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Abstrakt 

Ve své práci se pokusím zodpovědět otázku „Je moţné studovat přechody k 

demokracii podle jednotných modelů?“ Odpověď budu hledat na případech Rumunska a 

Portugalska, tedy na dvou státech, ve kterých měl nedemokratický reţim prvky 

personální diktatury, a jeho svrţení obsahovalo prvky změny vzcházející od opozice. 

Mým předpokladem je, ţe se zkoumání podle jednotného modelu není moţné a 

pokusím se pro toto tvrzení najít důkazy. V práci vycházím z teoretických prací 

Samuela P. Huntingtona, Vladimíry Dvořákové a Jiřího Kunce, kteří se zabývají typy 

přechodů k demokracii. Dvořáková a Kunc pak ještě popisují etapy těchto přechodů. Z 

práce Adama Przeworského vyuţívám náhled na příčiny demokratizace. Pohledem 

těchto teoretických konceptů budu zkoumat konkrétní případy demokratizace v 

Rumunsku a Portugalsku. K tomu vyuţiji díla Miroslava Tejchmana, Kurta W. 

Treptowa, Karla Durmana, Gale Stokese a Stevena D. Ropera v případě Rumunska a 

Jana Klímy, a zejména Kennetha Maxwella v případě Portugalska. 

 

Abstract 

In my paper, I will attempt to answer the question “Is it possible to study 

transitions to democracy by unified models?” I will seek for an answer using cases of 

Romania and Portugal, the two states where non-democratic rule had elements of 
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personal dictatorship and its overthrow had signs of a change coming from opposition. 

My assumption is that studying by unified model is not possible and I will try to find 

evidence for this statement. In my paper I use theoretical work of Samuel P. 

Huntington, Vladimíra Dvořáková and Jiří Kunc who study types of transitions to 

democracy. Dvořáková and Kunc also describe phases of these transitions. From work 

of Adam Przeworski I use the view of democratization causes. Using these theoretical 

concepts I will study specific cases of democratization in Romania and Portugal. I will 

use works of Miroslav Tejchman, Kurt W. Treptow, Katel Durman, Gale Stokes and 

Steven D. Roper in case of Romania and Jan Klíma, and especially Kenneth Maxwell in 

case of Portugal. 
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Rumunsko, Portugalsko, demokratizace, přechod k demokracii, model 

demokratizace.  
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a) Vymezení tématu 

Ve své práci se budu zabývat otázkou, zda je moţné zkoumat procesy 

demokratizace v různých státech podle jednotných kritérií (v tomto případě 

podle teoretického přístupu Samuela P. Huntingtona), nebo jestli je nutné 

zkoumat kaţdý proces odděleně, protoţe kaţdý takový případ je v mnoha 

ohledech výjimečný. 

 

b) Zdůvodnění výběru tématu 

Téma jsem si zvolil, protoţe existuje mnoho literatury zabývající se modely 

demokratizačních procesů a zařazováním států do skupin podle toho jak v nich 

k přechodu došlo. Myslím si, ţe je třeba zjistit, je-li tento postup správný, 

nebo zda kvůli němu dochází k přílišnému zobecňování a „škatulkování“. 

 

c) Stanovení cíle práce 

Cílem práce je na případech Portugalska a Rumunska zjistit, zda je obecný 

model aplikovatelný na konkrétní případy a jaké problémy to přináší. 

 

d) Předpokládané metody zpracování  

Práci budu zpracovávat především pomocí komparativní metody. 

 

e) Formulace výzkumných otázek/otázky, na které bude práce hledat odpověď 

V práci se pokusím odpovědět na otázku, zda je Huntingtonův přístup ke 

zkoumání demokratizace správný, nebo zda je pro zevrubnější výzkum příliš 

obecný. 

 

f) Hypotéza 

Pokusím se dokázat, ţe pouţívání modelů v tomto případě neprospívá 

přesnému výzkumu, neboť pokud případ vychází z rozdílných (i kdyţ 

podobných) výchozích podmínek, nelze na něj aplikovat model vytvořený 

podle případu odlišného, ale je nutno vytvořit si model zcela nový. 

 

 

 



 

 

g) Předpokládaná osnova 

1) Úvod – teorie přechodů S. P. Huntingtona 

2)  

i. Srovnání Portugalského a Rumunského nedemokratického 

reţimu 

ii. Proces přechodu v Portugalsku 

iii. Proces přechodu v Rumunsku 

iv. Srovnání obou přechodových procesů 

v. Srovnání obou států po přechodu 

3) Závěr – zhodnocení přesnosti výzkumu při aplikaci modelu na oba 

státy 
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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral srovnání demokratizace 

v Rumunsku a Portugalsku a částečné zhodnocení moţnosti tyto státy studovat 

pomocí jednotného modelu. Tyto dva státy jsem si vybral, neboť na první pohled měl 

nedemokratický v obou z nich podobné znaky. I přes podobnosti mezi státy se 

domnívám, ţe studium podle jednotného modelu nebude moţné, a předpokládám, ţe 

se při důkladnějším studiu objeví mnohem více rozdílů mezi oběma státy, pod jejichţ 

vahou bude podobnost Rumunska a Portugalska velmi malá. Předpokládám tedy, ţe 

odpověď na otázku za názvu práce, tedy je-li moţné studovat demokratizační 

procesy v různých státech podle jednotných modelů, bude záporná. Pokusím se ve 

své práci nalézt důkazy pro toto tvrzení, pokud to nebude moţné, pak pro tvrzení 

opačné. Dalším důvodem výběru těchto států pak byla skutečnost, ţe se jedná podle 

mne o státy se zajímavou historií, zejména co se týká nedemokratických reţimů 

v nich. 

