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Anotace
Bakalářská práce „Aféra Kreisky-Peter-Wiesenthal“ stručně popisuje průběh
události, která propukla krátce po volbách do rakouské Národní rady v říjnu 1975, a
zaměřuje se především na motivy jednání spolkového kancléře Bruna Kreiského
v celé záležitosti. Podíl viny předsedy FPÖ, Friedricha Petera, na masových
vraždách prováděných jeho jednotkou během druhé světové války není blíže
zkoumán. Práce zmiňuje profily politických stran FPÖ a SPÖ a jejich vzájemnou
spolupráci v 70. letech. Věnuje se také liberálnímu kurzu, kterým Peter stranu vedl
od poloviny 60. let a dále se zabývá Kreiského exilem ve Švédsku, ze kterého si
přiváží do rakouské vlasti mnoho myšlenek, které se zde snaží uplatnit coby kancléř.
Důležitost je připisována Kreiského jmenování prvního kabinetu roku 1970, ve
kterém zasedali 4 bývalí nacisté. Taková událost nenachází v předchozích letech
obdoby. Je výrazem Kreiského snahy „být kancléřem všech Rakušanů.“ Sama o
sobě vedla ke vzniku nepřátelství mezi Kreiským a „lovcem nacistů“ Simonem
Wiesenthalem. V tomto prvním konfliktu mezi nejznámějšími rakouskými židy té doby
se zrcadlí aféra, která vypukla o pět let později. Hlavním cílem práce má být
zodpovězení otázky co vedlo Kreiského k podpoře bývalých nacistů?

Annotation
This Bachelor thesis’s name is “The Kreisky-Peter-Wiesenthal affair”. The
Thesis is concerning the event, which occurred shortly after the election of the
Austrian Parliament (1975). Firstly, the author has been searching for the reasons of
the manner of the Austrian chancellor Bruno Kreisky’s behavior in the entire case.
The guilt of the chairman FPÖ, Friedrich Peter, is not analyzed. Secondly, the thesis
3
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has been focusing on the political parties SPÖ and FPÖ and their successful
cooperation in the early 70’s. Finally, the very first point in the animosity between
Kreisky and “the Nazi-hunter” Simon Wiesenthal had been the Kreisky’s first
government. The chancellor accepted that four of his eleven ministers were former
members of NSDAP, which was unacceptable for Wiesenthal. This first conflict
between them is similar to the „The Kreisky-Peter-Wiesenthal affair“. The author’s
main goal has been trying to answer the question: Why did Bruno Kreisky supported
the former Nazis.

Klíčová slova
Aféra, FPÖ, SPÖ, volební reforma, Insel der Seligen

Keywords
Affair, FPÖ, SPÖ, electoral reform, Insel der Seligen
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„Naše země byla první, která roku 1938 padla za oběť touhy po moci jednoho
diktátora. Rakousko bylo první článek řetězu, který následně vtáhl celé lidstvo do
obrovské genocidy. Rakousko se tehdy stalo první obětí v řadě zotročených států: Ať
je symbolem, že od nynějška je Rakousko po deseti letech znovu svobodné.“

Kancléř Raab, v rozhlasovém projevu 15. května 1955

6

Bakalářská práce

Aféra Kreisky-Peter-Wiesenthal

Obsah
I. Úvod……………………………………………………………..………………………..7
II. Čtyři bývalí v Kreiského první vládě………………………..………………………9
III. Horký podzim na rakouské politické scéně 1975……….………………..…….13
III.1. Wiesenthalova zpráva – Počátek Aféry……………..……...……………..13
III.2. Kreisky nastupuje…………………………………...….……………………15
III.3. Konec sporu………………………………………..…….…..………………17
III.4. Soudní proces s Peterem……………………………….…..………………18
III.5. Kreisky vs. Wiesenthal………………………………………………………20
IV. Profil FPÖ a její vztah k SPÖ…………………………………..………...…………21
IV.1. Profil FPÖ a její voliči v 70. letech………………………………..…..……22
IV.2. SPÖ a Bruno Kreisky…………………………………..……………………23
IV.3. První spolupráce…………………………………..…………………………24
IV.4. Spolupráce SPÖ-FPÖ (1970-1975) …………………………………….…26
IV.4.1. Menšinová vláda SPÖ (1970-1971) …………………………..…26
IV.4.2. Většinová vláda SPÖ (1971-1975) ………………………………29
V. Lasst Kreisky und sein Team arbeiten! …………………………………..………31
VI. Závěr…………………………………..…………………………………...……………37
Summary…………………………………..……………………………………………….39
Použitá literatura…………………………………………………...……..………………40
Seznam příloh……………………………………………………………..………………43
Přílohy…………………………………..………………………………………………..…44

7

Bakalářská práce

Aféra Kreisky-Peter-Wiesenthal

Úvod
Aféra Kreisky-Peter-Wiesenthal je převážné části české veřejnosti neznámá.
Tato událost je příznačná pro 70. léta minulého století v Rakousku, kdy obyvatelé
této alpské země ještě nebyli připraveni postavit se svojí nacistické minulosti čelem.
Konfrontace mezi spolkovým kancléřem Kreiským (SPÖ1) a lovcem nacistů Simonem
Wiesenthalem měla bizarní rozměr v tom, že byli oba židovského původu. Jeden
obviňoval údajného válečného zločince a druhý jej vehementně bránil.
Celá aféra vznikla devátého října 1975, kdy Simon Wiesenthal zveřejnil
zprávu, ze které vyplývalo, že předseda FPÖ2 Fridrich Peter po léta zamlčoval fakta
o své službě v SS. Nebyl členem Waffen-SS, jak vždy tvrdil, nýbrž členem nechvalně
známé 1. pěší brigády SS, která se podílela na masových vraždách za východní
frontou. Peterova pozice ve straně a potažmo v rakouské politice byla silně otřesena;
po volebních neúspěších strany přišla tahle rána, která by se za normální situace
rovnala politickému knock-outu. Peter se ale následně dostal pod záštitu spolkového
kancléře, Bruna Kreiského.
Autor v bakalářské práci popisuje průběh aféry. Podíl viny předsedy FPÖ,
Friedricha Petera, na masových vraždách prováděných jeho jednotkou během druhé
světové války není blíže zkoumán. Celá práce je otevřena konfliktem Wiesenthala a
Kreiského, který předcházel aféře. Jedná se o Kreiského jmenování prvního kabinetu
roku 1970, ve kterém zasedali 4 bývalí nacisté. Taková událost nenachází
v předchozích letech na rakouské politické scéně obdoby. Byla výrazem Kreiského
snahy integrovat bývalé nacisty do rakouské společnosti. Sama o sobě vedla ke
vzniku dlouholeté nevraživosti mezi Kreiským a „lovcem nacistů“ Simonem
Wiesenthalem. V tomto vidí autor přímé počátky aféry, která vypukla o pět let později.
Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázky: Proč Bruno Kreisky podporoval
bývalé nacisty a jaký vztah měl k Friedrichu Peterovi. Autor ověřuje tezi, že Bruna
Kreiského k podpoře kariér „Ehemaligen“ (bývalých)3 v SPÖ a později k samotné
1

Strana nesla do roku 1990 název Sozialistische Partei Österreichs (Sozialdemokraten und
Revolutionäre Sozialisten), proto ve své práci používám pojem jak „sociální demkokraté“, tak „socialisté“.
2
Freiheitliche Partei Österreichs, pro členy strany FPÖ používám název „svobodní“. Členy další
rakouské strany ÖVP nazývám „lidovci“.
3
Výraz, který se v rakouské společnosti ujal záhy po válce jako označení pro bývalé nacisty.
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podpoře Friedricha Petera vedl: 1. Kreiského specifický vztah k bývalým nacistům; 2.
politický kalkul SPÖ, která počítala s podporou Friedricha Petera v případě, že by
byla nucena vytvořit menšinovou vládu.
Autor

použil

k

napsání

práce

knihu

rakouského

historika

Roberta

Kriechbaumera „Die Ära Kreisky“. Tento autor píše o celé události nezaujatě.
Převážná část titulů hodnotí Kreiského počínání negativně. Příkladem je další titul od
Michaela Gehlera, „Österreichs Aussenpolitik der Zweiten Republik“. Kritika na
Kreiského směřovala i z vlastních řad SPÖ, jak ukazuje kapitola Das Nazidilemma
der SPÖ v knize „Wer war Bruno Kreisky“ od Paula Blaua. Ke kritice Kreiského
počínání se v roce 2000 připojuje celá SPÖ Gusenbauerovou deklarací. Stranické
vedení se tímto oficiálně postavilo záporně ke Kreiského krytí „hnědých skvrn“.
Deklaraci komentuje článek Markovitse a Rabinbacha „The dark side of Austrian
social democracy“ v letním vydání Dissentu 2000.
Samotný

Kreisky

se aféře

ve

svých

pamětech

nevěnuje.

Naopak

Wiesenthalovy paměti „Spravedlnost nikoliv pomstu“ jsou velice zajímavým
svědectvím o celé události. V některých částech knihy Alana Levyho „Wiesenthal a
jeho slavné případy“ je Wiesenthalovo podání obohaceno o dodatečné informace.
Jednostranně proti Kreiskému se staví historik židovského původu Wistrich v článku
„Anti-Zionism and Antisemitism: The Case of Bruno Kreisky“.
K bližšímu popisu volební reformy, kterou přijaly SPÖ a FPÖ autor čerpal z
„Handbuch des politischen Systems Österreichs“. K charakteristice FPÖ nebyla
požita žádná monotematická kniha, zabývající se dějinami této strany. Dostatečné
informace poskytuje kapitola o FPÖ z „Die Ära Kreisky“. V kapitole Die FPÖ: Vom
liberalismus

zum

Rechtsextremismus

v

„Handbuch

des

österreichischen

Rechtsextremismus“ se jiní autoři zabývali především temnou minulostí strany. Aby
byl autorův pohled ucelený, využil do třetice i knihy bývalého člena VdU, Viktora
Reimanna „Die dritte Kraft Österreichs“, kterou považuje za jakousi obhajobu „Třetího
tábora“. Pro interpretování motivů Kreiského chování využil Kreiského paměti
„Zwischen den Zeiten“.
V úvodu bakalářské práce autor uvádí časové rozmezí práce; její hlavní cíle;
ověřovanou tezi; kritiku literatury a strukturu. V následující kapitole se autor zaměřuje
na prapůvod vzájemných konfliktů mezi Kreiským a Wiesenthalem.
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Ve třetí kapitole se autor věnuje samotné aféře; reflektuje reakce tisku; postoj
státu Izrael k celé záležitosti; soudní proces, který vedl Peter proti Wiesenthalovi; a
na závěr srovnává osobnosti Kreiského a Wiesenthala.
V další kapitole autor stručně popisuje profil FPÖ a její voličskou základnu;
zabývá se předsednictvím Friedricha Petera, který stranu směřuje liberálním směrem
a především analyzuje vzájemné vztahy FPÖ a SPÖ (1970-1975), které se vyznačují
Peterovou ochotou spolupracovat s Kreiského socialisty. Celá kapitola má sloužit
k lepšímu pochopení pozadí aféry.
V předposlední kapitole „Lasst Kreisky und sein Team arbeiten“ interpretuje
Kreiského motivy k bránění bývalých nacistů. V Závěru celou událost zasazuje do
širšího kontextu vyrovnávání se Rakušanů se svou minulostí.

