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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá 80. léty 20. století v Rumunsku. Jejím cílem je 

zdůvodnit postupný úpadek komunismu během tohoto desetiletí a představit, jaký podíl 

měl na poklesu důvěry v socialismus generální tajemník Rumunské komunistické strany a 

později i rumunský prezident Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu se dostal k moci v roce 1965. 

Během 60. a 70. let se Rumunsko z relativně dobrého stavu postupně dostalo do rozsáhlé 

ekonomické a sociální krize, jež dosáhla svého vrcholu právě v 80. letech. Ceaușescu se 

snažil splatit zahraniční dluh a zbavit Rumunsko závislosti na dodávkách ze zahraničí. 

Zavedl proto mnohá úsporná opatření, která přivedla rumunský stát, ale především jeho 

obyvatelstvo, do obrovské bídy. Sám však nebral v potaz problémy, s nimiž se jeho země a 

lid potýkaly, a dále se věnoval budování své osobní moci. Projevy nespokojenosti byly 

nejdříve úspěšně potlačovány. Přestože se rumunský konzervativní režim snažil udržet u 

moci až do samého konce, i pro něj byl závěr roku 1989 osudný. Tato bakalářská práce 

odpoví na otázku, jak k pádu komunismu v Rumunsku přispěl svým jednáním během 80. 

let sám Ceaușescu a jakými rozhodnutími nejvíce postihl rumunskou ekonomiku a životní 

úroveň obyvatelstva. 

Annotation 

This thesis deals with the 1980s in Romania. Its aim is to present reasons of the 

decline of communism during this decade and to show how did Nicolae Ceaușescu, 

General Secretary of the Romanian Communist Party and later the President of Romania, 

contribute to the decline in confidence in socialism. Ceaușescu came to power in 1965. 

During the 1960s and 1970s, Romania, from a relatively good situation, gradually entered 

a large-scale socio-economic crisis, which peaked in the 1980s. Ceaușescu was trying to 

repay foreign debt and free Romania from dependence on foreign supplies. Therefore, he 

introduced many austerity measures, which brought the Romanian population into great 

poverty. However, he did not consider the problems his country and population had to 

face. He rather continued to build his personal power. Manifestations of dissatisfaction 

were initially successfully suppressed. Although the Romanian conservative regime tried 

to stay in power until the very end, the end of 1989 was fatal for it as well. This thesis 

answers the question of how Ceaușescu contributed to the fall of communism in Romania 

during the 1980s, and which of his decisions most affected the Romanian economy and the 

standard of living of the population. 
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Úvod 
Již před nástupem Nicolae Ceaușeska k moci se Rumunsko pokusilo vydat na 

specifickou cestu. V průběhu 60. let zaujalo v rámci sovětského bloku odlišnou pozici než 

ostatní státy. Začalo se od SSSR odklánět na poli RVHP i Varšavské smlouvy a snažilo se 

vést relativně nezávislou zahraniční politiku. Vydalo se tak na národní cestu ke 

komunismu, jež byla definována v Dubnové deklaraci v roce 1964. Na počátku 

Ceaușeskovy éry se politická situace i životní úroveň Rumunska zdály být ve velmi 

dobrém stavu, netrvalo však dlouho a tento zdánlivý rozkvět se proměnil v hospodářskou i 

sociální krizi, která dále eskalovala v průběhu 80. let. Ve snaze zaplatit obrovský 

zahraniční dluh přivedl Ceaușescu rumunskou ekonomiku ke zkáze. Přání dovést 

rumunské hospodářství k soběstačnosti a zbavit se závislosti na dodávkách ze zahraničí 

donutilo vedení státu zavést mnohá úsporná opatření, jež přiváděla obyvatelstvo do větší a 

větší chudoby. Ceaușescu však odmítal brát v potaz jakékoliv problémy či projevy 

nespokojenosti ve své zemi. Raději realizoval megalomanské projekty jako důkaz své 

osobní moci. Protesty byly sice nejdříve úspěšně potlačovány, i Ceaușeskův konzervativní 

režim se však na konci roku 1989 musel vzdát svého místa na výsluní. 

Hlavním tématem mé bakalářské práce jsou 80. léta v Rumunsku, kdy se 

Ceaușeskův režim dostal do nejhlubší krize. Postupný úpadek komunismu v tomto 

desetiletí je možné zdůvodnit hned několika fenomény. Práce se bude zabývat událostmi 

80. let, jež zapříčinily pád rumunského režimu. Zodpoví tedy otázku, jaké byly příčiny 

postupného klesání důvěry v socialismus a Ceaușeskovo vedení. Rovněž upozorní na 

aspekty, ve kterých se rumunský komunistický režim odlišoval od ostatních ve východním 

bloku. Dalším cílem je představit, jakou roli hrál Ceaușescu v rozhodovacím procesu, 

jakými rozhodnutími nejvíce postihl rumunské hospodářství a životní úroveň obyvatelstva 

a proč svým jednáním dovedl Rumunsko do mezinárodní izolace. Práce se dotkne i období 

60. a 70. let, protože je považuji za nezbytné k pochopení rumunské specifické cesty 

k socialismu a dokreslení obrázku vývoje Ceaușeskova režimu v době jeho nástupu k moci. 

Přestože konec roku 1989 a rumunská revoluce budou zmíněny, hlavním cílem není se 

zabývat samotným pádem režimu, hlavním předmětem práce samotný pád komunismu 

není. Jedná se o analýzu možných prvků, jenž k Ceaușeskovu konci vedly, předmětem 

práce je tedy především vnitřní politika Rumunska v 80. letech. Otázka cesty k násilné 

revoluci, a proč režim padl jiným způsobem, než ostatní ve východním bloku se ale mé 
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práce také dotýká. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola poskytne 

čtenáři historický přehled, jenž mu představí postoj Rumunské komunistické strany (mezi 

lety 1948-1965 Rumunské dělnické strany) k mezinárodnímu komunistickému hnutí a 

ke vztahu se SSSR. RDS v této době, v dubnu 1964, vydala tzv. Dubnovou deklaraci, 

kterou vyslala Rumunsko na „národní a specifickou cestu k socialismu“. Dále se první 

kapitola bude věnovat nástupu Ceaușeska k moci v roce 1965 a prvotním změnám 

v politice za jeho vedení. Druhá kapitola se již bude plně zabývat rumunským vnitřním 

vývojem v první polovině 80. let. Postupně budou analyzovány zásadní vyvstávající 

problémy Ceaușeskova Rumunska, ať již se jedná o počínající hospodářskou krizi, úsporná 

opatření a nutnost zavést přídělový systém, Ceaușeskovo zacházení s národnostními 

menšinami (především s maďarskou), či program systematizace venkova a přestavby 

Bukurešti. Ve třetí kapitole se práce dostane do období druhé poloviny 80. let, kdy 

nespokojenost maďarské menšiny s cíleným útlakem a asimilační politikou rostla. 

Pozornost nebude však věnována jen protestům ze strany menšin, ale i pomalu se 

objevujícím projevům nesouhlasu mezi intelektuály, bývalými stranickými funkcionáři i 

běžnými obyvateli. To vše za stále rostoucí ekonomické krize. Za příklad zde lze uvést 

Brašovské povstání z listopadu 1987 nebo západní program na adopci rumunských vesnic 

postižených systematizací. Kapitola bude zakončena rozpravou nad rostoucí mezinárodní 

izolací Rumunska a formující se vnitrostranickou opozicí. Poslední, čtvrtá část mé práce 

bude shrnutím revoluce v prosinci 1989, jenž sice není hlavním předmětem práce, je však 

třeba ji zmínit pro ucelený pohled na celé téma.  

Ve své bakalářské práci jsem čerpala ze zdrojů v českém i anglickém jazyce. Jedná 

se o sekundární literaturu, tedy knihy a odborné časopisecké studie. Pro úvodní kapitolu 

ale i zasazení do širšího kontextu jsem využila knihu Východ: vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944-1989 od Miroslava Tejchmana, Bohuslava Litery a Jiřího 

Vykoukala, český překlad knihy Dějiny Rumunska od Kurta W. Treptowa nebo například 

práci 1968: ve stínu Pražského jara: črta k rumunské zahraniční politice rumunského 

historika Mihaie Retegana. Pro hlubší analýzu Ceaușeskova režimu a pochopení specifik 

vývoje 80. let jsem čerpala z knihy Miroslava Tejchmana – Nicolae Ceauşescu: život a 

smrt jednoho diktátora, ve které se autor věnuje veškerým aspektům Ceaușeskova vedení a 

života od počátku až do konce jeho vlády. Z anglicky psané literatury jsou dále důležité 
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tituly Stalinism for all seasons: a political history of Romanian communism od Vladimira 

Tismaneana, rumunského historika působícího v USA a práce The Romanians: A History 

od dalšího z rumunských historiků, Vlada Georgeska. Pro informace o programu 

systematizace vesnic a přestavbě měst jsem využila akademické články Rural 

Systematization as an Instrument of Political Control of the Communist Regime in 

Romania od Roxany Carjan, Dana Idiceanu-Mathea a Oany Andreey Banescu a Urban 

reconstruction and autocratic regimes: Ceausescu’s Bucharest in its historic context od 

Marii De Betania Uchoa Cavalcanti, jenž se podrobně věnuje přestavbě Bukurešti, ale také 

zasazuje téma přestavby měst, jakožto demonstrace osobní moci, do kontextu ostatních 

totalitních režimů. K tématu systematizace jsem dále použila anglicky psanou knihu 

Ceauşescu and the Securitate: coercion and dissent in Romania, 1965-1989 od britského 

historika zaměřujícího se na rumunské dějiny, Dennise Deletanta. Tato práce se však 

kromě systematizace věnuje i dalším aspektům Ceaușeskovy politiky, stejně jako autorova 

další kniha – Romania under communism: paradox and degeneration, kterou jsem rovněž 

využila při psaní své bakalářské práce. O vnitrostranické opozici pojednává článek The 

“Letter of the Six“: on the political (sub)culture of the Romanian communist elite od 

Cristiny Petrescu, jenž byl využit pro představení tzv. Dopisu šesti a formování 

vnitrostranické opozice vůči Ceaușeskovi. Důležitým tématem mé práce je i problém 

maďarské menšiny, kterému se věnuje Filip Šisler ve svém anglickém článku Hungarian 

Dissent in Romania during the Ceaușescu Era nebo Béla Révész v textu Tensions Without 

Solutions: Romanian-Hungarian Relations, 1987-89. Pro stručnější shrnutí průběhu 

samotné rumunské revoluce v prosinci 1989 jsem čerpala z knihy Romania: The unfinished 

revolution od Stephena D. Ropera. 
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1.  Rumunsko v 60. a 70. letech 

Pokud vedle sebe postavíme všechny země, které zažily pád komunismu v roce 

1989, pouze rumunský přechod k demokracii proběhl násilnou cestou. Ukázalo se, že 

komunismus během druhé poloviny 20. století v Rumunsku tvrdě zakořenil a režim se 

snažil udržet moc až do úplného konce, přestože postupně pozoroval, jak se ostatní 

komunistické vlády v Evropě hroutí. Nicméně právě Rumunsko představovalo mezi 

ostatními zeměmi sovětského bloku určitou výjimku. Odlišnost režimu můžeme pozorovat 

už od začátku 60. let, a poté během vlády Nicolae Ceaușeska. Ceaușeskova vláda, jež se 

postupně vyvíjela od roku 1965, se pomalu stal symbolem despotismu, zdrojem mnoha 

zásadních chyb a také Ceaușeskovým nástrojem k pěstování kultu osobnosti.1 

Již na počátku 60. let bylo možné pozorovat počínající odklon rumunské politiky 

od sovětského vzoru. Mimo různých kulturních změn, týkajících se například vydání dosud 

neznámých Marxových Poznámek o Rumunsku v roce 1964, kde se Marx poměrně ostře 

vyhranil proti ruské imperiální politice vůči Rumunsku, či nahrazení ruských jmen ulic a 

institucí za rumunská, se Rumunsko postupně vydávalo na vlastní cestu i v oblasti domácí 

a zahraniční politiky.2 Pod vedením Gheorghe Gheorghiu-Deje se Rumunská dělnická 

strana (RDS) postavila proti nadnárodní ekonomické spolupráci, jež mohla narušit 

rumunské industrializační plány. Strana nesouhlasila především s Chruščovovým plánem 

přeměnit RVHP v nástroj pro integraci ekonomik zemí sovětského bloku na základě 

mezinárodní dělby práce, jenž Chruščov popsal ve svém dokumentu Základní zásady 

mezinárodní socialistické dělby práce v roce 1962. Dej odmítal, aby se Rumunsko podílelo 

na vybudování jednotné socialistické ekonomiky, za cenu návratu k tradiční úloze 

poskytovatele surovin a zemědělských produktů vyspělejším ekonomikám. Rumunské 

vedení nakonec nedopustilo, aby byly jeho plány na industrializaci a modernizaci zničeny, 

odmítlo sovětské požadavky a SSSR nakonec v roce 1963 od plánu mezinárodní 

socialistické dělby práce upustil.3 

V této době, kdy se jednota mezinárodního komunistického hnutí zdála být 

v ohrožení, stejně tak jako rumunská nezávislá cesta ke komunismu, vydala RDS 

 
1 Vladimir Tismaneanu, Stalinism for all seasons: a political history of Romanian communism (Berkeley: 

University of California Press, 2003), 18–19. 
2 Kurt W. Treptow, Dějiny Rumunska, přeložil Miroslav Tejchman (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2000), 356–357. 
3 Mihai Retegan, 1968: ve stínu Pražského jara: črta k rumunské zahraniční politice, přeložila Jitka 

Lukešová (Praha: Argo, 2002), 27. 
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Prohlášení k postavení rumunské dělnické strany s ohledem na problémy Mezinárodního 

komunistického hnutí, nazývané též jako tzv. Dubnová deklarace či Deklarace nezávislosti. 

