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Anotace 

Tématem této diplomové práce je komparace rolí  menšin v procesu přechodu a konsolidace 
demokracie v Bulharsku, Rumunsku a Slovensku. Práce zkoumá vliv a zapojení menšin v rámci 
přechodu k demokracii a jejich zapojení do demokratického systému a zjištění, zda tyto nově 
budované systémy komplikovaly menšinám pozici. V první kapitole analyzujeme problematiku 
tranzitologie a rozebíráme přístupy ke konsolidaci S. P. Huntingtona, J. J. Linze a A. Stepana a 
W. Merkela. V další kapitole se věnujeme Bulharsku. Charakterizujeme postavení menšin před 
1989, tranzitivní proces v zemi a následné zapojení menšin do legislativních a exekutivních 
orgánů. Ve třetí kapitole se zabýváme Rumunskem a opět zkoumáme postavení menšin, 
tranzitivní proces a vliv minorit, či jejich zapojení do demokratického systému. Čtvrtá kapitola 
se věnuje Slovensku. Analyzujeme zde postavení minorit před demokratizací, tranzici a 
zapojení menšin a jejich situaci v novém režimu. V poslední části práce shrnujeme a 
srovnáváme poznatky z předešlých kapitol s přihlédnutím k zapojení menšin a nastavení nových 
systémů a zodpovídáme otázky položené v úvodu práce.   
 

Annotation 

The subject of this diploma thesis is a comparison of the roles of minorities during the transition 
process and democratic consolidation in Bulgaria, Romania and Slovakia. The study analyses 
the influence and participation of the minorities in the democratic transition and their 
engagement in the new democratic system. We also focus on the question whether the new 
established systems made the position of the minorities more complicated. In the first chapter, 
we describe the problems of transitology and analyse approaches to the consolidation by S. P. 
Huntington, J. J. Linz and A. Stepan and W. Merkel. In the next part, we focus on Bulgaria. We 
describe the situation of minorities before 1989, the transition process in the country and the 
resulting engagement of the minorities in legislative and executive institutions. The third 
chapter deals with Romania and also examines the situation of minorities, the transition process 
and the influence of the minorities or their participation in democratic system. The fourth 
section focuses on Slovakia. We analyse the situation of minoritites before democratic changes 
and describe the transition and the integration of the minorities and their attitudes in the new 
regime. In the last part of the study, we summarize and compare the findings from the preceding 
chapters with consideration to the minorities' participation and the configuration of the new 
systems. 
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Úvod 
 K procesům tranzice, neboli přechodům k demokracii, dochází na celém světě i 

po přelomových událostech na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého 

století, k nimž došlo ve střední a východní Evropě. Jde o procesy a oblast vědeckého 

bádání, která bude aktuální do doby, než zmizí i ten poslední nedemokratický režim1. 

Proto se v naší práce zabýváme tímto fenoménem. 

 Zkoumáme a analyzujeme procesy tranzice, kde se zaměřujeme hlavně na 

konsolidační fázi a skutečnost, jakou měrou ovlivnila tyto procesy otázka národnostních 

menšin a jejich zastoupení a zapojení do politické sféry.  V souvislosti s přechody 

k demokracii není problematika národnostních menšin příliš reflektovaná, proto se  

především na toto téma zaměří naše práce. Konkrétně danou problematiku a analýzu 

vlivu menšin na přechody k demokracii a jejich následné začlenění do nového systému 

zkoumáme na příkladu tří zemí bývalého východního bloku. Jde o Bulharsko, 

Rumunsko a Slovensko. Téma ochrany práv národnostních menšin sehrává důležitou 

roli i při rozšiřování mezinárodních organizací typu Evropské unie2, či NATO, do 

jejichž struktur se východoevropské státy snažily začlenit. Z tohoto důvodu 

neopomineme ani tento vliv. 

 Bulharsko, Rumunsko a Slovensko jsme vybrali, neboť území všech těchto států 

obývá podobný počet příslušníků národnostních menšin. V případě Bulharska jsou 

největší a nejdůležitější národnostní menšinou Turci, zatímco v Rumunsku a na 

Slovensku jsou to Maďaři. Zvláště na tyto hlavní, nejpočetnější menšiny v daných 

zemích3, se v práci zaměříme. 

Společným prvkem všech zmíněných zemí je skutečnost, že byly po přibližně 

stejně dlouhou dobu pod kontrolou komunistických totalitních režimů4 a že ke 

zhroucení těchto nedemokratických systémů došlo prakticky v identickém období na 

přelomu let 1989/1990. Poměrně důležitá je také podobná geografická poloha a z ní 

                                                           
1 Což považujeme za nepravděpodobné. 
2 Ačkoliv, jak uvádí Hughes, J. a Sasse, G. (Hughes, J.; Sasse, G. (2003). Monitoring the Monitors: EU 
Enlargement Conditionality and Minority Protection in the CEECs. Journal on Ethnopolitics and 
Minority Issues in Europe. s. 1-35.), největší důraz byl při rozšiřování Evropské unie o země východní 
Evropy kladen na ekonomický rozvoj. 
3 V Bulharsku tvořili Turci v roce 2001 9,42 % obyvatelstva státu 
(http://www.nsi.bg/Census_e/Census_e.htm), v Rumunsku Maďaři roku 2002 6,6 % populace 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html) a na Slovensku národnostní 
menšina Maďarů podle údajů z roku 2001 9,7 % obyvatel 
(http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/SODB/Tabulky/tab11.pdf). 
4 V Bulharsku se dostali komunisté k moci v roce 1944, v případě Rumunska v roce 1947 a na Slovensku, 
jakožto součásti Československa, v roce 1948.  
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plynoucí vzájemné ovlivňování kultury, politiky a dějin těchto zemí. Odlišnosti však 

najdeme ve způsobu, jakým ke změně režimu ve zkoumaných zemích došlo a více 

k tomuto uvádíme v dalších částech práce. 

Tento námět jsme zvolili, neboť se jedná o současnou problematiku5. Také je 

nezbytné poznamenat, že teorie přechodů k demokracii jsou v politických vědách 

poměrně novým tématem. Se zevrubnějším výzkumem tranzitivních procesů se začalo 

oproti jiným oborům politických věd, jako jsou stranické, politické, či volební systémy 

později, konkrétně v sedmdesátých letech dvacátého století ve spojitosti s přechody k 

demokracii v Portugalsku, Španělsku, Řecku a v Jižní Americe.  

Tématika přechodů k demokracii se pro nás jeví přitažlivou také z důvodu, že 

tento proces proběhl, ať už úspěšně, či neúspěšně, na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let dvacátého století ve všech zemích bývalého východního bloku. 

Problematika přechodů k demokracii může být nepochybně přitažlivá i kvůli 

skutečnosti, že se jedná o velmi dynamický a proměnlivý proces, podléhající mnoha 

činitelům. Detailněji se teorií tranzitivních procesů zabýváme v první kapitole. 

V práci vycházíme z tranzitologických teorií a především se zaměříme na 

konsolidační fázi přechodů a teoretické koncepty W. Merkela, A. Stepana s J. J. 

Linzem, či S. P. Huntingtona. Zmíníme však i poznatky dalších autorů, mezi něž patří 

A. Przeworski, či P. C. Shmitter spolu s T. L. Karlovou. 

Pomocí výzkumných otázek (Měly národnostní menšiny vliv na proces přechodu 

k demokracii? Proběhlo začlenění menšin do nového systému bez problémů? 

Zvýhodnilo, či umožnilo volební zákonodárství zastoupení menšin v zastupitelských 

orgánech na celostátní úrovni? Účastnily se politické strany menšin vlád?) se pokusíme 

zjistit, zda národnostní menšiny ovlivnily proces tranzice, jak se nově ustavené 

demokratické systémy vyrovnaly s heterogenitou obyvatelstva a zda menšinám 

umožnily aktivní přístup k utváření nového systému, nebo jim tuto možnost 

znesnadňovaly. Také budeme zkoumat zastoupení politických stran menšin 

v jednotlivých parlamentech a jejich případnou participaci ve vládách a dále vliv snahy 

tří zkoumaných států o začlenění do evropských, potažmo euroatlantických, struktur na 

postavení menšin. Zodpovězení výše zmíněných otázek patří k cílům práce. 

                                                           
5 Aktuálnost tématu vyplývá ze skutečnosti, že ve světě stále existuje velký počet nedemokratických 
států, které tak poskytují teoretickou možnost pro případnou tranzici. V Evropě jde například o 
Bělorusko, v Asii o Irán, v Africe o Zimbabwe a v Latinské Americe o Kubu. 
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Z hlediska časového ohraničení práce se zaměříme zejména na období let 1989 

až 2007. První údaj udává začátek zlomových změn ve všech analyzovaných zemích, 

druhý pak vstup Bulharska a Rumunska do Evropské unie6, kdy prakticky došlo k 

završení přeměny nedemokratických režimů v plně fungující demokratické systémy. 

Okrajově se však dotkneme i období a událostí, důležitých pro hlavní menšiny v námi 

zkoumaných státech před rokem 1989. Pro pochopení vztahu mezi menšinovou a 

většinovou složkou obyvatelstva je totiž nezbytné znát dřívější situaci a postavení 

minorit v daných zemích.  

V práci jsme použili metodu komparativní analýzy, která nám umožní období let 

1989 až 2007 podrobně probádat. V rámci komparativní analýzy se jedná o případovou 

studii a v rámci vymezení k časové ose o synchronní komparaci. V práci jsme zvolili 

druhou, zjednodušenou, verzi citační normy ČSN, kterou připouští katedra politologie 

IPS FSV UK. Poznámkový aparát uvádíme na straně, k níž se vztahuje. 

Námi vymezené téma je v domácí literatuře zpracováno poměrně málo. Většinou 

jde o historický přehled. Stejně tak dle našeho zjištění komparace tranzic uskutečněné 

v námi zkoumaných státech s důrazem na menšiny, v českém prostředí zcela chybí. 

Cílem této práce je alespoň částečně tuto skutečnost napravit. O literatuře pojednáváme 

níže. 

Omezením práce je především fakt, že autor neovládá bulharštinu ani 

rumunštinu. Většinu informací tak čerpáme ze zahraničních zdrojů v anglickém jazyce a 

to jak z klasických publikací, tak z množství článků v pravidelně vycházejících 

politologických časopisech zaměřujících se na oblast střední a východní Evropy7. 

Poznatky o tranzitologii získáváme z díla J. J. Linze a A. Stepana Problems of 

Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-

Communist Europe, publikované v roce 1996, či z českého překladu knihy S. P. 

Huntingtona Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století (2008), v originále 

poprvé vytištěné roku 1991. Užitečným pramenem byla kniha českých politologů V. 

Dvořákové a J. Kunce O přechodech k demokracii (1994), která podobně jako novější 

práce M. Ženíška Přechody k demokracii v teorii a praxi (2006), shrnuje přístupy 

                                                           
6 Slovensko se do Evropské unie začlenilo již v roce 2004 po boku České republiky, Estonska, Kypru, 
Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska a Slovinska.  
7 K těmto časopisům mimo jiné patří  South-East Europe Review, European Journal of Political 
Research, Political Science Journal, The Romanian Journal of Political Sciences, Journal on 
Ethnopolitics and Minoroty Issues in Europe, Journal of Southern Europe and the Balkans. 
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jednotlivých teoretiků a umožňuje tak pochopit jejich náhled na zkoumanou 

problematiku. 

Velmi užitečným pomocníkem při zkoumání menšinových Turků v   Bulharsku 

se stala kniha M. Neuburgerové The Orient Within: Muslim Minorities and the 

Negotiation of Nationhood in Modern Bulgaria vydaná roku 2004. Podobně dobrá je i 

stať E. Troevy a kolektivu Regions, Minorities and European Integration: A Case Study 

on Muslim Minorities (Turks And Muslim Bulgarians) in the SCR Of Bulgaria, 

publikovaná roku 2007 v časopise The Romanian Journal of Political Sciences. 

Pro analýzu vývoje postavení menšin v Rumunsku byl prospěšný rozsáhlý 

článek I. N. Atanasové - Transborder Ethnic Minorities and Their Impact on the 

Security of Southeastern Europe, který vyšel roku 2004 v časopise Nationalities Paper. 

Informace o působení politické strany zastupující zájmy maďarské menšiny 

v Rumunsku jsme čerpali především z příspěvků v publikaci A New Balance: 

Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, editované M. Robotinovou a L. 

Salatem v roce 2003. 

Poznatky o postavení a působení maďarské menšiny na Slovensku jsme čerpali 

z knihy E. Irmanové  Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice 

Slovenska a Maďarska po roce 1989, vydané v roce 2005. Pro ilustraci a charakteristiku 

politických stran je užitečná kniha P. Kopečka Politické strany na Slovensku 1989 až 

2006 (2007). Proces přípravy Slovenska na vstup do Evropské unie vzhledem k roli 

menšin zprostředkovává článek A. Világy Regions, Minorities and European 

Integration: A Case Study Hungarians in The Košice Region, Slovakia, publikovaný 

roku 2007 v časopise The Romanian Journal of Political Sciences. 

 Práce je rozčleněna do pěti kapitol. Po úvodu práce, v němž jsou nastíněny 

důvody vedoucí k výběru námětu práce, členění práce, použité metody a rozbor použité 

literatury, následuje pět kapitol.  

 V první kapitole se zabýváme tranzitologií a jednotlivými autory, kteří se tomuto 

tématu významně věnovali a přinesli v oblasti nové poznatky. Tuto část začínáme 

vznikem a vývojem oboru a pokračujeme definováním pojmu tranzice. V podkapitolách 

zmiňujeme charakteristiku nedemokratických systémů, typy přechodu, či fázi 

konsolidace u jednotlivých autorů. 

 Po první kapitole o tranzitologii následuje část, v níž se věnujeme Bulharsku. 

V jednotlivých podkapitolách zkoumáme historii a postavení menšin do roku 1990, 

průběh tranzice a vliv, který na její průběh národnostní minority měly. Druhou pasáž 



 11

práce zakončuje podkapitola o politické reprezentaci místních Turků, zastoupení 

v parlamentu a spolupráci s vládními kabinety. 

 V třetí kapitole se zabýváme Rumunskem. Tuto část opět začíná podkapitola o 

historii a postavení maďarské menšiny před pádem Cauşescova režimu v prosinci 1989. 

Nechybí  část o vývoji přechodu k demokracii a podílu menšin. Analyzujeme i 

politickou aktivitu menšin v novém systému, jejich zastoupení v parlamentu a působení 

ve vládách. 

 Předposlední, čtvrtá, kapitola zkoumá  situaci národnostních menšin na 

Slovensku. I zde nalezneme části o postavení a přístupu státu k Maďarům před rokem 

1990, průběhu tranzice v Československu a následném vzniku a působení   politických 

stran  minorit ve slovenském parlamentu a jejich účast a spolupráci v koaličních 

vládách. 

 V poslední kapitole srovnáváme zjištěné poznatky z jednotlivých zemí a 

zodpovídáme položené otázky s ohledem na roli menšin při tranzici a následný přístup 

nových demokracií k jejich existenci. Porovnáme zde působení jednotlivých minorit ve 

vládách a pak také problematičnost začlenění minorit do nově vzniklých 

demokratických systémů. 

 Práce končí závěrem v němž shrnujeme a hodnotíme zkoumanou problematiku. 
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1 Tranzitologie 
 V této kapitole se zaměříme na koncepty jednotlivých autorů. Začneme však 

zrodem a rozvojem oboru a budeme pokračovat přiblížením pojmu tranzice. 

Na podkapitolu, v níž se zmiňujeme o typech nedemokratických režimů navazuje 

podkapitola o typologiích přechodů od konkrétních autorů, mezi něž patří A. Stepan, P. 

C. Schmitter spolu s T. L. Karlovou a také S. P. Huntington. Největší část první kapitoly 

je věnována problematice konsolidace. Zde přibližujeme jednotlivé přístupy S. P. 

Huntingtona, J.J. Linze a A. Stepana, či W. Merkela. V poslední část stručně pojednává 

o právech menšin.   

1.1 Vývoj oboru  
  Oblast zkoumání tranzitologie je poměrně mladou disciplínou v politických 

vědách, neboť se jí badatelé začali plně věnovat v 70. letech 20. století ve spojitosti 

s pády autoritativních režimů v zemích jižní Evropy v rámci třetí vlny8 demokratizace9. 

Původně se vědci spíše zabývali opačnými procesy, tedy zánikem dříve demokratických 

a vznikem nedemokratických režimů, ať už autoritativních, nebo totalitních10. Další 

zájem o tranzitivní procesy a posun výzkumu v oboru přinesly změny 

v latinskoamerických zemích a především pak ve státech střední a východní Evropy a 

zemích bývalého SSSR11. K tranzicím tedy dochází i mimo evropský kontinent.  

 Prvním badatelem, který se o změnu nedemokratického režimu v demokratický 

zajímal, byl Dankwart A. Rustow, když v časopise Comparative Politics v roce 1970 

publikoval článek Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model, v němž  

zdůraznil důležitost konsenzu  a konfliktu [Dvořáková, Kunc 1994: 18-19]. 

 Další pokrok v problematice nastal vlivem zhroucení demokratického zřízení 

v Chile roku 1973 a toto úsilí vyvrcholilo v roce 1978 vydáním knihy The Breakdown of 

Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibriation,v níž J. J. Linz a A. 

Stepan zkoumají jednání politických aktérů, jež rozhoduje o pokračování, či konci 

demokracie. 

                                                           
8 S tímto termínem a rozdělením do několika demokratizačních vln přisel S. P. Huntington. 
9 Tuto vlnu započalo v květnu 1974 zhroucení salazarismu v Portugalsku, v červenci 1974 následoval 
konec režimu černých plukovníků v Řecku a smrt F. Franca v listopadu 1975 zahájila přechod 
k demokracii ve Španělsku.  
10 Což dokazuje kniha J. J. Linze a A. Stepana:  The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, 
Breakdown, and Reequilibriation.(1978). 
11 I když ve státech bývalého SSSR byly pokusy o vznik demokratického systému často neúspěšné. 
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 V dalším desetiletí se stala klíčovou publikace o čtyřech svazcích, na níž se 

podílelo mnoho autorů12, a kterou editovali G. O´Donnel, P. C. Schmitter a L. 

Whitehead Transitions From Authoritarian Rule: Prospects for Democracy (1986). 

Přispěvatelé zkoumali příklady v jižní Evropě a v Latinské Americe. A. Stepan zde také 

zveřejnil první pokus o rozčlenění jednotlivých přechodů k demokracii13. Tato kniha 

znamenala zásadní zlom a byla předzvěstí dalšího hlubšího studia, nezbytného k 

pochopení dané problematiky.  

 Prudký zájem o tranzitologii pak nastal v 90. letech v souvislosti s radikálními 

změnami probíhajícími v celé střední a východní Evropě a SSSR a pádem totalitních 

režimů. Na počátku 90. let tak vznikla díla jako  Democracy and the Market: Political 

and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America (1991), jehož autorem je 

A. Przeworski a v němž přichází s rozdělením tranzice na fáze liberalizace a 

demokratizace a zároveň nastiňuje, jak se situace vyvíjí podle chování jednotlivých 

akterů.  

Dalším se stal příspěvek P. C. Shmittera a T. L. Karlové Models of Transition in 

Latin America, Southern and Eastern Europe, uveřejněný roku 1991 v časopise 

International Social Science Journal. P. C. Schmitter a T. L. Karlová zde přicházejí se 

svou typologií přechodů k demokracii14. Ve stejném roce vyšla i práce S. P. 

Huntingtona The third wave: democratization in the late twentieth century. V roce 1996 

publikovali J. J. Linz a A. Stepan práci Problems of Democratic Transition and 

Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, v níž 

analyzovali většinu nedávných tranzic. 

1.2 Pojem tranzice 
Co vlastně znamená termín přechod, respektive tranzice? Nabízí se několik 

možných definic. Obecně jde o změnu jakéhokoliv nedemokratického režimu v systém 

demokratický. Jednoduše řečeno jsou ,,tranzice utvářeny aktéry, kteří volí strategie, jež 

vedou ke změně od jednoho režimu ke druhému” [Karl, Schmitter 1991: 274], nebo je 

také přechod  ,,intervalem mezi jedním a druhým politickým režimem” [Dvořáková, 

Kunc 1994: 77]. Několik příměrů nabízí i M. Ženíšek, který označuje přechod 

k demokracii za ,,přechodné období mezi demokratickým režimem a demokracií, které 

                                                           
12 Na díle se podíleli L. Whitehead, A. Przeworski, R. R. Kaufman, A. Rouquié, F. H. Cardoso, A. 
Stepan. 
13 Typologii A. Stepana přibližujeme v podkapitole o typologiích. 
14 Typologii P. C. Schmittera a T. L. Karlové se věnujeme v podkapitole o jednotlivých typologich. 
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provází zjevná institucionální nejistota, nebo podle něj může být přechod k demokracii 

procesem, v němž jde o nahrazení nedemokratického režimu nějakým jiným, který ve 

své výsledné podobě může mít charakter demokracie, nedemokracie, zmatku, revoluce 

nebo také občanské války” [Ženíšek 2006: 19]. 

A. Przeworski vymezuje přechod jako ,,strategickou situaci, která nastane, 

pokud dojde ke kolapsu diktatury” a zároveň poznamenává, že pojem tranzice není 

nejlepší, jelikož situace po kolapsu může skončit jiným způsobem, než bylo původně 

zamýšleno [Przeworski 1995: 37]. Přechod tak nakonec nemusí znamenat ustavení 

trvalého demokratického systému, protože se jedná o náročný a dlouhodobý proces a 

demokracie je jen jednou možností představující dokončení procesu15.  

Přechod je také charakteristický značnou nejistotou pramenící z neexistence 

jasných pravidel a tedy  nejistého konce. Jinými slovy je náchylný k neočekávaným 

skutečnostem, destruktivním procesům a nezamýšleným výsledkům [Karl, Schmitter 

1991: 270]. Kromě pojmů přechod a tranzice je někdy také používán termín 

transformace. 

 

1.3 Charakteristika p ředchozího nedemokratického režimu 
Z podstaty fungování a charakteristických prvků, existuje několik druhů typů 

nedemokratických režimů. Charakter hroutícího se systému má také vliv na počátek, 

průběh a délku tranzitivního procesu. To je způsobeno účinkem starého systému na 

společnost a formování opozičních sil. Rozhodující jsou elementy v podobě otázek, kdo 

vládne a s tím související odlišná míra plurality, ideologie, mobilizace a hospodářství.  

Základním rozdělením může být odlišení autoritářského a totalitního systému, 

v nichž existuje jiná míra kontroly společnosti [Dvořáková 1994: 36-52]. Další možnost 

vedle autoritářských a totalitních režimů zastupují posttotalitní a sultanistické režimy 

[Linz, Stepan 1996: 42-54]. S. P. Huntington pak rozděluje nedemokratické systémy 

států v nichž proběhla třetí demokratizační vlna na systémy jedné strany, vojenské 

režimy a personální diktatury [Huntington 2008: 112]. 

Definici totalitního systému nalezneme u J.J. Linze a A. Stepana. Podle nich je 

totalitní systém charakteristický nepřítomností plurality a to jak politické, sociální, tak i 

ekonomické, protože oficiální strana má monopol na veškeré oblasti lidského života a je 

také typický přítomností propracované vůdčí ideologie, doplněné o rozsáhlou masovou 

                                                           
15 Demokracii se nepodařilo ustavit například ve většině států bývalého SSSR. 
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mobilizaci s příznačným vedením bez jasných hranic [Linz, Stepan 1996: 44-45]. Pro 

totalitní režim je tedy rozhodující ideologie a přítomnost jediné politické strany, jež 

vlastní monopol na veškeré rozhodování ve státě. Typickými představiteli totalitních 

režimů jsou komunistické režimy v éře stalinismu a nacistický režim.  

Pro autoritářský režim16 je typický omezený a neodpovědný politický 

pluralismus (často doplněný o rozsáhlejší pluralitu v oblasti ekonomické a sociální), bez 

propracované ideologie a velmi zřídkavé masové mobilizace v jehož čele stojí jeden 

vůdce, či malá skupina osob a toto vedení je charakteristické nedefinovanými, avšak 

předvídatelnými normami [Linz, Stepan 1996: 44-45]. K autoritářským státům patřilo 

Španělsko za vlády F. Franca, či Portugalsko v čele s A. O. Salazarem a po jeho smrti 

M. Caetanem. 

Na totalitní režimy navazují post-totalitní, které jsou jejich mírnější obdobou. 

Pro post-totalitní systémy je příznačný omezený a neodpovědný sociální, ekonomický a 

institucionální pluralismus, ovšem bez politického, protože monopol moci stále drží 

strana s oficiální, avšak oslabující vůdčí ideologií a snižujícím se zájmem o masovou 

mobilizaci, která se stává rutinou ve státě, vedeném kariérnímí technokraty, 

kontrolovanými pomocí stranických struktur a ,,vnitřní demokracie,, [Linz, Stepan 

1996: 44-45]. Typickým představitelem post-totalitního státu bylo Maďarsko 

osmdesátých let, v době takzvaného ,,gulášového,, socialismu.  

Poslední typ nedemokratického režimu zastupují systémy sultánského typu. 

V takovémto systému ekonomický a sociální pluralismus nezaniká, ale je 

nepředvídatelným despotickým nástrojem, stejně tak je přítomná extrémní glorifikace 

vládce bez propracované ideologie, doplněná o poměrně nízkou a občasnou masovou 

mobilizaci, vůdcovství státu je charakteristické vysokou personalizací s tendencemi 

k utváření vládnoucí dynastie [Linz, Stepan 1996: 44-45]. Pro sultanistické režimy je 

tak příznačný silný kult vládnoucího představitele, který se projevuje zbožšťováním a 

povinným, nekritickým obdivem obyvatel daného státu. V Evropě představovalo tento 

druh nedemokratického režimu Rumunsko v čele s N. Ceauşescem, ze současnosti je to 

pak KLDR vedená dynastií rodiny Kimů.  

Zatímco totalitní režimy mají kvůli absenci plurality ve všech sférách života 

tendenci homogenizovat společnost, v autoritářských systémech existuje určitá míra 

autonomie jednotlivce, což vede k větší heterogenitě společnosti. Tato heterogenní 

                                                           
16 Podle J. J. Linze je možné rozdělit autoritářské systémy na sedm typů. Více viz LINZ, J.J. (2000). 
Totalitarian and Authoritarian Regimes. Colorado: Lynne Rienner Publishers. 
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společnost poskytuje lepší podmínky pro šíření různých myšlenek, formování 

neformálních skupin a tím i snadnější vytváření protirežimní politické opozice. Lépe se 

tak utvářejí okolnosti vhodné pro případnou změnu režimu.    

1.4 Typologie p řechod ů 
  Každá tranzice je originální a neopakovatelná, i když by se mohlo na první 

pohled zdát, že tomu tak není, vždycky existují určité detaily, jimiž se každá liší, což je 

dáno specifickými podmínkami každého státu a také různým chováním hlavních aktérů. 

Pravdou však je, že se vyskytují i prvky společné a přechody k demokracii je na základě 

těchto společných faktorů možné zařadit do několika typů. Mezi důležité prvky, které 

rozhodují o typu tranzice spadá povaha hroutícího se režimu, skutečnost, jací aktéři měli 

na přechodu k demokracii největší podíl, zda došlo k násilnostem. Elementy důležité 

pro posouzení kam konkrétní tranzici zařadit jsou u jednotlivých autorů často odlišné.  

O první členění přechodů k demokracii se pokusil politolog Alfred Stepan, když 

v roce 1986 publikoval ve sborníku17 stať Paths Toward Redemocratization: Theoretical 

and Comparative Consideration, v níž přišel s osmibodovou klasifikací. A. Stepan spojil 

teoretický přístup s empirickým a  příčiny přechodů spatřuje v ekonomických, 

politických, mezinárodních a historických podmínkách [Stepan 1991: 64]. Podle aktérů, 

kteří tranzici iniciovali potom vytváří svou typologii a na základě případů 

v jednotlivých zemích přiřazuje konkrétní typy přechodu, v nichž tranzice proběhla od 

první světové války po polovinu osmdesátých let. 

Na podkladu historických případů tak odlišil osm možností přechodů k 

demokracii. Jeho typy tak nelze moc zobecnit. První tři kategorie určil na základě 

konfliktu a skutečnosti, kdo v něm vyhrál (jde o vnitřní ustavení po dobytí zvnějšku18, 

vnitřní přeformulován19í a zvnějšku instalovaný přechod20). Kategorie definované na 

principu konfliktu podle autora v Evropě převažují.  

A. Stepan také zároveň rozlišil typy, kdy podnět k přechodu vzešel od činitelů 

nedemokratického systému (re-demokratizace iniciovaná zevnitř režimu21) a  kdy 

naopak nejpodstatnější funkci sehráli opoziční aktéři dané společnosti (společností 

                                                           
17 O´DONNELL, G; SCHMITTER, P. C.; WHITEHEAD, L. (eds.) (1986). Transitions from 
Authoritarian Rule: Prospects for Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.  
18 Typickými příklady vnitřního ustavení po dobytí zvnějšku jsou podle autora Belgie, Dánsko, 
Holandsko a Norsko po druhé světové válce. 
19 K vnitřnímu přeformulování došlo ve Francii a Řecku po druhé světové válce. 
20 Zvnějšku instalovaný přechod proběhl v Německu a Japonsku po skončení druhé světové války. 
21 Re-demokratizace iniciovaná zevnitř režimu proběhla v Brazílii, Mexiku a Řecku, Portugalsku a 
Španělsku. 
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vedený konec22, stranická dohoda, organizovaná násilná revolta koordinovaná 

demokratickými reformními stranami a marxisty vedená revoluce) [Stepan 1991: 65-

66]. Částečnou revizi svého členění a zobecnění pak přinesl A. Stepan spolu s J. J. 

Linzem v polovině devadesátých let23. 

Na první pokus o vymezení jednotlivých typů přechodů navázali v devadesátých 

letech další výzkumníci. Patřila k nim i T. L. Karlová s P. C. Shmitterem, či S. P. 

Huntington. 

T. L. Karlová spolu s P. C. Schmitterem uspořádali schéma typů přechodu na 

něž následně aplikovali jednotlivé příklady včetně východoevropských zemí. Výsledky 

publikovali roku 1991 v článku Models of Transition in Latin America, Southern and 

Eastern Europe24. 

  

Model č. 1: Režimy tranzice 

  STRATEGY  

 COMPROMISE  FORCE 

 Multirateral……………… ………………………….. Unilateral 

ELITIES PACT   IMPOSITION 

ACTORS      

MASSES REFORM   REVOLUTION 

Zdroj: [Karl, Schmitter 1991: 275]. 

 

                                                           
22 Do společností vedeného typu přechodu spadají částečně Argentina, Řecko a Peru. 
23 Více viz LINZ, J. J.; STEPAN, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: John Hopkins University 
Press, s. 55-66. 
24 KARL, T. L.; SCHMITTER, P. C. (1991). Models of Transition in Latin America, Southern and 
Eastern Europe.  International Social Science Journal. Vol. 43, no. 128, s. 269-284. 
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Důležitou roli v zániku starého systému a procesu přechodu k demokracii podle 

nich sehrávají elity a masy. Autoři pak na základě jednání těchto aktérů a jejich strategií 

přicházejí s dvěma modely rozčlenění jednotlivých přechodů.  

V prvním modelu přinášejí zlomové rozdělení mezi strategií jednostrannou, 

která vede k síle a strategií mnohostrannou, v níž je hájen kompromis a dohoda. Aktéry 

rozčleňují na elity v horní části modelu a masy ve spodní části. Pakliže popud a podpora 

k tranzici vyšly shora, jsou aktérem elity, pokud k němu byl dán impuls a je podporován 

zdola, jsou aktérem masy [Karl, Schmitter 1991: 274]. Oběma politologům je zřejmé, že 

může dojít k prolínání a oboustrannému soupeření hybatelů přeměny. 

Ze čtyř  rohů schématu odvozují Z. L. Karlová a P. C. Schmitter čtyři ideální 

způsoby tranzice, jimiž jsou pakt, reforma, vnucení a revoluce. Pokud dojde k přechodu 

paktem jednají mezi sebou elity nedemokratického režimu a opozice a následně 

sjednávají dohodu. Při přechodu reformou jsou mobilizovány masy, které bez 

přítomnosti násilí ukládají elitám kompromisní vyústění. V případě vnucení  využijí 

elity jednostranné síly a změní systém, ačkoliv jim stávající držitelé moci kladou odpor. 

Pro revoluci je charakteristické  povstání mas, jehož výsledkem je porážka předešlého 

systému s použitím násilí [Karl, Schmitter 1991: 275]. Často však může dojít 

k prolínaní jednotlivých typů přechodu.  

Do druhého modelu pak aplikují konkrétní tranzice v zemích Evropy a Latinské 

Ameriky25. Případy, které nejsou jednoznačně zařaditelné se nalézají na pomezí 

jednotlivých kategorií. Podle autorů končí tranzice nejčastěji úspěšným nastolením 

demokracie, pokud se jedná o přechod paktem, po němž jakožto druhý nejčastěji 

úspěšný způsob následuje vnucení [Karl, Schmitter 1991: 282]. 

 Ve stejném roce jako T. L. Karlová a P. C. Shmitter publikoval svou typologii 

přechodů k demokracii i S. P. Huntington26. Přechody rozdělil na základě aktérů 

rozhodujících o procesu a jejich postoji k demokratizaci27 do tři skupin.  Konkrétně na 

přerody (transformation), výměny (replacement) a přeměny (transplacement)28. 

 V případě přerodů se chopí iniciativy stávající představitelé moci 

nedemokratického režimu. Protože je nutné, aby měli silnější pozici než opozice, 

                                                           
25 K paktu došlo ve Venezuele, Kolumbii, Uruguayi. K reformě v Československu  a Polsku, zatímco ke 
vnucení v Turecku, Brazílii, k revoluci pak v SSSR a na Kubě. 
26 HUNTINGTON, S. P. (2008). Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století. Brno: CDK. 
27 Mezi tyto aktéry patří vláda a opozice a rozdělení jejich členů na podporovatele a odpůrce změn. Při 
tranzicích tak byly rozhodující tři typy vztahů: mezi vládou a opozicí, mezi reformátory a příznivci 
starých pořádků ve vládě a mezi umírněnými a extremisty v opozici [Huntington 2008: 124]. 
28 M. Ženíšek překládá jednotlivé typy jako transformaci, nahrazení a sjednaný přechod. 
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docházelo k těmto přechodům především ve vojenských režimech a režimech 

s výkonným hospodářstvím [Huntington 2008: 125]. Důležitou podmínkou přechodu 

k demokracii přerodem je přítomnost reformátorů v čele státu. Za klasické ukázky 

tohoto typu přechodu považuje autor španělský, brazilský a maďarský případ. 

 Pro přechod výměnou je charakteristická absence reformátorů uvnitř starého 

systému, protože otěže jsou v rukou konzervativců, kteří jsou zastánci starého 

nastavení. K podnětu pro změnu je tak nezbytná posilující opozice, která vládu posléze 

svrhne a sama se chopí moci, aby poté bojovala o nastavení nového režimu mezi sebou 

[Huntington 2008: 140]. Tento typ přechodu se pak podle autora vyznačuje třemi 

fázemi spočívajícími v zápolení o pád nedemokratického režimu, jeho zhroucení a 

následně zápas v rámci původní opozice. Při tomto přechodu je také důležité, jak se 

zachová armáda dříve loajální režimu. Tranzice výměnou proběhla v Portugalsku. 

U posledního typu přechodu, kterým je přeměna, dochází k situaci, kdy jsou 

představitelé starého režimu a členové opozice přibližně stejně silní, takže vláda a 

opozice společným postupem dospějí ke změně systému [Huntington 2008: 149]. 

Zkrátka je třeba držet radikální členy obou skupin, protože jinak by došlo 

k neočekávaným výsledkům, zároveň jsou typické ústupky na obou stranách barikády, 

když si aktéři uvědomí, že se protivník jen tak nevzdá a že není až tak slabý. Zpravidla 

tento přechod probíhá čtyřstupňově, když moc začne ztrácet díky částečné liberalizaci 

autoritu, čehož využije opozice pro zvýšení své podpory, na což následně reaguje moc 

represemi, které ji však stojí příliš mnoho sil a obě skupiny začnou přemýšlet o 

možnosti kompromisu [Huntington 2008: 150-151]. Do této kategorie spadá přechod 

v Polsku. 

1.5 Konsolidace 
V této podkapitole se věnujeme fenoménu, jímž je důležitý proces, následující 

po dokončení tranzice, jenž je pro stabilitu a pokračování demokracie v nově 

demokratizovaných zemích nezbytný. Jde o konsolidaci, která znamená dlouhodobé 

zabezpečení demokratických standardů a institucí v daném státě. K této nedílné součásti 

přechodu k demokracii mají různí autoři odlišné přístupy a zdůrazňují často odlišné 

prvky, takže jsou pro ně důležité rozdílné instituce, nutné pro konsolidovanou 

demokracii, stejně tak nepanuje shoda na časovém vymezení procesu.  

Může tak být kladen důraz na řešení konfliktu a konsolidace tak může 

představovat podmínku, díky které je omezený konflikt obsažen v rámci vymahatelných 
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a uznávaných pravidel, nebo též stavem, kdy mezi oponenty zvítězí vzájemné uznání, 

civilizovaný konflikt a kompromis [Elster, Offe, Preuss 1998: 247]. 

Giuseppe Di Palma poznamenává, že se konsolidace ,,skládá z procesů 

institucionalizace a socializace a zahrnuje tak souběžné formování demokratických 

institucí, demokratické politické kultury a obsahuje jak úspěch, tak neúspěch, trpělivost, 

či stabilitu” [Di Palma 1990: 138]. 

Několik definic a příspěvků ke koncepci konsolidace demokracie přináší 

v obecnější rovině i A. Przeworski. Ten totiž tvrdí, že je demokracie konsolidovaná, 

,,pokud se za daných politických a ekonomických podmínek stává specifický systém 

institucí jedinou hrou ve městě, v rámci níž si nikdo nedokáže představit hru mimo 

demokratické instituce a kde všichni poražení zkoušejí znovu vyhrát v rámci stejných 

institucí, jež spravedlivě ztratili” [Przeworski 1995: 26]. Demokracie se pak stane 

sebeprosazující a všechny relevantní politické síly považují za nejlepší prosazovat své 

zájmy v rámci jejího nastavení a to i v případě jejich porážky a neusilují tak o její 

konec. 

V této části se však především zaměříme na pojetí S. P. Huntingtona, J J. Linze 

s A. Stepanem a W. Merkela. 

1.5.1 Samuel P. Huntington 
Významným odborníkem na konsolidaci je Samuel P. Huntington, který však 

před zkoumáním tohoto fenoménu začal s výzkumem institucionalizace, kdy se jedná o 

,,proces, díky němuž získávají organizace a procedury důležitost a stabilitu a úroveň 

tohoto procesu probíhajícího v politickém systému je rozpoznatelná podle jejich 

přizpůsobivosti, komplexnosti, samostatnosti a soudržnosti” [Huntigton 1968: 12], aby 

na ni navázal výzkumem konsolidace. Ten vyvrcholil publikováním knihy The third 

wave: democratization in the late twentieth century, v níž je část věnována právě 

problematice konsolidace.  

S. P. Huntigton vychází z odpozorovaných problémů při konsolidaci, které 

proběhly v zemích celého světa v rámci třetí demokratizační vlny29, postupného 

vytvoření demokratických politických institucí, demokratické politické kultury a 

činitelů, které ovlivňují možnost dospět k demokratické konsolidaci [Huntington 2008: 

203]. Problémy spojené s konsolidací rozděluje na tři skupiny:  přechodové, 

kontextuální a systémové.  

                                                           
29

 Třetí demokratizační vlna probíhala od sedmdesátých let 20. století. 
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Přechodové problémy vyplývají z přeměny nedemokratického režimu v 

demokratický a zahrnují podle autora nastavení ústavního systému, volebního systému, 

výměnu zkompromitovaných funkcionářů starého režimu, rušení institucí předchozího 

režimu, mezi důležité problémy také patří postoj nového systému k představitelům 

předešlého nedemokratického režimu, kteří porušovali lidská práva30 a pak také 

minimalizace politických ambic armády31 [Huntington 2008: 204]. Přechodové 

problémy se liší podle charakteru předchozího režimu. 

Kontextuální problémy vznikají z charakteru společnosti, hospodářství, historie 

a kultury daného státu a mají oproti přechodovým dlouhodobější charakter. V každé 

zemi se liší a nemají přímou souvislost s tranzicí, ta však může napomoci jejich řešení, 

nebo je naopak prohloubit. Mezi tyto problémy patří povstání, etnické a občanské 

konflikty, chudoba, socioekonomická nerovnost, výrazná a trvalá inflace, vysoká 

zahraniční zadluženost, terorismus, nebo vysoký podíl státu v hospodářství [Huntington 

2008: 245].  

Důležité je, že v jednotlivých zemích může existovat různý počet kontextuálních 

problémů najednou. S. Huntington je přesvědčen, že tyto problémy působí na 

konsolidaci spíše druhotně. Nemožnost vyřešit kontextuální problémy pak částečně 

pramení v obecné rozčarování z demokracie, protože ani tento systém není všemocný a 

dokonalý. Toto vystřízlivění a zapomínání na tvrdou realitu předchozího režimu pak 

ústí v autoritářskou nostalgii [Huntington 2008: 248]. 

Poslední, systémové, problémy jsou spojeny s fungováním demokratického 

systému a postupující, respektive ukončenou konsolidací. Jde o zablokování celého 

politického systému, neschopnost rozhodovat, podléhání demagogii a působení 

lobbistických skupin [Huntington 2008: 205]. 

Konsolidace závisí i na rozmachu demokratické kultury. A s demokratickou 

kulturou souvisí i otázka legitimity a skutečnosti, jakým způsobem se představitelé 

nového režimu vyrovnají s neschopností vyřešit problémy nové demokracie. 

Demokracie však dokážou přežít i velké krize, jako byla hospodářská ve třicátých letech 

20. století [Huntington 2008: 250]. Důležitá je tak schopnost hlavních reprezentantů 

dohodnout se v krizových momentech na kompromisu a  ustoupit tak z neměnných 

                                                           
30 O takzvaném vyrovnání se s minulostí také viz. DVOŘÁKOVÁ, V.; KUNC, J. (1992). Staré struktury 
a lustrace v novodobých dějinách. Praha: Sakko. 
31 Angažovanost armády v politice představovala výrazný problém především v zemích Latinské 
Ameriky, zatímco ve východní Evropě hrály armády nevýraznou roli. 
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pozic možných v době stability. Dalším prvkem je schopnost veřejnosti neztotožňovat 

vládu s režimem, ale vnímat režim, jakožto vládu přesahující a na vládě nezávislý. 