 Ve své práci jsem se rozhodl vycházet z teoretické literatury zabývající se 

přechody k demokracii, konkrétně Huntingtnovou Třetí vlnou, která se zabývá 

demokratizacemi mezi lety 1974 a 1990 (tato kniha tvořila i první impuls, který mne 

dovedl ke studiu této problematiky a právě těchto dvou států), spisem Vladimíry 

Dvořákové a Jiřího Kunce O přechodech k demokracii a zejména pak několika 

svazky ze série Transitions from authoritarian rule, která představuje unikátní 

teoretický náhled na demokratizaci, a přes své relativní stáří (vyšla v roce 1986) je 

stále zdrojem mnoha hodnotných informací. Pro kaţdý ze zkoumaných států jsem 

pak dohledal několik prací zabývajících se jeho dějinami v době tranzice nebo 

osobnostmi, které v ní sehrály roli (zde bych jako nejvýznamnější autory zmínil 

Kennetha Maxwella v případě Portugalska a S.D. Ropera v případě Rumunska).  

2. Teoretické pojetí přechodů k demokracii: 

2.1 Typy přechodů 

Demokratizaci států můţeme studovat buď na konkrétním státě formou 

případové studie, nebo vyuţitím modelu přechodu k demokracii, na který posléze 
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aplikujeme znaky specifického státu. Těchto modelů lze nalézt i různých autorů 

vícero, budu se zde zabývat vybranými z nich. Demokratizace způsobem 

Huntingtonovy výměny (replacement) je proces, kdy  pád autoritářského reţimu je 

„výsledkem toho, jak opozice postupně získává na síle, a to na úkor vlády: tento 

proces pokračuje tak dlouho, dokud se vláda nezhroutí, nebo není svržena“
1
. Oba 

vybrané státy do této kategorie podle Huntingtona patří, ale ne za zcela stejných 

podmínek, jak naznačují další autoři. Huntingtonův replacement model je podle 

tohoto autora typický zejména pro personální diktatury, ve kterých často docházelo 

ke ztotoţnění nedemokratického reţimu s jeho hlavním představitelem, který se u 

moci snaţil udrţet všemi prostředky a co nejdéle.
2
 Jiní autoři ve své práci tento 

způsob také popisují, mírně se však liší v jeho popisu a terminologii. Vladimíra 

Dvořáková a Jiří Kunc mají pro tento způsob dvojí označení. Prvním z nich je 

reforma, tedy přechod vyvolaný opozicí, jenţ se obejde bez násilí, druhým pak je 

revoluce, tedy převrat zdola uskutečněný násilnou cestou. Tímto typem přechodu (při 

vyuţití této klasifikace) bylo demokratizováno Rumunsko, Portugalsko naopak 

vykazovalo i znaky změny vycházející od elit, konkrétně vnucení, při němţ se část 

elit rozhodne pro změnu reţimu a tuto změnu pak navzdory ostatním skupinám 

provede.
3
 Toto jiné zařazení můţe být způsobeno odlišným pohledem na působení 

armády během převratu. Rozpad autoritářství v těchto státech nebyl jednorázovou 

událostí, „Mnozí lidé už dávno nebyli s režimem spokojeni, ale poněvadž to byl režim 

autoritářský, jejich nespokojenost se navenek nijak neprojevovala, dokud nedošlo 

k nějaké události, která se stala katalyzátorem celospolečenského odporu.“
4
 

 

2.2 Fáze přechodu 

Kaţdá tranzice má několik částí, které je třeba identifikovat a pojmenovat. 

Nahlédněme opět do knihy Dvořákové a Kunce, kde autoři také zmiňují způsoby 

fázování revolucí, tedy primárně násilných převratů, tyto fáze je však moţné 

                                                 
1
Huntington, 2008, s. 140 

2
Tamtéţ, s. 141 

3
Dvořáková, Kunc, 1994, s. 64-65  

4
Huntington, 2008, s. 142-143 
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pozorovat i u jiných typů přechodů k demokracii, proto si myslím, ţe je na místě také 

se o nich zmínit. Podle jednoho způsobu rozfázování přechodu jsou první fází 

tranzice její příčiny, které často souvisí s hospodářskou situací v zemi. Většinou se 

jedná o sociální rozdíly, které mohou být způsobeny buď hospodářským růstem 

země, nebo naopak jejím propadem. Sebevědomí vládců je téţ důleţitým momentem, 

neboť určuje, jak moc se budou snaţit o zachování reţimu (ať jiţ úspěšně nebo ne). 

Dále pak následuje období, které se, jak zmiňují Dvořáková a Kunc, vyznačuje 

selháním snah o dosaţení poţadavků opozice a zároveň selháním pokusů o potlačení 

těchto snah ze strany vládnoucí vrstvy. Dojde tak k nástupu umírněných 

revolucionářů k moci, tito však nejsou schopni zabránit krizi, a tito lidé jsou 

odstraněni právě pro svou svolnost k dohodám. Následuje tak fáze, ve které se 

k moci dostávají radikálové a snaţí se udrţet u moci a řídit zemi i za cenu represí.
5
 

Poslední fází pak nemůţe být nic jiného, neţ návrat systému do rovnováhy. Jiný 

způsob rozfázování pak přechod rozděluje na tři části. Při průpravě vznikají 

podmínky aktivizace mas, v lidové fázi jsou pak jiţ masy mobilizovány a projevují 

nespokojenost, ve finální fázi dochází k samotnému revolučnímu převratu, a to jak 

ideovému, tak i organizačnímu.
6
 

2.3 Příčiny přechodu 

Za nejdůleţitější na převratu povaţuji jeho příčiny a myslím si, ţe je 

podstatné studovat, proč k převratu došlo, aby bylo moţné tyto příčiny a jejich 

náznaky poznat i v jiných státech a předvídat podobné procesy jinde. Jak píše Adam 

Przeworski, existuje několik důvodů, proč se autoritativní nebo totalitní reţim začne 

rozpadat, tyto důvody by se daly zařadit do čtyř skupin: (1) Reţim přeţil své cíle, stal 

se nepotřebným a zanikl. (2) Reţim ztratil legitimitu, bez níţ nemůţe fungovat. (3) 

Uvnitř vládnoucí garnitury vypukly spory a reţim se rozpadl zevnitř. (4) Reţim se na 

zahraniční nátlak demokratizoval (opět zevnitř) a tím i znovu legitimizoval.
7
 Tyto 

způsoby je třeba trochu přiblíţit. První, funkcionální model (který Przeworski 

přechází bez upřesnění) mi přijde v moderní době dost nereálný a to zejména 

z důvodu změny povahy totalitních a autoritářských reţimů, které buď svůj cíl 

                                                 
5
Dvořáková, Kunc, 1994, s. 78-79 

6
Tamtéţ, s. 79-80 

7
Przeworski, 1986, s. 50 
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pomocí propagandy vţdy posouvají dále vpřed v čase (dobrým příkladem můţe být 