Toto prohlášení, publikované na plénu ÚV RDS v dubnu 1964 definovalo „rumunskou 

národní a specifickou cestu k socialismu“.4 Největší část diskuse na dubnovém plénu byla 

věnována vztahům mezi Rumunskem a SSSR. Byl vyjádřen nesouhlas s vměšováním do 

vnitřních záležitostí strany i státu, a proto se právě vydání Dubnové deklarace mělo stát 

symbolem snahy o nastolení rovných vztahů mezi komunistickými stranami a 

nezasahování do vnitřních věcí jiných zemí.5 Po dubnu 1964 začalo tedy Rumunsko 

praktikovat nezávislou zahraniční politiku, což se projevilo například jeho neutrálním 

postojem v sovětsko-čínské roztržce. Rumunsko se také rozhodlo převzít odpovědnost za 

svou domácí politiku, začalo tedy ve světě představovat vznikající třetí sílu a jeho vliv na 

světové dění se postupně zvyšoval.6 

 

1.1. Nástup Nicolae Ceaușeska 

V březnu 1965 zemřel Gheorghe Gheorghiu-Dej, komunistický politik, jenž stál 

v čele strany již od roku 1944. Na místo generálního tajemníka byl tak zvolen Nicolae 

Ceaușescu. Volba byla potvrzena na 14. sjezdu RDS v červenci 1965, kde se rovněž strana 

navrátila k původnímu názvu Rumunská komunistická strana (RKS). V srpnu 1965 byla 

také schválena nová ústava a Rumunsko se stalo socialistickou republikou. Vztah se SSSR 

byl v nové ústavě definován jako spojenectví založené na nezasahování do vnitřních 

záležitostí a respektování národní suverenity. Nový vůdce se rozhodl zapracovat na 

definitivní likvidaci stalinismu v Rumunsku, a proto sám odsoudil Deje jako jeho hlavního 

nositele a začal připravovat rehabilitace jeho obětí. Zároveň však plánoval pokračovat 

v nezávislé národní politice, kterou Dej započal. Ceaușeskův nástup byl charakteristický 

především zahraničně politickou aktivitou. Pro Západ se stal komunistickým vůdcem, jenž 

byl v jeho očích schopen rozbít jednotu sovětského bloku, Ceaușeskův režim totiž působil 

na západní státy velmi liberálním dojmem. Svou nezávislost Rumunsko demonstrovalo 

navázáním diplomatických vztahů se SRN v roce 1967, odmítnutím přerušení 

 
4 Treptow, Dějiny Rumunska, 357. 
5 Retegan, 1968: ve stínu Pražského jara, 34–35. 
6 Yong Liu, „Romania and Sino-Soviet Relations Moving Towards Split, 1960-1965“, Arhivele 

Totalitarismului/Totalitarianism Archives, č. 1–2 (2014): 77–78, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=edscee&AN=edscee.255387&la

ng=cs&site=eds-live&scope=site. 



 

 

7 

diplomatických vztahů s Izraelem po arabsko-izraelské (šestidenní) válce téhož roku či 

podpořením snahy o přijetí ČLR do OSN. Rumunští komunisté postupně vytvářeli vlastní 

doktrínu, která byla založena na Dubnové deklaraci. Tato specifická nacionalistická 

marxistická ideologie se poté stala základem osobní moci Ceaușeska.7 

Ceaușeskova osobnost přinesla v očích západních států zdánlivou naději pro 

rumunskou lepší budoucnost. Jeho režim bylo zajisté možné vnímat jako zachování 

hlavních rysů stalinské politiky, nicméně Ceaușeskovy iniciativy v zahraniční politice 

umožnily zakrýt rostoucí politické represe před zrakem Západu. Většina jeho kroků 

v domácí i zahraniční politice byla nakonec vnímána jako cena, kterou muselo Rumunsko 

zaplatit za odolání tlaku SSSR, který se neustále snažil překazit rumunský nezávislý vývoj. 

Podobná prohlášení přispívala k růstu Ceaușeskova kultu osobnosti, jehož budování bylo 

přičítáno právě potřebě upevnit obraz soudržnosti Rumunů proti pokusům SSSR o 

porušení údajné nezávislosti Rumunska. Aby Ceaușescu neporušil dojem, jenž na Západě 

budil, pokoušel se na mezinárodní scéně oponovat sovětským akcím a názorům, zatímco 

na poli domácí politiky zůstával jeho režim velice represivní.8 

Za příklad jeho nesouhlasu se sovětským jednáním je možné uvést invazi vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa. Rumunský vztah k Varšavské smlouvě byl spíše 

vlažnějšího charakteru. Varšavská smlouva byla považována za nástroj SSSR k udržování 

své sféry vlivu, a přestože po nástupu Brežněva k moci došlo k odchodu sovětských 

poradců z Rumunska, Varšavská smlouva stále sloužila k provádění sovětských 

vojenských zájmů skrze ostatní členské státy. Ceaușescu nesouhlasil s Brežněvovými 

snahami o vytvoření jednotného velení ozbrojených sil států Varšavské smlouvy. Žádal o 

přenechání odpovědnosti za veškerou organizaci národních armád komunistickým stranám 

jednotlivých států.9 Invaze do Československa v srpnu 1968 tak pro Rumunsko 

neznamenala pouze snahu o zabránění reformě struktur Varšavské smlouvy, ale také 

znamení, že SSSR může představovat hrozbu pro jeho vlastní bezpečnost.10 

 

 
7 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman, Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-

1989 (Praha: Libri, 2017), 438–441. 
8 Tismaneanu, Stalinism for all seasons, 188. 
9 Retegan, 1968: ve stínu Pražského jara, 62–63. 
10 Cezar Stanciu, „Crisis management in the Communist bloc: Romania’s policy towards the USSR in the 

aftermath of the Prague Spring“ Cold War History 13, č. 3 (2013): 371–372, 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=617b6ce6-fd19-4141-ace2-

ea82cb90efdb%40sessionmgr103. 
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Ceaușescu sice odsoudil invazi do Československa jako narušení suverenity 

československého státu, je však nutné zmínit, že přestože se na první pohled může zdát, že 

Rumunsko a jeho nezávislá cesta k socialismu mohly také představovat jistou variantu 

reformního komunismu, československý „socialismus s lidskou tváří“ se od rumunského 

režimu dosti odlišoval. Ceaușeskův režim si nikdy nedovolil hovořit o demokratizaci 

společnosti a na domácí scéně byl stále velmi represivní. Odsouzením intervence 

Ceaușescu posílil svou autoritu doma, a především v zahraničí, musel však mít na mysli, že 

tento čin se může stát hrozbou i pro bezpečnost jeho vlastního státu. Rumunská politika 

v letech 1968–1970 se tak dá popsat jako jakási riskantní hra. Ceaușescu se snažil 

přesvědčit SSSR o nezasahování vůči Rumunsku, ale zároveň pokračoval v zahraniční 

politice, která by k sovětské intervenci vést mohla.11 

Ceaușeskův nástup k moci poskytl nový pohled na rumunský komunismus. Když se 

RKS dostala k moci, snažila se zoufale vytvořit masovou základnu, zatímco zůstávala 

v naprostém souladu se stalinistickými imperialistickými názory, například ohledně otázky 

Besarábie. Na počátku 60. let, ale především po Ceaușeskově nástupu k moci se však tato 

stejná strana neváhala pustit do nacionalistické kampaně. Během tohoto období 

vlasteneckého vzplanutí se Ceaușescu prosadil jako hlavní postava, která se svojí 

politickou aktivitou v mnohých případech podobala svým stalinistickým soudruhům. 

Ceaușescu, který v předchozích desetiletích poslušně vedl stalinistické kampaně, se po 

svém jmenování generálním tajemníkem pokusil vytvořit svůj vlastní národní 

komunismus. Nezapomněl do něj však zahrnout pokračování v mírné odluce od SSSR, 

kterou již odstartovalo Dejovo vedení. Stalinistické ekonomické i politické metody byly 

zachovány jak v Dejově, tak v Ceaușeskově Rumunsku. Z těchto praktik mohl jen těžko 

vyvstat jakýkoliv reformismus. Poté, co byl Ceaușescu zvolen, pustil se do postupného 

vytváření vlastního kultu osobnosti. Jelikož se domníval, že rumunská minulost viditelně 

postrádala velké činy, nechal vzniknout kult osobnosti spojený s jeho vlastními skutky 

s cílem podporovat mýtus o jednotném socialistickém národě. Posílil také kontrolu strany 

nad soukromou sférou, režim začal více a více zasahovat do osobního života obyvatel. 

V 70. letech například přijal tvrdá opatření proti potratům, což je jedním z důkazů toho, že 

Ceaușeskův režim plně napadl tu nejintimnější sféru lidských životů.12 

 

 
11 Ibid., 353–372. 
12 Tismaneanu, Stalinism for all seasons, 189–191. 
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Neblahou budoucnost rumunského lidu předpověděla Ceaușeskova cesta do Číny a 

KLDR na počátku 70. let. Po návratu do Rumunska byl vyhlášen nový politický kurz na 

základě programu Teze z července 1971. Ceaușescu se inspiroval ideou úplného podrobení 

jednotlivce zájmům celku a stanovil přísnější státní kontrolu nad kulturou, vzděláváním či 

tiskem. Lehké uvolnění 60. let tedy velmi rychle zmizelo, a proto se někdy také mluví o 

rumunské „malé kulturní revoluci“. Šlo ve své podstatě o návrat k metodám stalinismu, se 

kterými měl Ceaușescu takový problém při svém nástupu k moci. V provoz byl uveden 

systém rotace ve funkcích ve straně a státním aparátu, aby se potenciální Ceaușeskovi 

rivalové nedostali k moci a nemohli tak ohrozit diktátorovu autoritu. Navenek to mohlo 

působit poměrně demokraticky, ale v reálu to pouze Ceaușeskovi umožňovalo manipulovat 

se svými spolupracovníky.13 Ceaușeskův režim se tehdy opravdu začal měnit do určité 

formy osobní diktatury. Politolog Juan Linz jeho vládu dokonce nazval sultanismem. 

Pojem sultanistický režim spojil s nedemokratickou vládou diktátora, který postupně 

ovládl všechny sféry státní správy, v případě Rumunska i ekonomiku a společenský život. 

S postupem času to už byl pouze Ceaușescu, kdo mohl provádět jakákoliv rozhodnutí o 

vývoji Rumunska.14 

Členkou ústředního výboru se tehdy stala Ceaușeskova žena Elena, a i další rodinní 

členové získali důležité pozice. Nutné je také zmínit, že Ceaușeskův rodinný klan se ve 

funkcích nehýbal, na rozdíl od ostatních úředníků. Ne nadarmo se proto Rumunskem šířilo 

rčení, že zatímco Stalin budoval socialismus v jedné zemi, Ceaușescu vybudoval 

socialismus v jedné rodině. Kult osobnosti postupně nabýval nevídaných rozměrů, 

Ceaușescu byl spojován i s dávnými rumunskými knížaty. V březnu 1974 se oficiálně stal 

rumunským prezidentem, obsadil tedy post, který byl vytvořen výhradně pro něj. O dva 

roky později se jeho syn Nicu stal kandidátem ústředního výboru a v roce 1980 se dokonce 

Ceaușeskova žena Elena dostala do funkce první místopředsedkyně vlády. Tento triumvirát 

později v 80. letech rozhodoval o všech zásadních záležitostech.15 

Již na počátku 70. let se začaly objevovat známky ekonomické krize, vedení státu 

je však zatím přehlíželo. V reakci na ropnou krizi byl nedostatek pohonných hmot v roce 

1973 řešen zavedením přídělového systému. Ekonomika obecně strádala pod tíhou důrazu 

 
13 Treptow, Dějiny Rumunska, 363. 
14 Juan J. Linz a Alfred Stepan, Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, 

South America, and Post-Communist Europe (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996), 51–54. 
15 Miroslav Tejchman, Nicolae Ceauşescu: život a smrt jednoho diktátora (Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2004), 90–107. 
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na těžký průmysl. Ceaușescu, který si prosadil výrobu lodí, letadel či stavbu nové ocelárny, 

již nedomyslel důsledky svých velkých plánů. Pro rumunské výrobky se ve světě nenašel 

dostatek odběratelů, a navíc byly zbytečně spotřebovávány dovážené suroviny, což vedlo 

Rumunsko do rostoucí zahraniční zadluženosti, která na počátku 80. let dosáhla k 10 

miliardám amerických dolarů. Právě kvůli podpoře těžkého průmyslu bylo zemědělství 

odsunuto na druhou kolej. Již v polovině 70. let nastala vážná potravinová krize, jež byla 

důsledkem přehnané centralizace. Rolníci museli registrovat všechna svá zvířata na úřadě a 

museli své produkty prodávat za centrálně stanovené ceny. Přírodní katastrofy, v podobě 

záplav v roce 1975 či zemětřesení v Bukurešti v březnu 1977, však zhoršující se 

ekonomické situaci vůbec nepomohly.16 Ceaușescu si ale stále stál za svým cílem 

modernizace Rumunska, jehož součástí byl i program tzv. systematizace. Jednalo se o 

jakýsi pokus vyrovnání života na vesnici a života ve městě. Původním záměrem bylo 

vytvořit urbanizovanou společnost, zvýšit počet měst v Rumunsku, ale i vylepšit situaci 

venkova. Ceaușescu představil tuto myšlenku již v roce 1965, nicméně konkrétní plán se 

objevil až po jeho nástupu do funkce prezidenta a strana ho schválila v roce 1975. Výše 

zmíněné zemětřesení v Bukurešti, jenž zničilo celé bloky domů z 30. let ale i novostavby 

na sídlištích, způsobilo takové škody, že i kvůli němu se Ceaușescu rozhodl Bukurešť 

přestavět a vytvořit tak symbol své moci.17 

V této době se také začala více projevovat nespokojenost obyvatelstva, ale nejen to, 

v Rumunsku se objevila věc doposud téměř neznámá – opoziční hnutí. Známější tváří 

intelektuálů, jenž projevili nespokojenost s politickým kurzem, byl spisovatel Paul Goma. 

