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Anotace
Bakalářská práce Bahrův přínos k východní politice pojednává o tom, jak a čím ovlivnil
Egon Bahr východní politiku spolkové vlády Willyho Brandta, který byl kancléřem
Spolkové republiky Německo v letech 1969-1974. Ve svých projevech v 50. a 60.
letech Bahr formuloval mnohé myšlenky východní politiky. Jako vedoucí plánovacího
štábu

ministerstva

zahraničních

věcí

směřoval

myšlení

svých

podřízených

k východoevropským zemím a určoval způsob vytváření plánů, které se staly
podkladem pro zahraniční politiku Brandtovy vlády. Díky své hluboké zasvěcenosti do
problematiky a úzké spolupráci s Brandtem byl Egon Bahr schopen vést velmi složitá
jednání o smlouvách se Sovětským svazem a s NDR na počátku 70. let. Kromě toho se
osvědčil jako důvěryhodná osoba pro udržování tajných kontaktů s Washingtonem
i s Moskvou. Tato práce se snaží popsat a zhodnotit přínos Egona Bahra k východní
politice. Jejím cílem je zodpovězení následujících otázek: Do jaké míry a jak konkrétně
ovlivnil Egon Bahr východní politiku Brandtovy vlády? Čím byl Bahrův přístup
k východní politice specifický? Jaké myšlenky jsou Bahrovi přisuzovány a k jakým
krokům dal právě Bahr podnět? Jak Bahr přistupoval k jednáním se zeměmi východního
bloku? Nalezení odpovědí na tyto otázky by mělo ukázat, jak důležitou roli Bahr ve
východní politice sehrál, a zodpovědět hlavní otázku této práce: Stojí Egon Bahr ve
stínu Willyho Brandta oprávněně?

Annotation
The bachelor thesis Bahr’s contribution to the Ostpolitik treats with the
influence of Egon Bahr on the Ostpolitik of the Federal Cabinet of Willy Brandt, who
was the Chancellor of the Federal Republic of Germany in the period from 1969 to
1974. In his speeches in the 1950s and 1960s Bahr formulated many ideas of the
Ostpolitik. As a chief of the Planning Staff of the Ministry of Foreign Affairs Bahr led
the thinking of his subordinates towards East European countries and determined the
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way of the formation of plans that became the base of the foreign policy of the
government of Willy Brandt. Thanks to his profound erudition and close cooperation
with Brandt Egon Bahr was able to successfully negotiate the treaties with the Soviet
Union and with the German Democratic Republic at the beginning of the 1970s.
Furthermore he proved as a trustworthy person for keeping the secret contacts with
Washington and Moscow. This thesis attempts to describe and evaluate Egon Bahr’s
contribution to the Ostpolitik. Its main aim is to answer following questions: To what
extent and how specifically did Egon Bahr influence the Ostpolitik of the government
of Willy Brandt? What was specific to Bahr’s approach to the Ostpolitik? Which ideas
are ascribed to Bahr and which steps did he stimulate? How did Bahr approach to the
negotiations with the countries of the Eastern Bloc? Answers to these questions should
show how significant the role of Egon Bahr in the Ostpolitik was and it should respond
the main question of this thesis: Does Egon Bahr stand in the shadow of Willy Brandt
rightly?

Klíčová slova
Egon Bahr, Německo, východní politika, studená válka, uvolnění napětí, spolupráce
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1 Úvod

1.1 Stručná charakteristika tématu a cíl práce
Na počátku 70. let 20. století došlo za vlády sociálně-liberální koalice kancléře
Willyho Brandta k normalizaci vztahů mezi Spolkovou republikou Německo
a socialistickými státy střední a východní Evropy, což výrazně přispělo k uvolnění
napětí mezi Východem a Západem. Byl uzavřen komplex smluv, které položily základ
pro vzájemnou spolupráci a navázání diplomatických styků mezi Spolkovou republikou
a zeměmi východního bloku. Základním prvkem těchto smluv bylo zřeknutí se násilí
a respektování stávající politické situace v Evropě.
Pojem východní politika1 bývá takřka automaticky spojován se jménem Willyho
Brandta. Poněkud opomíjen přitom často zůstává přínos Brandtova poradce Egona
Bahra, který se podílel jak na na stanovení základních principů východní politiky, tak na
uvedení této politiky do praxe. Bývá označován za „konstruktéra východních smluv“.
Osobně vedl mimo jiné jednání se Sovětským svazem a s NDR. Proto se tato práce
zaměřuje na to, čím právě tento politik přispěl k východní politice Brandtovy vlády.
Egon Bahr se narodil roku 1922, dnes je mu 86 let. Jeho vliv na formování
východní politiky je v práci podrobně sledován již od roku 1956, kdy vstoupil do SPD.
V roce

1960

začal

Bahr

jako

vedoucí

tiskového

a

informačního

úřadu

západoberlínského senátu pracovat pro Willyho Brandta. Společně vytvořili základní
koncepci východní politiky. Za velké koalice v letech 1966-1969 byl Bahr Brandtovým
poradcem na ministerstvu zahraničních věcí a vedoucím tamního plánovacího štábu.
Vrcholu své kariéry dosáhl za vlády koalice SPD a FDP v letech 1969-1974. Ve funkci
státního tajemníka kancléřského úřadu tehdy osobně vedl přípravné konzultace se

1

Pojmem „východní politika“ je v této práci myšlena „nová východní politika“ SRN vůči zemím
východního bloku spojovaná s vládou kancléře Brandta v letech 1969-1974. Někteří historici se
domnívají, že začala již v roce 1955 cestou kancléře Adenauera do Moskvy, kde navázal diplomatické
styky se SSSR. Častěji jsou její počátky hledány na přelomu 50. a 60. let, kdy se mezi západoněmeckými
politiky začal šířit názor, že je třeba dosavadní politiku vůči východoevropským zemím změnit.
Brandtova vláda se výslovně odvolávala na mírovou nótu kancléře Erharda z března 1966 a na vládní
prohlášení kancléře Kiesingera z prosince téhož roku. Pojem „východní politika“ se však (nejen ve
spojitosti s německou zahraniční politikou) používá také pro vztahy k východní Evropě jako takové.
Proto se s ním můžeme setkat např. v souvislosti se zahraniční politikou Bismarcka, císařského Německa,
výmarské republiky nebo Hitlera. V takovém významu však pojem „východní politika“ v této práci
používán není.

-7-

Bakalářská práce

Bahrův přínos k východní politice

Sovětským svazem, jejichž výsledek je znám jako tzv. Bahrův dokument, a podílel se na
formulování textu moskevské smlouvy uzavřené v roce 1970. Výrazně ovlivnil také
Dohodu čtyř mocností o Berlíně z roku 1971. O rok později spolu se státním
tajemníkem NDR Michaelem Kohlem dojednal a již jako spolkový ministr pro zvláštní
úkoly podepsal, Smlouvu o základech vztahů mezi SRN a NDR. Z ministerského postu
Bahr odstoupil spolu s Brandtem při Guillaumově aféře v roce 1974 - tímto rokem proto
podrobný rozbor Bahrova přínosu k východní politice v této práci končí. Stručně je však
zmíněn i odraz východní politiky v jeho dalším pracovním životě.
Práce se věnuje výhradně Egonu Bahrovi. Nerozebírá podrobně obsah
východních smluv ani tehdejší zahraničněpolitickou situaci. Činnost dalších
západoněmeckých politiků a diplomatů, vnitropolitické dění ve Spolkové republice
i postoje a zájmy dalších zemí zahrnuje pouze do té míry, do jaké je to nezbytné pro
pochopení Bahrova přístupu a přínosu k východní politice.
Téma této práce se nachází na pomezí dějin mezinárodních vztahů a dějin
diplomacie, přičemž si obsah práce explicitně nežádá přiřazení k jedné z těchto
disciplin. Jedná se o empirickou stať založenou na analýze historických pramenů.
První část práce se zabývá formováním názorů Egona Bahra a druhá jeho
působením ve funkci vedoucího tiskové kanceláře západoberlínského senátu, s důrazem
na projev Sbližováním ke změně2 a na rukopis Co teď?3 Další část se věnuje Bahrovi
jako vedoucímu plánovacího štábu ministerstva zahraničních věcí za velké koalice.
Hlavní, čtvrtá část práce, je zaměřena na Bahrovu činnost v době Brandtova kancléřství
– v samostatných podkapitolách je rozebrán Bahrův výkon při utváření moskevské
smlouvy, Dohody čtyř mocností o Berlíně, tranzitní dohody a dopravní smlouvy
i Smlouvy o zásadách vztahů mezi SRN a NDR. Pátá část je věnována následné kariéře
Egona Bahra a poslední, šestá část rozdílným názorům Bahrových současníků na jeho
práci.
Cílem této práce je zhodnotit přínos Egona Bahra k východní politice na základě
následujících čtyř otázek: Do jaké míry a jak konkrétně ovlivnil Egon Bahr východní
politiku Brandtovy vlády? Čím byl Bahrův přístup k východní politice specifický? Jaké
myšlenky jsou Bahrovi přisuzovány a k jakým krokům dal právě Bahr podnět? Jak Bahr
přistupoval k jednáním se zeměmi východního bloku? Nalezení odpovědí na ně by mělo

2

Tento název, německy Wandel durch Annäherung, vymyslel na základě Bahrem připraveného textu jeho
zástupce Rudolf Kettlein. – BAHR, Egon: Zu meiner Zeit. München: Blessing, 1996.
3
Německé znění tohoto názvu je Was nun?
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ukázat, jak důležitou roli Bahr ve východní politice sehrál, a zodpovědět hlavní otázku
této práce: Stojí Egon Bahr ve stínu Willyho Brandta oprávněně?

1.2 Zhodnocení odborné literatury a pramenů
Téma východní politiky není v české odborné literatuře dostatečně zpracované,
jedinou česky psanou publikací zabývající se touto látkou je Východní politika
Brandtovy vlády v letech 1969-1974 od Jaroslavy Plškové.4 O Egonu Bahrovi v ní však
najdeme pouze základní informace.
Německá odborná literatura se naopak východní politikou i jednotlivými jejími
aktéry zabývá velmi podrobně. Základní monografií, o niž se tato práce opírá, je kniha
Egon Bahr und die deutsche Frage od Andrease Vogtmeiera,5 který jakožto vědecký
pracovník Archivu sociální demokracie nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v Bonnu
uspořádal depozitum Egona Bahra. Měl tak k dispozici nejen jeho veřejné projevy, ale
i interní poznámky, plány, protokoly důvěrného charakteru, dopisy a soukromé zápisky.
Jedná se o velmi pečlivě zpracovanou, rozsáhlou studii, která se snaží zachytit práci
Egona Bahra v kontextu německé zahraniční i vnitřní politiky a zohledňovat také
Bahrovy vnitřní pohnutky a motivace.
Další informace najdeme v publikacích, zabývajících se východní politikou jako
takovou. Jsou jimi například studie Neue Ostpolitik od Petera Bendera,6 Bahrova přítele,
který byl a je zastáncem východní politiky. Tuto studii tedy nelze považovat za zcela
objektivní. Vyvažuje ji však kritická práce Die Ostpolitik der SPD Manfreda Uschnera,7
bývalého nacionalisticky smýšlejícího člena SED, který působil v diplomatických
službách NDR. O názorech opozice nás informuje kniha CDU/CSU und Vertragspolitik
der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1969-1975, jejímž autorem je Michael

4

PLŠKOVÁ, Jaroslava: Východní politika Brandtovy vlády v letech 1969-1974. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů, 1999.
5
VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage – Zur Entwicklung
der sozialdemokratischen Ost- und Deutschlandpolitik vom Kriegsende bis zur Vereinigung. Bonn:
J. H. W. Dietz, 1996.
6
BENDER, Peter: Neue Ostpolitik – Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag. München: Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1989.
7
USCHNER, Manfred: Die Ostpolitik der SPD – Sieg und Niederlage einer Strategie. Berlin: Dietz,
1991.
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Lemke.8 Americký pohled na východní politiku zastupují díla The Emergence of
Détente in Europe9 a American détente and German Ostpolitik, 1969 – 1972,10
francouzský zase studie Der unstete Nachbar.11
Při psaní této práce jsem využila také díla, která se zabývají dějinami Německa
a jeho zahraniční politiky obecně. Jedná se o knihy Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland renomovaných německých historiků Wernera Linka, Karla Dietricha
Brachera a Wolfganga Jägera,12 Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung
und Selbstbehauptung 1945-2000 Helgy Haftendornové, uznávané odbornice na
zahraniční a bezpečnostní politiku 2. poloviny 20. století,13 a Die Außenpolitik der
Bundesrepublik Deutschland Stephana Bierlinga.14
Velmi důležitým zdrojem podkladů pro tuto práci byly primární prameny, a to
především záznamy rozhovorů Egona Bahra se sovětskými politiky a s představiteli
NDR a Bahrovy návrhy a hlášení kancléři Brandtovi či ministrovi zahraničních věcí
Scheelovi.
Nejvíce záznamů o činnosti Egona Bahra najdeme v mnohasvazkových edicích
dokumentů Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland15
a Dokumente zur Deutschlandpolitik.16 Přínosné jsou také edice Dokumentation zur
Deutschlandfrage in Verbindung mit der Ostpolitik,17 Dokumente des geteilten
Deutschland18 a různá souborná vydání vybraných projevů a dokumentů Egona Bahra.19

8

LEMKE, Michael: CDU/CSU und Vertragspolitik der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 19691975 - Kontinuität und Wandel christdemokratischer Ost- und Deutschlandpolitik. Saarbrücken-Scheidt:
Daader, 1992.
9
HOFMANN, Arne: The Emergence of Détente in Europe – Brandt, Kennedy and the Formation of
Ostpolitik. London: Routledge, 2007.
10
GEYER, David C., SCHAEFER, Bernd (Hrsg.): American détente and German Ostpolitik, 19691972.Washington: German Historical Institute, 2004.
11
WILKENS, Andreas: Der unstete Nachbar – Frankreich, die deutsche Ostpolitik und die Berliner VierMächte-Verhandlungen 1969-1974. München: Oldenbourg, 1990.
12
LINK, Werner, BRACHER, Karl Dietrich, JÄGER, Wolfgang: Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Band 5/1, Republik im Wandel: 1969-1974: die Ära Brandt. Stuttgart: Deutsche VerlagsAnstalt, 1986.; LINK, Werner, JÄGER, Wolfgang: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band
5/2, Republik im Wandel: 1974-1982: die Ära Schmidt. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1987.
13
HAFTENDORN, Helga: Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung
1945-2000. Stuttgart, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001.
14
BIERLING, Stephan: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland – Normen, Akteure,
Entscheidungen. München: Oldenbourg, 2005.
15
Institut für Zeitgeschichte: Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland (dále jako
AAPD). München: Oldenburg.
16
Dokumente zur Deutschlandpolitik. Frankfurt am Main: Metzner.
17
SIEGLER, Heinrich von (Hrsg.): Dokumentation zur Deutschlandfrage in Verbindung mit der
Ostpolitik. Bonn: Siegler, 1975.
18
MÜNCH, Ingo von (Hrsg.): Dokumente des geteilten Deutschland – Quellentexte zur Rechtslage des
Deutschen Reiches, der BRD und der DDR. Stuttgart: Kröner.
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Názory Bahra i jeho kolegů a informace o neoficiálních setkáních nalezneme
v autobiografiích. Egon Bahr vydal své obsáhlé paměti pod názvem Zu meiner Zeit.20
Willy Brandt napsal autobiografické knihy Erinnerungen21 a People and politics.22
Henry Kissinger se o Bahrovi zmiňuje v pamětech Bouřlivé roky23 a Roky v Bílém
domě,24 Andrej Gromyko v prvním dílu dvoudílných zápisků Pamjatnoje.25
O spolupráci s Bahrem píší i diplomaté Paul Frank26 a Joachim Peckert.27 Zajímavé
údaje pro tuto práci poskytly také knižně vydané rozhovory s Egonem Bahrem,28
záznamy diskusí politiků apod.29 Všechny tyto zdroje je však nutné přijímat s kritickým
odstupem, protože obsahují subjektivní hodnocení.
Některé projevy a přednášky Egona Bahra jsou k dispozici na webových
stránkách Archivu nebo Knihovny Friedrich-Ebert-Stiftung, nadace úzce spolupracující
s SPD, která sídlí v Bonnu.30 Odborná periodika se o Bahrovi bohužel téměř nezmiňují,
v nejlepším případě v nich najdeme základní údaje typu „Bahr byl blízkým poradcem
Willyho Brandta“. V současnosti se Bahr často vyjadřuje k aktuálnímu dění na
stránkách německého tisku, to však v této práci zaměřené na jeho přínos k východní
19

