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Anotace 
 

 Cílem práce Maďarské povstání 1956 z hlediska transitologické teorie je 

aplikace těchto teorií na proces probíhající v Maďarsku v letech 1953-1956 a ústící 

v povstání z roku 1956, který se odehrál tedy ještě před jejich vznikem. Aplikace 

transitologické teorie umožnila politologickou analýzu celého procesu, a také prověřila 

transitologickou teorii samotnou, především její univerzálnost.  

 V první části je nastíněna transitologie jako politologická disciplína, její vznik 

a vývoj, autoři a jejich studie, kterými přispěli k jejímu rozvoji. Zdůraznila jsem 

především nejznámější teorie, především od Samuela Huntingtona a také Adama 

Przeworského. 

 S pomocí těchto teorií jsem provedla analýzu, které jsem věnovala druhou část. 

Zaměřila jsem se hlavně na postavení mimorežimní opozice a reformního křídla 

a zastánců tvrdé linie v rámci režimu. Zvážila jsem roli Sovětského svazu. Sovětské 

tanky nakonec maďarské povstání potlačily. Přesto jsem prozkoumala, zda by rok 1956 

znamenal v Maďarsku přechod k demokracii či k nějaké hybridní formě demokracie, 

nebýt sovětské intervence, právě pomocí aplikace později vzniklé transitologické teorie 

na maďarský příklad. 

 Na základě prostudovaných faktů jsem dospěla k závěru, že by skutečně 

k nějaké formě demokracie v této zemi došlo. Provedla jsem náčrt případné podoby 

demokracie, která by vznikla - nebýt sovětské invaze.  

 Koncepce demokracie Istvána Bibóa je předmětem studie samostatné části této 

diplomové práce. Bibó poskytl vzor typického smýšlení nekomunistů o demokracii, 

kteří požadovali její socializaci. Bibó se tak svými názory přiblížil Edvardu Benešovi 

v knize Demokracie dnes a zítra.  

 V epilogu, který tvoří poslední část této práce, jsem zhodnotila vliv roku 1956 

při skutečném přechodu k demokracii v Maďarsku na konci 80. let.  
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The annotation 

 

The aim of this diploma degree thesis called The Hungarian uprising 1956 in 

light of transitological theories is an application of these theories on a process which 

took a place in a period 1953 – 1956 and ended in uprising in 1956. These events 

happened before the creation of the transitological theories. The application of these 

theories provides politological analysis of the whole process, examines the 

transitological theories, above all their universality 

 In the first part, transitology as politological analyses is outlined, including its 

creation and development as well as the authors and their studies which supported the 

development of these theories. I emphasized the best known theories from Samuel 

Huntington and Adam Przeworski.  

 The second part is focused on analyses of position of opposition outside regime, 

reformers and hardliners in regime using these theories. I paid my attention to Soviet 

Union. The soviets tanks repressed the Hungarian uprising in the end. Despite this fact 

I studied if the year 1956 could have constituted the democracy or some hybrid form of 

democracy. I analyzed this idea with application the transitology theories on Hungarian 

example. 

 On the basis of these theories I reached the conclusion that the situation in 1956 

could constitute some form of hybrid democracy. I then created the sketch of the 

potential form of democracy. 

   The conception of democracy from István Bibó is a subject of separate part of 

this thesis. His heritage gave a model of typical thinking of noncommunist about 

democracy, who demanded its socialization. Bibó approached the opinions of Edvard 

Beneš in his book Democracy today and tommorow. 

 In epilogue, which represents the last chapter, I evaluated the influence of the 

year 1956 in the real transition to democracy in Hungary in the end of eighties. 

 

Klíčová slova: transitologie, přechod, komunismus, demokracie, Maďarsko 

1956, Huntington, Przeworski, Nagy, Bibó, Sovětský svaz 

 

Keywords: transilogy, transition, communism, democracy, Hungary 1956, 

Huntington, Przeworski, Nagy, Bibó, the Soviet Union   
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Nástin analyzované problematiky 

 
 

Transitologie je poměrně nová politologická disciplína, která vznikla až v době, 

kdy byl ke studiu dostatečný počet případů přechodů od diktatury k demokracii, tedy až 

s třetí vlnou demokratizace počínající v 70. letech minulého století. Zabývá se 

problematikou erose, rozpadu a pádu nedemokratických režimů a následného ustavení 

demokracie.  

  Tuto transitologickou teorii, vzniklou až v 70. letech, bych chtěla aplikovat na 

proces probíhající v Maďarsku v letech 1953-1956 a ústící v povstání z roku 1956, který 

se odehrál tedy ještě před jejím vznikem a je většinou předmětem zkoumání historiků. 

Práce o roce 1956 jsou proto zpravidla historické, nikoliv politologické. Aplikace 

transitologické teorie umožňuje politologickou analýzu celého procesu, a také prověření 

transitologické teorie samotné, především její univerzálnosti. Chtěla bych prostudovat 

roli, jakou sehráli reformní komunisté uvnitř režimu i mimorežimní opozice a to, 

v jakém vztahu byl režim se Sovětským svazem, který sehrál nakonec klíčovou roli.  

  V první části bych tedy chtěla nastínit transitologii jako politologickou 

disciplínu, zmínit její vznik a vývoj, autory a jejich studie, kterými přispěli k jejímu 

rozvoji. Ráda bych zdůraznila nejznámější teorie, především od Samuela Huntingtona 

a také Adama Przeworského, ale i dalších. Nejprve bych se jim věnovala po teoretické 

stránce a až v dalších částech bych s jejich pomocí analyzovala události ústící 

v maďarské povstání z podzimu 1956.  

  Při této analýze bych se zaměřila hlavně na postavení mimorežimní opozice 

a reformního křídla a zastánců tvrdé linie v rámci režimu. Sovětský svaz a vývoj uvnitř 

sovětských mocenských struktur představuje klíčový faktor, protože povstání 

v Maďarsku v roce 1956 je součástí procesu, který začíná Stalinovou smrtí a vrcholí 

Chruščovovou řečí na XX. sjezdu a následným pnutím v Polsku a v Maďarsku. 

A sovětské tanky nakonec maďarské povstání potlačily. Přesto hodlám prozkoumat, zda 

by rok 1956 znamenal v Maďarsku přechod k demokracii či k nějaké hybridní formě 

demokracie, nebýt sovětské intervence, právě pomocí aplikace později vzniklé 

transitologické teorie na maďarský příklad. Použila bych přitom též některé soudobé 

analýzy, například studii od Hannah Arendtové z roku 1958, která je dostupná díky 

databázi odborných studií JSTOR.  
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  V diplomové práci bych se také věnovala srovnání koncepce demokracie 

u Istvána Bibóa, který je mimochodem autorem posledního provolání Nagyho vlády, 

a Edvarda Beneše. Toto porovnání mne zajímá především proto, že Bibó jako teoretik 

demokracie považoval za nezbytnou její „socializaci“, a přiblížil se tak názorům 

Edvarda Beneše v knize Demokracie dnes a zítra, s jehož dílem jsem se již podrobně 

seznámila, jelikož to bylo téma mé bakalářské práce.  

  V závěru bych se pokusila posoudit,. jak by případnou maďarskou demokratizaci 

ovlivnily tehdejší teoretické či koncepční úvahy některých hlavních aktérů.   

  Ve stručném epilogu bych chtěla zhodnotit roli roku 1956 při přechodu 

k demokracii v Maďarsku koncem 80. let minulého století. 
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Úvod 

 
Transitologie je poměrně nová politologická disciplína, která vznikla až v době, 

kdy byl ke studiu dostatečný počet případů přechodů od diktatury k demokracii, tedy až 

s třetí vlnou demokratizace počínající v 70. letech minulého století. Zabývá se 

problematikou erose, rozpadu a pádu nedemokratických režimů a následného ustavení 

demokracie.  

Maďarská revoluce v roce 1956 znamená v dějinách tohoto národa velký 

mezník. Tento rok byl významný ale i za maďarskými hranicemi, protože jím 

vyvrcholila krize celého východního bloku, která se započala po smrti Stalina 

a především poté, co Nikita Chruščov vystoupil se svou polovičatou kritikou stalinského 

režimu na XX. sjezdu ÚV KSSS. Z této velice opatrné kritiky vzešly otázky, které se 

tázaly po skutečné podstatě tohoto systému a to zejména v některých zemích. 

V Maďarsku toto úsilí o jisté reformy vyústilo ve volání po demokracii. Původní proces, 

který měl přinést jen dílčí změny, se změnil v otevřenou vzpouru vůči zavedenému 

komunistickému systému, jejž shora kontrolovalo kremelské vedení. Poté, co se k moci 

dostala v Maďarsku vláda vedená reformním komunistou Imrem Nagym, poté, co 

vystoupila tato země z Varšavské smlouvy, vyhlásila neutralitu a povolila pluralitu 

stran, panovala v Moskvě shoda, že se v Budapešti komunistům vymkla kontrola 

z rukou. Zprvu ÚV KSSS zvažovalo různé možnosti postoje, jaký k těmto skutečnostem 

zaujmout. Váhavé pohledy kremelský vůdců směřovaly především k Bílému domu. 

I Washington byl zpočátku velmi nejistý a zvažoval otázku: „Zda určitým způsobem 

podpořit snahy Maďarů nebo do sovětské sféry vlivu raději nezasahovat“? Shodou 

okolností v tutéž dobu probíhal i v americké sféře vlivu jiný konflikt. Jednalo se 

o Suezskou krizi. Šlo o záležitost, která s největší pravděpodobností dovedla USA 

k ujištění SSSR, že se v případě Maďarska nebudou jakkoli angažovat. USA tak 

sledovaly vlastní zájmy, protože očekávaly, že SSSR recipročně nebude zasahovat do 

řešení Suezské krize. Obě velmoci si tak „uvolnily ruce“ k vyřešení problémů ve své 

sféře vlivu. Pro moskevské vedení bylo potom snadnější rozhodnout o vojenské invazi 

do Maďarska. Maďaři vzdorovali sovětské armádě pouze po určitou dobu. Jejich odpor 

však nic nezměnil na tom, že reformní proces v zemi byl ukončen, vláda v čele s Nagym 

odvolána a byla dosazena nová, schválená Kremlem.  
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 Na pozadí právě vykreslených událostí budu aplikovat transitologickou teorii, vzniklou 

až v 70. letech. Proces probíhající v Maďarsku v letech 1953-1956 a ústící v povstání 

z roku 1956, který se odehrál tedy ještě před jejím vznikem, je většinou předmětem 

zkoumání historiků. Práce o roce 1956 jsou proto zpravidla historické, nikoliv 

politologické. Aplikace transitologické teorie umožňuje politologickou analýzu celého 

procesu, a také prověření transitologické teorie samotné, především její univerzálnosti. 

V Maďarsku v roce 1956 byly splněny mnohé podmínky pro úspěšný přechod, 

ale přesto k němu nedošlo. Na základě poznatků z transitologických teorií od různých 

autorů aplikovaných na situaci v Maďarsku v roce 1956 se pokusím dokázat, zda by bez 

přítomnosti sovětských tanků k demokracii přeci jen došlo a nebo, zda by se tento 

transformační proces zastavil vlivem vnitřních událostí v této zemi sám. 
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1. Transitologie jako vědní disciplína 

 

1.1 Vznik a vývoj transitologie 

Transitologie je věda o přechodech k demokracii. Je to věda poměrně nová. 

Počátky hledání odpovědi na otázku, jak se rodí demokracie, lze hledat již v některých 

myšlenkových koncepcích ve starověku i středověku. Na bádání o vzniku demokracie 

můžeme spíše narazit jako na součást jiné teorie, například teorie o revoluci, v teorii 

demokracie a podobných. 

  „Snad bez přílišného zjednodušování můžeme první pro nás důležité tematizace 

klást, v souvislosti se společenským klimatem, až do třetiny 20. století a výrazně do 

období po 2. světové válce. Šlo o koncepce, v nichž je vzhledem k dobové skepsi otázka 

kladena opačně: Jaké jsou záruky a podmínky, jsou-li vůbec nějaké, že se demokracie 

může udržet? Má vůbec demokracie budoucnost?“ (Dvořáková, Kunc, 1994:12) 

Pro studium toho, jak demokracie vzniká, včetně příslušných normativních 

závěrů, tedy formulování určitých strategií, je přesto třeba považovat za základní 

a pionýrskou studii vzniklou na klasickém materiálu anglickém, obohaceném 

o Skandinávii a Turecko. Jde o práci Dankwarta Rustowa z roku 1970. Jeho pokus vnést 

do studia zrodů demokracií dynamiku a periodizaci znamenal skutečně převratný 

pohled. Pro Rustowa není zanedbatelné, jaké podmínky činí demokracii možnou, ale 

hlavně se táže, co takový projekt činí úspěšným. A v souladu s tím strukturní podmínky 

existence demokracie, jejichž výčet u různých autorů dosahoval až dvouciferných údajů, 

redukuje na jedinou podmínku, a to národní jednotu. (Dvořáková, Kunc, 1994 : 18-19) 

 Zároveň se Rustow distancoval od tvrzení, že je nutné zvažovat jako předběžnou 

podmínku k demokracii ukazatele ekonomické úrovně nebo sociální diferenciace. 

Označil je naopak za údaje nepřímo vstupující jako jeden z mnoha základů pro národní 

jednotu či národní konflikty. Jediným faktorem, o kterém má cenu uvažovat je existence 

konfliktů a konsensu, protože demokracie je procesem přizpůsobování.  

  Rustow je autorem úvah o fázích v dynamice politického procesu. Tyto fáze 

mají povahu jakýchsi vývojových křižovatek. V první fázi, nazývané přípravná, 

vznikají účastníci politického boje jako zformovaná síla. Objeví se nějaká elita, která 

podnítí dosavadní utlačované k určité koordinované akci. Tuto skupinu lze označit jako 

opozici, která po změření síly s režimem, může dojít k závěru, že ani se nemohou 
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navzájem zničit. Prohlásil, že k demokracii se dospívá vědomým rozhodnutím alespoň 

části dosud znepřátelených politických elit. Pokud se to nezdaří, pokračuje přípravná 

fáze nebo celý proces vyústí úplně jinak. Dohodou se vchází do další fáze – rozhodující 

fáze, jejímž definičním kritériem je právě akt uvážlivého konsensu. Přesto ani 

uspokojivá dohoda mezi vůdci není zárukou celkového úspěchu, k němu je třeba 

podstoupit třetí uvykací fázi. Do té patří uvedení dohody mezi profesionální politiky 

a i mezi veškeré obyvatelstvo. V této fázi se politici i občané poučují z úspěšného řešení 

některých problémů cestou dohody a rozšiřují sféru její aplikace i na další záležitosti. 

(Dvořáková, Kunc, 1994 : 20, 21) 

  V mnohé literatuře je význam Rustowova díla označován za průkopnický, 

protože se dokázal distancovat od slepého determinismu, aniž by ho zcela popřel. 

A navíc se zasloužil o pojetí demokracie jako dynamického procesu s rozlišitelnými 

fázemi.  

Syntézu předchozích poznatků přinesla čtyřsvazková publikace z roku 1986, na 

níž se podíleli snad všichni významnější autoři, kteří do té doby systémové změny 

v demokraciích studovali a většina týmu, jenž předtím zkoumala zhroucení 

demokratických režimů a povahu nových autoritářských režimů v Evropě i Latinské 

Americe. Tuto syntézu připravili tři editoři – G.O’Donnell, Ph. C. Schmitter 

a L. Whitehead. Kladli ještě větší důraz na autonomii politiky, tedy i na témata, jako je 

budování koalic, sjednávání paktů a vytyčování politických strategií, a to vše ve 

zvýrazněné distanci od stupně růstu ekonomiky a dalších faktorů. (Dvořáková, Kunc, 

1994 : 30) 

  Schmitter se věnoval především nedemokratickým režimům v jižní Evropě. 

Zabýval se následujícími tématy: povaha odstraňovaného nedemokratického režimu 

a délka jeho trvání, mocenské způsoby a prostředky tohoto autoritativního režimu. 

  O’Donnell analyzoval zejména latinskoamerické přechody. Vzhledem k tomu, 

že v této oblasti existovala velká škála nedemokratických režimů, věnovali se tito autoři 

i definici odlišného způsobu přechodu k demokracii, který závisel právě na povaze 

daného režimu. O’Donnell rozlišoval mezi liberalizací starého režimu a jeho kolapsem. 

 Liberalizaci O’Donnell chápal jako otevření autoritářského systému z iniciativy 

dosavadních vládců, které vede k formě omezeného autoritářství a mírné diktatury čili 

dictablandy. Demokratizace, jak tvrdil, naproti tomu může zahrnovat i momenty, kdy 

jsou uplatňovány značné omezení ve svobodném počínání aktérů a může vyústit 
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v democraduru neboli omezenou (tvrdou) demokracii, což není ani demokracie, ani 

diktatura. (Dvořáková, Kunc, 1994 : 32) 

Hlavním podmětem pro hlubší zkoumání přechodů se staly demokratizační 

procesy v Latinské Americe a v zemích střední a východní Evropy z druhé poloviny 

70.let a v 80.letech.  

Modely přechodů se zabývalo několik autorů. Lze jmenovat například Terry 

Lynn Karlovou a Phillipa C. Schmittera. Mezi nejvýznamnější autory zabývající se 

studiem přechodů k demokracii patří, kromě výše uvedených, též již zmiňovaný Samuel 

Huntington, a také Adam Przeworski.  

  Jejich odkaz patří k těm nejznámějším a nejrozsáhlejším, a proto budu při 

analýze maďarského povstání vycházet právě z jejich studií.  

 

 

1.2 Teorie Samuela Huntingtona 

  Přínos Samuela Huntingtona k problematice transitologie patří v této vědní 

disciplíně k těm nejvýznamnějším. Věnuje se jí především v knihách The third wave 

(1991) a v Political order in changing societies (1968). Obě knihy jsou pro transitologii 

velice přínosné, ale na později jmenované je patrný její starší rok vydání vzhledem 

k prezentovaným faktům (především v pohledu na komunismus).  

K problematice transitologie přispěl nejvýrazněji Huntington svou teorií o třech 

demokratických vlnách a dvou antivlnách, které proběhly ve vzájemně se střídajícím 

pořadí. 

 

1.2.1 Znaky demokracie a autoritativního režimu 
Dle Huntingtona jsou pouhé svobodné, otevřené, čestné volby nedostatečným 

měřítkem míry demokracie, protože i vláda, která byla tímto způsobem zvolena, může 

demokracii v zemi zrušit nebo ji výrazně omezit některými opatřeními. Uvádí, že 

celkový proces demokratizace se skládá z ukončení nedemokratického režimu, ustavení 

nové demokratické vlády a také konsolidace demokracie. Ve srovnání s demokratizací 

charakterizuje také liberalizaci - jako pouze částečné otevření autoritativního režimu, 

často bez výměny hlavních vůdců, bez svobodných voleb. Může znamenat například 

propuštění politických vězňů, uvolnění prostoru pro určitou veřejnou debatu, omezení 
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cenzury, volby do úřadů, které nemají silné pravomoci. Hlavním znakem ale je, že se 

vůdci nerozhodli přistoupit ke svobodným volbám. Liberalizace může, ale také nemusí 

vést k úplné demokratizaci. (Huntington 1991:9) 

  Dalším požadavkem pro splnění demokratických kritérií je, aby to byla skutečně 

zvolená vláda, která bude mít hlavní rozhodující pravomoci a aby nedošlo k situaci, že 

tato vláda bude pouhým nástrojem v rukou mocnějších jednotlivců nebo skupin. Za třetí 

je nutné, aby byl demokratický režim stabilní. Za čtvrté je otázka, zda je možné vůbec 

srovnávat demokracii a nedemokratické režimy. Za páté určuje, že v demokratických 

režimech existuje široká voličská základna a volební konkurence. (Huntington 1991: 9-

11) 

  Souhrnně všechny nedemokracie rozděluje do dvou skupin. První z nich jsou 

tradiční nedemokratické režimy, které je možné vysledovat již daleko v historii, 

a druhou jsou totalitní režimy, které se vyskytly až ve dvacátém století po první vlně 

demokratizace. (Huntington 1991:12) 

 

1.2.2 Demokratické vlny a antivlny 
  V moderní době se demokracie týká národního státu. Autor definuje tři 

demokratické vlny jako skupiny přechodů k demokracii od nedemokratických režimů, 

ke kterým došlo během určitého období a které velice významně přečíslily počet 

přechodů v opačném směru během té samé doby. Vlny také zahrnují liberalizaci nebo 

částečnou demokratizaci v systémech, které se nakonec nestaly plně demokratické. 

V moderním světě se dosud objevily tři takové vlny demokratizace. Každá vlna 

ovlivnila určitý počet zemí a během každé z nich se objevil i nějaký stát, který se vydal 

směrem k nedemokratickým režimům. A zároveň ne každý přechod k demokracii se 

uskutečnil během některé demokratické vlny. Po každé z prvních dvou 

demokratizačních vln následovala vždy zpětná „antivlna“, ale nelze říci, že by se během 

antivlny všechny nové demokracie vrátily k nedemokratickým režimům. Arbitrárně 

byly Huntingtonem stanoveny data jednotlivých vln a antivln. První, dlouhá vlna 

demokratizace probíhala v období 1828-1926, první antivlna v letech 1922-1942, druhá, 

krátká demokratizační vlna v letech 1943-1962, druhá antivlna následovala v období 

1958-1975, třetí vlna demokratizace začala v roce 1974 a trvá až dosud. Huntingtonova 

kniha vyšla v roce 1991. (Huntington 1991:15) 
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První vlna demokratizace má své kořeny v Americké a Francouzské revoluci. 

Huntington podotýká, že do roku 1828 může být podle tehdejších kritérií považována za 

demokratickou pouze jediná země – Spojené státy americké. Postupně se přidávaly další 

země – Švýcarsko, zámořská britská dominia a několik menších evropských zemí, tyto 

země přešly k demokracii do konce 19. století, krátce před první světovou válkou 

vznikly více či méně demokratické režimy i v Argentině a v Itálii, poté následovaly 

Irsko a Island a nástupnické státy Habsburské monarchie, Vilémovského Německa 

a carského Ruska. Ještě po konci první demokratizační vlny se k demokratickým 

režimům přidalo Španělsko a Chile. Souhrnně přes 30 zemí ustanovilo alespoň 

minimální demokratické instituce. (Huntington 1991:16) 

 První antivlna znamenala návrat některých zemí k tradičním autoritativním 

režimům a také se v této vlně objevily poprvé totalitní režimy. Tyto tendence se 

objevily spíše v zemích, které přešly k demokratickému způsobu vlády těsně před 

1. světovou válkou nebo těsně po ní a byly to také země, kde nástup demokracie 

znamenal zároveň završení vzniku moderního národa a jeho realizace v novém 

národním státu. Pouze 4 ze 17 zemí, které přijaly demokracii mezi lety 1910 až 1931, si 

ji také v průběhu 20 a 30.let udržely. Tato antivlna začala v roce 1922 při Mussoliniho 

pochodu na Řím. V Německu se v roce 1933 chopil moci Hitler. Způsobil rovněž konec 

demokracie v Rakousku a v roce 1938 i v Československu. Řecká demokracie zanikla 

v roce 1936. V roce 1926 proběhl v Portugalsku vojenský převrat, který vedl k dlouhé 

Salazarově diktatuře. V průběhu 30. let došlo ještě k převratu v Brazílii, Argentině, 

Uruguai, Španělsku a také v Japonsku. Všechny tyto země a i další se odvrátily od 

demokracie. Objevily se komunistické, fašistické a vojenské diktatury. (Huntington 

1991:17)  

Druhá vlna demokratizace začala za 2. světové války. Huntington ji označuje 

jako krátkou vlnu, během níž došlo k ustavení demokracie v Západním Německu, Itálii, 

Rakousku, Japonsku a Koreji. Zatímco v Československu a Maďarsku demokracie po 

poměrně krátké době své existence po druhé světové válce skončila. V průběhu 

40. a 50. let se Turecko a Řecko pohnuly směrem k demokracii. V Uruguay, Argentině, 

Kolumbii, Peru a Venezuele byl ustaven demokratický režim. V posledních čtyřech 

jmenovaných zemích demokracie netrvala dlouho. Ale na konci 50. let se Argentina 

a Peru vrátily k omezené demokracii a později totéž učinila i Kolumbie a Venezuela. Po 

odchodu evropských kolonizátorů vzniklo velké množství nových států, ale v mnoha 

z nich nevznikly demokratické instituce. Někde lze hovořit alespoň o demokratických 
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tendencích, jako například v Pákistánu, kde nezačaly demokratické instituce nikdy 

úplně fungovat, až nakonec roku 1958 byly formálně zrušeny. (Huntington, 1991:18-19) 

 Huntington uvádí, že druhá demokratizační vlna skončila na začátku 60.let a hned za ní 

následovala druhá antivlna. Došlo k ustavení celé řady autoritativních režimů, 

nejvýrazněji v Latinské Americe. Posun k autoritatismu začal v Peru v roce 1962, kdy 

zasáhla armáda proti výsledkům voleb a nakonec zde roku 1968 došlo k vojenskému 

převratu. (Huntington 1991:19-20) 

Posun od demokracie byl v 60. a 70. letech velmi silný. V roce 1962 bylo 

30 vlád ve světě výsledkem převratu, v roce 1975 jich bylo 38. Dle jiných studií se 

jedna třetina z 32 existujících demokracií ve světě roku 1958 stala během 70. let 

autoritativními režimy. V 60. letech devět z deseti jihoamerických zemí mělo 

demokraticky zvolenou vládu, roku 1973 už pouze dvě, a to Venezuela a Kolumbie. 

Tato vlna pádů demokracie byla překvapivá, protože se týkala zemí jako třeba Chile, 

Uruguay, Indie a Filipíny, ve kterých měly demokratické instituce dlouhé tradice – 

někde i delší než čtvrt století. Tyto příklady přiživují pesimistické názory na možnost 

aplikace a životaschopnosti demokracie v rozvojových zemích přesto, že zde existovala 

demokracie po dlouhé období. (Huntington 1991:21)  

  Třetí vlna demokratizace začala portugalskou revolucí v roce 1974. Následoval 

přechod k demokracii ve více než 30 zemích po celém světě. Tři měsíce po převratu 

v Portugalsku následoval konec autoritářského režimu v Řecku, v demokratických 

volbách byl zvolen Konstantinos Karamanlis. V roce 1975 zemřel ve Španělsku generál 

Franco a s jeho smrtí skončila 36 let trvající diktatura. Nový král Juan Carlos s pomocí 

Adolfa Suáreze dovedli zemi k demokratickým parlamentním volbám. V 70. letech se 

demokratická vlna přesunula i do Latinské Ameriky. Třetí demokratická vlna se 

projevila také v Asii. Na konci 80. let došla demokratická vlna i do komunistické části 

světa, což mělo za následek právě pád komunismu v zemích střední a východní Evropy. 

V 70. a 80. letech proběhla finální fáze dekolonizace. Konec portugalského impéria 

znamenal vznik pěti nedemokratických režimů. Likvidace zbytků britského impéria 

umožnila vznik pouze malého množství nových států, téměř ve všech se ale udržel 

demokratický režim, ačkoli právě v Granadě musel být instalován vnější vojenskou 

intervencí. (Huntington 1991: 21-25) 

  Tato demokratická vlna se tedy přehnala přes Evropu, Latinskou Ameriku, Asii 

a zničila i sovětský blok. V roce 1974 mělo 8 z 10 Jihoamerických zemí 

nedemokratickou vládu. V roce 1990 mělo 9 z nich demokraticky zvolenou vládu. Podle 
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odhadu organizace Freedom House v roce 1973 32% světové populace žilo ve 

svobodných zemích, v roce 1976 v důsledku výjimečného stavu v Indii tento počet klesl 

na 20%. Okolo roku 1990 toto číslo vzrostlo přibližně na 39%. (Huntington 1991:25-26)  

 

1.2.3 Příčiny a ovlivnění demokratizace 
Huntington vytyčil čtyři příčiny toho, proč dochází k demokratizačním vlnám, 

které se mohou také vzájemně prolínat a ovlivňovat. 

Jako první Huntington zmiňuje tzv. Single cause = Jedinou příčinu. V tomto 

případě všechny diskutované země mají stejný důvod ke vzniku demokracie. Druhou 

možnost autor nazývá Paralel Development = Paralelní vývoj. Demokracie je zavedena 

v důsledku něčeho uvnitř státu, na čem nejsou závislé ostatní země, ale co se děje 

zároveň u všech zemí nezávisle na sobě. Třetí situací je efekt „sněhové koule“, kdy 

dochází k tomu, že nějaká událost X v zemi A zapříčiní tutéž událost v další zemi. Je to 

jev velmi řídký. A poslední možností je prevailing nostrum = převládající recept, lék, 

medicína. V tomto případě se příčiny určitého jevu v jednotlivých zemích mohou lišit, 

ale elity v těchto zemích věří v účinnost jednoho „léku“. (Huntington 1991:31-34) 

 Mezi nezávisle proměnné, které napomáhají udržení a rozvoji demokracie, patří výše 

celkového ekonomického bohatství, rovnoměrné rozdělování příjmů a výdajů, tržní 

ekonomika, ekonomický rozvoj a sociální modernizace, silná střední třída, vysoká 

úroveň gramotnosti a vzdělání, protestantismus, sociální pluralismus a silné 

zprostředkovatelské skupiny, nízká míra občanského násilí, nízká míra politické 

polarizace a extremismu, vstřícný postoj politických vůdců k demokracii, historie 

britské kolonie, tradice tolerance a kompromisu, okupace prodemokratickou zahraniční 

silou nebo její vliv, přání vládnoucích elit napodobovat demokratické národy, tradice 

respektu k právu a k právům jedince, konsensus ohledně politických a sociálních 

hodnot, regionální etnická, rasová, náboženská homogenita a další. Toto vše jsou možné 

proměnné, které mohou v příznivém slova smyslu ovlivnit demokratizaci. (Huntington 

1991:36-37) 

  Demokratizace v každé zemi je výsledkem kombinace různých příčin, které se 

liší stát od státu a také nejsou stejné v jednotlivých vlnách.  

Nezanedbatelný je také vliv vítězství spojenců v obou světových válkách. 

(Huntington 1991:40) 
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1.2.4 Třetí vlna demokratizace 
  Třetí vlna přechodů k demokracii byla různorodá a záleželo především na 

podstatě autoritářského režimu, od kterého se přecházelo. Huntington uvádí režim jedné 

strany, vojenský režim, diktatura jedné osoby a rasová oligarchie. Samozřejmě samotná 

charakteristika diktatury ještě není dostatečná pro pochopení demokratizačního procesu. 

Země dokonce mohou přecházet od diktatury k demokracii a zpět několikrát za sebou. 

Může existovat několik modelů přechodu od demokracie k diktatuře a naopak. 

(Huntington 1991: 41-43)  

  Důvodů, proč ke třetí vlně došlo právě v tomto období, bylo několik, Huntington 

vyjmenovává klesající legitimitu autoritářského režimu,1) růst ekonomické úrovně, 

životního standartu, vzdělanosti, fakt, že v Jižní Evropě a Latinské Americe katolická 

církev přešla do opozice a stala se nositelkou požadavku po reformách, změna 

v chování vnějších aktérů (USA, EU, SSSR) a také efekt „sněhové koule“. Legitimita 

režimu také závisí na jeho původu. Systém jedné strany, který je výsledkem domácího 

vývoje, má základ pro lepší legitimitu. V takovém režimu dochází ke spojení ideologie 

a nacionalismu. Pokud dojde k nastolení demokracie zvenčí, režim se pak opírá pouze 

o ideologii a jeho legitimita není tak silná. Pokud se projeví nedostatky v ekonomice 

a nízký růst, dochází k propadu. Legitimita každého režimu postupně upadá, vlivem 

třeba nesplněných slibů, frustrace z vývoje, rozpadu koalice, ale demokratický režim 

obnovuje sám sebe prostřednictvím voleb, kdy vznikají nové koalice, nové sliby, nová 

politika. Právě sebeobnova je velký problém pro autoritářský režim, největší problém je 

to pro diktaturu jedné osoby. (Huntington 1991: 48)  

  Pro každý režim je nutné, aby byl výkonný, dokázal zajistit určitou 

ekonomickou úroveň, předcházet problémům s nezaměstnaností, nedostatku potravin či 

hladomoru. (Huntington 1991: 54-56)  

Dalším aspektem je ekonomický vývoj. Ekonomický faktor ovlivňuje 

demokratizaci velice významným způsobem. Pouze dvě z chudých zemí mají nějakou 

zkušenost s demokracií. Vztah mezi bohatstvím a demokracií naznačuje, že tranzice je 

pravděpodobná v zemích, které se nacházejí někde mezi skupinou států bohatých a států 

chudých. (Huntington 1991: 59)  

                                                 
1 ) Huntington pod pojmem autoritářský režim chápe jakoukoli diktaturu, ne-demokracii. Tento termín 

tedy nepoužívá přísně ve smyslu definice Juana Linze.  
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Ale v případě evropských komunistických zemí byla třetí vlna z velké části 

produktem i ekonomické recese. Zároveň se tato vlna také liší v úrovni ekonomického 

rozvoje jednotlivých zemí, když na jedné straně stála Indie a Pákistán s HDP nižším než 

250 dolarů a na druhé straně Československo a NDR s HDP větším než 3000 dolarů. 

27 zbylých zemí se nacházelo někde ve středu. Právě na případu Československa 

a NDR Huntington ukazuje, že ekonomický rozvoj není jediným faktorem ovlivňujícím 

demokratizaci, protože vnější politické síly mohou demokratizaci zadržet (v těchto 

případech až do konce 80. let.) (Huntington 1991:65)  

 Huntington shrnuje vliv ekonomiky na demokratizaci takto: z dlouhodobého 

hlediska její rozvoj vytváří základnu pro demokratický vývoj, z krátkodobého znamená 

velmi rychlý ekonomický růst (ale i zároveň krize) podkopávání autoritativního režimu. 

(Huntington 1991:72)  

  Dále se Huntington věnuje vlivu náboženství na demokratizaci, který považuje 

rovněž za stěžejní. Tvrdí, že existuje silný vztah mezi křesťanstvím, především 

protestantstvím a demokracií. Moderní demokracie se vyvinula nejprve v křesťanských 

zemích. V roce 1988 bylo ze 46 demokracií 39 zemí s křesťanstvím jako převládajícím 

náboženstvím, ať už v katolické nebo protestantské formě. Těchto 39 zemí tvořilo 

57 % z celkového počtu 68 zemí, kde bylo křesťanství převládajícím náboženstvím. 

Zároveň pouze v 12% demokratických zemí z 58 celkem převládalo jiné než křesťanské 

náboženství.(Huntington 1991:73) 

  Je to dáno především tím, že západní křesťanství zdůrazňuje důstojnost 

jednotlivce, individuální osud a odděluje stát a církev. Spíše povzbuzuje ke změně 

a často i ke vzpouře proti režimu. V katolických státech přišla demokratizace později 

a to z několika důvodů. Katolická církev je v podstatě autoritářská organizace, s přesně 

určenou hierarchií na jejímž vrcholu stojí papež. Protestantská církev upřednostňuje 

osobní přístup k Bohu i Bibli, je to více demokratická instituce, následkem čehož 

protestanti preferují tržní ekonomiku, kapitalismus, potažmo tedy i demokratické 

společnosti. (Huntington 1991:77-79) 

Dalším velice významným faktorem, který ovlivnil demokratizaci, byl postoj 

vnějších aktérů. Dle Dahla z 29 zemí v roce 1970 byla v 15 z nich zavedena demokracie 

během období cizí vlády nebo, pokud země byla dříve kolonií, tak ihned po získání 

nezávislosti. Z této skutečnosti vyvozuje Huntington několik skutečností. Cizí vliv na 

určitý stát může vést k demokracii, ještě dříve než tento stát dosáhne ekonomické 

a sociální úrovně, která je pro tranzici příhodná. Třetí vlna byla významně ovlivněna 
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vnějšími aktéry a to především USA, SSSR, EU a Vatikánem. Všichni nakonec 

podpořili liberalizaci a demokratizaci. Vatikán v katolických zemích tím, že prohlásil 

autoritativní režimy za nelegitimní, EU v Jižní Evropě tím, že požadavkem pro členství 

v ní byla demokracie s tržním hospodářstvím a dodržování lidských práv, USA 

v Latinské Americe a Asii. Poté co se SSSR začal hroutit, následkem čehož změnil svou 

politiku, byla odstraněna překážka, která bránila demokracii ve Východní Evropě. 