Protestoval již proti okupaci Československa, nicméně počátkem roku 1977 začal otevřeně 

sympatizovat s Chartou 77. Téhož roku sepsal několik otevřených dopisů proti režimu a 

působení komunismu v Rumunsku, které byly zveřejněny v západních médiích, jako byl 

například deník The New York Times. Na podporu Rumunska poté například francouzští 

intelektuálové vytvořili výbor na obranu lidských práv v Rumunsku, čímž apelovali na 

dodržování závazků z Helsinské konference. Přestože byli Goma a další signatáři později 

zatčeni a Goma po propuštění emigroval do Francie, k jeho činnosti se postupně přidalo až 

dvě stě lidí a vzniklo tzv. Gomovo hnutí, které výrazně podpořilo disidentskou činnost.18  

 
16 Treptow, Dějiny Rumunska, 364. 
17 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 93–97. 
18 Ana-Maria Cătănuş, „A Case of Dissent in Romania in the 1970’s: Paul Goma and the Movement for 

Human Rights“ Arhivele Totalitarismului / Totalitarianism Archives 19, č. 3-4 (2011): 199–200, 

https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=242626. 
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Kritika režimu se ozývala i ze strany národnostních menšin, především Maďarů. Je 

však nutné zmínit, že jedním z hlavních důvodů radikalizace Ceaușeskovy národnostní a 

menšinové politiky byl právě přístup maďarského vedení k existující diaspoře a jeho 

podpora identity rumunských Maďarů. To ovšem nemění nic na tom, že během 70. i 80. let 

se rumunské vedení snažilo o výraznou rumunizaci menšin, a to logicky nabádalo 

maďarskou menšinu k protestu. Hlavním bodem pro zhoršení situace maďarské menšiny 

byly již výše zmíněné Teze z července 1971, kdy se Ceaușescu rozhodl realizovat svou 

nacionalistickou vizi o totální kontrole státu, která poté v průběhu celého desetiletí rostla a 

promítla se do asimilační politiky. V roce 1977 se bývalý stranický funkcionář Károly 

Király vyjádřil v otevřeném dopise, zveřejněném o rok později v západním tisku, o 

bezútěšné situaci maďarské menšiny, nicméně i přes další projevy maďarských 

intelektuálů zůstala její situace bez povšimnutí. 19  

Zhoršení ekonomické situace a neschopnost režimu přizpůsobit se modernizaci 

během druhé poloviny 70. let pouze urychlilo příchod počínající krize 80. let. Ceaușescu, 

který původně působil na západní média jako podporovatel liberálního marxismu, se 

pomalu a jistě řítil do velké sociopolitické krize. Jeho posedlost centrálním plánováním, 

industrializací, úspornými a jinými opatřeními, souvisejícími s jeho rozhodnutím splácet 

rumunský zahraniční dluh za účelem získání absolutní finanční nezávislosti, vyústila 

v obecnou nespokojenost a dramatický pokles životní úrovně obyvatelstva.20 

 

2.  První polovina 80. let – počátek krize 

Do 80. let vstoupilo Rumunsko pod diktaturou Nicolae Ceaușeska a jeho rodinného 

klanu. Posledních devět let Ceaușeskovy vlády bylo ve znamení úsporných opatření, 

splácení zahraničního dluhu a mezinárodní izolace. Řadí se sem i program systematizace a 

přestavba historického centra Bukurešti.21 Kult Ceaușeskovy osobnosti se již stal součástí 

běžného dne. Ceaușescu nejspíše i věřil, že dokáže rumunský lid spasit a dovést ho do 

šťastné komunistické budoucnosti, tato víra se ho nakonec držela až do posledních dnů. 

Ceaușeskův rodinný klan svou sílu mimo jiné zakládal také na rozsáhlém a dobře 

 
19 Monica Andriescu, „Identity Politics under National Communist Rule. The Rhetoric Manifestations of 

Nicolae Ceauşescu’s ”Nationality Policy” in 1970s Romania“ Studia Politica. Romanian Political Science 

Review 9, č.1 (2009): 106–10, 

https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=261915. 
20 Tismaneanu, Stalinism for all seasons, 189. 
21 Treptow, Dějiny Rumunska, 368. 
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fungujícím bezpečnostním aparátu v podobě tajné policie Securitate, jejíž členská základna 

během 70. let masivně narostla. Tento systém diktátorovi umožňoval potlačit jakýkoliv 

odpor již v úplném zárodku. Hospodářská situace Rumunska se ale začala potýkat s řadou 

závažných problémů.22 Veškeré rozhodování však leželo pouze v Ceaușeskových rukou, 

často se ani neobtěžoval je konzultovat s ústředním výborem strany. To je právě jeden 

z důkazů nasvědčující faktu, že Ceaușescu měl velký podíl na úpadku Rumunska v 80. 

letech. Režim se postavil proti politickým inovacím reformně smýšlejícího národního 

komunismu, místo toho sloučil stát, stranu i rodinnou moc. Ceaușeskova vláda tímto 

ztratila jakoukoliv možnost zpětné vazby na svá rozhodování a přišla tak i o možnost 

nápravy svého chybného jednání. Tuto skutečnost však můžeme prohlásit až z dnešního 

pohledu, Ceaușeskovým cílem totiž velmi pravděpodobně bylo právě odstranění kritické 

zpětné vazby na jeho jednání a úplná centralizace. Ceaușeskův režim však nepředstavoval 

návrat klasického stalinismu, jednalo se o neostalinistickou vládu, která již nevyužívala 

„tradiční“ způsoby represí (např. masové deportace, popravy a nucené práce). Ceaușescu 

překonal stalinistický rámec, kladl větší důraz na nacionalismus, etnocentrismus a 

nezasahování do rozhodovacího procesu.23 

Rumunsko 80. let představovalo klasický příklad zneužití moci. V komunistickém 

režimu, který postrádal kontrolní mechanismy a veřejným míněním bylo silně 

manipulováno, nebylo tak těžké moci využívat. Původní komunistická ideologie, která 

měla sloužit jako zbraň pro chudé a utiskované, se stala nástrojem k prospěchu malé 

skupinky mocných, jenž postupně více a více omezovala tiše nesouhlasící většinu. V této 

době se začala prohlubovat propast mezí Ceaușeskem a obyčejnými lidmi. On sám to však 

přehlížel a spoléhal se na sílu armády a tajné policie. I ostatní socialistické země 

východního bloku měly sice problémy s vykazováním odpovídajících výsledků, 

v Rumunsku to však byl především Ceaușescu, kdo měl možnost situaci řešit, ale rozhodl 

se rostoucí krizi nebrat v potaz. Komunismus se tak stával méně a méně úspěšným, a to 

především v hospodářské oblasti, ve které mohl už jen těžko konkurovat kapitalismu. 

Výjimkou v tomto problému se tedy nestalo ani Rumunsko, lišilo se pouze propracovanou 

osobní diktaturou, která mohla na první pohled budit zdání relativní stability.24 

 
22 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 108–110. 
23 Cornel Ban, „Sovereign Debt, Austerity, and Regime Change: The Case of Nicolae Ceausescu’s Romania“ 

East European Politics and Societies and Cultures 26, č. 4 (2012): 748–749, 

https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=932909. 
24 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 112. 
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Jak slibně započal hospodářský růst v 70. letech, tak již rozhodně nepokračoval 

v letech osmdesátých. Rumunsko doplatilo na rozsáhlé projekty, budované bez potřebné 

přípravy, a na drancování zdrojů a rezerv země. Do 80. let vstoupil Ceaușeskův režim 

s plánem pokračování v Programu Rumunské komunistické strany pro výstavbu všestranně 

rozvinuté socialistické společnosti a postupný přechod ke komunismu z roku 1974. Jednalo 

se především o rozvoj výroby a upevňování rumunské suverenity a nezávislosti. Nový 

pětiletý plán na léta 1981–1985 měl pokračovat v údajně úspěšně ukončeném plánu 

předchozím. Hlavními cíli bylo zajištění rozvoje vlastních surovin, paliv a energie, 

dosažení soběstačnosti při zásobování obyvatelstva a splacení zahraničního dluhu. 

S odstupem času lze říct, že až na poslední bod se úspěšně nepodařilo splnit nic. Hodnota 

hrubého domácího produktu klesala – v roce 1980 činil 3 %, o rok později už jen 2,1 %, 

místo plánovaných 7 %. V kapitalistické ekonomice by takovéto hodnoty byly pokládány 

za krizové. I rumunský vývoz a dovoz postupně klesal, přestože Rumunsko jako první 

země východního bloku podepsalo v srpnu 1981 obchodní dohody s Evropskými 

společenstvími. Obchod s USA poklesl během roku 1982 z jedné miliardy téměř na 

polovinu, za to se SSSR vzrostl výrazně. SSSR se stal největším obchodním partnerem 

Rumunska s tím, že země východního bloku obecně tvořily 50 % rumunského obchodu.25 

Počátkem roku 1978 vzrostly ceny, jež byly doposud stabilní. Nejdříve se jednalo o 

ceny potravin, služeb, veřejné dopravy, ale i oblečení, dřeva či papíru. V následujícím roce 

se pak zvýšily ceny nafty, zemního plynu, topného oleje a elektřiny. Nicméně vyšší ceny 

nevyřešily zásobovací problémy.26 Jako první odvětví ekonomiky se v krizi ocitlo 

zemědělství. Již před koncem roku 1981 se projevily rozsáhlé problémy se zásobováním 

základními potravinami. V rámci tuhého centralismu v celé rumunské správě se pak ani 

nedařilo převést odpovědnost na místní orgány pro pomoc stupňující se potravinové krizi.27 

Komunistická strana úspěšně přehlížela závažnost situace a namísto potřebných reforem 

zaváděla nová omezující opatření, která šlo jen těžko definovat jako „mnohostranně 

rozvinutý socialismus“. Bylo téměř nemožné stěhovat se z venkova do měst nebo 

například změnit zaměstnání. Problém nedostatku pracovní síly v zemědělství byl řešen 

posíláním studentů středních i vysokých škol pracovat na pole, společně s vládními 

úředníky a vojáky. Stalo se tak i navzdory skutečnosti, že okolo 30 % populace již 

 
25 Ibid., 113–115. 
26 Vlad Georgescu, The Romanians: A History, přeložila Alexandra Bley-Vroman (Columbus: Ohio State 

University Press, 1991), 260. 
27 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 116. 
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v zemědělství pracovalo. Od roku 1981 měla také armáda stále více povinností 

v hospodářském sektoru a mnoho projektů bylo zcela v její kompetenci, jako například 

kanál Dunaj – Černé moře, kde se stala hlavní pracovní silou, či Bukurešťské metro.28 

V srpnu 1981 Ceaușescu prohlásil, že Rumunsko je zemí, která se přejídá a řadí se 

do deseti prvních zemí na světě ve spotřebě kalorií na hlavu. Sám poté spočítal, jaké by 

mělo být ideální složení potravy a spotřeba kalorií. Tímto plánem se snažil zajistit 

vědeckou argumentaci v případě potravinové nouze.29 Nedostatek potravin se stal opravdu 

závažným a strana tak byla nucena znovu zavést přídělový systém, jenž byl zrušen roku 

1954. Stalo se tak na podzim 1981 počínaje přidělováním základních potravin jako byl 

chléb, mléko, mouka, olej, cukr a maso. Zároveň byl vyhlášen výše uvedený Ceaușeskův 

Program racionálního stravování. Byly stanoveny limity na spotřebu na obyvatele na léta 

1982–1985. Program snížil příjem kalorií o 9–15 % na 2,800–3,000 kalorií denně. Podle 

těchto pokynů obsahoval „stravovací plán“ na rok 1984, zveřejněný v prosinci 1983, dávky 

ještě nižší, než stanovoval Ceaușeskův „vědecký program“.30 

Mezi lety 1975–1983 se také projevila aktivita disidentského hnutí. Jednalo se 

především o činnost pravoslavné církve. Řada protestantských skupin se ale také 

dožadovala svých práv. To, že se v Rumunsku církev hlásí o svá práva poukazovalo na 

neefektivitu kampaně za ateismus v 70. i 80. letech.31 Se svými požadavky také znovu 

vystoupili Maďaři. Počátkem 80. let začali tři maďarští intelektuálové, Antal Károly Tóth, 