II. Čtyři bývalí v Kreiského první vládě
Otázka vyrovnávání se s minulostí byla v Rakousku 70. let politické tabu. V 60. letech
se sice v celé zemi vzedmulo silné studentské hnutí protestující mimo jiné proti
vysokoškolskému profesoru Tarasu Borodajkewyczi, který ve svých přednáškách
otevřeně prezentoval antisemitské a pronacistické projevy, ovšem v následujícím
desetiletí se „vření“ v rakouské společnosti uklidnilo. Lidé upozorňující na nacistickou
minulost země a problémy morálky – záležitostmi, se kterými se rakouská společnost
musí ještě vypořádat - se dostali na okraj společnosti jakožto věční rušitelé klidu.
Prostí Rakušané se spokojili s představou své země jako Insel der Seligen4 (Ostrova
blažených) uprostřed chaosu.
V takové společnosti lidé jako Simon Wiesenthal budili negativní pozornost.
Většině Rakušanů bylo jedno, že vehementně popírá kolektivní vinu Němců a
Rakušanů na holocaustu. Muž, který zasvětil svůj život hledání válečných zločinců,

4

Kořeny tohoto alegorického výrazu sahají do roku 1971. Původ se připisuje Pavlu VI., který při
návštěvě spolkového prezidenta Franze Jonase prohlásil, že Rakousko je ostrovem šťastných. V 70. letech byl
výraz přeformulován na „ostrov blažených“. Výraz je v Rakousku stále živý. Používá se například ve smyslu:
„Österreich ist keine Insel der Seligen!“
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se dlouho nedočkával uznání jak v Rakousku, tak v samotném státu Izreal. Díky
Wiesenthalově úsilí před soudem stanulo více jak 1000 válečných zločinců. Za svůj
nový domov si zvolil Vídeň, kde pro pátrání po nacistických zločinech založil
Dokumentační středisko.5
Prapůvodní příčinu jeho nepřátelství s Kreiským je třeba hledat v Kreiského
přístupu k vyrovnávání se s nacismem. Když SPÖ vyhrála roku 1970 volby, ukázal
Kreisky všem Rakušanům jak se k této otázce staví. Do vlády přijal hned čtyři bývalé
nacisty. Jmenovitě šlo o tyto muže: ministr obrany Johann Freihsler, ministr vnitra
Otto Rösch, ministr zemědělství Hans Öllinger a jeho nástupce Oskar Weihs, stejně
jako ministr staveb a dopravy, Josef Moser. Všichni byli členy NSDAP. Öllinger byl
roku 1940 z Waffen-SS převelen k Wehrmachtu a denacifikace po válce probíhala
v jeho případě velice rychle. Jeho nástupce Weihs byl ve straně od roku 1932 (!) a
Rösch byl od roku 1937 ilegálním členem SA.6
To že byl Weihs členem NSDAP před rokem 1933 musím zdůraznit. Pokud
někdo v Rakousku vstoupil do NSDAP před rokem 1933 a vydržel v ní až do anšlusu,
byl jejím tzv. ilegálním členem, jelikož organizace byla v Rakousku po atentátu na
Dollfuße (1934) rozpuštěna. Jestliže rakouský nacista neuprchl do Německa, byla
jeho situace v Rakousku velmi špatná. Byl vystaven perzekucím ze strany klerofašistického režimu. Tím se na druhou stranu prokazovala jeho víra v nacionální
socialismus, kterou dokázal Hitler po roce 1938 náležitě ocenit.
Ilegální člen NSDAP měl nízké stranické číslo, které jej odlišovalo od dalších
členů, kteří vstoupili do strany později, nebo dokonce až po anšlusu, kdy byl zájem o
členství masový. Němečtí nacisté rakouským nacistům moc nedůvěřovali a raději
svěřovali důležité funkce Němcům z říše, ale členů s nízkými čísli si vážili, jednali
s nimi jako se „starými spolubojovníky“ a odvděčovali se jim zvláštními výhodami.
(Výjimku tvořily pouze ti, kteří byli příliš mocichtivý. Několik takových nechal Hitler
zavraždit okamžitě po anšlusu.)7
V poválečném rakouském denacifikačním procesu byli ilegální členové
NSDAP označování jako skupina obyvatel, která se nejvíce provinila, a proto měli být
všichni ilegální členové co nejpřísněji potrestáni. Jejich přístup do veřejných funkcí
5

Toto středisko se nacházelo na Rudolfově náměstí. Byly v něm shromažďovány kartotéky členů
NSDAP a výpovědi očitých svědků. Wiesenthal, s. 15
6
Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 139
7
Markéta Němcová, Denacifikační proces v Rakousku v prvním poválečném roce, FSV, Praha 2003, str.
96
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byl nemyslitelný.8 Postup denacifikace má v této otázce jednoznačnou souvislost
s představou Rakouska jako první oběti (das erste Opfer). Kreisky po volbách
prohlásil, že Rakušané dostanou možnost za minulostí udělat tlustou čáru a své
slova naplnil nad rámec očekávání rakouské veřejnosti.
Ovšem Wiesenthal vystavil Kreiského počínání tvrdé kritice v německém
časopise Der Spiegel a v rakouském katolickém týdeníku Die Furche.9 Podle Levyho
bylo pro Wiesenthala největším překvapením jmenování Rösche na post ministra
vnitra.10 Když se Kreisky dozvěděl o Öllingerově SS-minulosti, pozval si ho k sobě a
zeptal se, zda si připravil něco na svoji obhajobu. Öllinger odpověděl, že zachránil
jednu židovskou spoluobčanku. Kreisky to předložil na tiskové konferenci a prohlásil,
že přestože ztratil za války mnoho členů rodiny, nenávist a pomsta jsou mu cizí.11
Kancléř si velice dobře uvědomoval sílu médií a svým přístupem si získal většinu
novinářů.12
SPÖ se rozhodla Wiesenthalovu kritiku důrazně umlčet. Hlavním mluvčím
strany se na sjezdu SPÖ ve Stadthalle stal ministr školství a kultury, Theodor Gratz,
který jeho Vídeňské dokumentační středisko obvinil z výzvědné protistátní služby a
sliboval přešetření Wiesenthalovy činnosti.13 Gratz sklidil bouřlivý potlesk a po něm
vystoupil s projevem kancléř Kreisky, který pokračoval ve stejném duchu jako Gratz.
K velkému potěšení všech bývalých Kreisky v tomto projevu pronesl:

„V Rakousku může člen nacistické strany nebo esesman zastávat jakýkoli
politický úřad, pokud proti němu nejsou důkazy o páchání zločinů.“14

Ultrapravicový deník tentokrát nebyl daleko od pravdy, když napsal,

„Wer ein Nazi ist, bestimmt die SPÖ!,“ (Kdo je nacista, určí SPÖ!)
8

Ibid. S. 96
Levy, Alan: Die Akte Wiesenthal, str. 333
10
Nejenže Otto Rösch patřil k SA, ale po válce spolupracoval s nacistickou organizací provádějící
obdobnou činnost jako nechvalně proslulá ODESSA: opatřování falešných dokumentů pro válečné zločince,
kteří pak prchali přes Švýcarsko do Jižní Ameriky. 8. prosince 1947 byl Rösch chycen policií s kufrem plným
falešných pasů, ale obhajoval se tím, že nevěděl, co v kufru je. Za dva roky byl zproštěn obvinění, jelikož
obžaloba nepředložila dostatek důkazů. (ibid. S. 335)
11
Blau, Paul; Das Nazidilemma der SPÖ, str. 46
12
Ulram jej označuje jako „the media chancellor“: Ulram Peter, „Political Culture of the Kreisky Era“
in The Kreisky Era in Austria, s. 82
13
Wistrich, Robert S; Anti-Zionism and Antisemitism., str. 11
14
Levy, Alan: Die Akte Wiesenthal, str. 336
9
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jako narážku na slavný cynický výrok Karla Luegera z roku 1900, „Wer ein
Jud ist, das bestimme ich“ (Já rozhodnu kdo je Žid.) 15

K tomu píše Wiesenthal ve svých pamětech věcně:

„Plně chápu, že není možné vyloučit z veřejného života půl milionu lidí. Proto
vyhlašuji toto pravidlo: Ať nacisté žijí, ať nacisté umírají, ale ať nám nacisté
nevládnou. Stejně už máme nacisty ve všech veřejných funkcích – také díky
Kreiskému – a když z nich dokonce udělá ministry, omilostňuje je už předem a bez
výběru z morální viny. Já jsem proti teorii kolektivní viny, ale jsem také proti teorii
kolektivní nevinnosti. Kolektivní nevinnost neplatí ani pro Židy.“

Dále Wiesenthal také srovnával situaci v Rakousku s Itálií, kde vznikl fašismus
a mají novou vládu téměř každý rok, ale přesto tam do vlády nedosadili jediného
bývalého fašistu. 16
Wiesenthalovy se v této situaci ale nedostávalo jen „podpory“ neonacistických
plátků, podpora přicházela z celého okolního světa. Například vnuk Winstona
Churchilla jej pozval na večeři v britském parlamentu pro osmdesát lidí. Kreisky
dostal několik set protestních dopisů, ale svůj postoj nezměnil. Místo toho nazval
Wiesenthala „židovským fašistou“17. A dále na jeho adresu pronesl:

„Reakcionáři se najdou i mezi námi Židy, zrovna tak jako zloději, vrahové a
prostitutky.“18

Öllinger zůstal na ministerstvu zemědělství pouhých 29 dní. Poté, co dostal
srdeční záchvat, ministerstvo opustil. Na jeho místo Kreisky jmenoval, zřejmě
demonstrativně, dalšího bývalého nacistu, Weihse. (Jak jsem zmínil u Weihse je
zarážející jeho členství v NSDAP od roku 1932!) Kreisky své rozhodnutí málokdy
měnil. Všichni čtyři ministři byli v 70. letech oddanými pracovníky SPÖ a nelze jim
vytknout jakoukoli pronacistickou agitaci. Otto Rösch zůstal na ministerstvu vnitra do
15

Kirchberger Franz, „Kreisky in der NS-Falle ,“ der Deutsche Wochenzeitung, 29. května 1970,
citováno dle Wistrich, Robert S; Anti-Zionism and Antisemitism., str. 11
16
Levy, Alan: Die Akte Wiesenthal, str. 336
17
Wistrich, Robert S; Anti-Zionism and Antisemitism., str. 11
18
„Besorgnis über Dokumentationszentrum,“ Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. července 1970 citováno
dle Wistrich, Robert S; Anti-Zionism and Antisemitism., str. 11

13

Bakalářská práce

Aféra Kreisky-Peter-Wiesenthal

roku 1977. V jeho spolupráci s ministrem spravedlnosti Christianem Brodou, který na
každý Wiesenthalův návrh na zahájení stíhání proti někomu s hnědou minulostí,
odpovídal rutinně, že návrh prozkoumá, uvízlo podle Wiesenthala vyšetřování
nacistických zločinů v Rakousku 70. let na mrtvém bodě.19

Kreisky komplikace, které mu způsobil Wiesenthal při sestavování první vlády,
zřejmě nehodlal zapomenout. Již v této první konfrontaci mezi oběma muži se
objevují prvky jednání či spíše Kreiského osobní útoky, kterým se budu věnovat
v následující kapitole o samotné Aféře Kreisky-Peter-Wiesenthal.