S rozvojem demokratické kultury souvisel i pokles zájmu o politické dění, 

nechutí k lidem, zastávající funkce a někdy i nelibost k celému establishmentu včetně 

opozice [Huntington 2008: 255-256]. Pro hladkou možnost výměny politických 

představitelů je nezbytná institucionalizace politického chování. Odezvu pro vyjádření 

touhy po změně tak představují volby. Demokracie je zkonsolidována natolik, nakolik 

jsou reakce a výměna představitelů moci v rámci politického systému 

institucionalizovány [Huntington 2008: 257]. Pro posouzení míry konsolidace systému 

slouží, jak uvádí autor, systém dvojí změny, kdy se demokracie považuje za 

zkonsolidovanou, jestliže strana a její představitelé, která vládla po prvních svobodných 

volbách, utrpí v dalších volbách prohru a pokojně předá moc vítězům a poté, co tito 

vítězové prohrají v dalších volbách poklidně  přenechají moc těm co zvítězí. 

Nakonec se S. P. Huntington věnuje příznivým podmínkám pro konsolidaci 

nových demokratických systémů. Autor se zabývá šesti důležitými oblastmi. K těmto 

příznivým faktorům patří předešlá zkušenost s demokracií, jež působí na konsolidaci 

pozitivně, úroveň hospodářství vyjádřená výší HDP na jednoho obyvatele, vnější 

podmínky32 vyjádřené jednáním a cíli zahraničních činitelů a vlád33, okamžik 

skutečného přechodu a jeho podnět, kdy jsou kladně hodnoceny spíše domácí, než 

vnější příčiny, způsob přechodu s důrazem na mírnější formy bez násilí a konečně 

postoj politiků a veřejnosti k řešení problémů dané země [Huntigton 2008: 260-266]. 

Existují však i další faktory mající vliv na průběh konsolidace. 

Po téměř dvaceti letech od publikování tohoto Huntingtonova díla je možné 

pustit se do hodnocení jeho předpokladů a říci, zda měl pravdu v následujícím vývoji u 

zkoumaných zemí. Ze zemí střední a východní Evropy pokládal za nejpříznivější 

podmínky pro konsolidaci situaci v NDR, celkově příznivé podmínky spatřoval 

v Československu, Polsku a Maďarsku, zatímco Bulharsko spadalo do skupiny zemí 

s méně pozitivními předpoklady a vůbec nejhorší a nejméně příznivé okolnosti 

existovaly v Rumunsku.  

                                                           
32 Vnější podmínky autor rozděluje na mimořádně příznivé (NDR, Španělsko, Portugalsko, Řecko), velmi 
příznivé (Československo, Maďarsko, Polsko, Turecko, atd.), příznivé (Peru, Ekvádor, atd.) a neutrální či 
nepříznivé (Rumunsko, Bulharsko, atd.). 
33 Pozitivní vliv na konsolidaci měly nepochybně organizace jako Evropská unie, či NATO. 
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1.5.2 Juan J. Linz a Alfred Stepan 
J. J. Linz přišel spolu s A. Stepanem s detailním rozborem konsolidace v roce 

1996. J.J. Linz a A. Stepan se vymezují proti obecnému lpění pouze na svobodných 

volbách, neboť pomocí voleb mohou být zvoleni aktéři, kteří jsou proti demokratickému 

zřízení. Podle nich je ,,demokratická tranzice u konce, pokud bylo dosaženo adekvátní 

dohody o politických procedurách, které přinášejí volené vlády, pokud se vláda chopí 

moci jakožto přímého výsledku svobodné a všeobecné volby, a pokud má tato vláda de 

facto autoritu na vytváření nových politik a pokud exekutiva, legislativa a soudní moc 

vytvořená novou demokracií nesdílí moc s ostatními částmi de jure” [Linz, Stepan 

1996: 3]. Po splnění těchto podmínek nastává čas pro období konsolidace nově 

ustaveného demokratického zřízení. Za konsolidovanou demokracií jednoduše označují 

politickou situaci, v níž se demokracie stává jedinou hrou ve městě34. Což znamená, že 

všichni aktéři vnímají demokratický systém jako jediný možný.  

Demokracie se stává jedinou hrou ve městě, pakliže jsou splněny tři podmínky, 

které jsou v rovině behaviorální, subjektivní a ústavnosti. V rovině behaviorální je 

demokracie na daném území konsolidovaná, jestliže žádní podstatní národní, sociální, 

ekonomičtí, političtí, či institucionální aktéři nevydávají značné zdroje se snahou 

prosadit jejich cíle ustavením nedemokratického režimu, či obrácením se k násilí, či 

zahraničnímu zásahu z důvodu odloučení od státu. Subjektivně je demokratický režim 

konsolidovaný, pokud je nesporná většina veřejného mínění přesvědčena, že 

demokratické procedury a instituce jsou nejvhodnějším způsobem správy například 

kolektivního života společnosti a když je podpora antisystémových alternativ naprosto 

nízká, nebo více či méně izolovaná od prodemokratických sil. Ústavně je demokracie 

konsolidovaná, jestliže vládní a stejně tak nevládní síly na celém území státu se podvolí 

a zvyknou si na řešení konfliktu v rámci určitého práva, procedur a institucí 

schválených novým demokratickým způsobem. [Linz, Stepan 1996: 6] 

Oba však upozorňují, že i konsolidovaná demokracie se může v budoucnu 

zhroutit, což závisí na nové dynamice v jejímž rámci nebude schopen demokratický 

sytém najít vhodné řešení, které naopak poskytne nedemokratická alternativa s velkou 

podporou. Zhroucení konsolidované demokracie tak není protimluv. Autoři zdůrazňují, 

že se kvalita demokracie pohybuje na škále od nízké po vysokou. 

                                                           
34

 Tento termín však již dříve použil výše zmíněný A. Przeworski.  
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Pro fungování, komplexnost a podporu konsolidované demokracie je dále 

nezbytných pět vzájemně se ovlivňujících a posilujících arén. Jde o občanskou 

společnost, politickou sféru, vládu zákona, státní aparát a ekonomickou sféru. Základní 

podmínkou pro jejich existenci je existence státu jako takového35. Pokud je splněn tento 

výchozí předpoklad, je pro konsolidaci demokracie nepostradatelné splnění pěti 

podmínek. Musí existovat podmínky pro rozvoj svobodné a živelné občanské 

společnosti (civil society), musí zde být přítomna relativně nezávislá politická sféra 

(political society), musí zde být právní řád (rule of law) zajišťující zákonné garance pro 

občanské svobody a nezávislý spolkový život, dále je nezbytná státní byrokracie (state 

bureaucracy), používaná novou demokratickou vládou a konečně musí existovat 

institucionalizovaná ekonomická sféra (economic society) [Linz, Stepan 1996: 7].  

Občanskou společností je myšlena politická aréna, v níž se poměrně autonomní 

a na státu nezávislé spontánně organizované skupiny, hnutí a jednotlivci pokoušejí 

artikulovat hodnoty a vytvářet asociace a komunity a podporovat vlastní zájmy. 

Občanská společnost měla významný podíl na mobilizaci opozice v Latinské Americe a 

zvláště pak ve střední a východní Evropě. 

Politickou sféru tvoří aréna, v níž státní zřízení upravuje samo sebe v zápase 

legitimního práva k použití kontroly nad veřejnou mocí a státním aparátem. Jinak 

řečeno, občanská společnost může přispět k zničení nedemokratického režimu, ale 

plnohodnotná demokratická tranzice/konsolidace musí zahrnovat účast politické 

společnosti [Linz, Stepan 1996: 8]. S politickou společností souvisejí politické strany, 

volby a volební pravidla, mezistranické aliance, legislativa. Za ideálních podmínek by 

se měla podle autorů občanská a politická sféra vzájemně doplňovat. Politická sféra 

informovaná, pod tlakem a pravidelně obměňovaná občanskou společností by tak občas 

měla dokázat funkční dohodu v mnoha případech díky nimž by měla být následně 

vyzkoušena síla demokracie.   

Třetí arénou je právní řád, nutný pro nezbytný stupeň autonomie a podporu 

občanské a politické společnosti [Linz, Stepan 1996: 10]. Právní řád musí respektovat 

všichni aktéři, především však stát a demokratická vláda. Vláda práva je ztělesněna 

v konstitucionalismu. 

                                                           
35

 Pokud se se státem neidentifikuje značná část obyvatelstva, jež se chce připojit k jinému státu, či 
vytvořit nezávislý stát, vzniká závažný problém. 
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Tři výše zmíněné podmínky, které představují občanská společnost, politická 

sféra a právní řád jsou pro konsolidaci podle autorů nejdůležitější. K jejich posílení 

přispívají dvě zbývající arény. 

Fungující státní aparát je nezbytný pro ochranu práv občanů státu, 

prostřednictvím něj je také uplatňován monopol na legitimní užití síly na území daného 

státu  a zajištění dalších základních služeb, mezi něž patří policie, soudnictví, školství, 

zdravotnictví, či doprava.  

A poslední arénu představuje ekonomická sféra. J.J. Linz  a A. Stepan si všímají, 

že neexistuje žádný příklad konsolidované demokracie s řízenou ekonomikou, stejně 

jako s čistě tržní ekonomikou. V moderní konsolidované demokracii je tak ekonomická 

sféra nezbytně složená ze sociopoliticky akceptovaných norem, institucí a regulací, 

které tuto ekonomickou společnost vytvářejí [Linz, Stepan 1996: 11]. 

J. J. Linz a A. Stepan pro těchto pět arén moderní konsolidované demokracie 

také uvádějí principy, kterými jsou tyto oblasti propojeny a  stejně tak nezbytný 

sjednávací prostor. Pro každou arénu existuje základní organizační princip, oblast 

nezbytné podpory z ostatních arén a rovněž základní zprostředkování a vliv na ostatní 

arény. 

Pro občanskou společnost je základním principem svoboda sdružování a 

komunikace [Linz, Stepan 1996: 14]. Nezbytná podpora vycházející z ostatních arén 

spočívá v ustanovení zákonných garancí právním řádem, v prosazení práv občanské 

společnosti organizovat se, pokud jsou tato práva porušena, což zajišťuje státní aparát. 

Ekonomická sféra s dostatečným pluralismem pak podporuje nezbytný stupeň 

autonomie a živelnosti občanské společnosti. Naopak zájmy a hodnoty občanské 

společnosti jsou rozhodujícím původcem politické sféry. Občanská společnost také 

pomáhá kontrolovat státní aparát a ekonomickou sféru. 

Politická sféra nemůže existovat bez základního principu, kterým je svobodná a 

všeobecná volební soutěž [Linz, Stepan 1996: 14]. Podporou, kterou politické sféře 

poskytují ostatní arény, je potřeba legitimity v očích občanské společnosti, potřeba 

zákonných záruk zakotvených v právním řádu a udržovaných nestranným státním 

aparátem. Vliv politické sféry na ostatní arény se projevuje ve tvorbě ústavy a hlavních 

zákonů, v řízení státního aparátu a ve vytváření celkového regulačního rámce pro 

ekonomickou sféru.  

Pro právní řád je elementárním principem konstitucionalismus, neboli ústavní 

vláda [Linz, Stepan 1996: 14]. Oporou právního řádu je legální kultura se silným 
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zakotvením v občanské společnosti, respektovaná politickou sférou a státním aparátem.  

Pro ostatní arény je právní řád potřebný, protože stanovuje hierarchii norem, které jsou 

ovlivněny, či ovlivňují ostatní arény a tyto normy činí legitimními a předvídatelnými. 

Státní aparát spočívá na principu racionálně-legálních byrokratických norem 

[Linz, Stepan 1996: 14]. Podporou státního aparátu je normativní podpora občanské 

společnosti pro racionálně-legální autoritu a její doprovodný monopol na legitimní sílu. 

Dále pak finanční podpora uložená politickou sférou, produkovaná a poskytnutá státu 

fungující ekonomickou sférou, která vytváří dostatečný daňový nadbytek. Naopak státní 

aparát působí na ostatní složky povinným nátlakem na občanskou společnost, politickou 

a ekonomickou sféru demokraticky schválenými zákony a procedurami zavedenými 

politickou sférou.  

Ekonomická sféra je postavena na základním principu, který spočívá 

v institucionalizovaném trhu [Linz, Stepan 1996: 14]. Nezbytnou oporu ekonomické 

sféře představuje zákonný a řídící rámec vytvořený politickou sférou,  respektovaný 

občanskou společností a uplatněný státním aparátem. Ekonomická sféra vytváří 

nezbytnou rezervu umožňující státu uskutečnit jeho prospěšné funkce a poskytnout 

hmotný základ pro pluralismus a samostatnost občanské a politické sféře. 

Přístup J. J. Linze a A. Stepana je podle množství zahrnutých prvků velmi 

obsáhlý a rozsáhlý. Autoři však svoje poznatky neaplikují na konkrétní příklady zemí, 

což činí W. Merkel. 

1.5.3 Wolfgang Merkel 
Dalším politologem, jenž se zabývá demokratickou konsolidaci, je Němec 

Wolfgang Merkel. W. Merkel zkoumá především konsolidaci v post-totalitních zemích 

východní Evropy.   

Autor si všímá zásadní odlišnosti, která panuje mezi první, druhou a třetí vlnou 

demokratizace. Tranzice v zemích východní Evropy a státech bývalého SSSR se oproti 

předchozím událostem liší skutečností, že v rámci této vlny došlo ke dvěma až třem 

přechodovým procesům současně. Zároveň totiž muselo dojít k politickému přechodu, 

tedy od diktatury k demokracii, k ekonomickému přechodu, od řízené ekonomiky 

k ekonomice tržní a nakonec v některých případech i k přechodu státnímu, čímž se 

myslí založení, či znovu založení národních států36 [Merkel 2008: 11].  

                                                           
36

 K novým státům, které vznikly v rámci tranzice, patří ve východní Evropě Bělorusko, Litva, Lotyšsko, 
Estonsko, Ukrajina. 
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Tato transformace v několika rovinách, které jsou na sobě vzájemně závislé a 

ovlivňují se, ovlivnila i proces demokratické konsolidace. Nicméně W. Merkel 

podotýká, že se nepotvrdil původní předpoklad ze začátku tranzitivních procesů, že je 

demokratická konsolidace ve východní Evropě nejistější, než tomu bylo v případě 

zásadních změn kapitalistických systémů v jižní Evropě a Latinské Americe.  

 

Model č. 2: Víceúrovňový model demokratické konsolidace 

 

Zdroj: [Merkel 2008: 13] 

 

Autor přichází s víceúrovňovým modelem demokratické konsolidace a nepopírá 

inspiraci v přístupu výše zmíněných J.J. Linze a A. Stepana  a  pak také v postoji 

Geoffreye Pridhama37, který přišel s konceptem negativní a pozitivní konsolidace38. 

Merkelův model, inspirovaný myšlenkou pozitivní konsolidace, je složen ze čtyř úrovní, 

které znázorňují postupující konsolidaci, protože demokratická konsolidace začíná 

prvním stupněm, jehož splnění trvá zpravidla nejkratší dobu a končí u čtvrtého, u něhož 

trvá naplnění podmínek pro jeho funkčnost obvykle nejdéle. Jednotlivé druhy 
                                                           
37

 PRIDHAM, G. (1995). The International Context of Democratic Consolidation: Southern Europe in 
Comparative Perspectives. In GUNTHER, R.; DIAMANDOUROS, N. P.; PUHLE, H-J. (eds.). The 
Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, s. 166-203. 
38 Negativní konsolidace je dosaženo v momentě, kdy počet skupin, či jedinců, které je možno označit za 
anti-systémové a kteří by hledali alternativy k demokracii, klesne na minimum. Tento formát konsolidace 
se týká elit a je jej dosahováno v počátcích celkové konsolidace, zatímco dosažení pozitivní konsolidace 
je proces dlouhodobý, v němž přijímají demokratické hodnoty jak elity, tak masy a tyto hodnoty 
uplatňované v rámci politické kultury jsou základem podpůrného systému demokracie [Pridham 1995: 
169]. 
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konsolidace však probíhají souběžně a vzájemně se ovlivňují. Jak vyplývá z modelu, 

roli zde sehrává čas a pak také elity a masy.  

První úroveň reprezentuje ústavní, nebo též institucionální konsolidace 

(institutional consolidation), která odkazuje na hlavní politické a ústavně zřízené 

instituce mezi něž patří hlava státu, exekutiva, legislativa, soudnictví a volební systém. 

,,Všechny tyto prvky vytvářejí úroveň struktury, která zaštiťuje zbylé úrovně, neboť je 

obvykle zakončena nejdříve a má významný vliv na ostatní stupně kvůli normám a 

trestům, které pomáhají či naopak znesnadňují činnost a tak vytváří uspořádání” 

[Merkel 2008: 14]. 

Druhou úroveň představuje konsolidace zastoupení (representative 

consolidation). Tento stupeň konsolidace se týká teritoriálního a funkčního zastupování 

zájmů. Konkrétněji se konsolidace zastoupení vztahuje ke stranám a zájmovým 

skupinám. Tento stupeň pomáhá určit, zda jsou normy a struktury z první úrovně 

konsolidovány a také, jestli spojení první a druhé úrovně ovlivňuje chování aktérů třetí 

úrovně pozitivně nebo negativně.   

Třetí úroveň Merkelova modelu konsolidace znázorňuje behaviorální 

konsolidace (behavioral consolidation). Tento stupeň se projevuje tam, ,,kde působí 

neoficiální, potenciálně političtí aktéři, jako jsou ozbrojené síly, hlavní vlastníci půdy, 

podnikatelské, obchodní a radikální hnutí a skupiny” [Merkel: 14]. Úspěšná konsolidace 

v první a druhé úrovni je zásadní v rozhodování, zda neformální političtí aktéři 

s možným právem veta budou provozovat své zájmy uvnitř, vně, či proti 

demokratickým normám a institucím. Jestliže došlo u všech prvních třech stupňů ke 

konsolidaci, stávají se tyto stupně klíčovými pro zrod občanské společnosti. 

Čtvrtou a tedy poslední úroveň představuje demokratická konsolidace politické 

kultury (democratic consolidation of the political culture). Demokratický politický 

systém je definitivně konsolidován, když se zrodí občanská kultura, jakožto socio-

kulturní substruktura demokracie. A jak uvádí autor, z příkladů tranzice, které proběhly 

v rámci druhé vlny těsně po skončení druhé světové války, vyplývá, že proces 

konsolidace  trvá desítky let a  završen je až s nástupem nových generací. 

Podobně jako J. J. Linz s A. Stepanem i W. Merkel si uvědomuje, že 

demokratická konsolidace neznamená demokracii trvalou. Nicméně splnění konsolidace 

všech čtyř úrovní přináší dostatečné možnosti a rezervy v případě výskytu ohrožujících 

faktorů, mezi něž patří ekonomické, či zahraničně-politické krize [Merkel 2008: 15]. 
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W. Merkel na základě svého modelu a dat z Bertelsmannova transformačního 

indexu z roku 2006 porovnává jednotlivé úrovně konsolidace, respektive jejich reálnou 

naplněnost v osmnácti zemích střední a východní Evropy39.  

Ústavní konsolidace a tedy první úroveň Merkelova modelu je zjistitelná podle 

třech kritérií. Prvním je institucionální efektivita, kdy musí politické instituce rychle 

připustit vhodná politická řešení a vytvářet politickou stabilitu. Druhé kritérium 

představuje institucionální transparentnost, kdy je nezbytné, aby byla politická 

rozhodnutí demokraticky legitimní, odpovídající a přezkoumatelná. A třetím měřítkem 

je institucionální zahrnutí, v rámci něhož  musí instituce napomáhat k politické a 

sociální integraci a participaci. [Merkel 2008: 16]  

Autor dochází k závěru, že podle hodnocení od jedné do deseti, kdy číslice 10 

označuje zcela ukončenou ústavní konsolidaci, stupeň 1 naopak žádnou, jsou nejblíže 

desítce Estonsko a Slovinsko, zatímco na druhé straně najdeme Bělorusko. Slovensko se 

nachází z námi zkoumaných zemí nejblíže desítce a nejdůležitější politické instituce tak 

byly konsolidovány, zatímco Bulharsko s Rumunskem zaujímají druhou skupinu zemí 

v nichž ještě instituce zcela konsolidovány nebyly, ale jsou na dobré cestě. Následuje 

skupina zemí číslo 3 s viditelnými nedostatky a 4 s velmi slabě konsolidovanými 

institucemi.  

Rozdělení zemí v rámci konsolidace zastoupení znamená znatelně nižší průměr 

než u ústavní konsolidace a tedy menší stupeň konsolidace [Merkel 2008: 17]. Státy 

jsou opět rozděleny do čtyř skupin podle míry zkonsolidovanosti. Slovensko, Bulharsko 

i Rumunsko jsou ve druhé skupině. 

Behaviorální konsolidace jasně dokládá nižší riziko veta aktérů v zemích 

východní Evropy40, protože v devíti zemích včetně Slovenska  nebyly přítomny 

znaky maření demokracie (hodnota 10) [Merkel 2008: 17]. V Bulharsku a Rumunsku 

pak bylo toto riziko velmi nízké (hodnota 9). 

Demokratická konsolidace politické kultury je u většiny zkoumaných zemí na 

velmi dobré cestě a tak i Slovensko patři do první skupiny zemí, zatímco Bulharsko a 

Rumunsko do druhé kategorie států, v níž se politická kultura teprve rozvíjí a kde jsou 

                                                           
39

 Analýza se týká Albánie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Estonska, 
Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, 
Slovinska, Srbska a Ukrajiny. 
40 Armáda jakožto typický představitel veta nepředstavovala pro systém hrozbu, jako tomu bylo 
v Latinské Americe či Asii. 
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silní demokraté podreprezentováni a slabí demokraté  nadreprezentováni [Merkel 2008: 

19]. 

Z konkrétních dat o jednotlivých zemích rozdělil autor státy do pěti seskupení, 

kdy do první skupiny států, které jsou již zkonsolidovány patří Slovinsko, Estonsko, 

Česká republika, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Polsko a Lotyšsko. Druhé 

seskupení tvoří Bulharsko, Litva a Rumunsko a jsou to země, v nichž je konsolidace 

v nejbližších letech velmi reálná. Země třetího uskupení jsou charakterizovány jako 

nekonsolidované volební demokracie a náleží sem Makedonie, Albánie, Ukrajina, 

Srbsko a Bosna a Hercegovina. Rusko a Moldavsko, jakožto semi-autoritářské režimy, 

tvoří čtvrtou skupinu a na posledním místě se umístilo autokratické Bělorusko. 

1.6 Postavení a práva menšin 
V této části velmi stručně nastíníme přístupy a zakotvení práv menšin a přístupu 

státu k jejich ochraně, což vzdáleně s tranzicemi, či spíše s demokratickou konsolidací 

souvisí. Postavením menšin a skupin v rámci většinových společností (států a národů), 

se zabývali teoretici, kteří zkoumali především teorii multikulturalismu a navazovali na 

liberální teorii, z níž pochází i zájem o problematiku lidských práv41. Patřil k nim i W. 

Kymlicka, na jehož přístup se blíže podíváme.  

Ten se široce zabýval jak právy menšin, tak druhy skupinově rozdělených práv, 

která vyplývají z charakteru a původu skupin ve státě. W. Kymlicka rozděluje postavení 

příslušníků menšinových skupin a jejich práva na základě situace v Kanadě a 

skutečnosti, zda se jedná o původní obyvatele a tedy menšiny, žijící na území státu před 

jeho moderním vznikem, či o přistěhovalce z pozdějších dob. Toto členění má tři 

stupně,  mezi něž patří samosprávná práva, polyetnická práva a v neposlední řadě i 

práva na speciální reprezentaci [Kymlicka 1996: 155-159].  

Podle Kymlicky jsou samosprávná práva určena původním menšinám, které tak 

mají právo na sebeurčení a tato práva přenášejí pravomoci na menší politické jednotky 

tvořené těmito menšinami. Polyetnická práva chrání zvláštní kulturní a náboženské 

praktiky a jejich cílem je pomoci integrovat menšiny do většinové společnosti při 

zachování specifik minorit. Práva na speciální reprezentaci mají pomoci v artikulaci 

zájmů minorit při politickém rozhodování a nejsou určena jen příslušníkům 

národnostních menšin, ale i skupinám, jež jsou určitým způsobem znevýhodněny 

                                                           
41 Mimo jiné se jedná o M. Gianniniho, A. Lijpharta, G. Sartoriho, či Ch. Taylora. 
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(ženy). Všechna tato práva mají za cíl chránit příslušníky menšin před tlaky ze strany 

většinové společnosti.  

W. Kymlicka se zabývá i jazykovými právy minorit, když přichází 

s čtyřstupňovým modelem týkajícím se politického přístupu k jazykovým právům. 

Jazyková práva tak v prvním bodě vymezuje tolerancí, versus propagací práv42, 

ve druhém režimem práv norem a přizpůsobení se, versus režimem oficiálního jazyka43, 

v třetím osobnostním, versus teritoriálním právním principem44 a ve čtvrtém 

individuálními, versus kolektivními jazykovými právy45 [Kymlicka, Patten 2003: 26-

31].  

Všeobecně lze práva rozdělit na individuální práva, která se týkají  jednotlivce a 

kolektivní (skupinová) práva. Kolektivní práva zajišťují ochranu celým skupinám 

například na základě etnického, náboženského původu a měla by rozvíjet práva 

individuální. Národnostní menšiny tak spíše dávají přednost podpoře a zakotvení 

kolektivních práv, která tvoří nadstavbu individuálních a zlepšují jejich pozici. 

Jsou i různé možnosti v přístupu státu k ochraně minorit. Obecně je lze  vymezit 

dvěma způsoby. Jde o pasivní metodu, která zahrnuje právní ochranu menšinové 

skupiny a právní ochranu příslušníka menšiny, do níž spadá garance nediskriminace a 

garance specifických práv, druhý způsob představují aktivní metody ochrany minorit, 

kam patří formy autonomie a politická participace menšin, která obsahuje konsociaci a 

multikulturní integraci [Pospíšil 2006: 17]. 

                                                           
42 Toleranční právo chrání jednotlivce proti vládním zásahům do soukromé jazykové volby, zatímco 
propagace práv zahrnuje používání konkrétního jazyka veřejnými institucemi [Kymlicka, Patten 2003: 
26]. 
43 Přístup norem a přizpůsobení má mnoho podob a znamená  speciální přizpůsobení se lidem, kteří 
postrádají dostatečnou znalost oficiálního jazyka, zatímco přístup oficiálního jazyka ustanovuje některé 
vybrané jazyky jako oficiální a tak přiznává určitá práva jeho uživatelům [Kymlicka, Patten 2003: 27-28]. 
44 Osobnostní princip znamená, že mohou občané užívat soubor jazykových práv bez ohledu na 
skutečnost, kde se na území státu nacházejí, zatímco v teritoriálním principu se jazyková práva mohou 
měnit podle oblasti a místních podmínek [Kymlicka, Patten 2003: 29].   
45 Individuální jazyková práva využívají jednotlivci bez ohledu na počet příslušníků mluvících stejným 
jazykem v daném státě či oblasti, zatímco kolektivní jazyková práva jsou používána pouze v případě, kdy 
je překročen určitý počet jejich možných uživatelů [Kymlicka, Patten 2003: 30].  
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2 Bulharsko 
 V následující kapitole se, jak už její název napovídá, budeme zabývat 

Bulharskem. Konkrétně postavením menšin v této balkánské zemi, která se rozprostírá 

na území ohraničeném Tureckem a Řeckem na jihu, Makedonií a Srbskem na západě, 

Rumunskem na severu a Černým mořem na východě. 

 Bulharsko prošlo podobně jako ostatní země východní Evropy za poslední 

desetiletí bouřlivým vývojem od striktní závislosti a vazalství na SSSR do konce 

osmdesátých, až po plné začlenění do západoevropských demokratických struktur, jež 

plně vyvrcholilo vstupem země do NATO v roce 2004 a začleněním do Evropské unie 

roku 2007. Tento proces se zrcadlil i v postavení menšin na území bulharského státu. 

 Podle sčítání občanů z roku 2001 žilo v Bulharsku 7 928 901 obyvatel, z čehož 

6 655 210 tvořili etničtí Bulhaři. Nevětší národnostní menšinu představovali Turci 

s 746 664 příslušníky (9 %), následováni Romy s 370 908 osobami (2,6 %), zatímco 

členové ostatních národnostních skupin čítají 69 20446 lidí47. Podle náboženského 

vyznání podle údajů ze stejného roku žilo v zemi 82,6 % ortodoxních křesťanů, 12,2 % 

muslimů, 1,2 % ostatních křesťanů [Bideleux, Jeffries 2007: 74].  

 Z politického hlediska nejdůležitější turecká menšina obývá dvě oblasti 

Bulharska. Na severovýchodě země je to region Razgrad-Šumen na jihu země Kardžali, 

který se nachází v  pohoří Rodopy. Zde tvoří majoritu obyvatelstva. 

 V následující části se zabýváme a analyzujeme postavení národnostních menšin 

před zhroucením nedemokratického režimu. V podkapitolách pak  rozebíráme bulharský 

průběh tranzice a zapojení menšin. Po podkapitole o přechodu k demokracii následuje 

část o politických stranách menšin, kde charakterizujeme nejdůležitější subjekt 

zastupující zájmy Turků, kterým je Hnutí za práva svobody. V další části zkoumáme 

zapojení menšin do legislativy a exekutivy a v poslední části přinášíme postavení 

menšin v konsolidační fázi. 

2.1 Historie a postavení menšin p řed tranzicí 
Území dnešního Bulharska patřilo během staletí k několika státním útvarům 

s odlišnými mocenskými centry, stejně jako s různými náboženstvími preferovanými 

                                                           
46 Jde o Makedonce, Armény, Rusy a další. 
47 Zdroj: http://www.nsi.bg/Census_e/Census_e.htm. 
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vedoucími představiteli státu, takže obyvatelstvo nemělo homogenní strukturu, 

docházelo k jeho míšení a charakteristice národnostní menšiny odpovídalo jiné etnikum. 

Proměňoval se tak i vztah mezi ovládajícími a ovládanými.  

2.1.1 Menšiny do roku 1878 
K osídlování daného území obyvateli z Malé Asie docházelo už před obsazením 

regionu Osmanskou říší ve čtrnáctém století. Mezi roky 1065 až 1365 tak tuto oblast 

osídlilo okolo dvou set tisíc muslimských kočovníků [Turan 1999: 72]. Na konci 

čtrnáctého století pak celou oblast dnešního Bulharska získala pod svou nadvládu 

Osmanská říše, která zde uplatňovala svou moc až do roku 1878. V tomto období se 

proměňovala správa daného území s různými prvky samosprávy a odlišnou mírou 

autonomie. Začátek vlády Osmanské říše nad nově získaným územím se nesl v podobě 

velké migrační vlny z původních území. 

Ke správě území s odlišným obyvatelstvem, ať už etnického či náboženského 

původu, byl od patnáctého století používán systém miletů. Tento systém ,,regionální 

správy spočíval v poskytnutí určitého stupně náboženské, kulturní a etnické spojitosti 

v rámci skupiny a zároveň umožnil její začlenění do administrativního, ekonomického a 

politického systému Osmanské říše” [Kuçukcan 1999: 51]. Vedle sebe tak v relativním 

poklidu mohli žít lidé s jiným jazykem, kulturními zvyky a náboženstvím. Největší roli 

hrála náboženská příslušnost a tak existovaly samosprávné systémy židovské, ortodoxně 

křesťanské48, arménské, později pak katolické (1830) a protestantské (1860) [Neuburger 

2004: 28]. Samotní muslimové spadali pod islámské právo Šária, zatímco ostatní 

skupiny obyvatel se řídily civilními a náboženskými kompetencemi svého miletu. 

V praxi tak představitelé Osmanské říše tolerovali jak vyznávání islámu, tak i 

ortodoxního křesťanství, stejně jako judaismu. I přes tento systém samosprávy však 

měli křesťané a Židé druhořadé postavení, neboť bylo určeno jaký druh a barvu 

oblečení si mohou oblékat, stejně tak se jich týkala i omezení v ekonomické oblasti 

[Boteva, Warhola 2003: 257]. Nikdy však nedošlo k aktivní propagaci konvertování 

k islámu, i když spontánní konverze slovanských obyvatel byla především 

v sedmnáctém století běžná49 [Neuburger 2004: 27]. Tento systém samosprávy se 

postupem času a změn v samotné Osmanské říši proměňoval.  

                                                           
48 Podrobné informace o fungování ortodoxně křesťanské církve od doby osmanské nadvlády až po konec 
socialismu, včetně fungování systému miletů viz RIIS, C. (2002). Religion, Politics, and Historiography 
in Bulgaria. New York: Columbia University Press.  
49 Menšina slovanských muslimů, která takto vznikla se nazývá Pomakové. 
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Na začátku devatenáctého století pak vlivem událostí v Evropě a celkovými 

změnami ve společnosti začaly i v Bulharsku růst nacionalistické tendence, což vedlo 

k nárůstu nevraživosti a nesnášenlivosti mezi jednotlivými skupinami. Částečně se na 

nich podílel i systém miletů, když pro každou náboženskou komunitu byl možný 

odlišný vzdělávací systém. Následkem změněné geopolitické situace a prohrané války 

s Ruskem, musela roku 1878 Osmanská říše omezit svůj vliv na bulharské území a 

Bulharsko tak získalo autonomii a status knížectví. Z muslimské většiny se tak rázem 

stala menšina50 v nevýhodném postavení. 

2.1.2 Menšiny v období 1878 - 1944 
 Vlivem nové situace opustilo zemi mnoho Turků, ,,především z řad 

vzdělanějších městských vrstev, docházelo také k zabavování jejich majetku” [Bates 

1994: 205]. Tyto radikální změny se neobešly bez násilností a údajně tak zahynulo 

okolo čtvrt milionu Turků [Kuçukcan 1999: 54]. V období konce osmanské nadvlády 

žili na bulharském území kromě Bulharů a turecky mluvících muslimů také Pomaci, 

Gagauzové51, Řekové, Židé, Romové, Arméni, Němci, Rumuni a Valaši. 

Při svém vzniku přijal bulharský stát Tarnovskou ústavu. Ve své době byla 

považována za ,,jednu z nejpokrokovějších a nejliberálnějších v Evropě” [Boteva, 

Warhola 2003: 258]. Garantovala totiž všem občanům stejná práva i náboženskou 

svobodu, která se projevovala poměrně velkou mírou autonomie muslimské církevní 

správy a pak také ve vzdělávacím systému v podobě soukromých tureckých škol na něž 

přispíval stát [Rychlík 2000: 226]. Nově vymezený systém samosprávy muslimského 

obyvatelstva v podstatě odpovídal osmanským miletům,  protože kromě vlastních škol a 

vzdělávacího systému52 měli muslimové i vlastní soudy a vlastní samosprávné instituce 

a řídili se právem Šária. Na vše dohlížel hlavní mufti, který sídlil v Sofii.  

Definitivní nezávislost získalo království Bulharsko v roce 1908, což vedlo 

k další vlně migrace muslimského obyvatelstva, která měla také souvislost s následnými 

válkami na Balkáně, stejně jako první světovou válkou. Toto období je charakteristické 

proměnlivým postojem vedoucích představitelů státu k muslimské menšině. Obecně 

byli povzbuzováni k emigraci a v roce 1912 vláda Lidové strany v čele s premiérem I. 

Gešovem měla zájem na asimilaci muslimů prostřednictvím přijímání bulharských 

                                                           
50 Tuto změnu dokládají i údaje z roku 1887, kdy se 2 424 000 lidí hlásilo k ortodoxnímu křesťanství, 
676 000 obyvatel k islámu, 24 000 lidí k judaismu, 18 500 ke katolictví a 1350 k protestantství 
[Kuçukcan 1999: 54]. 
51 Gaguazové jsou turecky mluvící křesťané. 
52 Gramotnost tureckých dětí vzrostla z 6ti % v roce 1905 na 12 % v roce 1926 [Crampton 2007: 431]. 
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jmen53, aby v následujícím roce vláda V. Radoslavova povolila návrat k tureckým 

jménům [Bates 1994: 206]. 

K nucenému přejmenování přistoupil bulharský stát opět na konci třicátých let. 

Také tato skutečnost měla podíl na vysoké emigraci Turků do Turecka, když jejich 

počet dosáhl mezi roky 1923 až 1939 téměř dvou set tisíc [Kuçukcan 1999: 54]. Je však 

třeba podotknout, že v přístupu k mezi-etnickému soužití existují dvě oblasti. Jednu 

představuje vztah a jednání politických elit na celostátní úrovni a druhou pak chování a 

přístup mezi jednotlivými etniky v běžném, každodenním kontaktu. 

Obecně není pochyb, že Bulharsko formálně zaručovalo rovnost, svobodu a 

nediskriminační zacházení se všemi skupinami obyvatelstva, avšak mezi sliby a 

proklamacemi a politickou realitou zela propast [Boteva, Warhola 2003: 259].  Vlivem 

kemalismu s nástupem Mustafy Kemala Ataturka v Turecku rostla i aktivita 

bulharských Turků a projevovala se snahou o modernizaci muslimské menšiny 

v podobě sekulárních škol, či změně oděvu54. 

Postavení turecké menšiny v bulharském státě od počátku nezávislosti až do 

nástupu komunismu lze shrnout do několika bodů, jak činí Lozanova a kol. Politická a 

kulturně-náboženská práva byla díky mnoha mezinárodním smlouvám55 a také ústavě 

z roku 1879 garantována, přesto však neexistovala politická reprezentace menšin56, 

charakteristický byl odlišný přístup politické obce ke dvěma menšinovým skupinám a 

tak zatímco Turci byli izolování, s častou snahou o asimilaci, bulharští muslimové měli 

být integrováni57, toto úsilí však příliš úspěchů nepřineslo [Lozanova a kol. 2007: 27].  

Bulharské vlády vnímaly tureckou menšinu jako zdroj možného nebezpečí a 

snažily se tak poměrně úspěšně o její emigraci do Turecka, často s pomocí vzájemných 

dohod. Vysídlování mělo mít dvojí účinek, jednak snížení počtu členů minoritní 

skupiny a tak zvýšení podílu etnických Bulharů a pak také ekonomický přínos s cílem 

                                                           
53 Poprvé tak došlo k jevu, který byl pro dvacáté století a vztah majoritního bulharského obyvatelstva 
k minoritnímu, prostřednictvím nuceného přejmenovávání, typický.  
54 K podpoře a uplatňování modernizačních reforem mezi muslimským obyvatelstvem sloužila organizace 
Rodina, kterou podporovala bulharská vláda. 
55 Mezi tyto smlouvy patřila Berlínská smlouva (1878), Istanbulský protokol a úmluva (1909), Mírová 
smlouva z roku 1913, Mírová smlouva z Neully (1919), Bulharsko-turecká smlouva o přátelství (1925), 
Turecko-bulharská úmluva o osídlení (1925). K mezinárodním smlouvám upravující status bulharských 
Turků podrobněji viz ŞIMŞIR, B.N. (1988). The Turks of Bulgaria (1878-1985). London: K. Rustem & 
Brother. 
56 V bulharském parlamentu zasedali muslimové a Turci, kteří však byli zvoleni na kandidátkách 
celostátních stran. Některé politické strany tiskly své noviny v turečtině, vyskytlo se i několik snah o 
vytvoření etnických stran, ale neskončily úspěchem [Zhelyazkova ed. 1998: 14].  
57 Srov. Neuburger 2004: 42. 
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získat majetek migrantů, kteří svým odchodem přišli o majetková práva [Lozanova a 

kol. 2007: 27].  

Poměrně zásadní omezení svobod znamenal nástup vojenské vlády v roce 1934. 

Došlo tak k zavírání mnoha tureckých škol, zákazu kulturních, vzdělávacích a 

sportovních spolků, zabavení majetku náboženských nadací, zákazu publikace novin a 

periodik v turečtině, či k nucenému exilu tureckých intelektuálů a počet bulharských 

Turků klesl před vypuknutím druhé světové války na 10 % z celkového obyvatelstva58 

[Kuçukcan 1999: 55]. Nicméně zákaz se týkal všech politických stran, sdružení a 

spolků, tedy i těch nemuslimských.  

Od vzniku knížectví až do této doby však mohly svobodně vycházet noviny a 

knihy v turečtině, což umožňovala existence tureckých nakladatelství, stejně tak 

spolčovací aktivity nebyly nijak omezeny. Ovšem tlaky působící na tureckou menšinu, 

její nespokojenost s životní situací a větší loajalita k Turecku měly za následek 

skutečnost, kdy od roku 1878 do konce druhé světové války Bulharsko opustilo 555 000 

Turků [Zhelyazkova eds. 1998: 143].  

Co se postavení nemuslimských národnostních menšin v nově vzniklém 

Bulharsku týká, nebylo soužití s nimi zdaleka tak napjaté, jako v případě muslimských 

menšin, což je dáno jejich nízkým početním zastoupením. Přesto však i počet 

příslušníků ostatních menšin, s výjimkou Židů a Romů, před vypuknutím druhé světové 

války klesl59. 

Židé totiž tvořili nejméně utiskovanou skupinu a do vzniku Izraele tak Bulharsko 

spíše fungovalo jako země, kam přicházeli kvůli bezpečí z okolních zemí a ani za druhé 

světové války se jich okolní běsnění příliš nedotklo60 V případě Řeků došlo k největším 

přesunům obyvatelstva v důsledku balkánských válek, zároveň protestovali proti 

nařízení z roku 1891, podle něhož mohly být v mateřském jazyce vyučovány pouze děti 

nekřesťanského původu. V případě rumunské menšiny došlo k vzájemné výměně 

obyvatelstva během druhé světové války. [Crampton 2007: 433-436]. 

                                                           
58 V roce 1878 tvořili Turci 26 % bulharského obyvatelstva, v roce 1900 pak jejich počet klesl na  14 % 
[Crampton 2007: 426]. 
59 Počet Řeků se snížil z 54 000 (1880) na 9 600 (1934), počet příslušníků židovské menšiny stoupl 
z 18 500 (1880) na 28 000 (1934), u Romů se toto číslo zvýšilo z 57 000 (1880) na 80 500 (1934) 
[Crampton 2007: 424], i když pro úplnost je nutné říct, že tento proces nebyl plynulý a v určitých 
obdobích docházelo k poklesu. 
60 Přestože Bulharsko působilo během druhé světové války jako spojenec nacistického Německa, jeho 
obyvatelstvo, včetně politických představitelů, odmítlo Židy výrazněji perzekuovat. Přijalo sice 
diskriminační legislativu, (ve srovnání s ostatními státy mnohem mírnější), ale spíše je bránilo a bulharští 
Židé zůstali ušetřeni deportací do vyhlazovacích táborů [Rychlík 2000: 324-327].  
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2.1.3 Menšiny v období 1944 – 1989 
K obratu v přístupu k minoritám došlo s koncem druhé světové války, přeměnou 

království v republiku a současným nástupem komunistů k moci. Zpočátku se chování 

vládních představitelů jevilo jako velmi vstřícné61 a muslimové tak opět mohli používat 

svá jména, což jim bylo na konci třicátých let znemožněno. I zde však došlo k potlačení 

veškerých svobod a zároveň k prosazování ateismu. Rozhodující pro milost, či nemilost, 

byla třídní linie a stranický zájem.  