Attila Ara-Kovács a Géza Szöcs, vydávat samizdatový časopis Ellenpontok (česky 

Protiklady). Bylo to první samizdatové periodikum v Rumunsku. Autoři tohoto časopisu 

připravili v roce 1982 pro rumunské vedení memorandum, ve kterém se vyjádřili k 

nedodržování závazků z Helsinské konference a nespravedlivému zacházení s maďarskou 

menšinou. Sami pak v memorandu navrhli, jak situaci maďarské menšiny vylepšit. Tito tři 

intelektuálové nepovažovali za důležité zachovat věrnost rumunskému státu, Transylvánii 

považovali za nedílnou součást maďarského území.  Následoval brutální zákrok Securitate, 

která nakonec dostala z aktivistů doznání, že jejich činnost je financována z Budapešti. Od 

té doby se v Maďarsku ještě zvýšila doposud již silná kritika Ceaușesca.32 Po výše 

 
28 Georgescu, The Romanians, 261. 
29 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 116. 
30 Georgescu, The Romanians, 260. 
31 Ibid., 264. 
32 Filip Šisler, „Hungarian Dissent in Romania during the Ceaușescu Era“ West Bohemian Historical Review 

6, č. 2 (2016): 332–335, 

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/22279/1/Sisler.pdf. 
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uvedeném zásahu Securitate sepsalo sedm maďarských intelektuálů otevřený dopis 

maďarskému premiérovi György Lázárovi s prosbou, aby zasáhl proti asimilační politice v 

Rumunsku. Rumunský postup proti maďarské menšině se setkal i s odsouzením od 

Spojených států či Evropského parlamentu. Ten v roce 1984 vyzval ke zrušení 

hospodářských dohod mezi Evropskými společenstvími a Rumunskem. Asimilační politika 

byla tedy dalším Ceaușeskovým krokem, jenž ho vedl do větší mezinárodní izolace.33 

V červnu 1982 se Ceaușescu rozhodl najít východisko z hospodářské krize. Dle něj 

se nejednalo o chybu systému a hospodářských mechanismů, nicméně o to, že lidé 

nedostatečně pracují. Kromě potravinové krize se Rumunsko potýkalo také s problémem s 

elektrickou energií. Ceaușeskův energetický program byl orientován na vodní elektrárny, 

ty však pracovaly na svůj minimální výkon z důvodu sucha a nedostatku vody. Rozvoj 

tepelných elektráren byl teprve v začátcích a ropy byl také nedostatek. Již v roce 1979 bylo 

nařízeno snížení doby osvětlení v kancelářích, na ulicích a v bytech (o 40 %, 30 % a 20 

%). K dalšímu snížení došlo hned o rok později a zároveň se v roce 1982 zvýšily ceny 

elektrického proudu o 20 %. Rumunské vedení tehdy začalo s rozsáhlou výstavbou 

tepelných elektráren ve snaze zvýšit výrobu energie, nicméně elektřina byla vyráběna z 

nekvalitního uhlí s velmi škodlivým vlivem na životní prostředí. I dříve zmíněný 

zahraniční dluh rostl do nezvladatelných rozměrů. V roce 1980 odpovídalo zadlužení 

Rumunska na hlavu 410 dolarům. Zadluženost rostla především s poklesem těžby vlastní 

ropy a zvýšením jejího dovozu.34 Nedostatek ropy a její vysoké ceny ale komunistická 

strana využívala například pro zdůvodnění nedostatečného zásobování v obchodech. 

Dalším důvodem zadluženosti byl klesající vývoz a velké dovozy za mnoho peněz. Do 

zahraničí se ale stále vyváželo zboží všeho druhu, aby bylo Rumunsko schopné zbavit se 

zahraničního dluhu.35 Rumunské úvěry se skládaly především z krátkodobých s vysokou 

úrokovou sazbou, což situaci také nepomáhalo. Přesto byl Ceaușescu přesvědčen, že do 

pěti let splatí polovinu dluhu a do konce desetiletí se mu povede splatit zbytek celého 

zahraničního dluhu. Tvrdá restriktivní politika, jež například přikazovala vyvážet téměř vše 

vyrobené v Rumunsku (ale především potraviny) se nakonec na konci roku 1985 zasloužila 

o snížení dluhu pod 6 miliard amerických dolarů.36 

 

 
33 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 117. 
34 Ibid., 119–120. 
35 Treptow, Dějiny Rumunska, 369. 
36 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 117. 
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2.1. Systematizace a přestavba Bukurešti 

Program systematizace nabíral v 80. letech spád. Týkalo se to především 

reorganizace venkova. Plán získal inspiraci již v Marxově a Engelsově Komunistickém 

manifestu, který pojednával například o kombinaci zemědělství se zpracovatelským 

průmyslem, postupném odstraňování rozdílů mezi městem a venkovem či spravedlivější 

rozložení populace v celé zemi. Míra urbanizace v roce 1983 dosahovala téměř 50 %.37 

Odliv lidí z venkova tak přinášel otázku nutnosti modernizace venkovských oblastí. 

Vylepšením životních podmínek na venkově se Ceaușescu snažil zabránit odlivu obyvatel, 

nechtěl totiž přijít o pracovní sílu v zemědělství. Industrializace v Rumunsku se týkala i 

rurálních oblastí, to byl další z důvodů, proč Ceaușeskův program systematizace hovořil o 

rozvoji venkova. Cílem systematizace bylo do roku 1990 vytvořit z Rumunska 

urbanizovaný průmyslový stát. Přizpůsobení života na vesnici městskému stylu mělo být 

zároveň doprovázeno snížením jejich počtu.38 Běžní lidé byli ale k programu skeptičtí, 

málokdo by dobrovolně přistoupil k demolici vlastního domů. Někdy byla dokonce ve 

vesnicích rušena doprava či obchody, aby život v nich působil nezvladatelně a lidé 

přistoupili na souhlas se systematizací. Tato taktika byla také využívána k vyvarování se 

negativnímu mezinárodnímu ohlasu. První vesnice odsouzené k zániku byly ty s méně než 

1,000 obyvateli. Ve vesnicích z této kategorie, které zůstaly zachovány, mělo být obstaráno 

potrubí s pitnou vodou, kanalizace či topení. Počet vesnic s pitnou vodou se doopravdy 

zvýšil – z 1,130 v roce 1979 na 1,992 v roce 1984.39 Pro možnost rozhodování, které obce 

zachovat a které odsoudit k zániku, byly rozdělovány do dvou kategorií – tzv. klíčové a 

neživotaschopné. První kategorie zahrnovala vesnice s výhodným demografickým, 

ekonomickým či sociálním zázemím, jež nabízely potenciál rozvoje. Právě ty byly nakonec 

odměněny novou infrastrukturou. Druhá kategorie naopak obsahovala obce, jež pro stranu 

žádný potenciál nepředstavovaly. Jejich ekonomická aktivita byla dříve nebo později 

převzata okolními obcemi a život v nich se tak stával složitější. Takové vesnice pak již jen 

čekaly na svůj zánik.40 Množství vesnic odsouzených k demolici se poté pohybovalo mezi 

3,000 až 6,300 podle různých zdrojů. Nacházely se nejčastěji v horských oblastech. Lidé 

 
37 Dennis Deletant, Ceauşescu and the Securitate: coercion and dissent in Romania, 1965-1989 (Armonk: 

Sharpe, 1995), 296. 
38 Roxana Carjan, Dan Idiceanu-Mathe a Oana Andreea Banescu, „Rural Systematization as an Instrument of 

Political Control of the Communist Regime in Romania“ IOP Conference Series: Materials Science & 

Engineering 245, č. 5 (2017): 1–2, 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/5/052053. 
39 Deletant, Ceauşescu and the Securitate, 296–305. 
40 Carjan, Idiceanu-Mathe a Banescu, „Rural Systematization as an Instrument of Political Control“, 3–4. 



 

 

17 

z nich byli poté přesídleni do nejbližších měst. Ceaușeskovým cílem bylo totiž snížit počet 

vesnic z 13,000 na pouhých 6,000 a půdu získanou z jejich demolice navrátit 

zemědělství.41  

Systematizace se odehrávala ve stejnou dobu, kdy se Západ začal více zajímat o 

ochranu životního prostředí a Ceaușeskův nezájem o rumunské kulturní dědictví ho velmi 

šokoval. Mimo systematizaci venkova se jednalo hlavně o přestavbu Bukurešti, kterou se 

Ceaușescu snažil demonstrovat svou moc a vytvoření nové socialistické společnosti. Chtěl 

být zapsán do dějin jako vůdce, jenž se zasloužil o modernizaci Rumunska. Zemětřesení 

v roce 1977 v oblasti Vrancea v rumunské Moldávii, jenž zasáhlo i nedalekou Bukurešť, 

mu k tomu dalo příležitost. Přestože části města, určené před zemětřesením k demolici, 

nebyly přesně ty, které byly nakonec zemětřesením zasaženy, ničivé otřesy půdy byly 

dalším důvodem k zahájení masivního bourání a výstavby. Stavba obrovských projektů 

v centru Bukurešti, jako je například proslulý Palác lidu (Casa Poporului), připravila 

mnoho lidí o jejich domovy.42 Pro stavbu celé nové čtvrti Centrul Civic ve středu města či 

pro úpravu toku řeky Dâmbovița bylo zničeno až 500 hektarů historického centra a bylo 

přesídleno až 40,000 lidí. Čtvrť Centrul Civic měla za úkol centralizovat všechny státní 

instituce, jež byly doposud roztroušeny po celém městě. Pro její stavbu musely být zničeny 

tři bukurešťské čtvrti, plné historických památek, které byly mnohokrát i starší tří set let. 

Symbolem této nové čtvrti se stal právě Palác lidu. Vedl k němu monumentální Bulvár 

vítězství socialismu (Bulevardul Victoria Socialismului), jenž měl být Ceaușeskovou 

reakcí na pařížskou Avenue des Champs-Élysées. Proto měl i stejnou délku – 3,500 

metrů.43 Hlavní architektkou Paláce lidu byla zvolena tehdy čerstvě vystudovaná, 

pětadvacetiletá Anca Petrescu. I přes jasnou kontroverzi megalomanského projektu se 

Petrescu nepokusila o záchranu pamětihodností a nesnažila se najít střední cestu mezi 

modernizací a zachováním rumunské historie. Přestože již od roku 1979 se v mnohých 

rumunských městech scházeli architekti i historikové, aby pomohli chránit rumunské 

památky a protestovat proti ničení kulturního dědictví, stavba Paláce lidu jako symbolu 

Ceaușeskovy vlády započala v roce 1984 a pokusy o zabránění Ceaușeskovým 

 
41 Deletant, Ceauşescu and the Securitate, 300–307. 
42 Ibid., 307–311. 
43 Maria De Betania Uchoa Cavalcanti, „Urban reconstruction and autocratic regimes: Ceausescu’s Bucharest 

in its historic context“ Planning Perspectives 12, č. 1 (1997): 84–88, 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=f794f74f-1c12-42e2-bb34-

71ad35a4f262%40sdc-v-sessmgr01. 
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architektonickým plánům byly trestány, například ztrátou zaměstnání.44 

Rekonstrukce historického centra Bukurešti měla střed města přetvořit 

v monumentální čtvrť plnou širokých bulvárů, mohutných výškových budov a rozsáhlých 

prostor pro politické ceremoniály. Tato změna byla určena k vyjádření úspěchů 

Ceaușeskovy nové éry, která měla Rumunsko do roku 2000 dovést k mnohostranně 

rozvinuté socialistické společnosti. Právě nahrazení rodinných domků, reprezentujících 

buržoazní strukturu, bytovkami jednotného designu se stalo obrazem oslav vítězství 

socialismu. Změny měly ztělesnit nový způsob života v souladu s komunistickou ideologií. 

Ceaușescu si totiž uvědomil, o kolik těžší bylo ovládat společnost žijící ve velkých 

rodinných domech umístěných v klikatých uličkách staré Bukurešti. Přestavba umožnila 

demolici těchto domů obývaných nejčastěji vysoce postavenými úředníky a bývalými 

vládnoucími třídami a Ceaușescu dostal příležitost demonstrovat svou moc. Úzké uličky 

také podle něj symbolizovaly chudobu, Ceaușescu si přál ohromit návštěvníky 

monumentalitou „prvního socialistického města na světě“.45  

Celý plánovací proces probíhal velmi centralizovaně. Konečnou rozhodovací moc o 

výstavbě všech projektů měl Ceaușescu sám a celá rekonstrukce se tak ubírala podle jeho 

vlastní vůle, často i přes rady odborníků. Dokonce pro něj musely být vyráběny modely 

budov, jelikož sám nebyl schopen rozumět plánům a nákresům. I návrh Anky Petrescu na 

stavbu Paláce lidu byl vybrán jím, soutěž o nejlepší projekt byla uskutečněna jen proto, aby 

svět získal z rumunského rozhodování demokratický dojem. Centralistická podoba 

plánovacího procesu znemožnila architektům podílet se na rekonstrukci města a diskutovat 

o ní s prezidentem. Ceaușescu používal nedemokratické taktiky a služby tajné policie 

k vynucení souhlasu s jeho plány. O přípravě demolice části centra, kde měl vyrůst Bulvár 

vítězství socialismu a čtvrť Centrul Civic, byli obyvatelé informováni pouze s předstihem 

24 hodin. Za 24 hodin museli opustit své domovy a jako náhradu obdrželi pouze jednu 

minimální mzdu. Tento osud zasáhl přes 2,960 rodin, což odpovídalo přes více než 7,280 

lidem. Tvrdá cenzura a kontrola vlády samozřejmě znemožnily jakoukoliv formu 

protestu.46  

Nahrazení původních domů novými budovami výrazně ovlivnilo vzhled mapy 

Bukurešti. Nový komplex Centrul Civic byl do města vložen bez ohledu na již existující 

 
44 Deletant, Ceauşescu and the Securitate, 307–311. 
45 De Betania Uchoa Cavalcanti, „Urban reconstruction and autocratic regimes“, 84–90. 
46 Ibid., 84–90. 
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síť ulic. Už jen pro vznik Bulváru vítězství socialismu bylo vymazáno velké množství 

původních historických uliček. Městská scenérie starého města byla zcela narušena. 