Československo, ve kterém bylo ohlášeno „vybudování socialismu“ a počátek 

„budování komunismu“, kdyby se v této situaci stát nedemokratizoval, věřím, ţe po 

„vybudování komunismu“ by se začal budovat další podobně obsahově prázdný cíl), 

nebo je tento cíl z nějakého důvodu časově neomezený ve své podstatě (například 

náboţenstvím). Jako příklad tohoto modelu dle mého názoru dobře poslouţí obraz 

z historie, tj. funkce diktátora na dobu války v Římské říši, který po konci konfliktu 

(většinou) opět rezignoval. Pro druhý model ztráty legitimity musíme počítat s dvěma 

podmínkami: „(1) že legitimitu nelze redukovat na nic jiného, cokoli by to mohlo být 

(nejžhavějšími kandidáty jsou zde osobní prospěch a strach), a (2) že legitimita je 

nutnou podmínkou stabilního vládnutí.“
8
 Z těchto podmínek je zjevné, ţe (1) pokud 

by legitimita byla zaměnitelná například za strach, nebyl by konec reţimu 

v některých případech ztrátou legitimity, ale tím, ţe lidé se přestali bát proti němu 

vystoupit, model ztráty legitimity by tak neplatil. Jestliţe by neplatila podmínka (2), 

byla by to pro tento model ještě větší rána, protoţe by byl od základu zbytečný (kdyţ 

legitimita není třeba k udrţení moci reţimu, jak by její ztráta mohla pro tento reţim 

znamenat zánik?). U tohoto modelu je také třeba vzít v potaz fakt, ţe i nelegitimní 

reţim můţe fungovat a nezhroutit se, neboť i takový reţim můţe stále být nejlepší 

moţností v příslušných podmínkách.
9
 Navíc v období po druhé světové válce jiţ má 

většina nově vznikajících diktatur problémy s vlastní legitimizací, protoţe nemohly 

tvrdit, ţe autoritářství je nejlepší hrází proti fašismu a zároveň se odvolávat na 

zdánlivou funkčnost reţimu v Sovětském svazu. To vyţadovalo, aby ostatní modely 

nefungovaly tak, jak tomu bylo v meziválečném období. Pozice těchto reţimů byla 

tímto částečně ztíţena, byly nuceny se opírat o přísliby lepší (svobodnější či bohatší) 

budoucnosti a o hospodářské a sociální „výdobytky“.
10

 To platí zejména pro 

Rumunsko, kde vládci slibovali lepší zítřky a zároveň se snaţili svou vládu dále 

legitimizovat komunistickou ideologií. V případě třetího modelu vnitřních sporů je 

třeba vzít v potaz důleţitost komunikace uvnitř systému, neboť pokud aktér podnikne 

krok k jeho podkopání a nepodpoří jej dost jiných aktérů (tolik, aby společně zvládli 

reţim svrhnout), budou všichni vystaveni „nepříjemným následkům“ (a to i v rámci 

                                                 
8
Przeworski, 1986, s. 51 

9
Tamtéţ, s. 52 

10
O’Donnel, Schmitter, 1986, s. 15  
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vládnoucí garnitury, například odstavení nepohodlného člena politbyra) je proto 

důleţité, aby si aktéři mohli dát najevo, ţe se jich spojí dost na to, aby reţim padl.
11

 

Podle Przeworského pak k počátku rozpadu reţimu tímto způsobem dochází 

v okamţik počátku komunikace někoho z vládnoucí garnitury s okolními skupinami, 

tedy rozhodnutí frakce ve vládě posílit svou pozici dohodou s opozicí.
12

 Ani čtvrtým 

modelem demokratizace na nátlak zvenčí se autor, tentokráte pro nedůvěru, 

nezabývá, nevěří totiţ, zda je moţné zhodnotit, jestli důvodem demokratizace byl 

skutečně onen vnější nátlak.
13

 Nemyslím si, ţe autoritářský, natoţ pak totalitní reţim 

by se mohl demokratizovat proto, ţe to po něm poţaduje zahraniční aktér, tento 

nátlak však můţe mít vliv na reţimy, kde u moci není konzervativní jádro, ale 

liberálnější (i kdyţ stále autoritativně vládnoucí) lidé, kteří chtějí zemi nějak 

reformovat a vnější nátlak by tak mohl fungovat jako bezprostřední příčina toho, ţe 

těmito reformami bude právě demokratizace. Dvořáková s Kuncem pak vidí jako 

nejlepší výchozí bod pro demokratizaci existenci reformátorského křídla ve 

vládnoucí garnituře a umírněného křídla v opozici, protoţe „Když reformátoři 

zůstanou v alianci se stoupenci tvrdé linie a umírnění nezpochybňují své spojení 

s radikálními opozičníky (…) nejpravděpodobnějším vyústěním je občanská válka.“
14

 

Takový způsob přechodu je poněkud nešťastný, neboť můţe snadno skončit úplně 

jinak neţ demokratizací státu. Naproti tomu existence umírněných křídel jak ve 

vládě, tak v opozici otevírá moţnost mnohem mírumilovnějšího přechodu 

s demokracií jako mnohem pravděpodobnějším výsledkem.
15

 Vznik tohoto 

spojenectví by tak mohl být povaţován za příčinu demokratizace, zejména pokud 

další impulsy pro zahájení přechodu se v daném státě nevyskytují. 