MÜNKEL, Daniela (Hrsg.): Deutschland im Blick – Egon Bahr zum 85. Geburtstag. Berlin: Vorwärts,
2007.; BAHR, Egon: Sicherheit für und vor Deutschland – vom Wandel durch Annäherung zur
Europäischen Sicherheitsgemeinschaft. München: Hanser, 1991.; BAHR, Egon: Willy Brandts
europäische Außenpolitik – Vortrag von Egon Bahr am 9. Oktober 1998 im Rathaus Schöneberg zu
Berlin. Berlin: Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, 1999.
20
BAHR, Egon: Zu meiner Zeit. München: Blessing, 1996.
21
BRANDT, Willy: Erinnerungen. Frankfurt am Main: Propylen, Zürich: Frernczy, 1989.
22
BRANDT, Willy: People and politics – the years 1960-1975. London: William Collins; Boston: Little,
Brown, 1978.
23
KISSINGER, Henry: Bouřlivé roky. Praha: BB art, 2004.
24
KISSINGER, Henry: Roky v Bílém domě. Praha: BB art, 2006.
25
GROMYKO, Andrej Andrejevič: Pamjatnoje – Kniga pervaja. Moskva: Politizdat, 1988.
26
FRANK, Paul: Entschlüsselte Botschaft – Ein Diplomat macht Inventur. München, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1985.
27
PECKERT, Joachim: Zeitwende zum Frieden – Ostpolitik miterlebt und mitgestaltet. Herford: Busse
Seewald, 1990.
28
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- 11 -

Bakalářská práce

Bahrův přínos k východní politice

politice nelze využít. Na několik dotazů mi Egon Bahr ochotně odpověděl v dopise
z 18. ledna 2008. Další zdroje, uvedené v seznamu použitých pramenů a literatury, jsem
v této práci využila pouze okrajově.
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2 Formování názorů Egona Bahra
Egon Bahr se narodil 18. března 1922 v durynském Treffurtu. V roce 1938 byl
jeho otec, povoláním učitel, postaven před volbu, zda se vzdá své práce nebo manželky
židovského původu.31 Rozhodl se přesídlit i se svou ženou a synem do Berlína a najít si
místo v nějakém průmyslovém závodě.32 S Hitlerovou rozpínavou politikou mladý
Egon Bahr na rozdíl od svého otce33 v podstatě souhlasil a ani vypuknutí války mu
zpočátku nepřipadalo nijak strašné – vždyť se „uvnitř žilo a venku krátce, hrdinně
a úspěšně bojovalo“.34 Roku 1940 odmaturoval na jednom z berlínských gymnázií.
Studovat hudbu, jak si přál,35 kvůli svému původu nemohl, proto se vyučil
průmyslovým obchodníkem. V roce 1942 se dobrovolně přihlásil k letectvu, aby
předešel předvolání k pozemnímu vojsku.36 Absolvoval roční výcvik a stal se
důstojníkem. Sloužil v Belgii a ve Francii. Kvůli židovskému původu však byl
suspendován a začátkem srpna 1944 poslán na práci do závodu Rheinmetall Borsig
v Berlíně. Díky tomu, že na vlastní kůži poznal válečné útrapy, se Bahr stal zarytým
odpůrcem války, jakožto způsobu řešení sporů mezi státy.
Těsně po válce záleželo na vzdělání méně než na vůli a spolehlivosti. Egonu
Bahrovi se hodilo, že měl stylistické nadání a od otce odkoukal těsnopis. Zážitek války
v něm vyvolal především potřebu angažovat se ve veřejných záležitostech.37 A tak se
stal novinářem. Psal nejdříve krátce během léta 1945 pro deník Berliner Zeitung,
vycházející pod sovětským dohledem. Zde dal sám výpověď, když po něm začali
požadovat vstup do komunistické strany.38 Poté pracoval pro Američany kontrolované
noviny Allgemeine Zeitung, z nichž se zanedlouho vyvinuly Neue Zeitung, jejichž
berlínskou redakci Bahr vedl. Koncem roku 1948 vybudoval

v Hamburku

severoněmeckou redakci deníku Tagesspiegel. Od podzimu 1950 pak pracoval devět

31

Bahrova babička z matčiny strany byla Židovka.
MÜNKEL, Daniela (Hrsg.): Deutschland im Blick..., s. 10.
33
CRAMER, Dettmar: Gefragt - Egon Bahr..., s. 10.
34
BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 20.
35
GAUS, Günter: Zur Person..., s. 108.
36
BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 20.
37
GAUS, Günter: Zur Person..., s. 111.
38
CRAMER, Dettmar: Gefragt: Egon Bahr..., s. 22.
32
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a půl roku pro RIAS39 jako vedoucí bonnského studia a mezitím ještě rok mezi lety
1953 a 1954 jako šéfredaktor.
Formování Bahrových politických postojů ovlivnili především Jakob Kaiser
a Kurt Schumacher, politici, pro které bylo sjednocení důležitější než západní integrace.
Kaiser40 chtěl stejně jako Bahr, aby bylo Německo co nejdříve sjednoceno a stalo se
jakýmsi mostem mezi Východem a Západem.41 Hlavně kvůli němu by se Bahr, jak sám
říká, stal členem CDU, kdyby se byl tehdy chtěl spojit s nějakou politickou stranou.42
Do čela CDU se však dostal Konrad Adenauer,43 který upřednostňoval vazby na
západní mocnosti a integraci do západoevropských struktur před otázkou sjednocení
Německa, což se zcela rozcházelo s Bahrovými názory. Na přelomu 40. a 50. let se
proto Bahr přiklonil k Schumacherem44 vedené SPD, protože to pro něj byla „strana
sjednocení“.45 Ještě na počátku 50. let Bahr ale věřil, že politika síly povede k brzkému
sjednocení Německa. Teprve po získání suverenity a vstupu Německa do NATO v roce
1955 u něj převážil názor, že politika síly a západní integrace prostředkem ke
sjednocení nejsou.46 Se Schumacherem sdílel Bahr přesvědčení o důležitosti jednoty
Německa, antikomunistický postoj a touhu po právu Němců na sebeurčení
a suverenitu.47 Bahr se chtěl stát členem SPD už na začátku 50. let, ale právě
Schumacher mu doporučil zůstat mimo stranu s tím, že jako rozhlasový komentátor
poslouží věci lépe, když nebude se sociálními demokraty přímo spojován.48
Už jako novinář se Bahr soustřeďoval na zahraničněpolitická témata a především
na otázku rozděleného Německa a jeho postavení v Evropě. Klíčovým zážitkem pro něj
bylo vysílání informací o nepokojích v NDR v půli června 1953, tedy v době, kdy
působil jako šéfredaktor RIAS. Stanice tehdy několikrát odvysílala jako informaci
požadavky stávkujících, ale po třech hodinách to Američané zakázali, protože nechtěli

39

RIAS byla rozhlasová stanice se sídlem v Západním Berlíně, kontrolovaná americkými okupačními
úřady.
40
Jakob Kaiser (1888-1961) byl v prvních poválečných letech předsedou CDU v sovětské okupační zóně
a v Berlíně.
41
BAHR, Egon: Was wird aus den Deutschen?..., s. 34.
42
GAUS, Günter: Zur Person..., s. 111.
43
Konrd Adenauer (1876-1967) byl předsedou CDU v britské okupační zóně. V roce 1949 se stal
předsedou frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu a jako kandidát těchto stran byl zvolen spolkovým
kancléřem.
44
Kurt Schumacher (1895-1952) byl v letech 1946-1952 předsedou SPD.
45
HÜBSCH, Reinhard (Hrsg.): Hört die Signale!..., s. 64.
46
VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage..., s. 44-45.
47
MÜNKEL, Daniela (Hrsg.): Deutschland im Blick..., s. 12.
48
BAHR, Egon: Die SPD und ihre deutschlandpolititschen koncepte in den 50er und 60er Jahren. In:
HÜBSCH, Reinhard (Hrsg.): Hört die Signale!..., s. 65.
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riskovat válku.49 Když byl následující den, 17. června 1953, v NDR vyhlášen výjimečný
stav, vyzýval už RIAS k uposlechnutí, aby nedošlo ke krveprolití.50 Později se ukázalo,
že se právě díky onomu zveřejnění požadavků stávkujících v rozhlase povstání rozšířilo
z Berlína do dalších měst NDR, ze strany RIAS to však nebyl úmyslný tah.51 Potlačení
nepokojů sovětskými vojenskými jednotkami v NDR roku 1953, stejně jako později
v roce 1956 v Maďarsku a 1968 v Československu, podle Bahra ukázalo, že NDR nelze
vymanit ze sféry vlivu Sovětského svazu násilím ani zevnitř, ani zvenčí.52
Počátkem roku 1954 se v Berlíně konala konference ministrů zahraničních věcí
čtyř mocností. Tehdy Egon Bahr sepsal svůj první návrh, jak by mohlo být Německo
sjednoceno,53 a předal ho svému švédskému kolegovi k rozšíření.54 Tento první plán se
však nesetkal s odezvou a upadl v zapomnění.
Po smrti Kurta Schumachera chyběl SPD silný vůdce a naděje strany na úspěch
v blížících se volbách roku 1957 byly mizivé. Egon Bahr chtěl mít možnost ovlivnit
vývoj ve straně, a proto do ní v listopadu 1956 vstoupil.55 Pro své postoje a názory na
německou otázku se stal členem berlínské frakce a na stranické legitimaci měl
uvedenou berlínskou adresu, přestože tou dobou žil a pracoval v Bonnu. Již při svém
prvním veřejném vystoupení na stranickém zasedání v Berlíně-Zehlendorfu v březnu
1957 Bahr vyložil, jak by si představoval zahraniční politiku SPD. Svůj příspěvek
nazval Vítězství rozumu.56 Klíčovým tématem byla německá otázka. Bahr prohlásil, že
by „se evropská politika SPD měla stále starat o to, aby se pro skutečné odstranění
západních hranic nezapomínalo na odstranění hranic mezi zónami“.57 Zároveň ale
zdůraznil: „Bez opory a bez přátelství našich západních sousedů (...) se nedá dělat
vůbec žádná německá zahraniční politika, která by nebyla koketováním se
sebevraždou.“58 NATO chápal Bahr jako nástroj německé bezpečnosti, který by měl být
časem nahrazen kolektivním bezpečnostním systémem, zahrnujícím i země východního
49

BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 78.
Tamtéž, s. 79.
51
CRAMER, Dettmar: Gefragt: Egon Bahr..., s. 34.
52
GEYER, David C., SCHAEFER, Bernd (eds.): American détente..., s. 137.
53
Německo mělo podle tohoto plánu při svém sjednocení podepsat smlouvu se čtyřmi okupačními
mocnostmi a se svými sousedy, na základě které by všichni automaticky bránili útoku jednoho z nich na
jiného zúčastněného.
54
BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 84.
55
BAHR, Egon: Was wird aus den Deutschen?..., s. 38.
56
Německý název Bahrova projevu je Sieg der Vernunft.
57
Sieg der Vernunft – Rede vor der 1. Kreisdelegiertenversammlung der Wahlperiode 1957/58 des
Kreises Zehlendorf der SPD, Berlin, 23. 5. 1957. In: MÜNKEL, Daniela (Hrsg.): Deutschland im Blick...,
s. 53.
58
Tamtéž, s. 59.
50
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bloku. Důležitější než NATO jako takové byla podle něj pro Spolkovou republiku
americká garance její bezpečnosti, proto považoval NATO za nahraditelné jiným
bezpečnostním

systémem,

jenž

by

tuto

garanci

obsahoval.

Kolektivnímu

bezpečnostnímu systému dával Bahr přednost, protože by zrušením NATO a Varšavské
smlouvy (a tím i otupením antagonismu mezi Východem a Západem) nabízel šanci
sjednotit Německo.59
Jako zpravodaj měl Egon Bahr také možnost procestovat v druhé polovině
50. let Afriku. Několik měsíců pracoval na velvyslanectví v Ghaně. Po návratu mu
úřadující starosta Západního Berlína Willy Brandt nabídl místo vedoucího tiskového
a informačního úřadu západoberlínského senátu, na které Bahr 1. února 1960 nastoupil.