Dominantou se nyní stal Palác lidu a Bulvár vítězství socialismu, jenž ovládl celé městské 

panorama. Bukurešť byla prakticky rozdělena na dva sektory – starý a nový, moderní, 

postavený za Ceaușeska. Bulvár vítězství socialismu nicméně nebyl určen k použití 

běžnými obyvateli a neměl být součástí městské dopravy, jeho využití bylo vyhrazeno pro 

Ceaușeska, jeho doprovod a stranické úředníky. Účel bulváru byl především ceremoniální. 

Stejně tak i domy měly být obývány pouze komunisty s vysokým postavením či členy 

Securitate. Starý sektor města byl zcela odpojen od nové infrastruktury. Jelikož celá 

přestavba Bukurešti byla vypracována podle Ceaușeskových osobních zájmů, mezi které 

patřila především monumentalita celého projektu, základní problémy, jako doprava, silnice 

a další infrastruktura nebyly nikdy brány v potaz.47 

 

2.2. Úsporná opatření poloviny 80. let 

Ceaușeskova moc nebyla tak obrovská, jak se mohlo zdát. Počátkem roku 1983 

zveřejnil velmi kuriozní dekret, který mohl naznačovat, že cítí ohrožení své pozice. 

Jednalo se o povinnou registraci všech psacích strojů včetně vzorku písma na policii. 

Koupi nového psacího stroje také musela nejdříve odsouhlasit policie a bylo jasně 

stanoveno, že lidé představující nebezpečí pro režim stroj nesmějí vlastnit.48 Zvýšila se 

také snaha o zamezení šíření letáků. Možným důvodem vydání výše zmíněného dekretu a 

omezení šíření letáků mohl být pokus o důstojnický převrat v únoru 1983. Zapojeni byli i 

politici nespokojeni s Ceaușeskovým vedením. Někteří z nich dokonce posílali 

generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV 

KSSS) Juriji Andropovovi návrhy, aby pomohl Ceaușeska svrhnout. On sám, ale i jeho 

nástupci, včetně Michaila Gorbačova, však pomoc Ceaușeska odstranit velmi ostře 

odmítli.49 

V roce 1983 se dále zpřísňovala úsporná opatření. Spotřeba elektřiny měla být 

snížena o dalších 50 %, lidem tak bylo například státem doporučeno nepoužívat v zimě 

lednice. Nepříznivý hospodářský vývoj se však za tuto cenu začal mírně zlepšovat. Mírně 

 
47 Ibid., 90–98. 
48 Dennis Deletant, Romania under communism: paradox and degeneration (Londýn: Routledge, Taylor & 

Francis Group, 2018), 443. 
49 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 122–123. 
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vzrostla průmyslová výroba (o 5 %) a zvýšil se vývoz. Zemědělství však stále 

zaznamenávalo pokles. Podobný vývoj se opakoval i příštího roku a rumunské vedení tak 

vyvodilo závěr, že ekonomika už má to nejhorší za sebou a rozhodlo se pokusit dohnat vše, 

co na počátku 80. let nebylo možné. Navrhlo tedy vlastníkům zemědělské půdy, aby 

pěstovali plodiny podle toho, jak jim bude předepsáno. To se týkalo nejen druhů plodin, 

ale i jejich množství.50 V listopadu 1984 pak Ceaușescu na XIII. sjezdu RKS poněkud 

předčasně prohlásil, že se úspěšně podařilo zastavit nepříznivý hospodářský vývoj a 

ekonomika opět roste. Je však pravda, že v tomto roce se zastavil růst maloobchodních cen 

a mírně vzrostly i platy dělníků. Strana se možná chlubila drobnými úspěchy, rumunský lid 

se však nadále nacházel v bídě. V lednu 1985 přišla nová úsporná opatření, jež například 

nařizovala, že v bytě smí svítit pouze jedna žárovka, veřejné osvětlení v Bukurešti bylo 

omezeno na polovinu pouličních lamp a v ostatních městech a obcích se zrušilo úplně. 

Televize vysílala jen dvě hodiny denně a byty směly být vytápěny pouze na 16 stupňů. 

Jestliže domácnost porušila přísné normy, následovala vysoká pokuta a při opakovaném 

porušení úplné odpojení od elektřiny. Dokonce i soukromý provoz aut byl až do března 

1985 zakázán, poté se směla používat obden a omezena byla i veřejná doprava.51 

Přísná úsporná opatření se projevila na zvýšené úmrtnosti obyvatelstva, především 

starých lidí a novorozenců. Úmrtnost nově narozených dětí byla dokonce natolik vysoká, 

že bylo nařízeno je zapisovat do matrik až po třech týdnech po narození. Nemocniční péče 

silně doplácela na nedostatek elektřiny a neustálé vypínání proudu.52 Nicméně ani v této 

situaci nepřestával Ceaușescu apelovat na zvýšení porodnosti. V prosinci 1985 zavedl 

zvláštní daň pro bezdětné do 25 let a o měsíc později zvýšil rodinné přídavky pro rodiny 

s více dětmi. Vznikala ale i nová opatření týkající se péče o seniory. Ceaușescu nejdříve 

navrhl důchodce vysídlit z měst, aby ulehčil těžké bytové situaci, ale když zjistil, že staří 

lidé nejsou příliš ochotni své domovy opouštět, rozhodl se zakázat poskytování nemocniční 

péče lidem starším 65 let, aby nezabírali lůžka práceschopným. Celkový stav hospodářství 

i sociální péče v Rumunsku tedy nepůsobil příliš příznivě. Výsledky pětiletky 1981–1985 

ukázaly, že jediný cíl, jejž se povedlo splnit, bylo splacení zhruba poloviny zahraničního 

dluhu. V ostatních plánech Rumunsko silně zaostávalo. Hlavním důvodem neexistujícího 

hospodářského růstu bylo snižování dodávek elektřiny a plynu za cenu co nejrychlejšího 

 
50 Ibid., 123–127. 
51 Vykoukal, Litera a Tejchman, Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku, 612–613. 
52 Ibid., 613. 



 

 

21 

splacení zahraničního dluhu. Další příčinou zaostávání ekonomiky pak byl nedostatek 

nafty, jenž pramenil z klesající těžby a zároveň zvyšování cen nafty dovážené. I na počátku 

roku 1986 potom opět platil zákaz soukromého provozu aut, který přetrval až do května. 

Uvolnění omezení provozu automobilů pak již ale stejně bylo zbytečné, jelikož u čerpacích 

stanic stejně často nebylo co čerpat.53 

 

3.  Druhá polovina 80. let – cesta k pádu komunismu 

Do druhé poloviny 80. let Rumunsko rozhodně nevstupovalo bez rozsáhlých 

problémů. V průběhu první poloviny 80. let se zvyšovala Ceaușeskova potřeba propagace 

nacionalismu a jeho snaha o vytvoření národního rumunského státu již nebyla žádným 

tajemstvím. Celý koncept národního státu byl založen na primitivním pravidle – Rumuni 

byli na své vlastní půdě, tudíž ostatní národnostní menšiny měly logicky nižší postavení. 

Ceaușeskova posedlost jednotným národním státem naprosto ignorovala realitu 

národnostního složení Rumunska. Národní stát neexistoval a vzhledem k množství a 

rozmanitosti národnostních menšin by se mělo hovořit spíše o státě mnohonárodnostním. 

Teorie o národním státě Rumunů byla pouze ideou vytvořenou ve prospěch Ceaușeskovy 

propagandy. Pro Maďary žijící v Transylvánii věrnost k rumunskému státu ztrácela 

význam, jestliže od nich byla vynucována a oni sami postrádali možnost volby. Oddanost 

Rumunsku pro ně nebyla samozřejmostí, což nelze vnímat s podivem, protože v Rumunsku 

byli stavěni do pozice občanů druhé třídy, přestože se jednalo o stát, který s Rumuny 

sdíleli. Podle Maďarů mohla být menšinová práva chráněna pouze udělením určité míry 

autonomie, což Ceaușescu zásadně odmítal.54 

V lednu 1983 byli zatčeni redaktoři tajného maďarského deníku Ellenpotok, který 

byl od roku 1981 vydáván ve městě Oradea. Někteří z autorů přispívajících do deníku, 

mezi nimi i farář László Tőkés, odsoudili jednání s maďarskou menšinou jako cílený 

útlak.55 Vztahy mezi Rumunskem a Maďarskem se však prudce zhoršily až v prosinci 

1986, kdy byla nakladatelstvím Maďarské akademie věd vydána třídílná Historie 

Transylvánie. Toto dílo vyvolalo poměrně agresivní reakci rumunské vlády.56 

 
53 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 127–129. 
54 Deletant, Romania under communism, 310–311. 
55 Šisler, „Hungarian Dissent in Romania during the Ceaușescu Era“, 333–337. 
56 Béla Révész, „Tensions Without Solutions: Romanian-Hungarian Relations, 1987-89“ Serbian Political 

Thought 4, č. 2 (2011): 18, 
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Následujícího roku vydal rumunský deník România liberă (Svobodné Rumunsko) článek 

tří režimem podporovaných historiků, jenž odsoudil práci Historie Transylvánie jako 

vědomé převracení dějin. Rumunské rozhořčení nad tímto dílem pramenilo především ze 

skutečnosti, že hlavním editorem byl maďarský ministr školství Béla Köpeczi, a tudíž bylo 

vydání považováno za schválené vládou. Obvinění ze záměrného převracení dějin bylo 

naopak založeno na odmítnutí podání důkazu o existenci rumunské populace 

v Transylvánii před začátkem 13. století, což podle Rumunů záměrně zpochybňovalo 

legitimitu držení území Transylvánie. Nespokojenost Rumunů s vydáním Historie 

Transylvánie nakonec vedla k zákazu distribuce tohoto díla v Rumunsku.57 

Odpor vůči Ceaușeskovi rostl nejen u maďarské menšiny, zvyšoval se i ve vlastních 

řadách. Někteří straničtí úředníci byli nespokojeni s hospodářskou politikou, splácením 

zahraničního dluhu, nulovými ohledy na potřeby obyvatel, a především s chováním 

rodinného klanu Ceaușesků a Petresků (rodiny Ceaușeskovy ženy). Po nástupu Gorbačova 

do čela KSSS se posílily naděje rumunských reformních komunistů na možnou změnu. 

Během roku 1987 byla dokonce slyšet kritika na červnovém zasedání ÚV RKS a poté i na 

národní konferenci RKS v prosinci. Ačkoliv kritika diktátorova jednání se zatím 

projevovala spíše individuálně a téměř nikdy formou masové demonstrace, nálada ve 

společnosti byla více a více vyhrocená. Nová úsporná opatření z léta a podzimu 1987 tomu 

samozřejmě nepomohla. Spotřeba elektrické energie měla být opět snížena o 30 %, teplota 

vytápění v místnostech byla stanovena na 14 stupňů a opět bylo zakázáno používat lednice. 

I příděl potravin na osobu byl snížen. Počátkem září v reakci na jednání Ceaușeskova 

vedení vyšel v časopise România Literară článek bývalého stranického funkcionáře Iona 

Ilieska o nedostatcích stávajícího režimu. Iliescu ve článku zdůraznil nutnost 

restrukturalizace a zavedení kontrolních mechanismů. Už jen fakt, že článek mohl vyjít, 

dokazoval Ceaușeskovu slábnoucí pozici.58 

Během 80. let se hospodářské problémy projevily zejména ve třech odvětvích – 

v ocelářství, petrochemickém a strojírenském průmyslu. Vzhledem k nedostatku domácích 

zdrojů se Rumunsko muselo spoléhat na drahý dovoz, ale také klesající světová poptávka 

po těchto třech průmyslových odvětvích dále prohlubovala ekonomickou krizi. Nízká 

kvalita rumunského zboží nakonec vedla k jeho prodávání za ceny výrazně nižší, než byly 

výrobní náklady, často také na úvěr, a především do zemí třetího světa. Nejen úpadek výše 

 
57 Deletant, Romania under communism, 311. 
58 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 130–136. 
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zmíněných průmyslových sektorů, ale také plýtvání peněz na neprůmyslové projekty, jako 

například stavbu kanálů (např. Dunaj-Černé moře) či ideologicky inspirovanou přestavbu 

Bukurešti, dovedlo nakonec rumunskou ekonomiku do nezvladatelného deficitu. 