Další moţnou výtkou je nemoţnost skutečně neutrálního postoje k jakékoli 

zkoumané tranzici. Autor, který studuje přechody k demokracii, se nemůţe vyhnout 

hodnotovým soudům nad samotnou demokracií, která je většinou brána jako 

pozitivní a jejím opakem, výchozím bodem od kterého se k demokracii přechází. Ten 

je naopak vnímán negativně a demokratizace je tak vlastně vnímána i studována jako 

                                                 
11

Przevorski, 1986, s. 55 

12
Tamtéţ, s. 56 

13
Tamtéţ, s. 50 

14
Dvořáková, Kunc, 1994, s. 93 

15
Tamtéţ, s. 94 



7 

 

„proces zlepšování“.
16

 Výčet těchto výchozích reţimů je značný, i kdyţ se někdy 

můţe jednat o termíny s pouze drobnými nuancemi. Jak je vypočítáno v knize 

V. Dvořákové a J. Kunce: „tyranie, despotismus, autokracie, absolutismus, 

diktatura, autoritářství a totalitářství.“
17

 Společným znakem těchto reţimů je jejich 

většinou negativní pojetí v literatuře, jeţ se jimi zabývá. 

2.4 Situace po převratu 

K převratu jiţ došlo, ale demokracie nebyla zdaleka jistým východiskem. 

V této situaci mělo o něco horší pozici Rumunsko, kde došlo k převratu 

prostřednictvím revoluce (viz knihu Dvořákové a Kunce), které často končí 

neúspěchem zavedení demokracie a pokračováním nebo znovuzavedením 

nedemokratického reţimu.
18

 Portugalsko mělo to štěstí, ţe na převratu se podílela 

armáda, dal by se tak klasifikovat částečně i jako vnucení, které se jeví jako 

efektivnější způsob konce starého reţimu, pokud za úspěch povaţujeme, ţe stát 

dospěje k demokracii. O to se totiţ snaţí i část elit.
19

 Po svrţení diktátorských reţimů 

v obou státech začalo období sporů mezi opozicí, kdy nebylo jasné, kdo se nakonec 

dostane k moci. Propukly spory v opozici ohledně dalšího uspořádání státu.
20

 V obou 

státech, jak uvidíme dále, se tyto spory nakonec vyřešily ve prospěch 

demokratického zřízení státu. 

2.5 Kritika teorií přechodů 

Samozřejmě, ţe studium demokratizací podle těchto modelů je terčem mnoha 

výtek. Podle Adama Przeworského je problém s modely přechodů k demokracii 

spočívá v epistemologickém pojetí přechodů, konkrétně jestli ve chvíli, kdy známe 

jejich podmínky, můţeme určit, zda „(1) některé transformace byly nevyhnutelné za 

daných podmínek, a (2) pozorované transformace byly ojediněle možné za daných 

podmínek.“
21

 Autor zde píše, ţe „Model politické změny jako jednoznačně určené 

                                                 
16

Dvořáková, Kunc, 1994, s. 36-37 

17
Tamtéţ, s. 37 

18
Tamtéţ, s. 66 

19
Tamtéţ, s. 67  

20
Huntington, 2008, s. 146  

21
Przeworski, 1986, s. 48  
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podmínkami je epistemologicky chybný (jak poznamenal Elster a mnohem dříve 

Hempel, teorie omezená na skutečné události není teorií, ale popisem) a politicky 

neschopný.“
22

 A následně dochází k závěru, ţe kdyby si měl mezi naznačenými 

přístupy vybrat, zvolil by z praktického hlediska ten druhý, neboť pokud by došlo 

k chybě posouzení některých podmínek, stále je moţné určit správně jiné podmínky 

a dobrat se i toho, jak jich bylo dosaţeno.
23

 Dvořáková a Kunc zase tvrdí, ţe termín 

„přechod“ je nepřesný, neboť nepokrývá všechny moţné výsledky procesu. Je 

moţné, ţe tento proces neuspěje a nedemokratický reţim přeţije, nebo se i utvrdí; 

další moţností je pak změna jednoho nedemokratického reţimu v jiný.
24

 Definice 

přechodu by se tedy dala nejpřesněji vystihnout jako „interval mezi jedním a druhým 

politickým režimem“
25

. Vzhledem k nejasným výsledkům přechodu se tak za začátek 

tohoto procesu dá povaţovat liberalizace, tj. uvolňování pravidel v rámci 

nedemokratického reţimu. Můţe jít například o přiznání více práv obyvatelstvu či o 

uvolnění represí.
26

  

3. Rumunsko 

3.1 Osoba a postavení Nicolae Ceausesca 

Jiţ za Ceausescova předchůdce, Gheorghe Gheorghiu-Deje, v Rumunsku 

začala vládnoucí garnitura, tedy komunistická strana, razit protiruskou linii. Kdyţ se 

Ceausescu dostal v roce 1965 k moci, pokračoval v této linii (například 

přejmenováním strany i státu). Kritizoval řízení všech komunistických stran 

z Moskvy. Provedl i několik čistek ve straně, a to podle národnostního principu (v 

této době se dostal k moci mimo jiné později odsunutý Ion Iliescu, jedna z hlavních 

tváří revoluce v roce 1989).
27

 Systém, jenţ se postupně v Rumunsku vyvinul, byl 

sice komunistickou diktaturou jedné strany, ale obsahoval mnoho prvků personální 

diktatury Nicolae Ceausesca, jenţ v průběhu své vlády stále upevňoval svou pozici a 
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Przeworski, 1986, s. 49 
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Tamtéţ, s. 50  
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Dvořáková, Kunc, 1994, s. 77  
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Tamtéţ, s. 82 
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postupně si vybudoval značný kult osobnosti a stal se hlavním znakem diktatury. 