Zatímco byly nově otevřeny veřejné školy pro minoritní skupiny se zachováním 

výuky v mateřském jazyce, soukromé musely ukončit svou činnost. Menšinám byla 

ponechána jistá míra kulturní autonomie, která se projevovala tiskem novin, pořádáním 

divadelních představení či vysíláním rádia v turečtině62 [Zhelyazkova 1998: 16], 

samozřejmě pod kontrolou stranických orgánů. Krátce po příchodu komunistů k moci se 

silně projevovala snaha zapojit členy minorit do strany, s cílem získat je na svou stranu 

a také kvůli potřebě ideologicky působit na zbytek členů komunity a sjednocení všech 

bulharských občanů do konformního a poslušného davu.  

Podpora menšinové kultury a možnost otevřeně se hlásit ke své etnické 

příslušnosti63 měla za následek rozvoj tureckých intelektuálů, kteří, jak uvádí D. Bates, 

poprvé od nezávislosti státu mohli vytvořit elitu mimo náboženské kruhy a pro toto 

krátké období použít přízvisko ,,zlatý věk” [Bates 1994: 207].  

Postupně však na tureckou menšinu začaly dopadat nepříznivé kroky stranické 

politiky, které se projevily v několika fázích. První ránu pro muslimské menšiny, žijící 

především v zemědělských oblastech, představovala kolektivizace. Jejím následkem a 

neochotou obyvatel podvolit se, došlo v období 1950 až 1951 s neskrývanou podporou 

bulharské vlády k obrovské emigrační vlně Turků, kteří zamířili do Turecka a jejichž 

počet dosáhl více než 150 000 [Şimşir 1998: 179]. Kromě kolektivizace a násilné ztráty 

půdy měla na vzrůstající nespokojenosti Turků v Bulharsku vliv i podpora ženských 

práv, či zákaz čtení koránu [Boteva, Warhola 2003: 262]. Strach z turecké menšiny na 

bulharském území zapříčinil kladný vztah Turecka k nekomunistickým mocnostem, 

který vyvrcholil vstupem země do NATO v roce 1952. 
                                                           
61 Tato vstřícnost vycházela  z vlivu ideologie tehdejšího komunistického hnutí v SSSR a snahy o 
internacionalismus a vývoz revoluce do celého světa a tedy i prostřednictvím bulharských Turků do 
Turecka [Zhelyazkova 1998: 15]. 
62 Kulturní organizace, noviny a divadelní představení v mateřském jazyce fungovaly v menší míře i pro 
národnostní menšiny Romů, Rumunů, Arménů, Židů, či Řeků. 
63 Ostatně turecká menšina a právo na výuku v mateřském jazyce bylo zmíněno i v nové republikové 
ústavě z roku 1947, když tato zajišťovala všem občanům stejná práva bez ohledu na jejich národnost, 
původ, vyznání a majetek [Lozanova a kol. 2007: 28].   
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Další fázi v přístupu Bulharska k menšinám znamenal rok 1958, kdy došlo 

následkem zasedání speciálního pléna Politbyra k dalšímu omezení autonomie menšin. 

Všechny kulturní a vzdělávací spolky se musely začlenit do zastřešující organizace 

Vlastenecké fronty, která tak nad nimi získala absolutní kontrolu a klesl i počet periodik 

vydávaných v jazyce minorit64 [Crampton 2007: 437]. 

Zesilující restrikce v následujících třech desetiletích pocházely především ze 

vzrůstajícího nacionalistické rétoriky hlavních představitelů strany po nástupu T. 

Živkova k moci a s ní souvisejícím hledání jak vnitřních, tak i vnějších nepřátel, údajně 

ohrožujících stranou předurčený pozitivní vývoj bulharské společnosti.  

Postupně tak zvítězila snaha omezit znaky a zmínky o existujících odlišnostech 

v etnickém složení obyvatel Bulharska a vytvořit jednotný bulharský národ65. A to i 

přesto, že Komunistická strana Bulharska odmítala ideologii nacionalismu [Neuburger 

2004: 62]. Status minorit se tak měl výrazně změnit od široké autonomie ze začátku 

existence republiky až po neustálý tlak a perzekuci ze strany úřadů na konci 

komunistické éry. 

Oficiálně však byli bulharští Turci až do roku 1984 uznání za národnostní 

menšinu, nicméně ústava z roku 1971 se o etnických menšinách, na rozdíl od předchozí 

z roku 1947, vůbec nezmiňuje [Mahon 1999: 155]. Toto období je také charakteristické 

snahou asimilovat Pomaky. V rámci Procesu obrození tak muselo během let 1971 až 

1974 změnit svá muslimsko-turecká jména veškeré obyvatelstvo této skupiny [Turan 

1999: 77]. Kdo se nepodvolil, byl uvězněn, přesídlen nebo dokonce zabit.  

Vzájemná smlouva mezi Bulharskem a Tureckem uzavřená roku 1968 umožnila 

bulharským Turkům vycestovat za svými příbuznými do Turecka66. Kyperské události 

pak dále posílily nacionalistické obavy z přítomnosti výrazné turecké menšiny.  

Vrcholnou snahu o vymazání zmínek o jakékoliv turecké existenci na 

bulharském území znamenala asimilační kampaň označovaná opět jako Proces obrození 

a vedená vládou v zimě 1984-198567. Ta si tak kompenzovala docházející dech a 

neuspokojivé výsledky vlastní politiky s cílem obrátit pozornost jinam. Přípravu pro její 

                                                           
64 Restrikce se dotkly i romské menšiny, která měla být zcela asimilována pomocí zákazu divadelních 
představení, bilingválních novin, kočovného způsobu života nebo přejmenování muslimských Romů 
[Zhelyazkova 1998: 17]. 
65 Bulharsko tak jednalo výrazně nad rámec přístupu samotného SSSR. 
66 Do roku 1978, kdy bylo vycestování znemožněno, této možnosti využilo 120 000 Turků [Bates 1994: 
208].  
67 Podle odhadů od zisku nezávislosti do této doby opustilo Bulharsko na 720 000 Turků [Kuçukçan 
1999: 56]. 
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realizaci představovalo kromě výše zmíněné asimilace Pomaků také poslovanšťování 

jmen Romů mezi roky 1981-1983 [Bates 1994: 208]. 

Základní ideu a záměr akce představovalo definitivní vytvoření jednotného 

národa. Všichni Turci tak byli nuceni změnit jména68. Netýkalo se to však jen živých, 

ale kampaň byla aplikována i na mrtvé, takže docházelo k přepisování a ničení 

náhrobků, pomníků, knih nebo dokonce lékařské dokumentace. Postižení museli měnit 

veškeré osobní doklady včetně vysvědčení a rodných listů. Turečtina měla úplně 

vymizet z běžného života a její veřejné používání bylo zakázáno. Kampaň se zaměřila 

na všechny aspekty života a postihla i veškeré muslimské svátky a zvyky včetně 

charakteristického odívání, pohřbů, tradiční hudby a silně narušila vztahy mezi sousedy 

a polarizovala tak společnost.  

Své jednání obhajovala vláda pseudovědeckými teoriemi o společném původu 

všech Bulharů, podle níž etničtí Turci patřili k potomkům slovanských Bulharů, násilně 

přinucených konvertovat pod osmanskou nadvládou k islámu69 [Mahon 1999: 157]. 

Tyto teorie byly podpořeny výzkumy vědců z různých oblastí, stejně jako 

propagandistickou mediální kampaní ve sdělovacích prostředcích a nátlakem jak 

v zaměstnání, tak v místě bydliště. Údajně se přejmenování týkalo 815 000 osob a po 

jeho dokončení T. Živkov prohlásil, že v ,,Bulharsku nejsou žádní Turci” [Neuburger 

2004: 77]. 

Vzhledem k faktu, že se Turci svých jmen, zvyků a tedy celé své identity, 

nechtěli dobrovolně vzdát, uchýlily se státní orgány k použití násilí, výhružek, 

zastrašování a věznění s použitím armády a vojenské techniky, včetně tanků. Pokud se 

však postižení odmítli přejmenovat přestali být občany země. 

Následkem nespokojenosti s danou situací propukly na jaře 1989 v turecké 

komunitě rozsáhlé nepokoje, do nichž se zapojovaly celé obce a k jejichž potlačení 

použil státní aparát armádu a milice, takže došlo k mnoha zraněním a úmrtím mezi 

protestujícími [Zhelyazkova 1998: 20]. 

Místo očekávaného definitivního vyřešení etnické otázky, vedla ve svém 

důsledku asimilační kampaň ke sjednocení turecké menšiny, její silné soudružnosti a 

                                                           
68 Podrobněji k přejmenovávání etnických menšin v Bulharsku viz. NEUBURGER, M. 2004. The Orient 
Within: Muslim Minorities and the Negotiation of Nationhood in Modern Bulgaria. New York: Cornell 
University Press. s. 142-168. 
69 Srov. Anagnostou 2005: 96, Bates 1994: 209, Kuçkçan 1999: 57. Neuburger 2004: 76. 
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také odhodlání bojovat proti systému70, v neposlední řadě též popudila zahraničí a část 

bulharské veřejnosti, která se přidávala na tureckou stranu.  

Kritickou situaci se režim rozhodl řešit tak, že pro Turky, v terminologii státního 

aparátu bulharské muslimy71, otevřel hranice a umožnil jim vysídlení do Turecka. Této 

příležitosti často však vynuceně využilo od června do srpna 1989, kdy turecká strana 

uzavřela hranice, na 350 000 osob [Eminov 1999: 32]. Pozice menšin se začala 

postupně zlepšovat až s probíhající tranzicí, v rámci níž došlo k anulaci výsledků 

asimilační kampaně, Turci mohli opět používat svá původní jména a ti, kteří odešli, se 

mohli vrátit72. 

Pozice menšin v bulharském státě prošla za několik století zajímavým vývojem. 

Zásadní roli sehrávala skutečnost, kdo stál v čele státu, jaká byla geopolitická situace a 

to jak v daném regionu, tak ve dvacátém století i celosvětově, respektive ke komu se 

Bulharsko hlásilo. 

Postavení menšin tak prošlo přeměnou od konzistentního tolerantního přístupu 

s vlastní samosprávou a relativně poklidnému soužití v dobách osmanské vlády, přes 

viditelnou kontinuitu v době knížectví a království s občasnými zvraty v podobě 

balkánských válek, či vojenského režimu, až po zprvu velmi respektující přístup 

republiky, jenž se však postupně změnil v nesnášenlivost a maximální restrikce vůči 

muslimským menšinám v závěru nedemokratického režimu.   

2.2 Bulharská tranzice 
 Proces přechodu k demokracii v Bulharsku je, tak jako všechny tranzitivní 

procesy, výjimečný kvůli některým specifickým znakům, které měly vliv na jeho 

průběh. Stejně tak však nabízí i určité množství charakteristik a jevů, díky nimž může 

být přiřazen ke konkrétnímu typu přechodu z typologie jednotlivých autorů. 

 Situaci v Komunistické straně Bulharska a v bulharské společnosti osmdesátých 

let vystihovalo označení unavená a bez dechu. BKS vedl od roku 1965 Todor Živkov, 

takže chyběly nové podněty, strana stagnovala, ztrácela autoritu a nebyla schopná čelit 

novým podmínkám a měnící se společnosti, což se však projevovalo i u ostatních 

komunistických stran v zemích východního bloku. Ekonomická situace také nebyla 

ideální a pro odvedení pozornosti od zásadních problémů se hodila nacionalistická 
                                                           
70 V roce 1985 byla na obranu bulharských Turků založeno Turecké národně-osvobozenecké hnutí 
v Bulharsku v jehož čele stál Ahmet Dogan, jenž byl v zápětí uvězněn a propuštěn až v rámci zlomových 
událostí na přelomu let 1989/1990.  
71 Pomaků se však tato možnost netýkala. 
72 Možnosti návratu do Bulharska využilo okolo 150 000 Turků [Eminov 1999: 32]. 
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rétorika zaměřená proti menšinám. Bulharská společnost, především mladí lidé, se také 

začala živě zajímat o znečištění životního prostředí [Crampton 2007: 381]. 

Počátek formování budoucí protirežimní opozice potom najdeme v událostech 

z poloviny osmdesátých let, jakožto reakci na Obrozenecký proces zaměřený na 

asimilaci turecké menšiny. Do této doby organizovaná opozice prakticky neexistovala. 

Kvůli asimilační kampani patřili mezi největší odpůrce stávajícího režimu zástupci 

menšin, což pro úspěšnou přeměnu režimu nemohlo stačit. Opozice se tak nedokázala 

stát natolik silnou, aby mohla svrhnout režim. Na obranu menšin se přidávali 

intelektuálové. 

Ovšem i mezi samotnými členy strany narůstala s postupujícími událostmi a 

pokračující asimilační kampaní nespokojenost s jejím vedením. Částečně měly vliv i 

negativní ohlasy zahraničí a izolovanost země a změny ve vedení Sovětského svazu 

související s nástupem M. Gorbačova a jeho snahou o reformy a liberalizaci systému 

v určitých oblastech.    

T. Živkov představoval vůdce strany z minulých let, kdy udával tón politiky 

Brežněv a s Gorbačovem si příliš neporozuměl a tak neměl pochopení ani pro reformy. 

Do úzkého vedení strany se však začali dostávat reformátoři, což vedlo k pnutí a 

nejednotnosti strany [Crampton 2007: 384]. Obecně už také nepanoval z BKS takový 

strach, jako v minulosti. 

Určité uvolnění se na konci osmdesátých let projevovalo vznikem nezávislých 

sdružení, pochopitelně nepolitických, ta se tak zabývala náboženskými tématy či 

lidskými právy73. Činnost spolků však režim nekvitoval s povděkem a tyto organizace 

potíral, takže u společnosti nedosáhly větší odezvy. Ostatně J.J. Linz s A. Stepanem řadí 

Bulharsko i v roce 1988 mezi ,,jasně totalitní režimy” [Linz, Stepan 1996: 335]. 

Za skutečně první pravou disidentskou organizaci v Bulharsku považuje R. 

Crampton až Civilní komisi pro ekologickou obranu města Ruse [Crampton 2007: 386], 

jejímž členy byli i představitelé strany a jež vznikla v březnu 1988 a na niž navázala 

v únoru 1989 Ekoglasnost. Nicméně skutečností spíše je, že už předtím, tedy do roku 

1988, představovalo jedinou existující opoziční skupinu Turecké národně 

osvobozenecké hnutí [Bates 1994: 12]. 

Situace se začala rychle měnit roku 1989 přes výše zmíněné masové, jarní 

protesty turecké menšiny kvůli diskriminačnímu postavení. Na jejich počátku stálo 

                                                           
73 K těmto skupinám patřila Maďarská asociace práv, Nezávislá společnost na obranu lidských práv 
v Bulharsku, Komise na obranu náboženských práv, Nezávislé odborový svaz Podkrepa. 
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začátkem května několik lidí (etnických Turků) držících hladovku, aby je na konci 

měsíce podporovaly na demonstracích po celé zemi včetně Sofie tisíce lidí [Szajkowski  

1991a: 20]. K protestujícím se přidávali i členové bulharské inteligence organizovaní 

v nově vzniklých spolcích. Režim zaskočený protesty reagoval otevřením hranic pro 

nespokojené Turky. Odchod tolika lidí74 měl také zásadní vliv na už tak mizernou 

hospodářskou situaci státu, což pocítili i obyčejní Bulhaři. 

Všechny tyto okolnosti znamenaly spolu se změnami v ostatních státech 

východního bloku poslední kapku, která rozhodla o konci hlavního představitele státu. 

Role kritika se ujal dosavadní ministr zahraničí a člen politbyra  Petar Mladenov, jenž 

měl blízko k M. Gorbačovovi, takže nechyběl jeho tichý souhlas. Mladenov však 

nepůsobil sám a měl zdatné sympatizanty a pomocníky v osobách tehdejšího premiéra 

Georgi Astanova75, ministra pro zahraniční ekonomické vztahy Andreje Lukanova a 

ministra obrany Dobri Dzurova. 

P. Mladenov tak na konci října 1989 sepsal kritický dopis, v němž vysvětloval 

svoje postoje a názor na současnou špatnou situaci země76, z níž otevřeně obviňoval T. 

Živkova a který zaslal T. Živkovovi, politbyru a centrální komisi [Linz, Stepan 1996: 

337]. Po tomto aktu  přistoupil k rezignaci. Nejvyšší komunistické orgány přijaly jeho 

kritiku, takže záleželo na postoji samotného Živkova.  

T. Živkov však odmítl ze svých funkcí dobrovolně odstoupit, čímž se projevila 

jeho touha po moci a především nepřiznání si skutečnosti, že už nemá dřívější autoritu. 

Ke změně jeho postoje přispěl až ministr obrany, když mu oznámil, že armáda už 

k němu není loajální, načež T. Žižkov 10. listopadu 1989 rezignoval77 [Crampton 2007: 

388]. S odchodem Živkova, spolu s N. Ceauşescem v rámci východního bloku, nejdéle 

působící osobou v čele komunistického státu, tak skončila éra příznivců starých pořádků 

znemožňujících změny systému. Abdikací však Živkovova potupa neskončila, spíše 

naopak,78 což bylo v rámci tranzitivních procesů ve střední a východní Evropě spíše 

výjimečné. 

                                                           
74 Během tří měsíců uprchlo na 350 000 Turků. 
75 Atanasov byl za několik let odsouzen a uvězněn kvůli zpronevěře. 
76  Konkrétně poukazoval na ekonomickou, finanční a politickou krizi, izolaci země od okolí včetně SSSR 
a přirovnával Živkovova k Ceauşescovi, zároveň kladl důraz na víru v SSSR [Linz, Stepan 1996: 338]. 
77 V obdobím mezi formulováním Mladenova dopisu a rezignací Živkova proběhla první masová 
demonstrace (10 000 účastníků), namířená proti představitelům státu, jejíž účastnící požadovali 
demokracii [Petrova 2004: 171]. Demonstraci svolala Ekoglasnost. 
78 Po jeho vyloučení z BKS v polovině prosince na něj byl v lednu vydán zatykač pro podněcování 
k etnickému nepřátelství a nenávisti a neodpovědnému utrácení veřejného majetku a jeho zneužití, načež 
byl soudem z let 1991/1992 odsouzen k sedmi letům odnětí svobody, k výkonu trestu však z důvodu 



 43

P. Mladenovi se tak pokus o palácový převrat [Bideleux, Jeffries 2007: 92] 

vydařil a on stanul v čele strany i státu. V moment Mladenova vítězství nad Živkovem 

však nebylo zřejmé, jakou cestou se vydá. Byl dlouholetým přesvědčeným komunistou 

o čemž svědčí výčet jeho dosavadních stranických funkcí. Určité vodítko znamenalo 

jeho prohlášení při přebírání moci, kdy ,,slíbil přeměnit Bulharsko v současný 

demokratický stát, v němž bude komunistická strana pokračovat ve vůdčí roli ve 

společnosti s cílem vytvořit pravdivý socialismus” [Raikin 1998: 241-242]. 

Ale společnost kladně hodnotící změny ve vedení státu, požadovala  jejich 

pokračování, takže začalo docházet k početným demonstracím. P. Mladenov tak 

přistoupil k několika liberalizačním krokům [Linz, Stepan 1996: 338].  

Mezi první činy poté 29. prosince 1989 patřilo zrušení výsledků obrozeneckého 

procesu namířeného proti turecké menšině a tedy návrat k původním jménům a možnost 

návratu uprchlíků do vlasti. Zároveň ,,komunističtí představitelé státu slíbili obnovu a 

ústavní zakotvení práv turecké menšinyʼ’ [Eminov 1999: 32]. Toto rozhodnutí z konce 

prosince 1989 ovšem nevzbudilo nadšení u všech Bulharů. Především přívrženci starých 

pořádků a stranící byli nespokojeni s návratem ke stavu před začátkem kampaně, neboť 

měl být navrátilcům vrácen majetek a pracovní místa, což je vedlo ke svolání lednových 

demonstrací uskutečněných v hlavním městě [Bideleux, Jeffries 2007: 93]. Na 

demonstrace a protesty odpůrců změny v přístupu k menšinám odpověděly nesouhlasně 

manifestace zastánců nového pojetí. Atmosféra v bulharské společnosti tak byla napjatá. 

Už před anulací obrozenecké kampaně začalo v listopadu formování nových politických 

stran včetně Unie demokratických sil (UDS)79. 

Další krok nového hlavního představitele státu v rámci liberalizace poměrů 

představovalo zrušení ustanovení prvního článku ústavy z roku 1971, který BKS 

přiznával vedoucí úlohu ve státě. Stalo se tak rozhodnutím parlamentu z 15. ledna 1990, 

po němž následovalo z rozhodnutí politbyra rozpustit stranu a s ní spojené organizace 

[Szajkowski 1991a: 22]. Následně proběhl stranický kongres, na němž se rozhodovalo, 

jakým směrem by se měla politika strany ubírat a projevila se heterogenita názorů mezi 

                                                                                                                                                                          

špatného zdraví nenastoupil a většinu zbytku života strávil v domácím vězení, aby roku 1998 zemřel 
[Bideleux, Jeffries 2007: 93]. 
79

 Unie demokratických sil se skládala ze sedmnácti opozičních subjektů a tvořila tak hlavního oponenta 
pro Bulharskou komunistickou stranu. Představovala tak zastřešující subjekt pro heterogenní skupiny a 
proudy, které spojoval odpor ke starému režimu. Obdobou UDS v Československu bylo Občanské fórum. 



 44

zastánci reforem a konzervativci. Strana nakonec zrušila či přetransformovala své 

orgány, částečně programatiku a změně neušel ani její název80. 

Než se tak stalo, začalo v únoru jednání u kulatého stolu mezi představiteli 

starého režimu a zástupci opozice. K jeho svolání přispěla především nová geopolitická 

situace souvisící se změnami v ostatních státech východní Evropy. Jednání byla plně 

v rukou představitelů bývalého režimu a hlavním koordinátorem se stal komunista A. 

Lukanov [Linz, Stepan 1996: 338], neboť opozice působila slabě, k čemuž přispěl 

poměrně krátký čas od jejího zformování81. Nicméně na její podporu se konala řada 

demonstrací, především pod záštitou UDS82.  

Výsledky jednání kulatého stolu, jehož představitelé se setkávali od ledna do 

května 1990, představovalo několik zásadních bodů. Mezi ty nejdůležitější patřila 

,,dohoda o vytvoření multistranického systému, červnovém termínu konání svobodných 

a soutěživých voleb do Velkého národního shromáždění, rovnosti všech forem 

vlastnictví, zákonu o politických stranách83 a volbách, dodatku ústavy rušícím Radu 

státu a nahrazující ji funkcí prezidenta a také ujednáním o jejím představiteli v osobě P. 

Mladenova” [Szajkowski 1991: 22].   

Mezi nejvýznamnější události, k nimž dochází při tranzitivním procesu patří 

první svobodné volby. Jedná se totiž o milník, jehož výsledky mohou napovědět, zda se 

situace vyvíjí příznivým směrem.  

Volební systém zvolený pro bulharské volby do Velkého národního shromáždění 

s omezeným funkčním obdobím, jehož cílem bylo vypracovat novou ústavu státu, 

znamenal kompromis mezi přáním opozice a požadavky BKS, nyní BSS. Jednalo se 

tedy o smíšený volební systém, kdy bylo z čtyř set členů parlamentu 200 voleno 

proporčním systém s pomocí kandidátních listin v osmadvaceti volebních obvodech, 

zatímco dalších 200 poslanců bylo voleno pomocí většinového dvoukolového systému 

v jednomandátových volebních obvodech [Szajkowski 1991a: 23].  

Demokratické volby však nedopadly pro opozici nejlépe. Jak totiž dokládá 

výsledek, drtivě zvítězila Bulharská socialistická strana. Vždyť BSS dosáhla 47,2 % 

hlasů díky nimž obsadila 211 poslaneckých mandátů a tedy pohodlnou většinu. Za BSS 
                                                           
80 Z Bulharské komunistické strany změnila název na Bulharskou socialistickou stranu. 
81 Tím se lišila od opozičních skupin v jiných státech bloku, jejichž působnost, propracovanost cílů byla 
na lepší úrovni a měla dřívější kořeny. 
82 Zástupci UDS se jako jediní přestavitelé organizované opozice účastnili jednání u kulatého stolu, ještě 
spolu s od BKS odštěpených agrárníků [Raikin 1998: 242]. Zástupci turecké menšiny nebyli přizváni. 
83 BKS prosadila do Zákona o politických stranách podmínku, která ,,zakazovala vznik politických 
organizací na náboženském, či etnickém základě a které by podněcovaly rasovou, nacionální, etnickou či 
náboženskou nesnášenlivost anebo prosazovaly svoje cíle násilnou cestou̓’ [Szajkowski 1991: 23].  
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skončila Unie demokratických sil se 144 mandáty, následovaná Hnutím za práva a 

svobody (HPS) s 23 poslanci a 16 mandáty Bulharské agrárně národní unie (BANU) a 6 

bezpartijními poslanci [Crampton 2007: 392]. Ovšem BSS měla před volbami značnou 

výhodu v mnohem lepší organizovanosti, početné členské základně a to po celém území 

Bulharska a také v přístupu do médií a v načasování termínu voleb. Navíc až do voleb 

ovládala celý parlament a vládu. Opozice se do červnových voleb nedokázala 

dostatečně vyprofilovat a vymezit proti BSS a nabídnout tak vůči ní jasnou alternativu. 

Ve městech opozičním náladám nahrávala anonymita, kdežto ve venkovských oblastech 

byla provázanost života lidí větší, takže svou roli při rozhodování komu odevzdat svůj 

hlas sehrál i strach a někdy zastrašování ze strany místních funkcionářů BSS. BSS 

získala díky výsledku voleb legitimitu potřebnou k dalšímu jednání a krokům. Opozice 

mohla hůře napadat její počínání, než tomu bylo před volbami.  

Kvůli výsledkům voleb propukly demonstrace, na jejichž základě rezignovalo 

několik prominentů starého režimu, včetně prezidenta P. Mladenova. Místo něj 

parlament se socialistickou většinou po dlouhých jednáních a několika neúspěšných 

pokusech o zvolení jiných kandidátů, zvolil 31. července 1990 prezidentem státu lídra 

UDS Željo Želeva, což bylo přelomové rozhodnutí.  

Po volbách došlo k dalšímu jednání v rámci kulatého stolu a to mezi 

představiteli BSS a UDS. Během nich bylo kvůli postupně se zhoršující  ekonomické 

situaci a sílícím protestům a odborovým stávkám rozhodnuto o vzniku koaliční vlády. 

V jejím čele stanul bezpartijní Dimitar Popov a tato vláda zahrnující členy z BSS, UDS 

a BANU84 a odsouhlasená na konci prosince 1990 [Bideleux, Jeffries 2007: 96] vládla 

do následujících voleb. Jednalo se o první koaliční vládu. Tato vláda ve svém prohlášení 

deklarovala snahu o mírovou tranzici k demokratické společnosti, založené na 

politickém pluralismu.   

Stejnou důležitost jako volby má při přechodu k demokracii nepochybně nová 

ústava. Ústava a její pojetí totiž rozhoduje o základním nastavení a fungování institucí, 

nezbytných pro zakotvení demokracie. Na formování a znění ústavy nového politického 

systému měly vliv výsledky předešlých voleb, takže dominantní roli při jejím utváření 

získala paradoxně BSS a tedy následník předchozího režimu. 

                                                           
84 Skončila tak komunistická vláda premiéra A. Lukanova fungující od února.  
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Formování ústavy tak provázel nesouhlas části členů UDS85 s účastí BSS na 

jejím projednávání, vliv měla i mnohá zjištění o tajné spolupráci některých poslanců 

UDS s předchozím režimem i uvažování o možném návratu ke konstituční monarchii. 

Nakonec pro schválení ústavy v červenci 1991 hlasovali poslanci BSS a část poslanců 

UDS. Ústava určila, že bude Bulharsko ,,republikou s poměrně voleným unikamerálním 

240tičleným parlamentem, přímo voleným prezidentem a ústavním soudem, jenž bude 

rozhodovat spory mezi exekutivní a legislativní mocí” [Bideleux, Jeffries 2007: 99]. 

Nová ústava však nepřipouštěla existenci minorit na území státu, takže je označována za 

,,nejméně liberální ústavu ze zemí střední a východní Evropy” [Rechel 2009: 79].   

Schválení ústavy umožnilo konání prvních svobodných voleb do parlamentu 

s plným, čtyřletým, funkčním obdobím. Volby tak proběhly podle nového volebního 

zákonodárství poměrným systémem s čtyřprocentní uzavírací klauzulí. Voleb se 13. 

října 1991 účastnilo více než 90 % voličů, kteří 34 % hlasů rozhodli o těsném vítězství 

UDS (110 křesel), před BSS (106 mandátů) a poslední stranou v parlamentu HPS s 24 

mandáty [Tzvetkov 1992: 35]. Po volbách došlo k vytvoření menšinové vlády UDS s 

podporou HPS86. Důležitý znak úspěšně probíhajícího demokratizačního procesu 

znamenalo pokojné předání moci z rukou BSS, která se stáhla do opozice. Podmínky 

pro konsolidační fázi byly připraveny. 

Důležitým milníkem pro zakotvení demokracie v Bulharsku se staly předčasné 

volby konané roku 1994. Zvítězila v nich totiž BSS, která po porážce v předešlých 

volbách působila v opozici. BSS se tedy ujala vlády, aby ji v opozici nahradila poražená 

UDS.  Výměnou vítězů a poražených tak došlo ke ,,druhé pokojné alternaci stranické 

moci od roku 1991” [Linz, Stepan 1996: 342], která je indikátorem úspěšného 

konsolidačního procesu. 

2.2.1 Hodnocení tranzice 
Celkově lze bulharský přechod vymezit několika body. Po celou dobu procesu 

jej řídili reformní představitelé strany, kteří byli i jeho autory. Všechny významné 

reformní kroky schvaloval parlament, který do červnových voleb 1990 zasedal 

v nezměněné podobě a ve složení, vzniklém před demokratizačními změnami. Také 

                                                           
85 Strana měla dvě křídla. Radikálnější a nesouhlasící s jednáním s BSS, označovanou ,,tmavě modří´´ a 
umírněnější a početnější ,,světle modrou´´ sekci [Linz, Stepan 1996: 341]. 
86 Více k fungování a podpoře vlády uvádíme v podkapitole Participace menšin v legislativě a exekutivě 
v konsolidační fázi. 
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vláda se až do prosince 1990 skládala sice z proreformních,  ale stále členů Bulharské 

komunistické strany, od dubna pak socialistické strany. 

Společnost proces výrazněji podporovala masovými protesty až po odchodu T. 

Živkova a především pak od prvních voleb. Masové demonstrace navíc nepořádali jen 

příznivci změn, ale také jejich odpůrci a zastánci starého nastavení. Opozice se pořádně 

zformovala až v rámci procesu, předtím byla slabá a nedisponovala potenciálem 

nezbytným pro strategickou přesilu a oslabení systému. Výsledky prvních svobodných 

voleb v červnu 1990 a výhra Bulharské socialistické strany dokazuje převahu a 

nadvládu strany spojené s fungováním systému do roku 1989 na vývoj přechodu 

k demokracii a tedy skutečnost, že ani společnost nebyla změnám většinově nakloněná. 

Lidé spojení se starým systémem tak měli stále dominantní vliv na nastavení nového 

demokratického systému, včetně znění nové ústavy. 

To byl rozdíl oproti tranzicím v Polsku, či Československu, kdy byla snaha po 

změnách ve společnosti vycházející z ní samé daleko zřetelnější. Některé podobnosti 

naopak najdeme s rumunským přechodem. Toto všechno však vycházelo z odlišných 

podmínek pro formování opozice v daných zemích a míře plurality v rámci starých 

režimů.  

Přechod v Bulharsku tak jasně odpovídá typu přechodu vnucením podle 

typologie T.L. Karlové a P.C. Schmittera87, kdy sehrály nejdůležitější roli elity starého 

režimu, jednající pod tlakem zdola [Karl, Schmitter 1991: 277]. J. J. Linz jej spolu s A. 

Stepanem označují za ,,režimem kontrolovanou tranzici pozdního post-totalitarismu” 

[Linz, Stepan 1996: 333]. S. P. Huntington bulharský přechod k demokracii řadí podle 

jeho charakteristik k typu přerodu [Huntington 2008: 132], v rámci něhož jsou 

nejdůležitější představitelé starého režimu.  

2.2.2 Role menšin p ří tranzici 
Měly menšiny vliv na bulharský přechod k demokracii? Mohly tranzitivní 

proces vyprovokovat? Z námi nastíněného vývoje tranzice v Bulharsku můžeme 

odvodit několik vodítek a zodpovědět tak dané otázky.  

Na tureckou menšinu žijící v zemi negativně působily snahy vládnoucích 

představitelů o vytvoření jednotného bulharského národa, jehož občané se jeden od 

druhého nebudou příliš lišit a vytvoří tak homogenní masu. Tato idea a její prosazování 

dosáhlo, jak uvádíme výše, vrcholu v druhé polovině osmdesátých let s obrozeneckým 

                                                           
87 Podrobněji k typologii T.L. Karlové a P. C. Schmittera viz kapitola Tranzitologie. 
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procesem, který měl za následek totální degradaci turecké menšiny a maximální 

porušování práv jejich členů. Toto porušování a míra ponížení však dosáhlo takových 

rozměrů, které Turkům znemožnilo jakkoliv fungovat. Neměli prakticky co ztratit a tak 

vydatně protestovali.  

Přestože turecká menšina nebyla sice zanedbatelná88, pro úspěch těchto 

demonstrací a moment, kdy by se režim pouze díky nim zhroutil, by však bylo potřebné 

početné zapojení etnických Bulharů. Na stranu Turků se však na jaře přidávali jen 

zástupci poměrně nepočetné inteligence a potenciál strhnout masy chyběl. Ostatně 

mnoho běžných Bulharů se této asimilační kampaně účastnilo a těžilo z jejich výsledků.  

Nicméně situace kolem Turků měla dopad na samotnou BKS v níž si někteří 

členové uvědomovali nezbytnost změn ve stranické politice a tak se chopili iniciativy. 

Mezi další faktory ovlivňující změny ve straně patřila také špatná ekonomická situace 

země a vlivem asimilační kampaně následná izolovanost a kritika zahraničí, 

nezanedbatelný význam představoval i vývoj v ostatních státech východního bloku, 

v rámci něhož docházelo k velmi rychlým a radikálním změnám.   

Přechod tedy zahájili samotní představitelé režimu, kteří jej po celou jeho dobu 

také řídili, nicméně menšiny sehrály v jeho zrodu důležitou úlohu a svůj podíl tak na 

něm nepochybně měly, protože přispěly k atmosféře, nezbytné pro změnu ve 

stranických pozicích. Navíc etnická témata rezonovala i během procesu (zrušení 

výsledků asimilační kampaně, zákaz působení etnických politických stran, výuka 

turečtiny ve školách, turecká strana v parlamentu), kdy jejich řešení vyvolávalo jak 

souhlas, tak nesouhlas a demonstrace odpůrců.  

Menšiny tedy ovlivnily bulharskou tranzici a patřily mezi nejdůležitější činitele. 

Přesto je velmi pravděpodobné, že k určitým změnám režimu by došlo i bez 

problematiky spojené s tureckou menšinou, neboť situace v celém východním bloku se 

měnila. 

2.3 Politické strany národnostních menšin  
Začátek tranzitivního procesu bývá spojen se zrodem politických stran. A 

nejinak tomu bylo i v případě Bulharska. Politické strany začaly vznikat už během 

listopadu 1989, jako reakce na probíhající změny ve vedení státu a nahrazení T. 

Živkova P. Mladenovem. Došlo také k obnově stran fungujících v letech 1944 až 1947, 

kdy se ujali vlády komunisté. V prosinci pak vznikl nejdůležitější opoziční subjekt Unie 

                                                           
88 Turci tvořili okolo 10 % populace. 
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demokratických sil. UDS se skládala z mnoha uskupení a tvořila tak značně heterogenní 

formaci. 

Do procesu a snahy formulovat a obhajovat své zájmy se zapojily i národnostní 

menšiny. Vznik politických stran zlegalizoval zákon o politických stranách přijatý 

v 1990. Formování stran menšin však významně znesnadňovaly restrikce namířené proti 

jejich vzniku, které v něm byly obsaženy a které se následně objevily i v ústavě89.    

Kromě politických stran zaměřujících se na všechny voliče v Bulharsku, 

především však majoritu etnických Bulharů mezi něž patřila BSS, UDS, BANU, zde 

začaly vnikat politické strany agregující zájmy národnostních menšin žijících na území 

Bulharska. 

Zformovaly se tak uskupení primárně orientované na Turky, Romy, Židy, či 

Albánce. Nejvýznamnější jsou strany Turků a Romů, což vyplývá z početnosti 

příslušníků těchto menšin. Tureckou menšinu zastupuje od počátku tranzice především 

Hnutí za práva a svobody, od něhož se oddělila Turecká demokratická strana. Romové 

mají zastání ve Sjednocené romské organizaci a Romské křesťanskodemokratické 

straně. Albánci pak mají Stranu pro demokratickou prosperitu. 

Nejdůležitější z hlediska členské základny, úspěšnosti a prosazování zájmů na 

celostátní úrovni je z etnických stran Hnutí za práva a svobody (Dvizhenie za Prava i 

Svobodi/Haklar ve Ozgurlukler Hareketi). Strana byla založena s cílem primárně se 

orientovat na tureckou a muslimskou menšinu (Pomaky). Ostatně původní název zněl 

Hnutí za práva a svobody Turků a muslimů v Bulharsku.  Tento původní záměr však 

vlivem omezení v zákoně nebyl zcela umožněn. 

Strana Hnutí za práva a svobody, jež byla založena čtvrtého ledna 1990 a 

oficiálně zaregistrována 26. dubna 1990, vznikla na základech Bulharsko tureckého 

národního obrozeneckého hnutí,  tajné organizace, založené na jaře 1985 v reakci na 

obrozeneckou kampaň komunistického režimu. Cílem tohoto původního hnutí, 

pracujícího na základě jednotlivých buněk, bylo ,,šířit povědomí o turectví mezi učiteli, 

náboženskými a vesnickými autoritami" [Bates 1994: 212]. Do čela hnutí se postavil 

profesor filosofie Ahmed Dogan, který, protože byla organizace a její členové 

pronásledováni, byl uvězněn. Z vězení se dostal až v prosinci 1989 v rámci 

probíhajících změn, aby se ihned znovu ujal jejího vedení a organizování nové politické 

                                                           
89 Více viz podkapitola Konsolidační fáze a postavení menšin, jejich ochrana, práva a vliv EU. 
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strany. Přestože byl několik let vězněn, působil podle dokumentace v předchozím 

režimu jako agent tajné policie [Atanasova 2004: 391]. 

Strana se označuje za centristickou a liberální formaci. Ve svém programu se při 

založení zaměřovala na ,,ochranu občanských  práv a svobod jednotlivce a komunit, 

zajištěných ústavou a mezinárodními dokumenty, zároveň vystupuje proti segregaci ve 

školství, kultuře a ekonomice a odmítá projevy separatismu, nacionalismu, 

fundamentalismu a pokusy o podporu etnické nenávisti” [Szajkowski 1991a: 46]. 

Především však byla založena k reprezentaci zájmů turecké minority. Kvůli 

komplikacím spojeným s restrikcí v ústavě se však oficiálně přeorientovala na hájení 

práv všech bulharských občanů, ve skutečnosti však dále především hájila zájmy 

turecké menšiny.  

Těsně před vstupem Bulharska do EU si kladla strana podle programu z roku 

2006 za cíl vytvoření podmínek pro lepší kvalitu života, zvýšit konkurenceschopnost 

ekonomiky a zaměřit ji na výzkum, provést jazykovou reformu s výukou bulharštiny ve 

školkách, modernizovat bulharské zemědělství prostřednictvím peněz z EU, snížit 

ekonomické a sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony, provést soudní a 

administrativní reformu a rozšířit státní politiku pro integraci minorit v rámci občanské 

společnosti90. Doménou strany je kulturní oblast a problematika zemědělství, protože 

turecká menšina obývá především venkovské oblasti. Celkově strana zastává umírněné 

pozice a nikdy se nesnažila o získání autonomie pro oblasti obývané tureckou 

menšinou, či jejich odtržení. HPS se také obešlo bez islamistických tendencí. V případě 

zvýšených radikálních snah patrných uvnitř strany, je zde riziko, které si uvědomuje její 

předseda a to zrušení strany [Johnson 2002: 19]. 

Členská základna strany je už od jejího vzniku poměrně rozsáhlá. Už v červnu 

1990 měla totiž zaregistrovaných 140 000 členů, z čehož 5 000 tvořili etničtí Bulhaři 

[Bates 1994: 212]. O rok později pak podle prohlášení jejího předsedy A. Dogana měla 

mít 120 000 členů a více než milion sympatizantů [Bugajski 1993: 173]. Členem strany 

se mohl stát ,,jakýkoliv bulharský občan, bez ohledu na jeho jazyk, etnickou a 

stranickou příslušnost avšak s poznámkou, že členové BKS/BSS se mohou stát členy, 

ale bez aspirace na vedoucí pozice” [Szajkowski 1991a: 46]. V roce 2006 tvořilo 

členskou základnu Hnutí za práva a svobody 68 000 straníků, doplněných o 24 000 

členů  jeho mládežnické organizace, dohromady tedy 92 00091. Počet členů strany se tak 

                                                           
90 Zdroj: http://www.dps.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0365&n=&vis= 
91 Zdroj: http://www.dps.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0368&n=&vis= 
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od jejího vzniku snížil. Údaje o etnickém složení strany se liší v čísle vyjadřujícím počet 

zástupců tureckého etnika, ale shodují se na jeho drtivé převaze, když uvádějí 80 % 

[Szajkowski 1991a: 49] nebo 90 % [Bugajski 2002: 811]. 

Elektorát strany nalezneme především mezi příslušníky turecké menšiny 

z regionů, v nichž je početně zastoupena. Zde také dosahují zástupci strany na posty 

v místní samosprávě a členové strany tak stojí v čele měst a obcí. Elektorát strany se 

vyznačuje věrností a disciplinovaností, když jsou zisky strany ve volbách přibližně 

konstantní a nejeví zásadní výkyvy, kromě posledních voleb s poměrně výrazným 

nárůstem92. 