Nesprávné řízení ekonomiky také nevyhnutelně vedlo k přeorientování obchodu na SSSR a 

odvracení se od trendu obchodu se Západem z 60. a 70. let. V té době totiž ještě rostl na 

úkor SSSR a RVHP. Obchodování s rozvinutějšími zeměmi však z velké části záviselo na 

půjčkách finančních prostředků i technologií bez jakékoliv snahy o reformu rumunských 

ekonomických mechanismů.59 Obchod Rumunska se SSSR tak od počátku 80. let do roku 

1986 vzrostl z 17 % na 33 %. Sověti zvýšili dodávky elektřiny, zemního plynu a ropy do 

Rumunska v rámci dlouhodobého programu rozvoje rumunsko-sovětské hospodářské, 

technologické a vědecké spolupráce, jenž Ceaușescu podepsal se sovětských vůdcem 

Gorbačovem v květnu 1986. Podobný způsob spolupráce by byl v předchozím desetiletí 

pro Rumuny naprosto nepřípustný.60 

Životní úroveň obyvatelstva byla v druhé polovině 80. let také v nepřijatelném 

stavu. Roční výdaje státu na bydlení, zdravotní péči a vzdělávání výrazně klesaly. Od roku 

1986 dokonce úřady přestaly poskytovat údaje o tom, kolik finančních prostředků stát do 

těchto odvětví dává. Občané byli podvyživeni a přepracováni, jejich příjmy se nadále 

snižovaly z důvodu inflace i nedostatku zboží a služeb. V takovém prostředí se velmi 

dobře dařilo černému trhu.61 Přestože strana optimisticky hlásala, že problém bydlení byl 

vyřešen, zákon stejně nadále povoloval pouze 12 m2 na osobu. Pod záminkou úsporných 

opatření započal v zemi zvláštní proces „demodernizace“. Režim apeloval na rolníky, ať 

mechanickou práci nahradí manuální a místo traktorů raději používají koně. Používání 

lednic a praček bylo omezeno či až téměř zakázáno. Lidé žili ve státě, jenž sice vyráběl 

automobily, ale zakazoval jejich používání, stavěl sídliště, ale omezoval jejich vytápění. 

Rumunsko sice prohlašovalo, že země prochází modernizací, proces byl však naprosto 

opačný.62 

Počet členů RKS i přes alarmující situaci v celé zemi stále rostl. Zatímco v roce 

1965, kdy se Ceaușescu dostal k moci, tvořila členská základna milion a půl členů, v roce 

1987 už to bylo 3,6 milionu. Velké množství nových členů však nepochybně souviselo se 
 

59 Georgescu, The Romanians, 269–271. 
60 Vlad Georgescu, „Romania in the 1980s: The Legacy of Dynastic Socialism“ East European Politics & 

Societies 2, č. 1 (1987): 77–78, 

https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=954732. 
61 Georgescu, The Romanians, 271–272. 
62 Georgescu, „Romania in the 1980s“, 78–79. 
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snahou o získání alespoň nějakých skutečných privilegií za jejich stranickou příslušnost. 

Skutečnou moc a privilegia však mělo jen asi 10,000 členů. Členové RKS byli v roce 1987 

v průměru nejméně vzdělaní za celou její historii, okolo 80 % pocházelo z rolnického či 

dělnického prostředí. Vládnoucí elita této doby nebyla nakloněna změnám, byla poměrně 

xenofobní a podporovala izolaci Rumunska.63 RKS po vzoru Ceaușeska podporovala 

nacionalismus, zejména ten odkazující na dávné kmeny Dáků, se kterými spojoval svůj 

kult osobnosti. Rumunský nacionalismus byl založen na odporu proti národnostním 

menšinám, především Maďarům a Rusům, ale například i Židům – odrážel se v něm 

Ceaușeskův vlastní přístup. Ceaușescu chtěl být vnímán spíše jako tradiční rumunský 

vládce, ne jako nástupce prvních rumunských komunistů. Takový přístup byl jen málo 

nakloněn modernizaci. Ceaușescu diktoval všem vrstvám společnosti, jak jednat a 

postrádal schopnost identifikovat skutečné potřeby lidí. Kult osobnosti pomohl vytvořit 

uzavřenou společnost, mezinárodní izolaci a kulturní úpadek – například neoznámení 

rozhovoru s cizincem bylo podle vyhlášky č. 408 z roku 1985 trestným činem.64 

S rostoucí krizí rostl i počet stávek a demonstrací. V listopadu 1987 proběhl velký 

protest v Brašově. Vše začalo v jedné z částí továrny Rudý prapor, když se dvacet tisíc 

dělníků dozvědělo, že kvůli nesplnění výrobních plánů jim bude snížena mzda. Dne 14. 

listopadu jim bylo tedy řečeno, že mzdy poklesnou o 30 %, kvůli nutnosti vyrovnat 

rozpočet na elektřinu. Tato změna byla velmi nečekaná, vzhledem k tomu, že ještě týden 

předtím bylo dělníkům oznámeno, že výrobní plán byl překročen o 20 %. Okolo tří až čtyř 

tisíc dělníků65 (jiné zdroje uvádí až pět tisíc)66 se 15. listopadu vydalo k městskému výboru 

strany. Po cestě provolávali hesla vyzývající k odstranění Ceaușeska z čela státu. 

Vzhledem k tomu, že jejich požadavky nebyly naplněny, zdemolovali vnitřek budovy a 

stejně tak i radnici. Pořádek ve městě musely nakonec obnovit až vojenské posily. Několik 

stovek demonstrantů bylo zatčeno. Fakt, že pouze zlomek protestujících byl nakonec 

odsouzen ke krátkým trestům, ukázal klesající sílu režimu, jenž by v minulých letech 

pravděpodobně zasáhl mnohem razantněji. Státní média brašovskou demonstraci zamlčela. 

Rumunské vedení se nyní nacházelo na tenkém ledě. Muselo se rozhodnout, zda splnit 

 
63 Ibid., 81–82. 
64 Georgescu, The Romanians, 272–274. 
65 Monica Ciobanu, „Reconstructing the Role of the Working Class in Communist and Postcommunist 
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požadavky brašovských dělníků či opět začít s tvrdými represemi. Represe by však neměly 

ohlas pouze v Rumunsku, ale především v zahraničí, které by tak již nadobro ztratilo svůj 

původní dobrý dojem z Ceaușeskova režimu. Ceaușescu se začínal bát o budoucnost 

rumunského komunismu, cesta, po níž se vydali v Polsku, Maďarsku či SSSR, ho děsila.67 

Na národní konferenci RKS v prosinci 1987 prohlásil, že Rumunsko dosáhlo vyšší úrovně 

rozvoje než kapitalistické státy a je schopné rychle splatit zbytek zahraničního dluhu. Ke 

kritice ekonomické situace i své osoby se postavil zády a nijak na ni nereagoval.68 

Jedním z jeho dalších iracionálních kroků bylo pokračování v tolik odsuzované 

systematizaci vesnic, jež oznámil v březnu 1988. Kontroverzní program se setkal 

s nesouhlasem západních skupin pro ochranu životního prostředí. Jednou 

z nejviditelnějších byla skupina Opération Villages Roumains pocházející z Belgie. Tato 

skupina odstartovala svou činnost na konci roku 1988 s vědomím, že Ceaușescu se chystal 

zničit 8,000 vesnic. Brzy na to navrhla adopci 13,000 rumunských vesnic evropskými 

městy. Zapojilo se především Švýcarsko, Francie, Maďarsko, Velká Británie a SRN.69 

Zapojení Maďarska do Západem organizovaného projektu bylo zapříčiněno jeho 

nesouhlasem s vlivem systematizace na maďarskou menšinu.70 Přestože program nebyl 

zaměřen proti maďarským vesnicím a velká část přestaveb se odehrála v okolí Bukurešti, 

program systematizace měl velký vliv na malé maďarské osady, které byly odsouzeny 

k zániku. V červnu 1988 proti němu proběhla demonstrace v Budapešti, na což rumunská 

vláda odpověděla uzavřením maďarského konzulátu ve městě Kluž-Napoka.71  

Adopce vesnic byla zprostředkována z důvodu nemožnosti uzavírat partnerství 

mezi rumunskými vesnicemi a západními městy, vzhledem k tomu, že rumunské vesnice 

nesměly sjednávat žádné dohody se zahraničními partnery. Zakladatelé kampaně chtěli dát 

rumunskému obyvatelstvu jistotu, že obce, ve kterých žijí, nebudou zničeny a zapomenuty. 

Každá adoptivní obec v Evropě musela nejdříve poslat dopis starostům rumunských vesnic 

a poté prezidentu Ceaușeskovi. Rumunské vesnice obdržely desítky tisíc takových dopisů. 

Ke květnu 1989 se do programu adopce rumunských obcí zapojilo až 368 západních měst. 

Mezitím co v srpnu 1968 se Ceaușescu proslavil v celé Evropě odsouzením sovětské 

invaze do Československa, nyní se stal pro západní Evropu trnem v oku. Ceaușescu však 
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program systematizace neplánoval zastavit. Přestože prohlásil, že systematizace bude 

probíhat pomaleji, severně od Bukurešti (např. v obcích Otopeni, Odăile či Dimieni) dále 

probíhala rozsáhlá demolice rodinných domů a vystěhovávání obyvatelstva.72 Mnoho lidí 

ztratilo možnost bydlet ve vlastních domech a muselo se nastěhovat do státních bytů a stát 

se tak nájemci za minimální kompenzaci. Jakmile původní obyvatelé své domy a zahrady 

opustili, obce byly srovnány se zemí a zmizely z mapy Rumunska. Finální množství 

zbouraných domů bylo ale považováno za státní tajemství.73 Konečný vliv mezinárodní 

kampaně na utlumení programu bourání vesnic v létě 1989 je tedy diskutabilní. Akce však 

bezesporu zajistila jednodušší spojení pro humanitární pomoc mezi Evropou a rumunskými 

vesnicemi po pádu Ceaușeskova režimu. Adoptivní obce pak posílaly do Rumunska zásoby 

potravin, léků i oděvů. Našli se i jednotlivci, kteří sami odcestovali do rumunských vesnic, 

aby dovezli pomoc.74  

Ke konci 80. let se rumunský režim dostával do stále větší mezinárodní izolace. Byl 

obviňován z nedodržování lidských práv, a dokonce se i odmítal účastnit jednání 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Ceaușescu tvrdil, že vztahy se 

socialistickými zeměmi jsou však velmi dobré, až na výjimku Maďarska. V lednu 1988 

pronesl tajemník ÚV Maďarské socialistické dělnické strany (MSDS) Mátyás Szűrös 

projev, ve kterém promluvil o těžké situaci maďarské menšiny v Rumunsku. Ceaușescu 

však požadavek menšinových práv opět odmítl se slovy, že všichni občané Rumunska jsou 

si rovni a rumunské problémy by měly být řešeny v Rumunsku, nikoliv za jeho hranicemi. 

Vztahy s Maďarskem se poté ještě vyhrotily, když se maďarská vláda rozhodla utečencům 

z Rumunska poskytovat status politického uprchlíka. Rumunské vedení se mírně 

rozcházelo i s politikou Gorbačova v SSSR. Již při jeho návštěvě v Bukurešti v roce 1987 

doporučil Ceaușeskovi následovat jeho koncepci hospodářské a společenské obnovy, 

Ceaușescu však koncept perestrojky nebral v potaz. Mnohem lépe si nyní rozuměl 

s generálním tajemníkem Sjednocené socialistické strany Německa (SED) Erichem 

Honeckerem, jenž byl také odpůrcem veškerých reforem. NDR se poté stala největším 

obchodním partnerem Rumunska. Podobně dobrým vztahům se rumunský prezident těšil i 

s Todorem Živkovem a Milošem Jakešem.75 

 
72 Deletant, Ceauşescu and the Securitate, 313–316. 
73 Dinu C. Giurescu, The razing of Romania’s past (Washington, D.C: World Monuments Fund, 1989), 47–

48. 
74 Deletant, Ceauşescu and the Securitate, 313–316. 
75 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 138–141. 
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Na jaře 1989 se na půdě OSN v Ženevě začala projednávat společná rezoluce 

Maďarska a Švédska proti Rumunsku. Vedení bylo kritizováno především za porušování 

lidských práv a svobod, ale také za systematizaci a diskriminaci národnostních menšin. 

Komise OSN pro lidská práva nakonec rezoluci odhlasovala – 21 zemí bylo pro a 7 proti, 

SSSR se zdržel hlasování. Když pak byla zřízena vyšetřovací komise, Rumunsko ji 

nepovolilo vstup do země pod záminkou, že se jedná o vměšování do vnitřních záležitostí. 

Maďarská vláda se rozhodla jednat alespoň v problému své menšiny v Rumunsku. 

Maďarské ministerstvo vnitra oznámilo plán nechat postavit uprchlický tábor na 

maďarsko-rumunských hranicích. Proti Ceaușeskově jednání se vyjádřil i poslední 

rumunský král Michal I. žijící ve Švýcarsku. Ceaușeska se nebál srovnávat s bývalým 

kambodžským premiérem Pol Potem. Ceaușescu podle něj vyháněl lidi z venkova do měst, 

Pol Pot naopak z měst na venkov. Michal I. projevil nesouhlas s Ceaușeskovou 

menšinovou politikou, nejen proti Maďarům, ale i Němcům či Židům. Připomenul však, že 

obětí režimu jsou i samotní Rumuni. S mezinárodní kritikou sílila i aktivita domácích 

disidentů. Několik lidí bylo zatčeno za poskytování rozhovorů zahraničnímu tisku a 

otevřenou kritiku programu systematizace.76  

Počátkem března 1989 byl zveřejněn otevřený dopis prezidentu Ceaușeskovi, jenž 

sepsalo šest bývalých funkcionářů strany (tzv. Dopis šesti). Silviu Brucan, Gheorghe 

Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Grigore Răceanu, Corneliu Mănescu a Constantin 

Pîrvulescu zde popsali nesouhlas s Ceaușeskovou politikou, která podle nich 

zdiskreditovala ideu socialismu a uvedla Rumunsko do mezinárodní izolace. I v tomto 

otevřeném dopise se vyskytoval apel na dodržování lidských práv, nesouhlas se 

systematizací, represemi Securitate, tristní hospodářskou situací a menšinovou politikou. 