Jeho přítomnost v ţivotě státu i národa byla všeprostupující. Časem byli do 

vedoucích funkcí ve straně i státních institucích jmenováni téměř výhradně rodinní 

příslušníci Nicolae Ceausesca a jeho manţelky, rodným příjmením Petrescu. Toto 

proniknutí na téměř všechny vrcholné pozice bylo pro totalitní reţimy dost 

neobvyklé, neboť vyţaduje skutečně velmi silnou pozici, aby se vládce dokázal 

vypořádat se svými oponenty uvnitř svého mocenského aparátu. Ceausescovi se to 

podařilo, a to v naprosto nebývalé míře. Nomenklatura se skládala téměř výhradně 

z příslušníků klanu Ceausescu-Petrescu a někteří autoři nazývají rumunskou situaci 

dynastickým socialismem.
28

 

Huntingtonova teze o ztotoţnění diktátora a reţimu platila pro Rumunsko bez 

výjimky, totalitní reţim zde zanikl vyhnáním (Ceausescu se pokusil na poslední 

chvíli potvrdit svou moc svoláním demonstrace na svou podporu v centru Bukurešti, 

ta se mu však vymkla z rukou a o den později musel i s manţelkou Elenou uniknout 

vrtulníkem ze střechy budovy jiţ obsazené povstalci
29

) a následnou popravou 

Nicolae Ceausesca. Vypořádání se s bývalým diktátorem bylo pochopitelně velmi 

rychlé a nekompromisní. Nicolae Ceausescu byl v Rumunsku strůjcem i symbolem 

totalitního reţimu, který byl jedním z nejkrutějších své doby, a tak kdyţ byl po 

převratu a útěku z Bukurešti zatčen povstalci, jeho osud nebyl zrovna přívětivý, na 

Štědrý den 1989 byl i s manţelkou odsouzen a popraven.
30

 Proces, při kterém byl 

Ceausescu s manţelkou odsouzen, byl však značně nestandardní, neboť i obhájce 

Nicolae a Eleny Ceausescu byl při slyšení otevřeně proti obţalovaným a ţádal jejich 

umlčení. Proces byl také velmi rychlý, trval jen tři hodiny.
31

 Navíc o vykonání 

rozsudku smrti, ke kterému došlo ihned po procesu, byl neobyčejný zájem, výběr 

popravčí čety probíhal losem.
32

 I z těchto důvodů byl tento „soud“ cílem časté kritiky 

jak ze zahraničí, tak i od významných postav rumunského veřejného ţivota: 

„Nejznámější rumunská disidentka Cornealová soudila, že [Ceausescu] byl jediný, 

kdo se během procesu choval důstojně, a podle jednoho rumunského historika se 

                                                 
28

Durman, 1998, s. 428 

29
Treptow, 2000, s. 374-375  

30
Tamtéţ, s. 375  

31
Tejchman, 2004, s. 25 

32
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jednalo o poslední stalinistický proces.“
33

 Toto jednání bylo částečně pochopitelné 

vzhledem k jiţ zmíněné povaze reţimu, jenţ byl jedním z nejbrutálnějších v Evropě 

a faktu, ţe většina lidí, kteří po svrţení Nicolae Ceausesca tvořili Frontu národní 

spásy, byla sloţena z bývalých komunistů (patřil sem například jiţ zmíněný Ion 

Iliescu, bývalý diktátorův spolupracovník), Ceausescu tak mohl být nepohodlným i 

pro ně. O brutalitě reţimu svědčí i události, ke kterým došlo, kdyţ v Temešváru 

začínalo propukat povstání proti reţimu Nicolae Ceausesca. Hranice země byly 

uzavřeny a nepokoje, které se šířily i do okolních měst byly nemilosrdně 

potlačovány.
34

 Dalším důkazem brutality při potlačování demonstrací mohou být i 

zprávy o tom, ţe „Vojáky, kteří odmítli střílet do civilistů, prý agenti Securitate na 

místě zastřelili.“
35

 

3.2 Příčiny převratu v Rumunsku 

Situace před revolucí byla v Rumunsku dost nelichotivá. Rumunsko řešilo 

problémy s nedostatkem potravin a dalších ţivotních potřeb, například tepla, 

elektřiny a léků na nemoci a infekce, jeţ se mezi lidmi šířili během zimy 1988 aţ 

1989. Nevysílala ani televize (aţ na krátký večerní úsek) a restaurace musely zavírat 

velmi brzy. Zatímco stát i jeho obyvatelstvo se nacházelo v takto ţalostné 

ekonomické situaci, Ceausescu se chvástal dobrým rumunským hospodářstvím.
36

 

Rumunsko bylo navíc v posledních několika letech mezinárodně zcela izolováno, a 

to jak z východu, tak ze západu. Od poloviny osmdesátých let se Nicolae Ceausescu 

mohl v mezinárodním měřítku obrátit nejvýše na státníky jemu podobné, jako byli 

například Kim Ir-sen nebo Kaddáfí.
37

 V této situaci jiţ byla totalitní vláda 

neudrţitelná, začaly propukat další a další nepokoje, a změna reţimu začala získávat 

jasné obrysy. Problémem byla nemoţnost poklidného řešení krize reţimu, coţ v této 

nestabilní situaci, kdyţ se jiţ začínaly objevovat náznaky konce Ceausescova reţimu, 

znamenalo, ţe ani přechod k demokracii nebude poklidný, neboť Ceausescu nechtěně 

uvedl do pohybu síly, jeţ, ač si myslel, ţe budou jeho podporou, se nakonec obrátily 
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proti němu, dokázal sice rumunský národ probudit, nedokázal jej však zvládnout. 

Díky tomu, ţe elity přímo závisely na osobě diktátora, neměly jinou moţnost neţ 

zbavit se jej silou.
38

 Zároveň se však v Rumunsku téměř nevyskytovali lidé, jeţ by 

bylo moţné označit za opozici. Objevilo se sice několik osamělých protestů či osob 

ve straně či armádě, které měly odlišné názory, nikdy nedosáhly významných 

výsledků. I přesto, ţe takovýchto protestů začalo s blíţícím se (tehdy ještě 

netušeným) koncem nedemokratického reţimu postupně přibývat, byl na listopad 

1989 zorganizován sjezd Rumunské komunistické strany a nic na něm 

nenasvědčovalo tomu, ţe se blíţí konec Ceausescova reţimu. O změnách se 

nemluvilo.
39

 V této situaci tedy Rumunsko stálo na prahu násilného převratu, který 

by se podle S. P. Huntingtona mohl nazvat výměnou (replacement), obsahuje však i 

prvky přerodu (transformation), jelikoţ převrat byl částečně dílem elit starého 

reţimu, které zůstaly u moci i po převratu a ještě dlouho určovaly běh věcí 

v rumunské politice. Jasné zařazení rumunského případu je tedy velmi sloţité a tento 

přechodový proces by se dal částečně zařadit do obou kategorií. 