Její zastoupení na bulharské politické scéně je konzistentní, díky přízni voličů 

totiž její zástupci získali mandáty ve všech parlamentních volbách, které se od změny 

systému konaly. HPS tak vždy překonalo 4 % uzavírací klauzuli. Několikrát byla strana 

součástí předvolebních koalic. V počátcích získala strana v parlamentu velmi výhodné 

postavení a stala se pivotální stranou. Velmi ojedinělá, z hlediska jiných politických 

stran, je skutečnost, že stranu od jejího vzniku vede stejná osoba v podobě Ahmeda 

Dogana.  

2.4 Participace menšin v legislativ ě a exekutiv ě 
v konsolida ční fázi 

Hnutí za práva a svobody začalo být aktivní ihned po svém vzniku a angažovalo 

se v nápravě křivd způsobených předchozím nedemokratickým režimem, ačkoliv nebylo 

přizváno k jednání u kulatého stolu. Strana se však orientovala na účast v červnových 

volbách 1990 do prozatímního Velkého shromáždění. Do jejich konání dokázala 

vybudovat rozsáhlou síť regionálních a vesnických poboček [Bates 1994: 217], které ji 

také pomohly ve smíšeném volebním systému získat 8 % voličských hlasů a 23 

mandátů93, díky čemuž se stala třetí nejsilnější stranou v parlamentu. Tím, že se strana 

úspěšně zúčastnila voleb a dostala do parlamentu byla její existence legitimizována 

[Johnson 2002: 11]. 

Před dalšími volbami konanými následující rok byla strana podrobena velké 

zkoušce, rozhodující o jejím dalším setrvání ve stranickém systému. Strana se pokusila 

zaregistrovat kvůli participaci na volbách konaných roku 1991, ale Bulharský vrchní 

soud její registraci s odkazem na omezení v ústavě odmítl, nicméně Centrální volební 

                                                           
92 Více k výsledkům voleb v podkapitole Participace menšin v legislativě a exekutivě. 
93 12 mandátů obdržela v poměrné složce a 11 mandátů ve většinové [Spirova 2007: 56]. 
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komise stranu po upozornění, že se účastnila předchozích voleb a také kvůli 

mezinárodnímu tlaku zaregistrovala [Johnson 2002: 5]. Existence strany zastupující 

zájmy etnické menšiny se však nezamlouvala ani jejím soupeřům, především pak 

Bulharské socialistické straně, která pokračovala ve využívání nacionalistické tématiky 

protitureckých nálad. Ostatně, pokusila se o soudní zrušení HPS, když její poslanci, 

spolu s částí poslanců UDS vznesli k Ústavnímu soudu 8. října 1991 dotaz kvůli její 

protiústavnosti, která měla vyplývat z článků 11 (4) a 44 (2)94 Ústavy Bulharska [Ganev 

2004: 66], který v případě článku 11 ,,zakazuje formování politických stran na 

etnických, rasových a náboženských základech, stejně jako stran snažících se o násilné 

uchopení moci”95. 

Toto nařízení přitom platilo již v rámci  Zákona o politických stranách, který 

předcházel zformování ústavy. Přesto bylo Hnutí za práva a svobody v dubnu 1990 u 

Okresního soudu v Sofii zaregistrováno. Ústavní soud projednával podnět na 

neústavnost strany do dubna 1992, kdy těsnou většinou jednoho hlasu rozhodl o 

ústavnosti strany96 [Anagnostou 2005: 98], která tak mohla dál působit na bulharské 

politické scéně.  

Strana kvůli těmto nesnázím už před rozhodnutím soudu rozšířila svůj volební 

záběr i mimo ochranu minoritních práv [Spirova 2007: 78]. Hnutí za práva a svobody ve 

druhých svobodných volbách (1991) získalo v nově zavedeném proporčním volebním 

systému znovu téměř 8 %97 hlasů, které se proměnily ve 24 křesel. HPS bylo opět třetí 

nejsilnější stranou, tentokrát jej však zbylé větší strany kvůli jejich těsným výsledkům a 

nemožnosti vytvoření jednobarevné většinové vlády potřebovaly pro vytvoření vlády 

menšinové. HPS byla pro ostatní nepostradatelnou a mohla tak dokázat svůj státnický 

étos, což učinila parlamentní98 podporou menšinové vlády Unie demokratických sil, 

v jejímž čele stanul P. Dimitrov99. Obě strany si byly blízké snahou o liberalizaci práv 

                                                           
94 Článek 44 (2) se týká asociací a uvádí, že ,,žádná organizace nesmí jednat v neprospěch  státní 
suverenity a národní integrity národa, ani podněcovat rasovou, národnostní, etnickou nebo náboženskou 
nenávist, nebo zasahovat do práv a svobod občanů; žádná organizace nesmí ustavit tajné nebo 
polovojenské struktury nebo prosazovat svoje cíle násilně”, zdroj: Ústava Bulharska 
[http://www.parliament.bg/?page=const&lng=en]. 
95 Zdroj http://www.parliament.bg/?page=const&lng=en. 
96 Podrobněji k rozhodování Bulharského ústavního soudu a jeho konkrétním argumentům viz GANEV, 
V. (2004). History, Politics, and the Constitution: Ethnic Conflict and Constitutional Adjudication in 
Postcommunist Bulgaria. Slavic Review, Vol. 63, No. 1,  66-89. 
97 HPS zažilo úspěch i v komunálních volbách, když získalo majoritu v 28 městských zastupitelstev a 
starostenské posty v 653 obcích [Anagnostou 2005: 99].  
98 Strana se údajně nemohla stát partnerem v koaliční vládě kvůli zvýšené citlivosti společnosti vůči 
turecké menšině [Bideleux, Jeffries 2007: 100]. 
99 Díky podpoře vlády UDS se stal jeden člen HPS místopředsedou parlamentu. 
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menšin a zahraničně politickou orientací, později však HPS nesouhlasilo s pozemkovou 

reformou a v říjnu 1992 vyslovilo spolu s BSS vládě nedůvěru [Lozanova a kol. 2007: 

31]. I přes poměrně krátké trvání parlamentní koalice UDS-HPS strana potvrdila svou 

důležitost pro ostatní větší hráče a připravila si podmínky pro možnou participaci na 

budoucích vládách.  Poté nastoupil úřednický kabinet Ljubena Berova. V něm mělo 

HPS zástupce v podobě jednoho ministra, etnického Bulhara [Spirova 2007: 75], který 

zastával funkci vicepremiéra.   

 

Tabulka 1: Výsledky parlamentních voleb v Bulharsku po roce 1989 

Volby 

 

1990 

% hlasů/ 

mandáty 

1991 1994 1997 2001 2005 

Volební 

účast 
90 % 79 % 74 % 64 % 67 % 56 % 

BSS 47,2 (211) 33,1 (106) 43,2 (125) 22,4* (58) 
17,1* 

(48) 

30,9* 

(82) 

UDS 36,2 (144) 34,4 (110) 24,2 (69) 49* (137) 
18,8* 

(51) 
7,6 *(20) 

HPS 8 (23) 7,5 (24) 5,4 (15) 9,4* (19) 7,4* (21) 12,8 (34) 

NHS - - - - 
42,7 

(120) 
19,8 (53) 

BANU 6 (16) - 6,5* (18) - - - 

BPB - - 4,7 (13) 5,2 (12) - - 

Evrolev - - - 5,5 (14) - - 

Ataka - - - - - 8,1 (21) 

DSB - - - - - 6,4 (17) 

BNU - - - -  5,1 (13) 

 Zdroj: Spirova 2007: 56 – 60; Bideleux, Jeffries 2007: 96, 97-120. *Strana byla součástí 
předvolební koalice; BANU – Bulharská agrárně národní unie, BNU – Bulharská národní unie, BPB – 
Bulharský podnikatelský blok, BSS - Bulharská socialistická strana, DSB – Demokraté za silné 
Bulharsko, HPS – Hnutí za  práva a svobody, NHS – Národní hnutí Simona II., UDS – Unie 
demokratických sil. 
 

V následujícím období došlo ke štěpení strany vlivem nespokojenců, kteří 

založili dvě vlastní strany100. To se odrazilo na horším volebním výsledku HPS, když 

část dřívějšího elektorátu přešla k nové straně. HPS tak získala ve volbách 1994 5,5 % 

                                                           
100 Vznikla tak Strana demokratických změn a Demokratická strana spravedlnosti, taktéž zatupující 
tureckou menšinu.  
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hlasů101 a 15 mandátů. Celkově zvítězila BSS, která utvořila jednobarevnou většinovou 

vládu102 s premiérem Ženem Videnovem. Tato vláda však nebyla ochotná provést 

nezbytné razantní ekonomické reformy k vyřešení probíhající ekonomické krize, takže 

došlo k masovým nepokojům kvůli nimž podala vláda demisi.   

V předčasných volbách 1997 zvolila HPS novou taktiku. Po nízkém výsledku 

v předchozích volbách se strana snažila najít předvolebního partnera a po nemožnosti 

pokračovat v rámci Aliance demokratických sil, v níž dominovala UDS a jejíž součástí 

se stala před prezidentskými volbami103, vytvořila vlastní alianci s názvem Aliance 

národní spásy,104 kterou ze zahraničí podporoval bývalý král Simeon II. [Spirova 2007: 

78]. Koalice obdržela 9,5 % hlasů a 19 mandátů, z čehož 15 připadlo HPS, takže si 

strana oproti minulým volbám nepolepšila. Ve volbách zvítězila předvolební koalice 

složená z UDS a stran Lidové unie. Protože obdržela nadpoloviční většinu mandátů, 

snadno utvořila většinovou koaliční vládu s předsedou Ivanem Kostou. HPS vládu 

podporovala v zahraniční politice, když ta se orientovala na začlenění země do NATO a 

EU, naopak nesouhlasila s vládní politikou v ekonomické oblasti, protože měla dopad 

na regiony s tureckou minoritou [Lozanova a kol. 2007: 31]. 

Snahu kandidovat po boku jiných subjektů zopakovala strana ve volbách 2001. 

Partnery z předešlé předvolební koalice však vyměnila za Liberální unii a formaci 

Evroroma, zastupující romskou menšinu. Na základě 7,5 % hlasů obdržela 21 křesel, 

přičemž všechny obsadila HPS. Celkově zvítězila nově založená strana Národní hnutí 

Simeona II. V rámci bulharského stranického systému tak poprvé od jeho vzniku a 

zformování došlo ke změně  dosavadní bipolární orientace a dvě nejdůležitější strany 

BSS a UDS, které se do této doby pravidelně střídaly u moci, přišly o své výsadní 

postavení a doplnil je další aktér.  

Po těchto volbách proběhla ještě jedna radikální změna, neboť se Hnutí za práva 

a svobody stalo regulérním členem vládní koalice. Většinový vládní kabinet vedl 

Simeon Borisov Saksoburggotski. Ve vládě HPS obsadila dva ministerské posty, které 

zastávali etničtí Turci [Bideleux, Jefries 2007: 114]. Konkrétně HPS získala z hlediska 

svého programu klíčové místo ministra zemědělství a lesnictví a druhý člen vlády vedl 

                                                           
101  Zisk hlasů v parlamentních volbách 1994 byl nejnižší v její historii. 
102 Parlamentní převahu využila BSS ke změně volebního zákonodárství týkajícího se lokálních voleb, 
když z předchozích dvou kandidátů změnily podmínky na tři kandidáty, což znevýhodňovalo opozici 
[Eminov 1999: 39]. 
103 Kandidát této aliance Petar Stojanov prezidentské volby na podzim 1996 vyhrál. 
104 Tato předvolební aliance se kromě HPS skládala z Bulharské agrárně národní unie, Strany zelených, 
Strany demokratického středu, Nové volby a Federace bulharského království. 
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ministerstvo pro řešení katastrof. Navíc strana obsadila posty náměstků ministra 

místního rozvoje, financí, obrany, ekonomiky a životního prostředí. Mimoto její 

zástupci šéfovali třem parlamentním komisím a strana měla i místopředsedu 

parlamentu.  Participace HPS na vládě znamenala definitivní konec její dosavadní 

izolovanosti. Kromě poslanců tureckého původu se do parlamentu dostali i dva zástupci 

romského etnika. Jeden na kandidátce Národního hnutí Simeona II. a druhý za 

Romskou občanskou unii, která kandidovala v koalici s BSS [Crampton 2007: 442]. 

Koaliční vláda pokračovala v krocích předchozí vlády. Paradoxně se tak HPS 

podílela na ekonomických reformách, privatizacích a omezování výdajů v sociální 

oblasti, které v předchozím volebním období odmítala. Koalice začlenila zemi úspěšně 

do NATO a také se podílela na splnění podmínek, nezbytných pro úspěšný podpis 

smlouvy o přistoupení k Evropské unii [Lozanova a kol. 2007: 32]. HPS se během 

mandátu vlády projevila jako stabilní a spolehlivý koaliční partner. 

V posledních volbách 2005, jež se týkají námi zkoumaného období, kandidovala 

strana samostatně. A přestože kandidovala samostatně získala rekordní počet hlasů, 

když ji volilo necelých 13 % voličů a obdržela 34 mandátů105. Celkovým vítězem se 

stala předvolební koalice složená okolo BSS. Protože nezískala většinu, dohodla se 

nakonec BSS na koalici s NHS a HPS a přizvala je do vlády. Vznikla tak trojbarevná 

většinová koaliční vláda. V jejím čele stanul socialista Sergej Stanišev. HPS obsadila tři 

ministerské posty: ministerstvo životního prostředí a vod, ministerstvo zemědělství a 

lesnictví a ministerstvo pro řešení katastrof, jehož ministr byl i zástupcem premiéra 

[Lozanova a kol. 2007: 32].  

Složení této vlády představovalo symbolické ukončení konsolidace, neboť po 

svém boku jakožto partneři stanuli bývalí soupeři. Tečku za úspěšným konsolidačním 

procesem znamenalo i přijetí do EU, k němuž došlo během mandátu vlády v roce 2007. 

Změnu však znamenal i úspěch nacionalistického hnutí Ataka, které se dostalo do 

parlamentu. Stalo se tak poprvé od změny režimu, kdy byla v parlamentu zastoupena 

otevřeně populistická a xenofobní strana. Ataka se totiž jasně vymezuje vůči turecké 

menšině a HPS a upozorňuje na její protiústavnost.   

Z nástinu zapojení menšin do legislativy a exekutivy je patrný určující vliv 

ústavy a nastavení volebního zákonodárství. Ústava tak měla v participaci menšin 

v politickém životě spíše negativní dopad. Pozitivní účinek představoval volební 

                                                           
105 Šlo o nejlepší výsledek strany v její historii. Za dobrým výsledek stojí patrně nízká volební účast, která 
dosáhla 54 % a byla tak nejnižší od konání prvních svobodných voleb.  



 56

systém, když bylo přistoupeno k poměrnému volebnímu systému s využitím 

kandidátních listin. Ten byl vhodnější než většinový systém, protože nahrával větší 

reprezentaci jednotlivých názorových skupin. Relativně nízkou hodnotu znamenala 

uzavírací klauzule, když pro přidělení mandátů bylo nutné překonat 4 % hlasů. Výhoda 

proporční volby také spočívala v případné možnosti zapojení strany zastupující zájmy 

menšin do vládní koalice. Důležitým prvek také představovalo snižování rizika 

konfliktu oslabováním třecích ploch a větší snaha o kompromis, když si větší strany 

byly vědomy, že s HPS v určitých případech potřebují spolupracovat a neobejdou se bez 

ní. Negativum představovala v ústavě zakotvená nemožnost formovat strany na 

,,základě etnického, rasového a náboženského principu”, která zabránila několika 

pokusům o vznik takových stran a vedla prakticky k monopolnímu postavení HPS. Na 

druhou stranu mohla taková restrikce působit na umírněnost HPS, která se nestala 

radikální, jinak by ji hrozil zákaz.  

2.5 Konsolida ční fáze a postavení menšin, jejich ochrana, 
práva a vliv EU 

 Přeměna nedemokratického systému v demokratický měla dopad nejenom na 

politický život, ale zásadně také na přístup k menšinám a ochraně jejich práv. Postavení 

menšin se tedy proměňovalo pozitivním směrem, ačkoliv stále existovaly určité 

tendence pocházející od představitelů Bulharské socialistické strany, tedy nástupkyně 

komunistické strany, či nových nacionalistů o zabránění akceptace minorit. Polemika se 

tak vedla především o zajištění práv v jazykové a náboženské oblasti, které souvisely 

s problematikou vzdělávání. Ne ke všem menšinám se však přistupovalo stejně. Velký 

vliv na přijímání zákonodárství týkajícího se menšin měla snaha země začlenit se do EU 

a její tlak na změny. Přestože však byly důležité dokumenty schváleny, problém často 

představovalo jejich reálné plnění a zavedení do praxe. Pro vývoj v postavení menšin 

bylo v dané oblasti důležitých několik uskutečněných změn. 

 Mezi první patřilo zrušení obrozeneckého procesu z druhé poloviny 

osmdesátých let v rámci tranzitivního procesu. Na jeho zrušení však zareagovala část 

společnosti negativně a pro její uklidnění byla parlamentem v lednu 1990 přijata 

Deklarace o národní otázce. V ní byl uveden ,,zákaz organizací a aktivit namířených 

proti územní integritě, jednotě národa, či na základě náboženských, etnických a dalších 

principů směřující k odluce části území” [Rechel 2009: 79]. Nicméně kroky k nápravě 

násilné asimilační kampaně pokračovaly. Po propuštění vězňů uvězněných kvůli 
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nesouhlasu s kampaní přijal v březnu 1990 parlament zákony, které povolovaly lidem, 

během nedemokratického systému nucených změnit si jméno, navrátit se ke svému 

původnímu, čehož roku 1991 využilo okolo 600 000 Turků, Pomaků, Romů, v prosinci 

pak bylo plně obnoveno právo etnických Turků na výběr jména, používání jazyka a 

praktikování islámu [Atanasova 2004: 364]. Později došlo i k finančnímu odškodnění 

obětí procesu a návratu majetku [Zhelyazkova 1998: 24]. 

 Konstituce znesnadnila participaci menšin v politickém životě zákazem 

formovat politické strany na etnickém základě (Čl. 11 (4))106 a v jejím znění se tak 

projevila obava z menšin, kterou vyvolával předchozí režim, jehož zástupci se kvůli 

většinovému zastoupení v prozatímním parlamentu, jenž schvaloval novou ústavu, na 

jejím znění zásadně podíleli. Jelikož byla ústava založena na zmínce o jednotě 

bulharského národa, ,,neposkytuje kolektivní politická práva etnickým, ani 

náboženským skupinám ve společnosti” [Roger 2003: 13].  Navíc se k otázce minorit 

nevyjadřovala. Ústava však zakazovala rasovou, etnickou, rodovou, náboženskou, 

politickou a jiné formy diskriminace (Čl. 6.) a občanům z etnických, náboženských a 

jazykových komunit přiznávala právo chránit jejich kulturu, praktikovat jejich víru a 

používat jejich jazyk (Čl. 36, 37). Registraci politických stran menšin tak mohl 

znemožnit soud a touto pravomocí disponuje dodnes. Další problematický prvek ústavy 

představuje čl. 13 (3), podle něhož je ortodoxní církev považována za tradiční 

náboženství Bulharska. Nicméně tento článek v bodě 1 uvádí, že je praktikování 

jakékoliv víry svobodné.  

 Se zlepšováním postavení menšin souvisí i výuka minoritních jazyků na školách. 

Tento proces nebyl jednoduchý. HPS požadovalo zavedení výuky turečtiny do školních 

osnov, což se nesetkalo s kladným přijetím a jako následek došlo k přijetí Zákona o 

veřejném vzdělání107, který připouštěl výuku turečtiny pouze ve školách bez státní 

kontroly, což bylo pro vysoký počet škol spadajících pod správu obcí změněno na 

možnost výuky, ale pouze v mimoškolním čase [Atanasova 2004: 398]. V roce 1991 tak 

došlo k zavedení výuky minoritních jazyků jako volitelného předmětu mimo osnovy pro 

3. až 8. stupeň, od 1994 pro 1. až 8. stupeň, aby se od roku 1999 stal povinně volitelným 

předmětem v rámci školních osnov, nicméně je nutné zvolit mezi výukou turečtiny a 

jazyka cizího [Rechel 2009: 79]. Vznikly také odborné školy pro výuku učitelů 

turečtiny, stejně jako vyšší náboženské školy a k výuce turečtiny  se vrátily i univerzity. 

                                                           
106 Ústava Bulharska viz www.parliament.bg/?page=const&lng=en. 
107 Zákon o viz http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Bulgaria/Bulgaria_Education_English.htm>.  



 58

V kulturní oblasti také znamenalo změnu vysílání některých pořadů Bulharské televize 

v turečtině [Crampton 2007: 439]. 

 Přes zlepšené životní podmínky v kulturní oblasti však docházelo ke snižování 

počtu příslušníku minorit. Důvody jsou především v ekonomické oblasti a přítomnosti 

otevřených hranic. Nejvíce se úbytek projevil u turecké menšiny. Její počet tak podle 

neoficiálních údajů klesl na úroveň příslušníků romské menšiny [Atanasova 2004: 369].  

 K dalšímu pokroku v postavení menšin přispěl kabinet UDS, vládnoucí od roku 

1997. Vláda se orientovala na začlenění do euroatlantických struktur. V říjnu 1997 

prezident Stojanov podepsal Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních minorit Radou 

Evropy, aby ji v únoru 1999 parlament ratifikoval [Lozanova a kol. 2007: 35]. Vláda 

také v rámci Rady ministrů zřídila Národní kolegium pro etnická a demografická 

témata, jež mělo přispět ke spolupráci mezi vládou a nevládními organizacemi. Stalo se 

tak z podnětu Evropské komise. 

 V období demokratického Bulharska představovala z hlediska problematiky 

minorit asi největší problém integrace romské menšiny do většinové společnosti. Tuto 

snahu však komplikuje fakt, že Romové mluví jak bulharsky, tak turecky a patří jak 

mezi křesťany, tak mezi muslimy. Romové jsou navíc na okraji společnosti, když podle 

údajů z roku 1998 tvořili 92 % nezaměstnaných ve městech a  90 % všech vězňů 

[Crampton 2007: 441]. Pro zlepšení stavu o rok později vláda Ivana Kostova přijala 

Rámcový program pro spravedlivou integraci Romů do bulharské společnosti. Tento 

program vytvořilo široké uskupení romských organizací s cílem v následujících deseti 

letech zlepšit oblast ochrany menšin, ekonomického rozvoje, zdravotnictví, rozvoje 

romského sousedství a vzdělávání a vláda jej schválila až na nátlak Rady Evropy 

[Rechel 2009: 80]. Tato skutečnost měla vliv na jeho implementaci.  Postavení romské 

menšiny zhoršuje skutečnost, že na rozdíl od turecké menšiny nemá vlastní politické 

uskupení, které by bylo relevantní a dokázalo prosazovat a hájit její zájmy. 

 K dalšímu pokroku došlo přijetím Náboženského zákona v roce 2002. 

Náboženský zákon zaručoval rovnost před zákonem bez ohledu na náboženské vyznání 

[Lozanova a kol. 2007: 36]. Jeho projednávání však provázely bouřlivé diskuse. Podle 

některých představitelů HPS však byl nový zákon horší, než dřívější legislativa 

schválená v začátcích komunistického režimu108 [Roger 2003: 16]. Se zvětšujícím se 

úsilím představitelů státu úspěšně dovést zemi do Evropské unie, rostl jejím 

                                                           
108 Především kritizovali značná práva udělená státnímu Úřadu pro vedení církví, které mělo na starost 
soužití státu a církví.    
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prostřednictvím tlak na další přijímání evropské legislativy a rostla i kritika rychlosti a 

úspěšnosti implementace zaváděných dokumentů.  

 O rok později tak byl přijat Zákon na ochranu před diskriminací. Na jeho 

základě vznikla v listopadu Anti-diskriminační komise, která se zabývala konkrétními 

podněty týkajícími se etnické, rasové, náboženské diskriminace [Rechel 2009: 83]. 

S příjímáním legislativy chránící práva menšin však vzrůstaly i nacionalistické nálady a 

nesouhlas s probíhajícími změnami. Toto se projevilo i prvním úspěchem 

nacionalistické strany ve volbách, když se uskupení Ataka dostalo do parlamentu.  

 Situace menšin se tak oproti výchozímu stavu na konci nedemokratického 

režimu podstatně zlepšila. Ovšem, jak si ukážeme v dalších kapitolách, ve srovnání se 

zbývajícími zeměmi, jimiž se zabýváme, došlo k méně výrazným změnám. Prostor pro 

další zlepšení tak stále existuje, především ve zrušení ustanovení o zákazu formování 

politických stran na etnickém základě.  
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3 Rumunsko 
 V třetí kapitole se budeme zabývat Rumunskem a jeho přechodem k demokracii 

s přihlédnutím k národnostním menšinám. Rumunsko patří mezi největší balkánské 

země a je obklopeno Bulharskem na jihu, Srbskem na jihozápadě, Maďarskem na 

severozápadě, zatímco ze severu hraničí s Ukrajinou a na severovýchodě pak 

s Moldavskem, když východní hranici představuje Černé moře. 

 Podle údajů z roku 2002 žilo v Rumunsku 89,5 % Rumunů, 6,6 % Maďarů, 2,5 

% Romů, 0,3 % Ukrajinců, 0,2 % Rusů, 0,2 % Turků109. Co se náboženství týče, tak je 

dominantní ortodoxní církev, ke které se v roce 2002 hlásilo 86,7 % obyvatel, zatímco 

7,5 % obyvatel se hlásilo k protestantům a 4,7 % lidí v Rumunsku se považovalo za 

katolíky110. Kromě jazyka se Rumuni a Maďaři liší právě vyznáním, když etničtí 

Rumuni se většinově hlásí  k ortodoxnímu křesťanství, zatímco Maďaři k protestantství 

a katolictví. 

Z politického hlediska nejdůležitější maďarská menšina obývá především oblast 

Transylvánie na severozápadě země, která sousedí s Maďarskem a v níž Maďaři tvoří 

24 % obyvatel a v rámci Transylvánie reprezentují většinu obyvatelstva v oblastech 

Hargita a Kovasna prakticky ve středu Rumunska. V Transylvánii také nalezneme 

nepočetnou menšinu Němců.  

V následující části se zabýváme postavením menšin před tranzitivním procesem. 

V podkapitole rozebíráme průběh rumunské tranzice a vliv menšin na tento proces. 

V další části pak analyzujeme politické strany národnostních menšin, jejich zapojení do 

politického života. V poslední části přibližujeme postavení menšin v demokratickém 

režimu. 

3.1 Historie a postavení menšin p řed tranzicí 
Stejně jako v případě Bulharska, i území současného rumunského státu patřilo 

v průběhu staletí současně k různým státním útvarům, což mělo za následek příchod 

různých etnik a jejich míšení. K němu docházelo nejvíce v oblasti Transylvánie, jejíž 

území spadalo střídavě pod rumunskou, otomanskou, habsburskou a posléze uherskou 

nadvládu. K menšinám tak patřili střídavě jak Rumuni, tak Maďaři a Němci. Nicméně 

                                                           

 
109 Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html 
110 Zdroj:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html 
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celé dnešní Rumunsko je složeno z regionů, které se dlouhodobě vyvíjely nezávisle na 

sobě. 

3.1.1 Menšiny do roku  1918 
Od devátého století docházelo k příchodu Maďarů do oblastí Transylvánie, 

Banátu, Maramureš a Krišany. Tyto oblasti pak byly od 11. století součástí Maďarského 

království, kdy také existují první zmínky o Romech. Od této doby tak začíná trvalé 

osídlování Maďary, vliv však od 12 a 13. století měli i Germáni (Sasové). V 15. století 

pak došlo ke společné dohodě o politickém dohledu nad danými částmi mezi Maďary a 

Sasy, v této době bylo zároveň v regionech mimo Transylvánii zavedeno otroctví111 

[Horváth].  Tento region považují za historickou součást svých území jak Maďarsko, 

tak Rumunsko.  

V 16. a 17. století byla Transylvánie pod nadvládou Otomanské říše, která ji 

zaručovala určitou autonomii [Bugajski 1993: 157]. Od této doby v Rumunsku žije 

nepočetná menšina Turků. V 18. století se pak oblast dostala pod nadvládu Habsburské 

monarchie, která se snažila zavádět reformy. 

Od počátku 18. století pak docházelo k příchodu germánských Švábů, kteří 

osídlovali oblast Krišany a Banátu a kteří na rozdíl od protestantských Sasů byli 

katolíky [Horváth]. V 18. století tvořily 2/3 obyvatel Transylvánie Rumuni, 1/3 Maďaři 

a Sasové [Edroiu 1998: 515]. Ve stejné době začínají přicházet i Židé. Roku 1850 pak 

žilo v Transylvánii 59, 5 % Rumunů, 26 % Maďarů a 9,3 % Němců [Edroiu, Puşcaş 

1996: 22]. V roce 1848 byla Transylvánie snahou menšinových Maďarů sjednocena s 

Uhrami. V tomto století také přišli Sasové o svůj dosavadní zvláštní politický status. 

Roku 1862 získalo Rumunsko nezávislost na Otomanské říši a unií bylo 

s spojeno s Moldávií a Valašskem. Mnoho Rumunů však stále nebylo součástí jeho 

území a zůstalo za hranicemi, včetně Transylvánie. Na základě rakousko-uherského 

vyrovnání a vzniku Rakousko-Uherska 1867 získaly na území Transylvánie ještě větší 

vliv Uhry, jejichž političtí představitelé prováděli násilnou maďarizaci. Zvyšoval se tak 

počet maďarského obyvatelstva na úkor rumunského, které bylo znevýhodněno. Navíc 

se lišili i společenským postavením, když Maďaři byli statkáři a Rumuni rolníci 

[Bugajski 1993: 158]. Maďaři měli také lepší podmínky pro rozvoj své kultury, protože 

maďarština byla oficiálním jazykem používaným ve školách a na úřadech. Přestože tak  

Maďaři reprezentovali minoritu, chovali se jako majorita. 

                                                           
111 K jeho úplnému zrušení došlo až v polovině 19. století. 
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Při posledním sčítání lidu před vypuknutím první světové války tvořilo roku 

1910 obyvatelstvo Transylvánie 53,7 % Rumunů, 31,6 % Maďarů a 10,7 % Němců 

[Edroiu 1998: 516].   

3.1.2 Postavení menšin 1918 – 1945 
Výsledkem ukončení první světové války a následným rozpadem Rakousko-

Uherské monarchie a Trianonské smlouvy byl vznik sjednoceného Rumunska a 

začlenění Transylvánie, Banátu, Krišany a Maramureš do jeho struktury. Z Maďarů 

v Rumunsku se tak stala menšina. Kromě Maďarů žili v Rumunsku i příslušníci dalších 

patnácti národností112. Práva národnostních menšin v novém státě měla být zajištěna 

Rezolucí z Alba Iulia z 1. prosince 1918 a Pařížskou smlouvou o minoritách začleněnou 

do Trianonské smlouvy [Culic 2006: 176]. Ta navíc zaručovala, že si mohou vybrat 

národnost a podle ní zvolit zemi v níž chtějí žít. 

 Přesto nová vláda k Maďarům a Němcům přistupovala s despektem a ti tak 

ztratili předešlé privilegované postavení. Menšiny vystavila nacionalistickou politikou 

jistému tlaku a byli vyeliminování z politického života, navíc vláda prováděla pokusy o 

snížení počtu minoritního obyvatelstva a jeho romanizaci a také probíhalo vyvlastnění 

půdy maďarských velkostatkářů a jejímu předání rumunským zemědělcům [Atanasova 

2004: 362]. Následkem nepříznivé situace tak docházelo k jejich emigraci ze země. 

Mezi roky 1920 – 1924  opustilo zemi na téměř 200 000 Maďarů [Culic 2006: 177] a 

v roce 1930 počet Maďarů v Transylvánii poklesl na 24,4 %113 [Cernicova-Bucă 1999: 

136]. 

Zásadně se také proměnilo školství, kdy došlo ke sjednocení vzdělávacího 

systému na celém území Rumunska, včetně Transylvánie. Rumunština se pak stala 

oficiálním jazykem. Maďarská menšina si však mohla nadále ponechat své školy, 

kostely a vydávat noviny [Atanasova 2004: 362]. Přes určité zhoršení podmínek pro 

některé, dříve privilegované národnostní menšiny, mohli vznikat politické strany hájící 

jejich zájmy. Ostatně Rumunsko patřilo k demokratickým zemím, když představovalo 

konstituční monarchií a alespoň ve dvacátých letech nezbytné znaky pro její fungování 

naplňovalo.  

                                                           
112 K národnostním menšinám v Rumunsku tak patřili N ěmci, Romové, Ukrajinci, Chorvati, Židé, Turci, 
Bulhaři, Řekové,  Poláci, Češi, Slováci, Arméni. 
113 V celém Rumunsku pak Maďaři tvořili 9,97 % obyvatel, Němci 4,44 %, Židé 3,16 % a Romové 1,70 
% [Horváth]. 
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Důležitou roli v tomto sehrál i základní zákon státu, tedy konstituce. Rumunská 

ústava z roku 1923 zaručovala rovné zacházení se všemi rumunskými občany, bez 

ohledu na jejich etnikum, jazyk a víru a podle Rumunů se tak řadila mezi nejmodernější 

ústavy, podle Maďarů obsahovala i diskriminační prvky, mezi něž řadili tvrzení, že je 

Rumunsko unitární státní jednotkou [Cernicova-Bucă 1999: 136].   

Politické strany národnostních menšin se začaly formovat prakticky v zápětí po 

vzniku sjednoceného státu. Jejich spektrum bylo poměrně široké a pestré. Zahrnovalo 

totiž jak strany maďarské a německé, tak i židovské. V roce 1921 vznikla Maďarská 

unie. Cílem této organizace bylo vyjednávání s rumunskou vládou ohledně zemědělské 

reformy v Transylvánii, které však spolu s dalšími snahami strany nebylo úspěšné, takže 

vznikla radikálnější Maďarská lidová strana [Edroiu, Puşcaş 1996: 26]. 

Zájmy všech rumunských Maďarů chtěla obhajovat i Maďarská strana, založená 

v roce 1922 pod hlavičkou Maďarské unie. Její zástupci se pravidelně dostávali do 

parlamentu. Strana kritizovala vládu za nedodržování práv národnostních menšin a 

požadovala územní, či alespoň administrativní autonomii a později i podporovala snahy 

Maďarska o revizionistickou politiku  [Treptow 2000: 281]. Strana však nebyla 

homogenní, takže v ní soupeřily různé názorové proudy a následně docházelo ke 

štěpení. Jeho následkem vznikla roku 1933 Maďarská rolnická strana, nebo Organizace 

maďarských dělníků (MADOSZ) řízená Komunistickou internacionálou [Edroiu, 

Puşcaş 1996: 26], založená o rok později.   

Politická strana rumunských Němců byla založena už v roce 1919 a dostala 

název Německá strana. Na rozdíl od maďarských stran se snažila s představiteli státu a 

rumunskou vládou spolupracovat a uznávala legitimitu Rumunska a tak mohla úspěšně 

usilovat o plnění svých požadavků [Treptow 2000: 282]. S nástupem A. Hitlera k moci 

začalo docházet ke stranickému štěpení, které vedlo k převaze nacistické frakce.   

Druhá světová válka znamenala opětovnou změnu stávajících hranic 

rumunského státu. Přeměnu způsobilo rozhodnutí druhé Vídeňské arbitráže z dubna 

1940, když přiřklo 2/3 území Transylvánie Maďarsku. Během války docházelo pod 

maďarským fašistickým režimem k perzekucím, včetně vyhánění a vraždění Rumunů 

v nově získaných oblastech [Edroiu 1998: 517]. 

Druhá světová válka a její výsledek měl na postavení menšin v Rumunsku 

zásadní vliv. V průběhu války se výrazně snížil počet příslušníků židovské a romské 

menšiny, protože Rumunsko po velkou část války fungovalo jako spojenec Německa. 

Její skončení pak ovlivnilo postavení Němců v zemi. Německé menšiny se totiž týkaly 
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masové transporty do sovětských gulagů, někteří její členové pak byli nuceni přesídlit 

v rámci země [Cernicova-Bucă 1999: 136].  Změna spojenců během války a ocitnutí se 

na vítězné straně, znamenalo návrat Transylvánie pod rumunskou správu. Rumunsko 

však přišlo o část území Bukoviny a Moldavska. 

3.1.3 Postavení menšin 1945 – 1989 
 Konec druhé světové války také změnil dosavadní geopolitickou situaci, takže se 

Rumunsko dostalo do sovětské zájmové sféry se snahou SSSR získat v zemi 

prostřednictvím sympatizantů zásadní vliv. Tento záměr se i díky osvobození země 

rudou armádou nakonec uskutečnil a konstituční monarchie byla přeměněna v lidovou 

republiku, od roku 1948 s komunisty v čele státu. 

 Postavení menšin se v počátku nového politického systému výrazně zlepšilo. 

Ostatně byly využívány v ideologické rovině a také jejich prostřednictvím mělo dojít 

k udržení komunistů u moci. Už v období než se plně etablovali u moci, tak docházelo 

k zakládání kulturních a vzdělávacích organizací včetně v červnu 1946 v Kluži otevřené 

Bolyaiovy maďarské univerzity, maďarština pak mohla být svobodně užívána ve 

veřejném prostoru [Culic 2006: 178].  

 V následujícím období po vzniku republiky proběhlo rozšíření minoritních práv 

a zavedení bilingvismu a také otevírání škol pro menšiny. Uskutečnilo se však 

také vyvlastnění církevního majetku a zrušení soukromých a církevních škol. Rok 1952 

znamenal přijetí nové konstituce státu a také zřízení Maďarského autonomního regionu 

ve středu země, který tak zaujímal velkou část Transylvánie. Tento autonomní region, 

ustavený z popudu a také podle sovětského vzoru, zaručoval celý vzdělávací systém 

v maďarštině a také vlastní samosprávu nezávislou na centrální moci [Cernicova-Bucă 

1999: 137]. 

  Události v Maďarsku roku 1956 a sovětský zásah vedou ke změně politiky 

strany a částečnému odklonu od dosavadního slepého přebírání moskevských modelů a 

přístupů. Toto znamenalo začátek postupného obratu Rumunska v postoji k menšinám. 

Nicméně  jako dozvuky předešlé éry byl propracován systém výuky v maďarštině a 

němčině, stejně jako existovala možnost volby jazyka pro přijímací zkoušky na vysoké 

školy, nový přístup však již byl patrný v postupném snižování počtu škol s výukou 

výhradně v minoritním jazyce a sloučení Bolyaiovy maďarské univerzity s Babeşovou 

rumunskou univerzitou [Culic 2006: 179]. Také došlo k omezení pravomocí 
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Maďarského autonomního regionu, který byl v roce 1960 přejmenován na Autonomní 

region Mures.  

 Počet příslušníků menšin prošel za dobu od posledního sčítání dat v roce 1930 

v určitých ohledech zásadní změnou. V porovnání s předchozími, tak údaje z roku 1956 

uvádějí, že zatímco procento rumunského obyvatelstva se zvýšilo, procento příslušníků 

menšin kleslo. V absolutních číslech však v případě maďarské menšiny došlo k nárůstu 

jejich členů114. Největší národnostní menšinu tvořili stále Maďaři, když zaujímali 9 % 

populace, stejně tak i Němci představovali druhou nejpočetnější národnostní menšinu 

s 2,2 %115 podílu na obyvatelstvu Rumunska, Židé pak byli třetí s 0,8 % [Horváth].   

Další změny představoval nástup N. Ceauşesca do čela státu a také zájem 

Maďarska o postavení Maďarů v blízkých zemích, takže otevřelo konzulát ve městě 

Kluž-Napoca. V roce 1968 proběhla administrativní reforma, jejímž následkem byl 

Maďarský autonomní region zrušen a Maďaři žijící v něm tak přišli o své privilegované 

postavení [Edroiu, Puşcaş 1996: 28].  

Ceauşescu zvolil, podobně jako v sousedním Bulharsku, nacionální rétoriku 

kvůli snaze udělat z Rumunska a jeho obyvatel homogenní masu a jeden národ. 

Konkrétně měl za cíl ,,vybudovat jednotný národ, kde nebudou existovat rozdíly mezi 

městy a vesnicemi, stejně jako rozdíly třídní" [Cernicova-Bucă 1999: 137]. 

Ceauşescova snaha o vybudování jednotného národa se s přibývajícími roky postupně 

zintenzivňovala a měla značný dopad i na menšiny, ovšem ušetřeni nezůstali ani 

Rumuni. Především na ně mělo vliv jeho úsilí o kulturní revoluci po čínském vzoru 

s jejíž aplikací začal po návratu z návštěvy Číny a KLDR v roce 1971. Jejím následkem 

docházelo k ničení artefaktů odkazujících na Maďarsko a jeho historickou přítomnost 

v regionu116. Ničení tak zasáhlo vojenské hřbitovy, pomníky, ale i kaple.   

Maďaři také začali být posupně sesazování z vedoucích pracovních a 

stranických pozic a nahrazováni etnickými Rumuny, v praxi se také projevilo omezení 

práva na užívání jejich jazyka ve školství, soudnictví a administrativě a stát zároveň 

organizoval usídlování etnických Rumunů v oblastech s převládajícím maďarským 

obyvatelstvem a naopak Maďaři byli nuceně přemísťování do částí země s majoritou 

rumunského obyvatelstva [Atanasova 2004: 362]. Jestliže se postižení odmítli 

přestěhovat, stali se nezaměstnanými. Další prvek porušování práv představovala 

                                                           
114 Počet Maďarů žijících v Rumunsku se zvýšil o necelých 160 000 na 1 590 000. 
115 Počet Němců se oproti předválečným údajům snížil o 250 000. 
116 Na základě Zákona o ochraně národního kulturního dědictví došlo v roce 1974 k zabavení kulturních a 
uměleckých předmětů, dokumentů, artefaktů menšin a omezení přístupu k nim [Culic 2006: 180]. 
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skutečnost, kdy pokud chtěli vycestovat a podařilo se jim získat pas, nebyl jim 

doporučen návrat do země. 

Úsilí o asimilaci bylo vystupňováno v osmdesátých letech a týkalo se i dalších 

menšin. Jako záminka pro program přesídlování sloužil údajný rozvoj socialistické 

masové kultury a přeměna starých vesnic v moderní střediskové obce, k této přeměně a 

tedy likvidaci jejich původní podoby bylo určeno 6000 obcí [Bugajski 1993: 159]. 