Silviu Brucan byl jedním z nejdůležitějších odpůrců Ceaușeskovy politiky, již v polovině 

80. let přece žádal SSSR o pomoc při svrhnutí Ceaușeska. Koncem roku 1988 se 

s Gorbačovem setkal znovu, aby se ujistil, že SSSR souhlasí s převratem, pokud bude stále 

zachována vedoucí role komunistické strany.77 

Přestože poselství dopisu bylo velmi důležité, důležitější, než obsah samotný je 

možná fakt, že tento text se vynořil z řad komunistických funkcionářů. Dopis byl sice 

adresován prezidentu Ceaușeskovi, jeho autoři se však zaměřovali spíše na externí 

 
76 Ibid., 141–144. 
77 Cristina Petrescu, „The “Letter of the Six“: On the Political (Sub)Culture of the Romanian Communist 

Elite“ Studia Politica: Romanian Political Science Review 5, č. 2 (2005): 374, 

https://www-ceeol-com.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=182217. 
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publikum, například odkazováním na helsinský proces a nedodržování lidských práv. 

Poukazoval ale i na nedostatečnou destalinizaci Rumunska.78 Dopis byl rozdělen do tří 

částí. První se věnovala porušování ústavy a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a 

spolupráci v Evropě, druhá se zabývala hospodářskou krizí a třetí popisovala důvody 

poklesu rumunské popularity na mezinárodní scéně. Ceaușeskovi bylo vytýkáno, že 

společnost nemůže fungovat, jestliže její vedení porušuje zákony. Systematizace, jakožto 

porušování práva na soukromé vlastnictví, byla označena za nelegální. Stejně tak 

Securitate, která byla podle Ceaușeska vytvořena na obranu socialismu, se odklonila od 

svého prvotního účelu a byla nyní používána proti dělníkům požadujícím svá práva, proti 

bývalým funkcionářům strany či intelektuálům bojujícím o svobodu projevu, jenž byla 

mimochodem zaručena ústavou. Je důležité, že kritika režimu byla postavena na 

porušování domácích zákonů či mezinárodních dohod o lidských právech, protože tak ji 

západní publikum mohlo lépe porozumět. Ve druhé části dopisu, jež se vyhranila proti 

hospodářské politice RKS, byla kritizována především neschopnost řešit reálné důvody 

ekonomického úpadku a zavést účinná opatření. Dopis neobviňoval centrální plánování ze 

způsobení hospodářské krize, nicméně zdůraznil, že hospodářský plán již nadále nefunguje 

a není možné jej naplnit. Poslední bod dopisu, hovořící a úpadku mezinárodní prestiže 

Rumunska, odkazoval na nezlepšující se situaci ohledně lidských práv. Nejvíce bylo 

kritizováno zacházení s maďarskou menšinou v Transylvánii a nucená asimilace, jež 

donutila mnoho lidí opustit zemi. Ceaușescu byl tedy v dopise odsouzen za dovedení 

Rumunska do mezinárodní izolace a zničení jeho pout se Západem. Kritika šesti komunistů 

se vymezila pouze proti chybám Ceaușeskova vedení. Všichni signatáři po roce 1989 

uznali, že jejich cílem bylo opravdu pouze odstranění Ceaușeska z čela státu, nikoliv 

odstranění komunistického režimu. Vzhledem k tomu, že v době sepsání dopisu se zdála 

jakákoliv změna systému nemožná, doufali pouze ve svržení Ceaușeska a zajistili si i 

podporu SSSR, jenž si také přál dosadit do čela Rumunska jiného vůdce.79 

Ceaușescu nechal všechny signatáře převézt do ústředí tajné policie v Bukurešti. 

Byli vyslýcháni, a přestože nebyli uvězněni, byli podrobeni čtyřiadvacetihodinovému 

dohledu. Bârlădeanu, Brucan a Mănescu, kteří se kvůli svým bývalým vysokým pozicím 

ve straně mohli dostat ke kontaktům se Západem, byli také vystěhováni ze svých domů 

v rezidenční čtvrti do bytů na předměstí s omezenou dodávkou elektřiny, plynu a tekoucí 

 
78 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 143–145. 
79 Petrescu, „The Letter of the Six“, 374–376. 
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vody. Potrestání signatářů dopisu vyvolalo další reakci západních států. Komise OSN pro 

lidská práva v Ženevě přijala rezoluci požadující vyšetření porušování lidských práv 

v Rumunsku. Toto usnesení však nebylo odhlasováno pouze západními zeměmi, ale také 

Maďarskem, což bylo známkou možného rozkolu mezi zeměmi Varšavské smlouvy. 

Francie reagovala odvoláním svého velvyslance z Bukurešti, Rumunsko naopak stáhlo 

svého velvyslance z Londýna. Byla přerušena mnohá jednání o ekonomické či kulturní 

spolupráci, například se SRN, Francií či Nizozemskem. Ceaușescu ale stále odmítal 

jakkoliv ustupovat a stál si za bezchybností socialistického zřízení.80 

V polovině dubna 1989 oznámil Ceaușescu na plénu ÚV RKS úspěšné splacení 

zahraničního dluhu. Od roku 1975 se tedy jednalo o splacení 21 miliard dolarů. Navrhl 

také vytvořit zákon zakazující brát si zahraniční půjčky. Celkovou ekonomickou situaci 

označil za dobrou, popřel zvyšování cen za posledních pět let a naopak tvrdil, že byly 

zvýšeny mzdy i důchody. Rumunsko bylo podle něj soběstačné a v příští pětiletce schopné 

skoncovat s nedostatkem energie. Rozhodl se vymezit proti reformnímu vývoji, jenž se 

objevoval v ostatních zemích východního bloku a prohlásil, že Rumunsko bude pokračovat 

v budování socialismu, jenž zde fungoval již od roku 1965. Započal i kampaň v tisku, která 

měla za úkol publikovat články o nevýhodách tržního hospodářství či pokusů o reformní 

komunismus.81 Po skončení dubnového pléna byl zveřejněn v západním tisku další 

otevřený dopis Ceaușeskovi. Sepsala ho Doina Cornea, vysokoškolská profesorka, která 

byla zatčena již v roce 1987 za poskytnutí rozhovoru zahraničnímu tisku a stále se 

nacházela pod policejním dozorem. Její kritika se dotknula bourání vesnic a historických 

památek, policejních represí a často nesnesitelných životních podmínek.82 Dalším 

projevem nesouhlasu bylo i zaslání dokumentu s údaji o porušování lidských práv Komisi 

OSN pro lidská práva v Ženevě, o což se zasloužil bývalý stranický funkcionář Dumitru 

Mazilu v srpnu 1989. Ceaușescu se kritiku svého vedení snažil zakrýt pokusem o zesílení 

zahraniční aktivity, konkrétně novou ideou o vytvoření jakési osy Bukurešť-Praha-Berlín, 

jakožto základny stále fungujícího nefalšovaného socialismu. Během léta a podzimu 1989 

dokonce ještě stihl zprostředkovat návštěvy v Československu i NDR pro představení 

 
80 Ibid., 378–380. 
81 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 146–148. 
82 Georgeta Stoian Connor, „Rural Systematization: A Radical Campaign of Rural Planning under Ceausescu 

Regime in Romania“ International Journal of Business and Social Science 8, č. 2 (2017): 19, 
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svých návrhů.83 

V září 1989 byly zvýšeny dodávky ovoce a zeleniny, masa a mléka a zvýšeny 

příděly cukru a oleje. Ceaușescu tím chtěl nejspíše dosvědčit svá tvrzení o plných regálech 

v obchodech a bezproblémovém zásobování, přestože si musel být vědom zaostávání 

ekonomiky a neefektivity práce. Na plénu ÚV RKS na konci října 1989 ve svém projevu 

upozornil na ohrožení komunismu ve světě, zapřísáhl se však, že ačkoliv ostatní země se 

chystají přejít ke kapitalismu, jenž přináší problém inflace a nezaměstnanosti, Rumunsko 

zůstane věrné zásadám socialismu. Projevy nespokojenosti však Ceaușeskovu autoritu 

nesporně podkopávaly. Dubnový dopis šesti bývalých stranických funkcionářů byl hlavním 

důkazem, že jestliže není z úpadku Rumunska viněn samotný komunistický režim, musí 

z něj být nesporně viněna Ceaușeskova vláda. Signatáře tzv. Dopisu šesti by totiž jen těžko 

šlo považovat za odpůrce socialismu. V říjnu 1989 se poté 12 opozičních intelektuálů 

obrátilo s novým otevřeným dopisem na veřejnost, aby zabránila zvolení Ceaușeska 

generálním tajemníkem. V této době už se začala projevovat i aktivita Fronty národní 

spásy. Členové vyzývali příslušníky komunistické strany, aby odvolali Ceaușeska z funkce 

a vzniklo nové vedení, schopné reagovat na aktuální problémy. V listopadu 1989 to 

dokonce oznámili Ceaușeskovi samotnému v otevřeném dopise. Ten se však nedal zastrašit 

a na plénu ÚV RKS v červenci se nechal schválit jediným kandidátem na generálního 

tajemníka strany.84 Mezi 20.-24. listopadem poté proběhl očekávaný XIV. sjezd RKS. Vše 

se odehrálo v tradičním duchu a Ceaușescu byl jednomyslně zvolen generálním 

tajemníkem. Přestože se mu ještě podařilo udržet v nejvyšší pozici, musel si být vědom 

formující se opozice vůči jeho režimu. Komunistické režimy se bortily napříč východní 

Evropou a ani rumunská oáza socialismu nakonec nevydržela déle než měsíc. I rumunský 

lid vyšel do ulic a skoncoval s komunistickou diktaturou.85 

 

4.  Prosinec 1989 – pád Ceaușeskova režimu 

Rumunská revoluce v prosinci 1989 ukončila proces, jenž se začal vyvíjet už na 

počátku roku. Již na jaře 1989 bylo možné pozorovat, že obyčejní lidé, ale i členové strany 

se nebojí ukázat svůj nesouhlas s režimem. Největší rozruch vyvolal pravděpodobně již 

výše zmíněný dopis šesti komunistických funkcionářů, který upozornil na míru 
 

83 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 146–148. 
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nespokojenosti i mezi členy strany. Po zvolení Ceaușeska generálním tajemníkem 

v listopadu 1989 se diktátor jen marně snažil odsoudit události ve východním bloku a 

udržet svou věrnost marxisticko-leninským principům. Veřejnost si byla vědoma změn 

v sousedních zemích a Ceaușescu podle ní neviděl reálné problémy. Jelikož on sám byl 

středem veřejného života a jediným vládcem Rumunska, veškerá nespokojenost a kritika 

byla směřována jen a pouze na něj.86 

Hlavní protesty propukly 17. prosince, kdy tisíce Rumunů a Maďarů vyšly 

demonstrovat do ulic Temešváru kvůli policejnímu pokusu o vystěhování maďarského 

pastora Lászla Tőkése z jeho farního domu. Tőkés byl knězem rumunské reformované 

církve, jejímiž členy byli především rumunští Maďaři. Kvůli jeho veřejně známému 

kritickému náhledu na systematizaci mu bylo nařízeno odstěhovat se do jiné obce v jiném 

kraji. Datum jeho vystěhování bylo stanoveno na 15. prosince, nicméně Tőkés odmítl 

opustit svou farnost. Několik stovek rumunských Maďarů se poté shromáždilo okolo 

kostela a později se přidali i samotní Rumuni. Protest proti vystěhování maďarského 

pastora se ale přeměnil v protikomunistickou demonstraci,87 když se k veřejnosti dostala 

zpráva, že se policie chystá Tőkése zatknout. Dav, ke kterému se mezitím přidaly další 

stovky lidí, se pak 17. prosince vydal do ulic Temešváru a vyplenil i budovu krajského 

výboru strany. Přestože Ceaușescu nařídil protesty potlačit, projevy nespokojenosti se 

začaly šířit po zbytku země a lidé vyšli do ulic například i v Brašově a Aradu. O pomoc při 

šíření zpráv o demonstracích se postaraly rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Hlas 

Ameriky.88 Potyčka mezi bezpečnostními silami a neozbrojenými civilisty v Temešváru se 

stala zlomovým bodem pro rumunskou revoluci. Také fakt, že policie odmítla střílet do 

obyvatel, poukázal na Ceauseskovu slábnoucí moc nad touto institucí.89 

Dne 21. prosince už se protesty rozšířily i do Bukurešti. Ceausescu zde na tento den 

svolal shromáždění, které mu mělo projevit podporu a odsoudit povstání v Temešváru. Dav 

lidí však namísto provolávání oslavných hesel zahájil demonstraci proti Ceauseskově 

režimu. Dalšího dne, kdy měl Ceausescu promluvit k lidu z balkónu ústředního výboru, 

uprchl společně s ženou z Bukurešti. Brzy byl však stejně zatčen. Mezitím demonstranti 

obsadili státní televizi, která se stala střediskem celé revoluce. Formující se Fronta národní 

spásy, složená z bývalých komunistů, studentů i bojovníků za lidská práva, postupně 

 
86 Stephen D. Roper, Romania: The Unfinished Revolution (Amsterdam: Routledge, 2000), 58. 
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přebírala kontrolu nad celou zemí. Mezi 22. a 25. prosincem probíhaly srážky mezi 

armádou podporující demonstranty a bezpečnostními silami, loajálními Ceauseskovi. 