III. Horký podzim na rakouské politické scéně
1975
III.1.Wiesenthalova zpráva – Počátek Aféry
Wiesenthal svoji zprávu o Peterově minulosti nejdříve předal tehdejšímu
spolkovému prezidentovi dr. Rudolfu Kirschlägerovi, aby nemohl být obviněn, že
pracuje na objednávku ÖVP, protože v té době zrovna probíhaly volby do Národní
rady (1975). Ve svých pamětech Wiesenthal popisuje předání takto:

„Prezident mi poděkoval, že jsem s tím nevyšel před volbami. Jinak by se
Rakušané nerozhodovali podle politického programu, ale na základě minulosti
člověka.“20

Wiesenthal prezidenta upozornil, že hned po volbách materiál zveřejní
z obavy, aby Peter nezískal vyšší politickou funkci. Kirschläger slíbil, že pokud by se
Peter objevil ve vládě, odmítl by ji. Následně poslal kopie zprávy Kreiskému a
Peterovi. Peter byl zprávou hluboce zasažen a vzhledem k nevalným volebním
19
20

Wiesenthal, Simon: Spravedlnost nikoli pomstu, str. 322
Ibid. 321
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výsledkům FPÖ a jejímu propadu roku 1966, kdy ani po deseti letech nedokázal
zvednout její preference, již zřejmě myslel na konec politické kariéry. Mezi
svobodnými měl tehdy silné kritiky.21
Friedrich Peter dokonce svoji nacistickou minulost nikdy netajil, v roce 1956
uvedl v časopise Viking-Ruf:

„Já se nepřipojuji k těmto lidem, kteří byli ‚pod tlakem donuceni‘, ale i dnes
přiznávám, že jsem odešel dobrovolně. Sloužit vlasti nebyla nikdy ostuda.“22

Jednotku, ve které sloužil, charakterizují Brigitte Bailer a Wolfgang
Neugebauer v „Die FPÖ: Vom liberalismus zum Rechtsextremismus“ slovy:

„Tato jednotka SS zabíjela v letech 1941-1942 v Sovětské svazu – za frontou
– partyzány, jejich skutečné a údajné podporovatele, především ale Židy.“ 23

Přestože byl Kreisky židovského původu a během druhé světové války přišel o
velkou část rodiny, Peterova příslušnost k této jednotce SS mu zjevně nevadila.
Po výsledcích voleb uspořádal Wiesenthal 9. října 1975 v Hotelu de France
tiskovou konferenci, při které předal novinářům informace o pravé povaze jednotky
SS, ve které Friedrich Peter sloužil. Peter na Wiesenthalovu zprávu zareagoval
nejprve slovy „byl jsem pouze voják konající svojí povinnost“, později se vyjádřil
poněkud obšírněji:

„Svojí vojenskou službu v 1. pěší brigádě SS a v 2. pancéřové divizi SS ‚Das
Reich‘ jsem vykonával od roku 1941 do roku 1945. Přitom jsem se jak v tomto
časovém rámci, tak mimo něj nepodílel na popravách či jiných represáliích. Svoji
vojenskou službu jsem ukončil v květnu 1945 jako Obersturmführer Waffen-SS a
velitel pancéřové kompanie. Válečné vyznamenání EK 2 mi bylo uděleno za účast

21

V první řadě to byl extrémně pravicový politik Otto Scrinzi, ale také pozdější předsedové FPÖ
Alexander Götz a Jörg Haider. (viz Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky. Str. 137)
22
Wiking-Ruf, únor 1956, str. 5 citováno dle Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus (339)
23
Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, str. 329 (viz Válečný deník 1. pěší brigády SS
„Unsere Ehre heisst Treue“, Wien 1965)
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v zimní bitvě 1941/42. Všechna obvinění a podezření proti mně naznačená dipl. Ing.
Simomen Wiesenthalem ostře odmítám.“24

Peterovo předsednické křeslo se zdálo být silně otřeseno. Kreisky už jej
k podpoře svojí vlády nepotřeboval. Stejně se ale za Petera postavil. Tento moment
zásadně zvrátil celou situaci. Kreisky Peterovu hodně nahnutou pozici ve straně de
facto zachránil a naprosto změnil veřejné mínění, které pravděpodobně stálo v první
chvíli na Wiesenthalově straně tím, že 10. října vystoupil v televizním projevu, aby
podpořil Friedricha Petera.

III.2. Kreisky nastupuje
Od tohoto data se začala slovní přestřelka mezi oběma muži, která trvala plné
dva měsíce. Podle Kreiského Wiesenthal pracoval na objednávku ÖVP. Už dříve prý
poukazoval na to, že SPÖ vyplnila své emigrací prořídlé řady bývalými nacisty a jeho
nynějším záměrem bylo opět SPÖ očernit. Peterova příslušnost k SS, nebyla
v Kreiského pohledu větším přečinem než, že někdo sloužil Dollfußovu stavovskému
státu.25
Následujících šest týdnů popisuje Wiesenthal jako nejtěžší dobu, kterou prožil
od konce války. Díky nevybíravým útokům kancléře Bruna Kreiského se stal
v Rakousku nevítanou osobou. Kancléř měl téměř magickou přitažlivost. Veřejnost
k němu vzhlížela a novináři byli na jeho straně. V očích Rakušanů získal Wiesenthal
podobu nesmiřitelného mstitele, který každý den sní jednoho malého nevinného
nacistu.26
Od prvního televizního přenosu následovalo mnoho dalších rozhovorů
s Kreiským, v nichž opět opakoval svoje útoky proti Wiesenthalovi.27 Při tiskové
konferenci 10. listopadu 1975, pořádané pro zahraniční novináře, Kreisky začal
mluvit o jakýchsi tajných zprávách, které měly dokazovat, že Wiesenthal kolaboroval

24

Weissensteiner, Friedrich, Wiener Zeitung, http://www.wienerzeitung.at/linkmap/personen/peter.htm,

6.5.2008
25
26
27

Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 139
Wiesenthal, str. 326
Blau, Paul; Das Nazidilemma der SPÖ, 48
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s gestapem. Na základě těchto zpráv soudil, že Wiesenthal nemá právo si vydělávat
na živobytí pronásledováním jiných lidí.28 Celý výstup uzavřel slovy:
„Der Mann muss Verschwinden“29 (Ten člověk musí zmizet).

Wiesenthal později zažaloval Kreiského za urážku na cti, ovšem v soudním
procesu bránila Kreiského poslanecká imunita, i když Kreisky se podle vlastních slov
s Wiesenthalem soudit chtěl.30 Vůbec nejkontroverznější výrok Kreiského v průběhu
celé události zazněl při rozhovoru s izraelským novinářem Zeevem Bartlem. Barth
řekl Kreiskému, že se dostává do složité situace, když předstírá, že nepatří
k židovskému národu. A Kreisky mu rozzuřeně odpověděl:

„Die Juden sind kein Volk. Wenn die Juden ein Volk sind, so ist es ein mieses
Volk.“31 (Židé nejsou národ. Pokud jsou Židé národ, je to národ ošklivý.)

Ale jeho mezinárodní renomé kupodivu nijak neutrpělo. Jako Žid si mohl
dovolit takto mluvit.32 Rakouští a němečtí neonacisté mu nadšeně aplaudovali.
Nejvíce oceňovali jeho výstupy proti židovským zájmům a „nespoutané židovské
intoleranci.“33 Peter Michael Lingens, jehož rodiče byli rakouští protinacističtí
odbojáři, psal sarkasticky 18. listopadu 1975 v levicově zaměřeném zpravodajském
deníku Profil, že pro lidi jako je Kreisky
„…je přijetí bývalými nacisty zřejmě naplnění nejtajnějšího snu.“34

Většina rakouských tištěných periodik se přidala na kancléřovu stranu.
Bulvární noviny Kronen Zeitung, které kupovala více než třetina rakouských

28

Lingens píše o těchto zprávách v úvodu Wiesenthalových pamětí, že byly podvrhem polské tajné
služby. Wiesenthal, s. 15
29
Wistrich, Robert S; Anti-Zionism and Antisemitism., str. 19
30
Blau, Paul; Das Nazidilemma der SPÖ, 48
31
Der Spiegel, listopad 1975, str. 17 citováno dle Wistrich, Robert S; Anti-Zionism and Antisemitism.,
str. 20
32
Gehler Michael, Österreichs Aussenpolitik der Zweiten Republik, str. 394
33
„Kann Kreisky Wiesenthal stoppen?“ in Deutsche Nationalzeitung, listopad 1975, str. 7 citováno dle
Wistrich, Robert S; Anti-Zionism and Antisemitism., str. 20
34
„Neonazis: Von Kreisky lernen,“ Profil č. 39 (21. září 1975) citováno dle Wistrich, Robert S; AntiZionism and Antisemitism., str. 20
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čtenářů35, zveřejňovaly několik let staré výroky, které byly pronesené ve zcela jiných
souvislostech, aby dokázaly, jak Wiesenthal škodí Rakousku.
Šéf frakce SPÖ, Heinz Fischer, na konci roku Wiesenthalovi veřejně pohrozil
parlamentní vyšetřovací komisí, která měla informovat veřejnost o skutečné činnosti
jeho Dokumentačního centra. Podobné komise byly ustavovány vskutku jen
v nejzávažnějších případech. Proti návrhu ostře vystoupila ÖVP, protože podle
lidovců bylo nemyslitelné, aby v osobním sporu mezi Kreiským a Wiesenthalem
zasahovala parlamentní vyšetřovací komise.36 Peter Michael Lingens v Profilu
Kreiského agresivní plány proti Wiesenthalovy odsoudil jako „nemorální“ a
„nedůstojné“.37
Kritika na Kreiského se sesypala i z vlastních řad. Otázky Petera Blaua,
bývalého šéfredaktora socialistických Arbeiter Zeitung, který opustil své místo poté,
co byli do vlády jmenováni 4 bývalí nacisté, musely Kreiského zvlášť znepokojovat.
Za co měl být Wiesenthal postaven před soud? Za pátrání po skrytých válečných
zločincích? Za sbírání průkazního materiálu a jeho předávání úřadům?38

III.3. Konec sporu
Nakonec měl na ukončení sporu největší zásluhu postoj státu Izrael. Pro Izrael
byla výměna názorů mezi rakouským kancléřem a lovcem nacistů hodně
„nepohodlná“. Přes Rakousko totiž směřoval do Izraele proud židovských emigrantů
ze Sovětského svazu. Aby nedošlo k přetnutí této trasy, kladl Izrael důraz na
usmíření obou stran. Poté co Wiesenthala k ukončení sporu vyzvala i židovská
náboženská obec ve Vídni a vlastní žena, Wiesenthal začal raději uvažovat o
uzavření celé kauzy s Kreiskym.
O konečné usmíření se postaral Kreiského důvěrník a blízký přítel, Karl
Kahane, který společně s židovskou náboženskou obcí a státem Izrael dojednal klid
zbraní mezi oběmi stranami. Wiesenthal 2. prosince 1975 prohlásil, že jeho úsilí
objasnit nacistické zločiny nikdy nemotivovaly sympatie k některé z politických stran,
či snaha poškodit jakoukoli politickou stranu a to i v případě zprávy o minulosti
35
36
37
38

Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, str. 509
Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 140
Profil Nr. 43, 21.10.1975, Str. 19 citováno dle Kierchbaumer..
Blau, Paul; Das Nazidilemma der SPÖ, 48