3 Vedoucí tiskové kanceláře západoberlínského senátu
Jako šéf tiskové kanceláře senátu už Egon Bahr nemohl vyjadřovat své mínění
tak svobodně jako komentátor. Oznámení senátu musela být spolehlivá a závazná.
Tiskový mluvčí musel být vždy dobře informován, proto patřil mezi nejbližší
spolupracovníky a poradce Willyho Brandta. Díky své pozici získal Bahr k Brandtovi
přímý přístup, a to kdykoli. Bylo nezbytné, aby se Brandt mohl na Bahrovy referáty,
analýzy a návrhy zcela spolehnout a nehrozila mu blamáž. Při přípravě návrhů
prohlášení a projevů svého nadřízeného, poznal Bahr brzy jeho styl uvažování, cíle,
přání i obavy.60 Pozvolna se mezi nimi vyvinul zvláštní vztah, kdy jim k porozumění si
stačily jen načaté věty, slova či pohledy.61 To, že Bahr dokázal předem odhadnout
Brandtovu reakci a někdy si i troufal za něj odpovídat, aniž by to s ním předem
konzultoval, se později ukázalo a osvědčilo při vyjednávání východních smluv. Pro
umění „mlžit“ a „vše naznačit, ale přece se přesnému výkladu vyhnout“ dali novináři
Bahrovi přezdívku „Tricky Egon“.62
Stavba berlínské zdi v roce 1961 a chabá reakce západních mocností na ni jasně
ukázaly, že si Sověti ve svém sektoru mohou dělat, co chtějí, a že Západ je ochotný
59

Tamtéž, s. 55, 62.
BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 120.
61
Tamtéž, 121.
62
Slovo „tricky“ lze překládat jako mazaný, ale také jako lstivý či ošidný. Přezdívka nebyla původně
myšlena zle, teprve později ji Bahrovi odpůrci využili k označování Bahra za falešného. - STÜRMER,
Michael: Egon Bahr. In: Reden über das eigene Land - Deutschland. Band 6. München: Bertelsmann,
1989. s. 96.
60
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garantovat pouze životaschopnost Západního Berlína. Mocnosti i spolková vláda
respektovaly stávající stav. Pro Bahra to znamenalo konec iluzí o politice síly, poučení
o realitě a poznatek, že Němci sami musí začít být aktivní, chtějí-li na situaci něco
změnit.63 Právě zkušenostmi nasbíranými v této době podle Bahra začala nová východní
politika.64

3.1 Sbližováním ke změně
V říjnu 1962 přednášel Brandt na Harvardu. Jeho projev se jmenoval
Koexistence – nutnost odvážného činu.65 Pojednával především o dopadech konfliktu
mezi Východem a Západem na Berlín a nabádal k usilování o ulehčení života lidem
žijícím v tomto rozděleném městě.66 15. července 1963 přednášeli Brandt i Bahr na
Evangelické akademii v Tutzingu. Brandtova řeč Pomyslím-li na Německo…67 byla
obecnější. V první části se Brandt věnoval vnitřní a v druhé zahraniční politice. Jednou
z hlavních myšlenek projevu bylo, že je třeba neustrnout a začít se na základě stávající
politiky vůči Západu více starat o své zájmy na Východě.68 Návrh této řeči vypracoval
právě Bahr a za zmínku jistě stojí poznámka k tomuto konceptu z 18. dubna 1963:
„Mohlo by být prospěšné, kdyby zvláště brizantní věci nebyly řečeny Vámi. Mé téma
by mohlo být pojato tak, že by bylo doplněním Vaší přednášky.“69
Bahrův projev Sbližováním ke změně obsahuje myšlenky a předpoklady, z nichž
Bahr vycházel i v pozdějších letech - například domněnku, že sjednocení Německa
nelze dosáhnout „proti Sovětskému svazu ani bez něj“.70 Názor, že násilná změna
režimu v NDR není myslitelná vyjádřil mimo jiné později nesčetněkrát citovanými
slovy: „Vidím pouze úzkou cestu ulehčení lidem v tak homeopatických dávkách, že
nevznikne nebezpečí revolučního obratu, které by nutně vyvolalo sovětský zásah

63

BAHR, Egon: Die SPD und ihre deutschlandpolititschen koncepte..., s. 68.
Cit. podle: VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage..., s. 55.
65
Německy tento název zní Koexistenz – Zwang zum Wagnis.
66
Aus einem Vortrag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Brandt, in der Harvard-Universität in
Cambridge, 2.10.1962. In: NATHAN, Hannelore (Hrsg.): Dokumente zur Deutschlandpolitik. 4. Reihe,
Band 8, 2. Halbband. Frankfurt am Main: Metzner, 1977. s. 1151-1155.
67
V němčině zní tento název Denk ich an Deutschland ...
68
Vortrag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Brandt, in der Evangelischen Akademie Tutzing,
15. 7. 1963. In: BIEWER, Gisela, WERNER, John (Hrsg.): Dokumente zur Deutschlandpolitik. 4. Reihe,
Band 9, 2. Halbband. Frankfurt am Main: Metzner, 1978. s. 565-571.
69
Cit. podle: VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage..., s. 61.
70
BAHR, Egon: Wandel durch Annäherung...
64
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v sovětském zájmu.“71 Kennedyho Strategii míru,72 na niž se odvolává, chápe Bahr jako
pokus o překonání statutu quo tím, že ho nejdříve nebudeme měnit.73 Možné budoucí
sjednocení Německa nevidí jako jednorázový akt, ale jako „proces mnoha kroků
a mnoha zastávek“.74 Klíčová závěrečná pasáž, která dala celému projevu název, říká
zhruba toto: Jestliže je postavení berlínské zdi projevem slabosti a strachu
komunistického režimu v NDR, pak bychom měli jeho obavy zmírnit natolik, aby bylo
možné zeď alespoň částečně zprůchodnit - to je politika skrytá v označení Sbližováním
ke změně.75
Bahrova řeč vyvolala vzrušenou debatu a dost velký odpor nejen mezi opozicí,
ale i v řadách SPD. Herbert Wehner76 ji označil za pošetilost a holý nesmysl.77
Berlínská SPD se od projevu distancovala vyjádřením, že se jedná o Bahrův soukromý
názor.78 Politici a příznivci opoziční CDU/CSU Bahrovy představy zcela odmítli. Pro ně
v boji proti komunismu přicházelo v úvahu jen vítězství nebo porážka, proto jakékoli
jednání (natožpak sbližování) s Východem zavrhovali.79 Na projev reagovali také
politici NDR. Ministr zahraničních věcí Otto Winzer prohlásil Bahrem navrhovaný
přístup k NDR za jakousi „agresi v rukavičkách“.80 Tak bouřlivá reakce příznivce
navrhovaných změn překvapila a zklamala. Podle Bahra projev neobsahoval nic zcela
nového, spíše konkretizoval věci, které již předtím zmínil Brandt.81 Ten ostatně
Bahrovu řeč předem četl a nic proti jejímu obsahu nenamítal, přestože se trochu obával,
že by formulace Sbližováním ke změně mohla vést k nedorozumění.82 Během oné
vzrušené výměny názorů se Brandt za Bahra postavil a veřejně prohlásil, že souhlasil
s tím, aby „byly tyto myšlenky předloženy k diskusi“.83 Bahr je přesvědčen, že kdyby

71

Tamtéž.
V červnu 1963 pronesl americký prezident Kennedy slavnou řeč Strategie míru, v níž nabádal k mírové
koexistenci států Východu a Západu.
73
BAHR, Egon: Wandel durch Annäherung...
74
Tamtéž.
75
Tamtéž.
76
Herbert Wehner (1906-1990) byl tou dobou mimo jiné spolkovým místopředsedou SPD a předsedou
výboru Spolkového sněmu pro celoněmecké a berlínské otázky.
77
Použil přitom vtipnou, do češtiny nepřeložitelnou slovní hříčku Ba(h)rer Unsinn. – Cit. podle: BAHR,
Egon: Zu meiner Zeit..., s. 158.
78
Tamtéž.
79
VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage..., s. 64.
80
Přesný německý výraz je „Aggression auf Filzlatschen“, tedy „agrese v přezůvkách“. – BOCK,
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nad ním Brandt tehdy nedržel ochrannou ruku, byl by to nejspíš konec jeho politické
kariéry.84
Celou kauzu Bahr zpětně okomentoval slovy: „Když je tabu v hlavě zlomeno,
nejeví se už po nějakém čase jako tabu, nýbrž nabude charakteru něčeho banálního.
Teprve když se [taková věc] (…) vysloví a vyvolá zuřivou a rozhořčenou odezvu,
všimne si člověk, že pro veřejnost to tabu ještě stále žije.“85 Bahr i Brandt se tak poučili,
že je třeba na veřejnosti vystupovat obezřetněji. Samotný pojem Sbližováním ke změně
se stal jakýmsi krédem nejen Bahra, ale celé východní a německé politiky, v níž se
Bahrova koncepce nakonec přece jen prosadila.
Prvním hmatatelným počinem východní politiky byly úmluvy o propustkách,
jejichž dojednání se Bahr aktivně účastnil, i když spíše v pozadí. Uzavření Protokolu
o propustkách86 otestovalo principy formující se východní politiky a ukázalo, že drobná
praktická opatření jsou možná i bez politického a právního uznání NDR. Během jednání
byl Bahr k dispozici vedoucímu delegace západoberlínského senátu Horstu Korberovi
pro okamžité porady v případě nejasností. Podařilo se mu vymyslet elegantní řešení
problému, jak nazvat NDR, když použití jejího oficiálního názvu by mohlo být
vykládáno jako uznání NDR Spolkovou republikou a naopak jmenování jinak běžně
užívaného výrazu „zóna“ by bylo chápáno jako diskriminace. Jako pro obě strany
přijatelné označení se i do budoucna ujal výraz „druhá strana“.87 Podobně se podařilo
vybruslit ze sporu o to, jak nazvat rozdělené části Berlína. Kompromis mezi pojmy
„Berlín“

a „Západní/Východní

Berlín“

představovalo

označení

„Berlín

(Západ/Východ)“. Navíc byla poprvé použita formulace, v níž obě strany konstatují, že
se nemohou shodnout:88 „Obě strany konstatují, že shody na společném označení míst
a úřadů nebylo možné docílit.“89
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Protokol o propustkách, podepsaný 17. 12. 1963 zástupcem západoberlínského senátu Korberem
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Studenou sprchu naopak pro Brandta s Bahrem představovala Smlouva
o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi SSSR a NDR z roku 1964, v níž viděli
garanci suverenity NDR přinejmenším na příštích 20 let.90

3.2 Manuskript: Co teď?
Na přelomu let 1965 a 1966 vytvořil Egon Bahr 180 stránkový rukopis
s pracovním názvem Co teď? Jednalo se o koncept aktivní západoněmecké politiky
směřující ke sjednocení, jenž vycházel z Bahrových dřívějších projevů. Nešlo o žádný
pevně daný plán, ale spíše o flexibilní návrh možného postupu.91 Proto také Bahr
v úvodu odcitoval výrok Helmuta Schmidta: „Každý, kdo by dnes přišel s nějakým
patentem na řešení otázky sjednocení, by byl buď šarlatán, nebo ignorant.“92 V první
polovině rukopisu Bahr rozebral současnou situaci a vysvětlil předpoklady pro svou
koncepci, ve druhé části pak předložil osmibodový plán možné cesty ke sjednocení.93
Bahr vycházel z toho, že z uvolňování napětí mezi Východem a Západem nelze
vyloučit NDR.94 V lidech žijících v rozděleném Německu je podle něj nutno pěstovat
pocit sounáležitosti, a proto je třeba udržovat a posilovat kontakty mezi Němci z obou
států.95 Obcházení NDR se Bahrovi zdálo „nebezpečné a bezvýchodné“, naopak riziko,
že jím navrhovaná politika může prohloubit rozdělení, považoval za snesitelné.96 Stejně
jako již dříve vyzdvihl klíčovou roli Sovětského svazu: „Úlohu sjednocení lze také
definovat jako úlohu přimět sovětské jednotky, aby se stáhly z jimi obsazeného
německého území.“97
Zásadní

význam

pro

jeho

koncepci

má

plán

vytvoření

evropského

bezpečnostního systému, který by poskytoval „bezpečí pro Německo i před
Německem“.98 Bahr vycházel z myšlenky, že mocnosti povolí Německu sjednocení
pouze tehdy, když budou jasné hranice, žádné teritoriální nároky nezůstanou otevřené
90
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94
NDR zde byla nazývána svým oficiálním jménem, a to dokonce bez uvozovek, což bylo naprosto
neobvyklé.
95
Cit. podle: VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage..., s. 82-83.
96
BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 181-182.
97
VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage..., s. 82.
98
Tento výraz, německy „Sicherheit für und vor Deutschland“, již před Bahrem použil v trochu delší
formě Fritz Erler. Bahr pod tímto názvem v roce 1991 publikoval soubor svých prací.
91

- 20 -

Bakalářská práce

Bahrův přínos k východní politice

a vojenská síla Německa nebude pro žádného z jeho sousedů nebezpečná.99 Evropský
bezpečnostní systém si v tomto manuskriptu představoval jako soubor bilaterálních
smluv. Smluvní partneři by ve smlouvě se sjednoceným Německem garantovali hranice,
určené Německu mírovou smlouvou, zavázali by se pomoci Německu s obranou
v případě útoku na něj a zároveň by si čtyři mocnosti i sousedé Německa smluvně
zaručili vzájemnou pomoc v případě napadení někoho z nich Německem.100 Německo
by podle něj nesmělo narušit rovnováhu sil, a proto by po sjednocení nemělo patřit ani
do NATO, ani mezi státy Varšavské smlouvy.101 Jak již Bahr prohlásil ve svém prvním
stranickém projevu v roce 1957, NATO považoval za nahraditelné, ale americkou
bezpečnostní garanci za nepostradatelnou.102 Celý tento bezpečnostní projekt vychází
z dříve již mnohokrát zmíněných hypotéz, že transformace vyžaduje stabilitu,
sjednocení nelze dosáhnout násilím, a proto musí proces sjednocování zůstat zcela pod
kontrolou.103
Co se Evropského hospodářského společenství týče, prohlubování hospodářské
spolupráce považoval Bahr za správné, ale politickou integraci za nežádoucí, dokud se
nepodaří Německo sjednotit.104
Základní premisa pro vlastní vícestupňový plán sjednocení byla, že jednoty lze
dosáhnout pouze skrze jakýsi mezičas spolupráce obou německých států. Nejdříve mělo
podle Bahra dojít k uvolnění a sblížení, teprve potom ke sjednocení.105 První bod
v osmibodovém modelu se zabývá jednáními mezi Spolkovou republikou a NDR,
zbývající sedm stupňů pojednává o spolupráci čtyř mocností, uzavření mírové smlouvy
s Německem, svobodných volbách a vytvoření evropského bezpečnostního systému,
který by nahradil NATO a Varšavskou smlouvu, a tím by umožnil sjednocení.106
Tento na jaře 1966 dokončený manuskript dostal nejdříve do rukou Brandt, který
ho opatřil poznámkami a komentářem. Došel k závěru, že spis v této podobě není
možné zveřejnit, a navrhl vytvoření malé pracovní skupiny odborníků, kteří by koncept

99

BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 183.
Ein Europäisches Sicherheitssystem – Auszüge aus einem unveröffentlichten Buchmanuskript. In:
MÜNKEL, Daniela (Hrsg.): Deutschland im Blick..., s. 135-136.
101
Tamtéž, s. 135.
102
Tamtéž, s. 138.
103
BAHR, Egon: Zu meiner Zeit..., s. 183.
104
LINK, Werner, BRACHER, Karl Dietrich, JÄGER, Wolfgang: Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Band 5/1..., s. 174-175.
105
VOGTMEIER, Andreas: Egon Bahr und die deutsche Frage..., s. 86.
106
Tamtéž, s. 87-88.
100

- 21 -

Bakalářská práce

Bahrův přínos k východní politice

prošli, zhodnotili a poté rozhodli o jeho dalším osudu.107 O několik měsíců později už se
rýsovala možnost vytvoření velké koalice, a tak se Brandt s Bahrem rozhodli, že
koncept ani v přepracované podobě zveřejněn nebude.108 Naši pozornost si však přesto
zaslouží už proto, že jde o jedinou Bahrovu koncepci, kterou vypracoval v tak obsáhlé,
konkretizované a do detailů propracované podobě.