Bezprostřední příčinou vypuknutí nepokojů, které začaly v Temešváru, pak 

bylo rozhodnutí přemístit Lászlo Tököse, maďarského kněze, pryč z Temešváru. 

Jednalo se o odvetu za jeho kritiku vlády, zejména jejího plánu na přesídlení 

obyvatelstva.
40

  Potom, co se lidé shromáţdili na jeho podporu, vypukly 

v Temešváru nepokoje a celé město se během několika dní postavilo proti Nicolae 

Ceausescovi. Demonstrovaly tisíce lidí a pořádkové síly dostaly rozkaz demonstrace 

násilně ukončit.
41

 Armáda však neuposlechla rozkaz k brutálnímu potlačení nepokojů 

(„jako na náměstí Nebeského klidu“
42

) a toto rozhodnutí nejednat naznačovalo, ţe 

reţim začíná mít namále. V Temešváru byla dva dny potom, co 17. prosince 

demonstrace vypukly, vyhlášena generální stávka, jeţ donutila armádu k ústupu 

z města.
43

 Nicolae Ceausescu chtěl, aby lid vyjádřil v této nelehké situaci podporu 

jemu i jeho reţimu a, jak jsem jiţ zmínil výše, o další dva dny později svolal 
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shromáţdění na svou podporu, to se však otočilo proti němu.
44

 Je téţ moţné, ţe za 

uskutečněním tohoto shromáţdění stála konspirace Ceausescových blízkých 

spolupracovníků proti diktátorovi. Ten ještě před shromáţděním vyţadoval 

odsouzení temešvárských událostí všemi podniky v zemi. „Ale když mnoho podniků 

rutinně vyhovělo tak, jak byl Ceausescu zvyklý, rozhodl se – možná podporován lidmi 

z jeho okolí, kteří viděli šanci se jej zbavit – ukázat, že má situaci pod kontrolou 

uspořádáním masového shromáždění v centru Bukurešti 21. prosince.“
45

 Výsledek 

této demonstrace je jiţ – i přes prvotní snahu o krvavé potlačení – známý a pro 

Nicolae Ceausescu nijak příznivý. Demonstrace brzy získala významné pozice 

v Bukurešti a ustavila vlastní instituci, jeţ měla hrát významnou roli v nadcházejících 

událostech. Povedlo se zajistit i budovu televize a byla vytvořena FSN, Fronta 

národní spásy, proticeausescovská organizace, jejímiţ hlavními představiteli byli 

bývalí významní komunisté, připojili se však i studenti nebo různí aktivisté.
46

 Osud 

Nicolae a Eleny Ceausescu po útěku z Bukurešti jsem jiţ rozebral výše a spolu 

s diktátorem zemřel i totalitní reţim. Mnoho bývalých úředníků si sice udrţelo 

vysoké pozice, s Ceausescovou smrtí však zemřel i jeho fanatismus a kult osobnosti, 

který dorůstal obludných rozměrů a mohl se směle měřit s kultem Stalinovým. To 

byli hlavní prvky, které se postaraly o to, ţe rumunský totalitarismus byl jedním 

z nejkrutějších ve druhé půli 20. století. 

3.3 Situace v Rumunsku po převratu 

Po svrţení diktátorského reţimu vţdy vyvstává problém, co bude dále. Dojde 

ve státě skutečně k přechodu k demokracii nebo, podle výtek k termínu přechod, 

které ve své knize rozebírají Dvořáková a Kunc, skutečně pouze k přechodu, který 

skončí jinak neţ demokracií? Tento problém řešily, poté co v nich došlo ke svrţení 

starého autoritářského reţimu, oba zkoumané státy. Portugalci alespoň mohli vidět, 

jaké jsou alternativy v ubírání jejich země, Rumuni byli však po Ceausescově smrti 

v mnohem nelichotivější situaci. Jak v Třetí vlně vystihl tuto situaci S. P. 

Huntington, „Portugalsko mělo na výběr mezi buržoazní demokracií a marxisticko-
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leninistickou diktaturou. Z čeho si v roce 1990 vybíralo Rumunsko, to už bylo méně 

zřejmé, ale není pochyb, že demokracie tam nijak nevyhnutelná nebyla.“
47

 

 K moci se zde dostávali zejména bývalí straničtí funkcionáři, kteří hnutí, 

mající podíl na svrţení Ceausescova reţimu, tedy FSN, institucionalizovali 

v politickou stranu.
48

 Nejvýraznějším z nich byl Ion Iliescu, „muž ze staré gardy a 

současně i z nového aparátu“
49

, který hlásal, pouhou personální obměnu ve starých 

strukturách.
50

 Na konci roku 1989 se Ion Iliescu stal dočasným prezidentem 

Rumunska a vznikla prozatímní vláda Fronty národní spásy, v jejímţ čele stál Petre 

Roman
51

 Zdálo se, ţe v Rumunsku nedošlo skutečně k převratu, ale jen k obměně 

reţimu navenek a v prvních chvílích tomu tak podle některých autorů skutečně bylo, 

jednalo se pouze o převlékání kabátů.
52

 I přesto, ţe členská základna FSN byla při 

revoluci i těsně po ní dosti rozmanitá, elity se mnoho nezměnily (aţ na odstranění 

klanu Ceausescu-Petrescu) a to mělo za následek změnu struktury FSN. 