18

Bakalářská práce

Aféra Kreisky-Peter-Wiesenthal

Friedricha Petera. Následující den také stáhl svojí žalobu proti Kreiskému. Kreisky
„na oplátku“ prohlásil při zasedání parlamentu, že nikdy neobvinil Simona
Wiesenthala z kolaborace s Gestapem. Podle Gredlera se v konfliktu zrcadlila
Kreiského pozdější antisionistická a pro-palestinská blízko-východní politika.39
Celá Aféra je dnes velkou černou skvrnou v minulosti SPÖ, ale nedá se říci,
že by Kreisky měl podporu celé strany. Její malá část v této události vystupovala
čestně. Takové sociální demokraty reprezentuje Peter Blau, který v článku Das
Nazidilema der SPÖ píše:

„Wiesenthal je náš politický protivník, ale přesto v tom nedokáži spatřit
nepatrnou omluvu za (tyto) události.“40

III.4. Soudní proces s Peterem
„Unsere Ehre heisst Treue“ (Naší ctí je věrnost!) Takto znělo heslo jednotek
SS. To bylo zřejmě i krédo Friedricha Petera, když „vykonával svoji vojenskou
povinnost“. Počet Wiesenthalem zdokumentovaných obětí jeho brigády se zastavil
na počtu 360 000 osob.41
Místo toho, aby příslušné rakouské úřady stíhaly Friedricha Petera, podal
Peter žalobu na Simona Wiesenthala za urážku na cti a nepravdivá obvinění. Soud si
proto nechal poslat všechny výpovědi z procesů ve Spolkové republice proti
příslušníkům 1. pěší brigády SS. Úměrně k tomu jak narostl počet mrtvých, zmenšila
se doba, po kterou Peter v jednotce sloužil z dvaceti měsíců na čtrnáct, i když Peter
v roce 1968 uvedl, že sloužil 20 měsíců a také v roce 1943 ve svém životopise
uváděl stejný počet. Peterův obhájce to vysvětlil tím, že se pan Peter jednoduše
dvakrát spletl.42
Líčení bylo později odročeno. Wiesenthalovo dokumentační středisko
dodávalo soudu další dokumenty a sedm let čekalo na obnovení procesu. Celý

39
40
41
42

Gehler Michael, Österreichs Aussenpolitik der Zweiten Republik, str. 394
Ibid. 48
Wiesenthal. Spravedlnost, nikoli pomstu 322
Ibid. 326
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proces skončil tím, že Friedrich Peter stáhl žalobu proti Wiesenthalovi, neboť už
neměl zájem na jeho pokračování.
Peter zůstal dále kancléřem strany až do roku 1977. V tomto roce mu ten
samý prezident Kirschläger, který byl před 2 lety silně otřesen jeho minulostí, předal
státní vyznamenání za přínos pro demokracii. V roce 1975 v FPÖ probíhal
dlouhodobější stranický boj, způsobený poklesem volebních preferencí. Celá aféra
přišla vhod Ottovi Scrinzi, jenž se ji pokusil využít k sesazení Petera. V Profilu
publikoval několik dokumentů k Peterově službě v 1. pěší brigádě SS. V rozhovoru
z konce listopadu 1975 uvádí, že Peterova příslušnost k této jednotce vrhá na stranu
příliš negativní světlo a on by byl pro, aby předseda na svou funkci rezignoval.43
Další obdobné výroky na adresu Friedricha Petera se mu vymstily. Na
bouřlivém zasedání vedoucích činitelů svobodných byl následně donucen k rezignaci
na funkce, které ve straně zastával, a k tomu, aby vyslovil předsedovi důvěru. FPÖ
tak umlčela nejhlasitější odpůrce Peterova předsednictví.44
Už na konci roku 1975 se zdálo, že se bouře ve straně uklidnila. Proto se
předseda dolnorakouských svobodných, Fritz Rotter le Beau, spolu s dalšími členy
strany rozhodl, že hned následující rok (1976) demonstrativně znovuzvolí Friedricha
Petera předsedou strany.45 Tato volba měla voličům vnuknout představu o svornosti
celé stranické organizace, která v poslední době utrpěla útoky Otty Scrinze a jeho
návrhy, aby Petera ve funkci předsedy vystřídal Alexander Götz. FPÖ se k volbě
sjela 18.-19. září 1976 v městě Villach.
Znovuzvolení Petera mělo vyvolat dojem, že se strana pevně drží jeho kurzu.
K nemilému překvapení se ovšem celý sjezd zvrhl v menší propadák, jelikož se proti
Peterovi vyslovil vorarlbergský delegát Helfried Fussenegger, který předložil plán
úplné obměny vedení FPÖ. Jestliže Peter obdržel při svém posledním zvolení
v Innsbrucku (1974) 94 % hlasů, nyní jeho podpora klesla na nepřesvědčivých 74 %.
Očekávaný výsledný dojem, demonstrace jednoty strany, se rozplynul jako obláček
páry. Na příštím sjezdu už Peter na předsedu nekandidoval.46
Celá událost z roku 1975 měla parlamentní dohru o osm let později. Kreisky
jako výraz celoživotního přínosu Petera pro Rakouskou politiku navrhl jeho nominaci
43

Profil Nr. 48, 25.11.1975 Str. 12 citováno dle Kriechbaumer s. 140
Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 144
45
O tomto rozhodnutí informoval Rotter le Beau již v interviewu pro ORF na začátku roku 1976 (viz.
Robert Kriechbaumer, Die Äre Kreisky, Str. 144)
46
Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 144-145
44
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na pozici třetího prezidenta Národní rady. Proti této nominaci se díky zážitkům z roku
1975 postavilo na odpor široké spektrum poslanců. Tisíce novinářů, umělců a
intelektuálů zpochybňovaly Peterův přínos a protestovaly proti jeho nominaci.
Výsledkem bylo, že se Peter nakonec této pozice dobrovolně zřekl. V roce 1983 se
také Friedrich Peter vzdal své parlamentní funkce.
Friedrich Peter zemřel v roce 2005. Za své skutky nebyl nikdy trestán. V roce
1992 odešel ze strany, kvůli kurzu, který nastolil Jorg Haider. Ŕíká, že Haider je
člověk, kterému by nepodal ruku. V rozhovoru rok před smrtí uvedl:

„Mezi mnou a Jorgem Haidrem je neřešitelný problém. Mezi námi není žádná
autentičnost. Když Haider přednesl svůj projev o zaměstnanecké politice (Třetí říše),
pomyslel jsem si: Sám jsem nosil uniformu SS, ale existovaly také koncentrační
tábory. Pro tyto věci nemá Haider žádnou citlivost, a to mě od něj odděluje.“47

III.5. Kreisky vs. Wiesenthal

Jak výstižně komentuje Elisabeth Horvath v knize Ära oder Episode?, ačkoliv
jak Kreisky, tak Wiesenthal byli židé v jejich osobách se setkaly dva naprosto odlišné
světy, dvě naprosto odlišné vnímání druhé světové války, dvě rozdílné kultury.48
Například Kreisky připisoval zločiny druhé světové války hospodářské krizi a
bídě doby. Wiesenthal hledal viníka v lidech. Dalším bodem vzájemné neslučitelnosti
jejich názorů byl přístup k vlastnímu židovství. V této oblasti každý uplatňoval svoje
pocity dané prostředím, ve kterém vyrůstal. Mezi západními a východními židy
existovaly od pradávna rozdíly, které se v moderní době ještě dále zvětšovaly.
Protože tam, kde se Wiesenthal 31. prosince 1908 narodil, převažovalo
židovské obyvatelstvo. V městečku Bučač na Haliči žilo kolem 6 000 Židů, 2 000
Poláků a tisíce Ukrajinců.49 Je nasnadě, že v takto početné židovské komunitě je
47

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Peter_%28Politiker%29, 8.5. 2008
Horvath, Ära oder Episode? Str. 308 citováno dle Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 143
49
Horvath, Ära oder Episode? Str. 160 Horvath, Ära oder Episode? Str. 308 citováno dle Kriechbaumer,
Robert: Die Ära Kreisky, Str. 143
48
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daleko jednoduší přihlásit se ke svému židovskému původu (v menšině se tu cítili
Ukrajinci) než ve Vídni, kde byli Židé v menšině, navíc často nepřátelsky vnímáni.
Navíc Simon Wiesenthal pocházel z nábožensky založené rodiny, která žila
v uzavřené židovské komunitě. Jeho židovství pro něj bylo samozřejmostí.
Z politicko-historického hlediska viděl židovstvo jako osudové společenství. I když
nebyl žádným sionistou a ke státu Izrael necítil moc silné pouto, přirozeně měl
sympatie a porozumění k víře svého otce a ke státu, který jeho lid založil.
Na druhou stranu Bruno Kreisky, syn židovsko-liberální rodiny z hlavního
města rakousko-uherské monarchie, byl vychováván jako zcela jiná osobnost.

„Myšlenky liberálních Středoevropanů, životní styl občanů velkoměsta a
měšťanské vzdělání, to byl Kreiského svět. K tomu se připočítává opovržení
liberálního židovského měšťanstva Ostjuden, kteří ‚přivandrovali‘ do hlavního
města…“50

Kontroverzi vyvolává Kreisky jako přesvědčený agnostik a antisionista svými
postoji k židovskému národu, jelikož pro něj žádný židovský národ neexistuje. A
pokud přeci jen existuje, „pak je to národ ošklivý.“ Kreisky svůj židovský původ
neskrýval, ale považoval jej za integrální součást jeho příslušnosti k rakouské
kultuře, kterou si bez osobností jako Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Gustav
Mahler nedokázal představit. 51 Sebe vždy vnímal na prvním místě jako Rakušana a
sociálního demokrata. Ačkoliv Wiesenthal není sionista, objevuje se v této
konfrontaci po generace vyvstávající rozkol mezi asimilovanými Židy a Židy lpícími na
svých kořenech.

IV. Profil FPÖ a její vztah k SPÖ
Analýza vztahů mezi FPÖ a SPÖ (1970-1975) nám umožní utvořit si
představu o stavu rakouské politické scény v době aféry. Díky prozkoumání historie

50
51

Ibid. Str. 160 citováno dle Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, S. 143
Ibid., str. 160 citováno dle Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, S. 143
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volebních výsledků obou stan, rakouského politického systému a reformního kurzu
FPÖ zjistíme, proč se strany rozhodly k parlamentní spolupráci.