Nicméně plány na urbanistickou změnu venkova se netýkaly jen vesnic s minoritním 

obyvatelstvem, ale měly mít citelný dopad i na obyčejné Rumuny, jelikož byly 

plánovány celostátně117.  

Ve druhé polovině osmdesátých let dosáhlo státní úsilí o přetvoření rumunské 

společnosti vrcholu. Výrazně klesl počet maďarských studentů a také výuka předmětů 

v maďarštině byla poměrně omezena, konzulát v Kluž-Napoca byl uzavřen, stejně jako 

maďarská kulturní centra [Culic 2006: 180]. Maďaři se proti státnímu útlaku bránili 

různými způsoby. Jednak vydáváním samizdatové literatury, protesty v maďarské 

televizi a rozhlasu, či  pokusy o útěk do Maďarska [Cernicova-Bucă 1999: 137]. Jejich 

počet se oproti předchozím rokům nebývale zvýšil. Vlivem represí a vědomí společného 

údělu, proběhlo sjednocení Maďarů. 

Protesty rumunských Maďarů proti útlaku ze strany rumunského státu pronášené 

v maďarských médiích pak často vedly k zatýkání stěžovatelů. Nepřímo tak došlo i 

k odstartování změn, které vedly k pádu starého režimu. První masové protesty 

v Rumunsku totiž vyvolala snaha izolovat kněze maďarské národnosti L. Tokése118, 

k němuž také přispělo jeho vystoupení vysílané prostřednictvím Maďarské televize.  

Postavení menšin prošlo podobně jako v Bulharsku během staletí vývojem. 

V případě Rumunska hrálo klíčovou roli, zda dané území spravovalo Maďarsko, nebo 

Rumunsko. V případě maďarské nadvlády docházelo k utlačování Rumunů a když se 

situace otočila, pod tlakem se ocitla maďarská menšina. Tomuto schématu se částečně 

vymyká Transylvánie, kde vedle sebe v průběhu staletí žilo několik národnostních 

skupin pohromadě a více se tak tolerovaly. Oba státy prosazovaly nacionalistické 

tendence s cílem dané menšiny asimilovat. Ve srovnání s Bulharskem však v Rumunsku 

v období komunistické vlády nikdy nedošlo k masovému exodu a vyhánění příslušníků 

největší národnostní menšiny. 

                                                           
117 Pro nedostatek financí došlo jen k minimální realizaci rozsáhlého urbanizačního plánu. 
118  O této události více viz následující část Bulharská tranzice. 
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3.2 Rumunská tranzice  
 Rumunsko konce osmdesátých let představovalo v rámci zemí východního bloku 

zvláštní případ politického systému. Od roku 1965 totiž v jeho čele stál jeden člověk, N. 

Ceauşescu, který z Rumunska vytvořil stát, v němž bylo vše pod kontrolou jeho 

samotného, nebo někoho z řad jeho rozsáhlého příbuzenstva, jejichž členy, včetně 

manželky Eleny, dosadil do nejvyšších státních funkcí. Strana tak sehrávala jen 

podružnou roli. Ostatně J. J. Linz s A. Stepanem mluví o Rumunsku před započetím 

politických změn jako o státu s kombinací sultanistických a totalitních prvků [Linz, 

Stepan 1996: 347]. Ve srovnání s ostatními komunistickými režimy té doby, byl ten 

jeho prostřednictvím tajné policie Securitate stále brutální a vyhnul se jakýmkoliv 

reformám, jež se uskutečnily v ostatních zemích východního bloku. 

 Pluralita ve společnosti nebyla možná a v druhé půlce osmdesátých let vrcholilo 

porušování lidských práv. Platil úplný zákaz potratů, stejně jako antikoncepce, také 

jakýkoliv kontakt s cizinci zakazoval zákon. Podmínky pro vznik protirežimní 

opozice119 byly velmi omezeny. Proti systému tak vystupovali pouze jednotlivci, jejichž 

počet byl velmi nízký. Organizovaná a koordinovaná opozice, na rozdíl od ostatních 

zemí východního bloku, neexistovala. Podobná situace panovala v sousedním 

Bulharsku, v němž však podmínky pro vznik opozice působily přece jen příznivěji. 

V podstatě je možné tvrdit, že v Rumunsku vyvíjela opozice nejmenší aktivitu ze všech 

komunistických zemí, což dokládá průzkum z června 1989, v němž z devíti 

zkoumaných zemí střední a východní Evropy skončilo Rumunsko se dvěma 

nezávislými hnutími na posledním místě [Linz, Stepan 1996: 352].  Podmínky pro vznik 

opozice a případných reformátorů tedy neexistovaly ani uvnitř Rumunské komunistické 

strany. 

 Stát také na své občany negativně působil špatnou životní úrovní. Ekonomika se 

potácela na pokraji zhroucení. Příčinu znamenaly Ceauşescovy megalomanské 

urbanistické projekty s jejichž realizaci se začalo v sedmdesátých letech. Veškeré 

finanční prostředky tak směřovaly na výstavbu a v běžném životě vázlo zásobování a 

lidem chyběly základní služby. Problémy představovaly i dodávky elektřiny, ale i 

vytápění. Společnost byla deprivovaná, nicméně protestovat si nikdo nedovolil. A 

pokud se výjimečně vyskytly protesty, jejich téma představovaly špatné ekonomické 

                                                           
119 O opozici v komunistickém Rumunsku více viz PETRESCU, C. (2004). Romania. In Pollack, D.; 
Wielgohs, J. (eds.). Dissent and opposition in communist Eastern Europe: origins of civil society and 
democratic transition. Burlington: Ashgate, s. 141-157., či DELETANT, D. (1995). Ceauşescu and the 
Securitate: Coerection and the Dissent in Romania, 1965-1989. Armonk: M.E. Sharpe. 
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podmínky, ne politický systém a jeho represe. Výjimečné protesty vyvolávali horníci a 

dělníci nespokojení se svými životními a pracovními podmínkami. Tak se stalo i při 

listopadových protestech dělníků z továrny v Brašově v roce 1987. Při nich se dělníci 

vydali na stranické ústředí, které zničili, takže jejich protesty byly potlačeny, dav zde 

také poprvé skandoval heslo pryč s Ceausescem! [Petrescu 2004: 150]. Další ojedinělý 

protest proti režimu znamenaly kolektivní dopisy z roku 1989, jejichž autory byli 

intelektuálové. První vznikl z podnětu významných komunistických pohlavárů a šlo tak 

o vnitro-režimní kritiku, když pisatelé kritizovali porušování lidských práv a zapojení 

tajné policie proti pracujícím [Petrescu 2004: 151].  

 V prosinci 1989 představoval rumunský režim poslední východoevropský 

systém v němž nedošlo k žádným pokusům, o byť i nepatrné reformní změny oproti 

stavu na začátku osmdesátých let. Moc pevně držel Ceauşescu a nehodlal se jí vzdát. 

Ostatně na XIX. sjezdu Rumunské komunistické strany konaném v listopadu 1989 byl 

opětovně zvolen do čela strany [Bideleux, Jeffries 2007: 142]. Občané Rumunska však 

díky zahraničním médiím zaznamenali zásadní politické přeměny, k nimž začalo 

docházet v ostatních nedemokratických státech120.  

 Změny tak byly nevyhnutelné a sled událostí nabral následně velmi rychlý spád. 

Rozbušku pro jejich odstartování znamenalo dění kolem protestantského faráře 

maďarské národnosti Lászlo Tökése, který působil v Temešváru. L. Tökés představoval 

opozičního aktivistu, který otevřeně vystupoval proti režimu121.  Z těchto důvodů jej 

tajná policie 15. prosince 1989 donutila opustit farnost v níž působil s cílem přestěhovat 

jej na venkov, kde by neměl takový dopad a izolovat jej. Nicméně Tökés se nechtěl 

rozhodnutí podvolit a na jeho obranu se přidali příznivci, jak Maďaři, tak Rumuni, 

Němci, či Srbové. Jejich řady se postupně rozšířily, až dosáhly masové velikosti a 

protesty zachvátily celé město. Na jejich potlačení bylo 17. prosince nasazeno vojsko, 

které je s použitím ostrých nábojů a střelby do davu krvavě potlačilo, takže mezi 

protestujícími byly i oběti na životech. 

 Informace o incidentu se však ihned roznesly za hranice města a protesty proti 

režimu se pak velmi rychle rozšířily i do dalších rumunských měst a masově se tak 

zapojili i etničtí Rumuni [Cernicova-Buca 1998: 112]. Ceauşescu se situaci pokusil 

zachránit svoláním masové demonstrace na svou podporu, uskutečněné 21. prosince 

                                                           
120 Tranzitivní procesy již dříve začaly v Polsku, Maďarsku, NDR, Československu, ale i v sousedním 
Bulharsku.  
121  L. Tökés od roku 1986 vystupoval na obranu maďarských práv v oblasti vzdělávání a od roku 1988 
protestoval proti programu na modernizaci venkova [Bideleux, Jeffries 2007: 142]. 
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1989 na náměstí v Bukurešti a živě přenášené televizí. Tato původně prorežimní 

demonstrace, k níž Ceauşescu z balkonu promlouval, se však spontánně změnila na 

manifestaci protirežimní. Ceauşescova pozice a dosavadní autorita byla otřesena. 

Situace se opakovala i další den, kdy při proslovu z balkónu budovy ústředního 

výboru strany musel Ceauşescu s manželkou před rozvášněným davem, který nakonec 

zaútočil na budovu, utéct za pomoci helikoptéry. Po jeho útěku se vlády kvůli uklidnění 

situace dočasně chopila Fronta národní spásy (FNS). Armáda se přidala na stranu 

protestujících, takže byli oba manželé zatčení a od 23. prosince 1989 drženi v zajetí na 

neznámém místě. Velice rychle pak následoval velmi nestandardní soudní proces, jehož 

výsledek představoval trest smrti. K vykonání trestu došlo vzápětí a N. Ceausescu tak 

byl spolu s manželkou Elenou 25. prosince zastřelen popravčí četou. Členové FNS 

obhajovali proces a jeho výsledek nezbytným pro ukončení bojů [Linz, Stepan 1996: 

204]. Celý proces, včetně popravy, dokumentovaly televizní kamery, takže nikdo 

nepochyboval o převratných politických změnách. 

Vláda Fronty národní spásy, neboli Rada FNS, se skládala z 39 členů, většinou 

bývalých komunistů, dále pak protirežimně naladěných intelektuálů, armádních činitelů 

a také studentů [Szajkowski 1991b: 220]. Do jejího čela se postavil Ion Iliescu, bývalý 

prominentní straník, později sesazený kvůli Ceausescově kritice, a FNS ihned po 

sestavení vyhlásila politický program122. Ten byl také součástí programového dekretu 

z 27. prosince, jímž došlo ke zrušení většiny článků ústavy z roku 1965 a  rozpuštění 

všech silových nástrojů předchozího režimu.  

Rada FNS postupně rozšiřovala svoje řady až na 145 členů. Mimo jinými mezi 

její členy patřili i L. Tókés, nebo významní disidenti jako Doina Cornea. Nicméně 

hlavní slovo a směřování Fronty národní spásy určoval I. Iliescu, jakožto nový prezident 

země a dále Petre Roman z pozice předsedy vlády [Bideleux, Jeffries 2007: 142].   

 Rumunská komunistická strana byla zrušena v lednu 1990, nicméně FNS na ni 

v lecčems navazovala, ať už šlo o kontinuitu v členské základně a organizační struktuře, 

nebo návaznost v používání podobných praktik při omezování odpůrců a samotném 

vládnutí. FNS se definovala jakožto mimostranické uskupení s jasným cílem účastnit se 

parlamentních voleb [Linz, Stepan 1996: 205]. Iliescu chtěl z FNS udělat zastřešující 

                                                           
122 Deset bodů programu FNS počítalo se ,,zavedením demokratické, pluralistické formy vlády, zrušení 
vedoucí úlohy jediné strany, konání svobodný voleb, oddělení mocí, omezení dosahu centrálně plánované 
ekonomiky, přeměnu zemědělství, přeměnu školství, dodržování práv a svobod etnických minorit a 
garantování rovnosti těchto minorit s ostatními Rumuny, přeměnu trhu a provádění zahraniční politiky 
v zájmu lidí” [Szajkowski 1991b: 220].   
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hnutí. Postupně se však začala formovat i opoziční uskupení, jejichž záměrem byla 

taktéž účast ve volbách a snaha vymezit se proti politice FNS a představitelům 

podílejících se na předchozím režimu. 

Mezi opozici patřily jednak obnovené politické strany, které v Rumunsku 

působily už v předválečném období a pak také nově vzniklé subjekty. K obnoveným 

politickým stranám náleželi Národní liberálové, Národní rolnická strana a 

Sociálnědemokratická strana. Nově založenou politickou stranu, kromě jiných, 

představoval Maďarský demokratický svaz v Rumunsku (MDSR), zformovaný 25. 

prosince 1989. 

Oznámení o participaci FNS v nadcházejících volbách však vedlo k vyostření 

nálad ve společnosti, protože do ulic vyrazili jak odpůrci FNS a starých struktur, spojení 

okolo opozičních stran a studentských spolků, tak jejich zastánci, kteří se vzájemně 

střetli v pouličních šarvátkách. Stalo se tak po Iliescově televizní výzvě v níž požádal 

horníky a dělníky, aby přijeli do Bukurešti bránit vládu FNS proti oponentům, načež 

došlo k násilnému potlačení účastníků nenásilných protestů opozice a také vyplenění 

jejich kanceláří [Bideleux, Jeffries 2007: 145]. 

Na základě tohoto konfliktu nakonec došlo k určitým ústupkům ze strany FNS a 

většímu zapojení opozice do formování návrhů probíhajících změn. Rada FNS byla 

reorganizována123 na Prozatímní radu národní jednoty a termín voleb se posunul 

z původně avizovaného konce dubna, na konec května 1990.  Obměněný řídící orgán 

pak zformuloval volební legislativu pro parlamentní a prezidentské volby. 

Dekret upravující volební zákonodárství byl schválen 14. března 1990 a určil, že 

do schválení ústavy náleží legislativní moc bikamerálnímu parlamentu, složenému 

z Poslanecké sněmovny s 387 členy a Senátu se 119 senátory a že země bude rozdělena 

na 41 volebních okrsků a účelem tohoto prozatímního parlamentu je přijetí ústavy, které 

má proběhnout do 18 měsíců od jeho zvolení a že po roce platnosti ústavy proběhnou 

nové volby [Szajkowski 1991b: 223]. Dekret se vyjadřoval i k zastoupení menšin 

v novém parlamentu124. 

V této době posilovala opozice, která přijala Temešvárskou výzvu, v níž 

liberální opozičníci kritizovali rostoucí sílu a vliv osob spojených s bývalým režimem 

                                                           
123 3 zástupce měla v radě každá z registrovaných politických stran, ti tak tvořili polovinu ze 180 členů 
rady.  
124 Dekret totiž zaručoval jedno křeslo v Poslanecké sněmovně všem organizacím zastupujícím 
národnostní menšiny zaregistrovaným před přijetím zákona, pokud nezískali dostatečný počet hlasů pro 
jeho získání [Szajkowski 1991b: 223].  
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[Linz, Stepan 1996: 206]. Na výzvě se výrazně podílela i maďarská menšina, která tak 

chtěla dát najevo svou loajalitu k Rumunsku a demokratizačním změnám. V době přijetí 

dekretu se však plně projevila polarizace společnosti a celkově stále napjatá atmosféra. 

Ve městě Targu Mures se totiž krvavě střetli pokojně slavící Maďaři s xenofobně 

naladěnými a ozbrojenými Rumuny z nově vznikajících nacionalistických organizací125.  

Polarizace a napětí ve společnosti měly vliv i na předvolební kampaň.  FNS 

zneužívala svého výsadního postavení a přístupu do médii, takže znemožňovala agitaci 

opozičních skupin a tedy přístup k potenciálním voličům a poznamenala tak jejich 

volební výsledek. Opoziční kandidáti se také nevyhnuli zastrašování a fyzickému 

napadání. 

Výsledek prvních svobodných voleb napověděl, kdo bude mít nadále největší 

vliv na dění v zemi a řízení probíhajících změn. Volby se konaly 20. května 1990 a 

drtivě v nich zvítězila Fronta národní spásy. Opozice se nedokázala dostatečně 

zformovat a sjednotit, takže její výsledek byl tristní. Vzhledem k neexistenci uzavírací 

klauzule se do Poslanecké sněmovny dostali zástupci patnácti subjektů.  

FNS získala 66,3 % hlasů, které přeměnila na 263 mandátů, takže ostatní strany 

zvolilo 34 % voličů, kteří se dostavili k volebním urnám. S velkým odstupem za FNS, 

skončil jako druhý Maďarský demokratický svaz v Rumunsku se 7 % a 29 křesly, který 

se tak stal nejsilnější opoziční stranou, následovaný Národní liberální stranou se 

stejným počtem mandátů126 [Bideleux, Jeffries 2007: 146]. Obdobným výsledkem 

skončily i senátní volby127. S parlamentními volbami proběhly zároveň i prezidentské, 

jejichž výsledek odpovídal těm parlamentním, když byl do čela státu zvolen I. Iliescu  a 

opozice nedokázala vybrat jednoho silného kandidáta128. 

Výsledky parlamentních a prezidentských voleb jasně ukázaly, že společnost 

není příliš nakloněna změnám, které nabízela opozice, takže převládaly možné obavy. 

Navíc vliv FNS byl stále velmi velký a velmi nízká viditelnost opozice, způsobená 

restrikcemi ze strany dominantního subjektu, také nepochybně značně ovlivnila 

                                                           
125 Výsledkem střetu bylo několik mrtvých, mnoho zraněných a také poškozená reputace země 
v zahraničí. 
126 Dále následovalo Rumunské ekologické hnutí (12) a 2,6 %, Národní rolnická strana (12) a 2,6 %, 
Rumunská sjednocená aliance (9) a 2,1 %, Agrární demokratická strana (9) a 1,8 %, Rumunská 
ekologická strana (8) a 1,7 %, Rumunská socialistická strana (5) a 1, 7 % [Szajkowski 1991b: 224]. 
127 Výsledky senátních voleb: FNS 67 % (92), MDSR 7,2 % (12), NLS 7,1 % (9), Národní rolnická strana 
2,5 % (1), Rumunské ekologické hnutí 2,15 (2), Rumunská sjednocená aliance 2,45 % (1), Rumunská 
ekologická strana 1,4 % (1) [Szajkowski 1991b: 224]. 
128 I. Iliescu získal 85 % hlasů, zatímco opoziční R. Campeanu 10 % a I. Ratiu 4 % [Szajkowski 1991b: 
224]. 
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hlasování občanů, když kandidující subjekty neměly rovné podmínky. FNS díky 

volbám upevnila svou pozici a legitimizovala svoji existenci.  

Po volbách propukly nové nenásilné protesty opozice, která kritizovala jejich 

výsledky a Iliescu do Bukurešti znovu v polovině června povolal horníky a dělníky na 

záchranu autorit, takže ti znovu brutálně zaútočili na centrum opozice ve stanovém 

městečku na Univerzitním náměstí a vyplenili kanceláře opozičních stran a nezávislých 

médii a následkem jejich zásahu zemřelo šest lidí a několik stovek jich bylo zraněno 

[Szajkowski 1991b: 225]. Tyto události opět velmi negativně ovlivnily zahraniční 

mínění a ukázaly, že se rumunská tranzice od ostatních zásadné liší přítomností násilí.  

Nová vláda se pustila do provádění reforem především v ekonomické oblasti, 

čímž došlo k uvolnění a postupné liberalizaci trhu, což s sebou přineslo řadu problémů, 

včetně nezaměstnanosti, takže vypukly další násilné nepokoje. Jejich následkem došlo 

k výměně P. Romana v čele vlády a jeho nahrazením T. Stojanem a vytvoření koaliční 

vlády v říjnu 1991 [Bideleux, Jeffries 2007: 150]. Parlament se pak pustil do 

vypracování nové ústavy, tak jak mu to ukládal zákon. 

Parlament schválil ústavu v listopadu 1991 a následně byla její platnost 

potvrzena v referendu, když s jejím přijetím souhlasilo 77 % voličů [Rosůlek 2004: 

299]. Ústava nastavila nová pravidla pro fungování politického systému. Rumunsko se 

stalo poloprezidentským systémem, v němž legislativní moc náležela parlamentu se 

symetrickým bikameralismem, ústava také zaručovala ochranu lidských práv a práv 

menšin [Linz, Stepan 1996: 209].    

Rozkol mezi Iliescem a Romanem potom vedl ke štěpení FSN z níž se oddělila 

Demokratická fronta národní spásy (DFNS), vedená Iliescem, zatímco v čele FSN stál 

Roman. V roce 1992 se uskutečnilo spojení opozičních uskupení a vytvoření 

Demokratické konvence Rumunska (DK). 

Následné volby v září 1992 znamenaly v podstatě obdobu výsledků prvních 

voleb s rozdílem, že elektorát v předchozích volbách jednotné FSN se rozdělil mezi ní a 

DFNS, zároveň posílila opozice, ale silnou pozici stran spojených s předešlým režimem 

nedokázala zatím výrazněji ohrozit. Prezidentské volby také znovu vyhrál Iliescu, když 

porazil opozičního kandidáta.  

Obrat situace znamenaly volby z roku 1996. Poprvé totiž zvítězila dosavadní 

opozice a mohlo tak dojít k první alternaci moci, protože dosud vládnoucí představitelé, 

personálně a organizačně navazující na předchozí režim se museli smířit s porážkou a 
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přijmout roli opozice. Tuto chvíli tak můžeme označit za moment, kdy začala 

demokratická konsolidace. 

3.2.1 Hodnocení tranzice 
 Rumunská tranzice se v porovnání s ostatními přechody k demokracii, jenž 

proběhly v dalších zemích střední a východní Evropy, výrazně vymyká. Jednu z příčin 

nalezneme v samotném nedemokratickém režimu, který se poměrně lišil od zbylých 

komunistických systémů, v nichž měla hlavní roli strana, nikoliv jeden člověk, jako 

tomu bylo v případě Rumunska. Stejně tak možnosti pro vznik opozice limitovala 

značná míra uzavřenosti a rigidita systému, v němž neproběhly žádné reformy. 

 Přechod k demokracii tak řídili lidé spojení s předešlým režimem, kteří využili 

situace a reagovali na protesty a nevoli občanů proti Ceauşecovi a celému systému. Aby 

změna v čele státu mohla začít bylo však nezbytné odstranit Ceuseşca a alespoň 

částečně tak veřejnosti ukázat snahu po zpřetrhání pout na předchozí režim. Nicméně 

představitelé zosobňující vazby s komunistickým Rumunskem nechtěli dopustit, aby 

nad situací získala kontrolu opozice a tak všemi dostupnými prostředky bránili v jejím 

zapojení do procesu. Svou pozici prakticky monopolizovali. 

 Rumunská tranzice je tak charakteristická vysokou mírou násilností a brutálního 

chování, které do demokratického systému nepatří. Násilnosti proběhly v několika 

vlnách a celkově zemřelo 1033 lidí a 2383 utrpělo zranění129 [Bideleux, Jeffries 2007: 

143]. Ostatně už poprava Ceauşesca a jeho manželky znamenala velmi nestandardní 

záležitost. Do událostí také výrazně zasáhly masové protesty, jak příznivců a zastánců 

rychlých změn, tak jejich odpůrců. K demonstracím docházelo od samého počátku 

procesu a vedly i k jeho odstartování. Vysoká participace občanů v protestech pak 

provázela politické změny po celou dobu.  Nicméně protestující veřejnost hájící zájmy 

opozice byla příliš slabá, než aby dokázala do čela změn v počátcích prosadit její 

zástupce a odstavit tak zkompromitované vůdce. 

 Kromě přítomnosti značného násilí je také případ rumunského přechodu zvláštní 

tím, že tranzice začala nejpozději a trvala nejdéle, pokud jako kritérium zvolíme 

moment, kdy se opozice chopila vlády. 

 Charakteristické znaky rumunského přechodu k demokracii jej pomáhají přiřadit 

ke konkrétnímu typu tranzice v rámci typologií jednotlivých politologů. Rozsáhlé 

zapojení mas, která tak představovaly hlavního aktéra a výskyt násilí a tedy použití 

                                                           
129 Mezi mrtvé a zraněné patřili jak obyčejní občané, tak příslušníci ozbrojených složek. 
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strategie síly, tak podle typologie T. L. Karlové a P. C. Schmittera znamená, že má 

nejblíže k revoluci, kam autoři Rumunsko řadí [Karl, Schmitter 1991: 277]. V případě 

typologie S. P. Huntingtona pak rumunský přechod k demokracii spadá do přechodu 

výměnou [Huntington 2008: 140-147], protože starý režim byl svržen. Nicméně, 

částečně v rozporu s Huntingtonovým zařazením Rumunska působí fakt, že se po 

svržení starého systému nedostaly k moci opoziční síly, ale především lidé silně spojení 

s předešlým systémem, kteří posléze řídili celý proces, čímž by se blížil kategorii 

přechodu přerodem.   

3.2.2 Role menšin 
Vliv menšin na tranzitivní proces v Rumunsku a jejich zapojení do radikálních 

změn je zřejmý. Podnět pro odstartování pádu režimu znamenaly události v Temešváru 

s výrazným podílem maďarské obyvatelstva. Navíc kněz L. Tókés byl také Maďar. Na 

jeho obranu se kromě Maďarů postavili i Němci, Srbové a dokonce i Rumuni. 

Zprvu fungující spolupráce na odinstalování nedemokratického systému mezi 

jednotlivými etniky skrz společnou účast na masových demonstracích a také potvrzení a 

shoda na důležitosti národnostních menšin při procesu, pronesená hlavními představiteli 

Fronty národní spásy130 však poměrně rychle vzala za své. 

Obrat  zpočátku mírového a kooperujícího  přístupu jednotlivých skupin 

rumunských občanů způsobily rostoucí nacionalistické a xenofobní nálady, částečně 

způsobené historickými křivdami a také stále zakořeněnou rétorikou Ceauşescova 

režimu. Změnu signalizovaly už březnové krvavé střety mezi rumunskými nacionalisty 

a Maďary v Targu Mures. Výrazný podíl  na vzrůstajících nacionalistických náladách 

pak měli noví představitelé státu v čele s prezidentem I. Iliescem, kteří svými výroky 

tuto napjatou atmosféru podporovali a velmi rychle tak změnili původně zastávané 

umírněné postoje. Vznikala taká mnohá nacionalistická uskupení. 

Menšiny tak zásadně ovlivnily počátek zhroucení režimu, ale v pozdějších fázích 

ztratily vliv, když nad situací získali kontrolu Rumuni. Témata spojená s národnostními 

menšinami však okrajově rezonovala po celou dobu procesu. 

                                                           
130 FSN tuto zásluhu uznala prohlášením ze začátku ledna 1990, v němž uvedla, že ,,Revoluce 
v Rumunsku, historický akt všech obyvatel a tedy celého rumunského národa a národnostních minorit, 
dokládá jednotu a solidaritu všech vlastenců, kteří si přejí svobodu a demokracii…Fronta národní spásy 
vážně prohlašuje, že musí dosáhnout a garantovat individuální a kolektivní práva a svobody všech 
národnostních menšin [Bideleux, Jeffries 2007: 144].  
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3.3 Politické strany národnostních menšin 
S tranzitivními procesy také souvisí vznik politických stran. Ten byl umožněn 

prakticky hned v počátcích přeměny nedemokratického systému v režim demokratický. 

Změna souvisela se zrušením vedoucí úlohy jedné strany na konci prosince 1989. O 

participaci na zapojení do stranického systému projevily zájem i početné národnostní 

menšiny. Začaly tak vznikat jak jejich politické strany tak i kulturní spolky. O svou 

reprezentaci  měli zájem Maďaři. Němci, Romové, Turci, či Řekové. 

Relevantní je však především Maďarský demokratický svaz v Rumunsku, 

protože dosahuje úspěchu na celostátní úrovni. Ostatní politické strany národnostních 

menšin nemají dostatečně silný elektorát, což je dáno výrazně nižším počtem 

příslušníků všech národnostních menšin kromě maďarské131. Nicméně i ostatní menšiny 

mají z ústavy zaručen jeden poslanecký mandát bez ohledu na dostatečný zisk hlasů 

nezbytných pro překonání uzavírací klauzule.  

Těchto mandátů je 18 a náleží Sdružení slovanských Makedonců v Rumunsku, 

Italské komunitě v Rumunsku, Společenství lipovanských Rusů v Rumunsku, Federaci 

židovských obcí v Rumunsku, Demokratickému fóru Němců v Rumunsku, Albánské 

lize v Rumunsku, Romské straně, Svazu Arménů v Rumunsku, Svazu Bulharů 

v Rumunsku, Svazu Chorvatů v Rumunsku, Kulturnímu svazu Rusínů v Rumunsku, 

Demokratickému svazu Slováků a Čechů v Rumunsku, Tureckému demokratickému 

svazu v Rumunsku, Demokratickému svazu turkomuslimských Tatarů v Rumunsku, 

Helénskému svazu v Rumunsku, Svazu poláků v Rumunsku, Svazu Srbů v Rumunsku a 

Svazu Ukrajinců v Rumunsku  [Fiala 2002: 324-325].   

Maďarský demokratický svaz v Rumunsku (Uniunea Democată Maghiăra din 

Romănia/Romániai Magyar Demokrata Szövetség) vznikl už 25. prosince 1989, aby 

sloužil k obhajobě a artikulaci zájmů početné maďarské menšiny V Rumunsku132. 

Oficiální registrace strany a tedy uznání její legální existence proběhlo 26. ledna 1990. 

Na vzniku strany se kromě jiných podíleli Géza Dömös133, Lászlo Tıkés134, či Károly 

Király.  

Už od počátku existence MDSR se nejednalo o klasickou politickou stranu, ale o 

zastřešující organizaci složenou z mnoha platforem s různým zaměřením. Těchto stran, 

                                                           
131 V roce 2002 tvořili Maďaři s 1 431 807 příslušníky 6,6 % obyvatel Rumunska. 
132 Od počátku se strana ve svých dokumentech definovala jako ,,organizace pro minoritní reprezentaci a 
ochranu společných zájmů Maďarů v Rumunsku [Bakk 1998: 4]. 
133 Géza Domokos byl zvolen prezidentem strany. 
134 Lászlo Tıkés se stal čestným předsedou strany. 
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uskupení a asociací je 16135 a všechny mají nezávislý status, což znamená, že i v rámci 

MDSR mohou působit jako autonomní jednotky [Bugajski 2001: 865]. V praxi je ve 

straně přítomný radikální a umírněný proud. Jejich dominance se proměňuje se 

zvyšujícím se vlivem a následným oslabováním pozice lidí spjatých s těmito proudy136. 

Převaha konkrétního proudu má potom vliv na konkrétní politiku strany a její působení 

na politické scéně. Za dobu fungování strany se v jejím čele vystřídali dva předsedové. 

Do roku 1993 tuto funkci zastával Géza Dömös, kterého nahradil Béla Markó. Béla 

Markó post obhájil i v následujících letech a zůstal tak předsedou strany až do 

současnosti. 

Co se programatiky týče, v začátcích si strana vytkla za cíl vytvoření 

demokratického Rumunska, kde si budou všichni občané rovni bez ohledu na jejich 

odlišnosti, zároveň deklaruje respekt k teritoriální integritě a suverenitě Rumunska a 

klade důraz na toleranci, z konkrétních cílů pak prosazovala rozvoj kulturní oblasti a 

vzdělávání a záruku výuky v minoritních jazycích na všech úrovních, obnovení 

nezávislé Maďarské univerzity ve městě Kluž, zavedení závazné dvojjazyčnosti 

v Transylvánii, včetně úředního a soudního jednání v rumunštině a maďarštině, 

vytvoření Ministerstva národností [Szajkowski 1991b: 234]. S postupem času, 

postupující konsolidací a pokroku při naplňování některých programových bodů došlo k 

částečným změnám v cílech strany. 

V novém století před vstupem Rumunska do EU tak strana prosazovala uznání 

národnostních menšin jakožto součásti státu v rámci ústavního principu rovnosti a 

nediskriminace, rozvoj společenských podmínek bez ohledu na etnickou příslušnost, 

konsolidaci právního řádu na základě oddělení moci, prostřednictvím posílení 

samosprávy a devoluce zvýšit nezávislost místní správy, posílení funkčnosti tržního 

hospodářství, navrácení nelegálně zabaveného majetku církví a obcí, kodifikovat 

zákonný status minorit na základě pozitivních evropských principů, včetně zavedení 

různých forem autonomie a připravit občany Rumunska na vstup do EU137. 

Členská základna strany je poměrně rozsáhlá. Vždyť v roce 1991 registroval 

MDSR 533 000 členů [Bugajski 2001: 867]. Elektorát strany je stabilní, protože jsou 

její voliči disciplinovaní, takže uskupení pravidelně dosahuje podobných volebních 

                                                           
135 K těmto uskupením patří Maďarská křesťansko-demokratická stran Rumunska, Maďarská 
malorolnická strana v Rumunsku, Maďarská nezávislá strana v Rumunsku, Asociace maďarských 
pracujících v Rumunsku, Unie maďarské demokratické mládeže. 
136 Představitelem umírněného proudu byl G. Demos, zatímco L. Tıkés patřil k radikálnímu. 
137 Zdroj:  http://www.rmdsz.ro/aboutus.php. 
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zisků. Voliči se etablují především z řad rumunských Maďarů, takže strana získává 

podporu v lokalitách, kde jsou výrazněji přítomni. Zde rovněž její zástupci dosahují na 

posty v místní samosprávě, takže členové strany stojí v čele měst a obcí.  

Zástupci Maďarského demokratického svazu v Rumunsku se tak již od prvních 

voleb úspěšně dostávají do parlamentu, a to jak do Poslanecké sněmovny, tak i do 

Senátu, když se zisk strany pohybuje okolo sedmi procent hlasů a strana se také stala 

součástí vládní koalice138. Strana tak vždy dokázala překonat 3 % a později 5 % 

uzavírací klauzuli. Navíc pravidelně staví své kandidáty do volební soutěže o 

prezidentský post. MDSR je tak nedílnou součástí rumunského stranického systému po 

celou dobu jeho existence139. Maďarský demokratický svaz patří k umírněným 

politickým stranám, i když ve srovnání s obdobnou stranou bulharských Turků HPS 

přece jen odvážnějším a ambicióznějším kvůli občasnému prosazování územní 

autonomie. Strana má také koaliční potenciál, jehož dokázala využít.  

3.4 Participace  menšin v legislativ ě a exekutiv ě 
v konsolida ční fázi 

 Maďarský demokratický svaz v Rumunsku začal být aktivní ihned po svém 

založení, kdy budoval organizační strukturu a stranický program vhodný pro hájení 

zájmů maďarské menšiny. Strana také okamžitě deklarovala spolupráci 

s Frontou národní spásy [Bakk 1998: 4], což vyjadřovalo snahu o loajalitu 

k rumunskému státu a nově utvářenému demokratickému systému. MDSR se také 

pokoušel o spolupráci s dalšími opozičními stranami. 

Svaz chtěl uspět v následujících volbách do prozatímního ústavodárného 

shromáždění. Tento záměr se vydařil, protože se MDSR stal druhou nejsilnější stranou a 

zároveň nejsilnější opoziční silou. Toto výhodné postavení však snižovala skutečnost, 

že vítězná FNS získala dvou třetinovou většinu. I tak představoval zisk 7,2 % hlasů a 29 

mandátů solidní výsledek. Účast ve volbách a druhý nejlepší výsledek znamenaly pro 

svaz potvrzení jeho legitimity v zastupování zájmů maďarské menšiny v Rumunsku a 

také signál pro ostatní politické strany. Nicméně pozici strany a její působení limitovala 

přítomnost nacionalistických hnutí v parlamentu, které těžily z neexistence uzavírací 

klauzule. 

                                                           
138 O působení strany v exekutivě, volebních výsledcích viz podkapitola Participace menšin v legislativě a 
exekutivě v konsolidační fázi. 
139 Ostatně MDSR je nejdéle působící stranou v rumunském parlamentu. 
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Hlavní cíl prozatímního parlamentu představovalo vypracování a schválení nové 

ústavy. Kromě něj se strana především zabývala otázkami školství. Pro ústavu nakonec 

její poslanci a senátoři nehlasovali. Naopak zvedli ruku proti přijetí konstituce140 

[Atanasova 2004: 393]. 

 

Tabulka 2:Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Rumunsku po roce 1989 

Volby 

 

1990 

% hlasů/ 

mandáty 

1992 1996 2000 2004 

Volební 

účast 
86 % 74 % 76 % 65 % 58,5 % 

DK - 20 (82) 30,7 (122)  - 

RSSD - - 23 (91) 36,6 (155) 
36,8* 

(132) 

SDSR - - 13,1 (53) - - 

MDSR 7,2 (29) 7,5 (27) 6,7 (25) 6,8 (27) 6,2 (22) 

SVR  3,9 (16) 4,5 (19) 19,5 (84) 13 (48) 

SRNJ 2,1 (9) 7,7 (30) 4,2 (18)   

FNS 66,3 (263) 10,2 (43) - - - 

DFNS  27,7 (117) - - - 

NLS 6,4 (29) - - 6,9 (30) - 

DSR - - - 7 (31) - 

PS - - - - 31,5 (112) 

Minority (11) (13) (15) (18) (18) 

Ostatní (55) - - - - 

Zdroj: Maršák 2006: 201-204, Rosůlek 2004: 322, Bideleux, Jeffries 2007: 146-175; *Strana 
byla součástí předvolební koalice; DFNS – Demokratická fronta národní spásy, DK – Demokratická 
konvence, DSR – Demokratická strana, FNS – Fronta národní spásy, MDSR – Maďarský demokratický 
svaz v Rumunsku, NLS – Národní liberální strana, PS – Právo a spravedlnost, RSSD – Rumunská strana 
sociální demokracie, SDSR – Sociálně demokratický svaz, SRNJ – Strana rumunské národní jednoty, 
SVR – Strana velkého Rumunska. 

 
Snaha o spolupráci a sjednocení opozičních skupin vůči dominantnímu FNS 

vyvrcholila před místními volbami konanými v březnu 1992, kdy MDSR kandidoval po 

                                                           
140 O důvodech proč MDSR nepodpořil ústavu a sporných pasážích pojednáváme v podkapitole 
Konsolidační fáze a postavení menšin, jejich ochrana, práva a vliv EU. 
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boku Demokratické konvence a opozice slavila úspěch141. V následujících 

parlamentních volbách však svaz kandidoval samostatně142, ale podporoval 

prezidentského kandidáta Demokratické konvence E. Constantinesca [Bugajski 2001: 

867]. V parlamentních volbách 1992, které se konaly do Poslanecké sněmovny a Senátu 

s plným funkčním obdobím,143 zvítězila Demokratická fronta národní spásy, která 

utvořila jednobarevnou menšinovou vládu s podporou nacionalistických uskupení144.  

MDSR získal 7,5 % hlasů, které proměnil v 27 poslaneckých mandátů, takže 

ztratil pozici nejdůležitější opoziční strany, stejně jako postavení druhé nejvýznamnější 

strany. Dominance postkomunistických a nacionalistických stran v parlamentu velmi 

omezovala možnost výrazněji ovlivnit podobu projednávané legislativy, která měla 

dopad na postavení menšin. 

V MDSR postupně získávali převahu zastánci radikálnějšího proudu při 

prosazování politiky uskupení. V požadavcích strany se tak začaly objevovat snahy o 

získání územní autonomie, respektive místní a regionální samosprávy a také statusu 

spolu-národa pro příslušníky maďarského etnika [Johnson 2002: 18]. S tímto se však 

nedokázaly smířit a akceptovat jej ostatní politické strany včetně opozičních, 

začleněných do Demokratické konvence, které toto úsilí vnímaly jako protiústavní a 

v roce 1995 tak došlo k definitivnímu zpřetrhání vazeb mezi Maďarským 

demokratickým svazem v Rumunsku a Demokratickou konvencí [Mihailescu 2005: 49]. 

Jak však ukázaly následující volby, nebyl to rozchod definitivní. 

Při parlamentních volbách konaných roku 1996 došlo totiž na rumunské 

politické scéně k zásadnímu obratu, neboť poprvé zvítězila opozice. Prvenství patřilo 

konkrétně Demokratické konvenci, když s velkým náskokem zvítězila před Rumunskou 

stranou sociální demokracie.145 MDSR skončil s 6,6 % hlasů a 25 mandáty na čtvrtém 

místě.  

Jelikož Demokratická konvence získala 30 % hlasů a 122 mandátů, potřebovala 

pro vytvoření většinové vlády koaliční partnery. Nakonec tak vznikla většinová 

trojbarevná146 koaliční vláda složená z Demokratické konvence, Sociálně 

                                                           
141  MDSR získal 161 starostenských postů, 2 681 místních zastupitelů a 151 krajských zastupitelů 
[Atanasova 2004: 399]. 
142 Někteří členové Demokratické konvence si spolupráci s MDSR nepřáli (např. Liberálové).  
143 Změnu oproti prvním volbám znamenalo zavedení 3 % uzavírací klauzule a také snížení počtu 
poslanců na 328 s doplňkovými mandáty pro národnostní menšiny a senátorů na 119. 
144 S těmi pak vytvořila v roce 1995 předvolební alianci. 
145 Na Rumunskou stranu sociální demokracie se přejmenovala Demokratická fronta národní spásy.  
146  Prakticky však měla tato vláda 5 členů, protože v Demokratické konvenci dominovaly tři uskupení -
 Národní liberální strana, Národní rolnická strana a Rumunská sociálně demokratická strana.  
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demokratického svazu a Maďarského demokratického svazu v Rumunsku v jejímž čele 

stanul Victor Ciorbea147. Hlavní důvod pro členství MDSR ve vládní koalici 

představovaly předcházející prezidentské volby v nichž strana podporovala kandidáta 

Demokratické konvence, který zvítězil, navíc participace MDSR mohla zlepšit obraz 

země v zahraničí důležitý kvůli snadnějšímu začlenění do euroatlantických struktur 

[Szász 2003: 104]. MDSR pak do vládní koalice vstoupil kvůli daleko lepší možnosti 

prosazovat svoje požadavky týkající se menšinových práv. Složení této vlády tak bylo 

přelomové, neboť začlenění strany zastupující národnostní menšiny ji umožnilo ukázat 

schopnost podílet se na správě státu a spolupracovat s ostatními stranami148. Pojítko 

vládní koalice představovala snaha participujících členů zbavit zemi dosavadní 

izolovanosti, prostřednictvím zahraniční politiky se orientovat na spolupráci se 

Západem, úsilí o provedení ekonomických reforem a také vymezení se vůči dosavadním 

vládám FNS/DFNS.  