4 Za velké koalice
Začátkem prosince 1966 byla vytvořena velká koalice CDU/CSU a SPD,
vedená kancléřem Kurtem Georgem Kiesingerem. Willy Brandt se stal vicekancléřem
a ministrem zahraničních věcí. Egona Bahra si vzal do Bonnu s sebou. Bahr tehdy věřil,
že by velká koalice mohla dosáhnout následujících zahraničněpolitických cílů: navázání
diplomatických styků s východoevropskými zeměmi, obnovení diplomatických styků
s arabskými zeměmi, sledování proreformní politiky vůči NATO a zahájení důvěrných
jednání o společných hospodářských projektech s východoevropskými zeměmi.109
Zpočátku nebylo na ministerstvu zahraničních věcí volné žádné pracovní místo,
kde by Bahr mohl uplatnit své schopnosti analyzovat a plánovat. V červenci 1967 byl
jmenován velvyslancem se zvláštním posláním. Jeho největším úspěšně splněným
úkolem

v této

funkci

bylo

dohodnutí

výměny

obchodních

zastoupení

s Československem.
Koncem roku 1967 se pro Bahra uvolnilo místo vedoucího plánovacího štábu,
které měl vyhlédnuté.110 Měl možnost konkretizovat své představy za pomoci státního
aparátu a s možností přístupu ke všem potřebným informacím. Není žádným
překvapením, že se plánovací štáb za Bahrova vedení zabýval především otázkami
východní politiky, vztahem mezi oběma německými státy a záležitostmi evropské
bezpečnosti. Od svých podřízených Bahr požadoval kreativní myšlení, jako by mohli
svou politiku vymyslet zcela nově a jako by jediná zadaná otázka k zodpovězení byla:
Jak umožnit sjednocení?111 Heslem bylo: „Přemýšlet o nemyslitelném“.112 Výsledky
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práce plánovacího štábu byly tajné, plány se předávaly přímo Brandtovi a nedostaly se
ani ke kancléři Kiesingerovi.113 Dva nejvýznamnější dokumenty vypracované pod
Bahrovým vedením byly Koncepce evropské bezpečnosti114 z června 1968 a Úvahy
k zahraniční politice příští spolkové vlády,115 předložené v září 1969.
První práce nastiňuje tři základní možnosti řešení bezpečnostní otázky: uvolnění
napětí odzbrojením při zachování NATO i Varšavské smlouvy, zastřešení obou
vojenských paktů stálou bezpečnostní konferencí, nebo nahrazení paktů evropským
bezpečnostním systémem, garantovaným oběma velmocemi, které by však nebyly jeho
členy.116 První návrh se jevil jako nejsnáze dosažitelný, druhý jako nevyhovující,
protože by ještě více utužil rozdělení Německa, a třetí se sice zdál být z hlediska
německých zájmů optimální, protože by překonal rozdělení Evropy, ale jeho realizace
byla považována za nejméně pravděpodobnou.117 Tato studie byla roku 1973 zveřejněna
v časopise Quick pod názvem Jak chce Egon Bahr neutralizovat Německo118 a vyvolala
značný rozruch.119 Plán neutralizace Německa také Bahrovi podsouvala opoziční
CDU/CSU. Avšak o neutralizaci v tomto případě vůbec nelze mluvit, protože koncepce
naopak předpokládala společnou obranu proti agresorovi.
Plánovací studie Úvahy k zahraniční politice příští spolkové vlády vychází
z předchozí koncepce a představuje konkrétní návod, jak vést východní politiku. Její
přístup k věci vystihuje konstatování, že dosavadní politika nevedla k překonání
rozdělení Německa, ale naopak ho ještě upevnila, a z něj vyvozený požadavek: „Roste
nutnost přizpůsobit se této situaci, aniž bychom se vzdali cíle [dosáhnout]
sjednocení.“120 Základní premisou této práce je realistický odhad, že NDR v nejbližších
letech dosáhne mezinárodního uznání. Z toho pro spolkovou vládu vyplývá nutnost
začít s NDR jednat a ukončit bránění mezinárodnímu uznání NDR, dokud má tento
ústupek ještě nějakou cenu a lze za něj požadovat vstřícný krok také od druhé strany.121
112
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Lpění na Hallsteinově doktríně122 by naopak Spolkovou republiku izolovalo nejen od
zemí východního bloku, ale také od zemí třetího světa a dokonce i od jejích západních
spojenců, kteří usilovali o uvolnění napětí mezi Východem a Západem.
Spolková republika by podle této studie měla podporovat snahy zemí
východního bloku o zmenšení jejich závislosti na Sovětském svazu.123 Styky
s komunistickými zeměmi ale bude moci rozvíjet jen do té míry, do jaké to bude
tolerovat Sovětský svaz, a proto musí nejdříve docílit zlepšení svých vztahů s ním.124
Sblížení se Sovětským svazem je tedy chápáno jen jako prostředek k navázání styků
s NDR. Základem pro politiku Spolkové republiky přitom musí zůstat především úzká
spolupráce s USA, přičemž by Spolková republika měla vůči západním mocnostem
vystupovat samostatněji a sebejistěji než dosud.125
Spolu s touto studií předložil plánovací štáb ještě Rámcovou smlouvu s NDR,126
kde nejen nastiňuje možný obsah takové smlouvy, ale předkládá i argumenty pro její
uzavření včetně analýzy zájmů SRN i NDR, začleňuje ji do kontextu celé plánované
východní politiky a rozebírá její očekávané důsledky a přínosy.127 Smlouva má podle
tohoto rozboru vyhlídku na úspěch jen tehdy, bude-li „kombinovaná se zřeknutím se
násilí vztaženým na celou Evropu, s uznáním hranic a s podepsáním Dohody o nešíření
jaderných zbraní Spolkovou republikou“.128 Je třeba přistupovat k NDR jako
k rovnoprávnému partnerovi a vzdát se nároku na výhradní zastupování, aniž by ovšem
Spolková republika NDR uznala dle mezinárodního práva – smlouva má zdůraznit
„zvláštní vztah mezi oběma německými státy, které si nejsou zahraničím“.129
Nezbytnou součástí takové smlouvy musí být „dohoda o civilním přístupu do
Západního Berlína a statutu města“, která by neomezila práva a odpovědnost čtyř
mocností a ještě by posílila vazby Západního Berlína na Spolkovou republiku.130 Bahr
si byl dobře vědom toho, že takovýto přístup s sebou nese riziko dalšího prohloubení
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rozdělení země, ale považoval za rozumné toto riziko podstoupit s vidinou, že
navrhovaná politika bude „prvním krokem k překonání německého rozdělení“.131
Rozhodně nechtěl šance na sjednocení oslabit, proto měla případná německo-německá
smlouva zahrnovat prohlášení o jednotě německého národa.132
Za vlády velké koalice tedy byly dřívější Bahrovy představy o možné východní
politice přeměněny v konkrétní koncepci s návodem, jak postupovat. Právě to umožnilo
bezprostřední zahájení jednání o východních smlouvách hned po nástupu Brandta do
kancléřského úřadu.

5 Východní politika sociálně-liberální vlády
21. října 1969 byl Willy Brandt zvolen kancléřem, a vlády se tak chopila koalice
SPD a FDP. V otázkách zahraniční politiky se koaliční strany shodly. Prioritou vlády se
stala východní a německá politika, vycházející z konceptů Bahrova plánovacího štábu.
Egon Bahr se stal státním tajemníkem v Úřadě spolkového kancléře a zároveň
spolkovým zmocněncem pro Berlín.
Ještě před oficiálním ustavením své vlády vyslal Brandt Bahra do Washingtonu,
aby Nixonova bezpečnostního poradce Henryho Kissingera informoval o chystaném
postupu budoucí spolkové vlády vůči zemím východního bloku. Setkání proběhlo
13. října 1969 v Bílém domě. Východní politika sama o sobě ovšem nebyla předmětem
diskuse – Bahr nežádal o radu, ale o spolupráci.133 Výsledkem schůzky bylo dojednání
podrobných konzultací a vytvoření neoficiálního spojení za zády ministerstev
zahraničních věcí v obou státech.134
Pro veřejnost začala východní politika Brandtovým vládním prohlášením
z 28. října 1969, na jehož formulování se Bahr podílel. V jedné důležité otázce se jejich
názory rozcházely. Brandt chtěl NDR už v tomto prohlášení přiznat vlastnosti státu
větou: „I když v Německu existují dva státy, přece si nejsou navzájem zahraničím.“135
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S tím Bahr nesouhlasil, protože tento ústupek podle něj měl být teprve výsledkem
jednání, NDR ho neměla dostat jako dárek.136 Spor rozhodl ministr zahraničních věcí
Walter Scheel, který se přiklonil na stranu kancléře.137 Později se ukázalo, že právě toto
prohlášení přesvědčilo Sovětský svaz a NDR, jak vážně spolková vláda svou iniciativu
myslí, a Bahr uznal, že „dobrý instinkt je lepší než dobrý rozum“.138

5.1 Moskevská smlouva
Takřka okamžitě zahájila nová vláda pokusy o jednání se zeměmi východního
bloku. V souladu s plány začala vyjednáváním s Moskvou. Již 30. října 1969 odpověděl
Scheel kladně na sovětskou nabídku rozhovorů o zřeknutí se násilí, adresovanou ještě
předchozí vládě velké koalice. Jednání se sovětským ministrem zahraničí Andrejem
Gromykem zahájil v Moskvě tamní západoněmecký velvyslanec Helmut Allardt. Nebyl
však dostatečně zasvěcen do koncepce východní politiky ani zplnomocněn okamžitě
Gromykovi odpovídat. Po každém jednání musel čekat na nové instrukce z Bonnu.139
Takové pomalé tempo jednání se ale spolkové vládě, která chtěla co nejvíce využít
momentální výhodnou zahraničněpolitickou situaci, příliš nezamlouvalo. Bylo
rozhodnuto vyslat do Moskvy Egona Bahra, aby zjistil, zda je vůbec možné dospět
k nějaké dohodě. Brandt a Scheel si od toho slibovali výrazné urychlení rozhovorů díky
tomu, že Bahr nebude potřebovat stálý kontakt s Bonnem. Samotné vyjednávání pak
měl už zase přenechat profesionálním diplomatům.140
Jednání, které Bahr zpočátku viděl jako otázku maximálně dvou týdnů,141 trvalo
nakonec s přestávkami skoro čtyři měsíce. První ze čtrnácti schůzek Bahra s Gromykem
proběhla 30. ledna 1970, závěrečná schůzka před postoupením vypracovaných textů
spolkové vládě se konala 22. května 1970. Rozhovory byly rozděleny do tří kol a oba
politici spolu strávili více než 55 hodin.142 Bahr jel do Moskvy s očekáváním, že dva až
tři rozhovory budou stačit k zjištění, zda je možné dosáhnout dohody podle jejich
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představ. Předpokládal totiž, že v Moskvě již také mají jakýsi víceméně uzavřený
koncept.143 Nebylo tomu tak. Sověti proto byli sice více ovlivnitelní, ale stálo to hodně
času a námahy. Bojovalo se o každý článek, každou formulaci, o jednotlivá slova
a dokonce o slovosled ve větě.144 Gromyko ve svých pamětech přímo zmiňuje „hodně
sporů, kliček, slepých uliček a nervózních výbuchů“.145
Němci byli na rozdíl od Sovětů díky podrobně zpracovaným analýzám a plánům
na jednání dobře připraveni. Bahr píše ve svých pamětech: „Gromyko při našich
setkáních během příštích čtyř měsíců nenadhodil ani jedinou věcnou otázku, kterou
bychom už předtím neprojednali v plánovacím štábu. Šlo to tak daleko, že jsem občas
již po první polovině jeho věty věděl, kam bude jejím pokračováním mířit a (...) mohl
jsem okamžitě odpovídat. (...) Rámec našich představ jsme až do konce nemuseli
měnit.“146 O tom, jak volné ruce při jednání Bahr měl a jak mu Brandt důvěřoval, svědčí
i fakt, že mu na mnohé z telegramů, v nichž svým nadřízeným referoval o každém
z rozhovorů, nepřišla ani odpověď.147
Cílem jednání bylo uzavřít smlouvu o zřeknutí se násilí. Oba státy se ale
dohodly i na mnoha dalších záležitostech, které se zdaleka netýkaly jen jejich
bilaterálních vztahů. Gromyko zpočátku chtěl, aby Spolková republika uznala všechny
stávající hranice v Evropě podle mezinárodního práva a hlavně aby na základě
mezinárodního práva uznala NDR. To se Bahrovi podařilo zamítnout argumentem, že
stále trvají práva čtyř mocností a Spolková republika proto nemá potřebnou
suverenitu.148 Sovětský svaz se tak musel vzdát prosazování mezinárodně právního
uznání NDR v zájmu svých vlastních práv vůči Německu. Dalším „oříškem“ bylo
potvrzení stávajících hranic. Spolkové republice se podařilo prosadit pojetí, nechávající
otevřenou možnost mírové změny hranic tím, že hranice byly prohlášeny za
„neporušitelné“149 a ne za „neměnné“, doslova „neochvějné“, jak mimo jiné navrhovali
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Sověti.150 Mluvilo se nejen o NDR, ale také o Polsku a Československu. Gromyko chtěl
vše předem sám projednat a stanovit, ale přitom paradoxně zdůrazňoval, že se jedná
o suverénní státy, které takové smlouvy se Spolkovou republikou musí uzavřít samy.151
Pro Spolkovou republiku byla vůdčí pozice Moskvy především ve vztahu k NDR
výhodná, protože Ulbricht požadoval mezinárodně právní uznání ještě před začátkem
jakýchkoli jednání, takže bez pomoci Sovětů by se smlouvy mezi oběma Německy
dohadovaly daleko obtížněji, pokud by vůbec k jednání došlo.
Již v prvním rozhovoru Bahr prohlásil, že se Spolková republika nehodlá vzdát
cíle sjednocení Německa. Gromyko však rozhodně odmítal, aby se to ve smlouvě
jakkoli odrazilo.152 Bahr proto přišel 17. února 1970 s myšlenkou výměny dopisů, které
by potvrdily, že smlouva není v rozporu s cílem Spolkové republiky dosáhnout
sebeurčení a že z ní nevyplývá žádné potvrzení rozdělení Německa.153 V březnu 1970
pak Bahr poprvé nadhodil ještě umírněnější nápad, že by ten dopis mohl být pouze
jednostranný, ale ani na to Gromyko nepřistoupil.154
Během březnových jednání se začaly rýsovat jednotlivé body budoucí smlouvy
a bylo stanoveno, v jakých mezích mají jednání o smlouvě výhled na úspěch. Na
základě toho zformulovali Egon Bahr a Valentin Falin155 desetibodový, právně zcela
nezávazný dokument, později známý pod označením Bahrův dokument.156 Měl být
podkladem pro rozhodnutí vlád, jak vést rozhovory dál.157 Shody v otázkách Dopisu
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k německé jednotě a případného napojení berlínské otázky na smlouvu nebylo zatím
dosaženo.
V květnu 1970 se situace vyhrotila. Gromyko se nejen nadále zdráhal přijmout
Dopis k německé jednotě, ale vyhradil si dokonce právo vrátit se k již dohodnutým
závěrům a prohlásil, že doufá, že se příště „setká s větším porozuměním pro sovětskou
pozici“.158 Vyjednavačům se nedařilo hnout z místa. Za této situace se Bahr s vyhlídkou
na schůzku plánovanou na následující den odhodlal napsat Gromykovi osobní dopis,
v němž mimo jiné stálo: „ Po našem včerejším sezení jsem vážně zvažoval, zda se dnes
nevrátit do Bonnu, protože mi nutně přišlo zbytečné pokračovat nyní ve výměně názorů,
jejíž výsledky mohou být pokaždé zpochybněny novými přáními nebo vzaty zpět.“159
Odkazoval na to, že den před tím Gromyko nebral v potaz výsledky pracovní schůzky
Bahra s jeho zástupcem a že si vyhradil právo znovu se později vrátit k již dohodnutým
textům. Opakování takových „nekonstruktivních sezení“ považoval Bahr za
zbytečné.160 Zdůraznil, že po několika měsících intenzivního jednání se v příštích
týdnech nedá očekávat žádná podstatná změna a že odložení rozhovorů by přineslo
oběma stranám i celé věci jen nevýhody.161 Bahr byl toho názoru, že takový dopis může
poslat jedině na vlastní zodpovědnost, aby v případě neúspěchu stačilo jen vystřídat
jeho jiným vyjednavačem.162 Brandt a Scheel tak byli o celém případu informováni
teprve poté, co byl dopis doručen Gromykovi.
Další den, 22. května 1970, proběhlo poslední jednání. Nejdříve vešel do
místnosti Falin a zeptal se mezi čtyřma očima Bahra, zda je jeho stanovisko vyjádřené
v dopise také názorem vlády. Bahr zalhal, že ano.163 Po chvíli se dostavil Gromyko.
O dopise se nezmínil ani slovem.164 Prohlásil, že při poslední schůzce ještě neměl čas
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zkontrolovat text, který předtím vypracovali Falin s Bahrem, a že ho nyní schvaluje.165
Bahrův riskantní postup vyšel. Tím tedy skončila tato výměna názorů a dohodnutý text
mohl být předán k přezkoumání spolkové vládě. Gromyko potvrdil, že „spolková vláda
může vycházet z toho, že jeho vláda už tento podklad schválila“.166
Za vrchol svého pobytu v Moskvě ale Bahr považuje jiný rozhovor: schůzku
s předsedou Rady ministrů SSSR Alexejem Kosyginem, která proběhla 13. února
1970.167 Kosygin nechal nejdříve Bahra tři čtvrtě hodiny mluvit, aniž by nějak reagoval,
což Bahr prohlásil za „nejtěžší a nejnepříjemnější monolog ve svém životě“.168
Vysvětlil záměry spolkové vlády a celý koncept východní politiky, zdůraznil důležitost
nebránit sjednocení Německa do budoucna.169 Od Kosygina se však nedočkal žádné
jasné odpovědi, jen slibu, že se tím vedení bude vážně zabývat.170
Během celého jednání předávali Bahrovi informace také dva sovětští důvěrníci,
určení k udržování neformálních kontaktů, Valerij Ledněv a Vjačeslav Kevorkov.171
Díky nim měl Bahr náhled do mechanismů rozhodování v Sovětském svazu a pochopil
skrytý pluralismus, navenek jednotně se prezentujícího mocenského centra. Oficiální
cestou, by se nedozvěděl o rozličných zájmech jednotlivých politiků, stranických útvarů
a organizací, armády, odborů atd. Tyto informace byly nové nejen pro Bonn, ale i pro
Washington.172 Spolková vláda tak získala náskok v informovanosti a možnost lépe
odhadovat reakce Sovětského svazu, což byl velmi cenný politický zisk.
V půli června 1970 zveřejnily západoněmecké noviny Bild doslovné úryvky
z Bahrova dokumentu, začátkem července 1970 pak časopis Quick a deník Bild otiskly
plné znění. To vážně poškodilo německou vyjednávací pozici, od této chvíle byla každá
změna viditelnou a sledovanou otázkou prestiže. Dokument se stal terčem kritiky
odpůrců východní politiky. Opozice v něm viděla důkaz, že spolková vláda jedná
ukvapeně a nehájí dostatečně národní zájmy.173 Jak se tajná listina dostala na veřejnost,
se vyšetřit nepodařilo. Koncem července 1970 dorazila do Moskvy delegace v čele se
spolkovým ministrem zahraničních věcí Scheelem, aby dojednala vlastní text smlouvy.
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Podstatnější změny už po zveřejnění podkladů nepřicházely v úvahu, takže vlastně
došlo jen k drobným úpravám znění Bahrova dokumentu, k textu smlouvy byla
připojena preambule a byl dohodnut Dopis k německé jednotě.
12. srpna 1970 byla Smlouva mezi Svazem sovětských socialistických republik
a Spolkovou republikou Německo v Moskvě podepsána.174 Zároveň byl sovětskému
ministerstvu zahraničních věcí předán Dopis k německé jednotě, jehož přijetí bylo
Sověty písemně potvrzeno.175 Kromě toho byl zřízen stálý „tajný kanál“ mezi
politickými špičkami obou zemí - Bahr dostal telefonní číslo, na němž mohl kdykoli
zastihnout Ledněva a přivolat ho během pár hodin do Berlína nebo do Bonnu.176 To
ještě více posílilo pozici spolkového kancléře v mezinárodní politice, protože s vlastním
spojením s Kremlem byl i pro Američany velmi žádaným partnerem.