IV.1. Profil FPÖ a její voliči v 70. letech
Freiheitliche Partei Österreichs (Svobodomyslná strana Rakouska) je
přímou následnicí Verband der Unabhängigen (VdU, Sdružení nezávislých), strany,
kterou v roce 1949 založil nacionálně liberální politik Herbert Kraus. Strana měla
především zaujmout přibližně 680 tisíc bývalých v rakouské poválečné společnosti.
V poválečných letech se označovala „Drittes Lager“ (Třetí tábor), jako protipól
socialistického a křesťanského tábora.
Kořeny FPÖ sahají do února 1955. Za její zakladatele jsou považováni Anton
Reinthaller a Friedrich Peter. Herbert Kraus, se krátce po ustavujícím sjezdu obrátil
ke straně svobodných zády. Ve shodě s dalším členem třetího tábora Viktorem
Reimannem tvrdil, že založení nové strany nemělo jiný účel než vytěsnit z
jejího středu liberály.52 FPÖ dávala otevřeněji najevo, že je stranou pro bývalé
nacisty, ale přestože byla zpočátku pravicovější než VdU, její vedení na volebních
výsledcích brzy poznalo, že tudy cesta nepovede.
Po Reinthallerově smrti převzal vedení strany Friedrich Peter, který na začátku
šedesátých let změnil její kurz. Jeho vlastními slovy, bylo nutné „zasednout také se
svobodnými zednáři a Židy k jednomu stolu“.53 Díky jeho politice se v polovině 60. let
pozice strany výrazně zlepšila. Možnost vstupu do koalice s větší stranou byla
reálnou možností, jak se mohla podílet na moci. Byla sice stále stranou
s marginálním významem, ale nelze zapřít, že již jednou nohou vystoupila
z politického ghetta, do nějž byla uvržena díky její rané extrémně pravicové ideologii.
To je bezesporu dílem Friedricha Petera, který se snažil vést stranu liberálním
směrem. Tento cíl byl vyjádřen na stranickém sjezdu v Salzburku (1964):
„Vlastenci a liberálové mají v FPÖ jedno místo.“54

52
53
54

Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, str. 328)
Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, str. 330
Ibid. Str. 330
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Odklon strany od pravicové politiky zdůrazňující národní tradici a navázání na
silné liberální dědictví rakouských nacionálních liberálů z 19. století se FPÖ vyplatilo.
FPÖ se v tomto směru nechávala inspirovat německou FDP.55 Touto změnou se
otevřela možnost jak koalice s SPÖ, tak ÖVP. V této době se také ukázalo, že
v Národní radě sice svobodní měli omezený počet mandátů, ale i tento malý počet
mandátů byl na takové úrovni, aby v krátké době hráli pověstnou úlohu „jazýčku na
vahách“. Díky tomuto postavení zaujali svobodní v druhé polovině 60. let pevné
místo v politických kalkulací obou velkých stran.
Z výzkumu voličské základny vyplývá, že existoval přímý vztah mezi velikostí
obce a preferencemi FPÖ - hlavně se opírala o malá a střední města, a regionální
centra, zatímco ve Vídni a na venkově byla téměř bez preferencí. Kolem čtvrtiny její
členské základny tvořili v 70. letech Hornorakušané a pětinu Korutanci.56 Její
výsledky ve volbách do Národní rady se v první polovině 70. let držely stabilně kolem
5,5 %. Jak ukazuje tabulka v příloze, v polovině 70. let se voličstvo svobodných
považovalo spíše za střed, částečně za pravici.57
Nepřekonatelným problémem FPÖ byl její starý obraz ve společnosti. Hlavním
cílem, který zůstával pro vedení strany neměnný od jejího založení, bylo přilákat
mladé voličstvo, pro nějž byla strana zatím „naprosto nepřitažlivá“. Ačkoliv vedení
usilovně pracovalo na levicově liberálním zevnějšku Strany svobodných, nedokázalo
se vymanit z klišé, podle kterého svobodné posuzovala většina rakouské věřejnosti
v 70. letech. Svobodomyslná stana Rakouska tehdy representovala osoby
s proněmeckou a antiklerikální hospodářsky liberální orientací.58

IV.2. SPÖ a Bruno Kreisky
Sociální demokracie má v Rakousku dlouholetou historii. Rozhodně ji není
potřeba blíže představovat jako stranu svobodných. Židovský původ jejího budoucího
kancléře, Bruna Kreiského, není ničím neobvyklým, jelikož ve vedení SPÖ byli židé
55

Za zmínku stojí, že Německá liberální strana (FDP) byla v první polovině 70. let jakousi sesterskou
stranou FPÖ. Svobodní v cestě za liberalizací následovali jejího příkladu. Roku 1973 přijala strana „Manifest
svobodných ke spolkové politice“, který je vlastní verzí „Freiburských tezí“ FDP (viz Kriechbaumer, Robert:
Die Ära Kreisky. Österreich, str. 136)
56
Kriechbaumer, Robert, Die Ära Kreisky, str. 135
57
Viz tabulka č. 1 v příloze
58
Kriechbaumer, Robert, Die Ära Kreisk., str. 135
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vždy, od Viktora Adlera až po Ottu Bauera. Výjimečný je Bruno Kreisky tím, že
dosáhl pozice kancléře. Po druhé světové válce vládla SPÖ ve velké koalici s ÖVP.
V této koalici ovšem nikdy neobsadila kancléřskou pozici. To se pokusil změnit v roce
1962 tehdejší socialistický ministr vnitra Franz Olah navázáním kontaktů s opoziční
FPÖ, který pomýšlel na místo kancléře bez tradičního spojení s ÖVP. Olahovou
individuální vizí byl předznamenán budoucí vývoj v 70. letech, kdy kancléř Bruno
Kreisky spoléhal na případnou podporu ze strany FPÖ a ta se pod vedením
Friedricha Petera stavěla do lepší pozice přijímáním liberálního kurzu.59
Bruno Kreisky strávil celou druhou světovou válku ve švédském exilu, kde
pracoval pro rakouskou exilovou vládu.60 Na Švédsku Kreisky nejvíce obdivoval jeho
vyspělost v budování sociálně spravedlivého systému. V roce 1959 vykonával
Kreisky pozici ministra zahraničí. V této době se poprvé setkává se Simonem
Wiesenthalem a schvaluje jeho návrh na rozeslání katalogu s fotografiemi nacisty
zabavených uměleckých děl židovských majitelů, o něž se ještě nikdo nepřihlásil, na
rakouská velvyslanectví. Po prohře ve volbách 1966 se následujícího roku Kreisky
ujal předsednictví SPÖ s cílem zvítězit v následujících volbách. To se mu podařilo,
ovšem vládnout mohl jen s podporou FPÖ, kterou mu Friedrich Peter pohotově
nabídl.61
Kreisky setrval v pozici kancléře v letech 1970-1983, kdy jej na jeho návrh
vystřídal Fred Sinowatz. Kreiského vláda je charakteristická stabilitou politického
systému (, jelikož třikrát získává absolutní většinu), hospodářským růstem a
navazováním kontaktů s islámskými státy. Kreisky dokázal okouzlit publikum svým
sebevědomým vystupováním. Svojí cílevědomostí také dokázal vést Rakousko
úspěšně dlouhých 13 let.

IV.3. První spolupráce
Kontakty SPÖ se třetím táborem se datují již od roku 1945. V tomto ohledu jak
SPÖ, tak ÖVP počítaly s podporou bývalých.62 Postoj Rennerovy vlády k potrestání
59
60
61
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Ulram Peter, „Political Culture of the Kreisky Era“ in The Kreisky Era in Austria, s.78-95
Kreisky, Bruno: Zwischen den Zeiten. S. 365-387
Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 45
Výsledky voleb (1970-75) viz Tabulka č. 2 v příloze
Markovits, The dark side of Austrian Social democracy, str. 15
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rakouských nacistů byl prvním krokem k usmíření, jelikož již z prohlášení Prozatímní
státní vlády z 28. dubna 1945 v otázce politické očisty rakouského obyvatelstva
vyplývá, že o žádné celoplošné tresty nebude usilováno:

„Ti, kteří v opovržení demokracií a demokratickými svobodami ustavili a
udržovali v Rakousku režim násilí, špiclování, pronásledování a utlačování a dále ti,
kteří zemi uvrhli do dobrodružné války a vystavili ji zničení, nemohou počítat
s mírným potrestáním. Naloží se s nimi podle téhož výjimečného práva, podle
kterého oni sami soudili jiné. (…) Ovšem ti, kteří se nechali nacionálními socialisty
strhnout pod tlakem hospodářské situace, z veřejných ohledů či z nedostatku osobní
vůle a kteří se nepodíleli na zločinech fašistů, by se měli vrátit do národního
společenství a nemají se čeho obávat.“63

První vážný pokus o spolupráci jsem již zmínil. Datuje se rokem 1962. Tehdy
dostala FPÖ od SPÖ finanční injekci ve výši 1 milionu rakouských šilinků. Za touto
štědrou mezistranickou pomocí stál tehdejší ministr vnitra, Franz Olah, který počítal
s tím, že by socialisté po nadcházejících volbách vytvořili menšinovou vládu
s podporou FPÖ. On by se pak stal kancléřem. Bezprostředním přínosem, který SPÖ
získala, byl společný postup s FPÖ v době habsburské krize.64 Ovšem většina
sociálně demokratické strany tehdy ještě nebyla schopna přijmout spolupráci
s pravicovou FPÖ, přestože za Olahem stála početná skupina přívrženců, kteří věřili,
že nastoluje správný kurz. Pragmatickému Olahovi uškodila nevraživost se
stranickým kolegou a tehdejším ministrem spravedlnosti, Christianem Brodou. Poté,
co vyšlo najevo, že onen milion šilinků pocházel z kas odborových organizací, k nímž
měl Franz Olah jakožto president rakouského odborového svazu přístup, byl nucen
rezignovat na své funkce. Ovšem před stranickou budovou tehdy proti jeho odvolání
demonstroval početný dav sociálních demokratů. Což ukazuje jednak, že byl Olah
mezi odboráři oblíbený ale také, že změna kurzu směrem ke spolupráci k FPÖ
nebyla jenom jeho vizí.65 Událost naznačila zárodky změny kurzu, který nastolil
později Bruno Kreisky.

63
64
65

Kocensky, Dokumentation zur österreichischen Zeitgeschichte, s. 31
SPÖ a FPÖ dvakrát zablokovaly návrh lidovců umožnit Otto von Habsbugovi návrat do Rakouska.
Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 142
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Peter v čele svobodných se v reakci na odpor sociálních demokratů ke
spolupráci snažil vést stranu ještě více liberálním směrem, ale příklon k socialistům
zřejmě dovedl FPÖ k volebnímu propadu (1966) ze 7,07 % na 5,35%. Propad
vyvolala vnitrostranickou diskusi, zda by neměl být Peter vystřídán v pozici předsedy.
Objevily se poprvé návrhy jmenovat místo něj na předsedu strany Wilfrieda Gredlera
či Alexandra Götze. Peterova politická činnost byla sledována kontrolní komisí, ve
které zasedal i Götz.66 Peter hledal východisko z úzkých ve spojenectví s ÖVP, která
vládla v letech 1966-70 většinově.
Spolupráce probíhala uspokojivě a nesetkávala se s větším odporem ve
straně. FPÖ podporovala například Klausovu reformu rozhlasu. Přijmutím „Programu
z Bad Ischlu“ (1968) se strana snažila postavit do pozice možného koaličního
partnera ÖVP. Nejdále v tomto směru zašla roku 1970 před volbou do Národní rady,
kdy prohlásila, že nepodpoří žádného socialistického kancléře. Ve volbách ale
překvapivě vyhrála SPÖ a stana tím ztratila manévrovací prostor. Peter viděl ze své
silně nahnuté předsednické pozice jen jedno uspokojivé východisko. Krátce po
volbách se obrátil na Kreiského s návrhem vytvoření menšinové vlády s jeho
podporou. Na oplátku chtěl změnu volebního systému, o který strana již mnoho let
neúspěšně usilovala.67

IV.4. Spolupráce SPÖ-FPÖ (1970-1975)
IV.4.1. Menšinová vláda SPÖ (1970-1971)

Kreisky byl Peterovým návrhem dosti zaskočen. Poté, co si FPÖ hlasitě
odříkávala podporu „rudému kancléři“, takový návrh neočekával. Tím by se SPÖ
otevřely úplně nové možnosti. Kreisky předpokládal, že mu svobodní pomohou
udržet nově nabytou hegemonii a Peterovu nabídku přijal. Nechal se zřejmě
inspirovat Brandtovou sociálně-liberální koalicí SPD-FDP, fungující od roku 1969
v SRN.68 Jak bylo ujednáno, Kreisky navrhl změnu volebního systému ve prospěch
svobodných (, ale de facto i socialistů). Koncepce této reformy byla obsahem
66
67
68

Kriechbaumer, Robert: Die Ära Kreisky, Str. 136
Ibid. Str. 47
Kreisky, Im Strom Politik, str. 410 citováno dle Kriechbaumer, Robert, Str. 48
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jednání, která vedla FPÖ s SPÖ již v letech 1963 a 1964. Schválením reformy
volebního systému 27. listopadu 1970 byl počet mandátů v parlamentu zvýšen z 165
na 183.69
SPÖ jako smysl reformy uvedla „volební spravedlnost“. Velké rozdíly při
dosahování mandátů měly být odstraněny. Rakouský volební systém (1945-1970)
fungoval na dvou základních bodech, které se nelíbily jak socialistům, tak
svobodným:

1) Systém způsoboval obrovské obtíže malým stranám, aby se dostaly do
parlamentu. FPÖ jednak usilovala o získání většího množství mandátů, a
jednak se obávala, že při dalším snížení počtu voličů by se nemusela do
parlamentu vůbec dostat.