Vzhledem k vysokému počtu členů vládní koalice a jejich rozmanitosti se 

poměrně záhy začala projevovat heterogenita a nejednotnost v zásadních otázkách. 

Vláda tak čelila nejen opozičním tlakům, ale také vzájemnému soupeření mezi 

jednotlivými vládními stranami [Maršák 2006: 202]. Vládní koalici permanentně hrozil 

rozpad. Maďarský demokratický svaz v Rumunsku ve vládě obsadil dva ministerské 

posty. Ministrem turistiky se stal Akos Birtalan149, zatímco Gÿorgy Tokay150 se stal 

ministrem bez portfeje. Ministr bez portfeje měl na starosti otázku národnostních 

menšin včetně navrhování reforem a sledování mezinárodních i vnitrostátních textů 

týkajících se menšin [Roger 2003: 18]. 

Při vstupu do vlády si MDSR vytkl poměrně rozsáhlé cíle, kterých chtěl během 

funkčního období vlády dosáhnout, ale jejich následnou realizaci značně zkomplikovala 

neochota koaličních partnerů a jejich neshody a také fakt, že MDSR byl, počítáme-li 

Demokratickou konvenci za jednu stranu, nejmenším a tedy i nejslabším členem 

kabinetu a vzhledem k faktu, že se jednalo o velkou vládní koalici měla by i bez jeho 

poslanců a senátorů v obou komorách parlamentu nadpoloviční většinu. Problém také 

znamenala nedisciplinovanost vládních poslanců, když často hlasovali v nesouladu 

                                                           
147 V. Ciorbea byl po odchodu a následném návratu členů Sociálně demokratického svazu v dubnu 1998 
vystřídán Radu Vasilem, kterého v prosinci 1999 nahradil Mugur Isarescu.  
148  MDSR byl navíc ve vládě se Sociálně demokratickým svazem, který vedl bývalý premiér a 
postkomunista P. Roman. 
149 Ministrem byl do roku 1998, kdy strana místo tohoto ministerstva, které bylo později zrušeno, získala 
ministerstvo zdravotnictví a jeho ministrem se stal Hajdu Gabor. 
150 Ministerský post zastával G. Tokay do ledna 1999, kdy jej nahradil Péter Eckstein-Kovács. 
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s vládním rozhodnutím. Navíc ani MDSR nepůsobil vždy jednotně. Další komplikaci 

působila poměrně silná nacionalistická uskupení přítomná v parlamentu a také vzedmutí 

nacionalistických nálad při jakékoliv snaze o pokrok v ochraně menšinových práv a 

zlepšení postavení menšin v zemi. 

K hlavním opěrným bodům strany patřilo téma znovuotevření samostatné 

Bolyaiovy univerzity v Kluži, zákon o vzdělávání, dvojjazyčné nápisy v oblastech 

s větším výskytem národnostních menšin a navrácení nelegálně získaného církevního 

majetku.  

Pro velmi pomalé zavádění vytýčených cílů do praxe kvůli laxnímu přístupu 

koaličních partnerů, pohrozil MDSR v září 1998 vystoupením z vlády. Vláda těsně před 

vypršením ultimáta přišla s vlastním kompromisním řešením a místo zřízení čistě 

maďarské univerzity navrhla maďarsko-německou univerzitu [Chiribucă, Magyari 

2003: 87]. Strana se tak nakonec rozhodla svou výhrůžku pro možné poškození zájmů 

maďarské komunity v Rumunsku nerealizovat a zůstat ve vládním kabinetu pod 

podmínkou, že vláda přestane ignorovat propagandu proti Maďarům a že bude vyřešen 

problém s navrácením církevního majetku a zákon o vzdělávání [Kiss 1998].  

Během funkčního období vlád s účastí Maďarského demokratického svazu 

v Rumunsku se straně podle vlastních vyjádření před volbami 2000 podařilo, zvýšit 

autonomii místní správy, vytvořit instituce na podporu malých a středních 

podnikatelských subjektů, spustit regionální rozvojové programy, pokročit v navracení 

majetku, poskytnout vzdělávání na všech úrovních v minoritních jazycích a iniciovat 

nový systém právních předpisů pro regulaci menšinových práv, z těchto bodů tak 

vyplývá, že se MDSR zaměřil i na politická témata nesouvisející s menšinovou 

problematikou [Chiribucă, Magyari 2003: 79]. Účast MDSR ve vládě se také projevila 

zlepšením vztahů s Maďarskem. Strana však byla jen částečně úspěšná v prosazení 

dvojjazyčných nápisů, dokončena také nebyla restituce zabaveného majetku a k otevření 

pouze maďarské univerzity také nedošlo.  

I přes obtíže a nejednotnost vládní kolice zůstal MDSR jejím členem až do 

následujících parlamentních voleb v listopadu 2000. Nepočítáme-li ostatní strany 

národnostních menšin, skončil Maďarský demokratický svaz poslední, když jej volilo 

7,8 % voličů za jejichž hlasy obdržel 27 mandátů. Ve volbách přesvědčivě zvítězila 

Rumunská strana sociální demokracie151, výrazně pak posílili nacionalisté, kteří skončili 

                                                           
151 V prezidentských volbách konaných ve stejném termínu zvítězil i její kandidát a bývalý prezident I. 
Iliescu. 
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druzí152. Menšinovou vládu tedy sestavila vítězná a v předchozím funkčním období 

opoziční RSSD a jejím předsedou se stal Adrian Nastase. Vláda vznikla s podporou 

MDSR, který sice nevstoupil do jejich struktur jako řádný člen, ale podporoval ji 

v parlamentu, takže ji pomohl se získáním důvěry. 

Vzniku menšinové jednobarevné vlády předcházelo vytvoření dohody153 s roční 

platností mezi RSSD a MDSR a Národní liberální stranou154, kdy se výměnou za 

parlamentní podporu vláda zavázala schválit mimo jiné zákony posilující menšinová 

práva155 s cílem usnadnit a urychlit jednání o začlenění země do EU [Bideleux, Jeffries 

2007: 167]. V této oblasti tak došlo k výraznému pokroku. Vztah vlády a MDSR však 

narušilo v roce 2001 přijetí Zákona o statusu156 v Maďarsku, které vnímali představitelé 

státu jako útok na jeho suverenitu a opět došlo k vzedmutí nacionalistických nálad. 

Nicméně spolupráce pokračovala i nadále. 

Po následujících volbách 2004 v nichž MDSR získal 6,20 % hlasů a pouze 22 

mandátů a jednalo se tak o nejhorší výsledek strany za dobu její působnosti, se strana 

podruhé ocitla ve vládní koalici. Vítězem voleb se stala koalice Sociálně demokratické 

strany a Humanistické strany. Sestavení vlády však ovlivnily prezidentské volby a 

zvolení opozičního kandidáta157 [Maršák 2006: 204]. Vládu tak nakonec sestavila ve 

volbách druhá Pravda a spravedlnost s Humanistickou stranou a MDSR. Začlenění 

MDSR bylo výhodné i z hlediska blížícího se vstupu Rumunska do EU.  Většinová 

koaliční vláda s premiérem Calinem Popescu-Tariceanem se opírala také o hlasy 

zástupců národnostních menšin v Poslanecké sněmovně. 

MDSR obsadil ve vládním kabinetu dva ministerské posty. Vicepremiérem pro 

koordinaci kultury, školství a evropské integrace se stal předseda MDSR Béla Markó, 

ministrem komunikačních a informačních technologií pak Zsolt Nagy.  Strana získala i 

místa vládních zplnomocněnců pro veřejné stavební práce a územní rozvoj (László 

Borbély) a pro obchod (Iuliu Winkler).  

                                                           
152 Jednou z příčin úspěchu nacionalistů může být i účast MDSR ve vládě a tedy její zviditelnění a 
zvýšené nacionalistické a xenofobní tendence ve společnosti. 
153 Dohoda mezi stranami zmiňovala pět hlavních oblastí, mezi něž patřily ekonomické reformy, 
administrativní decentralizace, restituce majetku, ochrana národnostních menšin a regionální rozvoj 
[Szász 2003: 106]. 
154 NLS spolupráci v dubnu 2001 vypověděla. 
155 Jednalo se o zákony týkající se vzdělávání a dvojjazyčných názvů. Více viz podkapitola Konsolidační 
fáze a postavení menšin, jejich ochrana, práva a EU. 
156 Zákon o statusu přiznával určitá práva Maďarům žijícím v okolních zemích s výjimkou Rakouska. 
157 V prezidentských volbách totiž zvítězil kandidát Pravdy a spravedlnosti Traian Basescu, který tak 
porazil po prvním kole vedoucího A. Nastaseho navrženého za Sociálně demokratickou stranu. 
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Hlavní pojítko koaliční vlády představovala snaha o co nejhladší a nejrychlejší 

možné přijetí země do Evropské unie. Tento záměr se vydařil, když v dubnu 2005 

Rumunsko podepsalo smlouvu o přistoupení, aby se v roce 2007 stalo právoplatným 

členem této organizace, čímž bylo potvrzeno dokončení konsolidace demokracie a tedy 

i završení přechodu od nedemokratického systému k systému demokratickému, i když 

nedostatky stále existovaly.   

Maďarský demokratický svaz v Rumunsku se během postupujícího procesu stal 

nedílnou součástí rumunské politické scény a navíc se díky regulérnímu členství ve 

vládních koalicích v letech 1996 – 2000, 2004 - 2008 a parlamentní podporou vlády 

v období 2000 – 2004 uplatnil jakožto stabilní a nepostradatelný partner ostatních 

politických stran, který je schopen vystupovat v zájmu rumunského státu. Strana také 

dokázala velmi dobrou způsobilost spolupracovat jak se stranami umírněné pravice, tak 

se stranami levice, včetně postkomunistů, takže dokázala využít svého koaličního 

potenciálu vyplývajícího ze středového postavení. 

Pozitivní vliv na zakotvení na stabilním zakotvení strany v stranickém systému 

měl především volební systém. Od počátku byl zvolen proporční volební systém a to 

nezvykle do obou komor parlamentu. Poměrný sytém totiž prostřednictvím rozložení 

elektorátu jednotlivých politických stran od druhých svobodných voleb zapříčinil 

nemožnost sestavení většinové vlády pouze vítěznou stranou. Docházelo tak 

k sestavování vlád koaličních a menšinových, které tak pomáhaly tlumit případné 

konflikty skrz nezbytné kompromisy. 

V začátcích však znamenala nevýhodu volebního zákonodárství absence 

uzavírací klauzule, takže se do parlamentu dostalo mnoho nacionalistických uskupení, 

které otevřeně vystupovaly proti národnostním menšinám a jejich právům. Uzavírací 

klauzule se však postupně zvyšovala, avšak nacionalistická uskupení v parlamentu 

zůstala. Hlavní problém pro  MDSR a naplňování jeho politických cílů tak představoval 

nacionalismus a xenofobní výpady provázející působení strany po celou dobu její 

existence. K nacionalistické rétorice se nezřídka uchylovali i vedoucí představitelé státu.  

3.5 Konsolida ční fáze a postavení menšin, jejich ochrana, 
práva a vliv EU 

Změna politického systému z nedemokratického na demokratický ovlivnila i 

postavení národnostních menšin v Rumunsku. Jejich práva a ochrana se tak 

s pokračujícím procesem etablování demokracie oproti předchozímu období  v době 
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Ceauşescovy vlády zlepšovala, i když prosazování změn se neobešlo bez obtíží a 

některé záměry se nepodařilo naplnit. Na změnách v postavení menšin měly vliv jak 

vnitřní faktory, tak faktory vnější [Ram 2009: 186], spočívající v tlaku ze strany 

mezinárodních organizací v čele s Evropskou unií. Jednu věc také představovalo 

schválení změn a druhou pak jejich zavádění do praxe a následné fungování. 

Největší menšinu v zemi podle oficiálních údajů z roku 1992 stále představovali 

Maďaři, kteří tvořili 7,12 % obyvatelstva158 s 1 624 959 příslušníky a jejich počet se tak 

oproti posledním údajům z roku 1977 snížil o více jak sto tisíc, druhou nejpočetnější 

menšinu s 1,76 % v populaci a 401 087 členy Romové, jejichž počet se tak dvojnásobně 

zvýšil a až na třetí místo odsunuli příslušníky německé menšiny s 0,52 % a 119 462 

členy [Horváth]. 

O deset let později klesl podíl Maďarů s 1 434 377 členy na 6,6 % obyvatel 

Rumunska159, zatímco počet Romů se zvýšil na 2,5 % populace a 535 250 příslušníků, 

třetí nejpočetnější menšinou se nově stali Ukrajinci s 0,3 % podílem a 61 091 členy, 

takže Němci skončili čtvrtí s 60 088 lidmi a stejným podílem [Constantin 2004: 2]. 

Příčinu poklesu počtu rumunských Maďarů nalezneme především v průchodnosti hranic 

a tedy možnosti trvale přesídlit do jiné země.  

Přes prvotní společné nadšení a jednotu obyvatel země při úsilí o změnu režimu 

bez ohledu na etnickou příslušnost se však velmi brzy začaly objevovat a zesilovat 

nacionalistické tendence. Jejich prvním následkem byl incident z Targu Mures v březnu 

1990 během něhož při napadení maďarských oslav nacionalisty došlo podle oficiálních 

údajů k zabití tří lidí a zranění dalších 269 [Kiss 1998]. Rumunsko se tak stalo prvním 

postkomunistickým státem, v němž mezi-etnické odlišnosti vedly k násilnému konfliktu 

[Ram 2009: 181]. K vyprovokování střetu přispěla snaha o znovuotevření maďarských 

škol a používání dvoujazyčných nápisů. Cílem útoků se stali i Romové. 

Velmi důležitý právní krok pro postavení menšin v novém systému 

představovalo znění nové ústavy z roku 1991160. Na její podobě se nejvíce podíleli 

představitelé Fronty národní spásy, kteří měli v prozatímním ústavodárném 

shromáždění absolutní většinu. Přestože opozice tvořila menšinu členů shromáždění, 

objevily se v ústavě zmínky výhodné pro národnostní menšiny. K nim patřil ústavní 

                                                           
158 Celkový počet obyvatel Rumunska dosahoval v roce 1992 22 810 035, z čehož etnických Rumunů 
bylo 89,5 %.  
159 Celkový počet obyvatel Rumunska dosahoval v roce 2002 21 698 181, z čehož etničtí Rumuni 
představovali 89,5 %. 
160 V roce 2003 proběhla novelizace ústavy, o níž pojednáváme dále. 
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článek 6 (1), podle něhož ,,stát respektuje a garantuje právo osob patřících k národnostní 

menšině ochranu, rozvoj a vyjádření jejich etnické, kulturní, jazykové a náboženské 

identity”, či článek 32 (3) podle něhož je ,,právo osob patřících k národnostním 

menšinám učit se mateřský jazyk a právo být učen v tomto jazyce garantováno”. Další 

bod zmiňující menšiny znamenal článek 59161, jenž přiznává ,,organizacím 

národnostních menšin, které nepřekonají uzavírací klauzuli jeden poslanecký 

mandát”162. S menšinami a soudnictvím souvisel článek 127, podle něhož ,,občané 

patřící k národnostním menšinám, stejně jako osoby, jež nerozumí a nemluví rumunsky, 

mají právo na poznání všech jednání a spisů případu a jednání před soudem a formulaci 

závěrů prostřednictvím tlumočníka; v případě trestního procesu bude toto právo 

zajištěno bezplatně.”   

Nicméně konstituce obsahovala i sporné pasáže, s jejichž přijetím měli zástupci 

menšin problém. Problematické body tak představoval článek 1 (1), který říká, že je 

,,Rumunsko suverénním, nezávislým, jednotným a nedělitelným národním státem” a 

článek 4 (1), v němž se uvádí, že ,,základ státu stojí na jednotě rumunského lidu”, či 

článek 13, podle něhož je ,,oficiálním jazykem rumunština”. Nedostatečná ochrana 

menšinových práv nakonec vedla k rozhodnutí zástupců MDSR, přítomných 

v Ústavodárném shromáždění, hlasovat proti přijetí nové konstituce.  

Rumunská ústava prošla v roce 2003 novelizací, která souvisela především se 

synchronizací jejího obsahu a evropského práva, nezbytného pro začlenění země do EU. 

U některých článků tak proběhlo přečíslování bez změny obsahu. Postavení menšin 

zlepšil nový paragraf článku 120, týkajícího se místní správy, který uvádí, že ,,v 

teritoriálně-administrativních jednotkách v nichž občané náleží k národnostní menšině 

mají značnou váhu, bude  zajištěno orální a psané užití takového jazyka národnostní 

menšiny ve vztahu s místními veřejnými úředními autoritami a decentralizovanými 

službami a to za okolností stanovených základním zákonem.” 

V době přijetí první verze ústavy došlo ke schválení Zákona o místní 

administrativě. V něm u zástupců národnostních menšin údajně vyvolal nevoli článek 

54, podle něhož je rumunština jediným oficiálním jednacím jazykem místní správy163 

                                                           
161 V revidované ústavě z roku 2003 jde o článek 62. 
162 Všechny články ústavy citujeme z jejího znění dostupného na stránkách Rumunského parlamentu 
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371. 
163 Nicméně podle znění zákona dostupném na 
<http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Romania/Romania_PubAdmin_excerpts_English.htm>., 
tento článek zákona po zmínce o rumunštině, jakožto používaném úředním jazyce, pokračuje  sdělením, 
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[Andriescu 2007: 432] a také stanovil, že centrálně jmenovaní prefekti smí být pouze 

etnickými Rumuny [Mihailescu 2005: 31]. 

K prvnímu zřízení orgánu, jež by se zabýval otázkami minorit z popudu vlády 

došlo v roce 1993, kdy byla ustavena Rada pro národnostní menšiny. Rada zahrnovala 

členy jednotlivých minorit a zástupce ministerstev, její role však byla pouze poradní 

[Constantin 2004: 3]. Problematickým se stalo zastoupení jednotlivých minorit, protože 

nezáleželo na počtu jejich příslušníků v zemi. Každá menšina tak měla jednoho 

zástupce, s čímž však příliš nesouhlasili Maďaři, kteří po vládním zamítnutí svých 

návrhů zákonů Radu bojkotovali [Roger 2003: 17-18].  Rumunsko se také začlenilo do 

Rady Evropy a v roce 1995 ratifikovalo Rámcovou konvenci na ochranu národnostních 

menšin. 

Stěžejním zákonem pro postavení národnostních menšin v Rumunsku, který také 

vyvolal bouřlivou diskuzi v rámci jeho projednávání, se stal Zákon o školství z roku 

1995. Zástupci maďarské menšiny požadovali zřízení odděleného vzdělávacího systému 

pro jejich etnikum na všech úrovních a měli také podporu organizací zastupujících 

menšiny Čechů, Slováků a Němců, avšak neprošel žádný z pozměňovacích návrhů z řad 

menšin, takže členové MDSR bojkotovali hlasování [Atanasova 2004 395-396]. Zákon 

také určoval, že dějepis a zeměpis mohou být vyučovány pouze v rumunštině.  

Pozitivní vliv na postavení menšin mělo působení MDSR ve vládní koalici 

během let 1996 až 2000. Strana měla i ministra bez portfeje do jehož působnosti spadala 

problematika menšin. Během tohoto období došlo také zřízení Odboru pro ochranu 

národnostních menšin a k novelizaci zákona o školství164  .  

K dalšímu posunu přispělo následující funkční období během něhož parlament 

schválil další zákony týkající se menšin. K nim patřil nový Zákon o místní 

administrativě (2001), který při nejméně 20 % zastoupením menšin v dané 

územněsprávní jednotce při úředním styku zaručoval možnost použití minoritních 

jazyků. Zákon v těchto oblastech také zaručoval dvojjazyčných nápisů165. Ve stejné 

době vznikla Národní rada pro potírání diskriminace a o rok později schválen 

Audiovizuální zákon. Jeho cílem je ochrana rumunské kultury a jazyka, stejně jako 

                                                                                                                                                                          

že ,,občané z národnostních menšin mohou také používat jejich mateřský jazyk a to jak v mluvené, tak 
písemné formě”. 
164 Zaručoval výuku mateřského jazyka minorit na všech úrovních. 
165 Jeho implementace se však neobešla bez obtíží, takže skupina poslanců napadla jeho protiústavnost u 
Ústavního soudu. 
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kultur a jazyků národnostních menšin [Constantin 2004: 10]. Tento zákon zajistil 

vysílání pořadů v minoritních jazycích a financování periodik ze státních zdrojů.  

Z údajů o počtu příslušníků menšin jasně vyplývá zvyšující se počet Romů. 

Jejich situace a postavení je ve srovnání s Maďary a ostatními menšinami znatelně 

horší. V neprospěch Romů totiž působí jejich nejednotnost a absence relevantní 

politické síly, která by dokázala prosazovat jejich zájmy. V současnosti tak mají pouze 

jednoho poslance z nařízení ústavy. Navíc majoritní společnost k nim zaujímá veskrze 

rezervovaný postoj. Ke zlepšení jejich postavení rumunský stát učinil několik opatření, 

jejichž realizace je však dlouhodobější. Mezi tato opatření patří Vládní strategie pro 

zlepšení situace Romů schválená roku 2001, v roce 2004 pak zřízení Národní romské 

agentury navazující na činnost romských kanceláří zakládaných od roku 1997 a 

v neposlední řadě také spolupráce země na programu Desetiletí romského začlenění 

[Ram 2009: 185]. V oblasti vzdělávání pak byla na středních školách a univerzitách 

zřízena místa speciálně určená právě pro romské studenty [Constantin 2004: 11]. Těchto 

míst vyhrazených romským studentům je několik set a jejich počet se zvyšuje. 

Postavení menšin se za dobu existence demokratického Rumunska znatelně 

zlepšilo a z výše nastíněného vývoje je patrný posun způsobený novou legislativou 

posilující menšinová práva. Kladně také zapůsobila související snaha země vstoupit do 

euroatlantických struktur, která přijímané změny urychlila. V devadesátých letech však 

země přijímala legislativu dotýkajících se práv menšin z vlastní iniciativy. Ačkoliv se 

postavení a ochrana minorit změnila k lepšímu, mezi jednotlivými menšinami panovaly 

rozdíly. Nejvíce si tak polepšila maďarská menšina, která je nejpočetnější a také 

nejhlasitější, těží z blízkosti Maďarska, takže dokázala nejefektivněji prosazovat svá 

práva. Všech svých požadavků, včetně autonomie, či výhradně státní maďarské 

univerzity, však nedosáhla. Ostatní menšiny se spoléhaly na její schopnosti, nebo na 

samotnou iniciativu státu. 
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4 Slovensko 
Čtvrtá část naší práce přibližuje tranzici na Slovensku, respektive 

Československu a vliv národnostních menšin na její průběh a jejich zapojení do 

vytváření nového demokratického systému. Slovensko patří k nejmenším zemím střední 

Evropy a jeho území je ohraničeno Maďarskem na jihu, Rakouskem na jihovýchodě a 

Českou republikou na západě, zatímco severní hranici představuje Polsko. Druhou 

nejkratší hranici sdílí Slovensko s Ukrajinou na východě. 

Podle údajů z roku 2001 žilo na Slovensku 5 379 455 obyvatel, z čehož 4 

675 140 Slováků (85,8 %) a k národnostním menšinám se tedy přihlásilo 704 315 lidí 

(13,1%), z celkového počtu obyvatel Slovenska patřilo 9,7 % k Maďarům, 1,7 % 

k Romům, dále na Slovensku žilo 0,8 % Čechů, 0,4 % Rusínů, 0,2 % Ukrajinců a 0,1 % 

Němců166. V případě náboženské orientace občanů Slovenska se jich 68,9 % hlásí 

k římským katolíkům, 10,8 % k protestantům, 4,1 % k řeckým katolíkům a 13 % je bez 

vyznání167.  

Největší a z politického hlediska nejdůležitější národnostní menšina na 

Slovensku, Maďaři, žijí především v pásmu kolem hranice s Maďarskem, tedy podél 

celé jižní hranice. Výrazněji do vnitrozemí slovenského území zasahují v oblasti mezi 

Bratislavou a Komárnem, tedy tzv. Žitném ostrově. 

Kapitolu začneme charakteristikou postavení menšin před rokem 1989. Na tuto 

část naváže průběh tranzice v Československu a její analýza, stejně jako rozbor zapojení 

menšin do procesu. V další části se zabýváme politickými stranami národnostních 

menšin a jejich participací a vlivem na politický život Slovenska. Kapitolu uzavírá oddíl 

o postavení menšin a jejich právech v demokratickém zřízení.  

4.1 Historie a postavení menšin p řed tranzicí 
Ve srovnání s Bulharskem a Rumunskem nepatřilo území dnešního Slovenska 

k tolika různým státním útvarům, což je dáno jeho menším územním rozsahem a 

kompaktností. Přesto i zde došlo k vývoji v přístupu k národnostním menšinám. 

                                                           
166 Zdroj:  http://www.slovakia.culturalprofiles.net/?id=-13033. 
167 Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html. 
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4.1.1 Postavení menšin do roku 1918 
 Území dnešního Slovenska bylo dlouhou dobu součástí Uherského království. 

Konkrétně od 11. století. Předtím západ území osídlili předci Čechů a Slováků. 

Postupně se území plně začlenilo do struktury uherského státu. Ve 13. století dochází 

k prvnímu příchodu Romů a Němců, kteří pak tvořili významnou menšinu až do konce 

druhé světové války. Během 16 století se území Uher a tedy i Slovenska dostalo pod 

nadvládu Habsburků. 

Ještě v průběhu 18.století nedocházelo k rozlišování na identitu slovenskou a 

maďarskou, ale převládal příklon k uherské identitě [Hunčík, Gál 1993: 19]. 

K diverzifikaci národností dochází v průběhu 19. století. V tomto období přicházejí do 

země další Romové. Postavení Slováků, kteří se začínají emancipovat, se výrazně mění 

po rakousko-uherském vyrovnání 1867, kdy ze strany Uher probíhá snaha o otevřenou 

asimilační politiku projevující se potlačováním znaků odkazujících na slovenský původ 

a také v bránění v úsilí o rozšiřování slovenského povědomí prostřednictvím 

vzdělávacích institucí. 

Podle údajů o mateřském jazyce obyvatel Slovenska, žilo v roce 1880 na jeho 

území 1 489 707 (61,2 %) Slováků, 540 492 (22,2 %) Maďarů, 221 771 (9,1 %) Němců 

a 78 781 (3,2 %) Rusínů a Ukrajinců [Podolák 1998: 12]. Přestože tedy tvořili Slováci 

většinu, přistupovalo se k nim jako k menšině.  

Úsilí posílit maďarský vliv dokládá i legislativa přijatá na podporu asimilační 

politiky. Od roku 1868 fungovala maďarština jako jediný úřední jazyk v celém Uhersku, 

včetně slovenského území, od roku 1883 pak docházelo k pomaďaršťování všech 

slovenských škol a později i k vynucování výchovy k lásce k maďarskému státu a 

národu [Hunčík, Gál 1993: 19]. Výsledek asimilačních pokusů znamenal úspěšnou 

maďarizaci a odsunutí slovenštiny, jakožto jazyka nejnižších vrstev a projevila se téměř 

desetiprocentním nárůstem obyvatel hlásících se k maďarskému etniku. 

4.1.2 Postavení menšin 1918 – 1945 
 Po skončení první světové války se dosavadní stav významně změnil. Příčinu 

znamenal rozpad Rakouska-Uherska a vznik nových států včetně Československa, do 

jehož rámce bylo začleněno území bývalých Horních Uher, tedy Slovenska. Rozpadem 

říše došlo k situaci, kdy za hranicemi nově vzniklého Maďarska zůstala početná skupina 

obyvatelstva maďarské příslušnosti. Maďaři se tak dostali do menšinové situace. 
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 V Československu se zánikem starých říší ocitlo také výrazné množství 

příslušníků dalších menšinových národností, které představovaly 1/3 obyvatel 

Československa168. Společný stát Čechů a Slováků tak byl vytvořen na základě  

myšlenky a ideje ,,Čechokoslovakismu”, tedy ,,existence jednotného československého 

národa o dvou kmenech, neboť teprve takto chápaný národ tvořil státotvornou většinu” 

[Nálevka 2000: 16]. Němci totiž početně převyšovali počet Slováků. Koncept se dostal i 

do Ústavy a dalších dokumentů umožňujících vznik a fungování nového státu, stejně tak 

byl zaveden pojem československý jazyk, který se stal státním jazykem. 

Nový stát garantoval menšinám určitá práva a i když se v praxi změnila 

skutečnost, kdo je menšinou a kdo většinou, jejich postavení se tak alespoň teoreticky 

výrazně zlepšilo. Práva menšin byla přejata z mezinárodních smluv uzavřených po 

konci války a aplikována do Československé Ústavy z roku 1920. Ochraně menšin 

národních, náboženských a rasových se věnuje celá VI. hlava Ústavy169, která se 

zmiňuje o zřizování menšinových škol a výuce menšinových jazyků. V oblastech 

s počtem obyvatel národnostních menšin přesahujících 20 %, mohly menšiny používat 

mateřský jazyk v úředním styku. I přesto a z důvodů obtížného postavení a pro 

nesložení slibu o věrnosti novému státu jej muselo opustit 105 000 Maďarů, navíc 

45 000 odmítly úřady udělit státní občanství [Hunčík, Gál 1993: 21]. Objevily se i další 

diskriminační prvky v podobě pozemkové reformy prováděné na základě národnostního 

principu, hospodářské politiky170, pokusů o narušování homogenního osídlení Maďary 

[Irmanová 2005: 219], nebo nevýhodného nastavení volebních obvodů171, či účelové 

změny hranic okresů s cílem snížit počet příslušníků menšin pod 20 %. Političtí zástupci 

menšin si na situaci stěžovali u mezinárodních organizací. 

Protože Československo patřilo mezi demokratické státy legálně mohly fungovat 

politické strany národnostních menšin. Minority této možnosti využily a kromě 

německých, vznikaly v letech 1919-1920 i strany maďarské. Malorolnická, později 

Maďarská národní strana (MNS) představovala agrárně-konzervativní směr, Maďarská 

sociální demokracie, socialistický směr a Maďarská křesťansko-sociální strana (MKSS) 

klerikální směr [Kopa 2008]. Maďarské strany spolupracovaly s německými a úspěšně 

                                                           
168 Konkrétně tvořily menšiny 34,5 % obyvatelstva Československa [Nálevka 2000: 16]. 
169 Ústava 1920 viz http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html 
170  Na Slovensku byly zavedeny vyšší daně. 
171 K zisku jednoho volebního mandátu v oblastech s převahou maďarského etnika bylo nezbytných 
podstatně více hlasů, než na území se slovenskou majoritou.   
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se dostávaly do obou komor parlamentu172 i do zemského zastupitelstva. V roce 1936 

proběhlo spojení MNS a MKSS a vytvoření Sjednocené maďarské strany. Velmi silnou 

pozici mezi maďarským elektorátem na Slovensku však měla i Komunistická strana 

Československa (KSČ). Maďarští poslanci figurovali i v rámci Československé agrární 

strany a Sociálně-demokratické strany [Hunčík 1999: 206].  

 Co se národnostního složení týče, tak podle statistických dat o obyvatelstvu na 

Slovensku z roku 1930 zde žilo 2 337 816 (70,4 %) Slováků, nejpočetnější národnostní 

menšinou zůstali Maďaři s 571 952 příslušníky (17,2 %), následovaní Němci s 148 214 

(4,5 %), Čechy, kterých zde bydlelo 121 696 (3,7 %) a poslední významnější menšinu 

představovali Rusíni a Ukrajinci, k nimž se přihlásilo 90 824 lidí (2,7 %)173 [Podolák 

1998: 12]. 

 S měnícími se politickými událostmi v sousedních zemích a nástupem nových, 

nedemokraticky smýšlejících, představitelů do jejich čela, rostl tlak menšin směrem 

k československé vládě na zlepšení svého postavení. Vláda však zareagovala poměrně 

pozdě, na jaře 1938, kdy byly přijaty Zásady národnostního statusu174.  

 Po událostech z Mnichova 1938, zániku Československa v březnu 1939 a 

souběžném vzniku Slovenského státu se změnilo postavení menšin. Část jižního 

Slovenska byla připojena k Maďarsku a obyvatelé německé a maďarské národnosti na 

zbylém území byli privilegování, takže mohly fungovat i jejich dvě politické strany. 

4.1.3 Postavení menšin 1945 – 1989 
  K dalšímu obratu došlo po skončení druhé světové války. Teritoria o něž 

Československo během války přišlo mu byla navrácena175 a na jeho území se tak vrátila 

i početná maďarská menšina. Jakožto odveta za válečná příkoří proběhla odplata na 

menšinovém obyvatelstvu, která postihla jak Němce, tak Maďary.  

 Představitelé státu se chtěli zbavit těchto menšin a odsunout je pryč z území 

Československa176. Politicky bylo rozhodnuto o kolektivní vině Němců a Maďarů. 

Příslušníci těchto menšin ztratili z rozhodnutí dekretů prezidenta Beneše občanství, 

                                                           
172 Ve volbách 1920 obsadila koalice Krajinské křesťansko-sociální strany a maďarské národní strany 10 
poslaneckých a 3 senátorské mandáty, ve volbách 1935 pak 9 poslaneckých a 6 senátorských mandátů 
[http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4219-06-1920_az_1935].  
173 Romská národnost nebyla jako možnost uvedena, takže se její příslušníci hlásili k ostatním 
národnostem, nebo údaji jiný. 
174 V rámci nich měl být garantován zákaz denacionalizace, poměrná účast ve státním rozpočtu, 
jmenování úředníků [Irmanová 2005: 221]. 
175 S výjimkou Zakarpatské Ukrajiny, která připadla SSSR. 
176 V případě Němců představitelé vítězných mocností souhlasili, v případě Maďarů nikoliv. 
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zaměstnaní ve státní sféře, byl jim zabaven majetek. Paralelně také probíhaly násilné 

akce většinového obyvatelstva proti příslušníkům menšin. 

 Další opatření představovala výměna obyvatelstva mezi Československem a 

Maďarskem, během níž se přestěhovalo 68 000 lidí a dobrovolná reslovakizace, kdy se 

slovenští Maďaři mohli stát Slováky a nepřijít tak o svůj domov a  majetek, čehož 

využilo na 326 679 lidí [Hunčík, Gál 1993: 25-26]. V rámci Československa proběhlo 

také nucené přesídlování 44 000 Maďarů, kteří museli během let 1946 až 1947 odejít do 

pohraničních oblastí [Hunčík 1999: 209], odkud byli vyhnáni či odsunuti Němci.  

 Poválečná diskriminace menšin skončila v roce 1949, kdy jak Československo, 

tak Maďarsko definitivně spadaly do komunistického bloku a nebezpečí vzájemných 

konfliktů nebylo žádoucí. Od tohoto roku začaly znovu fungovat maďarské školy a 

zástupci obou států podepsali Smlouvu o dobrém přátelství a spolupráci. Proběhlo 

ukončení reslovakizace a příslušníci maďarské menšiny se mohli zapojit do stranických 

struktur, zároveň získali zpět státní občanství a opět vycházel maďarský tisk. V kulturní 

oblasti znamenalo důležitou změnu zřízení maďarského spolku Csemadok.  

 Válečné a poválečné události se podepsaly na změnách v počtu příslušníků 

jednotlivých menšin. V roce 1950 tvořili Slováci 86,6 % (2 982 524) obyvatel 

Slovenska, počet Maďarů poklesl na 10,3 % (354 532), druhou nejpočetnější menšinu 

představovali Rusíni a Ukrajinci s 1,4 % (48 231), za nimiž skončili Češi s 1,2 % (40 

365) a nejvíce ubylo Němců s 0,1 %, kteří se z významné menšiny stali menšinou zcela 

bezvýznamnou (5 179) [Podolák 1998: 12]. 

 Menšiny poprvé zmínila Ústava 1960, která také deklarovala zabezpečení 

vzdělání v mateřském jazyce a kulturní rozvoj pro příslušníky maďarské, polské a 

ukrajinské národnosti177.  Uvolnění v druhé polovině šedesátých let znamenalo nárůst 

slovenského nacionalismu, na jehož základě vznikl federativní stát. V roce 1968 

parlament přijal Ústavní zákon o právech menšin a v rámci slovenské vlády vzniklo 

místo ministra pro národnosti, které však záhy v rámci normalizačních změn záhy 

zaniklo.  

Období normalizace znamenalo také omezení menšin v dalších oblastech, ať už 

šlo o školství a zavírání velkého počtu menšinových škol, či kulturu a omezení 

v publikační činnosti, vysílání rozhlasu a vyloučení Csemadoku z Národní fronty178 

[Irmanová 2005: 238]. Omezování menšin a diskriminační zásahy se odrazily v jejich 

                                                           
177 Československá Ústava 1960 viz http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
178 Maďarští zástupci se do Národní fronty mohli vrátit  roce 1987 [Világi 2007: 135]. 
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nespokojenosti a formování opozice, jejíž vůdčí osobností se stal Miklós Duray. V roce 

1978 tak vznikl Výbor na ochranu práv maďarské menšiny, disidentské hnutí, jež 

spolupracovalo s Chartou 77 a podobně jako ona vydávalo dokumenty o stavu 

obyvatelstva maďarského původu v Československu. 

Postavení národnostních menšin na Slovensku ovlivnilo především státní zřízení. 

V období první republiky měly menšiny ze zákona zajištěna ve srovnání s ostatními 

zeměmi střední Evropy poměrně rozsáhlá práva, jejichž naplňování však provázely 

komplikace. Menšiny však mohly svobodně hájit své zájmy prostřednictvím politických 

stran. Zásadní zhoršení podmínek po druhé světové válce doprovázené, degradací 

především německé a maďarské menšiny na lidi druhé kategorie bez jakýchkoliv práv 

se s potvrzením komunismu v Československu změnilo v relativně dobré zajištění 

kulturní a vzdělávací oblasti179, avšak bez možnosti svobodně hájit své zájmy, aby ke 

konci sytému došlo i k potlačování těchto práv.  

4.2 Slovenská tranzice 
Na konci osmdesátých let stáli v čele Československa lidé, kteří se k moci 

dostali po událostech ze srpna 1968 a tedy iniciovali proces normalizace, znamenající 

snahu o zakotvení režimu v neměnné podobě bez zásadních změn, k nimž směřovalo 

předsrpnové vedení státu. Snaha o jakékoliv liberalizační reformy z jejich strany tak 

prakticky neexistovala a to i přes podstatné změny ve vedení Sovětského svazu k nimž 

došlo v roce 1985. 

Oproti Bulharsku a Rumunsku však v Československu existovala početnější 

opozice180, jejíž aktivita v druhé polovině osmdesátých let narůstala, postupně tak i přes 

výrazné potlačování ze strany státu dokázala aktivizovat širší okruh lidí181. Příčinu její 

početnosti nalezneme jak v historické zkušenosti státu s demokratickým systémem a 

svobodným projevováním názorů v období 1918 – 1938, tak také v uvolnění 

dosavadních omezení z druhé poloviny šedesátých let, během něhož vznikaly občanské 

skupiny nezávislé na státu182. 

                                                           
179 Která však sloužila k indoktrinaci obyvatelstva a k propagandistickým účelům komunistického režimu. 
180 Zatímco v Bulharsku a Rumunsku patřily k disentu desítky lidí, v případě Československa šlo o stovky 
disidentů. Ve srovnání  s polským  masovým opozičním hnutím Solidarita, v němž mělo členství několik 
milionů lidí však působí československý disent marginálně. 
181 Více o opozici v Československu viz TŮMA, O. (2004). Czechoslovakia. In Pollack, D.; Wielgohs, J. 
(eds.). Dissent and opposition in communist Eastern Europe: origins of civil society and democratic 
transition. Burlington: Ashgate, s. 29-49. 
182 Tyto skupiny však byly v rámci normalizace potlačeny. 
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Významnou roli v poukazování na nespravedlnosti a protiprávnosti režimu měla 

Charta 77, založená v roce 1977. Činnost opozice se zintenzivňovala v souvislosti 

s politickými změnami v okolních socialistických státech a také u příležitosti 

významných kulatých výročí v československých dějinách, jejichž neoficiální 

vzpomínkové akce připadaly na roky 1988 a 1989. Nespokojenost se současným stavem 

věcí postupně narůstala v celé společnosti, protože systém nedokázal plnit základní 

požadavky občanů na zásobování a za svou rigiditu jim neměl co nabídnout, navíc stále 

represivně potlačoval náznaky nesouhlasu a odlišných názorů183. Občané také spatřovali 

pozitivní změnu v nástupu M. Gorbačova a očekávali změny i od politického vedení 

Komunistické strany Československa, které si však s jeho reformní politikou nevědělo 

příliš rady184. 

Tranzitivní proces v Československu odstartoval pokojný studentský pochod 

konaný 17. listopadu 1989 k výročí uctění památky studentů popravených v rámci 

nacistické okupace za druhé světové války. Průvod měl masový charakter, protože se jej 

účastnilo okolo 50 000 lidí [Civín 2004]. Klidný průvod však byl silovými orgány státu 

násilně potlačen, takže si zásah vyžádal mnoho zraněných. Na událost reagovali 

negativně studenti, divadelníci a disidenti, kteří druhý den vyhlásili stávku a incident 

kriticky hodnotila i veřejnost.  

19. listopadu 1989 došlo ke zformování Občanského fóra (OF), opoziční 

platformy zaštiťující představitele vystupující na podporu demokratizačních změn a na 

Slovensku vznikla partnerská organizace Veřejnost proti násilí (VPN). Protesty proti 

režimu se postupně rozšířily na celé území státu. 

24. listopadu rezignovalo předsednictvo strany v čele s M. Jakešem, na jehož 

místo nastoupil Karel Urbánek. Jednání mezi OF a Národní frontou začala 26. listopadu 

a následující den se na podporu změn uskutečnila celostátní generální stávka včetně 

masové demonstrace na pražské Letné, kterou podpořilo několik set tisíc lidí, takže o 

hromadné podpoře probíhajících změn ze strany společnosti nebylo pochyb. V tomto 

období se na stranu protestujících přidávají i silové orgány státu. 

3. prosince byla jmenována dvacetičlenná vláda, v níž 15 postů obsadili 

komunisté, s čímž však veřejnost a následně ani OF a VPN nesouhlasilo, takže její 

premiér a zároveň předchozí předseda vlády a reformní komunista L. Adamec 

                                                           
183 Míra potlačování nesouhlasných názorů se však mezi Českem a Slovenskem lišila, protože na 
Slovensku nebyly represe tak intenzivní. 
184 Ostatně J. Linz a A. Stepan charakterizují režim před započetím tranzice jako ,,zamrzlý post-totalitní 
systém” [Linz, Stepan 1996: 319]. 
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rezignoval. Poté vznikla vláda národního porozumění v čele s dalším reformním 

komunistou M. Čalfou, která měla 21 členů, z nichž 11 připadlo na členy OF a VPN, 

zatímco zbytek obsadili zástupci stran Národní fronty. Vláda plnila svou funkci do 

prvních svobodných voleb. Následně na svůj post rezignoval prezident G. Husák, aby za 

něj byl 29. prosince zvolen komunistickým parlamentem, do jehož čela byl zvolen o den 

dříve hlavní představitel reformních snah z konce šedesátých let A. Dubček, disident V. 