5.2 Dohoda čtyř mocností o Berlíně
Po dojednání moskevské smlouvy se Egon Bahr okrajově podílel na jednání
s Polskem. Jeho hlavním úkolem však bylo soustředit se nyní na Berlín a připravovat se
na jednání s NDR.177 Spolková republika si vzhledem k Berlínu přála dosáhnout
potvrzení statutu čtyř mocností, usnadnění přístupu do Západního Berlína, vymanění
Západního Berlína ze stavu, kdy skrz něj mohl Východ kdykoli politicky tlačit na
Západ, a sovětského uznání vazeb Západního Berlína na Spolkovou republiku.178
Kompetence k řešení otázky Berlína náležely výhradně čtyřem mocnostem.
Jejich jednání začala 26. března 1970 v budově bývalé Spojenecké kontrolní rady
v Západním Berlíně a probíhala velmi pomalu. Došlo pouze k vyjasnění pozic
a požadavků. V červnu 1970 se spolková vláda usnesla na tom, že dokud nebude
uspokojivě vyřešena otázka Berlína, nevstoupí moskevská smlouva v platnost.179
V zájmu Spolkové republiky tak nyní bylo urychlení jednání čtyř mocností. Bahr měl
174
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v úmyslu zasvětit obě strany do postojů spolkové vlády a „vzít obě velmoci [USA
a SSSR] opatrně za ruku a spojit“.180
V prosinci 1970 poslal Brandt Nixonovi dopis se žádostí, aby se z oněch
sporadických setkání zástupců čtyř mocností stala stálá konference.181 Reakcí na něj
bylo nenápadné pozvání Bahra do USA na start Apolla 14 koncem ledna 1971, přičemž
se v letadle sešel s Kissingerem. V základních postojích se shodli. Domluvili se, že
jednání o Berlíně budou zintenzivněna,182 a zřídili mezi sebou speciální „tajný kanál“
přes zpravodajskou službu námořnictva,183 aby se mohli průběžně o všem informovat
a hlavně aby spolu mohli v Bonnu nenápadně komunikovat Bahr a americký zmocněnec
Ken Rush.184 Současně s tím se Bahr snažil prostřednictvím pověřených kontaktních
osob přimět k aktivnímu přístupu i Sověty. Dokonce s ním berlínskou otázku přiletěl do
Berlína probrat Falin.185 Prostřednictvím „tajného kanálu“ také probíhalo jednání mezi
Spojenými státy a Sovětským svazem.186
Oficiální jednání čtyř mocností uvízla na mrtvém bodě kvůli snaze shodnout se
na právní formulaci statutu Berlína, ke které Východ a Západ přistupoval odlišně.187
Američané se proto se Sověty dohodli na neoficiální výměně názorů na principiální
otázky a formulace.188 Z toho postupně vzešla tajná setkání trojice Rush, Falin a Bahr,
která vypracovala návrh smlouvy, jenž se v zásadě shodoval s konečným zněním
dohodnutým čtyřmi mocnostmi.189 V dubnu 1971 navrhl Bahr Kissingerovi upustit od
zdůvodňování svých stanovisek právními výklady a soustředit se místo toho na
praktické otázky jako je přístup do Západního Berlína či jeho zastupování Spolkovou
republikou navenek.190 Kissinger nakonec souhlasil a údajně prohlásil: „Budou to
nejbláznivější jednání, o jakých jsem kdy slyšel. Ale nevidím žádnou jinou možnost.“191
Svolení k takovým jednáním Rushe, Falina a Bahra dal také Nixon a sovětské vedení,
a tak mohla v půlce května 1971 začít.
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Všichni tři souhlasili s tím, že hlavní kompetence a zodpovědnost přísluší
mocnostem. Spolková republika toto prohlášení chápala také jako omezení svévolného
přístupu NDR k otázce tranzitních cest. Neoficiální vyjednavači se shodli také na tom,
že doprava z a do Berlína by měla být „usnadněna“, „zvýhodněna“ a organizována
„nejjednodušším a nejrychlejším způsobem“,192 což Bahrovi později ulehčilo jednání
o tranzitní smlouvě. Dále pak Sověti přistoupili na formulaci, že západní sektory Berlína
„nejsou stejně jako dosud konstruktivní částí Spolkové republiky a nebudou jí také
nadále spravovány“.193 Tím se Sovětský svaz vzdal pojetí Západního Berlína jako
samostatné politické jednotky. Tamní přítomnost Spolkové republiky byla smlouvou
sice lehce omezena, ale Sovětský svaz akceptoval, že vazby mezi Spolkovou republikou
a Západním Berlínem mohou být „zachovány a rozvíjeny“.194 Tajný dopis Brandta
Brežněvovi195 zajistil dokonce i souhlas se spolkovými pasy pro obyvatele Západního
Berlína výměnou za otevření generálního konzulátu Sovětského svazu v Západním
Berlíně, což byl vlastně jediný viditelný sovětský zisk. O tomto jednání Bahr později
řekl: „Fungovalo to tak, že se dá skutečně bez jakéhokoli přehánění říci, že jsme ve
třech dohodli smlouvu čtyř mocností.“196 Také Kissinger zastává podobný názor, i když
zmiňuje, že tato trojice převzala mnohé prvky z plánovacího materiálu pracovní skupiny
čtyř mocností.197 Francouzští diplomaté ovšem považují roli tajných jednání za
přeceňovanou. Tehdejší francouzský velvyslanec v Bonnu Jean Sauvagnargues tato
paralelní neoficiální jednání považuje přímo za kontraproduktivní. Podle něj celou
záležitost spíše komplikovaly.198 Také americkému diplomatovi Jamesi Sutterlinovi
vadí podceňování oficiálních jednání, která poskytovala podklady pro tajná jednání
a navíc zajišťovala souhru s Brity a Francouzi.199
Oficiální jednání diplomatů čtyř mocností paralelně pokračovala. Bahrovým
úkolem proto bylo „nenápadně správně naladit“ německé zástupce, Rush měl zase
„připravit“ Angličany a Francouze a Falin zajistit poddajnost NDR, aniž by prozradili
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svou „tajnou hru“.200 Paul Frank201 oficiálně navrhl vzdát se právního stanovení statutu
a za podpory Rushe to prosadil. Potíže nastaly, když francouzští, britští, ale i američtí
diplomaté povzbuzení „nenadálými“ ústupky Sovětského svazu začali požadovat ještě
víc. Nakonec se však Rushovi s odvoláním na přání prezidenta podařilo prosadit
okamžité uzavření dohody, k jejímuž podepsání došlo 3. září 1971. Není divu, že Bahr
celé toto jednání nazval „simultánní hrou na mnoha šachovnicích“.202 Je přesvědčen, že
bez této krkolomné metody by k uzavření Dohody čtyř mocností o Berlíně nedošlo.203

5.3 Tranzitní dohoda a dopravní smlouva
Podepsání Dohody čtyř mocností o Berlíně bylo následováno uzavřením řady
dohod mezi Spolkovou republikou, NDR a Západním Berlínem, z nichž nejvýznamnější
je Dohoda mezi vládami SRN a NDR o otázkách tranzitní dopravy do Západního
Berlína, což byla první oficiální smlouva mezi vládami těchto dvou států.
NDR se zpočátku zdráhala na jednání přistoupit, protože to pro ni znamenalo
ustoupit v otázce svého mezinárodně právního uznání.204 Jednání o tranzitní dohodě
začala teprve po cestě ministra Winzera do Moskvy. 27. listopadu 1970 se s Bahrem,
jakožto státním tajemníkem v Úřadě spolkového kancléře, setkal státní tajemník při
Radě ministrů NDR Dr. Michael Kohl. Obsah této smlouvy není pro hodnocení
Bahrova přínosu k východní politice podstatný. Neopominutelným důsledkem těchto
jednání ale bylo, že si Bahr a Kohl na sebe postupně zvykli a získali k sobě důvěru.205
Setkávali se dva až tři dny nejprve každých čtrnáct dní, potom týdně, včetně víkendů
a nočních schůzí. Celkem mezi nimi proběhlo do podepsání Smlouvy o základech vztahů
více než 75 kol rozhovorů.206 Díky tolika společně stráveným chvílím mohl Bahr
prohlásit: „Naučil jsem se cenit si také jeho dobré připravenosti a důkladné znalosti
věci. Nic jsme si nedarovali, a právě tím jsme se sblížili.“207 Obě německé delegace
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dosáhly většího vzájemného porozumění. Bez toho by později Smlouva o základech
vztahů nemohla být dojednána tak rychle.
Představu o Bahrově stylu jednání si můžeme udělat na základě vzpomínek
jednoho z členů západoněmecké delegace, Hanse Otty Bräutigama. Ten líčí Bahra jako
„vášnivého vyjednavače“, který měl jasnou představu, čeho chce dosáhnout, ale
v jednotlivých prvcích byl dynamický.208 Jeho jednací styl popisuje jako zdánlivě lehký,
skoro hravý, žádné teatrální scény; podstatná pro Bahra byla uvolněná, otevřená
atmosféra a hlavně osobní důvěra mezi vyjednavači.209 Důležité požadavky takticky
vznášel často až v závěru jednání, kdy už nezbývalo moc času a hlavně druhá strana už
nechtěla vzdát, čeho během jednání sama dosáhla.210
Tranzitní dohoda byla státními tajemníky Kohlem a Bahrem podepsána
17. prosince 1971. Bahr ji hodnotí velmi kladně: „Ještě dnes pociťuji zadostiučinění, že
smlouva přestála všechny zatěžkávací zkoušky a vydržela, dokud s koncem rozdělení
nesplnila svůj účel.“211 3. června 1972212 podepsali zástupci čtyř mocností Závěrečný
protokol, čímž celá Dohoda čtyř mocností o Berlíně včetně této německo-německé
prováděcí smlouvy vstoupila v platnost.213 Bahr to považuje za historický okamžik,
neboť se tím Němci sami poprvé podíleli na regulaci celoněmeckých záležitostí: „Zrodil
se model 4+2, z nějž se za 18 let měl stát [model] 2+4.“214
První mezistátní smlouvou mezi německými státy a zároveň první dohodou
uzavřenou na základě jejich vlastních pravomocí, tedy nikoli v rámci spojeneckých
dohod, byla Smlouva mezi Německou demokratickou republikou a Spolkovou
republikou Německo o otázkách dopravy. Řešila otázky praktického a technického rázu.
Jednání opět vedli Bahr a Kohl, kteří dopravní smlouvu také podepsali.215 Ratifikována
byla v září 1972 dokonce se souhlasem opozice, protože výrazně usnadnila cestování
mezi německými státy. Bahr tuto smlouvu považuje v rámci celého smluvního celku za
naprosto unikátní, a to právě díky tomu, že pro ni hlasovala i většina opozice a nenašel
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se nikdo, kdo by hlasoval proti.216 V platnost vstoupila 17. října 1972, což prospělo
volební kampani SPD před předčasnými volbami do Spolkového sněmu.