2) Volební systém zvyšoval váhu regionů s velkým počtem obyvatel, kteří neměli
aktivní volební právo (venkov), na úkor míst s velkým počtem oprávněných
voličů (hlavně Vídeň). Výsledkem bylo, že hlasy z venkova měly větší účinnost
než hlasy z velkých městských center. Tyto důvody vedly ke zvýhodnění ÖVP
na úkor SPÖ. Zvlášť silný význam to mělo v letech 1953 a 1959, kdy lidovci
získali v parlamentě prostou většinu křesel, přestože obdrželi menší počet
hlasů než SPÖ. Díky tomuto systému také ÖVP dosáhla v roce 1966 absolutní
většiny křesel v parlamentu. Strana ÖVP získala o 20 000 hlasů více než obě
zbývající strany dohromady. Při přepočítání hlasů na mandáty to ovšem
znamenalo

rozdíl

pěti

mandátů,

díky

čemuž

mohla

ÖVP

vládnout

samostatně.70

SPÖ a FPÖ byly v požadavcích na změnu volebního systému zajedno. Není se
čemu divit, že po překvapivém vítězství Kreiského socialistů (1970) se rychle
domluvily na spolupráci, založenou na politickém obchodu; vy změníte volební
systém v prospěch nás obou a my podpoříme váš státní rozpočet. Po volební
reformě došlo k následujícím změnám:

69
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Kriechbaumer, Robert, Str. 48
Handbuch des politischen systems Österreichs, str. 221
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1) Nový systém zamezil zvýhodnění velkých stran při volbách. Jeho pravý účinek
se ukázal v plné síle teprve při volbách 1986, kdy FPÖ potřebovala pro
získání jednoho mandátu menší počet hlasů než velké strany.

2) Další zvýhodnění venkovských voličů ÖVP bylo výrazně sníženo sloučením
volebních obvodů. Hlasy z venkova tak byly promíšeny s hlasy velkých
městských center.71

Kreisky se schválením státního rozpočtu s podporou FPÖ ukázal poprvé jako
skvělý politický taktik. Jeho menšinová vláda se následně pustila do rozsáhlých
rodinných, sociálních a vzdělávacích reforem. Současně také uskutečnil svůj volební
slib – zkrácení základní vojenské služby. Tato reforma prošla s velkými obtížemi
jednoznačně pouze díky hlasům FPÖ. Základní vojenská služba byla zkrácena na 6
měsíců a 60 dní bojového cvičení. Zkrácení služby bylo přijato s nadšením mladými
a získalo si na Kreiského stranu nemálo mladých voličů. Na začátku roku 1971
začaly parlamentní strany taktizovat kvůli volbám. Zatímco Kreisky věřil, že
v nadcházejících volbách jeho strana získá absolutní většinu, FPÖ počítala s tím, že
ji bude dále potřebovat jako koaličního partnera. V červnu vedly strany rozhovory o
volbách. Výsledkem bylo, že Peter ujistil Kreiského, že FPÖ podpoří jeho návrh
vyhlášení předčasných voleb na 10. října 1971. Tady se znovu ukázalo železné
pravidlo první poloviny 70. let: Pokud Kreisky potřebuje podporu, může se obrátit na
Friedrich Petera.
Spolupráce by zřejmě pokračovala úspěšně i po nových volbách. Ovšem
výsledek voleb byl triumfem SPÖ, která se poprvé pod Kreiského vedením nemusela
opírat o hlasy dalších stran. Při projednávání návrhu na vypsání předčasných voleb
14. července prohlásil Koren, předseda klubu ÖVP:

„Pane spolkový kancléři, ve Vaší hře se točí koule. Vaše hvězda padá, rien ne va
plus!“

Na to vystoupil k řečnickému pultu sociální demokrat Bruno Pitterman a
pohotově odpověděl:
71
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„Ruletu znám jenom letmo, ale pokud jsou mé znalosti dostatečné, chtěl bych říci
mému ctěnému kolegovi Korenovi, že měl tímto přirovnáním pravdu: koule se točí,
točí se na červenou a tam také zůstane.“72

Tento legendární výrok je příznačný pro nadcházející období (1971-1983)
rakouských politických dějin, kdy SPÖ představuje nejsilnější sociálně demokratickou
stranu Evropy.

IV.4.2. Většinová vláda SPÖ (1971-1975)

Ve volbách 1971 (,prvních po volební reformě,) získali Kreiského socialisté
poprvé absolutní většinu křesel v rakouském parlamentu a SPÖ sestavila vládu
sama bez FPÖ. Přestože byl Kreisky stále v kontaktu se svým možným koaličním
partnerem, prošly vztahy SPÖ a FPÖ v tomto období těžkými krizemi. Příkladem
může být otázka respektování práv Slovinců v Korutanech.
V červnu 1972 připravil Kreiského kabinet na základě návrhu korutanské SPÖ
zákon reflektující etnické složení obyvatelstva v Korutanech. Tento závazek vyplýval
již ze státní smlouvy (1955). Návrh zákona předpokládal, že ve smíšených oblastech
Korutan budou místní názvy uváděny jak v němčině, tak ve slovinštině. Rozhodujícím
kritériem pro umístění dvojjazyčných cedulí měly být výsledky sčítání lidu z roku
1961. Nové cedule se měly zavést tam, kde 20% obyvatel uvedlo jako mateřskou řeč
slovinštinu. Celkem se tedy jednalo o 205 obcí. Proti zákonu, pro který se brzy v tisku
ujal název „Ortstafelgesetz“ (Cedulový zákon), se záhy vyslovila ÖVP i FPÖ.
Otto Scrinzi z FPÖ namítal, že výsledky sčítání lidu z roku 1961 jsou
neobjektivní a velikost slovinské menšiny by měla být přezkoumána. Podle Scrinze
byl celý zákon hloupým výmyslem sociálních demokratů z Korutan. Kreisky mu nato
odpověděl, že jeho návrhy jsou šílené, protože například v Jižních Tyrolech také
nikdo nezpochybňuje právo Rakušanů na sebeurčení.73 Ortstafelgesetz prošel
parlamentem jen díky absolutní většině SPÖ přes tuhý odpor lidovců a svobodných a
to ještě nikdo netušil na jaký odpor narazí jeho realizace v samotných Korutanech.
72
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Umístění dvojjazyčných cedulí ve 205 korutanských obcí se postaralo o
„horký“ podzim na rakouské politické scéně. Ve večerních hodinách 4. října 1972 se
sešlo kolem 400 demonstrantů ve vesnici St. Kanzian, aby protestovalo proti montáži
dvojjazyčných cedulí. Protestanti na místě odstranili cedule a odnesli je. Následující
den se vše opakovalo. Největší intenzitu měly protesty v noci z 9. na 10. října, v den
výročí korutanského plebiscitu (1920). Všechny zbývající cedule v Korutanech byly
odstraněny, zničeny, nebo odhozeny před budovu zemské vlády. Odpoledne 10.
října demonstranti „zatím pouze“ nadávali zemskému hejtmanu Simovi při návštěvě
klagenfurtského hřbitova, zatímco třetí zemský prezident Hans Pawlik byl i fyzicky
napadán.74
SPÖ ale neoblomně trvala na stanovisku, že cedule musí zůstat. Byla
přesvědčena, že demokracie musí garantovat práva menšin. Za tímto účelem se
rozhodla uspořádat informační konferenci 28. října v Klagenfurtu. Jí se zúčastnil i
kancléř Kreisky, kterého rozvášněný dav 700 demonstrujících urážel slovy „Jidáš“ a
„židovská svině“75
Otázka Cedulového zákona je příkladem, kdy se zájmy FPÖ a SPÖ dostaly do
nepřekonatelného střetu. SPÖ tvrdým prosazováním zákona ztratila část voličů
v Korutanech a její případná spolupráce s FPÖ na úrovni zemského sněmu byla
neuskutečnitelná. Výsledek sporu se ukázal při nejbližších volbách do obecních rad
(1973), kdy svobodní podpořili kandidáta lidovců, Leopolda Guggenbergera, který se
stal novým starostou Klagenfurtu a naopak lidovci podpořili již dříve Alexandera
Götze v Grazi.
Strany SPÖ a FPÖ ovšem pokračovaly v omezené spolupráci přes občasné
neshody i nadále. Výhledově byl domluven souhlas svobodných se sloučením
státních oceláren před volbami 1975. Peter souhlasil s tím, že pokud bude třeba,
svobodní vstoupí i do koalice se socialisty.76
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V. Lasst Kreisky und sein Team arbeiten!
"Lasst Kreisky und sein Team arbeiten!" (Nechte Kreiského a jeho tým
pracovat) – heslo z vítězné socialistické volební kampaně 1971 jsem zvolil záměrně
jako název celé předposlední kapitoly. Vystihuje totiž Kreiského osobnost a styl
s jakým Rakousku 13 let vládl.

Nesmíme zapomínat, že Kreisky v prvním televizním vystoupení na obranu
Petera vztáhl Wiesenthalem podané obvinění na svou osobu. Celou aféru vnímá
Wiesenthal na základě parafráze Lingensova výroku takto:

„Antisemitismus je v Rakousku tak silný, že citlivé dítě židovského původu má
jen dvě možnosti. Buďto vyvine protitlak vůči tomuto tlaku a demonstrativně se ke
svému židovství přihlásí a zároveň se tím octne v jakémsi druhu ghetta. Nebo se
pokusí vyhnout se tomuto tlaku stálým dokazováním svému okolí, že se v žádném
ohledu od něho neliší. Proto byli ve Vídni vždycky prominentní Židé, kteří se snažili
být rakouštějští než každý jiný Rakušan. A k tomuto rakušáctví patří jednoduše
špetka antisemitismu, která nabude vůči Ostjuden téměř tělesné štítivosti. Žid, který
usiluje o totální asimilaci, musí mít tento nepřátelský postoj vůči Židům. Když
upozorní lidi, jako je Kreisky, na jejich židovský původ, cítí se být prozrazeni a vydáni
na pospas. (…)“77

Wiesenthal

a

Lingens

tedy

chápou

Kreiského

jednání,

jako

snahu

germanizovaného Žida dokázat svému okolí, že je „rakouštějští“ než sami Rakušané.
Můžeme ovšem nalézt i další 3 motivy:

Za prvé, jak podotýká Kriechbaumer, Kreisky prožil druhou světovou válku ve
Švédsku, a na nacionální socialisty vzpomíná jako na spolubojovníky s Dollfußovým
režimem. Mezi tímto autoritativním režimem a Třetí říší nehledá rozdíly, díky čemuž
má značné tendence bagatelizovat podíl rakouských nacistů na holocaustu.78
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Za druhé, Kreisky si byl vědom toho, že ve vlastní straně má hnědé skvrny.
Wiesenthal už upozornil na špičku ledovce, kterou představovaly jeho čtyři ministři
z roku 1970. A proto v žádném případě nechtěl otevírat Pandořinu skřínku tím, že by
připustil soudní proces s Friedrichem Peterem.
Za třetí, za všemi jeho politickými rozhodnutími stojí, podle mého názoru,
fascinace 30-tiletou vládou sociální demokracie ve Švédsku, kterou nebyl ohromen
pouze Kreisky, ale i celá řada dalších evropských sociálně demokratických politiků
70. let, jmenovitě Willy Brandt.79 Kreisky, ve snaze budovat moderní Rakousko, byl
ochotný spolupracovat s kýmkoli bez ohledu na jeho politickou minulost, nebo právě
(!) s ohledem na ni.