(Huntington 1991:86-87)  

  Na konci 80. let nastaly v SSSR velké změny, které umožnily demokratizaci 

Východní Evropy. Gorbačov se vzdal Brežněvovy doktríny a dal najevo, že nebude lpět 

na udržení komunismu v zemích východního bloku (Huntington 1991:99) 

  Stejně jako typy demokratických režimů se liší i ty nedemokratické. A právě na 

druhu autoritativního režimu závisí i pozdější přechod k demokracii. Huntington se 

zaměřuje především na tři druhy nedemokratických režimů a to na systém jedné strany, 

vojenskou diktaturu a osobní diktaturu. Prvně jmenovaná skupina vznikla bolševickou 

revolucí nebo mocenskou expanzí Sovětského svazu. Strana zde uchopila zcela moc 

a legitimizovala svou vládu pomocí ideologie. Vojenská diktatura uplatňuje svou moc 

na institucionální bázi, ve které vojenští vůdci často kolegiálně vládnou jako junta nebo 

nejvyšší velení pravidelně rotuje mezi nejvyššími představiteli armády. Osobní diktatura 

je charakterizována osobou individuálního vůdce, který je zdrojem autority, přístup 

k moci záleží na vazbě na diktátora a jeho podpoře. JAR se od těchto systémů liší, 

protože zde existovala rasová oligarchie, kde více než 70% populace bylo vyloučeno 

z politiky. (Huntington 1991:110-111) 

  

1.2.5 Typy tranzice ve třetí vlně 
   Huntington dělí přechody k demokracii na tři hlavní typy: transformace, 

nahrazení a sjednaný přechod. K transformaci (transformation) dochází, když 

reformátoři v rámci režimu převezmou kontrolu nad demokratickým procesem. 

Nahrazení (replacement) je případ, kdy tuto iniciativu převezme opozice a režim se 

zhroutí nebo je svržen. Transplacement znamená víceméně stejný podíl na pádu režimu, 

jak ze strany režimu, tak i opozice. Souhrnně lze ale říct, že ve všech případech hraje 

určitou roli jak režim, tak i opozice. Transformace a sjednaný přechod jsou 

charakteristické pro přechody od systému jedné strany v roce 1989, dle Huntingtona 

s výjimkou Východního Německa. Systém jedné strany má institucionální síť 
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a ideologickou základnu a má ambice vydržet navždy, slučuje stát a stranu. Přechod od 

tohoto systému zahrnuje dva hlavní problémy a to instituční a ideologický, což bylo 

nejvíce patrné u států s komunistickou stranou. V těchto případech je třeba zrušit 

„vedoucí roli strany ve státě“, vypořádat se s vlastnictvím výrobních prostředků, které 

patřily dříve státu nebo straně. (Huntington 1991:114-117) 

  V rámci demokratizace Huntington rozlišuje mezi pojmy revoluce a coup d’etat. 

Prvně jmenované znamená rychlou, základní a často násilnou domácí změnu 

nejdůležitějších hodnot a postojů společnosti, v politických institucích, politické 

struktuře, vedení a vládních aktivitách a politice. Naopak coup d’etat je změna pouze ve 

vedení a možná v politice, ale nikoli ve společnosti. Stejně tak tomu není při revoltách, 

válkách za nezávislost a povstání. (Huntington 1968:265-266) 

  V systému jedné strany je ideologií strany definována identita státu, proto 

opoziční postoj vůči straně je často prezentován jako vlastizrada. Tento problém byl 

klíčový hlavně v komunistických zemích jako například v Polsku, Maďarsku, 

Československu, Rumunsku a Bulharsku, v nichž byl komunismus instalován SSSR. 

Tranzice k demokracii od systému jedné strany je komplexnější a trvalejší než tranzice 

od vojenského režimu k demokracii. Tranzice od osobní diktatury nastává buď se smrtí 

diktátora, v případě, že se jeho nástupce rozhodne pro demokratizaci a nebo, když je 

diktátor svržen, nebo se mylně domnívá, že vyhraje demokratické volby. (Huntington 

1991:120-121) 

Huntington při analýze přechodů k demokracii vymezuje čtyři hlavní skupiny: 

zastánce tvrdé linie a reformátory v rámci režimu, mimo režim pak umírněnou 

a radikální opozici. Opoziční postoj k demokracii se velmi často liší. Ti, co podporují 

režim, vždy oponují i demokracii, ale rovněž i oponenti existující diktatury často 

oponují demokracii. Ne zřídka používají demokratickou rétoriku, aby odstranili stávající 

autoritativní režim, ale chtějí ho nahradit další diktaturou. Reformátoři a radikální 

zastánci režimu jsou často rozděleni v názoru na demokratizaci a liberalizaci, ale mají 

stejný zájem spočívající v omezení síly opozičních skupin. Umírnění a radikálové 

v opozici mají naproti tomu společný zájem na pádu existujícího režimu a převzetí 

moci, ale neshodnou se na typu režimu, který má být vytvořen. Reformátoři a umírnění 

mají někdy společný zájem na vytvoření demokracie, ale často je rozděluje názor na to, 

za jakou cenu by k němu mělo dojít a jak by si mezi sebou měli rozdělit moc. Zastánci 

tvrdé linie ve vládě a radikálové v opozici se absolutně liší v názoru, kdo má vládnout, 

ale mají společný zájem v oslabení demokratických skupin v centru a na polarizaci 
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postojů společnosti vůči politice. Postoje, cíle a síla všech těchto skupin se mohou 

postupem času měnit. Pokud demokratizace nepřináší nebezpečí pro lidi, kteří patří 

k liberálním reformátorům nebo radikálům v opozici, i oni ji mohou přijmout. Podobně 

participace na demokratizaci může přivést členy extrémních opozičních skupin 

k umírnění jejich revolučních postojů a demokracii můžou přijmout. Pokud zastánci 

tvrdé linie mají v rámci režimu převahu, je demokratický režim nemožný. Naopak 

demokracie je možná, pokud jsou pro-demokratické síly na obou stranách dominantní. 

Kdyby byly pro-demokratické síly v opozici silné, ale byly slabé ve vládě, 

demokratizace bude záležet na událostech, které ovlivňují vládu a které jsou schopny 

umožnit opozici dostat se k moci. Jestliže jsou pro-demokratické síly v rámci režimu 

silné, ale v opozici nikoliv, demokratizační snaha může být ohrožena možností vzniku 

násilí a odporu zastánců tvrdé linie, což by mohlo vést až k převratu. (Huntington 

1991:122-123) 

  Ve své podstatě, jak říká Huntington, je potenciálně nebezpečná každá skupina, 

která není inkorporována do politického systému. V určitém okamžiku tato skupina 

bude chtít prosazovat své zájmy a aby se jí toto podařilo musí participovat na politice. 

Pokud jí to není umožněno, odcizuje se systému, což buď může přijmout nebo se tomu 

vzbouřit. (Huntington 1968: 276) 

Tři základní vztahy určující demokratizační proces jsou mezi režimem a opozicí, 

mezi reformátory a zastánci tvrdé linie ve vládě a mezi umírněnými a extrémisty 

v opozici. (Huntington 1991:124) 

 

1.2.6 Transformace 
V transformaci má hlavní roli v ukončení své vlastní vlády a v proměně 

v demokracii režim. I když často bývá linie mezi transformací a sjednaným přechodem 

nejasná. 

Klíčový význam v režimu mají vztahy mezi reformátory a zastánci tvrdé linie. 

K transformaci může dojít pouze tehdy, pokud jsou splněny následující tři podmínky: 

reformátoři jsou silnější než zastánci tvrdé linie v režimu, režim je silnější než opozice 

a zároveň umírnění v opozici jsou silnější než radikálové. V průběhu transformace jsou 

umírnění často přibrání do vládnoucí koalice, zatímco radikálové jsou z této vlády 

vyloučeni. 



 

Maďarské povstání 1956 z hlediska transitologické teorie / 33  

 

  

 K tomuto druhu přechodu došlo – podle Huntingtona - v 16 z 35 zemí, které se 

demokratizovaly na konci 80.let.  

 Huntington rozeznává pět hlavních fází transformace. 

1. Objevení se reforem a vůdců v rámci režimu, kteří chtějí demokracii. 

Důvody, proč ji chtějí, se liší a zřídka jsou jasné. Vyčlenil pět kategorií: 

a) Reformátoři shledají, že setrvání u vlády, pokud se nezmění některé parametry 

režimu, je příliš nevýhodné 

b) Reformátoři raději obětují svou moc než život.  

c) Reformátoři věří, že si upevní úřad, když podstoupí např. demokratické volby 

a lidé je zvolí. Toto je téměř vždy mylná představa. 

d) Reformátoři věří, že demokracie přinese jejich zemi prospěch. Zruší se například 

sankce, přijde ekonomická a vojenská pomoc, půjčky od IMF. 

e) Někteří vůdci věří, že demokracie je správná forma vlády. K této situaci došlo 

ve Španělsku, Brazílii, Maďarsku a Turecku. (Huntington 1991:127-129) 

2. Uchopení moci. Demokratičtí reformátoři mohou dokonce získat moc v rámci 

režimu. (Huntington 1991:130) 

3. Úpadek liberalizace. Liberální reformátoři, kteří dočasně zvítězili nad zastánci 

tvrdé linie, bývají často od moci odstaveni. Omezené uvolnění může vzbudit 

naděje, může vést k nestabilitě, což může vyvolat zásah režimu a v jeho rámci 

dojít k nahrazení reformátorů zastánci tvrdé linie. (Huntington 1991:131, 134-

135) 

4. Navrácení legitimity. Pro uchopení moci je důležité podrobit si zastánce tvrdé 

linie ve vládě, získat moc prostřednictvím reforem, které by umožňovaly 

demokracii. Navrácení legitimity má dva efekty. Legitimizuje nový pořádek, 

protože ten je produktem minulého, a zpětně legitimizuje starý pořádek, protože 

právě starý pořádek „vyprodukoval“ ten nový. (Huntington 1991:137-138) 

5. Kooptace opozice. Reformátoři u moci často konzultují demokratizaci s vůdci 

opozice, politickými stranami a hlavními sociálními skupinami. Někdy dojde 

k tichému, jindy ke zřetelnému souhlasu. (Huntington 1991:130-140) 

Pro úspěšný přechod k demokracii navrhuje Huntington určité kroky, které shrnuje 

v takzvaných příručkách demokratizátora 1-5. Rady záleží na typu tranzice. (Všechny 

„příručky“ jsou součástí příloh) 
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1.2.7 Nahrazení 
  Nahrazení (replacement) je proces demokratizace velmi odlišný od 

transformace. Důležité jsou vztahy mezi vládou a opozicí, a mezi umírněnými 

a radikály. Opozice je silnější než režim a umírnění jsou v rámci opozice silnější než 

radikálové. Naruší se tím vazby v opozici a v režimu, což často vede k pádu režimu 

a nastolení demokracie. Reformátoři ve vládě jsou slabí nebo dokonce vůbec neexistují. 

Naopak vládě dominují zastánci tvrdé linie, kteří jsou proti jakýmkoli změnám. 

K demokratizaci tedy dochází, když opozice získá sílu, vláda ji ztrácí, až nakonec 

padne. Bývalá opozice se chopí vlády a nastane často další konflikt mezi někdejšími 

opozičními skupinami o to, jaká bude povaha nové vlády. Tento druh přechodu má tři 

fáze: boj za pád, pád vlády a boj po pádu vlády. (Huntington, 1991:142) 

   

1.2.8 Sjednaný přechod 
  Přechod tímto způsobem je výsledkem kombinované akce mezi vládou 

a opozicí. Ve vládě jsou silnější reformátoři a tato skutečnost jim dovoluje vyjednávat 

o změnách, i když zpočátku bývají neochotni přistoupit na zásadnější změnu režimu. 

K vyjednávání s opozicí je přimějí spíše okolní podmínky než jejich vlastní iniciativa. 

V opozici jsou umírnění silnější než radikálové, ale zároveň nejsou tak silní, aby 

dokázali svrhnout vládu, proto také přistupují k vyjednávání. (Huntington, 1991:151) 

  Při úspěšném sjednaném přechodu obě dominantní skupiny uznají, že ani jedna 

není schopna sama rozhodnout o dalším vývoji v zemi, přičemž k tomuto názoru dospějí 

často až poté, co otestují svou vzájemnou sílu při nějakém střetu. Může dojít i k cyklu 

protestů a demonstrací následovaných represemi, zatýkáním, policejním násilím, 

vyhlášením stanného práva. Často dochází ke stupňování napětí ve vládě mezi 

reformátory a zastánci tvrdé linie. Reformátoři se obávají převzetí moci ze strany 

zastánců tvrdé linie, přílišného odcizení ve vztahu k umírněným v rámci opozice 

a ztráty mezinárodní legitimity. (Huntington, 1991:152)  

  Vůdci obou stran musí být ochotni přijmout riziko, které z vyjednávání plyne, 

musí být schopni ustát tlak, který na ně vyvíjí jejich kolegové. Při sjednaném přechodu 

musí být v opozici umírnění natolik silní, aby mohli přesvědčivě vyjednávat s režimem. 

Téměř vždy některé opoziční skupiny odmítnou s vládou vyjednávat, protože se 

domnívají, že vyjednávání bude mít za výsledek nepříznivé kompromisy a doufají v to, 
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že pokud budou v tlaku pokračovat, dojde ke zhroucení režimu samotného. (Huntington, 

1991:158) 

  Je rovněž třeba, aby si obě strany přiznaly navzájem určitou legitimitu. Opozice 

by měla nejlépe uznat režimu právo na současnou vládu. Vláda by měla přijmout 

opozici jako reprezentanta velmi významné skupiny obyvatelstva. V zájmu umírněných 

i reformátorů je dostat pod kontrolu radikály ve vlastních řadách, což může vyžadovat 

vzájemnou spolupráci. Samotnému vyjednávání mnohdy předchází určité 

„předvyjednávání“, kdy jsou diskutovány podmínky, za kterých jsou obě strany ochotny 

zasednout ke kulatému stolu. Někdy dochází i k přerušení jednání z jedné nebo druhé 

strany, následný vývoj pak může vést k převzetí moci radikály, ať už ve vládě nebo 

v opozici, k jejich profitování z krachu jednání a pádu vůdců, kteří dříve vyjednávání 

vedli. Z uvedeného vyplývá, že umírnění a reformátoři pak mají společný zájem na 

úspěchu jednání, protože by je jinak pravděpodobně čekal stejný osud. (Huntington, 

1991:158-159) 

  Výsledky jednání mohou být zpochybňovány na obou stranách, protože někteří 

mohou ztratit příliš mnoho. Zásadní význam má dohoda na vzájemných garancích, které 

se týkají potrestání za zločiny spáchané během diktatury a příslibu podílu na moci. Při 

typu přechodu, který Huntington označuje jako transformaci, vůdci režimu trestáni 

nebývají, v případě typu „replacement“ naopak téměř vždy. V „transplacementu“ se tato 

skutečnost liší případ od případu, většinou si ale představitelé režimu vyjednají garance 

beztrestnosti. Garance, za kterých ani jedna strana neztratí vše, jsou základním bodem 

vyjednávání. Vzájemná redukce rizik pomáhá ustavit demokracii. (Huntington, 

1991:161) 

 

1.2.9 Ustavení demokracie 
  Při procesu demokratizace hrají kompromisy velikou roli, na druhu přechodu 

závisí, jaké kompromisy to budou a která strana bude muset přijmout ty méně výhodné. 

Je nutno brát na zřetel, že některé národnosti jsou méně, některé více nakloněny 

kompromisům. (Huntington, 1991:171) 

  Vyspělejší společnosti jsou stabilnější a jsou sužovány menší mírou 

vnitrostátního násilí než ty méně vyspělé. Vztah mezi vzdělaností a stabilitou je 

poměrně úzký. (Huntington, 1968:39) 
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  Nabízí se otázka, jak dlouho potrvá konsolidace a vyřešení problémů, které 

s demokratizací souvisí. Huntington určuje tři druhy problémů, které je nutno vyřešit. 

Jedná se o problémy související se samotným přechodem: zavedení demokratického 

volebního systému, modifikaci zákonů vhodných pro demokracii, přeměna 

bezpečnostních služeb (zejména tajné policie), v bývalém systému jedné strany oddělení 

strany a vlády, zavedení plurality stran, rozdělení majetku strany, funkcí, vyřešení trestů 

za zločiny na lidských právech spáchané během režimu a pokud se jednalo o vojenskou 

diktaturu, redukce vlivu armády na politiku a zavedení profesionální vztahů mezi civilní 

a vojenskou složkou. Druhá kategorie jsou problémy, které prezentuje jako kontextuální 

a souvisí s povahou společnosti, její ekonomikou, kulturou a historií. Lze jmenovat 

především inflaci, zahraniční dluh, nízkou míru ekonomického růstu, 

socioekonomickou nerovnováhu, regionální antagonismus, komunální konflikty. 

Vyřešení těchto problémů podmiňuje úspěch či neúspěch konsolidace demokracie. Třetí 

skupinou jsou problémy systémové, které jsou spjaty s fungováním demokracie: 

rozdělení moci ve státě, legislativní proces, legitimita vlády. Tyto problémy řeší i již 

dlouhodobě zavedené demokracie. (Huntington, 1991:209-210) 

  

1.2.10 Konsolidace 
  Pokud se některý z těchto problému nedaří vyřešit, může to vést k tomu, že 

společnost je z nového systému rozčarovaná a často dochází i k tomu, že lidé 

vzpomínají na to lepší, co jim minulý režim přinesl. Tento obraz podává převážná část 

nově vzniklých demokracií. (Huntington 1991: 256-257)  

  Na druhou stranu je ale nutné připustit, že deziluze je prvním krokem ke 

konsolidaci nového režimu (Huntington 1991: 262)  

  Dalším znakem stabilizace demokracie je skutečnost, když jsou vůdci ochotni se 

po neúspěšných volbách vlády vzdát. (Huntington 1991: 267)  

  Konsolidace je zpravidla snadnější, pokud už země v minulosti měla nějakou 

zkušenost s demokracií (viz.tabulka 5.1 v příloze), pokud je země na lepší ekonomické 

úrovni, je-li zde industrializace v pokročilejším stadiu, (viz.tabulka 5.2), je-li společnost 

vzdělanější, také pokud je ve státě přítomen zahraniční vliv (viz.tabulka 5.3) prosazující 

demokracii a pokud je načasování přechodu ovlivněno přechodem v nějaké jiné zemi 

(v souladu s teorií o efektu sněhové koule) (viz.tabulka 5.4), délku a charakter 

konsolidace také ovlivňuje druh přechodu a závažnost kontextuálních problémů. 
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Sjednaný přechod podporuje konsolidaci nejvíce, transformace ihned poté, nahrazení 

a intervence příliš ke konsolidaci nepřispívají. Významnou roli při konsolidaci hraje 

i ustavení demokratických institucí, také to, zda se jedná o parlamentní nebo 

prezidentský systém. Dříve jmenovaný napomáhá konsolidaci lépe, protože redukuje 

možnosti všechno nebo nic, požaduje většinou vytvoření koalice a zaručuje lepší 

rovnováhu mezi hlavou státu a vlády. Povaha stranického systému je rovněž velmi 

důležitá, ale na otázku, zda je lepší bipartismus nebo multipartismus Huntington přímou 

odpověď nepředkládá. (Huntington 1991: 270-276) 

 

 

1.3 Teorie Adama Przeworského 

 
 
  Hlavním tranzitologickým dílem Adama Przeworského je kniha Democracy and 

the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America z roku 

1991.  

Przeworski v této knize vychází z teorie her, kterou používá pro odvození 

obecného modelu zachycujícího několik problémů tranzice. Na rozdíl od Huntingtonovy 

studie, která je pojímána velice obsáhle, je Przeworského odkaz o přechodech 

k demokracii stručný a úzce specifický.  

Svůj hlavní zájem Przeworski zaměřil na problematiku institucionálního vývoje 

a rozdělení zdrojů.  

 Souhrnně řeší následující otázky: 

1. Jaké demokratické instituce přetrvají pravděpodobně nejdéle? 

2. Jaké ekonomické systémy – forma vlastnictví, rozdělení mechanismů a vývojové 

strategie – jsou schopné vyprodukovat pravděpodobně nejvyšší růst při rozdělení 

distribučních statků? 

3. Jaké jsou politické podmínky pro úspěšné fungování ekonomických systémů, tak 

aby docházelo k růstu materiálního zabezpečení pro všechny? 

4. Jaké jsou ekonomické podmínky pro konsolidovanou demokracii, umožňující 

skupinám se organizovat a usilovat o zabezpečení hodnot bez strachu a podle 

pravidel? (Bernhard, 1994:55) 

Podle Przeworského musí stabilní demokracie umožňovat všem organizovaným 

politickým silám možnost soutěže a tyto síly musí mít možnost tuto soutěž vyhrát. 
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 Podmínky soutěže musí být spravedlivé a efektivní. Přičemž podotýká, že 

demokracie není jediný možný výsledek pádu nedemokratického režimu. 

  Pád může být rovněž odvrácen nebo také může vést k nové diktatuře. Dokonce 

ani, když už k ustavení demokracie dojde, není záruka, že bude zachována. Proto tedy 

konsolidovaná demokracie je pouze jedním z výsledků kolapsu autoritativního 

(nedemokratického) režimu. (Przeworski, 1991: 37) 

Tranzici Przeworski chápe jako sérii her. První z těchto her je liberalizace 

autoritářského režimu, další z těchto her je vyproštění z pozůstatků autoritatismu. 

K oběma aspektům se později vrátím.  

Przeworski, jako většina teoretiků demokracie, označuje svobodné volby za 

bezpodmínečně nutné pro skutečnou demokracii, přikládá rovněž podmínku participace 

občanů a různých skupin na politickém procesu.  

Pro Przeworského je tedy centrální otázkou související s přechodem, zda tento 

přechod povede ke konsolidované demokracii, tedy k systému, ve kterém politicky 

relevantní síly podřídí své hodnoty a zájmy nejisté souhře demokratických institucí, 

v době, kdy nikdo nemůže kontrolovat výsledky ex post (následně) a tyto výsledky 

nejsou determinovány ani ex ante (dopředu), záleží tedy na předvídatelných omezeních, 

které se setkají se souhlasem všech těchto relevantních politických sil. (Przeworski, 

1991: 51) 

  Przeworski se zároveň zamýšlí nad aspektem stability demokracie. Pokládá si 

otázku: „Pokud výsledek demokratického procesu odporuje zájmům některých jeho 

aktérů, proč by měli právě tito aktéři tento demokratický proces podporovat, spíše než 

se snažit ho rozvrátit?“ Následně si též odpovídá, že demokratické instituce za určitých 

podmínek nabízí relevantním politickým silám naději na určitou možnost zabezpečení 

jejich zájmů. Tato naděje je dostatečně silná proto, aby je motivovala k podrobení se pro 

ně nepříznivým výsledkům. Rovněž se jim nabízí možnost uspokojit své zájmy 

v budoucnu.“ (Bernhard, 1994:56) 

  Tato skutečnost hraje svou roli rovněž při přechodu k demokracii, kdy mají 

stěžejní úlohu cíle jednotlivých politických sil a struktura konfliktů mezi nimi. Tyto dvě 

veličiny mají následně vliv na výsledek přechodu. Teoreticky je možné, aby došlo k pěti 

různým výsledkům.  

1) Struktura konfliktů je taková, že žádná demokratická instituce nemůže 

přetrvat a politické síly povedou boj za novou diktaturu. Tyto konflikty 

souvisí nejčastěji s rolí náboženství, rasy nebo jazyka. 
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2) Struktura konfliktů je taková, že žádná demokratická instituce nemůže 

přetrvat, přesto však politické síly souhlasí s demokracií jako s přechodným 

řešením konfliktu.  

3) Struktura konfliktů je taková, že demokratické instituce mohou přetrvat, 

pokud budou přijaty, ale určité konfliktní síly bojují za ustavení diktatury. 

K těmto sporům může dojít například, při rozdílných představách o povaze 

následného systému - unitární nebo federální. 

4) Struktura konfliktů je taková, že demokratické instituce mohou přetrvat, 

pokud budou přijaty, ale konfliktní politické síly souhlasí s vytvořením takové 

institucionální základny, která přetrvat nemůže. Dochází k tomu nejčastěji při 

přechodu k demokracii od vojenské diktatury, kdy si režim pro sebe vyjedná 

podmínky, za kterých se demokracie nemůže konsolidovat.  

5) Struktura konfliktů je taková, že demokratické instituce mohou přetrvat, 

pokud budou přijaty a přijaty jsou.  

Przeworski se zaměřuje právě na studii těchto výsledků. Centrem jeho zájmu je také 

proces liberalizace i ukončení diktatury tzv. procesem vyproštění (extrication) nebo 

procesem, kdy se režim sám zhroutí a ustavení demokracie je pouze v rukou pro-

demokratických sil. (Przeworski, 1991: 51-53)  

 

1.3.1 Liberalizace 
V této pasáží se zaměřím na dříve uvedený aspekt liberalizace, jehož studii se 

Przeworski podrobněji věnoval.  

Společným znakem diktatur je, dle Przeworského, že nemohou a ani netolerují 

nezávislé organizace, protože pokud neexistuje jakákoli kolektivní alternativa, jsou 

schopny ovládat individuální postoje ve svůj prospěch a jejich režim je stabilní. Veškeré 

nezávislé organizace proto režim inkorporuje nebo potlačí úplně. Moment, kdy režim 

začne tolerovat nějakou autonomní organizaci ve společnosti, signalizuje jistou trhlinu 

v autoritativním režimu2) a ukazuje společnosti, že při nejmenším určité formy 

autonomní organizace mohou existovat bez toho, aniž by byly zničeny. Představují 

                                                 
2 ) Pod pojmem autoritativní režim myslí Przeworski každou diktaturu, není to autoritářský režim dle       

Linzovy definice. 
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jistou formu liberalizace. Proč ale režim dospěje k takovému kroku? (Przeworski, 1991: 

55) 

  Vysvětlení této otázky nabízí Przeworski dvojí: k liberalizaci mohou pobízet 

impulsy ze zdola, čili ze strany sil stojících mimo režim, nebo naopak seshora, ze strany 

režimu nebo určitých jeho částí. Nezřídka je proces liberalizace iniciován kombinací 

obou těchto možností. (Przeworski, 1991: 56) 

  Przeworski prezentuje svůj názor, že liberalizátoři uvnitř režimu vidí možnost 

aliance s některými silami, které byly do té doby neorganizované a se kterými se mohou 

spojit. Naopak masy vidí štěpení uvnitř režimu, kterého by bylo možné eventuálně 

využít. Otázkou však zůstává, proč režim v takovém případě masovou mobilizaci 

nepotlačí. Odpovědí na tuto otázku by mohl být fakt, že režim je rozdělen mezi 

liberalizátory a zastánce tvrdé linie. Masová mobilizace a štěpení režimu se mohou 

navzájem podporovat. Nezáleží přitom na tom, v jakém pořadí tyto dvě skutečnosti 

vzniknou. Různé může být ale tempo tohoto procesu. Pokud proces liberalizace začne 

ze strany režimu, je zamýšlen jako kontrolované otevření určitého politického prostoru. 

Cílem liberalizace v tomto případě může být uvolnění jistého sociálního pnutí nebo 

posílení pozice liberalizátorů v mocenském bloku při rozšíření sociální základny režimu 

tím, že povolí vznik určitých autonomních organizací, a jejich následným 

inkorporováním do autoritativního systému. (Przeworski, 1991: 57) 

 Liberalizaci, také někdy nazývanou tání, považuje Przeworski ovšem za velmi 

nestabilní. A pokud už k ní jednou dojde, je její výsledek nejistý. Tempo mobilizace 

závisí na tom, o jaký režim se jedná. Autoritativní režim může být založen na lžích, 

strachu nebo ekonomické prosperitě. Režim založený na lžích je nejméně stabilní a ten, 

který je postaven na určité ekonomické prosperitě, je zranitelný především v důsledku 

ekonomické krize. Takový byl Kadárův „gulášový komunismus“v Maďarsku. Protože 

režim neumožňuje nezávislým skupinám podíl na vládě, bývají často jediným 

prostorem, kde se mohou projevit, ulice a protesty mohou přerůstat za jistých podmínek 

i do masového charakteru. Liberalizace je vždy zamýšlena jako proces kontrolovaný 

shora, ale právě výskyt autonomního hnutí představuje důkaz, že liberalizace nemůže 

trvale zůstat v té podobě, jakou jí dají na počátku liberalizátoři. Zároveň masová 

mobilizace podkopává pozici liberalizátorů v režimu. Liberalizátoři pak začnou čelit 

následujícímu dilematu, buď přijmout určitou část alternativních skupin do vlády 

a zbytek potlačit, nebo otevřít celý politický proces vedoucí k demokracii. (Przeworski, 

1991: 58-60) 
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Mnoho autoritativních vůdců věří, že oni mohou uspět, zatímco jiní ne. S touto 

představou jdou však naopak vstříc svému pádu.  

  Przeworski nahlíží situaci z pozice liberalizátorů v momentě, kdy dojde 

k počátku otevírání režimu. Liberalizátoři mohou zůstat na své současné pozici 

v mocenském bloku, čili v alianci se zastánci tvrdé linie a výsledkem je status quo 

(SDIC – status quo dictatorship). Nebo se mohou rozhodnout tolerovat určité autonomní 

organizace mimo režim a režim otevřít. Pokud se organizované síly ve společnosti 

rozhodnou vstoupit do nějaké nové organizační formy vytvořené režimem, například do 

Fronty národní jednoty, a neobjeví se už žádné další autonomní jednotky, výsledkem je 

rozšířená diktatura (BDIC – broadened dictatorship) a liberalizační strategie je úspěšná. 

Naopak pokud se společnost organizuje v jiných formách a rozsahu, než jaké jsou pro 

liberalizátory přijatelné, liberalizátoři čelí volbě toto hnutí potlačit nebo pokračovat 

v tranzici k demokracii. Pokud tyto represe uspějí, je výsledkem zúžená (utužená) 

diktatura (NDIC – narrower dictatorship), ve které jsou liberalizátoři odkázáni na milost 

těm, kteří represe provedli, pokud naopak represe neuspěje, výsledkem je vzpoura. 

(Przeworski, 1991: 61)  

Przeworski zachytil tyto možnosti chování liberalizátorů v následujícím přehledném 

schématu. (Przeworski, 1991: 62) 

 

 

Obrázek 1 - Przeworského schéma liberalizačního modelu, Przeworski, 1991, str. 62 
 
 

K procesu liberalizace může dojít pouze tehdy, pokud jisté skupiny v režimu 

upřednostňují širší diktaturu před statusem quo. Liberalizátoři preferují BDIC před 

SDIC, protože rozšíření základny posiluje režim jako celek a protože skupiny, které 
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vstoupily do režimu, tvoří přirozené spojence pro liberalizátory vůči zastáncům tvrdé 

linie. Vzpoura je nejhorší variantou pro všechny v rámci režimu. (Przeworski, 1991: 62) 

 Przeworski tvrdí, že při procesu přechodu jsou velice důležité informace, které mají 

jednotliví aktéři o postavení svém i ostatních. Přemýšlí o situaci, kdy každý ví vše 

a všichni vědí totéž. Možným výsledkem této hry je status quo nebo BDIC. 

Předpokládejme, že preference liberalizátorů jsou takové: 

BDIC>SDIC>přechod>NDIC>vzpoura. Liberalizátoři vědí, že pokud dojde 

k zorganizování společnosti, budou se muset stát reformátory, kteří budou muset 

přijmout variantu přechod. Reformátoři jsou totiž v Przeworského terminologii 

liberalizátoři, kteří přijali přechod. Totéž ví i společnost. Pokud tedy liberalizátoři 

umožní otevření, dojde k organizaci společnosti. Ale pokud liberalizátoři preferují SDIC 

před přechodem, nikdy k otevření nepřistoupí. Naopak, předpokládejme, že preference 

liberalizátorů jsou BDIC>SDIC>NDIC>přechod>vzpoura. V tomto případě je vysoká 

pravděpodobnost, že liberalizátoři sáhnou k represím. Když liberalizátoři vědí, že 

použijí represe, pokud dojde k zorganizování společnosti a totéž ví i společnost, 

společnost preferuje BDIC před NDIC, protože ví, že by liberalizátoři zvolili represe. 

Pokud liberalizátoři preferují BDIC>SDIC, přistoupí k otevření. Výsledkem je tedy 

BDIC. (Przeworski, 1991: 62) 

 Jak ale může tento proces přerůst v přechod? Przeworski vidí dvě možné cesty, obě 

záleží na něčím mylném předpokladu.  

1) Předpokládejme, že liberalizátoři jsou ve skutečnosti proto-demokratizáři, čili 

jejich preference jsou následující: BDIC>přechod>SDIC>NDIC>vzpoura. 

V tomto případě musí liberalizátoři své preference strategicky skrývat, zvážit, že 

zastánci tvrdé linie by nepřistoupili na liberalizaci, pokud by věděli, že 

liberalizátoři jsou ochotní jít cestou přechodu. Proto tedy, liberalizátoři vystupují 

v tom smyslu, že preferují BDIC>SDIC>NDIC>přechod a zastánci tvrdé linie jim 

věří. Předpokládejme, že rozhodnutí závisí na souhlasu zastánců tvrdé linie. 

Pokud liberalizátoři navrhnou otevření, a zastánci tvrdé linie souhlasí, může hra 

pokračovat, pokud na otevření nepřistoupí, výsledkem je status quo. Pokud 

předpokládáme, že zastánci tvrdé linie preferují NDIC>SDIC a že zastánci tvrdé 

linie věří, že společnost chybně věří, že liberalizátoři jsou ve skutečnosti proto-

demokratizátoři, pak se „hra“ může dále odvíjet takto: pokud budou souhlasit 

s uvolněním, společnost uvěří, že liberalizátoři nesáhnou k represím, 

a zorganizuje se. Liberalizátoři dle mínění zastánců tvrdé linie preferují výsledek 
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předpokládaný jako následek represí. Zastánci tvrdé linie si proto myslí, že 

výsledkem uvolnění bude NDIC. Souhlasí s uvolněním. Ale když se projeví 

skuteční preference liberalizátorů, dojde k přechodu. Toto vysvětlení 

předpokládá, že liberalizátoři vědí vše, vědomě matou zastánce tvrdé linie, 

zatímco vysílají správné signály do společnosti. Společnost i zastánci tvrdé linie 

se musí rozhodnout, zda liberalizátorů budou věřit. (Przeworski, 1991: 63) 

2) Předpokládejme, že preference liberalizátorů jsou BDIC>SDIC>NDIC>přechod> 

vzpoura a pokud se domnívají, že pravděpodobnost úspěchu represí je vysoká, 

výsledkem bude BDIC. Zastánci tvrdé linie v tomto případě nehrají žádnou roli. Je 

také možné, že režim není rozdělen nebo liberalizátoři kontrolují všechny zbraně. 