5.4 Německo-německá Smlouva o základech vztahů
V létě 1972 začala výměna názorů a následně jednání Bahra s Kohlem
o Smlouvě o základech vztahů mezi SRN a NDR. Výsledkem měla být smlouva
o zřeknutí se násilí, jejíž inspirací by byly právě ratifikované smlouvy se Sovětským
svazem a Polskem. Bahr chtěl smlouvu dojednat co nejrychleji.217 Jedním z důvodů
bylo to, že západní mocnosti nebyly ochotny příliš dlouho zdržovat přípravy
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, které se NDR chtěla účastnit
a Spolková republika to ještě byla schopná blokovat. Hlavní příčinou spěchu ale byla
snaha využít smlouvu ve volební kampani pro předčasné volby, vyhlášené na
19. listopad 1972. Bahr sám si stanovil úkol, projednat smlouvu zhruba do začátku
listopadu, přičemž chtěl využít také zájem Sovětského svazu i NDR na udržení
sociálně-liberální vlády.218
Bahr i Kohl čelili podezření, že si jsou až příliš blízcí, a tudíž vůči sobě nejsou
dostatečně neústupní. Smlouva ovšem musela být úspěchem pro obě strany, a proto
se Bahr nesnažil Kohla poškodit. Označil to za „válku na dvou frontách: proti těm
druhým a proti nerozumnosti a neinformovanému maximalismu doma“.219
NDR byla nucena ustoupit v mnoha svých požadavcích. Bahr se mohl odvolávat
na předchozí jednání v Moskvě, kde uspěl s argumentem, že mezinárodně právní uznání
NDR Spolkovou republikou je vyloučené, protože trvají práva čtyř mocností. Po
složitých jednáních obhájil také názor vlády, že si německé státy nejsou zahraničím,
a proto si místo velvyslanectví vymění stálá zastoupení.220 Prosadil, že Spolková
republika přestane NDR mezinárodně blokovat teprve po uspořádání vzájemných
vztahů. Spolková vláda trvala na tom, že ve smlouvě musí být zmíněna neexistující
mírová smlouva (případně trvající práva čtyř mocností, které jsou toho důsledkem)
216
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a fakt, že obyvatelé obou států patří k jednomu národu. Kohl však dlouhou dobu obojí
zcela odmítal.221
Přínosným impulzem pro další vývoj rozhovorů bylo přijetí Bahra prvním
tajemníkem ÚV SED Erichem Honeckerem 7. září 1972. Návštěva byla domluvena
hodně narychlo, takže Bahr neměl možnost připravit se na ni společně s Brandtem. Sám
si jen v letadle sepsal poznámky, které ovšem vzápětí před Honeckerem vydával za
sdělení spolkového kancléře,222 což Brandt zpětně schválil a pochválil.223 Bahr se snažil
přimět Honeckera, aby přispěl k rychlému dokončení jednání a podpořil opatření, která
by ulehčila život obyvatelům obou zemí.224 Honecker projevil ochotu vyjít spolkové
vládě v lecčems vstříc a ulehčit jí pozici před volbami. Svolil, aby byla otázka
sjednocení vyřízena dopisem, stejně jako se Sovětským svazem.225
Jakékoli vyjádření o příslušnosti obou států k jednomu národu však zástupci
NDR nadále odmítali. Spolková vláda se obávala, že by smlouvu bez tohoto bodu mohl
ústavní soud prohlásit za neplatnou. Bahr byl proto v první polovině října 1972 vyslán
na „informační schůzku“ do Moskvy, kde se sešel s Gromykem i Brežněvem. Brežněv
sice chtěl spolkovou vládu podpořit, ale zároveň nechtěl zpochybňovat suverenitu NDR.
Z toho důvodu sám nic nerozhodl, ale představitelům NDR dal jasně najevo, že by byl
rád, kdyby se včasným pokrokem v dojednávání Smlouvy o základech vztahů podařilo
posílit SPD a FDP před blížícími se volbami.226 Německo-německé rozhovory se krátce
poté, 6. listopadu 1972, skutečně podařilo ukončit. O dva dny později byla smlouva
v Bonnu parafována a zveřejněna. Otázka národa byla nakonec vyřešena východiskem
„agree-to-disagree“227 díky formulaci, že nehledí na „rozdílné názory (...) na zásadní
otázky, mezi nimi otázku národa“.228 Každá strana si tak mohla podržet své stanovisko.
Spolková vláda považovala navíc za úspěch, že NDR uznala existenci národní otázky
a navíc ji prohlásila za zásadní. Politici NDR se však tlakem spolkové vlády v konečné
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fázi jednání cítili být vydíráni. A Bahr měl pravdu, když varoval: „Toto nervózní
roztrpčení se také může změnit v obstrukce. Politické ústupky, které NDR musela
udělat, se odrazí v první fázi po parafování v odpovídajícím postoji k praktickým
otázkám.“229
Volby do Spolkového sněmu 19. listopadu 1972, které umožnily kancléři
Brandtovi zůstat spolu se svou sociálně-liberální vládou u moci, byly chápány jako
schválení dosavadní východní politiky a legitimace právě dojednaného textu Smlouvy
o základech vztahů.230 Bahr sám se v nich ucházel o poslanecký mandát v čele
kandidátní listiny Šlesvicka-Holštýnska. V této spolkové zemi SPD nevíce vylepšila
svou pozici oproti předchozím volbám.231 Ve staronové vládě zaujal Bahr v prosinci
1972 pozici spolkového ministra pro zvláštní úkoly.
Smlouva o základech vztahů mezi NDR a SRN byla podepsána 21. prosince 1972
ve Východním Berlíně Egonem Bahrem a Michaelem Kohlem. Podle Brandta je tak
Bahr pod „svou smlouvou“ zaslouženě podepsán.232
Tato smlouva stanovila „pouze“ rámec pro další sblížení a měla být následována
dalšími úmluvami o mnoha praktických záležitostech. Vztah mezi oběma německými
státy Bahr dobře vystihl vyjádřením: „Dosud jsme neměli žádné vztahy, teď budeme
mít špatné a to je pokrok.“233 „Bude třeba čas, trpělivost a dobrá vůle na obou stranách,
aby se vyznačená cesta mohla také používat.“234 Bahr se snažil tlumit přílišný
optimismus a zabránit euforii, která by se snadno mohla proměnit ve zklamání – což se
bohužel zanedlouho skutečně stalo. K protichůdným tvrzením, že se Němci touto
smlouvou smířili s rozdělením země nebo naopak že je to začátek sjednocení, Bahr
poznamenal: „Ve skutečnosti to nebylo ani jedno, ani druhé, nýbrž koexistence po
německu,235 uspořádání nenormální normality.“236
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Uzavření Smlouvy o základech vztahů mezi SRN a NDR bylo a je považováno za
vrchol bilaterální části východní politiky, oné první fáze Bahrova osmibodového plánu
z manuskriptu Co teď? Podle vypracovaných konceptů měla následovat multilaterální
část, směřující až k ustavení evropského bezpečnostního systému, který by vytvořil
předpoklady pro sjednocení Německa. Bahr tehdy věřil, že se toto pokračování
východní politiky podaří realizovat.237 Události se však vyvinuly jinak.

5.5 Poslední roky Brandtovy vlády
Volby na podzim roku 1972 a následné podepsání Smlouvy o základech vztahů
byly vrcholem sociálně-liberální koalice. Vláda pak měla konečně možnost zvolnit
tempo. Tím však jako by ztratila na síle. Bahr to okomentoval slovy: „Byl pryč ten rauš,
který všechny zúčastněné přenesl přes ty tři roky, s radostí a chutí do práce a boje.“238
V lednu 1973 pobouřil Bahr politiky CDU/CSU svou první řečí ve Spolkovém
sněmu, v níž přiznal, že kdyby SPD před volbami v roce 1969 oznámila, že hodlá uznat
NDR státem, nevytvořila by tehdy vládu.239 Po třech letech náročných jednání byl Bahr
fyzicky i psychicky vyčerpán. V březnu 1973 mu selhal krevní oběh, a tak musel strávit
několik týdnů v sanatoriu.

Jak již bylo zmíněno, Bahr se od začátku snažil

upozorňovat na to, že uzavřením Smlouvy o základech vztahů problémy mezi
německými státy nekončí. Snaha NDR aplikovat smlouvu co nejužším způsobem však
zklamala i jeho.240 Snažil se to řešit jak s východoněmeckými politiky, tak
s představiteli Sovětského svazu. Zaskočil ho mimo jiné velmi silný odpor NDR proti
jeho nápadu umístit nový Spolkový úřad pro životní prostředí v Západním Berlíně.241
Mýlil se, když si myslel, že to NDR nebude považovat za provokaci.242 Nakonec byl
úřad v Západním Berlíně roku 1974 skutečně otevřen. Zapříčinil však vleklé spory,
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které značně zatížily vztahy Spolkové republiky k NDR. Bahr tímto chybným
vyhodnocení situace přispěl k napětí mezi oběma státy a ke zklamání z jen drobného
zlepšení poměrů.
Poslední jednání Bahra s Kohlem proběhlo 22. listopadu 1973.243 Pro Bahra to
byl konec jednoho úseku kariéry. Základy vztahu SRN a NDR byly položeny, další
jednání už nespadala do jeho kompetencí.
Bahr se nyní chtěl v pověření Brandtovy vlády věnovat „evropeizaci“ východní
politiky, tedy dalším stupňům svého konceptu z 60. let. Měl v plánu zasadit se o rozvoj
spolupráce mezi Východem a Západem v oblasti bezpečnostní politiky a odzbrojování,
který by v dlouhodobém výhledu vedl k překonání rozdělení do bloků a k vzniku
jednotného evropského bezpečnostního systému.244 V tom mu však zabránila aféra
kolem odhalení špiona Guillauma, kvůli níž Brandt 6. května 1974 rezignoval na funkci
kancléře. Bahr odstoupil z vlády spolu s Brandtem, ale nevzdal se svého poslaneckého
mandátu.

6 Odraz východní politiky v následné kariéře Egona Bahra
Brandta v čele vlády vystřídal Helmut Schmidt. Pro vládní východní
a německou politiku to neznamenalo žádný obrat, ale ani žádný nový impulz. Bahr
novému kancléři „odhalil“ tajné spojení s Moskvou a přistoupil na žádost, aby i pro něj
tento „kanál“ udržoval.245 Situace se však výrazně změnila. Přestože mezi Schmidtem
a Bahrem nechyběla vzájemná důvěra a otevřenost, neznal Bahr Schmidta zdaleka tak
dobře jako Brandta, a proto už si nemohl dovolit mluvit jeho jménem.
Dva měsíce po výměně kancléřů se Bahr vrátil do vlády. Stal se ministrem pro
hospodářskou spolupráci a jakýmsi prostředníkem mezi předsedou SPD Brandtem
a kancléřem Schmidtem. Jeho účast ve vládě byla signálem, že i nová vláda má zájem
na pokračování dobrých vztahů s východoevropskými zeměmi. Na Bahrově
argumentaci, proč pomáhat rozvojovým zemím, je dobře vidět kontinuita jeho myšlení.
Rozvojová pomoc je totiž v jeho pojetí nejen hospodářským, ale i bezpečnostním
243
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zájmem Spolkové republiky – lze ji chápat jako prostředek zmírňování mezinárodního
napětí.246 V letech 1976 až 1981 působil Bahr jako spolkový jednatel SPD. Jeho
hlavním úkolem bylo připravit stranu na volby v roce 1980. Do roku 1990 byl
poslancem Spolkového sněmu a o rok déle členem předsednictva SPD.
Od 80. let se Bahr věnoval téměř výhradně bezpečnostní politice. V letech
1980-1990 byl předsedou podvýboru Spolkového sněmu pro odzbrojování a kontrolu
zbrojení. Od roku 1984 vedl deset let Institut pro mírový výzkum a bezpečnostní
politiku na univerzitě v Hamburku. V roce 1980 povolal Bahra Olof Palme247 do
Nezávislé komise pro odzbrojování a bezpečnost, která měla pro OSN vypracovat
návrhy, jak dosáhnout omezení a kontroly zbrojení. Pro ni Bahr vytvořil koncept
společné bezpečnosti,248 který dal název zprávě komise.249 Práce Palmeho komise se
později stala podkladem pro Gorbačovovu zahraniční politiku, v níž Bahr viděl cestu
ke splnění svých cílů, vytyčených již v 50. a 60. letech.250 Bahr zastával ještě další
významné posty a účastnil se mnoha konferencí a jednání o otázkách bezpečnostní
politiky. Prosazoval vytvoření zóny bez chemických zbraní, která by zahrnovala oba
německé státy, a koridoru bez atomových zbraní ve střední Evropě. Viděl v tom
potenciální první krok k „nadblokové“ spolupráci v oblasti bezpečnostní politiky.251
V otázkách odzbrojování se Bahr snažil intenzivně spolupracovat s NDR.
Zhroucení komunistického režimu v NDR ani rychlé sjednocení Německa Bahr
neočekával. V roce 1989 nechtěl nijak podněcovat vládu NDR k reformám, protože se
bál, aby se to nevymklo kontrole a nezakročily sovětské jednotky.252 I po pádu berlínské
zdi věřil, že sjednocení Německa nebude dosaženo bez celoevropského bezpečnostního
systému.253 Dějiny ale šly zcela opačnou cestou. Pravděpodobně i proto se Bahr rozhodl
uvolnit místo mladším. Nekandidoval už do Spolkového sněmu ani do stranických
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grémií. Odmítl i další nabízené funkce, ale krátkodobě ještě pracoval jako poradce
Rainera Eppelmanna, ministra obrany NDR ve svobodně zvolené vládě.
Z veřejného života se ale Bahr nestáhl. Publikoval několik knih o bezpečnostní
politice i rozsáhlou autobiografii Zu meiner Zeit. Dodnes se vyjadřuje k aktuálnímu
dění, poskytuje rozhovory novinářům a bývá čestným hostem konferencí a diskusí
o bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě. Jeho nesplněným snem zůstává vytvoření
celoevropského bezpečnostního společenství.254 Realisticky však usiluje především
o zmenšení závislosti Evropy na USA a posílení spolupráce všech evropských států.255
Za svou práci získal Egon Bahr mnoho cen a vyznamenání. Roku 1973 mu byla
udělena Mírová cena Nadace Fredy Wüsthoffové. V roce 1973 byl vyznamenán
Velkým spolkovým křížem za zásluhy. Obdržel také Cenu Theodora Heusse (1980)
a Občanskou cenu Gustava Heinemanna (1982). Jeho vybroušená řeč byla oceněna
„Zlatým mikrofonem“ (1988) a roku 1989 ho hamburský městský senát za zásluhy
o mír v Evropě jmenoval profesorem. V roce 2007 byl poctěn Cenou Willyho Brandta,
udělovanou norsko-německou Nadací Willyho Brandta, a roku 2008 Göttingenskou
mírovou cenou.