Havel.   

Ve Federálním shromáždění docházelo během prosince 1989 až února 1990 ve 

všech komorách ke kooptaci poslanců z řad členů OF a VPN, takže opoziční síly získaly 

převahu [Wightman 1991: 55]. Zároveň probíhala jednání u kulatého stolu mezi opozicí 

a představiteli starého režimu. V rámci těchto jednání byl dohodnut termín svobodných 

voleb na začátek června 1990 a také volební systém185 a v lednu došlo ke schválení 

Zákona o politických stranách. 

Výsledek prvních svobodných parlamentních voleb a vysoká účast voličů 

potvrdila souhlas společnosti s probíhajícími změnami a budováním demokratického 

systému. S velkou převahou totiž zvítězila opoziční hnutí, která získala  dohromady 86 

% hlasů oproti necelým 14 % pro Komunistickou stranu Československa. V české části 

federace celkově zvítězilo OF s 50 % hlasů, na Slovensku pak VPN s 30 % hlasů. 

Po volbách vznikla první vláda bez účasti komunistů186. Koaliční vládu na 

federální úrovni sestavilo OF s VPN a Křesťansko-demokratickým hnutím (KDH). 

Premiérem se stal Maríán Čalfa. Slovenskou vládu vytvořilo VPN/Maďarské nezávislá 

iniciativa s KDH a Demokratickou stranou a v jejím čele stanul Vladimír Mečiar, 

kterého v dubnu 1991 vystřídal Ján Čárnogurský. Po prvních svobodných volbách 

začalo docházet ke štěpení heterogenního OF a VPN a jejich marginalizaci. 

První volby do parlamentu s plánovaným plným funkčním obdobím proběhly 

v roce 1992 a znamenaly počátek rozpadu jednotného Československa. V české části 

federace totiž zvítězila Občanská demokratická strana (ODS), zatímco na Slovensku 

Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS). Obě se lišily programem, především 

v ekonomické oblasti a náhledem na budoucnost společného státu, kdy HZDS 

                                                           
185 Pro parlamentní volby byl zvolen proporční systém s 5 % uzavírací klauzulí do obou komor 
Federálního shromáždění a 3 % uzavírací klauzulí do Slovenské národní rady.  
186 Toto platí pokud bereme v potaz stranickou příslušnost členů v vlády v době jejího sestavení, protože 
se mezi nimi nacházeli i lidé, dříve působící v KSČ. 
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požadovala konfederační uspořádání. Společná správa státu se tak jevila jako velmi 

obtížná187. 

Postupně tak na  politické scéně převládl názor na rozdělení federace a její 

zánik, podporovaný především slovenskou politickou scénou. Většina občanů chtěla o 

budoucnosti federace rozhodnout v referendu [Linz, Stepan 1996: 329]. Přípravy na 

vznik dvou samostatných států probíhaly prakticky ihned po volbách, během nich oba 

státy schválily nové ústavy. Od 1. 1. 1993 se Československo rozdělilo na Českou 

republiku a Slovenskou republiku. Na zakotvení demokratického systému v obou 

státech pozitivně zapůsobila skutečnost, že ukončení existence Československa 

proběhlo mírovou cestou bez konfliktů188, takže se obě strany dokázaly dohodnout na 

účinném řešení dané situace. Následující odklon Slovenska od vytváření plnohodnotné 

demokracie souvisel částečně s nutností vybudovat základy nového státu v podmínkách, 

kdy slovenským představitelům chyběly poznatky a zkušenosti nezbytné k úspěšnému 

zřízení státních institucí a  řízení státu [Szomolányi 2004: 12]. 

4.2.1 Hodnocení tranzice 
 Československá tranzice je charakteristická svým, ve srovnání s ostatními 

přechody k demokracii ve střední a východní Evropě, pozdním začátkem a poměrně 

rychlým průběhem.  

Významně k ní přispěly masové protesty veřejnosti, které ji i odstartovaly. 

Společnost zaštiťovali představitelé disentu. Ti jednali s protagonisty nedemokratického 

režimu, ale reprezentanti opozice nebyli natolik silní a početní, aby mohli změny 

odstartovat sami. Protesty obyčejných občanů tak vytvářely tlak zdola, jenž působil na 

struktury starého systému, které tak ztratily své dosavadní postavení a legitimitu. 

Důležitou je skutečnost, že demonstrace měly pokojný a nenásilný charakter a 

s postupujícím jednáním o demokratických změnách jejich četnost slábla, takže se 

hlavní události odehrávaly v rámci vyjednávání mezi představiteli opozice a 

nedemokratického režimu a československá společnost nebyla polarizovaná a natolik 

propojená s původním systémem, jako se stalo v případech rumunské a částečně i 

bulharské tranzice. 

                                                           
187 Situaci znesnadňoval i zákaz majorizace, zavedený při vzniku federativního uspořádání 
Československa, znemožňující v určitých zásadních oblastech přehlasovat slovenskou část parlamentu. 
188 Rozdělení Československa tak působí kontrastně ve srovnání s paralelně probíhajícím rozpadem 
Jugoslávie, i když v jejím případě působilo v neprospěch nekonfliktního řešení více faktorů, 
v Československu nepřítomných. 
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 Komunistický režim však nedokázal daným změnám zabránit, nebo je alespoň 

zpomalit tím, že by nad situací získal kontrolu. Uvnitř starého systému chyběli 

reformátoři a dostateční zastánci demokratických změn, kteří by i nadále mohli a 

vystupovali jakožto nástupci starého režimu v rámci jeho reformovaných struktur189. 

Prakticky došlo k velmi rychlému podřízení se novým podmínkám, erozi struktur 

systému a následnému pádu. 

 Podle typických znaků, jenž se projevily během československé tranzice, ji lze 

přiřadit k určitému typu přechodu v rámci typologií autorů, zabývajících se 

tranzitologií. Protože hlavního aktéra změn představovaly masy a  přechod se 

vyznačoval nenásilným charakterem, kdy hlavní strategií tvořil kompromis, řadí T. L. 

Karlová a P. C. Schmitter případ Československa mezi přechody reformou [Karl, 

Schmitter 1991: 277]. Podle S. P. Huntingtona spadá československá tranzice 

k přechodu přeměnou, protože se na změnách u jednoho stolu společně dohadovali 

představitelé předchozí vlády se zástupci opozice [S. P. Huntington 2008: 149], takže 

Huntington opomíjí roli masových demonstrací. J. J. Linz s A. Stepanem označují 

z důvodu velmi rychlého zhroucení soudržnosti institucí a tím i starého režimu, přechod 

k demokracii v Československu za kolaps [Linz, Stepan 1996: 322]. 

4.2.2 Role menšin 
 Zapojení národnostních menšin do tranzitivního procesu v Československu je 

diskutabilní. Menšiny totiž neměly vliv na počátek přechodu, který začal masovými 

protesty všech občanů státu bez ohledu na etnickou příslušnost. Navíc epicentrum 

protestů leželo v Praze a až posléze se demonstrace přenesly na další území včetně 

Slovenska. 

 Nicméně političtí zástupci maďarské menšiny prokázali snahu podílet se na 

demokratizačních změnách hned v počátku. Představitelé Maďarské nezávislé iniciativy 

se díky těsné spolupráci s dominantním VPN podíleli na slovenské ,,přechodové” vládě. 

Průběh procesu však maďarská, či jiná národnostní, menšina přítomná 

v Československu, neovlivnila a role národnostních menšin v přechodu k demokracii 

tak byla marginální. 

                                                           
189   Reformátoři v KSČ se vzdali členství a následně přešli do OF a VPN. Patřili k nim jak předseda 
federální vlády M. Čalfa, tak první polistopadový předseda slovenské vlády M. Čič. 
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4.3 Politické strany národnostních menšin 
 V souvislosti s demokratizačními změnami a začátkem tranzitivního procesu 

začalo docházet k utváření politických stran. Kromě politických stran nevyhraněných 

etnicky, vznikaly strany agregující zájmy národnostních menšin žijících 

v Československu. Své strany tak zakládali Maďaři, Romové a Němci. Nejvíce 

politických stran vytvořili zástupci maďarské menšiny, takže ji zpočátku reprezentovalo 

několik uskupení, která se v určitých programových charakteristikách a zvolené  politice 

odlišovala. K těmto politickým stranám patřilo Spolužití, Maďarské 

křesťanskodemokratické hnutí, Maďarská nezávislá iniciativa/Maďarská občanská 

strana. Všechna byla relevantní, neboť jejich zástupci získávali místa v zastupitelských 

orgánech na celostátní úrovni. Ke spojení těchto politických stran a vytvoření jediné 

politické síly zastupující maďarské zájmy došlo až později vlivem okolností a tlaků 

pocházejících od hlavních představitelů státu a jejich snahy zkomplikovat a znesnadnit 

pravděpodobnost volebního úspěchu a tedy i spolupráci předvolebních koalic z nichž 

strany hájící zájmy národnostních menšin těžily. Výše zmíněné politické strany se tak 

sjednotily v rámci Strany maďarské koalice.  

 Nejstarší politickou stranu reprezentující zájmy maďarského etnika 

představovalo Maďarské nezávislá iniciativa. Maďarské nezávislá iniciativa (MNI) byla 

založena vzápětí po začátku československé tranzice 18. listopadu 1989. Její jádro 

tvořili intelektuálové z různých sfér života, kteří dosud působili v rámci disentu. 

Intelektuální charakter však uskupení výrazně omezil velikost potencionálního 

elektorátu [Kopeček 2007: 459]. Charakteru uskupení odpovídala i nepočetná členská 

základna s 3 000 straníky [Mesežnikov 1996: 22]. Předsedou MNI se stal László Nagy, 

jenž tuto funkci vykonával až do zániku strany. Uskupení se deklarovalo jakožto 

občanská iniciativa a liberální organizace orientovaná spíše na prosazování 

individuálních, než kolektivních práv [Bugajski 2001: 324].  Hnutí od počátku 

spolupracovalo  s celoslovenskou Veřejností proti násilí. Tato kooperace přinesla 

uskupení posty v exekutivě a legislativě.190 Ostatně nejdůležitější členové MNI se stali 

také příslušníky VPN a hnutí prosazovalo prvotní řešení celostátní situace a tedy 

demokratickou stabilitu, na jejichž podkladech může teprve dojít k řešení problematiky 

menšinových práv [Hunčík 1999: 212].  

                                                           
190 O zastoupení MNI v legislativě a exekutivě více viz Participace menšin  legislativě a exekutivě 
v konsolidační fázi. 



 99

 Maďarská nezávislá iniciativa změnila v roce 1992 název. Nově se označovala 

za Maďarskou občanskou stranu (MOS) a došlo tak k přeměně dosavadní občanské 

iniciativy v politickou stranu. Její dosavadní poměrně výrazné postavení oslabil rozpad 

VPN. MOS se tak vydala cestou spolupráce se zbylými maďarským stranami, aby se 

posléze rozpustila v rámci Strany maďarské koalice. 

Politická strana Spolužití, celým názvem Együttélés–Spolužitie, znamenala 

zprvu snahu o hájení zájmu všech národnostních menšin v Československu. Mezi 40 

000 členy strany tak patřili i Poláci, Němci, Ukrajinci a Rusíni [Bugajski 2001: 320].  

Nicméně organizace především hájila zájmy nejpočetnější maďarské menšiny a snaha 

reprezentovat všechny minority sloužila k celostátní působnosti. Strana vznikla v únoru 

1990 okolo slovenského disidenta maďarské národnosti Miklóse Duraye, kterému se 

nepodařilo prosadit v Maďarské nezávislé iniciativě191. M. Duray se stal předsedou 

Spolužití a tuto funkci vykonával až do zániku strany. 

 Mezi programové cíle strany patřila snaha o vytvoření ministerstva pro 

národnosti na federální úrovni a kolektivní práva pro menšiny, později kromě 

programatiky zaměřené na menšiny a tedy především oblast kultury a školství, se strana 

zabývala i sociální a hospodářskou oblastí, stejně jako ekologickým programem.192 I 

díky úzké spolupráci v rámci předvolebních koalic s dalšími stranami se Spolužití 

úspěšně dařilo účastnit se volebních soutěži a úspěšně tak vysílat své zástupce na místa 

zákonodárců.  

Další stranu hájící zájmy a práva národnostních menšin představovalo Maďarské 

křesťanskodemokratické hnutí.  Maďarské křesťanskodemokratické hnutí (MKDH) 

vzniklo v březnu 1990 se záměrem obhajovat zájmy maďarských katolíků, jejichž 

organizace původně vznikaly v rámci slovenského Křesťanskodemokratického hnutí, 

avšak pro deklarovanou neochotu KDH řešit národnostní otázky došlo ke vzniku 

samostatného subjektu [Kopeček 2007: 447]. Předsedou strany se stal Kálmán Janics, 

jehož roku 1991 vystřídal Béla Bugár. B. Bugár MKDH vedl až do jeho zániku. Strana 

od počátku navázala těsnou spolupráci se Spolužitím. 

Programově se strana od Spolužití příliš neodlišovala, spíše působila jako jeho 

umírněnější alternativa. Konkrétně strana s 50 000 členskou základnou193 požadovala 

                                                           
191 M. Duray se měl stát federálním ministrem pro etnické a menšinové vztahy, ale tento post nakonec 
nebyl zřízen. 
192 Zdroj: http://www.hhrf.org/egyutt/S-PROG.HTM 
193 Jde o počet straníků krátce po založení strany. Do roku 1995 se snížil počet členů MKDH asi na 
35 000 [Mesežnikov 1996: 22]. 



 100

školskou, kulturní a částečnou uzemní autonomii [Bugajski 2001: 323-324]. Důraz na ni 

však nebyl tak nevyhnutelný jako v případě Spolužití, zatímco MKDH zdůrazňovalo 

obhajobu náboženských zájmů, mezi než patřilo zřízení maďarského katolického 

biskupství, restituce církevního majetku a výuka  náboženství na školách [Kopeček 

2007: 457]. 

Strana maďarské koalice vznikla sloučením vedle sebe dosud fungujících  a do 

jisté míry si konkurujících stran reprezentujících a agregujících zájmy maďarské 

menšiny na Slovensku. Hlavní impulz pro sjednocení všech relevantních maďarských 

proudů znamenaly zásahy do volebního zákonodárství před volbami 1998, vycházející 

z  podnětu vládního kabinetu. Konkrétně oproti běžné pětiprocentní uzavírací klauzuli 

pro jednotlivě kandidující politické strany, došlo k jejímu navýšení u volebních koalic 

podle počtu kandidujících subjektů, kdy pro každý platila pětiprocentní hranice a 

vzájemně se sčítaly, takže pokud spolu kandidovaly dvě strany, potřebovaly získat 

nejméně 10 % hlasů, pokud tři, tak 15 %. Tato změna tak prakticky znamenala 

nesmyslnost formování předvolebních koalic a tedy dosavadní používanou praxi 

maďarských stran, které byly nuceny na novou situaci zareagovat194.    

Strana maďarské koalice (SMK) je tak subjektem nahrazujícím Maďarskou 

občanskou stranu, Spolužití a Maďarské křesťanskodemokratické hnutí. Vedoucí 

představitelé těchto stran zastávali vedoucí funkce i v SMK, jejímž předsedou se stal 

bývalý předseda MKDH Béla Bugár, který předsednický post zastával do roku 2007, 

kdy jej vystřídal Pál Csáky.  

Podle původních představ si měly jednotlivé ustavující subjekty zachovat 

v rámci stranických platforem značnou míru autonomie. Vznikla tak křesťansko-

konzervativní platforma z bývalých příslušníků MKDH, národně-liberální platforma 

z bývalých členů Spolužiti a občanská platforma z bývalých představitelů MOS 

[Kopeček 2007: 467]. Význam platforem se však postupně vytrácel a jejich pravomoci 

byly omezovány, takže došlo k homogenizaci strany. 

Program SMK prezentoval snahu o začlenění programových bodů původních 

uskupení, na jejichž základě strana vznikla. Program se zabýval nejenom tématy 

souvisejícími s postavením menšin, ale i náměty s dopadem na celou společnost. 

Programový text a použité výrazy měly za cíl kvůli možnosti povolební spolupráce 

                                                           
194  V době projednávání novely volebního zákonodárství existovaly 3 možnosti řešení v podobě 
vytvoření volební strany, sjednocení maďarských stran a možnost, kdy by se představitelé dvou stran  
zúčastnili voleb na kandidátce třetí strany [Kopeček 2007: 464-465]. Nakonec zvítězila druhá varianta a 
vznik jednotné strany se stabilní a dlouhodobou působností. 
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nevyvolávat rozruch u ostatních stran [Irmanová 2005: 272]. Nicméně oblast  

problematiky menšin byla nejpropracovanější. SMK tak požadovala decentralizaci státu 

a posílení pravomocí samospráv, důraz kladla i na oblast školství a kultury, stejně jako 

oblast zemědělství195. 

Členská základna představovala 9 000 straníků196 v roce 2000 a roku 2003 se 

zvýšila na 11 000 členů [Kopeček 2007: 468]. SMK dokázala sjednotit dosud 

heterogenní elektorát maďarských stran, takže získal na důležitosti a SMK se stala 

jedinou relevantní reprezentantkou slovenských Maďarů. Maďarští voliči jsou 

disciplinování, což straně zajišťuje zisky od devíti do dvanácti procent hlasů a tedy 

kontinuální zastoupení v parlamentu. Navíc strana disponuje koaličním potenciálem, 

který dokázala dvakrát využít197. 

Představitelé maďarských stran jsou tak od počátku vzniku slovenské politické 

scény její součástí, protože vždy uspěli v parlamentních volbách. Několikrát se také 

zapojili do výkonu exekutivy. Maďarské strany také stavěly své kandidáty v lokálních 

volbách a v místech s početnou maďarskou menšinou dosahují pravidelně na 

starostovské posty a místa v zastupitelstvu. Strany zastupující zájmy slovenských 

Maďarů tak jsou součástí slovenského stranického systému od jeho počátku. 

4.4 Participace menšin v legislativ ě a exekutiv ě 
v konsolida ční fázi 

 Strany národnostních minorit vyvíjely v nových podmínkách aktivitu ihned po 

svém založení. Nejvíce se zpočátku dařilo Maďarské nezávislé iniciativě, která si 

spoluprací s na Slovensku dominantní politickou silou Veřejnost proti násilí dokázala 

zajistit podíl na exekutivě. MNI totiž získala kvůli kandidatuře svých členů na 

kandidátce VPN, které na Slovensku v červnových volbách 1990 zvítězilo,  významné 

posty jak v legislativě, tak v exekutivě. Hnutí obdrželo 5 poslaneckých mandátů ve 

Federálním shromáždění i ve Slovenské národní radě. Místopředsedou slovenského 

parlamentu se stal L. Nagy, místopředsedou Sněmovny lidu v rámci Federálního 

shromáždění pak O. Világy. V exekutivě obsadila MNI post místopředsedy slovenské 

vlády (G. Zászlós).  

 

                                                           
195 Ostatně většina maďarského obyvatelstva žila v zemědělských oblastech. 
196 Relativně nízký počet straníků ve srovnáním s členy MKDH v době jeho založení, pramení 
pravděpodobně z obecného poklesu prvotního zájmu o politiku a růstem její profesionalizace.  
197 O SMK a jejím působení v legislativě a exekutivě více viz Participace menšin v legislativě a exekutivě 
v konsolidační fázi. 
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Tabulka 3:Výsledky voleb do Slovenské národní rady po roce 1989 

Volby 

 

1990 

% hlasů/ 

mandáty 

1992 1994 1998 2002 2006 

Volební 

účast 
96 %  84,2 % 75,7 % 84 % 70  % 54,7 % 

VPN 29,3 (48) - - - - - 

HZDS - 37,3 (74) 34,9 (61) 27 (36) 19,5 (36) 8,8 (15) 

KDH 19,2 (31) 8,9 (18) 10 (17) * 8,3 (15) 8,3 (14) 

SMK 8,6 (14) 7,4 (14) 10,1 (17) 9,1 (15) 11,2 (20) 11,7 (20) 

SNS 13,9 (22) 7,8 (15) 5,4 (9) 9 (14) - 11,7 (20) 

KSČ 13,3  (22) - - - - - 

SZ 3,5 (6) - - - - - 

DS 4,4 (7) - - - - - 

DU - - 8,5 (15) - - - 

SDS - - 7,3 (13) - - - 

SDL - 14,7 (29) 10,4 (18) 14,6 (23) - - 

SDK - - - 26,3 (42) - - 

SOP - - - 8 (13) - - 

SDKÚ - - - - 15,1 (28) 18,4 (31) 

Směr - - - - 13,5 (25) 29,1 (50) 

ANO - - - - 8 (15) - 

KSS - - - - 6,3 (11) - 

Zdroje: Kubát 2004: 384, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4490, http://www.parties-and-
elections.de/slovakia.html; ANO – Aliance nového občana, DS – Demokratická strana, DÚ – 
Demokratická unie, HZDS – Hnutí za demokratické Slovensko, KDH – Křesťansko-demokratické hnutí, 
KSS – Komunistická strana Slovenska, KSČ – Komunistická strana Československa, SDK – Slovenská 
demokratická koalice, SDKÚ – Slovenská demokratická a křesťanská unie,  SDL – Strana demokratické 
levice, SDS – Sdružení dělníků Slovenska, SMK – Strana maďarské koalice, SNS – Slovenská národní 
strana, SOP – Strana občanského porozumění, SZ – Strana zelených, VPN – Veřejnost proti násilí.  

  

V prvních svobodných volbách z června 1990, uspělo i Spolužití a Maďarské 

křesťanskodemokratické hnutí, které vytvořily předvolební koalici. Strany získaly větší 

počet voličských hlasů a mandátů, ale na důležité legislativní, či exekutivní funkce 

nedosáhly. V případě Federálního shromáždění a Sněmovny lidu získaly 8,6 % hlasů a 5 
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mandátů, v případě Federálního shromáždění a Sněmovny lidu 8,5 % hlasů a 7 mandátů 

a ve Slovenské národní radě, tedy slovenském parlamentu, 8,7 % hlasů a 14 

poslaneckých mandátů198 [Wightman 1991: 62-63]. 14 poslaneckých mandátů v SNR si 

strany rozdělily tak, že každá obdržela 7 poslaneckých mandátů. Po nedobrovolném 

odchodu dosavadního premiéra V. Mečiara se hlasy Spolužití/MKDH staly klíčovými 

pro existenci kabinetu J. Čárnogurského [Hunčík 1999: 213]. 

Před parlamentními volbami 1992 došlo k první snaze sjednotit maďarské 

subjekty, jednání však ztroskotala. Jako předvolební koalice tak opět kandidovalo 

Spolužití s MKDH, zatímco MNI, přejmenované na Maďarskou občanskou stranu 

kandidovalo samostatně a ve volbách neuspělo199. Spolužití/MKDH se spolupráce 

vyplatila, takže za 7,4 % hlasů obdržely v SNR 14 mandátů, kdy Spolužití připadlo 9 

křesel a MKDH 5 [Kopeček 2007: 449]. V čele menšinové vlády Hnutí za demokratické 

Slovensko, kterou podporovala Slovenská národní strana a Strana demokratické levice, 

stanul Vladimír Mečiar. 

Stěžejní pro toto období se stala otázka rozpadu Československa. Strany 

maďarské menšiny vystupovaly proti zániku státu a vzniku samostatného Slovenska 

s vědomím vzrůstajících nacionalistických tendencí v nově vzniklém státě a větší 

zranitelnosti. Určité rozdíly mezi nimi však panovaly. Zatímco MOS jednoznačně 

obhajoval zachování stávajícího stavu, Spolužití/MKDH zastávalo od problematiky 

určitý odstup, protože jde o záležitost mezi Čechy a Slováky a není potřeba zhoršovat 

svou pozici v novém státě [Hunčík 1999: 214]. I přesto hlasovaly obě strany proti přijetí 

Ústavního zákona o zániku Československa, v případě schvalování nové ústavy200 pak 

opustily sál. Situaci však nemohly z důvodu nepoměru k ostatním slovenským stranám 

ovlivnit a tak 1.1. 1993 vzniklo samostatné Slovensko.  

Zrod nezávislého státu znamenal zvýšené nacionalistické výpady vůči menšinám 

na slovenském území a to i od jeho nejvýznamnějších představitelů. Vztahy maďarské 

menšiny a vládnoucích struktur se tak zhoršily. HZDS se také chovalo v rozporu 

s ústavou, čímž komplikovalo konsolidační proces. Postupně došlo k oslabení pozic 

strany, což nakonec vedlo k vyslovení nedůvěry vládě. 

                                                           
198 Do Federálního shromáždění bylo pro získání mandátů potřeba překonat 5 % uzavírací klauzuli, 
zatímco do Slovenské národní rady 3% [Wolchik, L. S. 1997: 209].   
199 Straně by nepomohla ani původní 3 % uzavírací klauzule, která byla zvýšena na 5 %. V případě dvou a 
tříčlenných volebních koalic byla klauzule stanovena na 7 % a v případě koalic s více než třemi členy na 
10 % [Staroňová, K; Malíková, L. 2003: 196]. 
200 Ke Slovenské ústavě a prvkům dotýkajících se menšin více viz Konsolidační fáze a postavení menšin, 
jejich ochrana, práva a vliv EU. 
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Následně vznikla koaliční vláda složená ze zástupců  Demokratické unie, 

Křesťanskodemokratického hnutí (KDH), Strany demokratické levice (SDL), Aliance 

demokratů SR a Národnědemokratické strany-Nové alternativy,  jejíž mandát byl 

omezen konáním předčasných parlamentních voleb. Mezi cíle vlády, kterou vedl Jozef 

Moravčík, patřilo především vrátit zemi na demokratickou cestu. Vláda měla tichou 

podporu maďarských stran [Leška 2006: 35], takže se zlepšily vztahy s Maďarskem. 

S pomocí vlády byl přijat zákon o dvojjazyčném označování obcí v oblastech s 

příslušníky národnostních menšin a také zákon o matrikách. 

Před předčasnými zářijovými volbami 1994 se výrazně prohloubila spolupráce 

mezi politickými stranami orientovanými na slovenské Maďary. Vznikla tak Maďarská 

koalice (MK), tedy předvolební koalice složená ze Spolužití, MKDH a MOS. MK 

získala 10,18 % hlasů, čímž se stala třetí nejúspěšnější stranou [Irmanová 2005: 261]. 

MK v parlamentu obsadila 17 mandátů, z čehož nejvíce (9) připadlo Spolužití, 7 křesel 

získalo MKDH a jeden poslanec reprezentoval MOS [Kopeček 2007: 452].  Celkově 

zvítězila volební koalice HZDS a Rolnické strany Slovenska, jež vytvořila poměrně 

nesourodou většinovou koaliční vládu s SNS a Sdružením slovenských dělníků.  

Premiérem se stal V. Mečiar. Složení vlády včetně nacionalistické SNS předurčilo její 

postoj k menšinám a zhoršilo vtahy mezi slovenskými Maďary a státem. Vláda totiž 

navrhla řadu aktů znevýhodňujících postavení menšin na Slovensku201 a jednala 

v rozporu s demokratickými a ústavními principy202. Politika této vlády, projevující se 

v potřebě zcela ovládnout slovenskou politickou scénu a omezit působení 

konkurenčních stran, nakonec vedla ke sblížení maďarských stran s anti-mečiarovskou 

opozicí203. 

Z důvodu úsilí vlády znesnadnit v nadcházejících volbách participaci volebních 

koalic, byly strany Maďarské koalice donuceny vytvořit jednotnou politickou stranu, 

Stranu maďarské koalice. SMK získala v parlamentních volbách 1998 9,12 % hlasů a 

15 mandátů [Leška 2006: 108] a stala se tak čtvrtou nejsilnější stranou. Celkově ve 

volbách sice zvítězila HZDS, vládu však sestavila Slovenské demokratická koalice 

s SDL, Stranou občanského porozumění (SOP) a SMK. Vytvoření této většinové, 

čtyřbarevné, koaliční vlády znamenalo první účast reprezentantů maďarské menšiny na 

                                                           
201 Více o těchto snahách viz část Konsolidační fáze a postavení menšin, jejich ochrana, práva a vliv EU. 
202 Ústavní soud v několika případech rozhodl o neústavnosti některých kroků vlády. Ta však jeho 
rozhodnutí vesměs ignorovala. 
203 Ve Společném prohlášení z prosince 1997 se na spolupráci dohodly Strana demokratické koalice a 
MK. 
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exekutivní moci od vzniku nezávislého Slovenska204. Kromě odporu k předchozí vládě 

V. Mečiara strany koalice spojovala snaha o vyvedení země z dosavadní mezinárodní 

izolace a úsilí o začlenění do euroatlantických struktur. Vládní kabinet vedl Mikuláš 

Dzurinda. Představitelé SMK ve dvacetičlenné vládě obsadili tři posty. 

Místopředsedou vlády pro lidská a menšinová práva a pro regionální rozvoj se 

stal Pál Csáky, ministrem výstavby a veřejných prací István Harna a ministrem 

životního prostředí László Miklós. SMK zároveň disponovala čtyřmi posty státních 

tajemníků na ministerstvu financí; ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny; 

ministerstvu zemědělství a ministerstvu školství. Zástupci SMK zastávali i významné 

funkce v legislativě. Předseda SMK Béla Bugár se stal jedním z místopředsedů 

parlamentu a představitelé strany zasedli v čele několika parlamentních komisí.  

Největšího odpůrce participace SMK na vládní koalici představovala 

z koaličních partnerů Strana demokratické levice. S ní také během fungování vládního 

kabinetu řešila SMK nejvíce sporů. SDL rovněž obsadilo SMK velmi žádané místo 

ministra zemědělství. Pozici SMK oslabovala skutečnost, že vládní koalice měla 

dostatek mandátů, nezbytných pro parlamentní většinu i bez její účasti. 

Strana maďarské koalice vstupovala do vlády s cílem prosadit několik zásadních 

bodů dotýkajících se občanů maďarské příslušnosti. K těmto záměrům patřilo provedení 

převodu půdy neznámých vlastníků Slovenského pozemkového fondu do vlastnictví 

obcí, zlepšení vzdělávání národnostních menšin, garance dvojjazyčných školních 

vysvědčení, zlepšení podmínek pro vysílání rádia a televize v menšinových jazycích, 

přijetí nových principů pro podporu kultury menšin, návrh zákona o užívání minoritních 

jazyků, zajištění právního postavení pro kulturní instituce menšin, zajištění ratifikace 

Evropské charty místní samosprávy a podepsání dohod se sousedními státy podle 

Evropské rámcové koncepce o příhraniční spolupráci [Néméthová, Öllös 2003: 125]. 

Tyto úkoly byly obsaženy v koaliční dohodě. Koaliční dohoda ovšem vyjmenovávala i 

témata, která měla zůstat uzavřena205.  

Během celého funkčního období se SMK snažila prosazovat svoje cíle, ale pro 

neochotu koaličních partnerů se jejich naplnění podařilo jen zčásti. Především došlo ke 

zrušení diskriminačních opatření, zavedených předchozí vládou206 [Kopeček 2007: 

                                                           
204 Poprvé se zástupci maďarské menšiny podíleli na exekutivě po volbách 1990. 
205 Jednalo se o problematiku Benešových dekretů a územní autonomie. 
206 K nim patřilo obnovení dvojjazyčných vysvědčení, zlepšení podmínek pro působení sdělovacích 
prostředků menšin a návrat některých odvolaných ředitelů škol, kteří nesouhlasili s aplikací změn ve 
školství, zaváděných předchozí vládou. 
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469]. SMK nedokázala uspět se změnou sporných prvků ústavy207, nesouhlasila ani se 

schválenou podobou Zákona o používání minoritních jazyků208, stejně tak neprosadila 

vlastní vizi územně-správního členění země209, zřízení maďarské pedagogické 

fakulty210, nepodařilo se ani příliš pokročit v převodu půdy neznámých vlastníků na 

obce.  

SMK zůstalo přes určité spory a komplikace s prosazováním svých záměrů a 

hrozby o vystoupení  z vlády v souvislosti s novým územně-správním členěním 

Slovenska součástí vládní koalice až do voleb v roce 2002. 

SMK v nich poprvé kandidovala jakožto strana, která se ,,ušpinila” podílem na 

exekutivní moci a tudíž nemohla těžit z opozičního postavení a rétoriky. Od voličů i 

přesto SMK dostala 11,16 % hlasů, které proměnila ve 20 poslaneckých mandátů 

[Leška 2006: 275], takže si oproti předchozím volbám dokonce polepšila o 5 křesel a 

stala se čtvrtým nejsilnějším subjektem. Celkově zvítězila HZDS, která ovšem 

zopakovala situaci z roku 1998 a vládu nesestavila. Naopak Slovenská demokratická a 

křesťanská unie (SDKÚ) se na vládě dohodla s SMK, KDH a Aliancí nového občana 

(ANO). Vznikla tak většinová211, čtyřbarevná koaliční vláda v čele s M. Dzurindou. 

SMK měla při sestavování vlády a rozhodování o personálním obsazení výhodnou 

pozici, neboť po SDKÚ představovala druhou nejsilnější stranu koalice212, její vliv se 

tak oproti předchozí vládě zvýšil.  

SMK obsadila v šestnáctičlenné vládě čtyři ministerské posty.213 

Místopředsedou vlády, do jehož působnosti spadala problematika menšin, lidských práv 

evropské integrace, se stal Pál Csáky. László Miklós vykonával funkci ministra 

životního prostředí a SMK získala i v předchozí vládě odepřené ministerstvo 

zemědělství, které vedl Zsolt Simon. Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje řídil 

László Gyurovský. Šest zástupců SMK také obsadilo posty státních tajemníků na 

ministerstvu hospodářství, správy a privatizace národního majetku; ministerstvu financí, 

                                                           
207 Nejvíc vadil úvod ústavy začínající větou: ,,My, národ slovenský”.  
208 SMK prosazovala 10 % hranici menšinového etnika pro užívání jeho jazyka v úředním styku, ale 
schválená verze tuto hranici posunula na 20 %.  
209 SMK požadovala vytvoření 13 vyšších územně správních celků, kdy v jednom by obyvatelstvo 
maďarského původu převažovalo. Nakonec však zvítězil model 8 vyšších územně správních celků, který 
odpovídal dosavadnímu uspořádání a došlo i ke změně jednokolové přímé volby předsedů krajů na 
dvoukolovou, které byla pro maďarské zástupce nevýhodná.   
210 Tato fakulta měla být zřízena na Univerzitě v Nitře. Kvůli nezájmu jejího vedení se tak však nestalo. 
211 O parlamentní většinu přišla koalice během roku 2003 z důvodu odchodu několika poslanců vládních 
stran do opozice. 
212 I přesto však pro nesouhlas ostatních koaličních stran SMK nezískalo post předsedy parlamentu.  
213 Oproti předchozímu kabinetu se tak její postavení výrazně zlepšilo. 
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ministerstvu výstavby a regionálního rozvoje, ministerstvu školství214, ministerstvu 

kultury a ministerstvu zahraničních věcí, takže se jejich počet zvýšil o dva. 

Z legislativních funkcí získala strana pozici místopředsedy parlamentu, kterou opět 

zastával předseda strany B. Bugár a její členové předsedali dvěma parlamentním 

komisím. 

SMK vstupovala do vlády s cílem zřídit Maďarskou univerzitu, vyřešit 

problematiku půdy neznámých vlastníků a navrhnout zákon o financování kultury 

národnostních menšin [Jarábik 2003: 148]. Tyto úmysly opět obsahovala i koaliční 

dohoda. Koaliční dohoda se naopak nezmiňovala o ,,změně územního členění státu a 

odškodnění příslušníků menšin postižených po druhé světové válce na základě principu 

kolektivní viny” [Irmanová: 2004: 283-4]. Společným záměrem všech koaličních stran 

představovalo začlenění Slovenska do NATO  a Evropské unie, k němuž došlo v obou 

případech v roce 2004.  

SMK dokázalo těžit se své silnější pozice a lepšího postavení, takže při 

prosazování svých politických cílů bylo oproti předchozímu vládnímu působení  

úspěšnější. Straně se tak podařilo dosáhnout zřízení Maďarské univerzity v Komárně, 

stejně jako začít s převodem půdy do majetku obcí [Kopeček 2007: 472].  SMK však 

řešilo spory s premiérem M. Dzurindou kvůli postupně menšinovému charakteru vlády 

a jenž měl poměrně napjaté vztahy i s ostatními koaličními partnery, kteří se dohodli na 

konání předčasných voleb.  

V předčasných parlamentních volbách uskutečněných v červnu 2006, volilo 

SMK 11,7 % občanů, kteří se dostavili k volebním urnám a strana v SNR obdržela 20 

mandátů. SMK tak zopakovala stejný výsledek, jako v předchozích volbách, což je 

vzhledem k její osmileté účasti ve vládních koalicích na první pohled nezvyklé215. Ve 

volbách zvítězila strana Směr, který sestavil většinovou koaliční vládu s HZDS a SNS a 

v jejímž čele stanul Robert Fico. Návrat stran odpovědných za izolaci země 

v devadesátých letech, do vlády, znamenal krok zpět. SMK se tak po působení 

v exekutivě vrátila k opoziční roli. 

Strany zastupující občany maďarského původu dokázaly během svého působení 

na slovenské politické scéně úspěšně etablovat svou pozici. Maďarské strany tak prošly 

                                                           
214  Státní tajemník László Szigeti se stal po vystoupení KDH z koalice jeho ministrem a SMK tak získalo 
pátý ministerský post. 
215 Volební účast však byla nejnižší od konce nedemokratického režimu a maďarští voliči se vyznačují 
velkou disciplinovaností a protože jde o stranu národnostní menšiny, ta ji volí bez ohledu na účast ve 
vládě. 
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vývojem od nejednotnosti, kdy si částečně konkurovaly, až po sjednocení v jeden 

subjekt, který dokáže lépe prosazovat jejich zájmy. Vrcholem snah slovenských 

Maďarů o vliv je účast SMK ve dvou vládních kabinetech, během níž se strana projevila 

jako spolehlivý a stabilní partner, který je ochoten ustoupit ze svých pozic a přistoupit 

na dohodu. SMK tak dokázala působit ve prospěch Slovenska, čímž přispěla ke konci 

jeho mezinárodní izolace, způsobené jednáním předchozí vlády. Svou participací 

v nejvyšších státních politických orgánech a institucích a spoluprací s ostatními 

slovenskými stranami pozitivně ovlivnila proces konsolidace demokracie na Slovensku.  

Příznivý vliv v zapojení stran národnostních menšin do legislativy a exekutivy 

sehrál volební systém. Tak jako v případě Bulharska a Rumunska,  i na Slovensku byl 

aplikován proporční volební systém, jehož výsledky neumožnily vznik jednobarevné 

většinové vlády. Politické strany tak byly nuceny v rámci koaličních vlád 

spolupracovat, což vedlo k uzavírání kompromisů a omezování potenciálních konfliktů. 

Na rozdíl od Rumunska však nedošlo ke zvýhodnění menšin pomocí dodatečných 

mandátů. Podobně jako v Rumunsku, znamenal pro prosazování menšinových práv 

největší překážku nacionalismus a s výjimkou let 2002-2006 permanentní přítomnost 

Slovenské národní strany, jasně se vymezující a vystupující proti národnostním 

menšinám, v parlamentu. K nacionalistické rétorice se však často uchýlily i ostatní 

politické strany, především HZDS. Největší tlak ze strany nacionalistů tak na menšiny 

působil v letech 1994 – 1998, kdy vládla koalice HZDS, SNS, SDS.  

4.5 Konsolida ční fáze a postavení menšin, jejich ochrana, 

práva vliv EU 

Změna politického systému se promítla i do postavení menšin na Slovensku. 

Jejich práva a ochrana se tak oproti výchozímu stavu a roku 2006 významně zlepšila. 

Tento vývoj však neprobíhal kontinuálně, protože existovala období, v nichž došlo 

k přijetí ustanovení a norem, která postavení menšin vzhledem k předcházející etapě 

zhoršovala. 

Největší národnostní menšinu na Slovensku, podle údajů z roku 1991, tvořili 

Maďaři s 567 296 příslušníky a reprezentovali 10,8 % obyvatelstva země216, za nimiž 

skončili Romové s 75 802 členy (1,4 %), Češi s 52 884 (1 %), Rusíni a Ukrajinci 

s 30 478 (0,6 %) a Němci s 5 414 členy (0,1 %) [Podolák 1998: 12]. 

                                                           
216 Celkový počet obyvatel Slovenska dosahoval v roce 1991 5 274 355, z čehož podíl etnických Slováků 
činil 85,7 %. 
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První normou, která ovlivnila postavení národnostních menšin na Slovensku, 

znamenalo přijetí jazykového zákona217 v roce 1990. Ten určil, že používání jazyků 

minorit v úředním styku bude umožněno v oblastech s podílem národnostních menšin 

nad 20 % populace. 

Velmi důležitým dokumentem ovlivňujícím postavení menšin je konstituce. 

Slovenská ústava byla schválena ještě v době existence společného federálního státu, 

tedy v září 1992. Ústava kombinovala národní, historický a občanský princip [Vašečka 

2000: 130]. Konstituce konkrétně zmiňuje  i národnostní menšiny a to jak v preambuli, 

tak v několika článcích. 

K těmto patří článek 12 (2), který uvádí, že jsou ,,základní práva a svobody 

zaručeny na území Slovenské republiky všem bez ohledu  na pohlaví, rasu, barvu pleti, 

víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní či sociální původ, příslušnost 

k národnosti či etnické skupině, majetek rod anebo jiné podmínky. Nikoho nelze 

z těchto důvodů poškozovat, zvýhodňovat nebo znevýhodňovat218”. Důležitý je také 

bod 3 tohoto článku, podle něhož má ,,každý právo svobodně rozhodovat o svojí 

národnosti a zakazuje se jakékoliv ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby 

směřující k odnárodnění.” 

Práva národnostních menšin a etnických skupin řeší i celý čtvrtý oddíl druhé 

hlavy ústavy. V něm podle článku 33 ,,Příslušnost ke kterékoliv národnostní nebo 

etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.” Dalším prvkem je rozsáhlý článek 34 

(1)219. Tento článek se také v odstavci 2 vyjadřuje k používání menšinových jazyků, 

když se ,,Občanům patřícím k národnostním menšinám anebo etnickým skupinám za 

podmínek ustanovených zákonem zaručuje kromě práva na osvojení si státního jazyka i 

a) právo na vzdělání v jejich jazyce, b) právo používat jejich jazyk v úředním styku, c) 

právo účastnit se řešení věcí týkajících se národnostních menšin a etnických skupin.” 