Liberalizátoři přistoupí k uvolnění, pokud očekávají, že se společnost stane 

součástí režimu. Ale když společnost odhadne, že represe nebude úspěšná a věří, 

že liberalizátoři mají tentýž odhad, pak se v tomto případě společnost zorganizuje. 

Když liberalizátoři zjistí, že společnost pokračuje v organizování, že podcenili 

svůj odhad úspěšné represe, tak dosáhli bodu, ve kterém preferují přechod před 

výsledkem represe. Společnost se následně zmobilizuje a liberalizátorům 

v důsledku toho nezbývá nic jiného než souhlasit s přechodem. 

 

Obě dvě vysvětlení předpokládají, že preference jsou pevné a že aktéři jsou racionální, 

dokonce i pokud jsou špatně informovaní. Przeworski však nabízí ještě další dvě 

vysvětlení, které považuje také za hodnověrné. (Przeworski, 1991: 63-64) 

  Przeworski nabízí jako jedno vysvětlení hledisko sociologické. Společnost se 

krystalizuje, spolu s tím se vůdci stávají známí, osobní kontakty se upevňují 

a liberalizátoři se učí, že opozice nepředstavuje takovou hrozbu, jakou si původně 

mysleli. Druhé vysvětlení je psychologické. Liberalizátoři nemusí být racionální. 

Racionálně přemýšlející aktéři formují své názory založené na informacích, které 

získají, a jednají podle jejich přání dané vírou v tyto informace. Pokud jsou skutečně 

racionální, používají svou znalost informací k utlumení přání. Iracionální aktéři se 

daleko více nechávají ovlivnit vlastním přáním a neberou v potaz nepříznivé informace. 

Przeworski pak předpokládá, že režim nemá žádnou jinou šanci než se otevřít. Nátlak ze 

zahraničí, ekonomický neúspěch může nutit k uvolnění. Liberalizátoři mohou být 

přesvědčeni o tom, že pokud dojde k uvolnění, bude to znamenat úspěch, někdy 

i dokonce dojít k přesvědčení, že mohou vyhrát volby demokratickou cestou. 

(Przeworski, 1991: 64-65) 
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1.3.2 Demokratizace 
Základní problém při přechodu k demokracii vidí Przeworski na dvou frontách: 

mezi oponenty a obránci autoritativního režimu střetávajícími se v boji o demokracii 

a ve vzájemném boji prodemokratických aktérů mezi sebou o získání lepší podmínek 

v potenciální budoucí demokracii. V první fázi chápe boj za demokracii jako soupeření 

společnosti se státem. V této fázi přechodu, dochází tedy ke sjednocení všech účastníků 

proti stávajícímu autoritativnímu režimu. Ale již od počátku je společnost dle 

Przeworského rozdělená, a to hned v několika ohledech, což se odráží i ve skutečnosti, 

že základem demokracie je soutěžení mezi politickými silami s rozdílnými zájmy. Tato 

situace tedy nutně znamená dilema: pro zavedení demokracie se anti-autoritářské síly 

musí sjednotit, ale aby se co nejlépe prosadily v podmínkách demokracie, musí spolu 

soupeřit. Przeworski tedy dochází k závěru, že boj za demokracii se odehrává vždy na 

dvou frontách: proti autoritativnímu režimu za demokracii a proti ostatním spojencům 

za lepší příležitost v podmínkách demokracie.  

  Důležité jsou pro Przeworského především dva aspekty demokratizace: 

vyproštění z autoritářského režimu a ustavení demokracie. Průběh těchto dvou procesů 

do velké míry ovlivňují političtí aktéři, kteří kontrolují prostředky represe a velice často 

také armáda. Pokud armáda režim brání, demokratizaci dominuje proces vyproštění. 

Pokud je armáda podřízena civilní politické složce, není proces demokratizace 

vyproštěním tolik zapotřebí, protože demokratické síly jsou v takovém případě silnější. 

(Przeworski, 1991: 67) 

 

1.3.2.1 Vyproštění (extrication) 
 Przeworski rozlišuje v celém procesu demokratizace čtyři politické aktéry: 

Zastánce tvrdé linie a reformátory (kteří mohou, ale nemusí být zároveň zpočátku 

i liberalizátory) uvnitř autoritativního bloku a umírněné a radikály v opozici. Zastánci 

tvrdé linie jsou nejčastěji členy represivních složek v rámci autoritativního bloku: 

armáda, policie, byrokracie. Reformátoři se rekrutují z řad politiků. Umírnění 

a radikálové nemusí nutně reprezentovat jiné zájmy. Je možné, že se liší pouze v ochotě 

riskovat. Umírnění mohou být ti, kteří se obávají zastánců tvrdé linie, ale nemusí to být 

ti, kteří mají méně radikální cíle. (Przeworski, 1991: 68) 

  Przeworski uvádí, že vyproštění vyplývá z porozumění mezi reformátory 

a umírněnými. Je možné ho dosáhnout, pouze pokud byla dosažena dohoda mezi 
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reformátory a umírněnými o ustavení institucí, v jejichž rámci budou mít síly, které 

aktéři představují, zaručenou významnou politickou účast v demokratickém systému, 

také pouze pokud reformátoři mohou zajistit souhlas zastánců tvrdé linie nebo je 

neutralizovat a pokud umírnění kontrolují radikály. Posledně dvě jmenované podmínky 

jsou nejdůležitější. V případě, že ozbrojené složky kontrolují proces vyproštění, musí 

být pro reformy, nebo musí spolupracovat či přinejmenším být pasivní. Reformátoři 

jsou přijatelní pro umírněné k vyjednávání, pouze pokud mají pod kontrolou právě tyto 

ozbrojené složky. Umírnění nemají žádný politický význam, pokud neovládají radikály. 

Umírnění musí při jednání s režimem prosazovat podmínky, které jsou přijatelné pro 

radikály, pokud jim je nemohou sami zaručit, reformátoři musí ponechat ještě dost síly 

v rukou represivního aparátu, aby jím mohli být tito radikálové kontrolováni. Na jedné 

straně umírnění a radikálové musí být schopni tlačit na reformátory, na druhé straně se 

umírnění bojí, že radikálové nebudou souhlasit s řešením, které vypracují spolu 

s reformátory. (Przeworski, 1991: 68-69) 

  Przeworski se také zabývá otázkou postoje jednotlivých aktérů a dochází v rámci 

této studie k následujícím výsledkům. Reformátoři čelí strategické volbě zůstat v rámci 

autoritářské aliance se zastánci tvrdé linie, nebo se snažit vytvořit demokratickou alianci 

s umírněnými. Umírnění se naopak mohou snažit zničit politické síly organizované 

v autoritářském režimu nebo se mohou snažit vyjednávat s reformátory a zajistit si tak 

určité postavení. (Przeworski, 1991: 69) 

  Jestliže se reformátoři spojí se zastánci tvrdé linie a umírnění s radikály, dojde 

ke zformování dvou proti sobě stojících táborů, které spolu budou soupeřit. Jestliže se 

spojí reformátoři s umírněnými a umírnění s reformátory, výsledkem bude demokracie 

s garancemi. Pokud se spojí umírnění s radikály a reformátoři s umírněnými, 

reformátoři akceptují demokracii bez garancí, která nejčastěji vyplyne z radikálně-

umírněné koalice. Když se reformátoři spojí se zastánci tvrdé linie a umírnění 

s reformátory, umírnění akceptují liberalizaci. Pokud reformátoři mají dominantní 

postavení, spojí se často se zastánci tvrdé linie. V případě, že umírnění se spojí 

s radikály a tato opozice je poražena, autoritářský blok zůstává nedotčený. Taková 

situace je pro reformátory výhodnější než demokracie vytvořená koalicí umírněných 

a radikálů, jež by jim neposkytla žádné garance. Pokud umírnění usilují o spojenectví 

s reformátory, dochází se k určitým ústupkům, což je ke škodě zastánců tvrdé linie. 

Reformátoři mají výhodnější pozici při obraně režimu v alianci se zastánci tvrdé linie. 

(Przeworski, 1991:70) 
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 Reformátoři budou spíše spolupracovat na přechodu, pokud mají předem 

vyjednané garance, které jim poskytne nový režim. Pokud jsou reformátoři dostatečně 

silní, aby se nemuseli spoléhat na zastánce tvrdé linie, mohou preferovat demokracii 

s garancemi spíše než jiné alternativy. Záleží rovněž na tom, zda převahu v opozici mají 

umírnění. Pokud umírnění jsou pro garance, reformátoři zvolí demokracii, ale jestliže se 

umírnění spojí s radikály, reformátoři prohrají. A umírnění preferují v tomto případě 

demokracii bez garancí. Je tedy důležité pro reformátory, aby věděli, zda se umírnění 

spojí s radikály nebo s nimi, což ale předem s jistotou nikdy vědět nemohou. 

(Przeworski, 1991:71)  

  Przeworski tvrdí, že pokud se reformátoři rozhodnou spojit se s umírněnými, již 

se nelze vrátit ke statusu quo. Kdyby se chtěli vrátit na původní pozice, přiznali by 

neúspěch procesu uvolňování a navíc by narazili na hněv zastánců tvrdé linie. 

Reformátoři, kteří se rozhodli vrátit zpět, téměř vždy politicky skončili. (Przeworski, 

1991:72) 

  Demokracie je dle Przeworského stabilní, pokud radikálové přijmou demokracii 

s garancemi pro členy bývalého režimu nebo pokud umírnění přijmou ochranu ze strany 

ozbrojené složky. Radikálové mohou přestat zastávat radikální postoj, pokud uznají, že 

by jim mohly podmínky vyjednané mezi reformátory a umírněnými přinášet jistý užitek. 

Navíc své radikální názory mohou zmírnit, pokud je vyjednána určitá institucionální 

základna, v jejímž rámci je mohou prosazovat. (Przeworski, 1991:73) 

  Jestliže radikálové odmítnou vstoupit do institucí, jejichž vznik vyjednali 

umírnění a reformátoři, umírnění budou preferovat spíše demokracii s garancemi pro 

reformátory před aliancí s radikály. Často se v tomto případě stává, že určité sektory 

spojené s autoritativním režimem, budou nadále využívat ochrany ze strany ozbrojených 

sil. V tomto případě vznikne demokracie, ve které bude existovat armáda bez civilní 

kontroly a která bude dohlížet na průběh demokratizačního procesu. (Przeworski, 

1991:74) 
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Obrázek 2 - Strategie potenciálního spojenectví během přechodu, Bernhard, 1994 str. 64 

 
Strukturu možných přínosů pro reformátory a umírněné přehledně zobrazil Michael 

Bernhard v jeho již zmiňované studii Riding the next wave: Recent books on 

democratization na straně 65.  

 

Obrázek 3 - Struktura přínosů pro reformátory a umírněné, Bernhard, 1994 str. 65 
 

  Przeworski uvádí, že hrozba vojenské intervence permanentně omezuje celý 

tento politický proces a eventuální vojenská reakce je možnost, kterou je nutno brát 

v potaz v nově vzniklé demokracii. (Przeworski, 1991:75) 

  Je názorem Przeworského, že umírnění se obávají, že jakýkoli pokus nastolit 

civilní kontrolu nad ozbrojenými silami může vyvolat pokus tento proces zvrátit, čili 

může dojít k vojenské intervenci. Strategický předpoklad bývá následující: 

pravděpodobnost okamžitého převratu po pokusu ustavit civilní kontrolu je vyšší, pokud 
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je armáda ponechána nějaký čas samostatná a pokud je již civilní kontrola postupně 

ustavena, pravděpodobnost vojenské intervence se sníží. (Przeworski, 1991:75) 

  Przeworski vyjmenovává také důvody, pro které demokratičtí politici nechtějí 

silné postavení armády, která dohlíží na přechod, odstranit. První z nich je, že se obávají 

radikálů. Druhý je, že v zemích s dlouhou tradicí vojenské intervence chybí 

institucionální modely, skrz které by mohla být armáda kontrolována. V těchto zemích 

bývá armáda zodpovědná přímo prezidentu. Velice důležitou roli hraje také 

nacionalismus, kdy se prezident bojí ohrozit schopnost národa bránit sám sebe. 

(Przeworski, 1991:77) 

  Przeworski shrnuje, že strategie pro vyproštění jsou různé. Síly usilující 

o demokracii musí plánovat dopředu (ex ante) a musí být odhodlané ex post hájit to, co 

vyjednaly s režimem. Ale rozhodnutí učiněná ex ante vytváří podmínky, které je později 

těžko možné vzít zpět, protože chrání postavení sil spjatých se starým režimem. Přesto 

nejsou podmínky přechodu vyjednané se starým režimem nezvratně dané. Základním 

znakem demokracie je, že nic není dáno definitivně. Suverenita spočívá na občanech 

a jsou to právě oni, kdo může tyto podmínky zpochybnit. Přechod způsobem vyproštění 

znamená pro demokratické síly impuls k odstranění garance, jež byla zanechána jako 

autoritářské dědictví. Tento způsob přechodu napomáhá institucionální nestabilitě. 

(Przeworski, 1991:79) 

 

1.3.2.2 Vznik ústav při přechodu 
Przeworski uvádí, že demokracie bude ustavena, pokud konfliktní politické síly 

souhlasí s institucionálním rámcem, který umožňuje jisté uvolnění, i když jen třeba 

omezené a když tento rámec vytvoří určitou dlouhodobější shodu. (Przeworski, 

1991:79) 

  Všechny přechody k demokracii jsou dle Przeworského vyjednané, některé se 

zástupci starého režimu, jiné pouze mezi pro-demokratickými silami, které vypracují 

nový systém. Toto vyjednávání není nezbytné proto, aby došlo k pádu autoritativního 

režimu, ale proto, aby byly ustaveny demokratické instituce. Demokracie nemůže být 

nadiktována, ale vzniká právě z vyjednávání.  

  Model tohoto vyjednávání určuje Przeworski jako následující. Konfliktní body 

se týkají otázky institucí. Každý politický aktér preferuje jistý institucionální rámec, 

který nejlépe odpovídá jeho hodnotám a zájmům. Záleží na vzájemném vztahu těchto 
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aktérů, včetně jejich schopnosti využít jednotlivých řešeních v otázce nástupnictví 

a nastavení demokratických pravidel. (Przeworski, 1991:80) 

  Souhrnně lze dle Przeworského říci, že odlišný demokratický institucionální 

rámec se vytváří v závislosti na podmínkách, ve kterých vzniká.  

  Skupinu konfliktů ohledně struktury demokratických institucí podle 

Przeworského vystihují tři základní problémy: podstata (substance) versus procedura, 

shoda versus soupeření, většinový versus poměrný systém. Kterého rozhodnutí může 

být dosaženo dohodou a o které se musí soupeřit? Mají některé instituce jako například 

ústavní soud, armáda, hlava státu zůstat jako arbitr nad soutěživým procesem, nebo mají 

být subjektem periodického volebního výsledku? Má sama společnost postupovat tak, 

aby předešla dalším přechodům? Toto jsou základní institucionální otázky, které 

Przeworski předkládá. 

  Dosáhnout shody v jejich řešení je podle jeho názoru často velmi problematické, 

protože mají později vliv na systém přerozdělování zdrojů. Jedná se o zdroje 

ekonomické, politické, ideologické, což v konečném důsledku limituje možnosti 

uspokojování zájmů jednotlivých politických aktérů. (Przeworski, 1991:81) 

  Nejpodstatnější jsou pro Przeworského dvě podmínky: zda je znám vztah mezi 

silami všem účastníkům, v případě že byl již přijat institucionální rámec a pokud je 

znám, zda je tento vztah rozdílný nebo vyrovnaný. Tyto podmínky určují, jaký druh 

institucí bude přijat a zda tyto instituce budou stabilní. Následně se objevují tři 

hypotézy: Jestliže vztah sil je znám ex ante jako nevyrovnaný, nově vzniklé instituce 

tento vztah budou odrážet a jsou stabilní pouze do té doby, dokud tento vztah trvá. 

Jestliže je vztah sil znám ex ante jako rovnocenný, souhlasu s institucemi nemusí být 

dosaženo, následně může dojít k několika výsledkům, přičemž jedním z nich může být 

občanská válka, dalším je možnost ustavení určité instituce pouze na dočasnou dobu 

s ohledem na to, že chaos je nejhorším výsledkem pro všechny strany. Jestliže vztah sil 

je ex ante neznámý (například po dlouhotrvající diktatuře), instituce budou zahrnovat 

rozsáhlé prvky kontroly a rovnováha bude trvat v závislosti na jednotlivých 

podmínkách. V tomto případě je velice důležité načasování ustavení jednotlivých 

institucí, zda jsou ustaveny po a nebo před volbami. Výsledek voleb ukáže, jaký je ve 

skutečnosti poměr sil. Pokud jsou instituce ustaveny již před volbami, je větší 

pravděpodobnost, že budou stabilní po delší dobu. Instituce, přijaté jako dočasné řešení 

do doby než bude znám poměr sil, jsou vyvážené, ale není pravděpodobné, že budou 
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trvat dlouho. Instituce, které dovršily přechod, mají tak dlouhé trvání jako podmínky, za 

kterých vznikly. (Przeworski, 1991:81-88) 

 

1.3.2.3 Spory 
Przeworski upozorňuje, že je třeba rozlišovat mezi demokratizací státu 

a demokratizací režimu. První z těchto procesů se týká institucí, druhý vztahů mezi 

státními institucemi a občanskou společností. Všichni aktéři, kteří se účastní boje za 

demokracii, musí zvážit své budoucí postavení v ní. Musí zůstat sjednoceni v postoji 

proti diktatuře, ale zároveň se později musí rozdělit a hájit své vlastní zájmy. Pokud by 

se rozdělili příliš brzy, mohli by tím napomoci diktatuře. Pokud by se naopak 

nerozdělili, nový režim by připomínal ten předchozí, protože by nebyl reprezentativní 

a soutěživý. (Przeworski, 1991:89) 

  Dále Przeworski řeší problém opozice, do jaké míry by měla být opoziční 

a jakých opozičních prostředků by měla používat., protože pokud je příliš slabá nebo 

silná, představuje to problém.  

  Při přechodu k demokracii je důležité ochránit demokratické instituce již od 

jejich vzniku, pro tento účel je vhodné zamezit sporům, což lze dle Przeworského udělat 

například pomocí různých smluv mezi jednotlivými aktéry.  

 

1.3.3 Shrnutí 
Przeworski uvádí za prvé, že když režim vyjednává o podmínkách, za kterých se 

vzdá moci, nelze přesně určit jednu konkrétní strategii, kterou by měli reformátoři 

zvolit. Vyžaduje právě kompromis ex ante a usnesení ex post. Při přechodu způsobem 

vyproštění je nejdůležitější, aby bývalý režim přestal ovládat státní instituce, především 

armádu. Přechody jsou zpravidla problematičtější a delší, pokud jsou výsledkem 

vyjednávání s předchozím režimem. A kdekoli ozbrojené složky zůstanou nezávislé na 

civilní kontrole, je vojenská otázka pro demokratické instituce permanentním zdrojem 

nestability.  

  Za druhé je dle Przeworského zřejmé, že výběr demokratických institucí byl 

z velké části náhodný, ovlivněný hlavně přáním ukončit konflikty tak rychle, jak jen to 

bude možné. Tvrdí, že tuto domněnku potvrzují případy dosud posledních přechodů. 

A uvádí, že instituce přijaté jako dočasné řešení jsou důkazem pro toto tvrzení. Nové 
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demokracie jsou náchylné k prodlužování konfliktů týkajících se ustavení základních 

institucí. (Przeworski,1991:94) 

  Przeworski upozorňuje, že je nutné, nechat se oklamat demokratickou rétorikou 

některých aktérů, kteří se úspěšně připojili k opozici vůči jednotlivým autoritářským 

režimům. Ne všechna anti-autoritářské hnutí jsou totiž pro-demokratická, pro některé 

z nich je demokracie pouhým krokem ke zničení jejich autoritářských oponentů 

a rovněž i spojenců v boji proti autoritativnímu režimu. Hledání konsenzu je často 

pouze zástěrka kryjící pokus o další autoritářský režim. Pro mnohé aktéry demokracie 

představuje chaos. 

  Demokracie je dle Przeworského jediný systém, kde jsou konflikty řešeny bez 

zabíjení a násilí, zároveň je to i systém, ve kterém existují rozdíly, konflikty, vítězové 

a poražení. Konflikty nejsou pouze v autoritářském režimu. Dále tvrdí, že žádná země, 

kde získá strana ve volbách více než 60 procent hlasů dvakrát za sebou, není 

demokratická.  

 Je jasné, že udržení demokracie bude záležet i na výkonu ekonomiky. A pokud 

je v zemi ekonomická krize, ke stabilizaci demokracie to nepřispívá. 

(Przeworski,1991:94-95) 

Przeworski obohatil politickou vědu o velice významnou teorii o přechodech. 

Pokud ji chceme aplikovat na dynamiku jednotlivých případů přechodu, je nutné 

pochopit strukturu preferencí všech individuálních aktérů. Przeworski neukazuje na své 

teorii her nějaký určitý vzor, na jehož základě by bylo možné dojít k vyproštění 

a následné demokracii. Naopak každý, kdo používá jeho metodu, musí studovat 

dostatečně podrobně všechny aspekty provázející demokratický proces, aby byl schopen 

nalézt nějaký jeho nejpravděpodobnější výsledek. Přestože při teorii her, kterou 

Przeworski načrtl, zachovává stále stejné předpoklady o preferencích jednotlivých 

aktérů, je tato teorie velmi flexibilní, což znamená, že nedochází pokaždé k nějakému 

stejnému mechanickému výsledku. A právě tento fakt je jeho největším přínosem. 

(Bernhard, 1994:68) 
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2. Revoluční rok 1956 v Maďarsku a události k němu 
vedoucí z hlediska transitologie 

 

2.1 Režim v Maďarsku do roku 1956 

 

2.1.1 Nástup komunismu v Maďarsku k moci a jeho vliv na 
společnost a stát 

Po rozpadu Rakouska-Uherska 1918 nově vzniklé Maďarsko ztratilo skoro dvě 

třetiny své původní rozlohy, což v meziválečné době určovalo jeho vztahy k sousedním 

zemím s maďarskými menšinami. Za druhé světové války se Maďarsko pod vedením 

Miklóse Horthyho orientovalo na stranu Německa. Jako německý spojenec získalo 

Maďarsko část dnešního jižního Slovenska a Sedmihradsko. V polovině října 1944 se 

Miklós Horthy rozhodl dát na stranu spojenců. Pokus mu však nevyšel. Nacisté ho 

uvěznili a do čela vlády postavili nového vůdce maďarských fašistů Ference Szálasiho. 

V této době už byla před branami Budapešti Rudá armáda. Podle Hitlera byla Budapešť 

poslední překážka jak Rudou armádu zastavit před příchodem do Vídně a celého 

Německa. Hitler tedy nakázal bránit Budapešť do posledního muže. Pro Sovětský Svaz 

bylo dobytí Budapešti symbolem prestiže a nárok na Maďarsko při poválečném 

rozdělování Evropy. 

  Po skončení druhé světové války sovětská armáda okupovala celé území 

Maďarska a kvůli této skutečnosti mohl Sovětský svaz snáze prosazovat své politické 

záměry s touto zemí. Maďarsko se začalo postupně měnit v komunistický satelitní stát 

podřízený vlivu Moskvy. Stalin využíval pomoci maďarských komunistů, jejichž moc 

se díky jeho přízni a přítomnosti armády od konce války stále zvětšovala. V Maďarsku 

existovala komunistická strana pod názvem Maďarská strana pracujících (MDP).  

Do voleb v roce v listopadu 1945 se komunistické straně podařilo díky zcela 

nevybíravému náboru vybudovat masovou stranu s půl milionem členů. Do strany 

vstupovali dělníci a drobní rolníci z přesvědčení, intelektuálové z idealismu, veřejní 

zaměstnanci ze strachu a z oportunismu, zdecimovaní Židé z vděčnosti za osvobození 

a v naději, že se strana stane jejich novým domovem, lumpen-proletariát v ní hledal 

štěstí, zatímco příslušníkům Šípových křížů byla slíbena beztrestnost, vymění-li svou 

zelenou legitimaci na rudou. (Kontler, 2001:362) 
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  Na všech úrovních správy probíhaly personální čistky, došlo na zrušení 

četnictva, jehož úkoly převzala reorganizovaná a posílená policie. Obě tyto akce 

probíhaly pod dohledem komunisty ovládaného ministerstva vnitra.  

  Prozatímní vláda, fungující do voleb roku 1945, ještě stihla zavést pozemkovou 

reformu, když všechny koaliční strany souhlasily tím, že je nutné zlikvidovat systém 

šlechtických velkostatků. Tento projekt Rolnické strany (s níž souhlasily obě dělnické 

strany) se zdál malorolníkům příliš radikální, nicméně nejvyšší představitel sovětské 

armády v Maďarsku Vorošilov, který chtěl zabránit průtahům, a s ohledem na rostoucí 

neklid venkovské chudiny, 17.března 1945 bez další diskuze jednoduše nařídil. Toto 

opatření se týkalo osmi miliónů akrů půdy, 35% zemědělské půdy v zemi. (Kontler, 

2001:363) 

  Pozemková reforma měla dalekosáhlé sociální, hospodářské a také politické 

důsledky. Spolu s drastickou redukcí tažných zvířat, strojů a náčiní, jejichž znovudělení 

bylo rovněž problematické, vedly záhy k hospodářskému chaosu a k zásobovacím 

obtížím. (Kontler, 2001:363) 

Velkou roli při převzetí moci komunisty sehrála přítomnost jeden a půl 

miliónové sovětské armády po druhé světové válce v Maďarsku. Toto tvrzení dokazuje 

i fakt, že již v roce 1945 její nejvyšší představitel Vorošilov odmítl povolit vítězi voleb 

Nezávislé malorolnické straně sestavit vládu. Tato strana měla 57% hlasů, naproti tomu 

komunistická strana v Maďarsku získala v těchto volbách jen 17%. Malorolníci, kteří se 

chtěli vyhnout konfrontaci s komunisty, ustoupili Vorošilovi, jenž dal jasně najevo, že 

jedinou pro Sověty přijatelnou formou vlády je velká koalice, v níž si komunisté podrží 

své dřívější zisky (mimo jiné ministerstvo vnitra a řízení policie). Vorošilov tedy ustavil 

vládu, ve které významné pozice zastávali komunističtí ministři.  

  Přestože komunistická strana měla nejdříve přibližně pouze 3000 členů koncem 

roku 1944, komunisté díky těmto výhodám postupně zcela ovládli politickou scénu.  

V příštích dvou letech si komunisté zajistili podporu ministrů ze sociálně 

demokratické a Rolnické strany. Svého postavení využívali velmi takticky a bezohledně 

proti malorolnické většině, která váhala nastoupit tvrdý kurz proti Sověty 

podporovaným levicovým seskupením. Zejména poté, co 5.března 1946 vytvořili 

komunisté, sociální demokraté a národní rolnická strana tzv. Levicový blok, který 

představoval opozici ve vládě vůči malorolníkům a jenž kladl důraz na zostření třídního 

boje a pokračování sociální revoluce. (Kontler, 2001:365) 
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  Levicový blok organizoval nátlakové akce na vládu, z nichž nejvýraznější byla 

v Budapešti březnu 1946, při které se dav dožadoval vyhnání „reakcionářů“ z vlády. 

Malorolnická strana v reakci na to vyloučila ze svých řad 12 „reakčních poslanců“, čímž 

samozřejmě oslabila své pozice. Vyloučení poslanci založili Maďarskou stranu 

svobody.  

Terčem dalšího vykonstruovaného obvinění v procesu „maďarského bratrstva“ 

byl Béla Kovács, tajemník malorolnické strany. Když ho parlament odmítl zbavit 

poslanecké imunity, byl sovětskými orgány unesen do SSSR. Následně malorolnickou 

stranu opustilo padesát poslanců a pod vedením Zoltána Pfeiffera založili Stranu 

nezávislosti. Došlo tak k atomizaci stranického systému a malorolnická strana tak 

definitivně ztratila většinu v Národním shromáždění. Ferenc Nagy uprchl do zahraničí 

a v čele vlády ho vystřídal Lajos Dinnyés, malorolník ochotný komunikovat 

s komunisty. (Kontler, 2001:367-368) 

  Tato metoda latentní likvidace nejsilnější vládní strany je nazývána „salámovou 

metodou“. 

  V srpnu roku 1947 se konaly volby do Národního shromáždění, v nichž 

komunisté upřeli volební právo asi půl milionu osob pod záminkou jejich politické 

nespolehlivosti. Aby si ještě více pojistili vítězství, dopouštěli se volebních machinací, 

nicméně se jim ani tak nepodařilo získat více než 22% hlasů. Ani s ostatními stranami 

Levicového bloku nezískali absolutní většinu. Malorolníci získali 15% hlasů. Maďarská 

strana svobody se rozpadla ještě před volbami. (Kontler, 2001:369) 

  V říjnu 1947 byla Strana nezávislosti obviněna z volebních machinací a její 

poslanci přišli o své mandáty. Demokratická strana upadla do nečinnosti. Roku 1948 

rezignoval prezident Zoltán Tildy a v červenci téhož roku byl vzat do vazby. Nahradil 

ho Arpád Szakasitz. Dne 12. června 1948 došlo k fúzi Komunistické strany a Sociální 

demokracie, vznikla tak Maďarská strana pracujících (MDP – Magyar Dolgozók 

Pártja). V čele této strany formálně stál prezident Szakasitz, ale faktickou mocí 

disponoval Matyás Rákosi jako generální tajemník a jeho zástupci. 

  1.února 1949 byla pod jménem Maďarská lidová fronta nezávislost obnovena 

Maďarská národní fronta nezávislosti, následkem její existence byly zlikvidovány 

poslední zbytky stranického systému. Ostatních strany se v ní sdružily s Maďarskou 

stranou pracujících (MDP) a zavázali se respektovat rozhodnutí její národní rady. Ti, 

kdo zastávali jiný názor, byli označeni za nepřátele maďarského národa. 
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  Členské organizace Lidové fronty souhlasily s vytvořením jednotné kandidátky 

pro všeobecné volby, které se konaly po vytvoření místních organizací, 15. května 1949. 

96% voličů hlasovalo pro kandidáty Lidové fronty, z nichž 71% bylo členy MDP. 

  Politické strany byly buď zakázány, nebo samy ukončily svou činnost. Souběžně 

s tím probíhalo i zatýkání dalších politických nekomunistických vůdců. Roku 1949 byla 

přijata nová ústava po vzoru ústavy Sovětského svazu z roku 1936.  

  Z uvedeného vyplývá, že komunistická strana již před úplným převzetím moci 

používala metod neslučitelných s demokratickými principy.  

  Důsledkem těchto postupů byla situace, kdy neexistovaly žádné nezávislé 

subjekty, které by se mohly ucházet o přízeň voličů a veškeré povolené společenské 

i politické organizace, měly pouze vyvolávat zdání plurality. Vedoucí úloha 

komunistické strany byla přímo ústavně zakotvena. Volby neplnily funkci zvolení vlády 

občany, přestože se snažily zachovávat alespoň představu, že jsou tajné, svobodné 

a rovné. Neexistovala tedy ani možnost alternace u moci a nedalo se mluvit o možnosti 

volební konkurence. 

  Byla zavedena cenzura, s čímž souvisí fakt, že nebyla umožněna svoboda 

projevu. Bylo zahájeno umlčování nekomunistického tisku a komunisté slavili zřejmě 

největší úspěch v boji proti svému nejnebezpečnějšímu nepříteli, katolické církvi, když 

církevním školám vnutili státní dozor. (Kontler, 2001:372) 

Také docházelo k politickým perzekucím, které byly primárně zaměřeny na síly, 

které komunisté považovali za nepřátele. Proběhlo i několik procesů, z nichž některé je 

možné označit za represe zaměřené vůči samotným komunistům. Nejznámější z nich je 

politický proces s Lászlo Rajkem, jenž inicioval Matyás Rákosi, který zastával funkci 

předsedy vlády a prvního tajemníka MDP. Shodou okolností to právě byl Laszlo Rajk, 

který ve funkci ministra vnitra celou procesovou a represivní mašinérii vybudoval. 

Roku 1948 byl zestátněn téměř celý průmyslový sektor a banky. V létě roku 

1948 komunisté opustili dřívější metodu postupného znárodňování a přistoupili 

k urychlení celého procesu, jenž měl být završen v několika následujících letech. 

(Kontler, 2001:372) 

  Zahraničně hospodářské vztahy se plně zaměřily na Sovětský svaz, tento proces 

byl završen podpisem smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi Maďarskem 

a Sovětským svazem ze dne 18. února 1948 a založením Rady vzájemné hospodářské 

pomoci (RVHP) 20. ledna 1949. Ekonomika byla řízená. Tříletý ekonomický plán, 
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jehož úkolem bylo dokončit poválečnou obnovu země (tj. dosáhnout předválečné 

úrovně výroby), byl splněn již v předstihu, koncem roku 1949. (Kontler, 2001:372-373) 

Přistoupilo se rovněž k projektu sociální nivelizace s cílem v podobě komunistického 

ideálu beztřídní společnosti. 

  Pro úplné pochopení podstaty fungování komunistického režimu v Maďarsku je 

nutné brát v potaz rovněž politickou situaci v Sovětském svazu, protože Ústřední výbor 

Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV KSSS) naprosto rozhodujícím způsobem 

rozhodoval o směru politiky komunistických stran v jednotlivých satelitních zemích. 

Proto ve své analýze budu prezentovat i události v SSSR, které měly zásadní vliv na 

politické dění v Maďarsku.  

 

2.1.2 Identifikace opozice a režimu do roku 1953 
  Po svém nástupu k moci se komunistická strana postupně vypořádala s velkou 

částí své opozice, kterou je možné původně identifikovat v různých politických 

stranách.  

  Po úplném převzetí moci neexistovala opozice v pravém slova smyslu, protože 

všechny ostatní strany buď samy ukončily svou činnost, nebo byly zrušeny. 

Neexistovaly žádné nezávislé subjekty. Potenciální opozice buď emigrovala, byla 

zavřena v komunistických věznicích, či deportována do Sovětského svazu. 

V této době se v čele maďarské komunistické strany stáli nejmocnější političtí 

funkcionáři: první tajemník strany – Matyás Rákosi, dále Erno Gerö (s odpovědností za 

ekonomiku), Mihály Farkas (obrana a bezpečnost) a József Révai (kultura a ideologie). 

Všichni čtyři patřili do skupiny tzv. muskovitů, tedy funkcionářů, kteří se vyprofilovali 

během dlouholetého pobytu v Moskvě.  

  Okolo těchto čtyř osobností se pohybovala vrstva funkcionářů, z nichž se někteří 

stali členy strany poměrně pozdě. Byli to často mladí lidé, mnohdy málo vzdělaní, ale 

s poměrně velkými ambicemi. Moc, kterou tito funkcionáři disponovali, byla přímo 

odvozena od vůle Moskvy, stejně tak jako moc jejich nadřízených – moskovitů. (Zinner, 

1959:16) 

V komunistické straně se také angažovali tzv. domácí komunisté, kteří se 

vyprofilovali na vnitřní politické scéně a často dostávali do konfliktu právě 

s „moskovity“. 
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  Faktem zůstává, že do roku 1953 byl režim v podstatě bez výrazné vnitřní 

opozice, již by představovali funkcionáři, kteří by měli významnější postavení ve straně 

a měli by zároveň podstatným způsobem odlišný názor na fungování režimu.  

  Z uvedeného vyplývá, že do Stalinovy smrti nelze v Maďarsku hovořit o opozici 

mimo režim a ani o reformátorech uvnitř něj. 