1) Porážku z 12. února si neslo mnoho starých sociálních demokratů hluboko
ve svém podvědomí. Socialistické povstání, které Dollfußovi klero-fašisté
potlačili, neoznačoval jako svoji klíčovou zkušenost z první republiky pouze
Kreisky, ale i řada dalších sociálních demokratů. V Kreiského podstatně
zkresleném vnímání skutečnosti byl autoritativní stavovský stát přímým
předchůdcem nacionálního socialismu.

„Pro rakouské dělnictvo byl den, kdy bylo zničeno a jeho obnova odložena do
vzdálené budoucnosti, tak těžkou porážkou, že tento 12. únor uznalo větší
konfrontací, než Hitlerův vpád o 4 roky později.“80

Kreisky nezažil zhoubnou vládu nacistů, jelikož před ní stačil uprchnout.
Jedinou jeho silnou vzpomínkou bylo příkoří, které jak socialistům, tak nacionálním
socialistům způsobili fašisté. Společné uvěznění u něj vyvolalo daleko jdoucí
ztotožnění se s nacionálními socialisty. Díky této selektivní paměti Kreisky ve velké
míře omlouval fascinaci Rakušanů nacismem ve 30. letech minulého století.

„Kdo zažil stejně jako já, jako statisíce v Rakousku a miliony v Německu,
začátek (…) hospodářské krize, ten věděl o pochybnostech lidí a ubohosti tohoto
času, a ten také ví, jak k tomu došlo. Člověk stále zapomíná, že to bylo desetiletí,
než to došlo tak daleko, že si lidé zvolili špatné vůdce a je slepě následovali: oni jim
79
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slíbili práci a lepší uspořádání. U nás v Rakousku se k tomu ještě přidala žalostná
mezihra klero-fašismu, takže lidé ještě silněji propadli nacionálnímu socialismu.
Bezprostřední protivník, který také nás sociální demokraty zavřel, ten nás zničil, proti
němu jsme bojovali, to byli klero-fašisti.“81

Podobným zarážejícím a zároveň shovívavým způsobem se Bruno Kreisky
také vyjadřoval na adresu svého politického spojence a osobního přítele, Friedricha
Petera:

„(…) Jeho otec byl, alespoň co já vím, strojvedoucím v Attnangu, sociální
demokrat a ochránce přírody. Jeho praotec z matčiny strany byl naproti tomu
velkoněmec, a bratr jeho matky byl jako nacionální socialista zastřelen příslušníkem
Heimwehru. Takto rozpolcená rodina, myslím si, byla živnou půdou pro Peterovo
tehdejší smýšlení. Tady rozumím tomu, proč byli lidé jako on Hitlerovými přívrženci a
také jsem viděl zblízka hmotné příčiny takové změny smýšlení, jmenovitě odstranění
nezaměstnanosti, nejdříve v Německu, pak v Rakousku. Proto je můj vztah
k bývalým nacistům odlišný.“82

Kreiskému nepřišly rozdíly mezi klero-fašistyckým a nacistickým režimem
velké. Přirovnával dokonce tábor Wöllersdorf ( kam Dollfuß posílal politické vězně)
k Dachau či Mathausenu. Přičemž mu naprosto unikalo, že lidé v tomto táboře nebyli
určeni k fyzické likvidaci a těšili se víceméně normálním životním podmínkám, o
kterých si nešťastníci v nacistických táborech mohli nechat jen zdát. Jinými slovy
nenávist k Dollfußovi jej po válce vedla k poněkud jednostrannému posuzování klerofašismu a k shovívavosti k nacionálnímu socialismu. Spolupráce s FPÖ, stranou
založenou pro bývalé, mu tedy nečinila žádný problém. Na druhou stranu ÖVP, která
vyzdvihovala některé hodnoty živé za klero-fašismu a jejíž voliči byli ve velké míře
nábožensky založení, nemohla počítat s žádným pochopením. Naboženství bylo totiž
jednou z hlavních zbraní klero-fašistů. Jím si získali podporu mnoha obyvatel a jím
se mohli vymezit proti nacionálnímu socialismu. Tato strana byla pro Kreiského
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živoucí připomínkou porážky z roku 1934, a v jejích řadách tušil mnoho bývalých
klero-fašistů.83

2) S cílem vybudovat „moderní Rakousko“ se kancléř Kreisky rozhodl
odsunout otázku vyrovnávání se s minulostí do pozadí zájmu SPÖ, respektive jeho
způsob vyrovnání se bylo jmenování bývalých nacistů do vlády. A tyto hnědé skvrny
sociální demokracie byly jen ty nejviditelnější. Jak ukazuje proces s Heinrichem
Grossem z 80. let měli mezi sebou socialisté i členy ještě horšího charakteru.
Gross byl nacistou od útlého mládí. V roce 1932 vstoupil do Hitlerjungend. O
rok později se stal příslušníkem SA. Byl to aktivní nacista i v době, kdy bylo
nacistické hnutí v Rakousku zakázáno. Nebyl to tedy žádný oportunista, ale
přesvědčený nacionální socialista. V roce 1940 dokončil studia medicíny a stal se
doktorem jedné vídeňské nemocnice. V roce 1955 vyměnil legitimaci nacionálního
socialisty za sociálně demokratickou. Poté jako chráněnec ministra spravedlnosti
Christiana Brody (1960-66, 1970-83) získal většinu poct a ocenění co může
Rakousko nabídnout. Za své výzkumy získal mimo jiné Cenu Theodora Körnera a
Rakouský kříž cti za vědu a umění. V roce 1979 upozornil úrazový chirurg Werner
Vogt veřejnost, že Gross se za nacismu vehementně zapojil do programu dětské
euthanasie. Následný soudní proces odhalil, že obvinění jsou pravdivá. Gross byl
v roce 1981 vyloučen z SPÖ a v roce 2003 mu byl odebrán Kříž cti.84
Kreisky si byl zajisté vědom toho, že v jeho v sociálně demokratické straně je
něco shnilého, ale neměl zájem oslabovat pozici SPÖ tím, že by z ní začal bývalé
vylučovat. Ba naopak, on je jmenoval na čelná místa svého kabinetu. V takové
situaci si nemohl dovolit riskovat soudní proces s Friedrichem Peterem. Kdyby
k něčemu takovému došlo, byl by to nebezpečný precedens. Poté by mohl
Wiesenthal znovu poukázat na to, že Kreisky protěžuje bývalé a dává jim do rukou
moc. Navíc Kreiskému v žádném případě nebylo cizí populistické vystupování s nímž
zaútočil na Wiesenthala. Dokázal získat sympatie veřejnosti na Peterovu stanu a tím
odsunout pozornost novinářů, kteří by se následně mohli soustředit na nacistické
dilema SPÖ.
Peter Michael Lingens v Profilu výmluvně popsal, jak Kreiského vystoupení
zapůsobilo na postoj veřejnosti:
83
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„Ráno po televizním odhalení esesácké minulosti Friedricha Petera, které
provedl Simon Wiesenthal, jsem se zastavil svým autem u spřáteleného řemeslníka.
Asi padesátník, zúčastnil se války, sociální demokrat, žádný zvláštní zájem o politiku.
Tím víc mě zarazila jeho spontánní reakce: ‚To může věšet na nos někomu jinému,
že šlo o bojové akce. Tisíc mrtvých na jejich straně a u nás jen dva. Byl jsem přece
taky voják … Teď snad ale půjde. To musí sedět zrovna v parlamentu? To tedy
vážně ne.‘“85

Dalšího večera se případu Peter ujal Bruno Kreisky v televizi. Lingens si pak
ráno znovu promluvil s týmž řemeslníkem. Jeho názor se změnil v pravý opak:

„To bych rád věděl, proč s tím Wiesenthal najednou vyrukoval. Ale to bude
muset taky dokázat.“86

Nakonec naladění rakouské společnosti nejlépe dokreslí statistika, která byla
provedena v říjnu 1975. Kreisky měl za sebou velkou část veřejného mínění, jak
dokazuje tento průzkum, v němž 59 % dotázaných souhlasilo s Kreiskyho výroky
proti Wiesenthalovi, 29 % se cítilo neutrálních, 13% nemělo žádný názor a 3 % stála
na Wiesenthalově straně.87

3) Kreisky potřeboval FPÖ jako svého koaličního partnera, a jakou takovou si
ji držel v rezervě. Pokud by SPÖ přišla o absolutní většinu, mohla počítat se
svobodnými. Peter a Kreisky se stali nejen politickými spojenci, ale i přáteli. Vždy
spolupracující Peter byl pro Kreiského velice důležitý, jelikož mezi svobodnými se
ozývalo mnoho hlasů proti spolupráci s SPÖ.
Jedním příkladem za všechny, může být Otto Schrinzi, který sám na sebe
„prozradil“: „Já jsem byl vždy napravo i v NSDAP.“88 (Tento politik po nezdařeném
pokusu o sesazení Petera v době aféry, odešel od svobodných a založil si vlastní
extrémně-pravicovou stranu.) Proto Kreisky zaštítil Petera podporou. V jeho
kalkulacích, by vytvořením koalice s jednou z „buržoazních“ stran, sebral voliče ÖVP.
85
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Tuto koncepci razil i poválečný šéf SPÖ Schärf. Navíc Kreisky dotáhl do konečné
fáze to o čem si Franz Olah mohl nechat jen zdát. Nejdříve uskutečnil roku 1970 jeho
plán, když se stal prvním socialistickým kancléřem druhé republiky. Následně
v dalších volbách získal pro SPÖ absolutní většinu. FPÖ si ale držel nadále jako
rezervu. Toto odpovídalo vlivu, který na Kreiského zanechal jeho švédský exil.
Ve svých pamětech „s úžasem“ popisuje tamější demokracii, ve které všechny
strany společně spolupracují na budování sociálně spravedlivé společnosti. Poslanci
dokonce ve sněmovně neseděli rozděleni podle stranických frakcí, nýbrž podle krajů.
Tak seděl sociální demokrat vedle liberála a komunista vedle konzervativce. To byla
ta správná představa demokracie. Ale do této demokracie Kreisky musel nějakým
způsobem integrovat více jak půl milionu lidí zatížených minulostí. A našel k tomu
svojí „švédskou“ cestu. Patriotismus, se kterým se setkal ve Skandinávii, na něj
zřejmě hluboce zapůsobil.