Intelektuálům ve frontě se nelíbilo, ţe byla plná bývalých funkcionářů 

z Ceausescovy éry, a proto z hnutí velmi brzy odešli. Toto uskupení bylo nicméně 

nadále velmi populární mezi lidmi a nebylo se čemu divit, v očích Rumunů šlo o 

skupinu, která odstranila diktátora a díky kontrole nad médii se moc nemluvilo ani o 

kádrech, kteří u moci zůstali. FSN tedy mělo dost šancí ve volbách, naplánovaných 

na duben (a posléze odsunutých na květen) roku 1990 a hodlalo tyto šance vyuţít i 

přes původní prohlášení, ţe kandidovat nebude.
53

 

Na přelomu let 1989 a 1990 však lidé nepřestávali demonstrovat a vyvíjet 

nátlak na představitele, zejména známé tváře, tedy Iona Iliescu a Petre Romana. Ti 

byli při jedné z demonstrací dokonce ohroţeni a pod nátlakem vyhlašovali obnovení 

trestu smrti a zrušení komunistické strany. Tyto dekrety pochopitelně neměly 

dlouhého trvání, přesto však nějaký dopad na dění měli, a to dost bezprostřední, 

                                                 
47

Huntington, 2008, s. 147  

48
Roper, 2000, s. 65 

49
Tejchman, 2004, s. 155 

50
Tamtéţ, s. 159 

51
Roper, 2000, s. 66 

52
Tejchman, 2004, s. 159  

53
Roper, 2000, s. 66 



14 

 

nátlak lidu, jenţ je vynutil, totiţ podnítil stíhání některých představitelů diktatury, 

zejména Ceausescových nejbliţších.
54

  V Rumunsku začaly po převratu vznikat nové 

politické strany a zároveň byly obnoveny ty, které musely skončit kvůli diktatuře. 

Zároveň se však začalo objevovat mnoho organizací a stran extremistických, a to jak 

na levé tak i na pravé straně politického spektra.
55

 Tyto extremistické strany, i přesto, 

ţe revoluce byla prohlášena za multietnickou a postavenou na základech 

mírumilovného souţití s menšinami, začaly hovořit proti menšinám s úmyslem získat 

výhodu v nadcházejících volbách a došlo i k několika střetům, jeţ zanechaly i 

mrtvé.
56

  Demokratickým stranám tak nezbylo nic jiného, neţ uzavřít proti stranám 

extremistickým spojenectví, aby měly větší šanci na úspěch. První porevoluční 

svobodné volby v Rumunsku však byly zatíţeny nedostatečnou připraveností 

obyvatel na demokratické řízení státu, politická kultura se ještě nedokázala 

vzpamatovat z dlouhé diktatury a přijmout do sebe demokratické principy. Mnoho 

obyvatel mělo navíc starosti se zajišťováním své ekonomické situace proti zmatku, 

jenţ revoluci přirozeně provázel. Výsledky těchto voleb byly také z velké části 

poznamenány revolucí, a to v tom smyslu, ţe lidé volili tváře, které byly během 

převratu v popředí. Většinu tak získala Fronta národní spásy, která jiţ předtím vedla 

prozatímní vládu.
57

 Vítězství FSN bylo drtivé i přesto, ţe ve volbách kandidovalo 

velmi vysoké mnoţství nejrůznějších stran. „V parlamentních volbách kandidovalo 

sedmdesát tři stran; kandidáti FSN přesto získali ohromujících 66% hlasů a přibližně 

68% křesel v dolní komoře a Roman byl opět jmenován premiérem. Iliescu 

kandidující na prezidenta obdržel přes 85% hlasů.“
58

 I přes celkovou spokojenost 

voličů s výsledky voleb, a to i přes některé hlasy o jejich zfalšování, byla FSN pouze 

zvláštním uskupením, postrádajícím některé důleţité prvky politické strany, zejména 

program (fronta ţila z toho, ţe svrhla starý reţim, jiný program nikdy nesepsala, 

pouze se snaţila na svou přetrvávající popularitu přilákat co nejvíce voličů).
59

 Tato 

strana však zemi o mnoho blíţe k demokracii neposunula, alespoň ne v měsících po 

jejím zvolení, kdy se chovala silně autoritářsky, a to aţ do té míry, ţe 
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nezúčastněnému pozorovateli by se mohlo zdát, ţe jde pouze o pokračování 

původního nedemokratického reţimu, pouze v mírnější formě. S nespokojenými 

studenty se nediskutovalo, vláda Petre Romana poţádala horníky o jejich rozehnání 

(coţ se i stalo). Navíc byla zřízena Rumunská zpravodajská sluţba, obdoba 

Ceausescovské Securitate, která měla i podobné úkoly, jen nebyla tak brutální (práce 

na potlačení kritiky Romanovy vlády byla jedním z těchto úkolů).
60

 Ve FSN však 

začalo docházet ke sporům, zejména mezi Ionem Iliescu a Petre Romanem, které 

vedly k oslabení strany a pomohly opozici k lepším výsledkům v dalších volbách 

(městských a oblastních) na jaře roku 1992. Hlavním opozičním uskupením byla 

koalice několika stran, jeţ si dala název Rumunské demokratické shromáţdění 

(CDR).
61

 Před dalšími, parlamentními, volbami plánovanými na červen nebo 

červenec 1992 došlo k rozkolu ve FSN, konkrétně mezi frakcemi stojícími za 

Iliescem a Romanem. Frakce podporující Iliesca hnutí opustila a rozhodla se vytvořit 

vlastní politickou stranu, jiţ nazvali Demokratickou frontou národní spásy (FDSN).
62

 

Parlamentní volby dopadly jinak, neţ bylo očekáváno podle průzkumů, kdyţ nejvíce 

hlasů získala právě nová FDSN, a to zhruba půl roku po vzniku této strany.
63

 Tyto 

volby jiţ přinesly mnohem více diferencované výsledky, ne jasnou převahu jedné 

platformy.
64

 Dalším důleţitým mezníkem rumunského vývoje byly volby v roce 

1996. V těch zvítězila opoziční CDR a vytvořila vládu v koalici s několika dalšími 

stranami.
65

 Nicméně ani tyto volby nepřinesly zemi stabilitu nebo shodu na postupu 

v ekonomických otázkách jako byla privatizace. To vše bylo podle Ropera 

zapříčiněno faktem, ţe revoluce v roce 1989 nebyla dokončena. Rumunsko si 

nezvládlo vybudovat občanskou společnost schopnou rozumné diskuze.
66

 I přes tyto 

problémy je však moţné Rumunsko povaţovat za demokratický stát. 

Dvořáková a Kunc ve své knize popisují proces typický pro postkomunistické 

státy střední a východní Evropy, totiţ ţe po odstranění autoritářství nedochází ani tak 
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moc ke vzhlíţení k lepším, bohatším zítřkům, ale k zúčtování s vlastní minulostí. 