2.1.3 Počáteční problémy 
Maďarský komunistický systém prožíval první známky krize již v létě roku 1952 

v důsledku pětiletého hospodářského plánu. Ten musel být revidován už v roce 1951, 

poté co ekonomika začala vykazovat znaky začínající nestability. Přestože se tyto 

signály znatelně projevily již v roce 1952, ke skutečné krizi došlo o rok později, na 

začátku jara 1953 a bylo nutné ji určitým způsobem řešit. (Rainer, 2003a, Maďarský 

institut 1956) 

Problémy byly především s nedostatkem obilí, ale recesi vykazovaly i ostatní 

sektory ekonomiky. Generální tajemník Matyás Rákosi hledal po Stalinově vzoru 

někoho, koho by mohl za tento stav potrestat. Došlo k odstranění několika osob 

z vedoucích funkcí v řadách Státní bezpečnosti (AVH – Államvédelmi Hatoság) a také 

z nejužšího okruhu vedení komunistické strany v Maďarsku. Všichni takto postižení 

byli židovského původu. Antisemitské čistky měly svůj původ v samotném SSSR. Tyto 

události byly přerušeny Stalinovou smrtí 5. března 1953. (Rainer, 2002:3) 

 

2.1.4 Vliv KSSS na situaci v Maďarsku po Stalinově smrti 
Komunistické špičky v SSSR prožívaly po Stalinově smrti období strachu. 

Neexistoval žádný nástupce, nikdo, koho by určil sám Stalin, a proto se strhl boj 

o následovnictví. Zdálo se, že se jedná o opakování situace z 20.let, kdy se po smrti 

Lenina rozdělila každá z komunistických stran do frakcí, které věrně zrcadlily frakce 

vzniklé v sovětské komunistické straně a každý z těchto odlomků vzhlížel s respektem 

k ruskému ochránci jako svatému patronovi. Do jisté míry byl vznikem frakcí položen 

základní kámen pro pozdější rozdělení strany na reformátory a zastánce tvrdé linie. 

Nicméně komunistické špičky tehdy přistoupily k řešení spočívajícím v podobě 

kolektivního vedení.  

  Nové předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu 

(ÚV KSSS) složené z Malenkova, Beriji, Molotova, Kaganoviče, Chruščova, 

Bulganina, Mikojana a Vorošilova soustředilo ve svých rukou veškerou moc. 
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Prezentovalo se však zásadou kolektivního vedení. Berija, který vládnul nyní jako 

ministr vnitra celému gigantickému bezpečnostnímu aparátu, požadoval, aby vztahy 

vůči zemím vnějšího impéria byly postaveny na nové základy, a z počátku se zdálo, že 

se mu zbytek předsednictva nepostaví na odpor. Působilo tu vědomí, že bez Stalinovy 

autority noví mužové nemohou jen spoléhat na jeho taktiku „rozděluj a panuj“, která se 

uplatňovala především využíváním tzv. moskovitů a jejich rivalit s kádry vzešlými 

z domácího boje. Rivalit, které se do značné míry kryly s existencí „židovských“ 

a „antisemitských“ frakcí. Jinými slovy, s tím, jak se začalo uznávat, že slepá poslušnost 

satelitních elit Moskvě musí být nahrazována pouty společného zájmu na udržení 

komunistické moci, bylo více méně přijato i Berijovo ostře negativní stanovisko 

k maďarským a východoněmeckým „malým Stalinům“. (Durman, 2000:1) 

  Během jara 1953 vedení Sovětského svazu nově formulovalo některé politické 

zásady – začal být kladen důraz na principy vnitrostranické demokracie a na kolektivní 

vedení, objevil se pojem „kult osobnosti“, který byl označen za škodlivý. (Irmanová, 

1998:12) 

  ÚV KSSS chtěl také stabilizovat vnitřní situaci v satelitních zemích (především 

v NDR a Maďarsku), vyřešit německou otázku a ukončit roztržku s Jugoslávií.  

  Na konci jara roku 1953 přišly z Moskvy první impulsy svědčící o tom, že 

vedení KSSS si přeje změny v politikách východoevropských zemí, které patřily do 

jeho sféry vlivu – tedy včetně Maďarska. V důsledku zhoršující se ekonomické situace 

se měly rozvíjet sektory, které by přispěly ke vzrůstu životní úrovně a zároveň také 

k utlumení nespokojenosti obyvatel a zastavení odchodu obyvatelstva z venkova, který 

byl postižen ekonomickou nerovnováhou nejvíce. Současně byla vina za ekonomické 

problémy svalována na „nepřátelskou sabotáž“, a nikoli na plánovací systém. Velký 

údiv vzbudila skutečnost, když Rákosi oznámil, že Ústřední výbor strany má v úmyslu 

instruovat Národní plánovací úřad k znovuoživení plánu na rok 1953, 1954 a dále. 

Navzdory tomu, že se tento způsob řízení ekonomiky projevil jako značně neefektivní. 

(Rainer, 2002:4-5) 

  Přesto je nutno podotknout, že plánovaná ekonomika jako taková měla zůstat 

nedotknutelná, šlo jen o přehodnocení některých jejích nerealistických částí. 

  Berija a Malenkov od počátku pokládali zvolení Rákosiho do nejvyšší funkce 

jako špatný tah a naopak chránili Imre Nagye jako svého „moskovitu“. Imre Nagy byl 

v předchozích Rákosiho čistkách (1948 – 1951) zbaven funkcí, ale nikoli uvězněn.  
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Dne 12. června 1953 odcestovala delegace představitelů Maďarské strany 

pracujících do Moskvy. Zde na nátlak ÚV KSSS došlo k rozdělení funkce maďarského 

ministerského předsedy a generálního tajemníka strany, které obě až do této chvíle 

zastával právě Rákosi.  

  Na schůzce představitelů Maďarska a SSSR byl Rákosi obviněn mimo jiné ze 

špatného stavu maďarské ekonomiky, kritizován za příliš rychlou kolektivizaci a za 

politické procesy. Zároveň byl nastíněn návrh sovětské strany na budoucí vývoj 

v Maďarsku a také na ustavení kolektivního vedení Maďarska s tím, že v jeho čele by 

měl stát právě Imre Nagy. Ten se následně stal ministerským předsedou, zatímco 

Rákosimu byla sice ponechána jeho funkce prvního tajemníka strany, ale zůstal ze 

„zdravotních důvodů“ v Moskvě. 14. června maďarská delegace sestavila dokument, 

založený na příkazech KSSS, který později sloužil jako základ „Nového politického 

kurzu“ v Maďarsku.  

 

2.1.5 Nový kurz 1953-1956 = změna postavení režimu a identifikace 
reformátorů uvnitř tohoto režimu 

Nagy tedy dostal svou historickou šanci. Již jeho parlamentní prohlášení ze 

4. července 1953 vyhlašující program „Nového kurzu“ bylo malou revolucí. Na rozdíl 

od komunistické praxe, kdy byla zločinná politika vysvětlována „chybami“, bylo 

kritikou samého systému. Deklarovalo konec teroru a jeho projevů – násilné 

kolektivizace, speciální daně nazývané „státními půjčkami“, svévolného zatýkání, 

věznění a vypovídání z měst do odlehlých venkovských oblastí, také rehabilitaci 

některých komunistických obětí. Vytyčilo rovněž zcela odlišnou linii hospodářské 

politiky, zaměřenou na odstranění bídy a zastavení úpadku cestou rozvoje zemědělství 

a lehkého průmyslu. Provádění veškerých změn bylo velice obtížné vzhledem k tomu, 

že ve vedení strany zůstávali stále Rákosiho stoupenci, což byli stalinisté. Nagy a malá 

skupina jeho stoupenců uvnitř strany vedli boj „s naprostou většinou aparátu, kde téměř 

všichni podporovali Rákosiho“. Byla ustavena tvz. Trojka, která sestávala ze tří 

nejmocnějších mužů na maďarské politické scéně. Byli jimi Nagy, Rákosi a Gerö. Byli 

to nejvyšší představitelé státu. (Durman, 2000:2) 

  Nagy byl chráněncem především Malenkova, který ho prosazoval. 

V mocenském boji uvnitř maďarské komunistické strany tato preference zároveň 
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posilovala Nagyho pozici. Tato skutečnost sehrála roli ve chvíli, kdy je v politickém 

boji Malenkov poražen, protože spolu s tím padl i Nagy.  

  Mezi Rákosim a Nagyem docházelo ke skrytému politickému boji, který je 

prezentován jako jeden z nejdůležitějších faktorů, který oslabil pozici komunismu ve 

státě a dal jeho kritikům příležitost k efektivnímu odporu. (James, 2005:969) 

  Tři hlavní účastníci politického dramatu v této době byli: dvě proti sobě stojící 

frakce v Maďarské straně pracujících: jedna vedená Rákosim a druhá nazývaná „pravá 

opozice“, v jejímž čele stál Imre Nagy, podporovaný částí veřejnosti. Třetím faktorem 

byl vliv vedení KSSS. (Zinner, 1959:17) 

Pojem opozice musí být brán na zřetel velmi opatrně, protože neznamená 

opozici v demokratickém slova smyslu, ale opozici vnitrostranickou. Opozice v tomto 

případě vychází od určité nálady spojené s nespokojeností, až k vědomí společného 

zájmu na určité změně programu. Toto přesvědčení vycházelo ze svědomí každého 

jednotlivce zvlášť a k jejich sdružování docházelo krátce, pouze pár měsíců, před 

vypuknutím revoluce. Zároveň si byli vědomi faktu, že opozice nemá šanci získat ve 

straně většinu a to i navzdory skutečnosti, že hlavní osobnost opozice, tedy Imre Nagy, 

zastává nejvyšší post ve vládě. Neschopnost získat převahu je jedním z klíčových 

momentů, který dával tušit, že soupeření o moc neskončí pro Nagyho a jeho stoupence 

úspěšně. Další faktor, kterým se tato opozice vyznačovala, byla bázlivost a ochota 

jednat pouze v rámci hranic, které jim vytyčí moskevské vedení. Jako komunisté, často 

velmi ideologicky ovlivnění, se museli vyrovnávat s překážkami, když se pokoušeli 

odložit ideologické předsudky a jasně určit, jaké jsou výhody a nevýhody stávajícího 

systému. Cesta k formulaci programových reforem a jejich zveřejnění byla velmi 

zdlouhavá. Během tohoto procesu došli někteří z nich, i když nepochybně pouze 

minorita, blízko k myšlenkám na opuštění strany, pochopili, že jsou nezbytné jisté 

formální instituce a procedurální záruky jako předpoklad systému vlády, který zaručuje 

svobodu a spravedlnost. Jiní sice nedošli tak daleko, ale přesto si přáli omezit 

zavedenou vládu komunisté strany a chtěli větší svobodu a demokratické praktiky ve 

straně, ochranu před soudními perzekucemi, které postihly komunisty i nekomunisty. 

(Zinner, 1959:18) 

  Chtěli zavedení vyrovnané ekonomické politiky, ne zcela řízené trhem, ale 

takové, která by měla za cíl uspokojit potřeby obyvatel, zajistit participaci lidu na vládě 

pomocí oživení skomírající Vlastenecké lidové fronty. Pokud nechtěli tedy přímo vládu 

lidu, chtěli při nejmenším vládnout pro lidi, ne proti nim. (Zinner, 1959:19) 
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  Řady „opozice“ se rozrostly po té, co byli z vězení propuštěni lidé, kteří byli 

stíháni v politických procesech a konfrontovali se svou zkušeností své okolí i veřejnost. 

Je nutno zmínit, že někteří členové opozice byli pouze zjevní oportunisté, kteří cítili 

změnu, ale špatně odhadli možnosti reforem a obrátili se proti komunistické straně 

v Maďarsku, které v minulosti věrně sloužili. Byli zde také kající se komunisté, kteří si 

byli vědomi vlastních prohřešků, které se podporou opozice snažili odčinit. 

 Zatímco z Moskvy přicházely impulsy k určité korekci politického směru, 

v Budapešti byla tato změna prezentována po starém způsobu, tedy pouze v rámci 

stranického aparátu pod Rákosiho vedením. Naopak Nagy byl ochotný jít ještě dál než 

ÚV KSSS, který se snažil vyhnout hlubší analýze, používal při své kritice termíny 

„temná vláda, policejní stát“ a další. Tyto výtky Rákosi se svými stoupenci odmítli 

přijmout. (Maďarský institut 1956, 2007) 

  Jméno Imre Nagy bylo v zahraničí vnímáno jako symbol změny. Pro účel této 

diplomové práce je možné mluvit o „pravé opozici“ jako o reformátorech uvnitř 

komunistické strany.  

Nagy a jeho stoupenci tvořili reformní křídlo v rámci strany. Mimorežimní 

veřejnost je chápala jako symbol naděje pro určité změny, stejně tak byli vnímáni 

i v zahraničí.  

  Nagy si mezitím dokázal svými reformními kroky získat nesmírnou popularitu. 

Ať chtěl či ne, ztělesňoval nesplněná očekávání všech vrstev maďarské společnosti. 

Zemědělci netrpělivě čekali na zastavení kolektivizace. Dělníci (a především ti mladí) 

čekali na zvýšení svých platů a zlepšení pracovních i bytových podmínek. Inteligence se 

chtěla vymanit se svěrací kazajky stalinské antikultury a viděla v Nagym reformátora 

„pokřivených“ komunistických ideálů. Všichni dohromady očekávali demokratizaci 

společnosti, uvolnění vztahů se Západem a především, a to bylo v maďarských 

podmínkách zvláště ožehavé téma, vyřešení ponižujícího vztahu k Sovětskému svazu. 

(Adamec, 2006) 

  Co se týká vztahu Nagyho a jeho zastánců k mimorežimní opozici, jednalo se 

o situaci, kdy tito reformní komunisté chtěli změny, které by ale prosazovali pod 

taktovkou komunistické strany a to zcela v její režii. V tomto období se ještě 

nespoléhali na pomoc z vně komunistické strany.  

  I přes některé úspěchy, představoval „Nový kurz“ pouze dílčí změny. 

Ekonomická situace se výrazným způsobem nezlepšila. Objem zemědělského 
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a spotřebního zboží vzrostl pouze mírně, náklady na výrobu stouply. Zatímco státní 

příjem klesl, výdaje nikoli. (Gripp, 1960: 943) 

Mezitím probíhal mocenský boj i v Moskvě. Jeho výsledkem bylo zatčení 

a poprava Beriji, stejně jako neklid ve vnějším impériu. Následně už nebyla tak velká 

vůle ze strany Moskvy po napravování tzv. „malých Stalinů“. V roce 1954 se mohl tedy 

Rákosi vrátit z moskevského poloexilu. Berijův pád přesto neznamenal rovněž úplné 

obnovení důvěry v Rákosiho a určitý návrat ke stalinistickým metodám. Rákosi vycítil 

příležitost vypořádat se svými politickými rivaly, kteří zastupovali takzvaný Nový kurz, 

jehož základem byly Nagyem prezentované myšlenky o částečné změně systému. 

Mihály Farkas, který stál v čele resortu obrany a bezpečnosti zahájil v aparátu i na 

veřejnosti tažení proti Novému kurzu jako „pravicové úchylce“. Sovětská podpora 

Rákosimu a jeho stoupencům rozhodla boj mezi dvěma frakcemi v Maďarské straně 

pracujících v neprospěch Nagye. 

  Kremelská sázka na „osvědčené kádry“ byla potvrzena v sovětsko-maďarských 

rozhovorech v lednu 1955. Nyní to byl Nagy, kdo musel vyslechnout nelítostnou 

kritiku, zejména od Malenkova, který se tímto způsobem snažil ochránit svou pozici. 

(Durman, 2000:2) 

  Nagymu byla vytýkána jeho přílišná pravicová orientace a byl požádán, aby své 

názory přehodnotil. Nagy se kát ale odmítl. Následně byl na jaře 1955 zbaven všech 

funkcí ve straně a také z ní vyloučen.  

  S jeho odchodem měla být ukončena i éra tzv. „Nového kurzu“, kterým Nagy 

nezamýšlel přímo změnu celého modelu komunismu, ale pouze jisté změny v jeho 

rámci. Přestože neuspěl, jeho snažení přineslo určité výsledky. Sebedůvěra maďarských 

stalinistů se vytratila jednou pro vždy. Částečná sebekritika režimu, snaha o jisté úpravy 

a alternativy vzbudila určité pochybnosti o komunistickém systému v celém širokém 

stranickém aparátu.(Rainer, 2002:54) 

U inteligence a valné části veřejnosti tato polovičatá kritika posílila negativní 

postoj vůči komunismu, který zastávaly již předtím, pouze ho neprojevovaly, především 

ze strachu z represe. 

Všechny tyto skutečnosti se projevily později při událostech vedoucích 

k revoluci v roce 1956 a při ní samotné. Nagy se stal po jaře roku 1955 známý jako 

představitel stranické opozice a Nového kurzu, ačkoli může být diskutabilní, do jaké 

míry se s touto vizitkou ztotožňoval i přímo on sám. Pro opoziční skupinu, která 

požadovala dokonce úplnou změnu systému, se Nagy a jeho „komunismus s lidskou 
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tváří“ stal jakýmsi prvním stupněm přechodu, který je možno využít pro dosažení úplné 

demokracie.  

Fáze vývoje maďarského komunistického režimu korespondují s následujícími 

událostmi: vykonávání premiérské funkce Imre Nagym (červenec 1953 – květen 1955), 

navrácení Rákosiho (květen 1955 – březen 1956) a období destalinizace, které vyvolal 

XX. sjezd KSSS v březnu 1956. 

  Nagy ukázal, že komunismus sám o sobě není uniformní, ale že se jedná 

o mnohostranný fenomén, který je možno přezkoumávat a ve kterém se mohou objevit 

snahy po reformách a i reformy samotné. (János, Zoltán, 2003: 4) 

Souhrnně lze říci, že nejdůležitějším odkazem Nagyho snahy po korekci 

v období 1953-1955 byla krátká zkušenost s reformami, která posloužila jako 

akcelerátor pozdějším, mnohem radikálnějším změnám.  

 

2.2 Revoluční rok 1956 

 

2.2.1 Události roku 1956 v Maďarsku 
 

2.2.1.1 Souvislosti v rámci vývoje celého sovětského bloku vedoucí 
k maďarské revoluci 1956 

„Katalyzátorem krize se stal XX.sjezd ÚV KSSS v březnu 1956. Zde Chruščov 

pronesl svůj „tajný projev“, ve kterém poprvé na uzavřeném grémiu tohoto sjezdu, 

i když ne zcela důsledně, ale spíše polovičatě kritizoval Stalinovy zločiny. Pro některé 

funkcionáře byla tato kritika snižující tyrana z božstva na psychicky nemocného, či 

dokonce zločinem vinného člověka, velkým omylem. Domnívali se, že systém si 

nemůže dovolit takový zásah do své ideologie. Ještě větší skandál byl způsoben únikem 

těchto informací na veřejnost. Tyto informace byly původně zamýšleny pouze pro 

účastníky sjezdu. Jestliže jednu část stranického aparátu tyto tvrzení pohoršila, druhá, 

menší část v KSSS i mimo ni se nechtěla s tímto neúplným výkladem spokojit“. 

(Durman, 2000:2) 

  Většina však krok prvního tajemníka odsoudila. Zveřejněné skutečnosti 

způsobily následné projevy nespokojenosti v samotném SSSR i v rámci jeho impéria. 
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  V zahraničí se tato kritika setkala také s velkým ohlasem. Velice podstatný byl 

pro Kreml názor hlavních zahraničních komunistických autorit. Čína se proti projevu 

velice ostře ohradila, což podpořilo konzervativce v SSSR i v jeho satelitních zemích. 

Naopak Tito a vůdce italské komunistické strany Palmiro Togliatti se postavili na stranu 

Chruščova. Jejich názor ale neměl ani zdaleka takovou váhu jako názor Pekingu, což 

podpořilo další vývoj směrem k pokusu o návrat zpět.  

  Tento fakt lze podložit rezolucí ÚV KSSS ze 30.června , která chválil Stalina 

jako „aktivního bojovníka za leninismus“ a mluvila jen o jeho „některých chybách“, 

které ovšem neohrožovaly „správnou cestu ke komunismu“. Ale zatímco ve většině 

vedení satelitních stran převládala snaha zatlačit „džina zpět do láhve“, v Polsku 

a Maďarsku XX.sjezd znamenal předěl, za nějž již nebylo návratu. (Durman, 2000:3) 

  V těchto dvou zemích došlo ke vzpouře, která neměla do té doby žádné obdoby. 

Na počátku si byly události v Polsku a Maďarsku do jisté míry podobné. V obou 

komunistických stranách došlo ke štěpení na zastánce dosavadního směru a na ty, co 

chtěli jisté korektury systému. Nejprve tempo určovala Varšava, kde Chruščovova 

„tajná řeč“ vyhrotila spory v politické elitě. Stalinisté v polské komunistické straně (pod 

jménem Polská sjednocená dělnická strana - PSDS) byli podrobeni kritice a následně 

byl zvolen Edward Ochab prvním tajemníkem. Byl považován za umírněného 

komunistu a právě proto se na jeho zvolení byly ochotny dohodnout obě znesvářené 

frakce. Situace se dále přiostřila, když zastánci reforem začali požadovat kooptaci 

Gomulky do politbyra. Wladyslaw Gomulka byl komunistický politik, který byl 

v důsledku bojů mezi jednotlivými frakcemi ve straně vyloučen. Debaty o „tajné řeči“ 

se staly zárodkem pro kritiku všeho druhu. Došlo k propuštění zhruba 9000 lidí z vězení 

a naopak sesazení i uvěznění několika komunistických špiček z dob teroru. 6. dubna byl 

propuštěn i sám Gomulka.  

  28. června se konala několika tisícová demonstrace v Poznani, které se účastnili 

pracující ve Stalinových závodech, kteří se původně dožadovali 20% zvýšení platů. 

Tato demonstrace se později rozrostla do velké protivládní vzpoury. (Durman, 2000:6) 

 Demonstrující žádali už nejen vyšší mzdy, ale i politickou svobodu a odchod 

sovětských vojsk. Nepokoje nakonec vyvolaly zásah polských ozbrojených složek, 

který si vyžádal 53 obětí na životech a několik set zraněných.  

  Nepokoje v Polsku přímo ovlivnily události, ke kterým následně došlo 

v Maďarsku, přestože lze na obou případech vystopovat množství odlišností.  
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2.2.1.2 Vnitřní důsledky projevu na postavení režimu a reformátorů uvnitř 
tohoto režimu 

Po Chruščovově projevu se stalinistický vůdce Matyás Rákosi držel u moci až 

do července 1956, což bylo mnohem déle než ostatní stalinističtí vůdci v satelitních 

zemích, vyjma Waltera Ulbrichta v Německé demokratické republice. (Granville, 

2001:1055) 

  Rákosi si svou moc střežil velmi úzkostlivě a zároveň se vyznačoval vysokou 

loajalitou vůči Moskvě. V roce 1948 využil konfliktu mezi Titem a Stalinem a po jeho 

vzoru uspořádal rozsáhlé čistky ve vlastní straně, které postihly mimo jiné jeho velkého 

rivala László Rajka. Tento proces byl nazván procesem s „titoistickou skupinou László 

Rajka“, který byl nevinný, přinejmenším ze zločinů, z nichž byl obviněn a pro které byl 

v roce 1949 popraven. (Granville, 2000: 534) 

  Velmi brzy po již zmiňovaném projevu přišly do satelitních zemí impulsy na 

odsouzení stalinistických zločinů a kultu osobnosti. V důsledku soupeření mezi 

„muskovity“ a „domácími komunisty“ v Maďarsku došlo k debatě o rehabilitaci obětí 

těchto čistek.  

29. března 1956 Rákosi velmi neochotně připustil ve svém proslovu v Egeru, že 

Rajk byl nevinnou obětí „provokací“. Policie zmýlila vládu, potvrdil Rákosi. 

Liberalizační náznaky přicházející z Moskvy měly v Maďarsku politický ohlas 

z počátku, hlavně mezi intelektuály, především těmi, kteří byli členy strany. (Tigrid, 

1990:68) 

Spolu s postupnou aktivizací společnosti stále pokračoval vnitřní boj 

v komunistické straně. V tomto soupeření stál na jedné straně Rákosi a jeho stoupenci 

a na druhé zastánci změn. Tento zápas ovlivnil již výše zmiňovaný Chruščovův projev 

a to v neprospěch strany v čele s Rákosim. Jeho odpůrci vycítili po tomto proslovu svou 

šanci získat převahu na svou stranu. 

  Přestože v Moskvě převládal v této době názor, že jeho odstranění by znamenalo 

rozkol v ÚV maďarské komunistické strany a nahrálo by to nepřátelským silám, sám 

Chruščov nepřímo urychlil Rákosiho pád. Důvodem byla Chruščovova snaha využít ke 

stabilizaci v sovětském bloku Tita. Do Maďarska se dostávaly informace 

z jugoslávských novin a rozhlasu, které podněcovaly neklid. Moskva se obávala, že 

nepokoje by mohly Maďarsko zvrátit na stejnou cestu. Cestu národního komunismu, na 

kterou se o několik let předtím vydala Jugoslávie, čímž by se Maďarsko stalo více 

nezávislé na SSSR.  
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  Sovětští vůdci věřili, že maďarští intelektuálové byli „nakaženi“ situací 

v Jugoslávii. Domnívali se, že pokud přemluví Tita, aby je uklidnil, dojde k utišení 

nepokojů v celém Maďarsku. (Granville, 1998:496) 

  Vedení KSSS se snažilo domluvit samotnému Titovi, aby zabránil mediím ve 

vlastní zemi šířit do Maďarska „ideologickou nákazu“. Jugoslávský vůdce to přijal jako 

šanci na vyrovnání účtů s Rákosim a stoupenci, kteří v minulosti od roku 1948 osnovali 

protijugoslávskou kampaň vrcholící procesem s „titoistickou bandou László Rajka 

a spol.“ v roce 1949. Navíc se Rákosi začal moskevskému vedení zdát jako člověk, 

který se nedovede vypořádat s rychle se zostřující situací v Maďarsku. O neschopnosti 

maďarského vedení vynutit si jednotu informoval z Budapeště tehdejší velvyslanec Jurij 

Andropov. 

  „Schůze ÚV KSSS 9. a 12. července, zabývající se maďarským vývojem 

a poznaňskou vzpourou, se sice nesly v nezměněném duchu – imperialisté „pod 

záminkou nezávislých cest (jednotlivých zemí k socialismu) je chtějí rozdělit a zničit 

jednu po druhé“ – ale daly bianco šek Mikojanovi, aby uzavřel dlouhou sérii jednání 

mezi Moskvou, Bělehradem a Budapeští podle svých a Titových představ. Sovětský 

emisar přijel do Budapešti 13. července a jeho konzultace s tamějšími předáky mu jen 

potvrdily názor později lapidárně vyjádřený Chruščovem – „bylo velkou chybou, že 

jsme tak dlouho spoléhali na toho idiota Rákosiho“. (Durman, 2000:5) 

  Sám Mikojan by velmi rád viděl na místě prvního tajemníka komunistické strany 

premiéra Hegeduse, ale MDP preferovala Geröa, který byl i 18. března skutečně zvolen. 

Gerö byl považován maďarskou veřejností za přímého sovětského agenta. Výměna 

prvního tajemníka se tedy jevila jako nedostatečná změna.  

 

2.2.1.3 Opozice a její postoj k režimu 

 „V Budapešti se barometrem krize stala shromáždění Petöfiho kroužku mladých 

radikálů, na nichž se před rychle rostoucím fórem posluchačů ozývaly stále ostřejší 

požadavky. Jak zdůraznili historikové, zabývající se periodizací období 1953-1956, stáli 

již mladí radikálové na jiných pozicích než opoziční stranická inteligence. U nich nešlo 

jen o plamennou vášnivou kritiku a sebekritiku usilující o reformu existujícího systému, 

ale o volání po systému zcela novém, v němž by byla zajištěna plná národní nezávislost 

a demokratické volby včetně existence několika rovnoprávných politických stran“. 

(Durman, 2000:4) 
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  Petöfiho kroužek přilákal do svých řad intelektuály z universit, z různých 

profesí, umělce a vědce, osobnosti z vládních úřadů a továren. Následně získal tento 

kroužek i důležité postavení v rámci komunistické strany, jeho členové byli dokonce 

i funkcionáři v různých institucích. Bylo možné uvažovat i o tom, že by mohl hrát 

zprostředkovatelskou roli mezi komunisty a nekomunisty. 

Mezi 17. březnem a 27. červnem 1956 zorganizoval Petöfiho kroužek třináct 

debat a sdružení. Tématem k diskuzi byly mimo jiné i praktické ekonomické otázky. 

Sdružení tvořili bývalí členové MEFESZ (Magyar egyetemisták és föiskolások 

szövetsége = univerzitní studentské organizace, fungující bezprostředně po konci 

2. světové války), NEKOSZ (Népi Kollégiumok Országos Szövetsége = univerzitní 

studenti) a účastníci z dělnických hnutí, kteří se spojili s mladými intelektuály. (Zinner, 

1959:23) 

  Petöfiho kroužek, jenž nelze zcela jasně jednoznačně řadit do mimorežimní 

opozice, protože zde byli hlavně reformní komunisté, začal postupně ztělesňovat 

opozici, která byla navíc i institucionálně zakotvená v rámci komunistické struktury 

moci. Vyjadřoval zájmy především „pravé opozice“. Jeho postavení si všiml i Gerö, 

který poznamenal, že začíná představovat druhé politické centrum moci, které ohrožuje 

postavení komunistické strany v Maďarsku. V totalitním systému tvoří tato skutečnost 

významný precedent.  

  Těsně poté, co se Gerö ujal postu prvního tajemníka, ve svém proslovu Petöfiho 

kroužek překvapivě pochválil a uvedl, že je vhodné, aby existovaly odlišné názory na 

potřebné změny systému. (Zinner, 1959:24) 

  Toto prohlášení provedl pravděpodobně pod sílícím tlakem stoupenců reforem, 

kteří byli součástí komunistické strany. Navíc se velmi rychle rozrůstaly řady opozice, 

která se skládala ze spisovatelů, komunistických intelektuálů, univerzitních studentů 

a z rozčarovaných komunistických funkcionářů.  

  

2.2.1.4 Postavení režimu včetně reformátorů vzhledem k opozici 
V průběhu srpna a září krize v komunistické straně dosáhla své poslední fáze, 

která vyvrcholila 6.října 1956. Právě v tento den se konal pohřeb Lászlo Rajka a tří 

dalších obětí politických procesů. Ceremoniál státního pohřbu Gerö původně zamýšlel 

jako způsob, jak relativně uklidnit situaci a usnadnit sblížení s Titem. Smuteční obřad se 

zvrhl v mohutnou protestní manifestaci. Ukázalo se, že je možné, aby došlo ke 
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shromáždění občanů bez zásahu policie. Tato zkušenost s masovou solidaritou měla 

velký vliv na posílení sebedůvěry občanů. Ve smuteční řeči byly proneseny i zmínky 

o tom, že by komunistické zločiny neměly zůstat promlčeny a požadavek, aby Rákosi 

a jeho stoupenci byli označeni za vrahy. Vzhledem k tomu, že někteří z Rákosiho 

spolupracovníků byli stále u moci, byly tyto proslovy krajně nebezpečné. Rajkův 

pohřeb se nakonec stal jakousi zkouškou pro budoucí revoluci.  

  Komunisté, kteří se podíleli na přípravě druhého Rájkova pohřbu, 

pravděpodobně nechtěli žádnou revoluci. Jejich bezprostřední cílem byl návrat Imre 

Nagyho na post předsedy vlády a oživení „Nového kurzu“ s jedním důležitým 

dodatkem, kterým byla zmínka o národním sebeurčení, jež v programu z roku 1953 

chyběla. Tento dodatek se stal pilířem jejich požadavků v roce 1956. (Zinner, 1959:25) 

Dne 22. října se vysokoškolští studenti v Budapešti sešli na shromáždění na 

podporu poznaňských dělníků vystavených po potlačení povstání v Poznani perzekuci 

a vydali svůj program demokratizace o 16 bodech, žádající mimo jiné návrat Nagye do 

čela vlády, svobodné volby a nové vztahy se SSSR, založené na zásadě plné suverenity.  

  Přenesení vnitrostranického boje proti Rákosiho spolupracovníkům na veřejnost 

byl taktický krok, který se zakládal částečně na tom, že reformátoři sdíleli stejné názory 

jako velká část veřejnosti a částečně proto, že „pravá opozice“ nebyla dosud schopná 

udělat významný pokrok při vytlačení Rákosiho kliky z významných stranických 

funkcí. Reformátoři tedy doufali, že za podpory veřejnosti posílí své pozice. V této době 

měli ještě navíc svůj vzor v povstání v Polsku, kde názorně viděli, jakou sílu mají davy. 

(Zinner, 1959:25) 

Dříve se Rákosi mohl spolehnout na masové represe, jež potlačily jakékoli 

projevy nespokojenosti, ale tato možnost byla v roce 1956 omezena politikou, kterou 

sebou přineslo období „tání“ (uvolňování) a de-stalinizace, které odstartoval již 

zmiňovaný Chruščovův projev. (Kramer, 1998:176) 

23. října se konala dvousettisícová demonstrace, v reakci na ní se Gerö v tento 

den ve večerních hodinách obrátil s prosbou o pomoc prostřednictvím sovětského 

velvyslanectví na Moskvu. 

  Učinil tak proto, že sám cítil, že se nemůže spolehnout na maďarskou armádu 

a jeho obavy nerozptýlil ani ministr obrany István Bata, který platil za přesvědčeného 

stalinistu, což později dosvědčil i fakt, že již 28. října uprchl do Moskvy a do Maďarska 

se vrátil až v roce 1958. Nikdo z vedení strany neprotestoval, když Gerö oznámil, že 

povolal do Budapešti sovětské jednotky. Možné vysvětlení tohoto postoje je, že se 
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obávali vyjádřit svůj anti-sovětský postoj, protože by byl brán stejně jako anti-

socialistický. (Granville, 2000:538) 

 Ve dnech 23.-24. října se konalo celonoční zasedání ÚV, na kterém Nagy přijal 

post předsedy vlády. Bývá mu vytýkáno, že přistoupil k tomuto kroku bez toho, aniž by 

si určil podmínky a souhlasil s vyhlášením výjimečného stavu. Svých chováním 

potvrdil, že je stále loajální vůči straně.  

 

2.2.1.5 Postoj maďarské společnosti 
Do maďarské revoluce se zapojila široká veřejnost, která stála na straně opozice 

a tento fakt dokládají i následující skutečnosti.  

  V polovině padesátých let maďarský intelektuální život vřel. Kritikové režimu 

byli především studenti, Svaz spisovatelů, a také již zmiňovaný klub Petöfiho kroužek. 

Zároveň vznikaly nezávislé studentské a mládežnické organizace, které publikovaly 

řadu politických požadavků, mezi nimi svobodu tisku, cestování a zrušení povinné 

výuky marxismu-leninismu.(Tigrid, 1990:68-69) 

  23. října se konala již výše zmíněná dvousettisícová demonstrace. Jejím 

původním cílem bylo, aby lidé v ulicích přiměli vedení komunistické strany k přijetí 

reforem a navrácení Nagye do funkce předsedy vlády nebo jiného vysokého vládního 

postu.  

  Vyděšené vedení přesvědčilo Nagye, aby uklidnil davy. Ten souhlasil pomoci 

straně zachránit socialismus, aniž by přitom trval na odchodu neoblíbených stalinistů. 