7 Jak Egona Bahra viděli a vidí ostatní
Vlastnosti, které Bahrovi přisuzovali jeho současníci, se velmi lišily. Pro jedny
byl nacionalista, pro druhé zrádce národních zájmů.256 Podle jedněch při jednání se
Sověty a s politiky NDR příliš ustupoval,257 podle jiných jednal arogantně, provokativně
a svým chováním druhou stranu urážel.258 Tato ambivalence kritiky pramení především
z nejednoznačného vnímání samotné východní politiky, jejímž ztělesněním Bahr pro
mnohé byl. Krajní polohu názorů lze zdůvodnit jasně vyprofilovanou osobností Egona
Bahra. Jeho především zpočátku „bez obalu podávané“ myšlenky zákonitě vyvolávaly
bouřlivou reakci. Bahrovým kritikům nahrával do karet jeho „sklon k romantickým
metodám tajných kontaktů“259 a „záliba v zadních schodech“.260 Mnohokrát byl nařčen
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z konspirace.261 Takové tvrzení bylo sice přehnané, ale pravdou zůstává, že Bahr
skutečně dával přednost kabinetní politice a věřil ve velmi silnou ovlivnitelnost politiky
skrz osobní kontakty. Oprávněně mu bývá vytýkáno, že ve svých úvahách nepočítal
s vlivem širokých vrstev obyvatel a s občanskými iniciativami. V době začínající klást
důraz na transparentnost se na tajnou diplomacii spoléhal možná až příliš, ale je těžké
posoudit, v jaké podobě a zda vůbec by východní smlouvy byly uzavřeny, kdyby nebylo
„tajných kanálů“. Bahrovým krédem byla Moltkeho slova: „Vše, co řekneš, musí být
pravda; ale nemusíš říci všechno, co je pravda.“262 Je třeba dodat, že Bahrova
mlčenlivost měla i pozitivní dopad: jeho kolegové ho považovali za spolehlivého
a důvěryhodného.
Podívejme se nyní blíže na to, co si o Bahrovi mysleli dva přední politici, Willy
Brandt a Henry Kissinger, kteří ho měli možnost dobře poznat. Brandt ve svých
pamětech napsal, že Bahr byl „koncepčně nejschopnějším“ z jeho spolupracovníků
a zdůraznil nezbytnost vzájemné spolupráce pro východní politiku i výjimečnost jejich
přátelství, které tolik let vydrželo politickou zátěž.263 Kissinger v memoárech píše:
„Bahr byl vysoce inteligentní a choval mimořádnou důvěru ve svou schopnost nalézt
cesty, jak se vymanit z diplomatické slepé uličky.“264 „Tam kde Willy Brandt podléhal
sentimentalitě, Egon Bahr (...) chladně kalkuloval. Bahr neoslňoval svým vzhledem, byl
však neúnavný, intelektuálně nesmírně agilní a ukazoval, čeho všeho může člověk
dosáhnout i v relativně podřízené pozici, jestliže postupuje důsledně a se zápalem. On
byl hnací silou Brandtovy Ostpolitik. Jeho chytrost a vyjednávací schopnosti byly
nepostradatelné pro dohody, jež Spolková republika Německo podepsala se SSSR,
Polskem a Východním Německem, a pro Dohodu čtyř mocností o Berlíně.“265 Najdeme
tu ovšem i jistou kritiku. Během jednání o Berlíně prý měl Bahr „sklon podnikat
samostatné akce a tvrdit Sovětům, že se o všechny ústupky na straně spojenců zasloužil
on“ - Rush ho musel „krotit“ a udržovat jeho netrpělivost v mezích.266 To potvrzuje
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i Paul Frank, podle nějž Bahr „příležitostně přeceňoval vliv svých myšlenek na
politickou realitu“.267
Zastavme se také krátce u toho, jak je to s proslulým Bahrovým nacionalismem.
Brandt Bahra velmi výstižně označil za „německého patriota se smyslem pro
mezinárodní zodpovědnost“268 a Paul Frank za „idealistického nacionalistu“.269
Kissinger napsal: „Třebaže byl Bahr mužem levice, považoval jsem ho především za
německého nacionalistu.“270 Mnohým se Bahrův postoj zdál až „příliš nacionalisticky
určený“271 a především francouzští a američtí politici se kvůli historickým konotacím
obávali jakéhokoli německého nacionalismu. Je však třeba si uvědomit, že na první
místo Bahr vždy stavěl potřebu zachování míru. Té musela ustoupit i německá národní
otázka. Sám byl proti návratu k revisionismu, šovinismu, imperialismu a nafoukanému,
arogantnímu nacionalismu.272 Nezapomínejme také, že opozice ho za nacionalistu
rozhodně nepovažovala.
A co se týče dalších častých výtek, které zaznívaly z úst politiků CDU/CSU?
Nařčení z antiamerického postoje nebyla správná, přestože Bahr „neměl ke Spojeným
státům žádné citové vazby“273 a jeho plán nahrazení NATO evropským bezpečnostním
systémem by výrazně oslabil americké pozice v Evropě. Spojené státy byly pro Bahra
vždy důležitým partnerem v mezinárodních jednáních a garantem německé bezpečnosti.
Rovněž nelze souhlasit s názorem opozice, že moskevskou i německo-německou
smlouvu dojednal „příliš rychle, svévolně a nedostatečně profesionálně“.274 Detailně
propracované

plány z 60. let,

záznamy jednotlivých

rozhovorů

s představiteli

Sovětského svazu a NDR i zápisy kancléře Brandta a ministra zahraničních věcí
Scheela v tomto případě svědčí jednoznačně v Bahrův prospěch. Také přímý účastník
jednání Joachim Peckert říká, že „o nezodpovědném spěchu nemůže být řeč“.275
Zajímavé je, že v 80. letech změnili mnozí členové a příznivci CDU/CSU svůj
přístup k východní politice, a tím někdy i názor na Egona Bahra. Vláda Helmuta Kohla
pokračovala v nastoleném kurzu, co se vztahů vůči východoevropským zemím týče. Už
267
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proto nebylo možné východní politiku dále pranýřovat. Horst Teltschik, politik CDU,
který byl v podobném poměru ke Kohlovi jako Bahr k Brandtovi, prohlašuje Bahra za
„duchovního otce nové východní politiky“ a „mistra převedení svých strategických
úvah do praxe“.276 Oceňuje ho jako odvážného politika, který „zůstal věrný svému
přesvědčení, i když nebylo vždy pochopeno a bylo často sporné“.277 Na základě
vlastních zkušeností uznává, že bez nekonvenčních komunikačních cest by úspěch
nebyl možný, a váží si Bahra za to, že podpořil pozice Kohlovy vlády, které považoval
za správné, i když byl vůči konzervativcům v opozici.278
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8 Závěr
Závěrem bych nyní ráda odpověděla na ony čtyři otázky, které jsem si položila
v úvodu své práce, a poté bych celkově zhodnotila přínos Egona Bahra k východní
politice.

8.1 Do jaké míry a jak konkrétně ovlivnil Egon Bahr východní
politiku Brandtovy vlády?
Vliv Egona Bahra na východní politiku byl naprosto zásadní. Tváří a symbolem
západoněmecké východní politiky zaslouženě byl a je Willy Brandt. Ten se však jako
úřadující starosta Západního Berlína, ministr zahraničních věcí velké koalice nebo
kancléř sociálně-liberální vlády musel věnovat velkému množství dalších záležitostí,
a proto potřeboval poradce, který by se této problematice mohl věnovat naplno. Mužem
v pozadí, který se nejvíce zasloužil o časově náročné úkony spojené jak
s koncipováním, tak s provedením východní politiky, byl právě Egon Bahr.
Zjednodušeně se dá říci, že pokud byl Brandt tváří východní politiky, pak Bahr byl její
duší.
Ve svých projevech v 50. a 60. letech formuloval Bahr mnohé myšlenky
východní politiky. Jako vedoucí plánovacího štábu ministerstva zahraničních věcí
směřoval myšlení svých podřízených k východoevropským zemím a určoval způsob
vytváření plánů, které se staly podkladem pro zahraniční politiku sociálně-liberální
vlády. Bahr samozřejmě nebyl zdaleka jediným myslitelem východní politiky. Podněty
a názory Willyho Brandta měly navíc větší váhu, protože byl zvoleným reprezentantem
veřejnosti a Bahrovým nadřízeným. Egon Bahr byl ovšem tím, kdo z mnoha nápadů
různých lidí vypracoval rozsáhlý, ucelený projekt. Proto bývá zcela oprávněně
prohlašován za „architekta východní politiky“.279
Bahr nebyl jen šedou eminencí v pozadí. Jeho přínos spočívá také v aktivním
plnění diplomatických a politických úkolů. Díky své hluboké zasvěcenosti do
problematiky a opravdu velmi úzké spolupráci s Brandtem, byl schopen vést velmi
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složitá jednání o smlouvách se Sovětským svazem a s NDR. Kromě toho se osvědčil
jako důvěryhodná osoba pro udržování tajných kontaktů s Washingtonem i Moskvou.

8.2 Čím byl Bahrův přístup k východní politice specifický?
Bahrův přístup k východní politice byl silně ovlivněn zážitkem druhé světové
války, který ho přesvědčil o absolutní prioritě zachování míru, jíž podřizoval
i německou národní otázku a právo na sebeurčení. Dále byl formován zásahy
sovětských jednotek v 50. letech v NDR a Maďarsku a roku 1968 v Československu,
z nichž vyvodil závěr, že klíč k řešení německé otázky je třeba hledat v Moskvě. Šlo
vlastně o jakýsi pomyslný klíč ke kasárnám sovětské armády v satelitních zemích
Sovětského svazu. Třetím východiskem pro Bahrovo myšlení byla stavba Berlínské zdi
a s ní spojený poznatek, že západní spojenci Spolkové republiky se sami od sebe
v německé otázce angažovat nebudou a že tedy Němcům nezbývá, než vzít svůj osud do
vlastních rukou.
Bahr vždy kladl důraz na dlouhodobou perspektivu, ze které měla vycházet
politická strategie. Hlavním cílem pro něj bylo sjednocení Německa a prostředkem
k tomu východní politika. Jeho postoje se vyznačují výjimečnou kontinuitou od 50. let
až do roku 1990, kdy se události vyvinuly jinak, než Bahr očekával. Zpočátku správné
předpoklady se postupem času staly spíše slabinou Bahrovy koncepce. V 70. letech byla
stálost

Bahrova

smýšlení

prospěšná,

protože

díky

ní

platil

za

čitelného

a předvídatelného hráče na mezinárodním poli. V 80. letech se však postupně stala spíše
překážkou pro dostatečně pružnou reflexi vývoje. Náhlé zhroucení východního bloku
a rychlé sjednocení Německa ale nečekal skoro nikdo. Bahrovo základní směřování se
skutečně nikdy nezměnilo. O vytvoření celoevropského bezpečnostního systému usiluje
dodnes. Na otázku, zda je něco, co by s dnešními zkušenostmi udělal tehdy jinak,
odpověděl: „Odhlédnu-li od maličkostí, nechtěl bych dnes zpětně nic udělat jinak.“280
Německá otázka byla pro Bahra nerozlučně spjata s evropskou bezpečnostní
situací. Předpokládal, že se Německo nepodaří sjednotit, dokud nebude překonáno
rozdělení evropských zemí do dvou antagonistických bloků, tedy dokud nevznikne
celoevropský bezpečnostní systém. Připadalo mu komické, že bývá označován zvlášť za
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odborníka na německou otázku a zvlášť za bezpečnostního experta, protože podle něj
spolu obě otázky zcela nerozlučně souvisejí jako dvě strany jedné mince.281 Jinou
variantu sjednocení si představit nedokázal.
Názorové rozdíly mezi Bahrem a Brandtem byly v záležitostech východní
politiky minimální. Téměř stoprocentně se shodli v otázkách, co prosazovat a čeho se
snažit dosáhnut. Odlišnou odpověď naopak občas nacházeli na otázky kdy, jakým
způsobem a prostřednictvím koho něco realizovat. To bylo dáno jejich rozdílnou mírou
zasvěcenosti do různých problémů v důsledku odlišných pracovních pozic a zkušeností.
Zatímco Brandt měl větší smysl pro záležitosti vnitřní politiky a naklonění si veřejnosti,
Bahr byl s postupujícími jednáními v Moskvě a Východním Berlíně stále více zasvěcen
do procesů rozhodování v komunistických zemích a lépe chápal reakce svých protějšků
na návrhy a žádosti západoněmecké vlády. Brandt se lépe orientoval ve vztazích
s nekomunistickými zeměmi, ale daleko méně rozuměl problematice bezpečnosti
a zbrojení. Obecně byl Brandt umírněnější a Bahr nedočkavější. Brandt více vycházel
ze současného rozdělení do mocenských bloků a zastával vstřícnější postoj
k Evropskému společenství.282 Počítal s pokračování současného vývoje, přestože do
budoucna možnost ukončení studené války nevylučoval.283 Bahr sice také vycházel
z reality, ale jeho očekávání byla větší a optimističtější. Své plány dováděl k až
idealistickým závěrům. V praxi ale Brandt i Bahr prosazovali to samé. A tak není nic
zvláštního na tom, že někteří němečtí a západoevropští politici pokládali Bahra za
snílka, zatímco v zemích východního bloku byl prohlašován za „realistického
politika“.284
Zajímavé je, že lze najít určitou podobnost mezi názory Egona Bahra a Charlese
de Gaulla. Například Bahrovu celoevropskému pojetí problémů zhruba odpovídá de
Gaullova „Evropa od Atlantiku po Ural“. Bahr de Gaulla obdivoval, a to hlavně pro
jeho snahu o posílení role Evropy ve světě a důraz na národní cítění.285 Zásadní rozdíl
mezi nimi ale panoval v posuzování role USA v Evropě. Zatímco de Gaulle chtěl
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omezit americký vliv, pro Bahra byla v době studené války americká garance základem
bezpečnosti Spolkové republiky.

8.3 Jaké myšlenky jsou Bahrovi přisuzovány a k jakým krokům dal
právě Bahr podnět?
Na formování výchozí koncepce východní politiky se Bahr a Brandt podíleli
zhruba stejnou měrou.286 Byla postupně utvářena během vzájemných diskusí, kdy jeden
druhého ovlivňovali natolik, že nelze určit, kdo s čím přišel první. K tomu je navíc
nutno připočítat nápady dalších podobně smýšlejících politiků a publicistů, kteří se
k tomuto tématu vyjadřovali.
Prvním opravdu podstatným osobitým příspěvkem Egona Bahra do diskuse
o možné východní politice byla precizně formulovaná myšlenka, že k pokroku
v německé otázce lze dospět vzájemným sblížením se s NDR, které by mělo vystřídat
dosavadní konfrontační kurz. Tento postup v roce 1963 zdůvodnil a vysvětlil ve svém
slavném projevu Sbližováním ke změně.
Jako vedoucí plánovacího štábu vyžadoval od svých podřízených konstruktivní
nápady, flexibilitu, oproštění se od stereotypů, předpojatosti a svazujících tabu, což
brilantně vystihl heslem „Přemýšlet o nemyslitelném“. To vedlo k detailnímu
promyšlení veškerých témat a k zabývání se i méně pravděpodobnými možnostmi
vývoje vztahů a jednání se zeměmi východního bloku, což velmi prospělo rychlé
a v rámci možností poměrně hladké realizaci východní politiky.
V únoru 1970 navrhl Bahr Gromykovi v jednom z rozhovorů vyřešení sporu, zda
zmínit či nezmínit cíl Spolkové republiky dosáhnout sjednocení Německa, výměnou
dopisů. Z toho vzešlý Dopis k německé jednotě se později osvědčil při uzavírání nejen
moskevské smlouvy, ale i Smlouvy o základech vztahů mezi SRN a NDR. Bahr vedl jak
jednání o obsahu smlouvy s Gromykem, tak rozhovory o formulacích s Falinem. Je tedy
velkou měrou odpovědný přímo za doslovné znění moskevské smlouvy.
Během jednání čtyř mocností o Berlíně přišel Bahr za Kissingerem s klíčovým
návrhem zaměřit se na praktické otázky, místo marné snahy o shodu na právních
výkladech statutu Berlína - a toto východisko z patové situace slavilo úspěch. Ostatně
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právě díky spolupráci s Kissingerem a tajným kontaktům s Rushem a Falinem
ovlivňoval Bahr dosti silně projednávání Dohody čtyř mocností o Berlíně na neoficiální
rovině, což byl velký úspěch vzhledem k tomu, že se jednalo o práva čtyř mocností, do
nichž teoreticky Spolková republika nemohla vůbec zasahovat.
Bahr také podstatně přispěl k přesvědčivému vítězství SPD v předčasných
volbách v listopadu 1972. A to hlavně tím, že si sám dal za úkol dojednat a zveřejnit
Smlouvu o základech vztahů mezi SRN a NDR tak, aby to SPD ještě stihla využít ve své
volební kampani. Tento úkol splnil velmi dobře.