Oficiální údaje tvrdí, že protesty měly necelých tisíc obětí. V noci z 24. na 25. prosince90 

proběhl krátký proces s manžely Ceauseskovými v kasárnách ve městě Târgoviște. Nicolae 

i Elena byli mimořádným vojenským soudem odsouzeni k trestu smrti zastřelením za 

genocidu, organizování ozbrojených akcí proti lidem i státu, trestný čin ničení majetku 

občanů (např. demolicí budov), ekonomické rozvrácení země a pokus o útěk z vlasti 

pomocí fondů uložených v zahraničních bankách.91 Celý proces byl vysílán v televizi. 

Prakticky hned po procesu s Ceauseskovými ustaly v celé zemi boje a byl nastolen pořádek 

prozatímní vládou Fronty národní spásy v čele s Ilieskem. Byla ukončena éra komunismu 

v Rumunsku, svržení totalitního režimu byl však teprve začátek. Rumunsko se nacházelo 

na úplném počátku – muselo začít budovat demokracii a tržní ekonomiku, dostat se 

z mezinárodní izolace, ale také vytvořit přijatelné podmínky pro běžné obyvatele.92 

Rumunská revoluce potvrdila jedinečnost rumunského komunistického režimu ve 

východním bloku. Jako jediná proběhla násilnou formou a objevují se i dohady, zda nešlo 

spíše o státní převrat, vzhledem k tomu, že v novém vedení se stále nacházelo velké 

množství komunistů. Přechod k demokracii a občanské společnosti se tak stal procesem, 

jenž Rumunsko zaměstnal ještě na mnoho dalších let po prosinci 1989.93 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se věnovala tématu 80. let v Rumunsku za Ceaușeskova 

režimu. Jejím cílem bylo zhodnotit úpadek země za Ceaușeskova politického vedení – jeho 

kroky v hospodářské i sociální oblasti a představit jednotlivé aspekty poklesu Ceaușeskovy 

popularity až k jeho pádu. Ceaușescu nastoupil k moci v březnu 1965, kdy nahradil 

v pozici generálního tajemníka zesnulého Deje. Ceaușeskův nástup byl charakteristický 

velkou popularitou v zahraničí a pokračováním v Dejově „národní a specifické cestě k 

socialismu“. Velmi brzy se však Rumunsko začalo potýkat s vnitřní krizí. Populární vůdce 

se na poli domácí politiky postupně dostával do pozice diktátora, jenž nedokáže činit 

rozhodnutí založená na reálných faktech a nevidí skutečné potřeby lidu. Oblíbenost na 

Západě mu kupodivu vydržela poměrně dlouho, zasloužil se o ni mimo jiné i odsouzením 

invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. S postupem času však i západní státy 

začaly vnímat nepřiměřené zacházení rumunského režimu s vlastním lidem a vyjádřily se 

proti bezohlednému programu systematizace, špatným životním podmínkám a porušování 

lidských práv.  

Rumunský vůdce si však žádných nedostatků nevšímal, a tak se stát nakonec 

dopracoval až k rozsáhlé hospodářské krizi, jež ho postihla v 80. letech. Osobní diktatura 

sice mohla zdánlivě budit pocit stability, ekonomika se však nacházela v alarmujícím 

stavu. Ceaușescu stále přicházel s novými úspornými opatřeními, kterými se mimo jiné 

snažil zajistit prostředky pro splacení zahraničního dluhu, jenž se rozhodl splatit do konce 

desetiletí. Jedním z úsporných opatření byl například Program racionálního stravování, ve 

kterém stanovil limity konzumace kalorií na obyvatele pod záminkou, že Rumunsko má 

jednu z největších spotřeb kalorií na hlavu na světě. Přestože jakýkoliv projev 

nespokojenosti v Rumunsku byl tvrdě trestán a disidentská činnost se objevovala jen velmi 

ojediněle, bylo možné pozorovat nespokojenost určitých vrstev obyvatelstva. Jednalo se 

především o maďarskou menšinu, která byla podrobována Ceaușeskově asimilační politice. 

Maďarská menšina, ale i běžní rumunští obyvatelé byli tvrdě postiženi programem 

systematizace, kterým chtěl Ceaușescu proměnit Rumunsko v urbánní a industrializovaný 

stát. Mnoho lidí přišlo o své domovy, vesnice byly srovnány se zemí a města byla 

přestavěna v socialistickém stylu. Obrovskou přestavbou prošla Bukurešť. Nově postavené 

centrum města se mělo stát demonstrací Ceaușeskovy osobní moci. Fakt, že pro tento 

architektonický projekt muselo být zbourané historické centrum již rumunský prezident 
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přehlížel. Zatímco Ceaușescu budoval svůj kult osobnosti a zabýval se neadekvátními 

projekty vzhledem k ekonomické situaci, krize se stále prohlubovala.  

Ve druhé polovině 80. let už byla kritika režimu více viditelná. Proti režimu se 

začali vyhraňovat i bývalí straničtí funkcionáři a obyčejní lidé, například povstáním 

dělníků v Brašově. Ceaușescu ale zarytě trval na své ideji konzervativního komunismu. 

V této době už se od rumunského režimu odvrátil i Západ, který zemi vinil z porušování 

lidských práv. Tzv. Dopis šesti, jenž v březnu 1989 vydalo šest bývalých funkcionářů RKS 

byl jen dalším z důkazů, že s Ceaușeskovým režimem nesouhlasí i lidé uvnitř komunistické 

strany. Skutečná revoluce v Rumunsku začala až v prosinci 1989 protesty v Temešváru, 

Ceaușescu byl poté o vánočních svátcích odsouzen v krátkém procesu a společně 

s manželkou popraven zastřelením. Tak se Rumunsko dostalo na počátek cesty 

k demokracii.  

Příčiny pádu rumunského komunistického režimu se začaly objevovat již dávno 

před rokem 1989. V roce 1968 se rumunští komunisté poučili o tom, že SSSR je schopen 

ohrozit Rumunsko intervencí kdykoliv se mu bude chtít a ostatní země sovětského bloku 

ho budou následovat. Rumunsko se tehdy rozhodlo, že je třeba chránit svou zemi před 

politickými nepokoji bez pomoci ostatních. Ceaușeskova vláda byla také velmi skeptická 

vůči národnostním menšinám, pravděpodobně se obávala další ztráty některého ze svých 

cenných území, v tomto případě Transylvánie. Tímto strachem se možná Ceaușescu snažil 

ospravedlnit jeho tvrdé zacházení s menšinami během roku 1989. Rumunsko bylo 

poznamenáno léty strachu ze sovětské intervence a ztráty některých se svých teritorií. Není 

tedy divu, že první demonstrace se objevily právě v oblasti s početnou maďarskou 

populací. Ceaușescu nikdy nespoléhal na pomoc SSSR s udržením komunismu v zemi, 

když tedy v roce 1989 započaly nepokoje rozhodla se Ceaușeskova vláda zakročit násilnou 

formou a tím se přechod k demokracii lišil od ostatních států střední a východní Evropy. 

Ceaușescu svým jednáním postupně dostal zemi do mezinárodní izolace. Stalo se 

tak, jelikož soustavně ignoroval upozornění na dodržování lidských práv a stál si za 

názorem, že Rumunsko musí být ve všem soběstačné. Původně populární vůdce na Západě 

se postupně stal trnem v oku ostatních států, dokonce i těch východního bloku. Na 

předchozích stránkách bylo vysvětleno, proč a jak důvěra v Ceaușeskovo vedení postupně 

klesala. Režim byl specifický už od svého počátku, diktátor nejdříve pokračoval ve 

šlépějích svého předchůdce a sliboval „národní a specifickou cestu k socialismu“, později 
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však šlo více a více pozorovat zneužití moci. Za jednu z příčin poklesu důvěry 

v socialismus lze považovat postupnou ztrátu soukromí. Režim pronikl do všech sfér 

lidského života. Ceaușescu sám sobě udělil právo rozhodovat o rumunském obyvatelstvu, 

například zakročením proti potratům či programem systematizace, kterým byli lidé nuceni 

opouštět své domovy téměř s nulovou finanční náhradou. Rozhodovací proces 

v Rumunsku byl zcela v Ceaușeskově režii. To je mimo jiné právě jeden z hlavních rysů 

Ceaușeskovy politiky, kterým se odlišoval od ostatních zemí východního bloku. On měl 

poslední slovo a rozhodoval i o věcech, kterým často nerozuměl. Velkou roli v jeho režimu 

ale hrál i jeho rodinný klan, čímž se pouze snažil zajistit neohrozitelnost své vlády. Ne 

nadarmo také ostatní funkcionáři ve funkcích pravidelně rotovali, aby nebylo možné 

zajistit si nějakou stabilní pozici. Jedním z hlavních důvodů úpadku celého režimu je tedy 

jednání samotného Nicolae Ceaușeska. Svými rozhodnutími a mnohými úspornými 

opatřeními nedovedl Rumunsko ke slibované modernizaci, nýbrž k opačnému procesu, 

jenž ekonomickou i sociální situaci země navrátil do dob stalinského komunismu. Můžeme 

hovořit o postupném procesu „demodernizace“, který zemi doprovázel až do Ceaușeskovu 

pádu v prosinci 1989. 
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Summary 

This thesis dealt with the topic of the 1980s in Romania. Its aim was to evaluate the 

decline of the country under Nicolae Ceaușescu‘s leadership. When Ceaușescu came to 

power in March 1965, he enjoyed great popularity abroad. He also declared to pursue the 

policy of "national and specific course to socialism." Soon, however, Romania began to 

face an internal crisis. In the field of domestic politics, the popular leader became a dictator 

who is unable to make decisions based on real facts. Surprisingly, his popularity in the 

West lasted quite a long time. Among other things, he deserved it by condemning the 

Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia. Ceaușescu did not notice any problems, and so 

the state eventually worked its way up to the extensive economic crisis that peaked in the 

1980s. His personal dictatorship may have seemed to evoke a sense of stability, but the 

economy was in an alarming state. Although any expression of dissatisfaction was 

persecuted and dissident activity was very rare, it was possible to observe the 

dissatisfaction of certain groups in the population, mainly the Hungarian minority, which 

was subjected to Ceaușescu’s assimilation policy. The Hungarian minority, as well as the 

Romanian population, were severely affected by the systematization program. With this 

program Ceaușescu wanted to transform Romania into an urbanized and industrialized 

state. Villages were razed to the ground and towns were rebuilt in the socialist style. 

Bucharest underwent a huge reconstruction too. The newly built city center was to become 

a demonstration of Ceaușescu’s power. In the second half of the 1980s, criticism of the 

regime became more visible. Former party functionaries and ordinary people began to 

oppose the conservative regime too. At this time, the West also turned away from the 

Romanian regime due to the human rights violations. 

The causes of the fall of the Romanian communist regime began to appear long 

before 1989. In 1968, the Romanian communists learned that the USSR was able to 

threaten Romania by intervention whenever it wanted, and other Eastern bloc countries 

would follow. Marked by years of fear of Soviet intervention, Romania then decided to 

protect its country from political unrest without the help of others. Ceaușescu therefore 

brought his country into international isolation. This happened also because he has 

consistently ignored warnings of human rights violations and argued that Romania must be 

self-sufficient in everything. The originally popular leader in the West has gradually 

become a thorn in the eye for other states, even those of the Eastern bloc. The previous 
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pages explained why and how confidence in Ceaușescu’s leadership declined. The regime 

was specific from its beginning, the dictator first followed the steps of his predecessor and 

promised a "national and specific course to socialism," but later he began to abuse his 

power. The loss of privacy can be considered one of the reasons for the decline in 

confidence in socialism. The regime got into all spheres of human life. Ceaușescu granted 

himself the right to decide for the Romanian population, for example by acting against 

abortion or by enforcing the systematisation program. The decision-making process in 

Romania was entirely directed by Ceaușescu. This was one of the main features of 

Ceaușescu’s policy, which distinguished Romanian regime from other countries of the 

Eastern bloc. Ceaușescu had the last word in everything and decided on things he often did 

not even understand. Other officials had to change their functions regularly so that there 

was no chance to form an opposition. One of the main reasons for the decline of the whole 

regime are therefore the actions of Nicolae Ceaușescu. With his decisions and many 

austerity measures, he did not lead Romania to the promised modernization, but to the 

opposite process, which returned the economic and social situation to the days of Stalinist 

communism. We can talk about the process of "demodernization" that accompanied the 

country until Ceaușescu’s fall in December 1989. As stated above, Romania did not rely on 

the USSR's help with maintaining communism, so when the riots began in 1989, 

Ceaușescu decided to use violence, making the transition to democracy different from 

other Central and Eastern European states. 
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