Jeho projev k demonstrantům, v němž vyzval ke všeobecnému usmíření, aniž by dal 

konkrétní sliby, vyzněl hluše. (Durman, 2000:5) 

  Demonstrující dav se vydal k budově rozhlasu. Budova rádia byla střežena státní 

tajnou policí (AVH –Államvédelmi Hatoság) a několika vojáky. AVH se pokusila dav 

rozehnat. Zahájila palbu směrem k demonstrujícím, což způsobilo, že se dosud poměrně 

poklidná demonstrace změnila v nepokoje a násilí. Demonstrující sebrali zbraně 

váhajícím vojákům a policii, nebo si je opatřili ve skladištích zbrojních závodů.  

Budapešť se stala epicentrem největšího a nejsilnějšího lidového povstání, ke 

kterému došlo během komunistické éry ve střední a východní Evropě. Ačkoli ho začali 

právě studenti, zapojilo se široké spektrum obyvatel. (James, 2005:979) 

  Nepokojů se účastnilo množství lidí z různých vrstev a profesí. Od 24. října 

začali převažovat středoškoláci, učni a dělníci, kteří byli často motivováni hlavně 



 

Maďarské povstání 1956 z hlediska transitologické teorie / 70  

 

  

vlastní bídou. Do čela davu se postavili samozvaní vůdci. Neexistovalo žádné jednotné 

vedení. Právě fakt neorganizovanosti dával revoluci její základní sílu, ale na druhou 

stranu jí rovněž činil fatálně slabou, ačkoli v atmosféře v rámci mezinárodních vztahů, 

která tehdy převládala, je velice těžké určit, zda revoluce měla vůbec nějakou šanci na 

úspěch a to i bez ohledu na to, jestli měla nějaké vedení, nebo ne.  

  Účast jednotlivců na revoluci se lišila v souvislosti s jejich osobními 

predispozicemi. Dělnictvo byla třída, která disponovala největší odvahou k boji. Byla 

také nejradikálnějším elementem zasahujícím do změn v politickém a ekonomickém 

systému. Dělnické rady, které se objevily již tři dny po vypuknutí revoluce, byly 

unikátním produktem revoluce, který sloužil jak politickým, tak i ekonomickým 

účelům. Bývalé střední a vyšší třídy se projevovaly mnohem méně výrazně. I ony 

v drtivé většině zastávaly nepřátelský postoj vůči komunistickému režimu, ale obávaly 

se následků, které by na ně dopadly, pokud by revoluce nebyla úspěšná. Zjednodušeně 

měly stále ještě co ztratit, což do takové míry u méně majetné složky obyvatelstva 

neplatilo. Rolnictvo zastávalo obecně k událostem lhostejnější postoj než městské 

obyvatelstvo a samotnou revoluci podporovalo především dodáváním potravin 

protestujícím a to bez jakékoli kompenzace. (Zinner, 1959:30) 

  Souhrnně maďarské veřejné mínění, ačkoli souviselo s touhou po získání 

suverenity a splnění vytyčeného politického programu, vyjadřovalo především přání 

zůstat mimo jakýkoli mocenský blok. (Békés, 2000b, Maďarský institut 1956) 

 Dosud nejsou známy přesné údaje o počtu aktivních účastníků, ale je jisté, že 

vzniklo 2100 dělnických rad s 28 000 členy. Odhadovaný počet členů lokálních 

revolučních výborů byl řádově v desetitisících. Lidé, kteří se zúčastnili během 

demonstrací, se počítají na několik stovek tisíc. (Békes, 2007b: Maďarský institut 1956) 

  Zároveň ze spontánní iniciativy obyvatel vznikl velice zajímavý aspekt, který se 

týkal systému rad, na nichž je zřetelné, že revoluce směřovala k úplně jiné správě státu, 

pryč od komunistického systému, založeném na vládě jedné strany.   

Rady, které se jako první objevily v Budapešti, se následně se rozšířily do 

zbytku země. Kořeny dělnických rad v roce 1956 byly spojeny se dvěma okolnostmi, 

které od sebe nelze oddělovat: za prvé se jednalo o obecnou politickou krizi a následně 

hledání nových alternativ. Aspirovaly na zničení starého politického systému 

organizováním generálních stávek a na reorganizaci průmyslu na zcela nových 

základech. (Krausz, 2006) 
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  Existovaly různé druhy rad: rada spisovatelů, dělníků, vojáků, pracujících, 

umělců, studentů. Členové rad měli za cíl přímou participaci všech občanů na správě 

věcí veřejných.  

 

2.2.1.6 Situace v rámci zemí komunistického bloku 24.10. – 30.11.1956 
Sovětské vedení mělo svůj zájem především na zabezpečení těchto tří institucí: 

za prvé usilovalo o jednotné a mocné vedení komunistických stran v satelitních zemích, 

za druhé o silný a tvrdý státní bezpečnostní systém a za třetí o loajální a disciplinované 

vojenské velení. Pokud došlo k ohrožení stability v některé z těchto tří složek, bylo 

pravděpodobné, že tato skutečnost vyprovokuje SSSR k politickému zásahu, a pokud 

došlo k narušení všech třech aspektů zároveň, bylo možné předpokládat, že to vyvolá 

radikální sovětskou vojenskou intervenci. (Rainer, 1995) 

  Nehledě na tuto skutečnost, se v Kremlu ještě do 24. října k nekrvavému řešení 

přikláněli Mikojan a z části Suslov, Malenkov, Žukov i sám Chruščov – ten radil „získat 

Nagye pro naši politickou akci“. Avšak netrpělivé požadavky Maďarů dávaly nové 

argumenty jestřábům, požadujícím likvidaci kontrarevoluce. (Durman, 2000:6) 

  První invaze, ke které došlo 23.-24. října, byla provedena na přímé verbální 

pozvání, jež učinil první tajemník Gerö. Bývalý předseda vlády Hegedüs ještě oficiálně 

dodatečně (ex post) podepsal pozvání písemné, ačkoli byl z tohoto kroku podezříván 

i Nagy. Gerö tedy vyzval vojenského atašé sovětské ambasády o vojenskou pomoc. 

Andropov se pokusil následně aktivovat speciální jednotky v Maďarsku, vedené 

Piotrem Laščenkem, který odpověděl, že potřebuje přímý vojenský rozkaz z Moskvy. 

Sovětské vedení nemohlo začít akci, dokud neobdrží formální žádost od maďarského 

vedení. Chruščov telefonoval Gerövi a žádal ho, aby svou žádost podal písemně, což 

Gerö odmítl. (Granville,2000:538-539) 

Původní Gerövo volání o pomoc působilo na Moskvu v tom smyslu, že si vedení 

komunistické strany v Maďarsku není samo schopno zajistit pořádek. Tento fakt 

moskevské vedení velmi znepokojil a považovalo rovněž za chybu, že do půlnoci mezi 

23. a 24. říjnem nebyl vydán žádný rozkaz střílet na demonstrující. Davu byla 

ponechána volnost, kvůli které prvotní mírné nepokoje přerostly ve vzpouru. Na 

schůzce ze 24. října se moskevské vedení dohodlo, že s konečnou platností provede 

4.listopadu masivní invazi. (Granville,2000:539) 
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  Stará sovětologická otázka „kdo je pozval“ je dnes již zodpovězena. 

Mimochodem – oficiální „zvací dopis“ z 24. října, podepsaný Hegedüsem, došel do 

Moskvy až o čtyři dny později. Na pokyn generálního štábu uvedena v chod první etapa 

plánu „Vlna“, poté co večer 23. října pod dojmem Andropových informací učinilo 

předsednictvo rozhodnutí, že „musí být vyslána vojska“. (Durman, 2000:6) 

  Souhlasili téměř všichni, pouze Mikojan zastával názor, že je třeba zkusit 

nejprve politická opatření.  

  24. října dorazily do Budapeště první dvě divize a stejným směrem se 

přesouvaly i jednotky ze zakarpatského vojenského okruhu a Rumunska. Obyvatelstvo 

se s vojáky dalo do rozhořčeného boje.  

  Mikojan a Suslov, kteří přijeli do Budapešti, poslali do Moskvy vzkaz, že 

nenašli nic, co by nasvědčovalo existenci „zdravých sil“ ve vedení: vysocí funkcionáři 

starého režimu se podle jejich hlášení v panice uchýlili do podzemních bunkrů. 

(Durman, 2000:6) 

 Záznamy z jednání předsednictva KSSS 26. a 28. října ukazují naprostou 

nejistotu. Nepanoval žádný jednotný názor na smiřovací snahy Mikojana a Suslova, 

kteří prosazovali zásadu neintervence. Stejné stanovisko zastával i Žukov, Bulganin 

a Malenkov. 

  Peking naléhal, aby za základ vztahů mezi komunistickými státy bylo přijato pět 

zásad mírového soužití, proklamovaných vedoucími asijskými státníky, což v Kremlu 

zaskočilo příznivce intervence.  

  V každém případě, když se kremelští vůdci sešli 30. října, vypadalo to, jako by 

byli ochotni k ústupkům uvádějícím v potaz samu existenci vnějšího impéria. „Měli 

bychom dnes vydat deklaraci o stažení vojsk z lidově-demokratických zemí, vzít 

v úvahu názory zemí, v nichž jsou tato vojska rozmístěna,“ řekl v úvodním slovu 

Chruščov – a všichni s ním souhlasili. „Podporujeme princip nevměšování“, prohlásil 

ministr zahraničí Šepilov, „jsme připraveni k dohodě o stažení vojsk maďarskou 

armádou“. Žukov sice upozornil na strategické komplikace, které by pro SSSR vznikly 

odchodem z NDR a Polska, ale v zásadě se s ním plně ztotožnil. (Durman, 2000:7)  

 29. října se sovětská armáda skutečně začala stahovat z Budapeště. 

Následujícího dne Sovětská vláda vydala deklaraci, která vyjadřovala slib, že vztahy 

mezi SSSR a ostatními socialistickými zeměmi budou položeny na nové základy, jež 

budou odpovídat principu nevměšování se do vnitřních záležitostí země a rovnosti. 

(Békés, 2000a, Maďarský institut 1956) 
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Do první invaze byly zapojeny jen sovětské jednotky dislokované v Maďarsku, 

které se stáhly i z toho důvody, že byl instalován Nagy a když se zdálo, že zpacifikuje 

situaci podobně jako v Polsku Gomulka. Ale když se přiklonil na stranu revoluce, 

odmítl represi a dle Przeworského tak zvolil vlastně přechod, následovala druhá 

sovětská invaze, což bude předmětem studie v dalších kapitolách.  

Deklarace vydaná 30. října se mohla zdát jako kapitulace, avšak záblesky naděje 

pro satelitní státy nakonec netrvaly dlouho. 

 

2.2.1.7 Vztah Západu k událostem v sovětské sféře vlivu 
  Příčinou změny postoje SSSR byl vojenský konflikt Velké Británie, Francie 

a Izraele na jedné straně s Egyptem na straně druhé, později nazývaný jako Suezská 

krize, na podzim roku 1956. Hlavním sporem byla kontrola nad strategicky významným 

Suezským průplavem. Průplav byl 26. července 1956 znárodněn Egyptem. Akcie 

společnosti, která ho spravovala, patřily většinou britským a francouzským investorům. 

31. října začaly francouzské a britské bombardéry útočit na egyptská letiště.  

 Francie a Velká Británie byly spojenci USA a Maďarsko patřilo do sovětské 

sféry vlivu. V době bipolárního rozdělení světa tato skutečnost sehrála významnou roli, 

protože obě supervelmoci považovaly za nutné urovnat konflikty ve sféře svého zájmu. 

Ačkoli se v USA o možnosti zásahu ve prospěch maďarských revolucionářů 

diskutovalo, nakonec se prosadila politika nevměšování. Totéž ale očekávaly USA od 

SSSR v případě řešení Suezské krize.  

  Americká reakce na události ve Východní Evropě na podzim roku 1956 se 

ukázala jako projev politiky nevměšování, který byl příznačný i pro další léta. 

(McCauley, 1981:780) 

  USA také argumentovaly, že se obávaly přenesení revoluce z Maďarska do 

dalších evropských zemí a pádu Chruščova, kterého díky jeho politice de-stalinizace 

považovali za nejumírněnějšího sovětského vůdce, s nímž lze nejlépe spolupracovat. 

(McCauley, 1981:780) 

Ze záznamů ISA (International security affairs), které je součástí amerického 

ministerstva obrany, rovněž vyplývá, že Spojené státy americké zvažovaly jistou pomoc 

„bojovníkům za svobodu“ různými způsoby, ale i ze strachu z třetí světové války nebyl 

přijat žádný z nich. (Marchio,2002:789) 
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 USA následně ujistily SSSR, že nemají žádný zájem intervenovat v Maďarsku, 

ani v Polsku.  

  Pro Západ bylo Maďarské povstání do jisté míry nevhodně načasované, 

každopádně ale postoj, který k němu USA a jeho spojenci zaujali, potvrdil, že do 

budoucna budou chtít prosazovat politiku, jež by byla zaměřena na vytváření 

kompromisů se Sovětským svazem s cílem udržet vzájemnou dohodu na existujícím 

statusu quo. (Békés, 2002:10) 

  Navíc ani OSN nepodniklo nic konkrétního, nedošlo na žádné hospodářské 

a diplomatické sankce. OSN projevilo svou hlubokou účast nad osudem maďarského 

národa, ale jedinou jeho zbraní bylo mravní odsouzení sovětské politiky. (Tigrid, 

1990:5) 

 

2.2.1.8 Vliv vztahu mezi Západem a sovětským blokem na události v 
Maďarsku v roce 1956 
  Úvodní slovo Chruščova na zasedání ÚV KSSS 31.října se poté diametrálně 

lišilo od toho, co řekl předešlého dne: „Měli bychom přezkoumat své hodnocení 

a nestahovat vojska z Maďarska a Budapešti,…, převzít iniciativu v obnovení 

pořádku… Odejdeme-li z Maďarska, povzbudíme jen americké, anglické a francouzské 

imperialisty…odhalíme slabost naší pozice…Naše komunistická strana by takový postoj 

nepřijala…nemáme jiné volby.“ (Durman, 2000:8) 

  Někteří účastníci zasedání byli proti, ale nakonec nesouhlasili pouze Saburov 

a Mikojan, kteří trvali na zásadách deklarace z 30.října.  

  Pro intervenci se Kreml snažil získat i čínský souhlas, který skutečně po 

dlouhém přesvědčování dostal. Pro invazi se vyslovili i zástupci Československa, 

Rumunska a Bulharska. Navíc i Tito pochopil, že Maďarsko nesměřuje k národnímu 

komunismu, ale spíše od komunismu pryč, a obával se rozšíření těchto myšlenek i do 

své země, a proto se nechal přesvědčit, že revoluce musí být potlačena.  

  Sovětská vojska se v noci z 31. října na 1.listopad vracela do Maďarska s jasným 

cílem provést invazi.   

 

2.2.1.9 Jádro revolučních událostí v Maďarsku 1956 
24. října propukla všeobecná politická stávka. Pokusy Nagye najít řešení, které 

by zastavilo nepokoje, nevedly ke zdárnému konci.  
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 25. října byl nahrazen Gerö ve funkci prvního tajemníka strany Jánosem 

Kádárem. Toto opatření ale zcela zaniklo pod dojmem z masakru před budovou 

parlamentu. Agenti KGB a AVH tam začali ostřelovat davy ze střech, a posádky 

sovětských tanků, které až dosud zachovávaly zdrženlivost, zřejmě ztratily hlavu a ke 

střelbě se připojily. Intenzita bojů se tím samozřejmě zvýšila, povstání zachvacovalo 

nové oblasti a namísto zcela rozložených správních orgánů přebíraly moc revoluční 

výbory a dělnické rady. (Durman, 2000:6) 

  Ve stejný den Nagy oznámil, že budou započata jednání o stažení sovětských 

jednotek z Maďarska. (Granville,2000:554) 

  V důsledku dalšího vývoje revoluce byly legalizovány dělnické rady 26. října 

a vláda byla rozšířena o bývalé vedoucí představitele Malorolnické strany, Zoltána 

Tildyho a Bélu Kovácse (27.října). Teprve poté, co v noci z 27. na 28. října získali po 

třídenních bouřlivých debatách Nagyovi stoupenci rozhodující vliv v ústředním 

stranickém výboru, objevila se perspektiva urovnání. (Durman, 2000:6) 

  28. října Nagy v rozhlasovém projevu vyzýval k zastavení bojů a sliboval 

amnestii pro ty, kteří se účastnili povstání, zvýšení platů a důchodů, okamžité stažení 

sovětských vojsk z Budapešti a následně z celého Maďarska. Zároveň odmítl předchozí 

prohlášení, že v Maďarsku došlo ke kontrarevoluci a vysvětlil, že se jedná o hnutí, které 

má cíl zajistit národní svobodu, nezávislost a suverenitu, zaručit pokrok společnosti, 

ekonomiky a politiky na cestě k demokracii. Rovněž slíbil rozpustit AVH a vytvořit 

nový státní bezpečnostní orgán. (Granville, 2000:555) 

  Mikojan a Suslov v zásadě jeho požadavek odchodu sovětských vojsk přijali. Po 

těžkých bojích 29. října, jejichž centrem byla Kiliánova kasárna, interventi opustili 

Budapešť a začala reorganizace rozvrácené armády pod vedením důstojníků oddaných 

Nagyovi a revoluci. Šlo o hrdiny z bojů u Kiliánových kasáren. Kardinál Mindszenty, 

velký symbol pro odpůrce režimu, se vrátil z vězení do svého úřadu a vznikaly nové, 

nebo se znovu organizovaly staré politické strany. (Durman, 2000:7) 

  30. října Nagy formalizoval zavedení multipartijního systému, s plnou 

participací Malorolnické strany, Sociálnědemokratické strany, zástupců tzv. Petöfiho 

strany (dřívější Národní rolnické strany) a samozřejmě komunistické strany. (Granville, 

2000:555) 

  Maďarská dělnická strana byla 31. října přejmenována na Maďarskou 

socialistickou dělnickou stranu (MSDS), která se přihlásila k nesovětskému modelu 

demokratického socialismu. Její výkonný výbor tvořili jen lidé, kteří se identifikovali 
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s novou politikou (Kádár, Nagy, Donáth, Kopácsi, Loszonczy, Szantó, známý filozof 

György Lukács). (Durman, 2000:7) 

  Ve stejný byla z maďarských vojenských jednotek ustavena národní revoluční 

obranná rada, která měla za úkol podporovat požadavky revolučních dělnických rad. 

  Dne 1.listopadu sestavil Nagy „národní vládu“ na principech vládní koalice 

z roku 1945. „Nevíme, zda tu nejde o politickou mytologii, ale podle řady svědectví se 

vášně ztišily a vláda měla obnovení kontroly na dosah ruky“. (Durman, 2000:7) 

  Ještě téhož dne vyhlásil Nagy ve své deklaraci neutralitu a vystoupení 

z Varšavského paktu, i když nutno poznamenat, že to byl právě Nagy, kdo na počátku 

stažení Maďarska z varšavského paktu odmítal. Ještě než Nagy vyhlásil neutralitu, tedy 

31. října, se moskevské vedení již podruhé rozhodlo k intervenci. Navíc 31.října se už 

sovětská vojska pohybovala zpět k Maďarsku. 

Po tom, co Nagy prohlásil, že Maďarsko je neutrální a vystupuje z Varšavského 

paktu, požádal OSN a čtyři velmoci, aby neutralitu zaručily. Velká Británie a Francie se 

stále ještě vzpamatovávaly ze svého neúspěchu v Suezské krizi a Washington dokonce 

výslovně zakázal, aby NATO přistoupilo k jakýmkoli akcím, které by mohl Kreml 

považovat za provokaci.  

  Mezitím uprchlíci z řad maďarské nomenklatury v SSSR formovali jádro 

„zdravých sil“. Jako nejúčelnější bylo shledáno postavit do čela loutkové „revoluční 

dělnicko-rolnické vlády“ dezertéra z Nagyovy vlády Jánose Kádára, kterého dopravilo 

sovětské vojenské letadlo do Moskvy večer 1.listopadu. (Durman, 2000:9) 

  Pokud byl v Budapešti, Kádár podporoval hlavní požadavek revoluce, tedy 

ukončení okupace. Zároveň také hlasoval jako člen Nagyovy vlády pro všechna důležitá 

rozhodnutí – o neutralitě, a výzvách OSN i k Moskvě. Jako někdo, kdo prošel mučírnou 

AVH, nebyl sympatický ani stoupencům Rákosiho a tvrdým stalinistům. Nicméně 

všichni nakonec uznali, že svěřit vedení do jeho rukou bude v dané chvíli 

nejrozumnější. Jeho zvolení pomohl jistě i fakt, že byl brán jako „opravdový Maďar“ 

a nikoliv další Žid. Židovského původu byl druhý muž, o kterém se uvažovalo na post 

předsedy vlády, Ferenc Münnich.  

  Kádár 2. a 3. listopadu sice souhlasil, že je nutné Nagyovu vládu změnit, ale 

prohlásil, že invaze bude destruktivní a povede k dalšímu krveprolití, sníží autoritu 

komunistů k nule a podlomí prestiž socialistických zemí.  

  V noci ze 3. na 4.listopad byl maďarský ministr obrany Maléter, který 

vyjednával o odchodu sovětských vojsk, vzat do zajetí KGB. Ráno 4.listopadu začala 



 

Maďarské povstání 1956 z hlediska transitologické teorie / 77  

 

  

operace „Vichr“ s cílem zlomit odpor všemi prostředky. Operace „Vlna“ se zúčastnilo 

pět divizí, nyní bylo nasazeno kromě tří divizí dislokovaných v Maďarsku a speciálních, 

zejména výsadkových jednotek, devět divizí. Tentokrát již neplatila zásada nestřílet jako 

první, ale základní předpoklad Moskvy, že bezohledný bleskový úder povede k rychlé 

pacifikaci - nejvýše do tří dnů, jak ujišťoval Chruščova maršál Koněv, který byl pověřen 

řízením operace – se opět nesplnil. Část maďarské armády i civilního obyvatelstva 

statečně vzdorovala. Ozbrojený odpor trval až do 12.listopadu, masové protesty 

(politické stávky, demonstrace) trvaly především zásluhou dělnických rad ještě dva 

měsíce, bez ohledu na to, že počet zatčených jen mezi 4. a 11. listopadem přesáhl čtyři 

tisíce. (Durman, 2000:10) 

  Imre Nagy a jeho blízcí spolupracovníci Josef Szilagyi a Miklos Gimes, stejně 

jako ministr obrany Pal Maléter byli odsouzeni k smrti. Losonczy nepřežil tvrdé 

podmínky ve vězení. Několik ministrů bývalé Nagyho vlády dostalo několikaleté tresty 

odnětí svobody.  

  Následovala nesrovnatelně tvrdší normalizace, než která probíhala v Polsku. Od 

roku 1961 János Kádár svůj tvrdý postoj zmírnil, což již ale nepatří do rámce mé studie.  

 

2.2.1.10 Imre Nagy a jeho vazby na Sovětský svaz 
Důkladnější seznámení s osobností Imre Nagyho považuji za podstatné 

především proto, že měl klíčový vliv na situaci v Maďarsku roku 1956. Vykreslení jeho 

charakterových vlastností na pozadí jeho životních osudů, proto může pomoci objasnit 

otázku, zda by skutečně k demokracii došlo. A to i přestože přímo nesouvisí s událostmi 

vedoucími k revoluci 1956 a ani s revolucí samotnou, ale tyto Nagyho skutky se staly  

ještě mnohem dříve. Osobnost Imre Nagyho je pro celý proces nesporně velice důležitá, 

protože stál přímo v čele těchto událostí. Maďarská veřejnost a Západ ho vnímaly jako 

symbol naděje pro změny.  

V západních médiích a později i v historických textech byl Nagy 

charakterizován jako idealista a vědec, který se zasloužil v Maďarsku o zpomalení 

tempa kolektivizace, který se věnoval analýzám agrární reformy a obhajoval zvýšení 

produkce spotřebního zboží, což byla shodou okolností stejná politika, kterou 

prosazoval Chruščov, jíž ale ještě předtím převzal od Malenkova. V roce 1953 tyto tři 

muže tento způsob politiky sblížil. (Granville, 1995: 34) 

  Jakkoli idealisticky byl chápán, je nutno ale poznamenat, že jeho minulost byla 

úzce spjata se Sovětským svazem i s jeho tajnými službami.  
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  Imre Nagy byl od roku 1918 členem bolševické strany. Roku 1920 se stal 

členem bolševické tajné policie Čeka u Rudé armády, roku 1921 byl vyslán do 

Maďarska jako člen Komunistické internacionály. Poté co roku 1930 přijel do Moskvy, 

navázal kontakty se sovětskou tajnou službou a stal se jejím agentem s krycím jménem 

Voloďa, který donášel na maďarskou komunistickou emigraci a poskytoval materiál 

k procesům s vykonstruovanými skupinami.  

  Nagy poskytl jména 38 maďarských imigrantů v Moskvě NKVD pro proces 

zvaný razrabotka a v dalších dokumentu 150 jmen (nejen Maďarů, ale i Rakušanů, 

Němců, Poláků, Bulharů a Rusů). Z tohoto celkového počtu jmen bylo 15 lidí zastřeleno 

nebo zemřelo ve vězení. (Granville, 1995:35) 

  V roce 1951 spolupodepsal návrh na uvěznění Jánose Kadára, čímž svolil de 

facto i k jeho bití, protože tyto praktiky byly ve vězeních AVH běžné. Tehdy jistě 

netušil, že za pár let bude Kadár podepisovat rozsudek jeho smrti.  

  Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že ruce Imre Nagyho byly smočeny v krvi tím, 

že podával falešné informace o maďarských imigrantech, čímž ve skutečnosti odsoudil 

několik nevinných lidí k smrti. (Granville, 1995:37) 

Nagy byl dokonce sovětským občanem a neexistují žádné důkazy, že by tohoto 

občanství kdy pozbyl, přestože měl i občanství maďarské. 

  V době politických procesů do roku 1953 se Rákosi zasloužil o vyloučení Nagye 

z maďarské komunistické strany. Bylo tedy jisté, že Rákosi neměl Nagye v oblibě. Pak 

se jistě nabízí otázka, proč nebyl postižen nejvyšším trestem smrti v politickém procesu, 

stejně jako například Laszlo Rajk. Odpovědí může být fakt, že požíval ochrany 

samotného Kremlu. Tuto protekci získal pravděpodobně z toho důvodu, že byl agentem 

sovětské tajné služby. 

Jestliže zvážíme tyto skutečnosti a jeho počínání během revoluce, které bylo 

popsáno v předchozích kapitolách, je jasné, že osobnost Imre Nagyho je velice 

rozporuplná. Na jedné straně byl sovětským agentem, členem bolševické strany a na 

druhé straně vůdcem maďarského revolučního procesu. Jako agent KGB neváhal 

odstranit režimu nepohodlné osoby, ale také se zajímal o reformy, kterými by mohl 

vylepšit státní hospodářství. Je zřejmé, že měl cit pro zodpovědnost, rád se těšil své 

oblibě u lidí a rád by prosadil své reformy, z jejichž potenciálního úspěchu by mohl mít 

prospěch. Je možné také říci, že to byla zásadní měrou právě jeho veliká nerozhodnost, 

kterou dokázala opozice obratně využít, jež ho v roce 1956 postavila do čela revoluce, 

ať už sám o sobě k ní měl k vztah jakkoli pozitivní. 
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  Jeho odkaz nejlépe shrnuje Johanna Granville, která ve své studii z roku 1995 

nazvané „Imre Nagy, aka „Volodya“ a dent in the martyr’s halo?“ napsala: „Když Nagy 

v době maďarské revoluce přehodnotil svou loajalitu a bojoval na stejné straně jako 

maďarští povstalci v říjnu a listopadu 1956, projevil se vskutku jako hrdina. Když se 

blížil jeho konec, v červnu roku 1958, Nagy ze svých stanovisek neustoupil. Zemřel pro 

své přesvědčení. Jak poznamenali jeho dva krajané, Miklos Molnar a Laszlo Nagy: 

„Jestliže jeho život byl otazníkem, jeho smrt byla odpovědí“. (Granville, 1995:37) 

 

2.2.1.11 Role Československa v roce 1956 
Situace v Československu v roce 1956 byla na rozdíl od té v Maďarsku a Polsku 

velice klidná. Pro téma této diplomové práce je přesto přínosné jí studovat a to 

především proto, že se objevují názory, že pokud by závěry z Chruščovova tajného 

projevu na XX.sjezdu KSSS, byly i v Československu přijaty bouřlivě, následně by se 

zvedla stejně silná kritika a došlo by k nepokojům jako právě v Maďarsku a Polsku, 

vznikla by přímo skupina zemí, proti které by již Moskva váhala zasáhnout 

a k intervenci by nakonec možná vůbec nedošlo. Na tuto otázku lze odpovědět pouze při 

hlubší studii situace v Československu, z čehož vyplyne, zda by taková „spolupráce“ 

byla vůbec možná a pokud ano, na jaké úrovni.  

  Nejprve je vhodné se zamyslet, zda vůbec byli občané v Československu 

nespokojení s režimem a jestli byl tedy vůbec nějaký předpoklad k nepokojům stejného 

typu jako v Polsku, či dokonce revoluci, jaká proběhla v Maďarsku.  

  V roce 1953 probíhala v Československu společenská, politická hospodářská 

krize, docházelo k problémům v zásobování základními potravinami. Úspory obyvatel 

byly znehodnoceny v měnové reformě téhož roku. Reakcí na tuto situaci byly mimo jiné 

různé demonstrace pracujících a několikeré stávky. 

  Režim se snažil všechny tyto projevy zpacifikovat. Od roku 1953 prováděl režim 

soustavně opatření směřující ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva, což do značné 

míry přispělo ke zklidnění poměrů.  

  Po Chruščovovu tajném projevu z XX. sjezdu KSSS zaujala KSČ nejprve 

rozpačitý postoj a nevěděla, jaké závěry mají z kritiky kultu osobnosti Stalina vyvodit. 

Poté, co se se základními body tohoto projevu seznámily všechny úrovně KSČ, vyvstaly 

i otázky pátrající po skutečné podstatě stalinistického zřízení. Zároveň došlo i na 

požadavky na změnu dosavadní politické praxe, k destalinizaci režimu.  
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  V roce 1956 měla proběhnout celostátní konference KSČ. Očekávalo se, že tato 

konference bude jakousi obdobou XX.sjezdu KSSS, ale nestalo se tak. 

 Na polovičatou kritiku Stalina v Československu reagovali projevem 

nespokojenosti do největší míry spisovatelé a studenti.  

  Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, který proběhl ve dnech 22.až 

29. dubna, tedy bezprostředně poté, co skončilo zasedání ÚV KSČ věnované kultu 

osobnosti, vystoupili někteří spisovatelé, kteří ve svých projevech volali po svobodě 

projevu, po zrušení cenzury, po očištění nespravedlivě odsouzených spisovatelů, 

kritizovali vyhazování takzvaných závadných knih z knihoven.  

 Diskusní příspěvky byly otištěny v Literárních novinách (LN), i když byly 

všechny částečně upraveny. Tyto noviny vycházely v nákladu 125 000 výtisků 

a charakterizovaly se jako nejčtenější a nejvýznamnější kulturně politický časopis. 

(Blaive, 2001:473) 

 KSČ reagovala vydáváním dvou dalších časopisů s tím cílem, rozdrobit 

monopol LN, které přestože byly stranou kontrolovány, nerespektovali věrně linii 

vytyčenou zastánci tvrdé linie v režimu. 

  Sjezd spisovatelů následně ovlivnil postoje českého vysokoškolského 

studentstva. Jeho první shromáždění nebylo povolené a uskutečnilo se na půdě 

Univerzity Karlovy. Další pod záštitou Československého svazu mládeže (ČSM), který 

mohl legálně pořádat veřejná shromáždění. Výsledkem tohoto shromáždění byla 

rezoluce, která žádala splnění požadavků týkajících se dodržování principů socialistické 

demokracie v praxi, pohotovější a nezávislejší informovanost než dosud, právo občana 

vědět, co je napsáno v jeho tzv. osobním spisu, zákaz rušení zahraničních rozhlasových 

stanic, omezení servility vůči SSSR. Studenti také projevili nesouhlas s tím, že ústřední 

výbor KSČ rozhoduje a musí rozhodovat o nejdůležitějších otázkách strany a státu. 

Studenti zároveň argumentovali, že nechtějí vystupovat proti komunistickému režimu, 

ale že naopak chtějí přispět k jeho zlepšení. ČSM se rovněž zasadil o povolené pořádat 

znovu majáles. (Blaive, 2001:475) 

  Uvnitř režimu mezitím probíhala bouřlivá vnitrostranická diskuze. Další 

příležitostí k destalinizaci se měla stát druhá celostátní konference KSČ, která se konala 

v Praze 11. - 15. června. Konference se zúčastnilo 694 delegátů s hlasem rozhodujícím 

a 28 delegátů s hlasem poradním, kteří byli zvoleni na plenárních zasedáních krajských 

výborů KSČ. Právě ve volbě kandidátů spočíval důvod, proč politické byro ÚV KSČ 

prosadilo pořádání celostátní konference strany místo mimořádného sjezdu. Podle 
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stanov strany se na sjezd strany, ať řádný či mimořádný, delegáti volili na krajských 

konferencích KSČ, delegáty krajských konferencí volily okresní konference a jejich 

delegáti byli voleni na členských schůzích základních organizací KSČ. Byla to složitá 

procedura, ale přece jen skýtala jistou možnost (či nebezpečí), že by se na sjezd mohli 

dostat delegáti reprezentující mínění široké členské základny. Delegáty celostátní 

konference tedy na rozdíl od sjezdu volila plenární zasedání krajských výborů KSČ 

a jejich členové byli samozřejmě mnohem více spjati se stalinskou politikou a jejími 

zločiny. Přitom právě ze základních organizací se ozývalo nejsilnější volání po dalších 

změnách. (Blaive, 2001:477) 

  I přesto i zde zazněly kritické hlasy. Nicméně nakonec konference vyslovila 

vedení KSČ důvěru a potvrdila správnost dosud uplatňované linie, což mělo za následek 

zvýšenou míru politické pasivity jak členů strany, tak inteligence, novinářů 

a spisovatelů.  

  Na základě těchto informací činím závěr, že československé obyvatelstvo bylo 

v roce 1956 nespokojené se stávajícím režimem. Co se týkalo stranických funkcionářů 

v KSČ, i zde se objevila kritika, ale spíše na základních úrovních stranického 

uspořádání, kde se vyšším funkcionářům podařilo situaci udržet pod kontrolou. Jistá 

„spolupráce“ s bouřícími se zeměmi by tak tedy byla možná, ale jen mimo pozice 

strany.  

  Muriel Blaive dospěla ve své knize Promarněná příležitost: Československo 

a rok 1956 k následujícím závěrům.  

Jako první důvod lze uvést, že v Československu nebyl režim nařízen přímo ze 

SSSR, i když okolnosti převzetí moci také velmi významně se SSSR souvisí. Lidé tedy 

necítili, až tak velký odpor vůči němu, jako jejich polští a maďarští sousedé.  

  Dalším důvodem byla vyšší životní úroveň v Československu než v druhých 

dvou zemích. V Československu přistoupilo vedení KSČ ke snižování maloobchodních 

cen od roku 1953 a do roku 1956 byly ceny sníženy šestkrát. Následkem toho došlo 

i k určitému zlepšení životní úrovně, což do značné míry přispělo ke zklidnění situace 

v zemi.  

