presvedčeniu, že ustanovenia
Základného zákona mali za následok „pozoruhodnú stabilitu, ale v žiadnom prípade
provizórium Základného zákona“ pričom „principiálne spochybňovať ústavu z roku 1949“,
pokračuje Benz, „sa dodnes považuje za svätokrádež.“ 179

177

BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 235.
Rozumej demokratický a sociálny spolkový štát, právny štát, národná suverenita, deľba moci.
179 BENZ, Wolfgang: Von der Besatzungsherrschaft, s. 235.
178
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4. Záver
Je vskutku pozoruhodné, že západonemeckí politici nepodľahli v roku 1945 apatii
a nečinnosti a to napriek tomu, že nedisponovali rozhodovacími právomocami. Ich angažovanie
síce spočiatku spočívalo len v obyčajnom vykonávaní opatrení nariadených západnými
Spojencami, no postupne i vo formulovaní vlastných predstáv a v snahe o ich predostrenie
a presadenie u Spojencov a dokonca i vo svojvoľných, so Spojencami vopred nekonzultovaných
aktoch za účelom presadenia vlastných cieľov. Na základe analýzy udalostí bezprostredne
súvisiacich so vznikom Spolkovej republiky Nemecko dospievam k záveru, že rola
západonemeckých politikov v konštitutívnej fáze bola veľmi významná. V súvislosti s takýmto
konštatovaním však nemožno zároveň nespomenúť úlohu západných Spojencov. Som
presvedčená, že posúdenie jedného nie je bez súčasného zhodnotenia druhého možné. Je
nepopierateľnou skutočnosťou, že Spojenci boli disponentmi najvyššej moci a počas celého
konštitutívneho obdobia si nárokovali konečné rozhodovacie kompetencie. Tento fakt teoreticky
redukoval rozhodovací priestor západonemeckých politikov na minimum. Tí sa však aj za
daných okolností snažili presadiť vlastné predstavy, a to neustálym konfrontovaním
spojeneckých návrhov s vlastnými návrhmi. Naviac vnútronemecká diskusia ohľadne budúcnosti
Nemecka bola skutočne živá a Nemcom záležalo na tom, akým smerom sa Nemecko poberie
ďalej. Domnievam sa, že keby sa západonemeckí politici nepostavili zoči voči porážke a
neakceptovali štatút okupovaného národa a stiahli sa do ústrania, sami by sa pripravili
o možnosť, hoci i obmedzenú, konštruktívne sa podieľať na formotvornom procese budúcnosti
Nemecka.
Zatiaľ čo vznik Bizónie, uskutočnenie menovej reformy a hospodársky stabilizačná
pomoc v podobe Marshallovho plánu boli čisto spojenecké iniciatívy na ďalších udalostiach
možno pozorovať značné angažovanie západonemeckých politikov. Návrh na vytvorenie
západonemeckého štátu síce vzišiel oficiálne z radov Spojencov v podobe Frankfurtských
dokumentov, avšak podobné úvahy v tom čase existovali aj u západonemeckých politikov. Na
nemeckej strane ale jednoznačnosť tejto koncepcie oslabovala pochopiteľná obava
z definitívneho rozbitia jednoty Nemecka, a tak sa stal spojenecký návrh akýmsi popudom
k definitívnemu prikloneniu sa západonemeckých politikov k realizácii Weststaatu. Tak došlo
k naplneniu pôvodných predstáv najvyšších predstaviteľov dvoch najväčších politických strán
Kondrada Adenauera a Kurta Schumachera a teda k uprednostneniu slobody pred jednotou.
Zároveň však toto západonemecké rozhodnutie mala ospravedlniť Schumacherova teória
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magnetu, no v trošku v revidovanej forme. Pre východnú časť Nemecka sa nemala stať
Spolková republika atraktívnou kvôli Schumacherovmu socialistickému konceptu, ako to
pôvodne teória magnetu predpokladala, ale kvôli sociálno-trhovému programu Ludwiga Erharda
a s ním spojenému hospodárskemu zázraku. Nikto nemohol zaručiť, že teória magnetu bude
fungovať, avšak vidina ekonomického ozdravenia, odolnosti voči sovietskym expanzivným
snahám a možnosti získať právomoci aspoň nad jednou časťou Nemecka, presvedčili
západonemeckých politikov o správnosti ich konania.
V súvislosti s definovaním vzťahu Spojencov a západonemeckých politikov zastávam
názor, že zo strany Spojencov sa nejednalo o ultimatívnu politiku v plnom slova zmysle. Aspoň
nie od bodu zvratu v americkej, a teda západospojeneckej politiky voči porazenému Nemecku.