Problematický z pohledu menšin a jejich případných požadavcích na autonomii 

je odstavec 3 tohoto článku, podle něhož ,,výkon práv občanů patřících k národnostním 

                                                           
217 Velkou diskusi vzbudila jeho verze  vytvořená Maticí slovenskou a SNS, protože slovenštinu uznávala 
jakožto státní a úřední jazyk veřejné komunikace bez výjimky na celém území Slovenska [Gál, Hunčík 
1993: 47]. 
218 Celé znění Ústavy Slovenska je k dispozici na webových stránkách Vlády SR [http://www-
8.vlada.gov.sk/index.php?ID=1013]. 
219 Tento článek určuje, že ,,občanům tvořícím na Slovensku národnostní menšiny nebo etnické skupiny 
se zaručuje všestranný rozvoj, právo s jinými příslušníky menšiny anebo skupiny rozvíjet vlastní kulturu, 
právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyce, sdružovat se v národnostních 
sdruženích, zakládat a udržovat vzdělávací a kulturní instituce. Podrobnosti stanoví zákon”. 
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menšinám a etnickým skupinám zaručených v této ústavě nesmí vést k ohrožení 

svrchovanosti a územní celistvosti Slovenské republiky a k diskriminaci jejího 

obyvatelstva.” A diskutabilní je i preambule začínající slovy ,,My, národ slovenský”. 

Práva národnostních menšin tak byla poměrně precizně vymezena. Aplikování 

ustanovení ústavy do praxe pomocí konkrétní legislativy se však úplně nezdařilo. 

Zástupci maďarské menšiny kritizovali kromě článku 34 (3) a preambule, absenci 

garance práva na zřizování škol s jejich mateřským jazykem a možnost kdykoliv uzavřít 

stávající, prosazení oficiálního státního jazyka a absenci zákonné ochrany oficiálního 

užívání minoritních jazyků [Néméthová, Öllös 2003: 123]. Pro nesouhlas s některými 

body a nacionalistickou atmosférou, opustili představitelé maďarských politických stran 

při schvalování ústavy sál [Gál, Hunčík 1993: 50].  

O rok později byl přijat Zákon o jméně a příjmení. Během funkčního období 

dočasné vlády J. Moravčíka v roce 1994 přispěl k posílení práv menšin Zákon o 

matrikách a Zákon o dvojjazyčném označování obcí. 

K výraznému zhoršení postavení menšin došlo v období existence vlády V. 

Mečiara v letech 1994-1998. Přestože jako pozitivní lze hodnotit podepsání Slovensko-

maďarské smlouvy v roce 1995 a ratifikaci Rámcové konvence na ochranu 

národnostních menšin,  ostatní kroky této vlády směřovaly k omezení práv menšin na 

území Slovenska a zhoršení jejich postavení. Mezi ně patřilo nové správní členění země 

s osmi kraji, záměrně neumožňující vytvořit maďarskému etniku v kterémkoliv celku 

většinu, nový jazykový zákon, který znamenal zrušení vydávání dvojjazyčných 

vysvědčení a zavedení alternativního, tedy dvojjazyčného vyučování na menšinových 

školách220, došlo i ke změnám zákona o matrikách a dvojitém značení obcí [Kopeček 

2007: 452]. Zároveň byly výrazně sníženy finanční výdaje státu směřující na podporu 

kulturního rozvoje menšin a Rada vlády pro menšiny byla paralyzovaná. Na konci 

mandátu jeho vlády prošel i zákon o komunálních volbách, podle něhož měli být 

kandidáti voleni podle národností [Vašečka 2000: 134]. V posuzování Mečiarovy 

legislativy sehrál významnou roli Ústavní soud Slovenska221. Všechny tyto změny 

                                                           
220 Jazykový zákon z roku 1995 rušil předchozí z roku 1990 a menšinám ztížil možnost obracet se na 
úřady v mateřském jazyce. 
221 Za protiústavní označil ÚS SR neexistenci zákona o používání menšinových jazyků v úředním styku, 
stejně tak část jazykového zákona a celý zákon o komunálních volbách. 
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hodnotila EU a další mezinárodní organizace negativně222, avšak dopad jejího 

hodnocení a vliv na vládu byl minimální. 

Situace menšin se výrazně zlepšila, také v souvislosti se snahou země o konec 

mezinárodní izolace a integraci do euroatlantických struktur, po zapojení SMK do 

vládních koalic v letech 1998-2006 a kompletní změně vládní garnitury. Kromě zrušení 

změn legislativy přijaté v období V. Mečiara u moci a napravení dosavadních 

diskriminačních opatření, byly schváleny nové zákony na zlepšení postavení menšin223.  

K nim patřil zZkon o používání menšinových jazyků z roku 1999, či územně-

správní reforma z roku 2001, která znamenala decentralizaci a přímou volbu krajských 

zastupitelstev a jejich předsedů, s přípravou na vstup země do EU došlo k revizi Ústavy, 

která zavedla institut veřejného ochránce práv. Nicméně ke všem změnám měli zástupci 

maďarské menšiny značné výhrady224. Země také přijala Evropskou chartu regionálních 

a menšinových jazyků a přes náročný schvalovací proces i Anti-diskriminační zákon. 

Vzdělávání maďarské menšiny ovlivnilo i vybudování Maďarské univerzity v Komárně. 

Postavení menšin na Slovensku nejvíce ovlivňovala vnitropolitická situace, z níž 

vycházela iniciativa změn legislativy až do konce devadesátých let, kdy z důvodu 

výměny vládních představitelů a jejich snahou o rychlé zapojení se do euroatlantických 

struktur, začaly být silně vnímány a akceptovány i požadavky těchto institucí. Na výše 

uvedených změnách měla velký podíl maďarská menšina, která dokáže poměrně účinně 

hájit svoje zájmy. Početně významná romská komunita pak nedokáže svá práva 

efektivně prosazovat, nicméně i na zlepšení jejího postavení se začalo po roce 1998 

v souvislosti se změnou vlády pracovat, takže byly zahájeny vládní programy na 

zlepšení životní úrovně romské komunity. 

                                                           
222 Ostatně Slovensko bylo vyřazeno z přístupových rozhovorů o rozšíření EU, které v roce 1997 započaly 
se sousedními zeměmi s výjimkou Ukrajiny. 
223 Nicméně i nadále se objevovaly projevy vymezování se vůči menšinám. Příkladem může být vytvoření 
anti-maďarské koalice v regionálních volbách 2005 v regionu Nitra [Világi 2007: 133]. 
224 Jejich připomínky však nebyly vyslyšeny. 
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5 Komparace 
 Po kapitolách, které jsme věnovali případovým studiím jednotlivých zemí 

v nichž proběhl tranzitivní proces a kde jsme analyzovali zapojení menšin do 

demokratizace a jejich následné působení v politickém systému, se v poslední částí této 

diplomové práce zaměříme na komparaci zjištěných poznatků s přihlédnutím 

k otázkám, jež jsme si položili v úvodní části práce. 

  Kapitolu věnovanou komparativnímu výzkumu začneme rolí národnostních 

menšin při přechodu k demokracii a budeme pokračovat volebním zákonodárstvím, 

porovnáme konstituce zemí s ohledem na zajištění, či omezení menšinových práv, 

stejně tak srovnáme působení politických reprezentantů menšin v rámci exekutivy 

zkoumaných států. V závěrečné části se specializujeme na postavení menšin s ohledem 

na pokračující konsolidační proces a na problematiku začlenění menšin do vznikajícího 

demokratického systému. 

5.1 Tranzice a menšiny 
Jak jsme nastínili výše, tranzice v Bulharsku, Rumunsku a Slovensku ovlivnilo 

několik faktorů, kromě výchozích podmínek, které určoval charakter předchozího 

nedemokratického režimu, také aktéři působící na vznik procesu a jeho průběh. 

Charakteristické prvky přechodů se v jednotlivých případech odlišovaly. Platí to i 

v případě účasti menšin v procesu a měly na proces k přechodu demokracii vliv i 

národnostní menšiny v těchto zemích? Jednotlivě jsme danou problematiku posoudili a 

nyní se pokusíme o souhrnné zhodnocení  tohoto tématu. 

Demokratizační proces v Bulharsku se projevil nejprve změnou ve vedení státu a 

Bulharské komunistické strany. Tento obrat způsobila především nespokojenost s 

izolovaností země a zahraniční kritikou asimilační kampaně zaměřené proti bulharským 

Turkům. Degradace práv turecké menšiny a její nucený exodus znamenal nejdůležitější 

impuls pro ,,palácový převrat” a výměnu konzervativních komunistů za komunisty 

reformní, která následně umožnila přechod k demokracii. Téma národnostních menšin, 

zajištění jejich práv a politické angažovanosti prostupovalo tranzitivním procesem po 

celou jeho dobu a tvořilo velmi konfliktní a společnost, respektive politické 

představitele, rozdělující oblast. 
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Rumunský tranzitivní proces jsme charakterizovali důležitým zapojením 

společnosti prostřednictvím masových demonstrací proti nedemokratickému režimu. 

Popud pro odstartování hromadných protestů majících vliv na změny představitelů 

v čele státu a následnou cestu k vytvoření demokratického systému znamenala snaha 

stáních orgánů o izolaci kněze menšinové maďarské národnosti L. Tókese, který žil 

v oblasti osídlené maďarskou menšinou a následné protesty rumunských Maďarů na 

jeho obranu, které se postupně rozšířily na celé území státu a k nimž se přidali i 

Rumuni. Problematika národnostních menšin a jejich snaha zajistit si svá práva 

rezonovala i v průběhu přechodu k demokracii, i když ne v takové intenzitě, jako tomu 

bylo v případě Bulharska225.  

Ačkoliv i v rámci československého přechodu k demokracii působily masové 

demonstrace jako základní bod pro počátek procesu, národnostní menšiny a jejich 

nespokojenost nefungovala jako spouštěcí faktor, tím byla nespokojenost většiny 

obyvatelstva, bez ohledu na národnostní příslušnost226. Oblast práv národnostních 

menšin se nestala důležitou ani posléze. 

Tranzitivní procesy se tedy v námi zkoumaných zemích odlišují v zapojení 

minorit. Národnostní menšiny ovlivnily přechody k demokracii  nejvíce v Bulharsku, 

kde zprostředkovaně způsobily nástup demokratizátorů k moci a v Rumunsku, kde 

vyvolaly změny přímo. Naopak v Československu tranzici příslušníci menšin 

neovlivnili a konfliktní linií se stala problematika menšin a vztah většinové 

obyvatelstvo – národnostní menšiny až po vzniku samostatného Slovenska. Tedy 

v době, kdy se přenesla dosavadní důležitost vyřešení národnostní otázky ze vztahu Češi 

a Slováci na linii Slováci a Maďaři. 

5.2 Volební zákonodárství 
  V otázce prosazování zájmů národnostních menšin a jejich artikulace 

prostřednictvím politických stran má význam i volební systém, pomocí něhož jsou 

voleni zástupci občanů do legislativních orgánů jednotlivých zemí. Z možnosti využití 

poměrného, většinového, nebo smíšeného volebního systému zvítězila ve většině zemí 

východní a střední Evropy, v nichž došlo na přelomu osmdesátých a devadesátých let 

k tranzici, možnost poměrného hlasování. Kromě základního výběru volebního sytému 
                                                           
225

  Perzekuce menšin v období nedemokratického systému v Rumunsku totiž nedosáhla úrovně 
sousedního Bulharska a obešla se bez vyhánění a snahy o popření minorit. 
226 Československo se však od Bulharska a Rumunska odlišovalo skutečností, že šlo o stát, v němž 
figurovaly dva hlavní národy, jejichž vztahy byly často napjaté a vedle nich také menšiny, především 
Maďaři na Slovensku. 
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ovlivňují volební výsledky i další volební proměnné, k nimž patří v případě proporčních 

systémů uzavírací klauzule, počet a velikost volebních obvodů, či matematická metoda 

přepočtu hlasů na mandáty. V této části se pokusíme zodpovědět otázku, zda volební 

zákonodárství zvýhodnilo, či umožnilo reprezentaci menšin  zastupitelských orgánech 

na celostátní úrovni?  

 Jak v případě Bulharska, Rumunska, tak i Slovenska byl tedy zvolen proporční 

sytém227, uzavírací klauzule byla v Bulharsku stanovena na 4 % a menšiny neměly 

žádnou výjimku, která by kompenzovala jejich ve srovnání s ne-etnickými stranami 

nevýhodnou pozici228. Pro přepočet hlasů na mandáty je používán d´Hondtův dělitel a 

země je rozdělena na 31 volebních obvodů. 

Pro volby do rumunského parlamentu neexistovala při jejich prvním konání 

žádná uzavírací klauzule, což znamenalo z hlediska menšin výhodu229. V roce 1992 

však byla zavedena 3 % a od roku 2000 pak 5 % uzavírací klauzule. Nicméně pozici 

národnostních menšin zlepšovala ústavou zavedená povinnost zajistit všem menšinám, 

jejichž strany nepřekonaly uzavírací klauzuli jeden poslanecký mandát. Rumunsko je 

rozděleno na 42 volebních obvodů a pro přidělení mandátů za voličské hlasy je 

používán d´Hondtův dělitel.  

V případě slovenského parlamentu se v prvních volbách 1990 použitá 3 % 

uzavírací klauzule zvýšila od roku 1992 na 5 %. Navíc před volbami 1998 došlo 

k účelové novelizaci volebního zákona s cílem znevýhodnit vytváření volebních 

koalic230, čehož maďarské strany do té doby využívaly. Do roku 1998, kdy se země 

stala jediným volebním obvodem, byla rozdělena na 4 volební obvody. Používanou 

metodou pro přepočet hlasů na mandáty je Hagenbach-Bischoffova kvóta.  

Ve všech zkoumaných zemích tedy minoritám volební zákonodárství umožnilo 

ucházet se o přízeň voličů na celostátní úrovni, i když výrazně byla tato možnost 

znesnadněna v případě Bulharska zákazem formovat politické strany na etnickém, 

rasovém a náboženském základě. V neprospěch menšin částečně působí rozdělení 

Bulharska a Rumunska do velkého počtu volebních obvodů a také použití d´Hondtova 

dělitele, což jsou prvky spíše zvýhodňující velké politické strany.  Jedinou zemi, která 

umožnila menšinám lepší přístup do parlamentu a zvýhodnila je tak, zastupuje 

Rumunsko zásluhou povinných mandátů pro jejich příslušníky a tedy výjimkou 

                                                           
227 Toto tvrzení neplatí pro první bulharské volby, v nichž byl použit smíšený volební systém.  
228 Ostatně, jak uvádíme dále, jejich strany ani nemohly vznikat. 
229 Na druhou stranu větší šanci prosadit své kandidáty měly i anti-menšinově naladěné strany. 
230 Každá strana účastnící se volební koalice musela získat alespoň 5 % hlasů. 
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z uplatňování uzavírací klauzule. Volební systém ve spojení s dostatečně silnou 

voličskou základnou zajistil, že se strany největších národnostních menšin úspěšně 

účastnily volební soutěže a vysílaly své zákonodárce do legislativních orgánů ve všech 

zemích pravidelně od počátku demokratického režimu. Systém poměrného hlasování 

následně také umožnil politickým stranám menšin participaci na výkonu exekutivní 

moci231. 

5.3 Ústavní práva 
 Ústavy Bulharska, Rumunska i Slovenska zakotvují práva a záruky pro své 

občany a zabývají se i ochranou příslušníků minorit. Činí tak však v odlišné míře, i když 

obecně se ustanovení týkají používání a výuky jazyka, ochrany kultury, či zákazu 

diskriminace na základě původu.  

Bulharská Ústava však představuje výjimku. O národnostních menšinách se totiž 

vůbec nezmiňuje. Uvádí pouze etnické, jazykové a náboženské komunity a zajištění 

ochrany jejich kultury, praktikování víry a používání jazyka. Dále zakazuje diskriminaci 

na základě rasovém, etnickém, náboženském, politickém. Bulharská Ústava však zavádí 

i restrikce v podobě zákazu formování politických stran na etnickém principu, čímž 

působí proti zájmům národnostních menšin. 

 Rumunská konstituce je v zajištění práv národnostních menšin velkorysejší a 

zmiňuje se o nich konkrétněji. Menšinám garantuje výuku v jejich mateřském jazyce, 

ochranu a rozvoj jejich etnické, kulturní, jazykové a náboženské identity, stejně jako 

použití mateřského jazyka menšin při jednání s úřady a soudy v oblastech v nichž mají 

hustějším zastoupením.  Pozitivní je také již výše uvedené přidělování mandátů 

národnostním menšinám. Avšak Ústava Rumunska znemožňuje případné zřízení 

autonomní oblasti s poukazem na jednotu a nedělitelnost státu.    

 Ústava Slovenské republiky se zabývá právy národnostních a etnických menšin 

poměrně obsáhle a kromě zmínky v preambuli, zaručuje příslušníkům minorit právo 

rozvíjet vlastní kulturu, rozšiřovat informace ve vlastním jazyce, sdružovat se ve 

spolcích a zakládat kulturní a vzdělávací instituce. Ústava rovněž garantuje právo na 

vzdělání v mateřském jazyce, na jeho užití v úředním styku a právo účastnit se jednání, 

která se menšin týkají. Ústava však neumožňuje narušení územní celistvosti a tedy 

případné vytvoření autonomie na území slovenského státu. 

                                                           
231 Více v části Participace menšin v exekutivě. 
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 V zajištění a ochraně menšinových práv se tak nejhůře jeví Ústava Bulharska, 

která dokonce minoritám brání formovat vlastní politické strany a v podstatě tímto 

svobodně reprezentovat zájmy určité skupiny bulharských občanů. Ústava Slovenska 

pak poskytuje teoreticky vyšší úroveň garance menšinových zájmů, i když 

implementace a zavádění konkrétních ustanovení do praxe probíhalo poměrně 

problematicky. Rumunská Ústava uděluje menšinám, především ve srovnání 

s bulharskou konstitucí, více práv a zajišťuje lepší postavení minorit, zejména kvůli 

zvýhodnění v politické oblasti. Jinak se od slovenské výrazněji neodlišuje. 

5.4 Participace menšin v exekutiv ě 
 Exekutiva má zásadní vliv na chod a směřování státu a znamená nejvyšší metu, 

jíž mohou volení zástupci občanů prostřednictvím politických stran dosáhnout. Nejinak 

tomu je i v případě stran hájících zájmy národnostních menšin. Účastnily se politické 

strany menšin vlád a jakou pozici v nich případně zastávaly s ohledem na přidělená 

ministerská křesla a jejich důležitost ?  

 Nebudeme-li, v případě Bulharska brát v potaz účast jednoho reprezentanta 

Hnutí za práva a svobody v úřednické vládě Ljubena Berova (1992 - 1994), na regulérní 

politické vládě strana participovala od roku 2001. Stala se totiž součástí dvojbarevné 

většinové koaliční vlády s NHS, kde obsadila dvě ministerstva a měla tak ministra 

zemědělství a lesnictví a ministra  pro řešení katastrof.  HPS potvrdila koaliční potenciál 

i v příštím období, kdy se po volbách, konaných v roce 2005, stala členem většinové 

trojbarevné koaliční vlády s BSS a NHS. Strana získala tři ministerstva, čímž si 

polepšila232. Kromě ministerstva zemědělství a lesnictví, také ministerstvo životního 

prostředí a vod a v neposlední řadě opět i ministerstvo pro řešení katastrof.  

Na rumunské vládě se strana zastupující národnostní menšiny v Rumunsku 

podílela od roku 1996. Tehdy Maďarský demokratický svaz v Rumunsku vstoupil do 

většinové koalice s DK a SDS jako nadbytečný člen s dvěma ministry. MDSR získal 

pozici ministra turistiky a ministra bez portfeje. V následujícím období strana poskytla 

výměnou za prosazení některých svých programových cílů parlamentní podporu 

menšinové vládě RSSD, aby se po volbách 2004 stala regulérní součástí minimální 

vítězné koalice s PS a Humanistické strany. V kabinetu obsadila místo vicepremiéra a 

ministra  komunikačních a informačních technologií.  

                                                           
232 Nicméně oproti situaci v předchozí vládě byla nadbytečným členem, protože zbývající koaliční 
partneři disponovali parlamentní většinou i bez jejich poslanců.  
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   Na Slovensku proběhlo zapojení menšin do regulérní vlády později, než 

v Rumunsku, protože se Strana maďarské koalice stala členem vládní koalice po 

volbách 1998. SMK v čtyřbarevné většinové koaliční vládě s SDK, SOP a SDL 

představovala nadbytečného člena. SMK získala tři vládní funkce, když obsadila post 

místopředsedy vlády, ministra výstavby a veřejných prací a ministra životního prostředí. 

Koaliční potenciál dokázala strana využít i po volbách 2002, kdy se podílela na 

čtyřbarevném minimálním vítězném koaličním kabinetu v němž zastávala čtyři pozice. 

Jednalo se o místopředsedu vlády, ministra zemědělství, ministra životního prostředí a 

ministra výstavby a regionálního rozvoje.  

Z výše uvedeného nástinu vyplývá, že se politické strany národnostních minorit 

podílely na výkonu exekutivy ve všech analyzovaných zemích. V Bulharsku, 

Rumunsku i na Slovensku se strany účastnily shodně vlád ve dvou funkčních období. 

Vesměs došlo k přizvání a zapojení stran minorit na správě státu v období sílící 

konsolidace a blížícího se vstupu států do Evropské unie, kdy politické strany 

národnostních menšin spojovalo se stranami zastupujícími zájmy majoritního 

obyvatelstva úsilí na úspěšném a co nejrychlejším začlenění svých zemí do této 

organizace. Vládní participace stran největších a nejdůležitějších menšin daných zemí 

působila pozitivně i navenek, což si koaliční partneři uvědomovali.  

Strany menšin představovaly jak nezbytné členy, bez jejichž účasti by vláda 

nedisponovala potřebnou většinu hlasů, tak i nadbytečné součásti, kdy měly spíše plnit 

roli pro zajištění širší podpory vládního programu.  Pozice stran ve vládních kabinetech 

se lišila, což ovlivnila právě jejich případná nepostradatelnost a také síla, důležitost a 

početnost ostatních koaličních partnerů. Ve všech vládách však strany minorit 

obsazovaly spíše ministerské posty s menším významem. Přesto však pro plnění jejich 

programu a s ohledem na skutečnost, že většina obyvatelstva menšinových národností 

žije v námi zkoumaných zemích ve venkovských oblastech, měly velký význam 

ministerstva zemědělství. Navíc do působení místopředsedů vlád a ministrů bez portfeje 

patřila i problematika národnostních menšin a lidských práv.  

5.5 Postavení menšin 
 V jednotlivých kapitolách jsme se také zabývali postavením menšin 

v konsolidační fázi a snahou zemí o začlenění do mezinárodních organizací a  jejich 

případným vlivem na situaci. Pozice národnostních menšin je dána několika okruhy. 
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Jednak právy, která zaručuje ústava a pak také konkrétními zákony, které se zabývají 

jazykovými právy a oblastí školství, či rozvojem a zachováním minoritních kultur. 

 Bulharsko přijímalo legislativu  upravující práva a postavení menšin ihned po 

změně režimu, aby odstranilo diskriminační opatření zavedená proti národnostním 

minoritám nedemokratickým systémem. Postupně docházelo ke zlepšování a 

rozšiřování velmi omezené výuky turečtiny, i když ve srovnání s ostatními zeměmi 

výuka nedosáhla stejné úrovně. Se změnou vlád a jejich prozápadní orientací a nutností 

dodržovat normy nezbytné pro vstup do EU probíhalo i jejich přenesení do bulharského 

právního řádu. 

 Rumunsko po prvotním zaváhání nabralo správný kurz a také rumunští 

zákonodárci učinili pokrok ve zlepšení postavení minorit prostřednictvím zákonů o 

školství a veřejné správě, či masmédiích. Následně docházelo i k významnějšímu 

zaměření se na řešení romské problematiky, především z popudu EU, která zde 

spatřovala největší nedostatky.  

 Slovensko prošlo vývojem, kdy krátce po tranzici zlepšilo postavení svých 

minorit, aby později jejich práva na čas omezilo, na čemž měla podíl populisticko-

nacionalistická vládní koalice působící v letech 1994-1998. Za jejího fungování byla 

totiž zavedena restriktivní opatření posilující slovenský element ve školství a také 

omezení výdajů na neslovenskou kulturní oblast. K obratu přispěla změna vlády a 

následné přijetí legislativy týkající se menšinových jazyků, či decentralizace a přijímaní 

pravidel nutných k začlenění do EU. 

 Z nástinu lze odvodit, že na postavení menšin v Bulharsku, Rumunsku a 

Slovensku měli zpočátku vliv a iniciovali je domácí aktéři, z jejichž podnětu docházelo 

k přijímání zákonných úprav dotýkajících se práv a ochrany minorit. Významný účinek 

mělo i zastoupení stran minorit ve vládních kabinetech. S postupující demokratickou 

konsolidací a snahou přiblížit se standardům vyspělé Evropy a úsilím o participaci a 

působení v mezinárodních organizacích se zvyšoval i vliv vnějších aktérů a aplikace 

jejich právních norem podporujících lepší pozici menšin. Zpočátku však stáli vnější 

aktéři spíše v pozadí a neměli na situaci rozhodující vliv.  

5.6 Problematika za členění menšin do demokratického 
systému 

Nově ustavené demokratické systémy na rozdíl od předchozích 

nedemokratických, musely řešit otázku národnostních menšin, protože 
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v demokratických systémech by všichni občané měli mít stejnou váhu, měli by si být 

rovni a mít stejná práva, což pro nedemokratické režimy neplatí, takže pro ně není 

netypické zacházet, nejen s minoritami, špatně. V této části zodpovíme otázku, zda 

proběhlo začlenění menšin do demokratického systému bez problémů a zda se nově 

ustavené demokratické režimy dokázaly vyrovnat s heterogenitou obyvatelstva a 

umožnily menšinám přístup k aktivnímu utváření nového systému, nebo jim tuto 

možnost komplikovaly. 

V Bulharsku se menšiny ihned pokusily zapojit do formování nového systému 

prostřednictvím svobodných voleb a napravit tak svou předchozí velmi špatnou pozici, 

způsobenou státem řízenou diskriminací. Ovšem i nově budovaný demokratický režim, 

na jehož vzniku měly velký vliv osoby spojené s bývalým vedením státu a tedy 

zaměřené proti menšinám, jim tuto možnost zkomplikoval kvůli zákazu formovat 

politické strany na etnickém principu, zakotveném přímo v nové konstituci. Tak vznikl 

pokus označit HPS, stranu zastupující tureckou menšinu v zemi, za protiústavní. 

Ústavní soud však těsným hlasováním odmítl její protiústavnost233. HPS tak mohlo i 

nadále fungovat, ovšem strana se raději vzdala prosazování jakýchkoli radikálnějších 

cílů a zaměřila se i na nemenšinová témata. Strana postupně etablovala svou pozici na 

bulharské politické scéně jakožto její stabilní součást a ukázala se i nezbytnou jako 

partner pro ostatní politické strany234.  Své postavení vylepšila účastí v koaličních 

vládách (2001 - 2005, 2005 - 2009). Ve prospěch začlenění menšin pozitivně působila 

až do roku 2005 a úspěchu strany Ataka absence jasně xenofobního a nacionalistického 

uskupení v parlamentu235. 

Také v Rumunsku se menšiny brzy zapojily do politického systému. Zákon nijak 

neomezoval formování jejich politických stran a dokonce posiloval možnost, aby mohly 

působit v parlamentu. Nicméně problém představovala počáteční polarizace společnosti 

způsobená starými strukturami, které dokázaly prostřednictvím různých prostředků 

ovládat masy lépe, než členové demokratických stran a následně vznikající násilnosti 

doprovázející první roky procesu. Polarizace vedla i k silnému nacionalismu a 

formování nacionalisticky zaměřených politických stran ihned od začátku tranzice. 

S nacionalismem jako politickým programem dlouho pracovala i dominantní FNS. 

MDSR, artikulující zájmy rumunských Maďarů, se i přesto dokázal začlenit mezi 

                                                           
233

 Ustanovení o zákazu formování politických stran na základě etnického principu však platí dosud. 
234 Ty ji potřebovaly buď ke schválení důvěry vládě (1991), či vyslovení nedůvěry o rok později. 
235 Nacionalistická rétorika však nebyla cizí postkomunistické BSS. 
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ostatní politické strany, spolupracovat s nimi a působit ve vládních koalicích (1996 - 

2000, 2004 - 2008), či výměnou za prosazení programu vytvářet parlamentní podporu 

vládě (2000 - 2004), čímž ukázal velmi široký koaliční potenciál a schopnost 

spolupracovat jak s pravicovými, tak s levicovými stranami. 

Ani menšiny na Slovensku nestály mimo proces formování demokratického 

systému. V jejich prospěch působila skutečnost, že československá společnost nebyla 

polarizovaná a demokratické změny schvalovala většina občanů. Později však i zde 

sehrál významnou úlohu nacionalismus a nesnášenlivost vůči Maďarům, který se ve 

větší míře projevil až po osamostatnění Slovenska v roce 1993 a především pak 

v období vlády HZDS, SNS, SDS. Ta výrazně působila v neprospěch menšin a jejich 

začlenění do systému ať už odebráním dosavadních práv, či snahou omezit je v politické 

oblasti. Navzdory komplikacím fungovaly maďarské strany na slovenské politické 

scéně od počátku. Nacionalismus a antipatie vůči V. Mečiarovi a HZDS paradoxně 

zafungovaly jako pojítko mezi SMK a slovenskou opozicí, takže se strana začlenila do 

vládních kabinetů (1998-2002, 2002-2006), kde se osvědčila jako spolehlivý partner, 

schopný ústupků a dohody. 

Menšiny tedy měly od počátku možnost, s výjimkou diskriminace v Bulharsku, 

účastnit se politické soutěže, ale proces jejich začlenění se neobešel bez komplikací. 

Mezi největší patřil nacionalismus, který představoval základního odpůrce menšin a 

menšinových práv a byl přítomný v Bulharsku, Rumunsku i Slovensku a projevoval se 

snahou jeho zastánců poukazovat na zamýšlené rozvracení státu a mluvit o menšinách, 

jakožto cizím a nežádoucím elementu. Cílem těchto projevů, působících vášně na obou 

stranách, byla aktivizace veřejnosti, získání politických bodů a následné zlepšení 

politické pozice nacionalisticky vyznívajících politických stran a politiků.  

Problematicky se jevila i snaha znemožnit vznik politických stran menšin v Bulharsku a 

úsilí znesnadnit jejich volební spolupráci na Slovensku. Ve všech zkoumaných zemích 

bylo typické obtížné schvalování legislativy dotýkající se minorit, doprovázené 

vášnivými spory a také nespokojenost menšin a jejich politických zástupců s konečným 

zněním schválených zákonů a často také problémy s následným zaváděním do praxe.  

Nicméně politické strany menšin a jejich působení v legislativě a exekutivě 

velmi pozitivně ovlivnily konsolidaci a stabilizaci demokracie, protože přítomnost 

zástupců minorit umožňovala řešit problematiku národnostních menšin a problémů 

s nimi spojených mírovou cestou, na základě kompromisu a jednání. Pokud bychom 

použili terminologii S. Huntingtona, v daných státech v podstatě došlo k vyřešení 
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kontextuálního problému. Navíc participace minorit na demokratizačním procesu 

ovlivnila i náhled většinové společnosti na ně samotné, jelikož jejich političtí 

představitelé vždy působili ve prospěch demokratického zřízení. 
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Závěr 
 Téma této práce představovala komparace rolí menšin v procesu přechodu a 

konsolidace demokracie v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku. Za cíl práce jsme si 

vytyčili zjištění, zda národnostní menšiny měly vliv na tranzitivní procesy a následnou 

konsolidaci demokratických režimů a zda jejich začlenění do demokratického systému 

proběhlo bez komplikací. Podrobněji jsme téma rozebrali v poslední kapitole, takže 

můžeme provést závěrečné shrnutí. 

 Na příkladech Bulharska, Rumunska a Slovenska jsme jasně ukázali, že menšiny 

mohou mít v politickém životě země poměrně zásadní roli a ovlivnit její směřování. 

Kromě Slovenska, které bylo specifické tím, že vzniklo jako nový státní útvar v průběhu 

konsolidace, znamenaly menšiny významného aktéra tranzitivních změn, když přispěly 

k jejich počátku. Postupně se však dokázaly prosadit i na Slovensku a tématika 

národnostních menšin se stala významnou politickou oblastí ve všech zkoumaných 

zemích. 

 Turci v Bulharsku, Maďaři v Rumunsku a na Slovensku se při zapojování a 

působení na politické scéně potýkali s podobnými problémy. Především mezi ně patřil 

nacionalismus a s ním spojená snaha eliminovat jejich pozici a vliv v parlamentu, či ve 

vládních kabinetech. Strany národnostních menšin a jejich představitelé však dokázali 

účinně vzdorovat tlaku nacionalistických oponentů a včlenit se do demokratického 

systému, který jim nabízel možnost hájit vlastní zájmy ve většinové společnosti a 

vystupovat jako její partner, což se ukázalo během působení všech politických stran 

minorit v koaličních vládách.   

 Národnostní menšiny tak výrazně ovlivnily konsolidační fáze v jednotlivých 

zemích. Na jedné straně jejich přítomnost v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku a vztah 

minority a majority působil na politické scéně mnohdy rozepře a vytvářel tak důležitou 

konfliktní linii. Na straně druhé však bulharští Turci a rumunští a slovenští Maďaři 

přijali demokratické systémy za své a dokázali se v nich etablovat, což částečně snížilo 

prvotní obavy většinového obyvatelstva a zároveň se ukázala schopnost existovat vedle 

sebe bez výrazných konfliktů, které by hrozily přerůst v násilné, jako se tomu stalo 

v případě států bývalé Jugoslávie či SSSR a případné spory řešit dialogem a dohodou na 

parlamentní, či vládní půdě. 

 Přes největší komplikaci, kterou představovala přítomnost nacionalistických 

tendencí, stoupala s úsilím států začlenit se do euroatlantických struktur snaha navázat 
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mezi většinovou společností a menšinami nezbytnou spolupráci a podílet se tak na 

přístupovém procesu, kdy si obě strany uvědomovaly výhodnost kooperace a společný 

zájem. Minority tímto získaly možnost prosadit některé programové cíle a zlepšit tak 

svou pozici a práva, zatímco ostatní politické strany viděly v zapojení představitelů 

menšin mimo jiné pozitivní působení na představitele těchto mezinárodních organizací 

a politické reprezentanty dříve začleněných zemí a často také nezbytnost zapojení stran 

minorit pro sestavení většinové vládní koalice. 

Do budoucna je otázkou, zda menšiny dokážou udržet, nebo i zlepšit svou 

situaci a nezvýší se míra nacionalismu v těchto zemích, poněvadž už se staly součástí 

vysněné EU, takže politické reprezentanty menšin pro zlepšení svého vnějšího obrazu 

fakticky nepotřebují. Přesto však Maďarský demokratický svaz v Rumunsku participuje 

na rumunské vládní koalici, která vznikla po volbách 2008, tedy až po vstupu 

Rumunska do EU, což znamená příslib do budoucna. Nicméně začleněné země už 

nejsou pod takovým drobnohledem, jemuž byly vystaveny v rámci přístupových 

jednání.  Na druhou stranu mohou orgány EU v případě potíží lépe kontrolovat situaci a 

eventuálně zasáhnout.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah textu diplomové práce: 

36 285 slov, 217 096 znaků bez mezer, 252 913 znaků s mezerami. 



 124

Summary 
The diploma thesis "Comparison of the roles of minorities in the process of 

transition and democratic consolidation in Bulgaria, Romania and Slovakia" deals with 

minorities and their position and influence in democratic systems.  The diploma thesis 

analyses the conditions which affected the situation of the national minorities in the new 

democratic systems. Furthermore, we examined the transitology and the approaches to 

the democratic consolidation  proposed by S. Huntington, J. J. Linz and A. Stepan, and 

W. Merkel.  

Especially, we described the situation of the largest national minorities in these 

countries, i.e. Turks in Bulgaria and Hungarians in Romania and Slovakia. To 

characterize the role of the minorities in the period of transition and consolidation, it is 

necessary to understand their situation in the non-democratic regimes before the 

democratic changes. We also analysed their roles in the transition processes and their 

consequences in the political system. 

Due to the share of Turks/Hungarians in the Bulgarian, Romanian and Slovak 

populations, the Turkish/Hungarian parties regularly take seats in the Bulgarian, 

Romanian and Slovak parliaments. Electoral gains of the main minority political parties 

were quite different and varied from 5% to 13% of votes. All of these parties were 

successful and participated in government coalitions. For the position of minorities, the 

electoral system is also important, as well as the constitution and laws which concern 

the minorities as to the use and instruction of their mother tongue and also the 

possibilities of the development of their culture.    

The situation of the minorities was complicated by many factors, but the 

minority political parties proved to be incorporated into the political systems and 

functioned as stable and reliable partners for other parties. The main problem for the 

minorities and the respective legislation consisted in nationalism, which was frequently 

exhibited also by the state officers and not only by exclusive nationalists. However, the 

effort of these Central/Eastern European countries to incorporate into the Euro-Atlantic 

institutions led to a collaboration with the minority political representants and their 

participation in the government. This collaboration was not without some problematic 

tensions. Despite this fact, the cooperation was positive for both sides. However, 

nationalism is still present in the political life of these countries. 
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Seznam zkratek 
ANO……………………….. Aliance nového občana  
BANU……………………... Bulharská agrárně národní unie  
BKS………………………... Bulharská komunistická strana 
BNU……………………….. Bulharská národní unie. 
BPB………………………... Bulharský podnikatelský blok  
BSS………………………... Bulharská socialistická strana 
DFNS……………………… Demokratická fronta národní spásy  
DK…………………………. Demokratická konvence  
DS…………………………. Demokratická strana  
DSB………………………... Demokraté za silné Bulharsko  
DSR………………………….Demokratická strana  
DÚ…………………………. Demokratická unie  
EU…………………………. Evropská unie 
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HPS………………………... Hnutí za  práva a svobody  
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NLS………………………... Národní liberální strana 
NR SR.…………………….. Národní rada Slovenské republiky 
OF…………………………. Občanské fórum  
PS………………………….. Právo a spravedlnost  
RKS………………………... Rumunská komunistická strana 
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SDK……………………….. Slovenská demokratická koalice  
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SOP………………………... Strana občanského porozumění  
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Problematika tranzitologie je poměrně mladou disciplínou v politických vědách, 

protože se jí badatelé začali plně věnovat až v 70. letech minulého století v souvislosti 

s pády diktatur ve státech jižní Evropy. Do té doby se vědci zabývali opačnými procesy 

a tedy zánikem demokratických režimů. Další zájem o obor vzbudily změny 

v latinskoamerických zemích a pak zejména ve státech východní Evropy v letech 1989-

1990.  A od tohoto zlomového období se bude odvíjet i má práce. 

Otázka národnostních menšin a jejich zapojení do politického života je stále  

aktuální a v souvislosti s přechody k demokracii nepříliš reflektovaná, proto bych se 

tímto tématem rád zabýval v diplomové práci. Konkrétně budu zkoumat a analyzovat 

vliv menšin na přechody k demokracii a jejich následné začlenění do nového systému 

ve třech zemích bývalého východního bloku. Jedná se o Bulharsko, Rumunsko a 

Slovensko. Všechny tyto tři země mají totiž na svém území významný a zároveň 

podobný počet příslušníků národnostních menšin. V případě Slovenska a Rumunska 

jsou největší národnostní menšinou Maďaři, zatímco v Bulharsku jsou to Turci. Zvláště 

na tyto menšiny se v analýze zaměřím. Společným prvkem pro všechny zmíněné země 

je také fakt, že ke zhroucení nedemokratických režimů došlo přibližně ve stejnou dobu.  

V diplomové práci budu vycházet z tranzitologických teorií, především se 

zaměřím na konsolidační fázi přechodů a teoretické koncepty S. Huntingtona, či W. 

Merkela, neopomenu však ani další autory (P. C. Schmitter a T. L. Karlová, A. Stepan). 

V této souvislosti je třeba podotknout, že jsem se problematikou tranzitologie zabýval 

již ve své bakalářské práci. Okrajově také zmíním teorie postavení menšin (W. 

Kymlicka).   
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V práci bych se chtěl soustředit zejména na otázku, zda měly národnostní 

menšiny vliv na proces přechodu k demokracii, jak se nově ustavené demokratické 

režimy vyrovnaly s heterogenitou obyvatelstva, zda menšinám umožnily aktivní přístup 

k utváření nového systému, případně jim tuto možnost komplikovaly. Dále mě bude 

zajímat zastoupení politických stran menšin v parlamentu a jejich případná účast ve 

vládách a také to, jak se na postavení menšin projevila snaha tří zkoumaných zemí stát 

se součástí evropských (euroatlantických) struktur. 

K použitým metodám bude patřit komparace a zkoumané období zahrne počátek 

tranzitivních procesů koncem 80. let minulého století. Zkoumání ukončím vstupem 

Bulharska a Rumunska do Evropské unie v roce 2007. 

 

Výzkumné otázky: Měly národnostní menšiny vliv na proces přechodu k demokracii? 

Proběhlo začlenění menšin do nového systému bez problémů? Zvýhodnilo, či umožnilo 

volební zákonodárství zastoupení menšin v zastupitelských orgánech na celostátní 

úrovni? Účastnily se politické strany menšin vlád?  

 
 Osnova práce: 
 
1.Úvod 

- zdůvodnění výběru tématu, stručný nástin zkoumané problematiky, ujasnění 
metod a cílů práce 

2. Tranzitologie 
- vznik a vývoj disciplíny, přiblížení koncepcí teorií přechodů k demokracii 
nejvýznamnějších autorů  

3. Bulharsko 
- historie a postavení menšin do roku 1989,  
- tranzice a role menšin,  
- politická reprezentace minorit, zastoupení v parlamentu  

4. Rumunsko 
- historie a postavení menšin do roku 1989, 
- tranzice a role menšin,  
- politická aktivita menšin v novém systému - politické strany menšin, 
zastoupení v parlamentu, účast ve vládě 

5. Slovensko 
- historie a postavení menšin do roku 1989,  
- tranzice a role menšin,  
- politické strany menšin, zastoupení v parlamentu, účast ve vládě 

6. Komparace  
- porovnání role menšin v procesu tranzice, volebního zákonodárství, postavení 
menšin 

7. Závěr 
- celkové shrnutí zkoumané problematiky  
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