  Třetí důvod je, že československá veřejnost byla frustrována hospodářskou krizí 

z roku 1953. Další příčinou byl vliv mnichovské dohody, kterou byli Češi přinejmenším 

hodně zklamáni, protože věřili, že systém prvorepublikové demokracie národnostní 

menšiny žijící na jejich území přijmou. Úpadek demokratického systému 

v Československu byl chápán jako nedostatek demokracie. Zároveň se Češi cítili zrazeni 
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ze strany západních demokratických mocností. I to byl jeden z důvodů, proč se 

výrazněji neangažovali v nepokojích volajících po nápravě, stejně jako tomu bylo 

v Polsku a Maďarsku. (Blaive, 2001:310-312) 

  Jedním z aspektů pasivity v Československu byla i v té době spíše tradičně 

levicová orientace a rusofilství, které se zde projevilo i ve volbách v roce 1946 

a víceméně mlčením při převratu v únoru roku 1948. (Blaive, 2001:480) 

Navíc dle Blaive vztahy mezi Slováky a Maďary byly již od dob existence 

habsburského mocnářství velice napjaté a územní nároky vznášené z Maďarska na 

území patřící k Československu tuto situaci zhoršovaly. Stejně tak měli Češi a Slováci 

v paměti ztrátu území v rámci mnichovské dohody ve prospěch Maďarska a Polska. 

Tyto skutečnosti negativně poznamenaly důvěru Čechů i Slováků ke svým sousedům.  

  K doplnění tohoto výčtu uvádí Blaive i fakt, že pro většinu Čechů a Slováků 

byla maďarská revoluce a zprávy o krutostech, jimiž byla provázena, šokem. Byli 

postaveni před otázku, zda je lepší socialismus takový, jaký existuje, anebo politická 

nejistota, jaká zde byla v době předmnichovské republiky. Většina obyvatelstva raději 

zvolila možnost první.  

  Na závěr této podkapitoly bych použila tvrzení Muriel Blaive, jež prezentovala 

ve své knize Promarněná příležitost z roku 2001, která ale vyšla ve francouzském 

originále v roce 1999. Zde jako hlavní důvod mezi ostatními uvádí, že Češi a Slováci 

měli se socialismem jiné zkušenosti díky tomu, že se KSČ starala o zvyšování životní 

úrovně.  

  „Češi a Slováci byli zcela normální, naprosto srovnatelní se svými sousedy, 

připraveni hájit své zájmy, pokud by byly ohroženy, a nepříliš nakloněni k boji, šlo-li 

o otázky abstraktní a intelektuální. To ostatně z velké části vysvětluje, proč se rok 1968 

na rozdíl od roku 1956 nepodařilo odvrátit“. 
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2.2.2 Transitologická analýza maďarského povstání 1956 
 

2.2.2.1 Charakteristika diktatury na pozadí transitologie obecně 
Samuel Huntington souhrnně všechny nedemokracie rozděluje do dvou skupin. 

První z nich jsou tradiční nedemokratické režimy, které je možné vysledovat již daleko 

v historii, a druhou jsou totalitní režimy, které se vyskytly až ve dvacátém století po 

první vlně demokratizace. (Huntington 1991:12) 

  Pro studii mé diplomové práce je stěžejní zabývat se právě druhou skupinou 

nedemokratických režimů.  

  S moderním věkem tedy s dvacátým stoletím je spojováno politické uspořádání 

zvané totalitarismus. Spolu s demokracií totalitarismus představuje obě krajní formy 

možného státního uspořádání a jsou vnímány jako ideální konstrukce. O toto chápání se 

největší měrou zasadil Robert A. Dahl. Tyto systémy vymezují prostor, v jehož rámci se 

pohybují skutečné politické systémy. Ideální pól přitom představuje demokracie. 

Giovanni Sartori označil za ideálně typický bod i totalitarismus. K oběma bodům se 

mohou skutečně existující režimy přibližovat, nemohou jich ale ve skutečnosti nikdy 

dosáhnout. Pólovost tak v sobě zahrnuje dynamický pohled na existenci jednotlivých 

režimů. Umožňuje pohlížet i na totalitní režimy ve vývoji a proto je lze v konkrétní 

situaci zařadit na určité místo uvedeného kontinua. (Balík, Kubát, 2004:23) 

Na počátku sedmdesátých let dvacátého vymezil Juan Linz tři podmínky, jež 

jsou považovány za nejklasičtější, aby systémy mohly být označeny jako totalitní.: 

1. Musí existovat jediné centrum moci. Toto centrum nemusí být nutně jednolité. 

Jakýkoli pluralismus existujících institucí či skupin odvozuje svou legitimitu 

z tohoto jediného centra. Tento „pluralismus“ není přitom dědictvím předchozí 

netotalitní éry, ale je politickým výtvorem shora.  

2. Život společnosti zcela (totálně) ovládá a výlučně řídí samostatná a více či méně 

intelektuálně podložená ideologie. Tato ideologie má ambici vševysvětlující teorie, 

právě z ní odvozují vládnoucí skupiny svůj mandát - staví se do role dějinami 

předurčených osob, které mají nastolit království míru a ráj na zemi. 

3. Ve společnosti probíhá masivní politická mobilizace – občané jsou nuceni k aktivní 

účasti na veřejném životě. Právě s odkazem na ideologii mají být nadchnuti pro 

plnění náročných společenských úkolů aktivním zapojením do činnosti strany 

a jejích mnohých monopolních masových organizací. Pouze jejich prostřednictvím 
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se lze ovšem na veřejném životě podílet – mimo stranu nejen že není pravda, ale ani 

život. Pasivní poslušnost a apatie, ústup do role pouhého trpného předmětu, tolik 

charakteristické pro autoritativní režimy, jsou vládci považovány za nežádoucí 

a nechtěné. (Balík, Kubát, 2004:39) 

Juan Linz nebyl jediný, kdo se zabýval charakteristikou totalitních režimů. Mezi další 

vědce, kteří toto téma studovali, patří Carl Joachim Fridrich, Zbigniew Brzezinski, 

Hannah Arendtová, Raymond Aron, Giovanni Sartori.  

Každý z těchto autorů přišel s něčím novým, v něčem s ostatními souhlasil a něco 

odmítal.  

Samotný režim se může lišit od své počáteční a konečné fáze. Pro tyto případy 

přišel Linz se dvěma kategoriemi režimů pretotalitních a posttotalitních.  Za posttotalitní 

označuje Linz komunistické režimy východního bloku po Stalinově smrti.  

Další skupinou režimů jsou režimy autoritativní, které existovaly a existují vedle 

režimů totalitních a demokratických, přičemž se svým uspořádáním nepřiblížily ani 

jedné z obou variant.  

 Právě Juan Linz je známý svou koncepcí autoritářských režimů. Linz 

charakterizuje autoritativní režimy jako „politické systémy“ (1) s limitovaným 

pluralismem (2) bez vybroušené a vedoucí ideologie, zato s typickou mentalitou, (3) bez 

extenzivní či intenzivní politické mobilizace (vyjma některé etapy jejich vývoje), (4) ve 

kterých vůdce či výjimečně malá skupina uplatňuje moc uvnitř formálně špatně 

definovaných, avšak předvídatelných hranic. (Balík, Kubát, 2004:50) 

  Na základě této definice lze poměrně snadno určit rozdíl mezi autoritativním 

režimem a demokracií, ale hranice mezi autoritativním režimem a pretotalitním, 

posttotalitním a totalitním už tak zřejmá není.  

  Linz přiznává, že se jím navržený koncept soustřeďuje především na výkon 

moci, její organizaci, spojení mezi mocí a společností a na roli občanů v politickém 

systému. (Balík, Kubát, 2004:51) 

  Výše stanovené tři faktory (stupeň limitovaného pluralismu, ideologičnosti 

a politické participace) dosahují v různých případech různých hodnot. Jejich vzájemnou 

kombinací vznikne celá řada odlišných konfigurací. J.J. Linz jich definoval sedm. 

(Balík, Kubát, 2004:57) 

  Mezi tyto režimy řadí (1) byrokraticko-militaristické autoritativní, (2) organicko-

etatistické autoritativní, (3) mobilizační autoritativní, (4) postkoloniální mobilizační 
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autoritativní, (4) rasové a etnické „demokracie“, (5) defektní a pretotalitní autoritativní, 

(7) posttotalitní autoritativní režimy.  

  Nejsofistikovanější členění přebírá Linz v případě posttotalitních režimů od 

Gordona Skillinga, který zdůraznil roli skupinového konfliktu. Na základě intenzity 

tohoto konfliktu pak rozlišil pět následujících kategorií posttotalitních režimů: 

1. Kvazitotalitní stát (státy střední a východní Evropy 1948 až 1953) 

2. Konzultativní posttotalitarismus (Polsko po březnu 1968) 

3. Kvazi-pluralistický posttotalitarismus (Sovětský svaz 1954 až 1964) 

4. Demokratizující se a pluralistický posttotalitarismus (Jugoslávie 1966-1980, 

Československo 1968) 

5. Anarchický posttotalitarismus (Čína v období Velké kulturní revoluce) 

(Balík, Kubát, 2004:57) 

Posttotalitní režimy později Linz vyňal z kategorie autoritářských režimů a učinil z nich 

čtvrtou, samostatnou kategorii možného uspořádání politické obce.  

  Na základě této klasifikace lze Maďarsko do roku 1953 zařadit do skupiny 

totalitních režimů, poté patřilo do režimů posttotalitních, přestože v roce 1955 došlo 

opět k utužení režimu. V roce 1956 by bylo možné Maďarsko krátce zařadit do skupiny 

demokratizujících se režimů. Po roce 1956 následovalo období tvrdých represí, režim 

se začal liberalizovat až počátkem 60.let. 

2.2.2.2 Transitologická analýza maďarského povstání na v aplikaci na 
teorii Samuela Huntingtona 
  Události, ke kterým došlo v Maďarsku od roku 1953 až do revoluce v roce 1956, 

lze dle Huntingtonových teorií nejlépe vystihnout situací nahrazením (replacement). 

I v tomto případě jsou důležité vazby mezi režimem a opozicí, mezi zastánci tvrdé linie 

a reformátory uvnitř režimu, mezi umírněnými a radikály v opozici. Do Stalinovy smrti 

v roce 1953 měli v Maďarsku nejvýraznější pozici zastánci tvrdé linie v režimu. Po jeho 

smrti se tato situace změnila, bylo vytvořeno kolektivní vedení ÚV KSSS. Každý 

z členů ÚV KSSS měl v režimech satelitních států svého chráněnce, proto i postavení 

funkcionářů v rámci maďarské komunistické strany záviselo na tom, jakého vlivu se 

v Kremlu dostávalo patronovi každého z nich. Vlivem této skutečnosti posílil svou moc 

i reformní komunista Imre Nagy, který byl oblíbencem Malenkova a Beriji, díky čemuž 

byl zvolen předsedou vlády. Poté co, byl Malenkov v politickém boji poražen, padl 

s ním i Nagy. Následně na síle opět získali zastánci tvrdé linie. Chruščovův tajný projev 

v březnu 1956 vyvolal otázky, jež se tázaly po skutečné podstatě tohoto systému. 
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S odpovědí komunistického režimu, že se jednalo pouze o chyby dílčí, nikoli celkové, 

se obyvatelé Maďarska nespokojili. Zvedla se vlna nepokojů.  

  Zastánci tvrdé linie, reformátoři i opozice otestovali své síly ve vzájemném 

střetu, který naplno propukl ve dvousettisícovou demonstraci, ke které došlo 23.října 

1956, jejímž původním cílem bylo, aby lidé v ulicích přiměli vedení komunistické 

strany k přijetí reforem a navrácení Nagyho do funkce předsedy vlády nebo jiného 

vysokého vládního postu. Poté došlo i k nepokojům a násilí při střetu demonstrujících 

a tajné policie. Opozice tak předvedla svou sílu. Zastánci tvrdé linie se sílícího tlaku 

veřejnosti zalekli a připustili návrat Nagyho. Tímto krokem reformátoři opět posílili 

svoje pozice. Dle Huntingtona je v situaci nahrazení silnější opozice než režim. Tato 

podmínka byla tedy splněna, protože to byla právě opozice, která přinutila zastánce 

tvrdé linie k tomuto ústupku. Reformní komunisté, kteří získali převahu v rámci režimu, 

byli i nadále pod tlakem opozice. S podporou veřejnosti měla tato opozice silnější 

pozice než reformátoři, v důsledku čehož byli Nagy a jeho stoupenci nuceni přidat se 

k této národní a demokratické revoluci. O tom, že se na tuto stranu reformátoři opravdu 

postavili, svědčí mimo jiné fakta, že byla utvořena reformní vláda, do které byli 

kooptováni někteří představitelé nekomunistických stran na principu vlády z roku 1945, 

také to, že Nagy vyhlásil vystoupení Maďarska z Varšavské smlouvy a jeho neutralitu. 

Skutečností, že opozice vstoupila do vlády s reformními komunisty, je potvrzena i další 

podmínka Huntingtonovy definice situace nahrazením a to, že umírnění v opozici jsou 

silnější než radikálové. 

  Následkem sovětské vojenské intervence a potlačením revoluce, byly zastaveny 

veškeré další reformní snahy, které mohly potvrdit následný vývoj teoreticky 

popisovaný Huntingtonem v situaci nahrazení. 

  

2.2.2.3 Analýza maďarského povstání na pozadí transitologických studií 
Adama Przeworského 
  V úvodu této části je užitečné připomenout schéma Adama Przeworského, podle 

kterého lze názorně postupovat při studii procesu liberalizace. Na tomto teoretickém 

schématu hodlám analyzovat situaci v Maďarsku v letech 1953-1956. 
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Obrázek 2 - Przeworského schéma liberalizačního modelu, Przeworski, 1991, str. 62 
 

 Przeworski vychází z toho, že rozhodnutí začít liberalizaci kombinuje pohyb 

zdola i shora. Předpokládá tedy štěpení uvnitř autoritářského bloku, ke kterému 

v Maďarsku po Stalinově smrti v roce 1953 skutečně došlo. Ke štěpení rozhodující silou 

napomohla skutečnost, že ze SSSR přišly impulzy, že si vedení KSSS přeje odstranění 

stalinistů ve vedení států v sovětské sféře vlivu. Poté co se stal Imre Nagy předsedou 

vlády, získal pravomoci, s jejichž pomocí mohl přistoupit k určité formě uvolnění 

režimu. Přestože Nagy zastával významnou pozici, on a jeho stoupenci byli v režimu 

v menšině. Jejich pozice byla navíc přímo závislá na moskevském vedení, přesněji 

řečeno na to, jakou pozici měli v kolektivním vedení „patroni“, kteří se zasadili největší 

měrou o jeho zvolení do čela maďarské vlády. Liberalizátoři se v Przeworského pojetí 

často chtějí spojit s rodícími se autonomními organizacemi občanské společnosti 

a s dalšími opozičními skupinami, čímž sledují hlavně rozšíření své mocenské základny 

a upevnění svého postavení na úkor zastánců nehybnosti, stoupenců tvrdé linie. I tento 

jev je možné v Maďarsku po roce 1953 vysledovat, přestože o opozici v demokratickém 

slova smyslu nebylo možné v Maďarsku touto dobou ještě přemýšlet. Jisté reformní 

tendence Imre Nagyho podpořili především propuštění političtí vězni, často právě 

komunisté. Přestože byl Nagy v roce 1955 z čela vlády odstraněn a zdálo se, že 

reformní snahy budou zcela zastaveny, po Chruščovově projevu, kde polovičatě 

kritizoval Stalina, události opět nabraly reformní směr. Stupňovala se i aktivita již 

zmíněných organizací občanské společnosti, především Pötefiho kroužek mladých 

radikálů, který se brzy rozrostl i o další vrstvy společnosti. Tato vlna mobilizace 

společnosti přiměla zastánce tvrdého režimu, aby se stáhli ze svých dosavadních pozic 
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a vyslyšeli volání občanů po připuštění Nagyho a jeho příznivců k vládě. Aplikováno 

tedy na Przeworského terminologii, došlo ke spolupráci mezi občanskou společností, 

požadující reformy a u vlády liberalizátory, za které je možné označit právě Nagyho 

a jeho stoupence. Tímto krokem liberalizátoři posílili své pozice v rámci režimu na úkor 

Rákosiho stoupenců, které lze označit za zastánce tvrdé linie. Čímž došlo k naplnění 

Przeworského premisy o tom, že lidová mobilizace a štěpení režimu se vyživují 

navzájem.  

A dokonce přikládá tvrzení, že ať se objeví dříve mobilizace, nebo štěpení, 

logika liberalizace je tatáž. Co je rozdílné je tempo. Vzrůstající lidová mobilizace, 

rovněž shodně s Przeworského teorií, diktovala následně rytmus transformace, protože 

nutil režim, aby se rozhodl, zda použije represí, kooptace, nebo opustí moc. 

(Dvořáková, Kunc, 1994:85) 

Przeworski zvažuje perspektivy liberalizátorů v momentě, kdy se na horizontu 

objeví možnost otevření režimu. Když se domnívají, že si mohou uchovat dosavadní 

pozici v mocenském bloku bez spojení s občanskou společností, výsledkem je status 

quo – diktatura. Nebo se mohou rozhodnout pro omezené otevření ve vztahu k občanské 

společnosti. K tomuto kroku v Maďarsku roku 1956 Nagy a jeho stoupenci skutečně 

přistoupili. Občanská společnost dále pokračovala v autonomním organizování, což se 

projevilo například i ve vzniku již výše zmiňovaných rad. Následně liberalizátoři čelili 

další volbě: buď se mohli rozhodnout pro represi lidové mobilizace a dojít tak k zúžené 

diktatuře, nebo se spojit s umírněnými z občanské společnosti, což by znamenalo 

pokračovat k přechodu k demokracii. Nagy a jeho přívrženci zvolili druhou možnost. 

Důkaz k tomuto tvrzení spatřuji například ve skutečnosti, že byla utvořena reformní 

vláda na principech koalice z roku 1945.  

  Liberalizátoři přijali skupiny, které vstoupily do režimu, protože pro ně 

představovaly přirozenější spojence než zastánci tvrdé linie.  

Przeworski rovněž rozlišoval mezi liberalizátory a protodemokratizátory. Druzí 

jsou ti, kteří se příliš neobávají situace, za které by došlo ke skutečnému přechodu. 

Nagy a jeho přívrženci byli zpočátku liberalizátory a poté se stali spíše 

protodemokratizátory. Jejich postavení bylo, opět ve shodě s předpoklady 

Przeworského, velmi delikátní, protože byli klíčovou figurou k otevření nějakého 

procesu změn. 
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 Závěry ze studie Przeworského teorie tedy potvrzují, že se v Maďarsku 1956 

skutečně jednalo o proces, který by na svém konci vyvrcholil k určité formě 

demokracie.  

 

2.2.2.4 Proběhl v Maďarsku 1956 proces, který by vedl k demokracii? 
Po prostudování těchto transitologických teorií a při zamyšlení nad kroky, které 

Nagy stihl provést předtím, než došlo k invazi sovětských vojsk, při posouzení 

charakterových vlastností Nagyho, postojů hlavních aktérů revoluce a mezinárodní 

situace, docházím k závěru, že v Maďarsku probíhala revoluce, která by při svém 

nepřerušeném průběhu skončila jistou formou demokracie.  

  Za nejpodstatnější přitom považuji fakt, že byly legalizovány dělnické rady, byl 

učiněn slib, že bude zasazováno o národní svobodu, nezávislost a suverenitu a veřejně 

se deklarovalo vystoupení Maďarska z Varšavské smlouvy. Také je velice důležitá 

skutečnost, že byl zaveden multipartijní systém, s plnou participací několika dalších 

stran. Došlo k rozpuštění státní tajné policie. Vzhledem k tomu, že stoupenci reforem 

získali v rámci režimu převahu nad zastánci tvrdé linie, spolupracovali s opozicí mimo 

režim, byly splněny všechny předpoklady pro zhroucení režimu a budování alespoň 

nějaké formy demokracie. Tyto demokratizační snahy byly přerušeny vpádem vojsk 

Sovětského svazu.  

  Souhrnně lze ale říci, že revoluce měla národní a demokratický charakter. Její 

požadavky formulované nezávisle na několika tisících místech v republice, byly 

voláním po restauraci národní suverenity, navrácení lidské důstojnosti a zabezpečení 

lidských práv. (Arendtová, 1958:27) 

 Maďarská revoluce znamenala ještě jeden velký mezník: zaujala významné 

místo mezi revoltami v sovětské sféře vlivu, stejně tak jako v Evropě a ve světě vůbec. 

Dlouhotrvající odpor sjednotil celou zemi, přinesl velké množství obětí během krvavého 

potlačení a následné odplaty. Všechny tyto skutečnosti způsobily, že se pozornost 

světových médií zaměřila právě na tuto zemi. (Féjerdy, 2002:3) 

 Právě fakt, že tato revoluce byla potlačena, přispěl k tomu, že situace 

v Maďarsku po sovětské intervenci byla vnímána s deziluzí. 

  Dosud jsem se v této kapitole věnovala z největší části prezentaci událostí. Na 

základě transitologických poznatků jsem došla k závěru, že v Maďarsku se skutečně 

jednalo o proces, který by vedl k demokracii. Na následujících řádcích se pokusím 



 

Maďarské povstání 1956 z hlediska transitologické teorie / 90  

 

  

s pomocí transitologických poznatků načrtnout jakou formu by nově vzniklá 

demokracie měla. Budu se přitom řídit situací, která nastala po úspěšném přechodu 

k demokracii v jiných zemích a situací, ke které došlo právě v Maďarsku po převratu 

v roce 1989.  

 

2.2.2.5 Náčrt formy demokracie po Maďarské revoluci 1956 
Jednalo by se s největší pravděpodobností o multipartijní systém, s plnou 

participací komunistické strany, Malorolnické strany, Sociálně demokratické strany 

a zástupců tzv. Petöfiho strany (dřívější Národní rolnické strany). 

 V počáteční fázi by vládla „národní vláda“ postavená na principech vládní 

koalice z roku 1945. Následně by mohlo dojít ke svobodným volbám, i když nelze 

s jistotou říct, zda by některým subjektům nebyla omezena možnost volební participace. 

  Vzhledem k tvárnému charakteru hlavního vůdce reformátorů Imre Nagye je 

možné, že by k žádnému omezení nedošlo, protože z několika záznamů vyplývá, že to 

nebyl v každém případě právě on, kdo změny inicioval, ale nechal se do jisté míry vést 

ke splnění požadavků, které mu předkládala opozice a společnost.  

  Nagy byl například proti studentské demonstraci 23. října a později i proti 

vyhlášení neutrality Maďarska, k jehož vyhlášení přistoupil s největší pravděpodobností 

pod nátlakem opozice. (Granville, 2000: 546) 

Nagy byl po největší část svého života velmi loajální k Sovětskému svazu 

a právě tato skutečnost mohla oslabit jeho schopnost reagovat na národní požadavky. 

Jak již bylo zmíněno byl dokonce sovětským agentem. 

  Po legalizaci rad by byl s největší pravděpodobností sveden politický souboj 

o jejich postavení s politickými stranami a úřady, ve kterých byly tyto strany 

zastoupeny. Z tohoto soupeření by vyšly vítězně spíše politické strany. Jelikož jejich 

volební strategie by mohla být postavena tak, aby vycházela vstříc členům napříč 

spektrem rad. Členové těchto rad by později pravděpodobně vstupovali do politických 

stran, nebo by se přinejmenším jejich část mohla transformovat v nějakou novou stranu, 

například v nějakou obdobu „Občanského fóra“ známého z Československa po pádu 

komunismu, nebo z jiných zemí bývalého komunistického bloku.  

  Po rozpuštění AVH by se ustavila nová podoba státní policie, kde by 

pravděpodobně nebyla důsledně sledována politická příslušnost jejích členů. Jistě by 

velmi záleželo na výsledku voleb, která strana by získala převahu a která by obsadila 
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resort ministra vnitra. Ekonomika by po skončení revoluce zůstala v rukou státu, patrně 

by míra státního vlastnictví zůstávala vysoká. Je přitom nutno zvážit fakt, že i v západní 

Evropě existoval v té době rozsáhlý státní sektor například ve Velké Británie a Francii. 

Jednalo by se o jisté zásahy státu do ekonomiky, tak aby byly zajištěny základní potřeby 

obyvatel, později by mohlo dojít k dalšímu uvolnění trhu. 

Jednalo by se patrně o neutrální stát, jehož neutralita by ještě musela být 

potvrzena ostatními státy, hlavně rozhodujícími mocnostmi.  

Porevoluční Maďarsko po roce 1956 by se mohlo inspirovat demokracií, která 

existovala v západních demokratických zemích, například po vzoru neutrálních zemí 

Rakouska a Švýcarska, i když samotná neutralita ještě neznamená vzor pro 

demokratizaci. Každopádně by tato určitá forma demokracie byla doplněna o široké 

pravomoci státního sektoru.  

Vzhledem k invazi sovětské armády zůstává však tato kapitola o demokracii 

v Maďarsku po roce 1956 skutečně pouhou fikcí. Podoba takové demokracie nemůže 

být tedy popsána zcela přesně. 

 

2.2.2.6 Maďarsko 1956 v aplikaci na Huntigtonovy teorie o demokratických 
vlnách a antivlnách  

Maďarsko v roce 1956 Huntington neřadí ani do jedné z demokratických vln, 

přesto zde však k hnutí s určitými demokratickými tendencemi došlo. 

  Nabízí se tedy možnost chápat tuto událost jako součást jedné menší 

demokratické vlny, která proběhla v rámci SSSR a zemí východního bloku. Podmínky 

pro vznik této demokratické „vlnky“ byly položeny při smrti Stalina v roce 1953. Rok 

1956 po tajném Chruščovově projevu, ve kterém polovičatě kritizoval kult osobnosti 

Stalina a stalinismus jako takový, může být chápán jako katalyzátor, který odstartoval 

snahy po určité korekci dosud fungující komunistického systému v rámci zemí 

v sovětské sféře vlivu. Spolu s tím zaznívaly otázky, které pátraly po skutečné podstatě 

komunistického režimu a které nebyly ochotny přijmout za vysvětlení, že se jednalo 

pouze o dílčí chyby, které ale neohrozily a ani do budoucna neohrozí správný směr 

politického vývoje pod taktovkou komunistické strany. 

Pokud hovořím o „vlnce“ v rámci tohoto bloku jako o demokratické, mám tím 

na mysli „demokratické“ v hranicích, které vymezoval tehdejší komunistický režim. To 

znamená úsilí o určité uvolnění, což představovalo například omezení politické 

perzekuce, cenzury, povolení alespoň nějaké formy soukromého vlastnictví, propuštění 
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některých politických vězňů, určité ekonomické a agrární reformy, které měly mít za 

výsledek zlepšení životní úrovně obyvatel.  
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3. Koncepce demokracie u Istvána Bibóa a Edvarda 
Beneše 

 

3.1 Koncepce demokracie Istvána Bibóa 

 

Tato kapitola má velice zásadní význam pro celou studii mé diplomové práce 

a to z toho důvodu, že je možné na pozadí Biboóvy koncepce demokracie doložit, že 

případná demokracie, která by z maďarského povstání vzešla, by byla demokracií dosti 

socializující, s rozsáhlým státním sektorem a pravděpodobně i omezeným spektrem 

politických stran, neboť to vyplývalo z dobového politického myšlení demokratů.  

 Z počátku této kapitoly bych ráda citovala Pétera Kendeho, který dle mého názoru 

nejvýstižněji zachytil základní charakteristiku osobnosti Istvána Bibóa.  

 „Bibó je svou prací natolik spjat s dějinami Maďarska 20.století, že bez znalosti jeho 

myšlení se takřka nelze pustit do jejich studia. Položíme-li si otázku, zda byl István Bibó 

křesťanský demokrat, lidový radikál, nebo liberální myslitel, odpověď může být 

nepochybně pouze jedna: byl to i ono, a to navíc v syntetické podobě, jakou bychom 

v dějinách myšlení jiných evropských zemí nenašli. V Bibóově myšlení byly totiž všechny 

postupy propojovány s neobyčejnou přirozeností.“ (Bibó, 1997: 18-19) 

  V této kapitole vycházím z knihy Bída malých národů Východní Evropy (1997). 

Kniha je výborem prací Istvána Bibóa. V těchto studiích se věnuje hned několika 

tématům. Přemýšlí o evropské rovnováze a míru, východoevropských národech, vlivu 

poválečných smluv na demokracii a náladu společnosti v Maďarsku a v neposlední řadě 

také nad židovskou otázkou v Maďarsku. Pro hlavní předmět zájmu mé diplomové 

práce je zajímavý náčrt z 27.-29. října 1956, v němž Bibó, ministr ve vládě Imre Nagye, 

hodnotí vnitropolitickou i mezinárodněpolitickou situaci, která byla platná právě v tuto 

dobu.  

  V této kapitole bych se chtěla předně zabývat jeho koncepcí demokracie. Chtěla 

bych zachytit význam, v jakém ji chápe, také bych chtěla prostudovat jeho návrhy na 

vyřešení situace meziválečné, i té, která nastala po 2.světové válce v Evropě i uvnitř 

jednotlivých států, z nichž samozřejmě největší pozornost věnuje své rodné zemi - 

Maďarsku, po té se věnovat a jeho myšlenkám o maďarské demokracii. 
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  V nadcházejících odstavcích se zaměřím již na jeho samotnou teorii demokracie, 

která by mohla pomoci utvořit představu o tom, jaká forma demokracie by mohla 

vzniknout po revoluci v Maďarsku v roce 1956 v případě, že by nedošlo k sovětské 

vojenské intervenci.  

 

3.1.2 Základní význam demokracie pro Bibóa 
  Demokracie, podle názoru Bibóa, hlásá svobodu člověka, který uskutečňuje tuto 

svobodu v daném společenství a tento zážitek neznamená oslabení, nýbrž naopak 

zesílení, vystupňování emocionálního vztahu k tomuto společenství. (Bibó, 1997:168) 

  Tvrdí, že moderní demokracie znamená vítězství životní formy pracujícího, 

svědomitě tvořícího člověka nad člověkem reprezentujícím, aristokratickým, 

vyžívajícím se ve sférách moci. (Bibó, 1997:168) 

Být demokratem pro něj znamená především nemít strach: nebát se lidí jiného 

smýšlení, jiného jazyka, jiné rasy, nebát se revolucí, spiknutí, zločinných piklů nepřátel, 

nepřátelské propagandy, ponížení a vůbec všech těch imaginárních nebezpečí, která se 

stávají skutečnými právě tím, že se jich bojíme. (Bibó, 1997:192) 

 

3.1.3 Rozhodující politické a sociální faktory v Evropě 
  V této kapitole je interpretována Bibóova studie z konce 2.světové války, kde se 

zamýšlel nad budoucím evropským uspořádáním. Uvažuje o krocích, které jsou potřeba 

pro obnovu evropských metod. 

Obnovováním evropských metod myslí, na jedné straně zajištění soudržnosti 

a harmonické spolupráce všech evropských sil, na druhé straně možnost co 

nejrychlejšího a nejpřímějšího vývoje s cílem obnovy evropských forem. Tyto evropské 

formy chápe v celostátním měřítku jako parlament a na lokální úrovni jako místní 

demokratické zastupitelství a také právě svobodné odbory.  

 Za rozhodující politické a sociální faktory v Evropě považuje trojí: 

konzervativní, progresivní a statické. Z konzervativních bere v úvahu dva, církev 

a armádu, z progresivních jeden, organizované dělnictvo a ze statických opět dva, 

byrokracii a rolnictvo. (Bibó, 1997:133) 

  Soudí, že jako plnohodnotní partneři přicházejí v úvahu pouze ty církevní 

organizace, které se v ohni utrpení již očistily nebo očišťováním procházejí a poznaly, 

co pro duchovní obohacení a pro posílení společenství znamená ztráta mocenských 
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prostředků, zřeknutí se jich, i co znamená stav fyzického pronásledování. Řadí sem 

katolickou církev ve Francii, všechny církve v Německu, církve všech bezprostředně 

okupovaných zemí a v jistém smyslu i samotný papežský stolec. Uzavírá své úvahy 

o církvi tvrzením, že na převážnou většinu evropských kontinentálních církví se lze 

spolehnout. (Bibó, 1997:134) 

  Armáda je podle Bibóa skutečným spojencem při obnově panství evropských 

metod. Zastává názor, že v Evropě je voják vnímán naprosto odlišně než ve zbytku 

světa. Tato představa má původ v ideálu křesťanského rytíře a pravděpodobně 

i v římském legionáři. Tato skutečnost umožnila naprosto demokratické a celolidové 

rozšíření vojenského ideálu. (Bibó, 1997:136) 

  Mezi evropské síly naopak neřadí aristokracii, protože se její společenská 

organizovanost ve většině zemí rozdrobila a splynula s ostatními organizačními 

skupinami společnosti. Existence aristokracie je založena na vlastnictví latifundií, což 

označuje vzhledem k linii evropského vývoje za negativní faktor. (Bibó, 1997:136) 

  Kapitalismus chápe jako deformaci, která formou ustrnulých a zafixovaných 

zájmových svazků ovlivňuje bezprostřední lidské vztahy a postoje. V pevně 

ohraničeném prostoru je třeba práce kapitalismu využít a počítat s jeho silami, avšak 

pouze v té politické koalici společenských faktorů evropského rázu, která je pověřena 

řízením prací evropské regenerace v jednotlivých zemích, a jeho úlohu tak snížit na 

minimum. (Bibó, 1997:137) 

Za jediný skutečně progresivní faktor při práci na obnově evropských metod 

označuje organizované dělnictvo. Uznává ho jako jediného činitele, který na rovině mas 

něco znamená proti procesům zdivočení, které v největší míře postihly právě masy. 

Odbory považuje za nejdůležitější školu vzestupu, politického vývoje dělnictva a jeho 

zakořenění do evropských společenských tradic. Třídní boj chápe jako velikou zátěž pro 

organizované dělnictvo při podstoupení evropského úkolu. (Bibó, 1997:139) 

Přestože jsou tyto myšlenky blízké s ideologií, kterou hlásá komunismus, vidí na 

tomto režimu i jeho záporné stránky. V první řadě se s komunisty liší v názoru na třídní 

boj, který Bibó zásadně odmítá, přičemž komunisté na něm naopak staví.  

  A navíc podotýká, že komunismus je tvořen dvěma podstatnými prvky, které 

spolu organicky nesouvisejí: jedním z nich je stoprocentní socialismus, druhým 

stoprocentní revoluční taktika. (Bibó, 1997:141) 

Dodává, že se nepočítá ani se svobodnou a liberální inteligencí jako se zvláštním 

progresivním faktorem, protože inteligence jako souvislá organizovaná realita 
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společnosti, která by mohla být součástí politické koalice, prostě neexistuje. (Bibó, 

1997:142) 

  Tvrdí, že v koalici evropských sil, která je povolána k vedení obnovy vlády 

evropských metod, musí tvořit politicky uvědomělý a aktivní prvek v první řadě koalice 

s církví, armády a organizovaného dělnictva, byrokracie si může tvořit nárok spíše na 

roli výkonného činitele na nižším stupni a rolnictvo úlohu zadního voje.  

Připouští však, že se vyskytnou situace, kdy s církvemi a s armádou je možné 

počítat jen v omezené míře, v tomto případě bude nutné, aby se role byrokracie 

a rolnictva dostala v potřebném poměru do popředí, neboť organizované dělnictvo 

jakkoli si imponuje tím, že budoucnost je jeho záležitostí, bez patřičné protiváhy snadno 

vklouzne do mýtu třídního boje a revoluční taktiky, což by v dnešní kritické situaci 

evropské metody definitivně pohřbilo. (Bibó, 1997:142) 

  Uvádí, že ze všech rozhodujících faktorů je nejvíce statické a pasivní rolnictvo. 