Spojenci síce stanovili svoj základný ideový rámec či smernice, do ktorých nesmeli Nemci
zasahovať, avšak presne nedefinovali prostriedky, ako mali byť dané ciele dosiahnuté. Nemci sa
tak mohli chytiť šance vypracovania „drobností“, podotýkam však, že veľmi podstatných
a kľúčových drobností, ako boli napríklad články Základného zákona. Západné mocnosti boli
prístupné k požiadavkám západonemeckých politikov, pokiaľ neohrozovali stanovený rámec.
Taktiež boli rozhodnuté prenechať istý formotvorný priestor aj samotným Nemcom
a západonemeckí politici sa ho svojím neustálym predkladaním vlastných alternatív
k spojeneckým plánom i usilovne domáhali. Je napríklad zaujímavé, ako Spojenci v konečnom
dôsledku zobrali na vedomie nemecké „výstrelky“, napríklad Erhardovo počínanie v otázke
hospodárskeho programu, či trvanie SPD na prijatí Základného zákona tak, ako bol vypracovaný
Parlamentnou radou. Som tej mienky, že západonemeckí politici dokázali v istých otázkach
Spojencov presvedčiť o opodstatnenosti svojich požiadaviek (napr. zahrnutie prvku provizória
do Základného zákona), a to i napriek tomu, že západonemeckí politici občas nerozpoznali
hranice, odkiaľ pokiaľ môžu so svojimi požiadavkami zájsť. Spojenci aj západonemeckí politici
však mali snahu dohodnúť sa a nedovoliť, aby došlo ku krachu ich spoločného záujmu menom
Weststaat.
Bližšie skúmajúc predstavy Spojencov a západonemeckých politikov dochádzam
k záveru, že nie vždy sa v nich jednalo o protichodné záujmy. Nielen u Spojencov ale aj
u západonemeckých politikov možno pozorovať silné protikomunistické naladenie a obavu zo
sovietskej expanzie ako aj úsilie eliminovať všetky skutočnosti, ktoré by bránili pevnému
zakotveniu demokracie a slobody. Západonemeckí politici pritom vychádzali z negatívnej
skúsenosti z Weimarskej republiky. V zásade však mali Spojenci a západní Nemci jeden spoločný
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cieľ, a to ten najvyšší: do budúcnosti Nemecku vytvoriť pevný základ pre stabilnú demokraciu
odolnú voči komunistickým vplyvom a rešpektujúcu slobodu jednotlivca.
V čom teda spočíva hlavný význam určenia rozsahu účasti nemeckých politikov na
tvarovaní politického usporiadania v povojnovom Nemecku? Pri odpovedi na túto otázku sa
musíme opäť vrátiť k širším súvislostiam, ktoré obklopovali budovanie Weststaatu a
v neposlednom rade ku kontextu Studenej vojny. Spojenecká okupácia môže byť chápaná ako
priamy výsledok nemeckej porážky v druhej svetovej vojne, ale idey ohľadom budúcnosti, ako aj
minulosti, hrali rovnako dôležitú úlohu. Jedným z jej hlavných cieľov bola demokratizácia
Nemecka, a to v kontraste k nedávnej nedemokratickej minulosti v Nemecku samom, ako aj
k mohutnejúcemu komunizmu na východe Európy. Popretie možnosti prispieť k tvarovaniu ich
vlastného štátu by ľahko vyústilo do nevôle zo strany Nemcov, ako aj spochybnilo legitimitu
samotných výsledkov tejto konštitutívnej fázy. Ak mali byť princípy demokracie charakteristické
pre buducnosť Nemecka, ich prvky (v menšom či väčšom rozsahu) nemohli chýbať ani počas
tvorby právnych a ekonomických základov tejto krajiny. Bez ohľadu na to, kto bol väčšinovým
autorom nemeckej ústavy, je dôležité, že súčasní Nemci sa s ňou plne stotožnili a nadobudli
pocit, že je ich dielom. Toto by nebolo možné bez aspoň čiastočnej účasti z ich strany. Len tak
sa Základný zákon mohol stať najváženejším a najrešpektovanejším dokumentom a v prípade,
keby tomu tak nebolo, by bola vážne spochybnená legitimita budúceho nemeckého štátu
a ohrozená bezpečnosť celého kontinentu.
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Zusammenfassung
In dem vorligenden Beitrag habe ich mich mit der unmittelbaren Geschichte
Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg befasst und mich zugleich bemüht, die Frage der
Rolle der westdeutschen Politiker an der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre
1949 zu beantworten. Da mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches im Mai
1945 die höchste stattliche Gewalt an die Alliierten übergegangen war, gaben die Alliierten