8.4 Jak Bahr přistupoval k jednáním se zeměmi východního bloku?
Velkou výhodou Egona Bahra při vyjednávání východních smluv byla jeho
hluboká zasvěcenost do problematiky projednávaných záležitostí. Právě to, že věci lépe
rozuměl, vyrovnávalo Gromykovu výhodu nesrovnatelně větších diplomatických
zkušeností. Důležitý byl také Bahrův smysl pro zodpovědnost a disciplinu. Jako by svůj
požadavek stability v mezinárodních vztazích přenášel i na svůj přístup k vztahům
mezilidským, kladl při jednáních důraz na vzájemnou důvěru, otevřenost a vyváženost
zájmů.
Autoritu mu dodával neobyčejně blízký vztah ke kancléři Brandtovi. Brandt
Bahrovi skutečně plně důvěřoval a nechával mu při vedení jednání hodně velký
manévrovací prostor, který Bahr neváhal využívat. Jak říká jeden z jeho kolegů: „Bez
instrukcí z domova, bez podkladů před sebou a vyzbrojený sebedůvěrou (...) mluvil
[Bahr] o každém Gromykem načatém tématu.“287 Tuto sebedůvěru viděli mnozí jako
přílišnou a některým jednáním jistě neprospívala, ale bez ní by Bahr jen těžko dokázal
tak sveřepě sledovat své cíle. Byly chvíle, kdy jednal na vlastní pěst. Nejednou
„blafoval“ a postavil Sověty či politiky NDR před nepřímo vyjádřené ultimátum, aniž
by to předem probral s Brandtem nebo Scheelem. Když byl v časové tísni nebo chtěl
něco udělat jen na vlastní zodpovědnost, vydával suverénně své myšlenky za oficiální
stanoviska vlády či kancléře. Pro úspěšné vyjednání smluv byl ochoten riskovat svou
kariéru. Dokázal ovšem vždy dobře odhadnout, kam až může zajít a co už si dovolit
nesmí.
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Po vzoru Kissingera Bahr využíval skryté, neoficiální kontakty, čímž občas
obcházel oficiální jednání a zatlačoval profesionální diplomaty do pozadí. Vrcholem
takovéhoto postupu byla jednání čtyř mocností o Berlíně, v nichž hlavní roli nehrály
čtyři mocnosti, ale dvě supervelmoci za asistence Spolkové republiky, zastupované
Bahrem. Jako státní tajemník v Úřadě spolkového kancléře, spolkový zmocněnec pro
Berlín a později spolkový ministr pro zvláštní úkoly býval Bahr volný k projednávání
obtížných záležitostí, nevázaný na administrativu, ale využívající ji. Jednal ve jménu
kancléře, jímž byl krytý i kontrolovaný. Díky stálému oficiálnímu i neoficiálnímu
kontaktu s Američany i Sověty mohl Bahr optimálně využívat šance, jelikož se dobře
vyznal v oné nepřehledné síti vzájemně propletených a podmíněných jednání.
Podařilo se mu dojednat východní smlouvy v naprostém souladu s plány
z konce 60. let, což uznale hodnotil i Kissinger: „Ještě jsem nezažil, aby nám nějaká
vláda předem řekla, co chtějí dělat, potom to také dělala a ono to dokonce
fungovalo.“288

8.5 Shrnutí
Některé předpoklady, z nichž Bahr vycházel, se časem ukázaly být správné, jiné
nikoli. Mezi ty správné patří například klíčová role Sovětského svazu a důležitost
americké bezpečnostní garance. Neslučitelnost NATO se sjednocením se naopak
neprokázala. Přesto nesouhlasím s názorem historika Andrease Vogtmeiera, že Bahr
spojitost německé otázky a bezpečnostní politiky přecenil.289 Souhlas Gorbačova se
setrváním Spolkové republiky v NATO neznamená, že sjednocení Německa bylo
povoleno, aniž by bylo zajištěno a smluvně ošetřeno, že tím nebude ohrožena
bezpečnostní stabilita v Evropě. Co naopak bývá Bahrovi vytýkáno právem je
opomíjení sociálně-politických otázek a „spontánní účasti lidu na směřování
historických událostí“. 290
O to, do jaké míry východní politika Brandtovy vlády přispěla k pádu
komunistických režimů v zemích východní Evropy, se historici přou dodnes
a pravděpodobně ke shodě nikdy nedospějí. Její plánované multilaterální pokračování se
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ani nepodařilo uskutečnit. Cíl se však naplnil. Německo bylo sjednoceno, a to dokonce
dříve, než Bahr očekával.291 Souhlasím se slovy politologa Jense Hackera: „Historickou
zásluhou Egona Bahra zůstává, že se jako architekt nové východní politiky (...) postaral
o to, aby smlouvy uzavřené v roce 1970 se SSSR a s Polskem nechaly německou otázku
politicky, právně i historicky otevřenou.“292
Ke sblížení německých států i jejich obyvatel nesporně došlo, stejně jako ke
změně ve smyslu ulehčení života lidem řešením praktických otázek. Východní politika
přispěla k erozi komunistické ideologie, a tím i k rozpadu východního bloku. A to
k rozpadu mírovému. Tak ale krédo Sbližováním ke změně myšleno nebylo. Bahr chtěl
napomoci reformování komunistických režimů. V tom smyslu ke změně nedošlo.
Výjimečnost přístupu Egona Bahra k východní politice spočívala v tom, že byl
její teoretik i praktik, myslitel i vyjednavač. Bahr nebyl jen loajální „sluha svého
pána“,293 který v pozadí tahá za provázky, ale i schopný diplomat připravený jednat sám
za sebe, když je třeba. Historik Franz Walter ho zaslouženě prohlásil za „virtuosa
politické komunikace“.294
Bahr byl idealista, odhodlaně jdoucí za cíli, jež považoval za správné. Šlo mu
především o sjednocení Německa, mírový vývoj v Evropě a o změny k lepšímu, které
by lidé pocítili v běžném životě. To, že mu šlo v prvé řadě o lidi a ideály, a ne o slávu
a posty, dokládá i jeho chování při sjednocení Německa 3. října 1990: odmítl pozvání
do Spolkového sněmu, aby si mohl užívat veselí v ulicích Berlína.295 Na otázku jednoho
novináře, co by si přál, aby se o něm říkalo po jeho smrti, odpověděl: „Snažil se.“296
Myslím, že by si zasloužil, aby se mu to jednou splnilo. Můžeme se přít, zda jím
prosazované postupy či praktikované metody jednání byly správné. Můžeme dokonce
i polemizovat o prospěšnosti východní politiky. Ale snahu Egonu Bahrovi upřít nelze.
Celý svůj život zasvětil a podřídil politické činnosti, a výsledky jeho práce byly a jsou
vidět.
Dvě osoby byly pro východní politiku naprosto nepostradatelné: Willy Brandt
a Egon Bahr. Tímto tvrzením nechci nijak snižovat zásluhy Willyho Brandta, ale
291
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Zeitung [on-line], 29. 4. 2005: http://www.welt.de/politik/article1787416/Bewegt_sich_die_Linke_sind_
Koalitionen_moeglich.html [staženo dne 5. 4. 2008].
292
Cit. podle: BIERLING, Stephan: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland..., s. 198.
293
WALTER, Franz: Intellektueller, Diplomat und Kommunikator. Der Spiegel [on-line], 18. 3. 2007:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,472342,00.html [staženo dne 5. 4. 2008].
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GAUS, Günter: Zur Person..., s. 120.
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naopak bych jím ráda vyzdvihla přínos Egona Bahra. Pracoval spíše v pozadí, náplň
jeho práce bývala často dokonce utajována. Proto je logické, že není tak známý jako
kancléř Brandt. Jeho podíl na formování i uskutečnění východní politiky však byl
natolik podstatný, že by se lidem, kteří se alespoň trochu zajímají o německou historii,
měla ve spojitosti s východní politikou vybavovat vždy současně a neoddělitelně obě
jména: Brandt a Bahr. Minimálně v očích odborné veřejnosti si Egon Bahr zaslouží
vystoupit z Brandtova stínu.
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9 Seznam použitých zkratek
CDU

Křesťansko-demokratická

unie

Německa

(německy

Christlich

Demokratische Union Deutschlands)
CSU

Křesťansko-sociální unie Bavorska (německy Christlich-Soziale Union
in Bayern)

CDU/CSU

společná frakce sesterských stran CDU a CSU ve Spolkovém sněmu
(německy CDU/CSU-Bundestagsfraktion; Unionsfraktion)

NATO

Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance (anglicky
North Atlantic Treaty Organization)

NDR

Německá

demokratická

republika

(německy

DDR

–

Deutsche

Demokratische Republik)
OSN

Organizace Spojených národů (anglicky UNO – United Nations
Organization)

RIAS

Rozhlas v americkém sektoru (německy Rundfunk im amerikanischen
Sektor)

SED

Jednotná

socialistická

strana

Německa

(německy

Sozialistische

Einheitspartei Deutschlands)
SPD

Sociálnědemokratická strana Německa (německy Sozialdemokratische
Partei Deutschlands)

SRN

Spolková republika Německo (německy BRD – Bundesrepublik
Deutschland)

SSSR

Svaz sovětských socialistických republik, Sovětský svaz (rusky Sojuz
sovetskich socialističeskich respublik)

USA

Spojené státy americké (anglicky United States of America)

ÚV

Ústřední výbor
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Zusammenfassung
Zu Beginn der 1970er Jahre wurde die Bundesrepublik Deutschland von der
sozialliberalen Koalition des Kanzlers Willy Brandt regiert. In dieser Zeit wurden die
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den sozialistischen Staaten
Mittel- und Osteuropas normalisiert, was zur Entspannung im Kalten Krieg wesentlich
beigetragen hat. Es wurde ein Vertragskomplex geschlossen, der den Grundstein zur
Zusammenarbeit und zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen gelegt hat. Die
Kernpunkte der Verträge waren Gewaltverzicht und die Achtung der bestehenden
politischen Lage in Europa.
Die Neue Ostpolitik wird oft mit dem Namen Willy Brandts verbunden. Im
Schatten Brandts bleibt dabei sein Berater Egon Bahr, der sich sowohl an der
Entwicklung der Grundprinzipien der Neuen Ostpolitik, als auch an der Umsetzung
dieser Politik in die Praxis beteiligt hat. Mit dem Beitrag Egon Bahrs zur Ostpolitik
befasst sich darum die vorliegende Arbeit.
Bahrs Einfluss auf die Gestaltung der Ostpolitik wird in dieser Arbeit schon ab
dem Jahr 1956 verfolgt, in dem er der SPD beigetreten ist. Seit 1960 hat er als Chef des
Presse- und Informationsamtes des Westberliner Senats für Willy Brandt gearbeitet.
Zusammen haben sie die Grundkonzeption der Ostpolitik ausgearbeitet. Bekannt wurde
Bahr durch seine Rede Wandel durch Annäherung, die er an der Evangelischen
Akademie in Tutzing im Jahre 1963 gehalten hat. Zur Zeit der großen Koalition (von
1966 bis 1969) hat er die Funktion eines Sonderbotschafters und des Planungschefs im
Auswärtigen Amt ausgeübt. Den Höhepunkt seiner Karriere hat er in den Jahren 19691974 erreicht, als Willy Brandt an der Spitze der Bundesregierung stand. Bahr hat
damals als Staatssekretär im Bundeskanzleramt die Sondierungsgespräche mit
sowjetischen Politikern geführt, deren Ergebnis (sog. Bahr-Papier) die Vorlage für den
Moskauer Vertrag vom August 1970 bildete. Auch das Viermächte-Abkommen über
Berlin vom September 1971 hat er beträchtlich beeinflusst. Danach hat er mit Michael
Kohl, dem Staatssekretär bei dem Ministerrat der DDR, den Vertrag über die
Grundlagen der Beziehungen zwischen der BRD und der DDR ausgehandelt und schon
als Bundesminister für besondere Aufgaben im Dezember 1972 selbst unterschrieben.
Bei der Guillaume-Affäre im Jahre 1974 ist er zusammen mit dem Bundeskanzler
Brandt aus der Bundesregierung ausgeschieden. Mit diesem Zeitpunkt endet die
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ausführliche Analyse des Beitrags von Egon Bahr zur Ostpolitik in dieser Arbeit. Kurz
ist aber auch die Reflexion der Ostpolitik in seiner weiteren Berufslaufbahn erörtert.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Beschreibung und die Bewertung des Beitrags von
Egon Bahr zur Ostpolitik. Dieser Aufgabe liegen dabei die vier folgenden Fragen zu
Grunde: Inwiefern und wie konkret hat Egon Bahr die Ostpolitik beeinflusst? Inwiefern
hatte Bahr eine eigenständige Position zur Ostpolitik? Welche Gedanken werden ihm
nachgesagt und welche Schritte hat er veranlasst? Wie hat er die Verhandlungen mit den
Ostblockländern geführt? Die Antworten auf diese Fragen zeigen, wie wichtig die Rolle
war, die Egon Bahr in der Ostpolitik gespielt hat. Gleichzeitig beantworten sie die
Grundfrage dieser Arbeit: Steht Egon Bahr zu Recht im Schatten Brandts?
Anhand des Studiums von verschiedensten Dokumenten und der Fachliteratur
bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass Egon Bahr wenigstens für die Fachwelt
aus dem Schatten Brandts hervortreten sollte. Obwohl er eher im Hintergrund gearbeitet
hat und seine Arbeit sogar oft geheim gehalten wurde, war seine Beteiligung an der
Gestaltung und Verwirklichung der Ostpolitik so bedeutend, dass in diesem
Zusammenhang nicht nur im Bewusstsein der Fachwelt gleichzeitig und untrennbar
zwei Namen auftauchen sollten: Brandt und Bahr.
Die Einzigartigkeit des Beitrags Egon Bahrs zur Neuen Ostpolitik besteht darin,
dass er sowohl theoretisch, als auch praktisch an dieser Politik mitgearbeitet hat. Er war
der Denker und der Verhandlungsführer zugleich. Bahr war nicht nur eine graue
Eminenz und ein loyaler Diener seines Vorgesetzten, sondern auch ein geschickter
Diplomat, der bereit war, für seine eigenen Schritte auch die Verantwortung zu tragen.
Egon Bahr hat nachdrücklich Wert auf eine langfristige Perspektive gelegt. Sein
Hauptziel,

das

er

durch

die

Neue

Ostpolitik

erreichen

wollte,

war

die

Wiedervereinigung Deutschlands. In den nachfolgenden zwei Jahrzehnten ist dies in
Erfüllung gegangen - ob und inwieweit wir es der Ostpolitik zu verdanken haben, bleibt
jedoch umstritten. Unmittelbar hat sich die Ostpolitik darin ausgewirkt, dass alltägliches
Leben im geteilten Deutschland für viele leichter wurde.
Der größte Erfolg von Egon Bahr ist die Tatsache, dass er die Ostverträge mit
seinen Plänen vom Ende der 1960er Jahre vereinbaren konnte.
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