Jako zvláštní faktor přichází v úvahu pouze tam, kde ještě vůbec existuje, totiž 

v místech, kde se nejedná pouze o zemědělce z povolání, ale o zvláštně uzavřený 

a zúžený životní styl, jenž zároveň představuje určitou rezervu lidského zdraví. (Bibó, 

1997:144) 

  Zmiňuje se rovněž, proč mezi evropské rozhodující faktory neřadí i městské 

živnostníky a obchodníky. Důvodem je fakt, že tato vrstva nebyla nikdy ve střední 

a obzvlášť východní Evropě tak silná. (Bibó, 1997:144) 

 

3.1.4 Státní, politické a vládní formy v poválečné době 
  V nově budovaném systému, jak se vyslovil, by schvaloval systém politických 

stran. Také preferoval, aby veřejné mínění mělo od prvního okamžiku svůj vlastní 

demokratický orgán v celostátním měřítku – demokratický parlament, a v lokálním 

měřítku místní demokratická zastupitelství. Všeobecnost voleb nepovažoval za 

rozhodující požadavek, ale nejdůležitější pro něj bylo, aby volební právo měli jen 

skuteční tvůrci veřejného mínění, a pokud možno jen oni. Tajnost voleb označuje za 

nutnou, stejně jako dohled, aby nedocházelo k procedurálním a sčítacím trikům. Jako 

důležitou chápal svobodu odborů, z toho důvodu, že organizované dělnictvo při 

obnovování evropských metod bylo dle jeho názoru nezbytné. (Bibó, 1997:147-148) 

  Uznává však, že jakkoli je zajištění cesty pokroku důležité, pokrok, vyžadující 

okamžité a naprosté změny, a regenerace metod nové Evropy, stojí v dané situaci proti 
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sobě. Nedoporučuje přitom chápat pokrok jako přetváření společnosti v socialistickém 

smyslu a socialistickým směrem. (Bibó, 1997:147-148) 

 

3.1.5 Demokracie ve státech střední a východní Evropy 
   V další z jeho studií nazvané Bída malých národů východní Evropy z roku 1946 

se Bibó zajímal o problematiku tvorby různých mnohonárodnostních států a jejich 

následnou existenci, kdy na těchto územích žili i příslušníci jednotlivých menšin. 

Uvažuje o tom, že došlo zákonitě k prolínání demokratismu a nacionalismu, což se na 

konci 19. století a v první polovině 20. století projevilo velice významně. Právě toto 

období zajímá Bibóa při úvahách o demokracii nejvíce.  

  Bibó je přesvědčen, že demokratismus a nacionalismus jsou hnutí vyrůstající ze 

společných kořenů a navzájem propojená hlubokými vazbami, jejichž vychýlení 

z rovnováhy může vést k vážným poruchám. To se stalo ve střední a východní Evropě, 

kde mezi ovládnutím národního společenství a osvobozením jedince nedošlo 

k vzájemnému propojení. Z tohoto otřesu se rodí nejhrůznější monstrum novodobého 

politického vývoje: antidemokratický nacionalismus. (Bibó,1997:191-192) 

Zastává tvrzení, že v zemích střední a východní Evropy vládl strach proto, že 

nebyly hotovými, zralými demokraciemi, a jelikož v nich vládl strach, nemohly se jimi 

stát. Tak se v neustálém pocitu strachu a ohrožení stávalo pravidlem všechno to, k čemu 

opravdové demokracie utíkají jen ve chvílích opravdového ohrožení: omezení veřejných 

svobod, cenzura, hledání „zaprodanců“ a „zrádců“, vynucování pořádku či jeho zdání za 

každou cenu a vynucování národní jednoty na úkor svobod jednotlivce. Objevily se 

nejrozmanitější podoby falšování a korumpování demokracie, od těch nejsubtilnějších, 

zhusta neuvědomělých forem až k těm nejhrubším: zneužívání všeobecného volebního 

práva proti demokratickému vývoji, vytváření systému koalic a kompromisů založených 

na nezdravých a nečistých kritériích, vytváření volebních systémů potlačujících nebo 

falšujících zdravé vyjádření společenské vůle, volební podvody, puče a přechodné 

diktatury. (Bibó, 1997:192-193) 

  Bibó se nezabývá pouze rolí demokratických principů při tvorbě národních států, 

ale uvažuje o nich i již při samotné existenci těchto útvarů ve střední a východní 

Evropě. Jedním z nejvýraznějších momentů, při kterém bylo možné posoudit, do jaké 

míry je který stát demokratický, bylo posouzení zacházení s menšinami, které na území 

takového státu žily.  
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  Velkou roli pro určení demokratičnosti státního systému má fakt, zda menšiny 

mohou používat svůj vlastní jazyk při úřední komunikaci. 

Právo národů na sebeurčení zvažoval z hlediska toho, zda je způsobilé k tomu, 

aby ve střední a východní Evropě zavedlo pořádek. „Kdo chce národy v této oblasti od 

sebe dobře oddělit, musí se proto dnes již řídit nikoli podle historických, nýbrž podle 

jazykových rámců“. (Bibó, 1997:218) 

  Ohledně smyslu referenda se vyslovuje víceméně kriticky, bere přitom v potaz 

referendum o právu národů na sebeurčení a hranicích. Vytýká mu skutečnost, že 

v rovině mezinárodní by mohlo být kdykoli zpochybněno. Upřednostňuje naproti tomu, 

stanovení jazykové a etnické hranice statistickými metodami, eventuálně srovnáním 

více statistik, což je v daném prostoru střední a východní Evropy zpravidla bez větších 

obtíží možné.  

  Tvrdí, že přímo škodlivý vliv může mít použití referenda například v takových 

oblastech, kde hrozí nebezpečí, že jazykově odlišná nepočetná vrstva velkostatkářů 

může ovlivnit hlasy etnicky jednolitého, většinou zaostalého obyvatelstva. (Bibó, 

1997:220) 

 

3.1.6 Situace v Maďarsku a světová situace v roce 1956 
  Poslední téma, které bych chtěla ve své studii zmínit, je jeho vztah k událostem 

v průběhu maďarské revoluce, jejímž byl přímým účastníkem. Právě István Bibó zůstal 

jako poslední člen legitimní Nagyovy vlády, nominovaný za Petöfiho stranu, v budově 

parlamentu, který tou dobou byl již obklíčen sovětskou armádou. Bibó vydal jménem 

vlády prohlášení a návrh kompromisního řešení maďarské krize. Obojí dal k dispozici 

svobodným sdělovacím prostředkům a zastupitelstvím západních demokratických států.  

 Situaci v Maďarsku zhodnotil jako skandál pro západní svět, který Maďarsko 

nevyslyšel v jeho volání o pomoc. Přestože se západ odvolával na principiálnost 

a morálku, svou nečinností zpochybnil jejich smysl, perspektivy a v očích mnoha lidí 

i též svou poctivost. (Bibó,1997:538) 

Maďarské události byly podle něho i skandálem komunistického světa, který se 

víceméně neúspěšně snažil odstranit problém stalinismu. Stalinismus ve skutečnosti 

zhodnotil jako komplexní systém nelítostně tvrdých, nevybíravých a bezohledných 

prostředků nasazovaných ve jménu budování komunistické společnosti. Své rozladění 

prezentuje v následujícím tvrzení. 
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  „Po XX.sjezdu ÚV KSSS se zdálo, že stalinské politické praktiky budou 

v širokém měřítku zmírňovány, ale jak se záhy ukázalo, byl tento pokus zmařen“. 

(Bibó,1997:540) 

  4.listopadu, kdy došlo k invazi vojsk SSSR do Maďarska, považuje za datum, 

v němž byla nadějím na správnou cestu budování socialismu zasazena rána, která se jen 

tak snadno nezahojí. Podle Bibóa akce SSSR v Maďarsku, která chtěla zabránit ztrátě 

pozic, od té doby poškozovala komunismus na všech pozicích. (Bibó,1997:542) 

  Situaci v Maďarsku hodnotil rovněž jako skandál pro všechny aspoň trochu 

seriozní síly „třetí cesty“ i celé této ideje. Tvrdil, že indický pokus o zprostředkování 

dialogu v průběhu revoluce musel skončit fiaskem, protože třetí cesta byla nemožná 

a byla před nimi zákonitá a nevyhnutelná totální polarizace, rozštěpení světových 

mocností a rozpolcení morálního vědomí světa. Navíc přispěl k selhání i fakt, že Indie 

a kromě ní i několik dalších asijských států provádějících zodpovědnou politiku, 

socialistické a sociálně demokratické strany po celém světě i mnohé porůznu rozptýlené 

ideové a politické síly jsou přesvědčeny, že náš svět, rozdělený na kapitalismus 

a komunismus, ve skutečnosti zápolí s přízraky a pseudoproblémy. (Bibó,1997:544) 

  Jako největší skandál hodnotí revoluci v Maďarsku pro světový mír, jehož šance 

současný stav maďarského případu zpochybňuje a evokuje hrozivou paralelu, že by se 

mohl stát posledním dějstvím před vypuknutím třetí světové války podobně jako zrada 

na Československu před válkou druhou. (Bibó,1997:544) 

  Poté, co se věnoval převážně kritice současného stavu a určil aktéry za něj 

zodpovědné, vyzval ve svém provolání k nápravě, aby k podobnému osudu, který potkal 

Maďarsko, již nikdy nedošlo. Prohlásil, že z maďarské revoluce a z jejích idejí by se tito 

aktéři mohly poučit, vzít si z ní její naděje i myšlenky a zužitkovat je v budoucím 

vývoji.  

 

3.1.7 Vize politického systému v Maďarsku 1956 po případném 
vítězném povstání 

Vzhledem k tomu, že myšlení Istvána Bibóa představuje tehdejší způsob 

přemýšlení o demokracii mezi nekomunisty a vzhledem k faktu, že Bibó byl členem 

Nagyovy reformní vlády, je možné na pozadí jeho koncepce demokracie vysledovat 

možné znaky jisté formy demokracie, ke které by mohlo dojít v případě, že by 

neproběhla sovětská vojenská intervence.  
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  Myšlení o demokracii, které jsem na předchozích řádcích zachytila u Istvána 

Bibóa je pro jeho dobu takřka typické.  

  I s pomocí Biboóvy koncepce demokracie nyní nastíním možnou podobu 

systému v případě vítězného maďarského povstání.  

  S největší pravděpodobností by tedy existoval pluralitní systém stran 

a demokratický parlament. Došlo by k oddělení složek moci: zákonodárné, výkonné 

a soudní. Proběhly by všeobecné a tajné volby. Mohlo by ústavně zakotveno 

i referendum. Byla by zrušena cenzura.  

  Odbory by byly svobodné a zastávaly by významné pozice, protože roli 

dělnictva byla dávána významná váha.  

  Vzhledem k tomu, že i v západních demokraciích v 50.letech existoval silný 

státní sektor, jako tomu bylo například ve Velké Británii nebo Francii, a vzhledem 

k tomu, že i Bibó upřednostňoval reformu vlastnických vztahů, dalo se očekávat, že by 

v Maďarsku velkokapitál a velkostatky byly v držení státu. Hlavním účelem bylo 

předcházení nezaměstnanosti a chudoby, která byla před druhou světovou válkou 

velkým problémem. Kapitalismus i soukromé vlastnictví velkých podniků by bylo 

možné pouze ve velmi omezené míře a maďarská ekonomika byla ekonomikou 

s velkým podílem státního sektoru a státních zásahů do ekonomiky.  

  Je vysoce pravděpodobné, že by došlo v Maďarsku k decentralizaci. Přenesení 

působnosti by mělo za výsledek vznik zastupitelství na lokálních úrovních, které by 

mohly lépe reagovat na místní problémy.  

  Církev by nebyla omezována politickou mocí, protože by nově vzniklý režim by 

jí přiznal rozsáhlé svobody. Nejvýznamnější postavení by měla katolická církev, což již 

ale samo o sobě vyplývá z toho, že tato církev má v Maďarsku nejvíce věřících. 
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3.2 Koncepce demokracie Edvarda Beneše 

 
V případě představení teorie demokracie u Edvarda Beneše vycházím z jeho 

knihy Demokracie dnes a zítra (1948). Použila jsem třetí české vydání z roku 1948, 

nicméně se jedná o dílo, které poprvé vyšlo v češtině v Londýně roku 1942. 

 

3.2.1 Myšlenkový a politický vývoj soudobé Evropy ve vztahu 
k moderní demokracii 
  Vývoj moderní demokracie Beneš sleduje již od dob francouzské revoluce, jíž 

považuje za základ a přípravu nové evropské kontinentální demokracie, která byla 

ovlivněna vývojem jednak parlamentarismu a konstitucionalismu v Anglii, jednak 

bojem o nezávislost Spojených států amerických, a jejich politickou praxí a teorií. 

(Beneš, 1948:15) 

  „Byl položen skutečný problém demokracie, důsledné lidovlády – vlády ne 

stavu, ne strany, ne několika stavů či stran, nýbrž vlády a správy všech, vlády a správy 

lidu, všeho lidu. V revoluci oznámil čtvrtý stav svým již organisovaným vystoupením 

svou politickou existenci. A souběžně s tímto hnutím po spravedlnosti sociální a po 

demokratické rovnosti a zároveň jako jeho přirozený a nutný důsledek jde nevyhnutelně 

postupné osvobozování potlačených a nesvobodných národů evropských a zdůrazňování 

myšlenky nacionální. Celé 19.století je - souběžně s bojem o demokracii a v úzké 

souvislosti s ním – vyplněno usilovným bojem malých národů evropských o kulturní 

a politické vzkříšení a pak o samostatnost státní.“ (Beneš, 1948:20-21) 

  Beneš studoval koncepci demokracie již od počátku 20.století. Během druhé 

světové války se k její studii vrátil, když se zamýšlel nad tehdejší situací, kterou 

označuje za krizovou, o čemž svědčí následující citace z jeho knihy. 

  „Současná krize evropské demokracie jest jen pokračováním duchovního, 

politického a sociálního zápasu, který počal za francouzské revoluce, a že všechny 

spory o politické a sociální myšlenky a systémy – zda diktatura či demokracie, zda 

svoboda či fašismus nebo komunismus – vznikly ze zkázy feudální a monarchistické 

společnosti a z pokusu francouzské revoluce dáti základy k demokratické, humanistické, 

egalitární a universalistické moderní společnosti“. (Beneš, 1948:28) 
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3.2.2 Světová válka z let 1914-1918 a její vliv na demokratizaci 
Evropy 
  Dále Beneš uvažuje o důsledcích první světové války, které byly politicko-

mocensky dalekosáhlé a změnila až do základů především politickou mapu Evropy. 

Také z hlediska hospodářského a sociálního přivodila velké převraty: proto se právem 

o ní mluví jako o světové revoluci. (Beneš, 1948:32) 

  Mezi spojenecké cíle války řadí vytvoření skutečného konstitucionalismu 

a svobodného demokratického režimu v Německu, pak i na území celé říše habsburské, 

nové mapy Evropy osvobozením potlačených národů střední a jihovýchodní Evropy 

a zajištění ideje národního sebeurčení. (Beneš, 1948:39) 

  Světovou válku 1914-1918 charakterizuje jako revoluci a boj o evropskou 

a světovou demokracii. Zároveň zdůrazňuje, že demokracie pro něj není pouze politický 

režim, charakterizovaný jen určitými demokratickými institucemi, nýbrž celým názorem 

na život a svět, to znamená, také usilováním o důslednou demokracii sociální 

a hospodářskou. (Beneš, 1948:52) 

  Následujících 20 let od této války do roku 1939 pojímá jako další boj 

o demokracii. A válka z roku 1939 byla jen konečným vyústěním tohoto boje. (Beneš, 

1948:54) 

 Přestože své dílo psal již během války, vyjadřuje své přesvědčení, že válka 

skončí pro demokracii vítězně.  

 

3.2.3 Evropská demokracie a antidemokratické ideologie 
Meziválečné období charakterizuje Beneš existencí jednotlivých poválečných 

demokracií, které se právě jako demokracie od sebe velmi odlišovaly, jednak svým 

vnějším rázem, jednak svou vnitřní kvalitou, tj. vyspělostí, pevností, zralostí 

a dokonalostí. Tvrdí, že od západu na východ existovala v Evropě celá stupnice 

demokratických režimů různících se v podrobnostech, s různými systémy volebních 

řádů, s větším nebo menším stupněm svobody (s různými formami poměru exekutivy 

k legislativě a tak dále), mající různý stupeň vývoje a zralosti a tudíž i různý stupeň 

vnitřní pevnosti a odolnosti podle vnitřních i mezinárodních poměrů a vztahů toho 

kterého státu. (Beneš, 1948:65) 

  Beneš také upozorňuje, že demokracie v jednotlivých evropských státech byla 

velmi citlivá na otřesy demokratických systémů v jiném státě a dokonce hrozil jejich 
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pád i v okolních státech. Bylo to způsobeno tím, že demokracie zde neměla delší tradice 

a podmínky růstu i vývoje byly velmi obtížné. (Beneš, 1948:65-66) 

  Tvrdí, že žádná revoluce nikdy nevytvoří hned svůj nový dokonalý režim, a ještě 

méně revoluce, vzniklá po tak strašné válce nebo z války, jako byla válka z let 1914-

1918. To bude platit stejně po válce z roku 1939 a po převratech, které z nové války 

vzejdou. Poválečná demokracie tudíž musela nejen začít takřka od počátku pro sebe 

připravovat masy, vzdělávat je a vychovávat je, nýbrž zároveň překonávat největší 

obtíže ze všech zděděných přežitků z režimů předcházejících a současně řešit nejtěžší 

politické, sociální a hospodářské problémy, vzniklé z války a z revoluce: tvoření nových 

ústav, řešení dosud neznámé nezaměstnanosti, přejímání nečekaných poválečných 

sociálních břemen, řešení pozemkové reformy, měnové otázky. Nové demokracie, dle 

Beneše, žily ve stálé nejistotě a potácely se často zleva napravo a zprava nalevo. (Beneš, 

1948:68) 

  Také zastával názor, že pro demokracii je nutno mít aspoň do určité míry 

vyspělý národ a hlavně, že je nutno mít vyspělé vůdce, ke každé službě demokracii až 

k smrti oddané, demokratická svoboda je statek, který je takřka v každé, i politicky 

vyspělé společnosti v nebezpečí, že se musí obhajovat stále a vždycky, že se musí 

kultivovat, opatrovat, střežit, stále zdokonalovat, pořád a pořád jí dávat nové formy při 

zachování jejích principů. Pro poválečné evropské demokracie, jak tvrdil, toto platilo 

desateronásobně. (Beneš, 1948:69) 

  Odpovědnost za úpadek demokracie v Evropě do velké míry přisuzuje starším 

demokraciím, které mezinárodně politicky nedovedly vždycky Evropu správně vést, 

a také skutečnosti, že demokratické státy nedržely při sobě, na rozdíl od těch totalitních. 

(Beneš, 1948:69) 

Totalitní režimy zvažuje Beneš jako režimy, které nejsou schopny rozumně 

vyvážit vztah mezi kolektivitou a individuální svobodou. Za tuto rovnováhu může 

člověk bojovat zase jen v režimu relativní politické svobody, čili v nějaké formě 

demokracie. (Beneš, 1948:136) 

Velice zajímavé je jeho pojetí důstojnosti, svobody a práv moderního 

demokratického člověka a občana, jehož charakteristické znaky jsou tyto:  

1) Lidská osobnost moderního občana, jeho svoboda myšlení, svoboda přesvědčení, 

náboženství a víry, jakož i jejich volný projev, jeho právo jazyka a národní kultury 

musí být plně a důsledně respektovány.  
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2) Moderní člověk a občan má ctít a věřit v pravdu, hájit a mluvit pravdu a respektovat 

moderní vědu jako výraz nestranné objektivity a pravdy. Snášenlivost jako výraz 

opravdové lidské kultury ve věcech víry a náboženství, vědy, kultury, politického 

a jiného přesvědčení je nutno ctít a pokládat za jeden z hlavních znaků vyspělého, 

moderního, demokratického a důstojného lidství.  

3) Má ctít a respektovat dané slovo, plnit své závazky, respektovat uzavřené dohody 

a smlouvy a založit svůj veškerý soukromý a veřejný život na respektu svobodně 

přijatých zákonů vnitrostátních a sjednaných mezinárodních smluv s jinými státy 

a národy.  

Beneš toto označuje jako základní ideje moderního demokratického občanství. A tvrdí, 

že totalitní diktatury jsou ve své celé podstatě naprostým popřením těchto tří kategorií 

zásad.(Beneš, 1948:190) 

 

3.2.4 Demokratická reorganizace poválečné Evropy a světa 
  Beneš navrhuje, aby demokratická reorganizace byla provedena s ohledem na to, 

že nemá a nesmí dojít ke třetí světové válce. (Beneš, 1948:196) 

  Rovněž konstatuje, že předválečný systém ochrany menšin ztroskotal, na čemž 

největší podíl viny nese Německo, Itálie a Maďarsko. Navrhuje, aby než se začnou 

definovat práva menšin, se také vymezila jednak práva většin a jednak povinnosti 

menšin. Každý národ má právo žít svobodně a klidně ve svých státních hranicích. Říká, 

že jsou-li tyto hranice zároveň hranicemi národnostními, tím lépe. Připouští, že bohužel 

tomu ve střední Evropě tak není a že nezná žádný recept, který by rozřešil menšinovou 

otázku ideálně. Jen dodává, že nedoporučuje žádný prostředek brutální a násilný, ale 

bude potřeba sáhnout k stěhování menšinového obyvatelstva. (Beneš, 1948:208-209) 

  Do jaké míry bylo nebo nebylo nakonec stěhování menšin po druhé světové 

válce násilné, je velice diskutabilní a není předmětem mé studie.  

  Beneš uvádí, že předválečná demokracie byla kritizována především ohledně 

dvou aspektů: sociálně-hospodářského a ryze politického. Tato demokracie neměla 

odvahy a schopnosti řešit důrazněji a soustavněji hlavní sociální problémy, například 

nezaměstnanost. Přiznává, že je tedy nutné sáhnout hlouběji k opatřením strukturálním, 

tedy kolektivizujícím a socializujícím. Následně Beneš vysvětluje, že pokud by se 

přistoupilo k tomuto opatření radikálně, znamenalo by to v zásadě přijmout 
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komunistickou doktrínu. Sám se ale ohrazuje, že on tak daleko nejde a věří v možnost 

postupného přerodu tehdejší demokracie, v totéž i usiluje. (Beneš, 1948:217) 

 

3.2.5 Přerod a budoucnost poválečné demokracie 
Jako další problémy, které jsou předválečné demokracii vytýkány, jmenuje 

Beneš přílišnou početnost politických stran, stranickou zaujatost a sobectví, z čehož 

vznikala atomizace státu, rozvrat občanské morálky, korupce veřejného života 

a tendence žít na útraty státu a jeho zájmů. Kritizována byla i organizace tisku 

v demokracii, jeho soustavné korumpování, jeho ovládání penězi, s čímž souvisí 

ovlivňování veřejného mínění. Z toho všeho prý plynula neúčinnost a pomalost 

demokratických metod ve vedení státu zejména v době krize, napětí a těžkostí. Beneš 

říká, že to jsou výtky hlavní a zdaleka ne všechny. Vyjmenovává je proto, že je potřeba 

jim předcházet při přebudování dnešní demokracie. Jejich vyřešení, při použití jeho 

citace, považuje za věc života či smrti dnešní formy politické demokracie. (Beneš, 

1948:219) 

   Druhou světovou válku chápe jako boj fašismu, sovětského socialismu 

a demokracie, jako boj o bytí a nebytí, ve kterém se shodou okolností na jedné straně 

vyskytla demokracie a sovětský socialismus proti fašismu. Očekává konečnou porážku 

fašismu. Poté doufá, že bude možná a správná spolupráce zbylých dvou ideologií, 

přestože se navzájem v mnohém rozcházejí, v mnohém se podle jeho názoru i shodují. 

(Beneš, 1948:222) 

  Demokracii chápe jako spiritualistickou, systém sovětského socialismu jako 

materialistický. Ve své koncepci líčí, že demokraté ve filosofii hledají ve svém názoru 

na život jistou syntézu mezi duchovními a materiálními, odmítají dávat v životě 

člověka prvenství jevům materiálním a hospodářským. Boj o politickou moc 

a o živobytí, prováděný ve formě třídních bojů, pokládají za jednu z forem 

společenských bojů o život vůbec, nikoli za jedinou, která určuje a charakterizuje 

historický vývoj lidských společností a státních kolektivit. Komunismus vycházeje 

z filosofie materialismu, je ve svých zásadních tezích o státě antiindividualistický. 

Demokracie vycházející ze spiritualismu je naproti tomu individualistická. (Beneš, 

1948:223) 

  Poválečným demokraciím navrhoval provádět strukturální změny evolučně 

a nenásilně, s takovým cílem, aby jejich podoba a fungování zamezily sociálním, 
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hospodářským problémům a dovedly předejít okolnostem vedoucím k další válce. 

Nabízí řešení v zvětšení objemu některých výrobních prostředků, ale jen do té míry, 

aby došlo k vyřešení dříve zmíněných problémů, například s nezaměstnaností. Také 

považuje za podstatné přebudování válečného průmyslu, přeměnu bank na instituce 

veřejné, všeobecně prospěšné. Odsuzuje tehdejší podobu bank jako kapitalisticky 

spekulující a podnikající. Navrhuje bankovní hospodaření podrobit striktnímu 

regulování státnímu a veřejnému, převod půdy do státního či národního majetku 

(Beneš, 1948:239-240) 

  Z výše uvedeného je jasně patrné, že Benešova koncepce nové poválečné 

demokracie v mnohém dotýká socialistických myšlenek. Z pohledu dnešních 

zkušeností právě s tímto režimem je možné být poněkud skeptický k jeho návrhům, ale 

nutno vzít v potaz právě dobu, ve které svou studii tvořil.  

  Na demokracii pohlížel jako na vědu, jako na umění. Politika pro něj byla 

činností nejvyššího sociálního významu, spočívajícím na filosofii a morálce. 

Demokratickou politiku viděl jako vědu, která zkoumá současné poměry člověka 

a společnosti a která právě proto, že je věda, se musí na svět a společnost dívat 

objektivně. (Beneš, 1948:245) 

  Demokracie se podle Beneše má opírat o tři důležité činitele, bez nichž je 

nemyslitelná: o demokratické pojetí práce, o vědu a o pravdu. (Beneš, 1948:248) 

 

3.2.6 Problém stranické oligarchie a otázka vůdcovství v demokracii 
Beneš připouští, že ideální demokracie neexistuje a ani nikdy neexistovala. 

Naopak tvrdí, že demokracie je režim, který je stále ve vývoji a v pohybu, který se stále 

přizpůsobuje novým poměrům, přeměňuje a zdokonaluje. V praxi je třeba přijímat řadu 

omezení plných demokratických svobod, neboť demokratické svobody, jsouce 

zneužívány, by mohly snadno vést, a často také vedly, k rozvratu, k anarchii, k pádu 

demokracie samé. (Beneš, 1948:250) 

  O stranickém systému se vyjadřuje jako o podstatné součásti každého 

demokratického režimu. V politických stranách jsou sdruženi lidé, kteří mají společné 

nebo totožné zájmy. Tyto strany mezi sebou svádějí politický boj. Každá politická 

strana potřebuje jistou vedoucí organizaci, má tedy vůdce, předsedy,místopředsedy, 

důvěrníky a další. V následku toho se strana byrokratizuje a oligarchizuje se. Nakonec 
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o chodu strany víceméně rozhoduje užší skupina lidí, která se pak stává jedním 

z hlavních činitelů politického života celého státu vůbec. (Beneš, 1948:251-252) 

  Za zdravou demokracii považuje takový režim, kde je svoboda přesvědčení 

a kritiky, opakující se volby, projevování důvěry a nedůvěry ve stranách a v parlamentě 

a tím i stálá kontrola vedoucích osob a stran. Pokud jsou přítomny všechny tyto prvky, 

mohou napravovat slabé stránky demokracie, bez rozvratů, bez násilí a revolucí. 

Zároveň usuzuje, že moderní demokratický občan přijímá autoritu svobodně zvoleného 

vůdce, kterého uznává za reprezentanta své zájmové skupiny nebo své politické strany 

a své politické ideologie. (Beneš, 1948:251,252,254) 

  Vytyčuje i další problém, který je třeba zohlednit při budování nové demokracie 

a to je výchova občanů k demokracii, tak aby jí chápali a důvěřovali jí. (Beneš, 

1948:255) 

  Protože dle jeho názoru, demokracie není jen otázkou dokonalejších 

demokratických institucí, nýbrž především otázkou dokonalejších demokratických lidí. 

Tvrdil, že ne strana jako taková je zlem, nýbrž nevzdělaní a nevyspělí, nevychovaní, 

nedemokratičtí občané a jejich vůdcové v režimu svobody jsou zlem. (Beneš, 

1948:273-274) 

  Velký důraz klade na vůdčí osobnost v demokracii, protože na nich z největší 

části záleží, zda demokracie padnou, nebo přetrvají. (Beneš, 1948:257) 

  Demokracii chápe v její politické organizaci jako zásadního odpůrce dvou 

extrémů: anarchistického rozkladu bez společenské autority na jedné straně a totalismu 

s potlačením individuální svobody na straně druhé. (Beneš, 1948:262) 

  Zda je režim skutečně demokratický, lze dle Beneše usuzovat z jeho tisku, 

protože tisk je takový, jaký je režim. V politickém boji, například před volbami, dokáže 

rozhodujícím způsobem ovlivnit veřejné mínění a následně tedy i výsledek. (Beneš, 

1948:267) 

 

3.2.7 Politické strany a omezení jejich počtu  
  Strany prezentuje ve své studii pro demokracii jako nezbytné. Upozorňuje však, 

že čím je počet politických stran v demokratickém zřízení větší, tím všecky zlé 

vlastnosti politického stranictví se zesilují a jejich důsledky zmnohonásobují. Navrhuje, 

aby se tyto špatné důsledky minimalizovaly, omezit počet politických stran nebo prostě 

potlačit jejich existenci. Tuto regulaci by provedl již na samém počátku vzniku stran. 
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Myslí si totiž, že dosavadní demokratické státy byly příliš liberální při povolování 

jejich vzniku. (Beneš, 1948:275) 

  Jako nejlepší variantu vidí možnost tvorby stran na základě principu 

konservatismu a pokroku a že mohou být vytvořeny pro parlamentní život republiky 

jen dvě, maximálně tři strany: strana takzvané levice a takzvané pravice, eventuálně 

strana středu. Všechny ostatní politické názory, ideje přesvědčení a programy 

(problémy nacionální, decentralizační, náboženské a další) se mají soustředit do těchto 

dvou nebo tří stran. (Beneš, 1948:278) 

  Princip konservatismu nebo pokroku pokládá za základní státotvorný princip 

z toho důvodu, že každá společnost se dělí na ty, co chtějí dosavadní řády měnit a ty, 

kteří je chtějí zachovat. (Beneš, 1948:279) 

  V omezení počtu politických stran spatřuje vymýcení jednoho velkého zla 

kontinentálních demokracií - a to koaličnictví. Tento jev kritizuje za to, že se strany 

nejčastěji dohodly, že si každá vyhradí svou sféru vlivu, do níž se jí druhá strana 

nebude vměšovat. Vznikaly tak vyhrazené domény jednotlivých stran, 

nekontrolovatelné a nikomu jinému neprostupné a tím i rozdrobení státu na 

jednostranné sektory. To mělo velmi demoralizující vliv na chod státu. Ještě horší stav 

vznikal, když se v koaličním systému stran zaváděl, trpěl nebo musel trpět systém veta 

a dokud se všechny strany neshodly, žádné řešení nebylo možné. Toto vše 

prvorepublikové demokracii v Československu vytýká. Velký počet stran také viní 

z pomalosti státní správy a labilnosti každé parlamentní většiny, ze závislosti vlády na 

sebemenší politické straně a tím i nedostatečné výkonnosti exekutivní moci. (Beneš, 

1948:281-282) 

  Tvrdí, že při velkém počtu stran je vláda nestabilní a může dojít k jejímu pádu. 

Častá výměna vlád může vést k nestálému, nevýkonnému režimu, který může každou 

chvíli padnout. (Beneš, 1948:281-282) 

  Jako úkol každé politické strany určuje její existenci jako nástroje a prostředku, 

s jehož pomocí se formují přání a potřeby lidu. Ten sám přímo vládnout nemůže. Tyto 

strany pak mají spravovat zájmy lidu jako celku, v zájmu státu jako celku, v zájmu 

národa a společnosti jako celku, nikoli jen v zájmu svém, nebo jen v zájmu strany. 

(Beneš, 1948:283) 

  Jako velice podstatnou určuje zásadu demokratické svobody v rozdělení moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Tyto tři složky by se měly navzájem omezovat, 

doplňovat a především kontrolovat. A aby toto rozdělení bylo správné, mají se o to 
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starat politické strany prostřednictvím tisku, veřejných shromáždění a projevů, 

prostřednictvím parlamentní tribuny. Přitom strany by také měly kontrolovat sebe 

navzájem, z čehož vyplývá, že v demokracii je třeba alespoň dvou stran. Ty by měly 

být sobě opozicí a tedy i zárukou politické svobody. (Beneš, 1948:284-285) 

  Mezi jediné oprávněné funkce politických stran řadí: projevování a formulování 

dílčích zájmů a názorů jednotlivých skupin národa a kontrola veřejné moci a státní 

správy a kontrola sebe samých navzájem. (Beneš, 1948:285) 

  Meziválečným demokraciím vytýká, že připustily, aby se politické strany stávaly 

nikoli prostředkem a nástrojem k formulaci dílčích skupinových zájmů a názorů, nýbrž 

cílem samy pro sebe a někdy skoro státem ve státě. Následně pod vlivem stran ztrácely 

parlamenty vliv. (Beneš, 1948:285) 

  Navrhuje rovněž zesílení a stabilizování státní výkonné moci v poměru k moci 

zákonodárné a k činnosti politických stran. Vyslovil se raději pro nestranické ministry, 

ti by se potom starali více o své resorty než o denní stranické boje. Bylo by dle Beneše 

vhodné státní byrokracii odpolitizovat a odstraničtit. (Beneš, 1948:289) 

3.2.8 Problém státní a správní decentralizace 
Beneš vysvětluje, že by bylo vhodné, aby došlo k decentralizaci státní správy, 

která by spočívala v přísnějším oddělení centrální moci výkonné od moci zákonodárné 

po vzoru Spojených států amerických. Doporučuje zachování principu vyslovení 

nedůvěry i jednotlivým ministrům. Další krok v decentralizaci by spočíval v přenesení 

velké část dnešní kompetence moci zákonodárné a výkonné na nižší instance – obce, 

okresy, župy, země a provincie. Parlament by se tak omezil na problémy skutečně 

celostátní, reprezentoval by celý národ, jednal by nezávisleji na vládě vůbec na 

výkonné moci. Zákony by opravdu usnášel parlament a nevynucovala by je výkonná 

moc všemi možnými prostředky.(Beneš, 1948:289-290) 

Otázku decentralizace hodnotí pro demokracii jako velmi významnou, protože 

decentralizace dává právo a možnost každé dílčí složce národa a státu zdůrazňovat svá 

speciální přání a potřeby. Tuhou centralizaci vidí jako první a hlavní podmínku každé 

diktatury. Soudí, že správně poznat, zda je v daném státě potřeba centralizace, nebo 

naopak decentralizace, je dokladem o příslušném stádiu vývoje národa, území, 

hospodářství a kultury. (Beneš, 1948:292) 

  Uzavírá své dílo doslovem, ve kterém se hlásí k demokracii, kterou považuje za 

nejlepší ucelený názor na život a svět. Říká, že člověk jako lidský tvor je pro 
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demokracii absolutní hodnotou a mírou života a světa, proto také vyspělou demokracii 

politickou, sociální a hospodářskou nazývá demokracií humanitní. Demokracii 

považuje ve své podstatě za optimistickou a umožňuje život, jenž přes všecka svá 

lidská strádání zaslouží, aby byl žit. (Beneš, 1948:303) 

 

3.3 Porovnání obou koncepcí 

 
 

Studie koncepcí demokracií u Istvána Bibóa i u Edvarda Beneše nebyla vybrána 

náhodně. Lze mezi nimi totiž vystihnout jisté společné znaky. Oba byli představiteli 

takzvané „třetí cesty“, která představuje jakýsi návrh politického systému, jenž by byl 

jakousi střední cestou mezi dosavadní západní demokracií a socialismem. V tomto 

smyslu si byli Bibó a Beneš blízcí. V této kapitole se proto budu věnovat srovnání obou 

koncepcí, cílem bude vystihnout myšlenkové rozdíly, ale hlavně podobnosti obou mužů.  