seitdem den Ton bei allen politischen, wirtschaftlichen und Verwaltungsentscheidungen des
Wiederaufbaus an. Deshalb ist die Rolle der westdeutschen Politiker nicht so eindeutig und ist
bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Zeitlich begrenzt sich der Beitrag auf die
Periode von 1945 bis 1949, in der die wichtigsten wirtschaftlichen und staatsrechtlichen
Entscheidungen bezüglich der künftigen Bundesrepublik getroffen wurden. In der Fachliteratur
spricht man vom „Zeitabschnitt der konstitutiven Anfangsphase“. Die Arbeit widmet sich den
komplizierten historischen Zuständen, Ereignissen und Prozessen dieser Periode, die zur
Gründung des deutschen Weststaats führten. Besonders der Anteil der westdeutschen Politiker
an einzelnen Ereignissen und an der Entstehung der Bundesrepublik soll hervorgehoben
werden.
Zu Beginn möchte ich auf die weltpolitische Lage aufmerksam machen, da die
Mißverständnisse zwischen den Nachkriegsrivalen USA und Sowjetunion in dieser Zeit
immerhäufiger wurden. Die Anfänge des Kalten Krieges zeigten sich auch für die Entwicklung
in Deutschland als entscheidend. Mit dem Ende des Weltkrieges befand sich die deutsche
Bevölkerung in schwerer Alltagsnot, was Unmut über die Politik zur Folge hatte. Auf der
anderen Seite gab es deutsche Politiker, die sich schon während des Krieges mit möglichen
Konzeptionen für die Nachkriegsentwicklung beschäftigten. Den deutschen Politikern nach
bestanden theoretisch drei Möglichkeiten: erstens, die so genannte „Brücken-Theorie“ oder
„Blockfreiheit“, die von Jakob Kaiser vertreten wurde. Sie ging von den historischen
Erfahrungen der deutschen Länder, eine Brücke zwischen Ost und West zu bilden, aus.
Zweitens, die von Konrad Adenauer und Kurt Schumacher mit fester Überzeugung vertretene
Westbindung. Zuletzt ergab sich auch die Möglichkeit einer Orientierung nach Osten. Diese
wurde von der Kommunistischen Partei Deutschlands vertreten. Durchgesetzt hat sich die
Orientierung am Westen, und damit war auch die Entscheidung zugunsten eines Weststaats
gefallen. Mit diesem Beschluß haben die westdeutschen Politiker nach langwieriger Diskussion
endgültig der Freiheit vor der Einheit den Vorzug gegeben.
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Die einzelne Ereignisse der konstitutiven Phase der Bundesrepublik teilte ich in zwei Gruppen
ein, je nach dem, ob sie entweder die wirtschaftliche oder staatsrechtliche Entwicklung der
künftigen Bundesrepublik geprägt haben. Allerdings hatten alle darin einen gemeinsamen
Nenner, dass sie den allmählichen Übergang zur Bundesrepublik zur Folge hatten. Die
Schaffung der Bizone und des Frankfurter Verwaltungsapparats, die Währungsreform sowie die
Wiederaufbaushilfe durch den Marshall-Plan waren Ereignisse, die von der alliierten Seite
initiiert und durchgesetzt wurden. Die westdeutschen Politiker waren daran kaum beteiligt. Diese
kamen erst mit der Wirtschaftsreform zum Zug, die von Ludwig Erhard gefordert und
schließlich

auch

durchgesetzt

wurde.

Die

Westdeutschen

waren

auch

an

der

Verfassungsgestaltung beträchtlich beteiligt. Obwohl sie einen Rahmen in Form der Frankfurter
Dokumente von den Westalliierten empfangen hatten, spielten die Deutschen eine
entscheidende Rolle in der Konkretisierung wichtiger Einzelheiten.
Nach der Erörterung einzelner Punkte zeigte sich, dass die Rolle der Besatzungsmächte
bei der Entstehung der Bundesrepublik entscheidend war. Jedoch sollte man an dieser Stelle
nicht vergessen, dass die Westalliierten den deutschen Vorstellungen Gehör schenkten,
allerdings nur unter der Bedingung, dass das Vorgebrachte nicht entscheidend von ihren
Vorstellungen abwich. Trotzdem gelange ich zur Überzeugung, dass sich die westdeutschen
Politiker durch ihre Unermüdlichkeit die westalliierten Pläne ständig mit eigenen Vorstellungen
zu konfrontieren, entscheidend an der Diskussion über die Zukunft Deutschlands und zugleich
an der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland beteiligt haben.

52