„Předsevzal jsem si tehdy, že jednoho dne také takový patriotismus
uskutečním v Rakousku. Cílem sociálních demokratů by mělo být motivovat tento
nový patriotismus, ve kterém stát blahobytu zakusí svůj největší rozvoj. Nebylo to
lehké, po zážitcích z let 1934 a excesech falešného patriotismu Vaterländische
Front89 vyhlásit toto poselství v Rakousku. Přesto jsem něco z tohoto nového
patriotismu dokázal uskutečnit, a myslím si, že vydrží.“90

Kreisky si přál, aby se SPÖ stala jednotícím prvkem rakouské společnosti.
Jmenování bývalých nacistů do vlády bylo prvním krokem. Místo nacionálního
socialismu nabídl Kreisky bývalým nacistům jakýsi na hlavu postavený „sociální
nacionalismus“.

89

Vlastenecká fronta - Dollfussova „nadstranická“ organizace, která po roce 1933 převzala úlohu všech
politických stran v Rakousku.
90
Kreisky, Zwischen den Zeiten, str. 378
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Závěr
Celá aféra roku 1975 začala brzy po svém vzniku nabývat charakteru
osobního sporu mezi Kreiským a Wiesenthalem. Nacistická minulost vrcholného
politika Friedricha Petera byla smetena ze stolu během několika dnů a objevuje se
na pozadí celé aféry jenom v mlhavých konturách. Problémem není to, že rakouský
politik zřejmě zabíjel ženy a děti, problémem je Wiesenthal.... „Ten člověk musí
zmizet“.
Na tomto místě bych chtěl citovat Simona Wiesenthala jako člověka, který je
na konečné zhodnocení aféry tou nejpovolanější osobou:

„Jako nikdo jiný stanovil tento židovský kancléř, který před nacisty uprchl a
jehož příbuzné nacisté vyvraždili, konečné měřítko, kterým měří obyvatelé této země
svou minulost. Nastoloval je po léta. Systematicky, a důsledně: Tím, že prolomil tabu,
podle něhož byla FPÖ coby sběrna bývalých nacistů vyloučena z účasti na vládě; tím
že po volebním vítězství v roce 1970 s ní uzavřel skutečnou dohodu a pojistil se tím
svou menšinovou vládu, do které povolal víc bývalých nacistů než kterýkoli kancléř
před ním (včetně Seysse-Inquarta); tím, že se bezvýhradně postavil za svého
ministra zemědělství Ölingera, když se provalila jeho příslušnost k SS; tím, že
poukázal na to, jak trpěli v Dollfussově režimu stejně socialisté jako nacisté; tím, že
přirovnal státní záchytný tábor Wöllersdorf (kde hráli političtí vězni fotbal, chodili na
procházky a přijímali návštěvy, kde nebyl nikdy nikdo zabit) s vyhlazovacími tábory
Třetí říše; a teď tím, že považoval za slučitelnou Peterovu dvacetiměsíční službu
v brigádě smrti, která se dopouštěla týden co týden vražd, se současnou vrcholovou
politickou funkcí.91“

Aféra Kreisky-Peter-Wiesenthal zapadá dále do širších souvislostí vyrovnání
se Rakušanů se svou minulostí. Většina rakouského národa, která se provinila za
války kolaborací s nacisty se po válce pohodlně stylizovala do role oběti. Celý
Rakouský národ trpěl po roce 1945 amnézií. Dobu po anšlusu se mnozí snažili
vyplnit vakuem. I lidé jako Renner, kteří obnovovali státnost Rakouska, se tvářili jako

91

Wiesenthal, Simon: Spravedlnost, nikoli pomstu, str. 326
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by zapomněli, že v roce 1938 anšlus vítali. Jak se potom měl zachovat zbytek
národa?
Fakta

mluví

v neprospěch

Rakušanů.

V roce

1945

tvořilo

rakouské

obyvatelstvo pouze 8% populace Velkého Německa, ale 14% příslušníků SS a 40%
lidí zapojených do vyhlazovacích operací, od Programu euthanasie (organizace T4)
až po Osvětim.92 Přesto je zarážející, že v Rakousku neproběhla žádná obdoba
Osvětimského procesu, který známe ze Spolkové republiky.
Navíc v Rakousku před sedmdesáti lety v průběhu Kristallnacht vzplálo 42
synagog, zahynulo 27 Židů, tedy třetina všech obětí pogromu ve „velkém Německu“,
a 88 jich bylo těžce zraněno, 6547 Židů ve Vídni bylo uvězněno a 3700 posláno do
koncentračních táborů.93 Přesto Rakousko po desetiletí směřovalo žádosti státu
Izrael o odškodnění na SRN.
Když v roce 2000 předseda SPÖ Alfred Gusenbauer vydal deklaraci strany,
vznikl kolem ní v Rakousku doslova poprask. Deklarace je totiž silně kritická
k minulosti strany a zvláště k tolerování jejích hnědých skvrn. V jádru deklarace
přiznává fakt, že SPÖ a ÖVP podporovaly vytvoření VdU, stany, která měla zaujmout
bývalé nacisty, protože kalkulovaly s její přízní. Deklarace se staví velmi kriticky
k politice kancléře Bruna Kreiského, který podporoval kariéry bývalých v SPÖ. Jeho
význam jako „tvůrce moderního Rakouska“ mu není odepírán, ale jeho útoky proti
Wiesenthalovi jsou odsouzeny.94 Jeho deklaraci považuji za důležitý mezník jak
v historii SPÖ, tak i celé rakouské společnosti.
Obrácení role po válce, kdy se i z pachatelů nacistických zločinů staly
Hitlerovy oběti, se významně podepsalo na neochotě Rakušanů vypořádat se se
svou minulostí podobně jak k tomu byli nuceni Němci. Rakušané se museli postavit
ke své minulosti čelem až mnohem později a některé z nich to teprve čeká.
Když v roce 1999 vytvořili lidovci vládu s pravicově populistickou FPÖ Jörga
Haidra, stalo se něco neočekávaného. Ve Vídni v těch samých místech, kde
Rakušané kdysi nadšeně vítali Hitlera, protestovalo proti podílu na vládě, v porovnání
s nacisty, „ubohé skupinky pravicových extrémistů“ více jak sto tisíc Rakušanů.
Nechť tato událost zůstane symbolem toho, že se poměry v Rakousku definitivně
změnily.
92

Weiss John, Ideology of Death: Why the holocaust happend in Germany, str. 173 citováno dle Bukey,
Evan Burr; Hitlerovo Rakousko s. 232
93
Ibid. str. 173 citováno dle Bukey, Evan Burr; Hitlerovo Rakousko s. 232
94
Markovits, The dark side of Austrian Social democracy, str. 15
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Summary
Das Thema dieser Bachelor-Arbeit ist in Tschechien überwiegend unbekannt.
Am 9. Oktober 1975 stellte der „Nazi-Jäger“ Simon Wiesenthal seinen Bericht über
die Vergangenheit des Bundesparteiobmanns der FPÖ, Friedrich Peter vor. Es war
kurz nach der österreichischen Nationalratswahl. Der damalige Bundeskanzler Bruno
Kreisky der SPÖ wollte möglicherweise eine Koalition mit der FPÖ verwirklichen.
Seine Partei gewann jedoch und er brauchte die FPÖ nicht mehr. Trotzdem begann
er Wiesenthal zu attackieren, weil er die Beschuldigungen gegen Peter persönlich
genommen hatte. Er, selbst Verfolgter des Nazi-Regimes beschuldigte Simon
Wiesenthal, mit „Mafiamethoden“ zu arbeiten, und unterstellte ihm sinngemäß
Kollaborationen mit der Gestapo. Diese öffentliche Auseinandersetzung wird heute
unter dem Begriff „Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre“ subsumiert.
Die Spannungen zwischen Kreisky und Wiesenthal haben ihre Wurzeln in der
Vergangenheit. Eine ähnliche Situation passierte schon im Jahre 1970. Damals
bildete Kreisky eine Regierung mit 4 „Ehemaligen“. Wie zum Beispiel Hans Öllinger,
den er für die Funktion des Landwirtschaftsministers vorschlug. Kreisky bereitete
dessen Zugehörigkeit zur SS keine Sorgen. Diese Situation war eine große
Überraschung für alle österreichischen Antinazisten, unter anderem für Simon
Wiesenthal. Er erlebte Mauthausen und konnte nicht verstehen warum in Österreich
die Ehemaligen nicht nur im Parlament, sondern auch in der Regierung sitzen
sollten. Deswegen kritisierte er Kreisky lautstark. Der Bundeskanzler antwortete ihm
mit der Drohung einer Untersuchungskommission, die die Tätigkeit seines
Dokumentationszentrums überprüfen sollte.
Diese beiden Situationen sind typisch für das Österreich der 70-er Jahre. Die
österreichische Gesellschaft war nicht vorbereitet, dieses Nazi-Dilemma zu lösen. Es
dauerte noch lange Zeit bis manche Österreicher anfingen den Opfermythus
anzuzweifeln. In dieser Richtung ist vor allem die Deklaration des Bundesobmanns
der SPÖ, Gusenbauers, von Bedeutung. Mit dieser Deklaration aus dem Jahr 2000
erklärte die ganze österreichische Sozialdemokratie, dass sie nicht die Unterstützeng
von Kreisky der „Braunen Flecken“ akzeptierte, dennoch aber immer Kreisky als
Schöpfer des modernen Österreich schätze.
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Diese Arbeit konzentriert sich nicht darauf, ob Friedrich Peter ein
Kriegsverbrecher war. Sie studiert viel eher den Verlauf der Affäre, die Beziehungen
zwischen SPÖ und FPÖ bzw. zwischen Kreisky und Peter. Der Autor schrieb diese
Arbeit um den Grund der Haltung Kreiskys in dieser Affäre aufzuzeigen.
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Přílohy
Tabulka č. 1: Jak hodnotili své politické postoje voliči FPÖ na ose levicepravice v roce 1976 v procentech:95

hodně nebo spíše nalevo

5

Střed

56

spíše napravo

28

Hodně napravo

5

Průměr (x 1-5)

3,34

Rozmezí na 5-úrovňové stupnici od 1 (= spíše nalevo) do 5 (= hodně napravo)

Tabulka č. 2: Výsledky voleb do Národní rady (1970-1975)96

Rok

SPÖ

ÖVP

FPÖ

1970

48,42 %

44,69 %

5,52 %

1971

50,03 %

43,11 %

5,45 %

1975

50,42 %

42,49 %

5,40 %

Tabulka č. 3: Nadprezentace a podprezentace stran v procentech v letech 1945199097

Volby

SPÖ

ÖVP

FPÖ

KPÖ

1945-70

+1,8

+3,1

-2,3

-2,6

1971-90

+0,9

+0,7

+0,5

-

95
96
97

Ibid. Str. 134
Handbuch des politischen Systems Österreichs. Die Zweite Republik, str. 769
Handbuch des politischen systems Österreichs, str. 221
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Tabulka názorně ukazuje účinky, které měly oba rozdílné systémy na zisky
mandátů. Volební systém z let 1945-1970 protěžoval obě velké strany. Především
byla zvýhodněna ÖVP, která v průměru získávala o 3,1% vyšší počet mandátů než
bylo procento hlasů obdržené ve volbách.

Obrázek: Peter gratuluje Kreiskému k vítězství ve volbách 1971

Zleva: Kreisky, Peter
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