Oba navrhovali, jakým způsobem by bylo možné koncipovat poválečné uspořádání své 

vlastní země i evropského pořádku vůbec. Považuji pro myšlení obou za velice 

podstatné jejich zklamání z toho, že se předchozí politické systémy v obou zemích 

neosvědčily. Oba preferovali určité změny a do jisté míry se shodují v tom, že by bylo 

vhodné politický systém změnit. Oba kladli důraz na větší roli mas, z největší části 

dělnictva. Bibó tuto vrstvu označil jako jedinou za progresivní. Připouštěl, že pro 

správný vývoj země jsou užitečné i jiné vrstvy, ale těm už zdaleka nepřisoudil takovou 

důležitost. Kapitalismus považoval za žádoucí pouze ve velmi omezené míře, stejně 

jako soukromé vlastnictví. Zároveň schvaloval existenci některých demokratických 

náležitostí, z nichž jako příklad uvedu pluralitu politických stran, decentralizační 

tendence a tajné hlasování. Pokusil se tedy o jakousi syntézu demokracie a socializmu. 

Stejné tendence lze nalézt i u Beneše, který věřil, že demokracie může existovat vedle 

socializmu, že spolu mohou vycházet a navzájem se doplňovat. Preferoval jistou míru 

znárodnění a to hlavně výrobních prostředků a půdy, které by mělo sledovat cíl snížení 

nezaměstnanosti a s ní související chudoby. Přistoupil by rovněž ke znárodnění bank 

a bankovní hospodaření podrobil striktnímu regulování státnímu a veřejnému. Zároveň 

chtěl omezit počet politických stran, s tím že by bylo dostatečné mít pouze tři: jedna 

pravicová, jedna středová a jedna levicová. I on se ale na druhou stranu klonil 

k decentralizaci, která by umožnila lepší reakci na problémy té dané lokality, 
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upřednostňoval všeobecné tajné volby a byl proti existenci pouze jedné strany, protože 

tvrdil, že je potřeba nejméně dvou, aby se mezi sebou mohly kontrolovat. Zastával 

názor, že je třeba dělit moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, protože se i tyto složky 

navzájem mohou kontrolovat a doplňovat. Do funkcí ministrů preferoval nestraníky, 

protože tito lidé se mohou lépe věnovat svému resortu. Těmito názory se naopak od 

komunistické ideologie vyhraňuje.  

  Na základě studií koncepcí obou mužů, docházím k závěru, že byli skutečně 

velmi ovlivněni událostmi, které se týkaly daného období, v němž oba žili. Byli 

zklamání meziválečnou demokracií (Bibó konkrétně samozřejmě i autoritářským 

Horthyho režimem), která nedokázala zabránit druhé světové válce. Hledali nějaké 

řešení, aby k něčemu podobnému už pro příště nedošlo. Navíc své myšlenky 

formulovali i v průběhu druhé světové války, kdy Sovětský svaz stál na straně 

protifašistických mocností. Sovětský systém nabízel něco nového, nabízel možnost 

inspirace alespoň některými opatřeními. Ta se u obou projevila v podobě jisté 

socializace politiky, v jejím přiblížení nejpočetnější dělnické vrstvě a omezení určitých 

projevů kapitalismu a soukromého vlastnictví. A právě to je u koncepcí obou mužů 

společné.  
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4. Epilog: Role roku 1956 při přechodu koncem 80.let. 
 

Události roku 1956 byly v průběhu minulých let pro Maďarsko velmi důležité 

a je tomu tak dosud. Maďarský národ tehdy dokázal být téměř jednotný v boji za něco, 

čemu věřil. Maďaři vskutku věřili, že je možné přebudovat politický systém, který 

existoval zde, i v ostatních zemích východního bloku. Demokratický proces byl 

přerušen invazí sovětských vojsk do Maďarska v listopadu roku 1956. Následovalo 

období normalizace, které ukončilo veškeré demokratické snahy. Režim se vrátil zpět 

k vládě jedné strany, k represím a k dalším znakům souvisejícím s utužováním 

komunistického režimu. V čele státu stál od roku 1956 János Kádar, který v roce 1961 

svůj tvrdý postoj v rámci režimu zmírnil.  

  K větším změnám uvnitř celého komunistického bloku mohlo dojít až po té, kdy 

se prvním tajemníkem ÚV KSSS stal Michail Sergejevič Gorbačov. Poznal, že 

Sovětský svaz už není dál schopen konkurovat Západu. Na sklonku roku 1988 dal 

Gorbačov na srozuměnou, že odstupuje od Brežněnovy doktríny, podle níž Sovětský 

svaz kritické situace v zemích východního bloku řešil vojenskou intervencí. V praxi to 

znamenalo, že se již nebudou opakovat události, ke kterým došlo v Československu 

1968 a v Maďarsku 1956.  

  Přestože v rámci Sovětského svazu probíhaly již určité reformní snahy 

iniciované prvním tajemníkem ÚV KSSS, se souhlasem prvního tajemníka 

komunistické strany v Maďarsku se nesetkaly. Znamenaly totiž, že by i ve vlastní zemi 

měl jít s reformami hlouběji, než byl sám ochoten připustit.  

 Poté co z Moskvy přišly impulzy, které dávaly tušit, že vedení ÚV KSSS si 

přeje změnu na nejvyšších pozicích v maďarské komunistické straně, byli vyměněni 

vedoucí činitelé, včetně Kadára. Ten byl odsunut do čestné, pro něj nově zřízené funkce 

předsedy strany, bez jakékoli skutečné moci. Na vedoucí místa byli dosazeni reformněji 

smýšlející komunisté – Imre Poszgay, Károly Grósz, Miklos Németh a další.  

  Změnu politického kurzu přinesla stranická konference v květnu 1988, kde se 

strana přihlásila k určitým demokratickým reformám. 

  V rámci těchto reforem byla velice důležitá ještě jedna záležitost, která se týkala 

přístupu komunistické strany k událostem roku 1956.  

Postoj k této záležitosti tvořil hranici mezi opozicí a mocí. Z odsouzení Imre 

Nagye a z označení povstání 23. října jako kontrarevoluce se odvozovala moc 
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dosavadního režimu, symbolizovaného Jánosem Kádárem. Každé zpochybnění 

dosavadního oficiálního hodnocení říjnových událostí vedlo nutně i ke zpochybnění 

legitimity dosavadního establishmentu. A ten to samozřejmě dobře věděl. (Irmanová, 

1998:163) 

  16. června 1988 byla uspořádána opoziční demonstrace. Jednalo se o den, na 

který připadalo 30 výročí popravy Imre Nagye. Tato demonstrace byla ještě rozehnána 

policií. Ve snaze získat alespoň nějakou důvěru obyvatelstva nové vedení muselo 

přistoupit k revizi pohledu na rok 1956. 

  Jako první krok v této snaze lze označit zasedání ÚV MSDS z 10. - 11. února 

1989. Bylo zde prohlášeno, že se to, co se stalo v Budapešti roku 1956, nebyla 

kontrarevoluce, nýbrž lidové povstání, které bylo reakcí na tvrdý Rákosiho režim. 

Součástí tohoto prohlášení však bylo i konstatování, že v povstání se angažovaly 

i nepřátelské síly usilující o restauraci kapitalismu. Toto stanovisko bylo legislaturou 

ratifikováno 11.ledna a stranou uznáno o měsíc později, 11.února 1989.  

  Z těchto kroků je jasně patrná snaha, učinit určité ústupky hlasům volajícím po 

objektivním hodnocení událostí z roku 1956 a zároveň také však úsilí nepřistoupit 

k očištění principů Nagyovy politiky, protože o jeho odsouzení se režim opíral.  

  Tato politika nebyla z dlouhodobějšího hlediska ovšem možná, protože se strana 

snažila sloučit neslučitelné. Snaha po skutečném vysvětlení událostí z roku 1956 se stala 

předmětem boje mezi progresivními reformními komunisty, reprezentovanými 

Poszgayem a konzervativnějším křídlem generálního tajemníka Grósze. Reformněji 

smýšlející komunisté se snažili o vytvoření nového směru maďarské komunistické 

strany, která by - mimo jiné - do budoucna podle nich měla odmítnout invazi 

sovětských vojsk a uznat popravu Imre Nagye za politickou vraždu. 

  V pozadí těchto snah byl motiv zůstat rozhodující silou ve státě, jímž komunisté 

řídili své další kroky.  

  V lednu 1989 vláda povolila exhumovat ostatky Imre Nagye, Miklóse Gimese, 

Gézy Losonczyho, Pála Malétera a Jószefa Szilágyiho. Byly identifikovány 

a přistoupilo se k přípravám jejich důstojného pohřbu. Celý proces byl současně 

nejvyšším prokurátorem revidován a bylo vydáno rozhodnutí o jeho neplatnosti. Datum 

pohřbu byl stanoven na 16.červen. Smutečního obřadu se zúčastnila celá řada 

významných osobností. Pohřbu se účastnili reformní komunisté i opoziční skupiny.  
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  V proslovech několika řečníků došlo k výzvám k odkazu revoluce 1956 

a k jejímu dědictví, které vyjadřovalo touhu po svobodě a demokracii. Zejména projev 

posledního řečníka Viktora Orbána představoval postoj lišící se od ostatních.  

Uvedl v něm, že nerozumí tomu, že ti samí straničtí a vládní činitelé, kteří jim 

(mladé maďarské generaci) říkali, aby se učili z knih falšujících dějiny revoluce, se teď 

navzájem předstihují, aby se dotkli těchto rakví. Řekl, že pokud bude maďarský národ 

dostatečně rozhodný, může donutit stranu, aby se podřídila svobodným volbám a pokud 

neztratí ideály z roku 1956, pak bude schopen zvolit si vládu, která zahájí okamžitá 

jednání o stažení sovětských vojsk. (Irmanová, 1998:172) 

  Tento projev byl významný minimálně ze dvou hledisek. Poprvé byl zmíněn 

skutečný rozchod velké části společnosti s komunismem a odrážel generační rozdíl mezi 

politiky, kteří prožili rok 1956 a těmi soudobými. Prvně zmiňovaní chtěli především 

reformu komunistické strany a její setrvání u moci, ti druzí jí odmítali a nekompromisně 

žádali demokracii a svobodné volby. Opozice získala velkou podporu veřejnosti 

a komunistická strana s ní byla nucena zasednout k jednání za jedním stolem. 

  Den 16.června znamenal také vynucení veřejného přiznání, že bez ohledu na 

pozdější (a dosud velice sporné) úspěchy se tento režim zrodil z teroru a justičních 

vražd. (Kontler, 2001:423) 

  Příštího dne se objevily pověsti, že Kadár se svou ženou spáchali sebevraždu, 

nebyla to pravda, protože ve skutečnosti Kádár zemřel tři týdny poté, téhož dne, kdy 

Maďarský nejvyšší soud plně rehabilitoval Imre Nagye.  

  Týden po Nagyově pohřbu ve dnech 23.-24. června 1989, zasedal ÚV maďarské 

komunistické strany, který rozhodl vytvořit čtyřčlenné předsednictvo jako kolektivní 

orgán vedení strany. Károly Grósz sice zůstal jedním z členů předsednictva, 

představoval však se svým poněkud konzervativním politickým směrem fakticky 

menšinu. Zbylí tři předsedové byli Poszgay, Németh a Nyers – všichni reformního 

ražení. Došlo tedy k vítězství reformního křídla. Vedení maďarské komunistické strany 

se poté přihlásilo k cíli budovat demokratický socialismus, parlamentní demokracii 

spočívající na systému více stran, právní stát i tržní hospodářství s rozhodující úlohou 

společného vlastnictví.  

  A tak i více než 30 let poté se odkaz revoluce v roce 1956 dostal znovu do středu 

politického zájmu. Stal se akcelerátorem dalších událostí. Odmítání politického směru 

Imre Nagye, na kterém komunistická strana postavila svou legitimitu, sloužilo i jako 

jakási hranice, za kterou se režim cítil bezpečný a která ho chránila. Poté co byla situace 
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v roce 1956 označena za lidové povstání, Imre Nagy a jeho spolupracovníci 

rehabilitováni, byla tato hranice zbořena a na jejích troskách bylo možné budovat novou 

demokracii, respektující a přesahující ideály roku 1956. 
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Závěr 

  

   V počátku této diplomové práce jsem nejprve prostudovala transitologické 

teorie, zejména od Samuela Huntingtona a Adama Przeworského a připravila si tak 

teoretické zázemí pro jejich aplikaci na revoluci roku 1956 v Maďarsku. 

Zajímala jsem se rovněž o události vedoucí k maďarské revoluci. Za pomoci 

studia maďarských dějin jsem se seznámila se situací, která v Maďarsku panovala od 

roku 1945, kdy skončila druhá světová válka a kdy se z Maďarska postupně stával jeden 

ze satelitů Sovětského svazu. Tuto přeměnu usnadnila a urychlila přítomnost sovětské 

armády, která v Maďarsku porazila fašismus. Poté, co zde moc převzali komunisté 

a v čele režimu stáli věrní stalinisté vedení Rákosim, byla téměř zničena jakákoli 

politická opozice, vlivem nastavených hospodářských plánů se zhoršila ekonomická 

situace, snížila se produkce zemědělství a vzrůstala nespokojenost obyvatel. Náznaky 

slibující alespoň jisté uvolnění tuhých poměrů přinesl březen roku 1953, kdy zemřel 

Stalin. Ihned poté se vedení v Moskvě ujal kolektivní výbor, složený z několika 

funkcionářů. Každý z těchto představitelů měl v satelitních státech své favority, skrz 

které by mohl uplatňovat svůj vliv. Podle toho, který z těchto funkcionářů zastával 

v Kremlu výhodnější pozici, stoupala i moc jeho chráněnce. V Maďarsku tomu nebylo 

jinak. Příznivá situace pro Nagyho nastala v červnu 1953. Na zasedání v Moskvě, kam 

maďarské komunistické vedení přijelo, byl zvolen předsedou vlády. Následně začal 

s jistými reformními kroky, kterými chtěl pozvednout hlavně špatně fungující 

hospodářství. Souhrnně se tyto reformní tendence nazývaly „nový kurz“. Jeho počínání 

mu u lidí zajistilo určitou oblibu. Naopak se ale musel vyrovnat s odporem zastánců 

tvrdé linie, kterých byla v jeho vlastní straně většina. Poté, co se situace v kremelském 

vedení obrátila v neprospěch Nagyho patronů, převahu v maďarském režimu jeho 

odpůrci dokázali využít a byl svržen. Musel z politiky odejít a s ním i jeho „nový kurz“. 

Zdálo se, že veškeré reformní snahy budou ukončeny a Maďarsko se opět vydá cestou 

k utužení režimu. Je možné, že by se tak skutečně stalo, kdyby do běhu událostí 

v březnu roku 1956 nezasáhl N.S. Chruščov se svým projevem, ve kterém polovičatě 

kritizoval Stalina a jeho skutky. 

  Tato neúplná kritika způsobila, že se v celém sovětském bloku začaly množit 

otázky, které se tázaly po skutečné podstatě komunismu. Kremelské vedení se zaleklo 

následků, které by mohly z těchto dohadů vzejít a přispěchalo s oficiálním výkladem, 
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které vysvětlovalo, že se jednalo pouze o chyby dílčí, nikoli celého systému. Nejdříve 

v Polsku a později v Maďarsku se lidé nespokojili s tímto vysvětlením a bouřili se. 

V Polsku začaly nepokoje v rámci dělnické stávky za větší mzdy a přerostly v mnohem 

větší nepokoje prosazující splnění širších požadavků. V Maďarsku, které sledovalo 

polské události, došlo k masovým protestním akcím vedených zástupci několika částí 

společnosti. Objevilo se i volání po návratu Imre Nagyho a dokonce i po nastolení zcela 

nového systému. Zastánci tvrdé linie se této aktivity obyvatelstva zalekli a dovolili, aby 

se do čela vlády postavil dříve odvolaný Imre Nagy. Následně již došlo k událostem, 

které vyústily revolucí roku 1956 v Maďarsku. 

   V jejím průběhu byla vytvořena reformní vláda, založená na principech roku 

1945, Maďarsko vystoupilo z Varšavské smlouvy a vyhlásilo neutralitu. Zdálo se, že 

revoluce vyústí v jistou formu demokracie, což potvrzuje například i fakt, že se Nagy 

rozhodl nepotrestat revoltující. Dotkla jsem se i dosud citlivého dohadu, zda pokud by 

do nepokojů vstoupilo i Československo, mohl vzniknout souvislý pás revoltujících 

zemí od Polska až po tehdejší Jugoslávii, který by zastrašil SSSR od vojenské 

intervence. Za pomoci několika zdrojů jsem našla odpovědi na otázku, proč Češi 

a Slováci nepovstali. 

V Moskvě se mezitím ÚV KSSS radilo, jaký postoj zaujmout. Na podzim roku 

1956 došlo celkově ke dvěma invazím. První se účastnily pouze vojenské jednotky 

dislokované tou dobou v Maďarsku. Poté, co se vlády chopil Nagy, Moskva věřila, že 

situaci uklidní, stejně jako Gomulka v Polsku. Sovětská vojska se tedy začala stahovat. 

Ale poté co došlo k událostem, které napovídaly, že se Nagy se postavil na stranu 

revoluce, že se Maďarsko snaží o suverenitu a vymanění se z vlivu SSSR, se Kreml 

rozhodl k invazi za použití i jednotek umístěných mimo území Maďarska. Pokud ÚV 

KSSS zvažovala, jaký dopad bude mít její intervence na mezinárodní scénu, Suezská 

krize jí toto dilema vyřešila. Sovětský svaz nechal v této záležitosti americké politice 

víceméně volné ruce a totéž očekával při řešení problémů ve své sféře vlivu. 

  Po druhé intervenci, která rozdrtila odpor Maďarů, byli představitelé revoluce 

zatčeni a čekaly je tvrdé tresty. Do čela nové komunistické vlády se postavil János 

Kádár. Po několika letech tvrdých represí svůj tvrdý režim později zmírnil.  

  Poznatky, které jsem ze studia revoluce 1956 načerpala, jsem aplikovala na 

transitologické teorie Samuela Huntingtona a Adama Przeworského. Modely tranzice, 

které odvodili ze svých poznatků z přechodů, k nimž skutečně došlo v jiných zemích, 

jsem použila pro analýzu revolučních událostí z roku 1956. Zaměřila jsem se především 
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na analýzu postojů jednotlivých účastníků revoluce. Po vzoru Huntingtona 

a Przeworského jsem revoluční aktéry rozdělila na opozici, která se skládala 

z umírněných a radikálů, a na režim sestávající z reformátorů a zastánců tvrdé linie. Na 

tranziční schémata obou vědců jsem aplikovala chování těchto aktérů. Za pomoci tohoto 

postupu, také při zvážení zahraniční situace a při seznámení s minulostí Imre Nagyho 

a posouzení charakteru tohoto hlavního vůdce revoluce, jsem dospěla k závěru, že by 

skutečně k určité formě demokracie došlo. 

  Dosavadní reformy, které se stačily provést již během revoluce, a studie 

koncepce demokracie Istvána Bibóa a Edvarda Beneše, dvou významných teoretiků 

poválečné demokracie, mi pomohly načrtnout pravděpodobnou povahu systému, který 

by vznikl po potenciálním vítězství revoluce. A to hlavně z toho důvodu, že myšlení, 

které jsem u nich vysledovala, bylo pro nekomunisty tehdejší doby takřka typické 

a navíc Bibó byl členem Nagyovy reformní vlády.   

  Věnovala jsem se rovněž studiu vlivu roku 1956 na skutečný přechod, ke 

kterému došlo v roce 1989. 

  Ze studií maďarských moderních dějin jsem dospěla k úsudku, že rok 1956 je 

v Maďarsku vnímán velice citlivě do dnešní doby. Maďaři jsou na svůj jednotný postoj 

v tomto roce opravdu hrdí a věří, že bojovali za spravedlnost a hlavně za svou vlastní 

svobodu. Toto tvrzení odvozuji z toho, že přímí účastníci těchto dní na straně revoluce 

jsou dodnes vyzdvihováni s respektem, jako lidé, kteří se postavili proti sovětské 

diktatuře a hájili zájmy maďarských občanů. O důležitosti tohoto roku svědčí také to, že 

v této zemi existuje velké množství institucí, které se zabývá studiem událostí tohoto 

roku, byla o něm také napsána rozsáhlá literatura a už po více než padesát let se vede 

o revolučních událostech v Maďarsku živá debata. Tato debata je od roku 1989 

samozřejmě mnohem svobodnější než předtím. 

Maďaři tehdy, stejně jako dnes, věřili, že svým takřka jednotným postupem, 

který zaujali při revoluci 1956, bojovali za lepší politický systém. Za systém, ve kterém 

by byla více respektována lidská práva, ve kterém by se dostávalo větších svobod, ať už 

politických nebo občanských, za systém, ve kterém by Maďarsko mohlo zaujmout 

suverénnější postoj v rámci mezinárodního společenství a lépe tak hájit vlastní zájmy.  

 Revoluce 1956 pro Maďary neznamenala a dosud neznamená jen uzavřenou 

historii, její odkaz bezprostředně ovlivnil pád Kadárova režimu, který byl nastolen hned 

po jejím potlačení. S jejím dědictvím se v roce 1989 musely vyrovnat obě proti sobě 

stojící strany: režim, stejně jako jeho opozice. Přestože od revoluce uběhlo již několik 
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desetiletí, její nejvýraznější vůdci byli téměř všichni popraveni a nemohli tedy již při 

skutečném přechodu k demokracii roku 1989 zaujmout jakýkoli postoj, pomohli opozici 

jednoduše tím, že kdysi skutečně byli. Poté, co režim přijal jejich rehabilitaci, 

zdiskreditoval sám sebe a cesta k demokracii byla volná.  
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Resumé 
 
Cílem této diplomové práce je aplikace transitologických teorií na proces probíhající 

v Maďarsku v letech 1953-1956, který vyústil v revoluci roku 1956. Aplikací 

transitologických teorií na události, které se staly ještě před jejich vznikem v 70. letech, 

tak mohla být prověřena jejich univerzálnost a také jimi byla umožněna politologická 

analýza celého procesu. Jsou zde prostudovány transitologické teorie obecně 

a podrobněji ty, jejichž autory jsou Samuel Huntington a Adam Przeworski. Je zde 

popsán maďarský politický vývoj od roku 1918 až po uchopení moci komunisty po 

druhé světové válce. Detailní pozornost je věnována studii procesu, který začal po 

Stalinově smrti v roce 1953 a skončil v listopadu roku 1956 sovětskou vojenskou 

intervencí. Zvláštní důraz byl kladen na studii Sovětského svazu a vývoji uvnitř 

sovětských mocenských struktur, který představuje klíčový faktor. Následně jsou na 

tyto události aplikovány transitologické teorie. Za pomoci těchto transitologických 

teorií, při zvážení postojů jednotlivých aktérů a reforem, které stihly být provedeny před 

invazí sovětských tanků, bylo možno dojít k závěru, že by došlo k určité formě hybridní 

demokracie – nebýt invaze sovětských tanků. Podoba této demokracie byla načrtnuta při 

úvaze nad směrem, který určovaly uskutečněné reformy a také za pomoci studie 

koncepce demokracie od Istvána Bibóa, který byl členem Nagyho reformní vlády. Je 

u něj možné vysledovat znaky myšlení charakteristické pro nekomunisty té doby, kteří 

požadovali „socializaci“ politiky. Toto tvrzení podporuje porovnání koncepce 

demokracie Bibóa a té od Edvarda Beneše. Obě jsou si do jisté míry blízké. V epilogu je 

připomenuta významná role roku 1956 při skutečném přechodu v Maďarsku koncem 

80.let.  
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Summary   
 

 The aim of this diploma degree thesis is application of transitological theories on 

a process which took a place in a period 1953 – 1956 and ended in uprising in 1956. 

These events happened before the creation of the transitology theories. The application 

of these theories examines their universality and provides politological analysis of the 

whole process. In this thesis are reading up transitological theories in general and the 

theories from Samuel Huntington and Adam Przeworski in more details. There is also 

set out the political development in Hungary from 1918 to seizure the power by 

communist after the Second World War. The special attention is paid to the process 

which begun after the death of Stalin in 1953 and ended in a soviet military intervention 

in November 1956. I emphasized the role of Soviet Union and the development in 

soviet’s power structure, because it represents the pivotal factor. Subsequently these 

events are applied on the transitological theories. On the basis of these theories, with 

consideration of position of opposition outside regime and reformers and hardliners in 

regime I reached the conclusion that the situation in 1956 could constitute some form of 

hybrid democracy – without the soviet invasion. I then created the sketch of potential 

form of democracy from the reforms which were realized and with consideration of 

conception of democracy from István Bibó who was the member of Nagy’s reformist 

government. His heritage gave a model of typical thinking of noncommunist about 

democracy, who demanded its socialization. This fact is confirmed by the comparision 

of conception of democracy from Bibó and the conception from Edvard Beneš. They are 

similar in many aspects. In epilogue is evaluated the influence of the year 1956 in the 

real transition to democracy in Hungary in the end of eighties. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Příručky demokratizátora 1 – 5 od Samuela Huntingtona  

 
Příručka demokratizátora 1 v situaci transformace: 

Jako modelové situace slouží Španělsko a Brazílie.  

1. Upevni si svou pozici = nahraď klíčové pozice těmi, kteří jsou pro 

demokracii. Jsou to pozice ve vládě, straně a armádě. 

2. Udrž si svou legitimitu, proveď změny pomoci etablovaných procedur 

v rámci nedemokratického režimu, čímž si zajistíš radikální skupiny 

symbolickým souhlasem. Jedná se o metodu dvou kroků tam a jednoho 

zpět. 

3. Postupně přesouvej své vlastní voličstvo a redukuj vlastní nezávislost na 

skupinách ve vládě, které jsou proti změnám. Veď vlastní voličstvo proti 

nedemokratickým skupinám. 

4. Buď připraven, že radikálové mohou podniknout jisté pokusy, aby 

zamezili změnám nebo je k tomu naopak povzbuď a pak je potlač – 

nelítostně izoluj a zdiskredituj. Hlavně extrémnější oponenty 

demokracie. 

5. Chop se a drž kontroly při demokratickém procesu. Nikdy nepoužívej 

demokratické prostředky při odpovědi na jasný tlak extrémně radikální 

opozice. 

6. Udržuj očekávání společnosti tak nízko, jak jsou změny a jaké jsou její 

možnosti. Hovoř o probíhajícím procesu spíš, než o vypracovávání určité 

demokratické utopie. 

7. Podpoř vzrůst odpovědnosti umírněné opoziční strany, která převezme 

klíčové posty ve společnosti, včetně armády. A zařiď, aby tyto klíčové 

složky umírněnou stranu přijali jako vládní alternativu. 

8. Vytvoř dojem nevyhnutelnosti demokratizace, čímž se stane široce 

uznávaným a přirozeným postupem vývoje, i když si to někteří nebudou 

chtít připustit. (Huntington, 1991:141) 
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Příručka demokratizátora 2 v situaci nahrazení: 

1. Pokus se nelegitimizovat stávající diktaturu. Zaútoč na slabé stránky 

režimu, jako jsou policejní brutalita a korupce. Pokud je ale režim 

ekonomicky úspěšný, tyto útoky nebudou efektivní. Zvýraznění 

nelegitimity režimu je nejdůležitějším faktorem pro odstranění od moci. 

2. Vyhledej bývalé spojence režimu a snaž se tyto skupiny přesvědčit pro 

demokracii, která by nahradila stávající systém. Zaměř se hlavně na 

ekonomické vůdce, střední třídu, církevní hodnostáře a bývalé politické 

vůdce.  

3. Vylepši styky s generály. Pamatuj, že pro svržení režimu je nutná 

podpora armády, hlavně v době samotné krize. Je nezbytné, aby armáda 

režim nebránila.  

4. Prosazuj nenásilí. Také v tomto duchu postupuj, pomůže Ti to získat na 

svou stranu bezpečnostní složky. (Vojáci příliš nesympatizují s lidmi, 

kteří na ně uplatňují násilí) 

5. Chop se každé příležitosti, ve které by si mohl prokázat svůj nesouhlas 

s režimem, například i ve volbách, které on sám zorganizuje.  

6. Rozvíjej své vztahy s globálnímu médii, zahraničními organizacemi 

starajícími se o lidská práva. Snaž se o podporu USA, pomocí 

kongresmanů, kteří vždy projevují starost o lidská práva, i když spíše 

v zájmu jejich zviditelnění. Pošli ji fotky nebo písemné projevy 

nespokojenosti. 

7. Zajisti jednotu mezi opozičními skupinami, vytvoř zastřešovací 

organizaci, které spolupráci zjednoduší. Autoritativní vůdci často těží 

z nejednotnosti opozice. Pamatuj na slova Gabriela Almonda: Velcí 

vůdci jsou úspěšní při tvorbě velkých koalic.  

8. Bezprostředně po pádu režimu buď připraven vyplnit politické vakuum. 

Představ nového charismatického demokratického představitele, 

uspořádej volby pro zajištění legitimity nové vlády a získej i zahraniční 

legitimitu podporou zahraničních a mezinárodních aktérů. Počítej s tím, 

že někteří tvoji bývalý spojenci se pokusí nastolit vlastní diktaturu 

a pokus se zajistit podporu pro tvou snahu tomu zabránit. (Huntington, 

1991:150)   
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Příručka demokratizátora 3 v situaci sjednaného přechodu: 

       Pro demokratické reformátory uvnitř režimu: 

1. Izoluj a oslab radikály ve vlastních řadách a upevni svou pozici ve vládě. 

2. Převezmi iniciativu a dej najevo opozici i radikálům, jaké ústupky jsi 

ochoten udělat, ale nikdy je netvoř pod tlakem opozice.  

3. Zajisti podporu vyjednávání ze strany generálů a ostatních vůdců 

bezpečnostních složek. 

4. Podpoř autoritu hlavního opozičního partnera, se kterým budeš 

vyjednávat.  

5. Stanov si klíčové body, o kterých budeš jednat.  

6. Pokud vyjednávání uspěje, připrav se, že s největší pravděpodobností 

budeš v opozici. Je tedy v Tvém zájmu vyjednat pro opozici, co nejlepší 

záruky a práva. Snaž se rovněž vyjednat, co nejlepší podmínky pro 

skupiny, které jsou s tvou předchozí skupinou spojeny.  

       Pro demokratické umírněné v opozici: 

1. Mobilizuj složky, které se mohou účastnit demonstrací, pochodů 

a protestů, čímž dojde k oslabení režimu a především radikálů v něm. 

Vzbuď zájem střední třídy o pořádek a práva. 

2. Buď umírněný, projevuj se jako státník. 

3. Buď připraven vyjednávat a pokud bude třeba učiň ústupky, ale nikdy ne 

ty, které se týkají uspořádání svobodných a spravedlivých voleb 

4. Připrav se, že s největší pravděpodobností volby vyhraješ, vyvaruj se 

tedy všech komplikací, které by mohly tvé vládnutí komplikovat.  

      Pro vládu i opozici: 

1. Politické podmínky pro vyjednávání nebudou trvat nekonečně. Chopte se 

proto šance a rychle začněte vyjednávat o klíčových otázkách. 

2. Uznejte, že budoucnost vás obou záleží na vzájemném vyjednávání a na 

výsledcích, kterých dosáhnete.  

3. Buďte odolní vůči požadavkům skupin v rámci vaší strany, kteří odmítají 

vyjednávání a nebo ohrožují dohodu o zásadních otázkách. 

4. Uznejte, že dosažená dohoda je pouze alternativou, radikálové na obou 

stranách jí budou odmítat a zpochybňovat, ale zároveň nebudou schopni 

vyprodukovat nějakou jinou, která by získala širokou podporu 

společnosti. 
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5. Pokud budeš pochybovat, zvol kompromis. (Huntington, 1991:162)  

 

Příručka demokratizátora 4 při konsolidaci a trestání zločinů: 

1. Při transformaci a transplacement se nepokoušej obžalovat autoritářské 

složky za násilí spáchané na lidských právech. Politické ztráty 

z takového jednání nestojí za morální zisky. 

2. Při replacement zvaž, zda je trest morální a politické přání a pokud ano, 

potrestej vůdce režimu velmi rychle a dej najevo, že nehodláš trestat 

osoby na středních a nižších pozicích.  

3. Vymysli, jakými prostředky by mělo být dosaženo shody v názoru 

společnosti na to, jak a proč ke zločinům došlo. 

4. Zvaž, že obě položky, potrestat a nebo odpustit obnáší jisté rizika 

a nespokojenost při volbě jakékoli z nich. (Huntington, 1991:231) 

 

Dalším problémem, který je nutno řešit, je silné postavení armády, hlavně při přechodu 

z vojenského režimu.  Huntington radí: 

 

Příručka demokratizátora 5 při přechodu od vojenské diktatury: 

1. Bezodkladně odstav všechny potenciálně neloajální důstojníky včetně 

těch ve vládě i v armádě, kteří Ti pomáhali s demokratizací, protože by 

později své nadšení pro demokracii mohli ztratit. 

2. Potrestej vůdce, kteří se snažili provést puč proti tvé nové vládě, 

odstrašíš tím další, kteří by je chtěli následovat. 

3. Ustanov kontrolu nad armádou a dej najevo, že její hlavou bude civilista. 

4. Zredukuj velikost armády 

5. Peníze, které touto redukcí ušetříš, investuj do platů, důchodů a odměn, 

zkvalitni životní podmínky. 

6. Přeorientuj vojenské síly na vojenské mise, například na vyřešení 

válečného konfliktu s jinou zemí. Pokud bude armáda „zabavena“ jiným 

problémem, nebude se tolik zajímat o domácí politiku.  

7. Radikálně sniž počet jednotek v hlavním městě nebo v jeho blízkosti. 

Přesuň je na hranice nebo málo obydlená místa.  

8. „Dej armádě hračky“: pořiď jí tanky, letadla, vybavení pro 

dělostřelectvo, ozbrojené automobily. Lodě nejsou tak podstatné, protože 
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námořnictvo se obvykle nepodílí na převratech. Toto vše odláká 

pozornost armády.  

9. Armáda je spokojena, když je oblíbená a žádaná, využij proto každé 

příležitosti, aby si se ukázal jako její součást: navštěvuj armádní 

slavnosti, vychvaluj vojáky jako ty, jež ztělesňují nejvyšší hodnoty 

národa. Oblékej se do uniformy.  

10. Udržuj politickou organizaci, která je schopna zmobilizovat v ulicích 

hlavního města opory tvé vlády , pokud by došlo k pokusu o převrat.  

                        (Huntington, 1991:251) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