Autoři to vysvětlují charakterem svrţeného reţimu, který svým neustálým 

vzhlíţením k lepším zítřkům, kterým jiţ nikdo nevěřil, celý národ znechutil a je proto 

třeba tuto rétoriku změnit. Tvrdí, ţe se jedná o proces přirozený pro období po změně 

reţimu (ne jen pro pád reţimu nedemokratického, ale i demokratického). Jako 

nejvýraznější případ tohoto jevu je vydáváno Německo po pádu Třetí říše, v těsném 

závěsu pak jsou evropské postkomunistické státy.
67

 Po změně reţimu je zkrátka třeba 

se proti tomu minulému vymezit a v postkomunistických zemích mělo právě formu 

vyřešení (a často popření) vlastní minulosti. V Rumunsku je tento proces moţné 

sledovat ve dvou rovinách. Lid o něj měl zájem, coţ můţeme vidět například 

v nátlaku na nové představitele (vynucení dekretů při demonstraci – viz výše). Na 

druhé straně lidé, kteří se dostali k moci po Ceausescově pádu byli často spojeni 

s minulým reţimem, a proto neměli zájem minulost znovu vytahovat na světlo (jak 

se ukázalo například při procesu s manţeli Ceausecovými; jedním z důvodů jeho 

rychlosti a tvrdosti mohl být i fakt, ţe staronová elita neměla zájem propírat jejich 

vědomosti při veřejném procesu). 

3.4 Shrnutí případu Rumunska 

Případ Rumunska můţeme shrnout tím, ţe v tomto státě byl velmi brutální 

totalitní reţim, který byl navíc ztotoţněn s diktátorem a jeho rodinou. Tento reţim 

přivedl Rumunsko aţ na pokraj ekonomického zhroucení a tyto hospodářské 

problémy, kvůli nimţ byla ţivotní úroveň Rumunů bez nadsázky ţalostná (v ostrém 

kontrastu s tím jak nad poměry si ţili členové vládnoucího klanu Ceausescu-

Petresku) podkopaly moc reţimu a důvěru lidí v něj. Nízká ţivotní úroveň způsobila, 

ţe při zámince k vypuknutí nepokojů (incident v Temešváru) k těmto nepokojům 

skutečně došlo a i přes silnou snahu reţimu potlačit vzpouru pomocí tajné policie se 

dál šířily nejdříve částí, posléze pak celou zemí. Skutečnost, ţe armáda se 

nepostavila za autoritářský reţim, byla jasným znamením, ţe tento jiţ nebude moc 

dlouho pokračovat, neboť armáda je silou, která dokáţe reţim (demokratický i 

nedemokratický) svrhnout a můţe se k tomu rozhodnout, pokud se její zájmy 
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rozcházejí se zájmy reţimu.
68

 V případě Rumunska se armáda nepostavila proti 

reţimu, rozhodla se jej pouze jiţ dále nebránit. Pád reţimu probíhal současně 

s pádem jeho ztělesnění, Nicolae Ceausesca, který byl po útěku z hlavního města 

dopaden a ve zrychleném procesu i s manţelkou popraven. Po převratu panovala 

obava, ţe se toho ve státě moc nezmění a dojde jen k částečnému přetvoření reţimu 

za účelem jeho legitimizace. Tohoto úkolu se rychle zhostili představitelé minulého 

reţimu a pokoušeli se ukořistit pro sebe co největší díl moci. Ţe jejich metody nebyly 

zrovna demokratické, jsem ukázal na příkladech výše. Vyrojilo se také velké 

mnoţství extremistických skupin, které se pokoušely dostat k moci. Rumunsko se 

však v současné době i přes drobné výtky (problémy při dialogu ve státě, korupce) dá 

povaţovat za demokratické. 

4. Portugalsko 

4.1 Caetanova vláda a příčiny převratu 

V Portugalsku byl jiţ dlouho u moci autoritářský (na rozdíl od rumunského 

totalitního) reţim, který stvořil a po mnoho let stál v jeho čele António de Oliveira 

Salazar, který se dostal do premiérského křesla jiţ v roce 1932.
69

 Rok na to nechal 

všelidovým hlasováním schválit novou ústavu, která výrazně omezila svobodu. Toto 

období portugalských dějin je označováno jako Nový stát (Estado novo).
70

 Salazar 

vydrţel v čele Portugalska aţ do roku 1968, kdy se zranil při pádu na balkóně svého 

domu a, i kdyţ ţil aţ do roku 1970, přestal být schopen vykonávat úřad. Po 

Salazarově zranění musel prezident Portugalska Américo Tomás vybrat jeho 

nástupce v úřadě premiéra. Rozhodl se pro Marcella Caetana, který byl jiţ dříve 

blízkým spolupracovníkem António Salazara. Tento právník, bývalý rektor 

lisabonské univerzity, se rozhodl, ţe v zemi částečné uvolní poměry, nechtěl však 

změnu reţimu, pouze jej opatrně reformovat.
71

 V systému tak sloţitém, jako byl ten 

portugalský, to ovšem nebylo vůbec jednoduché. Jednalo se spíše o ekonomickou 

modernizaci, snahu přilákat investice ze zahraničí a tím uklidnit rostoucí 
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nespokojenost, jeţ pramenila například z vlekoucí se války v koloniích, vnitřních 

reforem církve, klesající podpory střední třídy a samozřejmě z opozičních výzev, 

zejména ze strany komunistů. Tato snaha byla úspěšná a průmyslu se dařilo růst jak 

v samotném Portugalsku, tak i v zámořských drţavách
72

 Tato snaha však velmi 

rychle ztratila na síle, neboť Caetano měl obavy, ţe by jeho liberalizace vedla aţ 

k demokratizaci, coţ nebylo jeho cílem. Časem se ukázalo, ţe dost lidí mylně 

zhodnotilo, o co Caetanovi vlastně šlo a čekali od něj mnohem větší uvolnění. 

Někteří tento stav nazvali velmi trefně: „Jak běžel čas, Caetano rychle ustoupil od 

svého experimentu, který jeden z portugalských socialistů nazval ‚fašismus s lidskou 

tváří.‘“
73

. Na stejném místě autor tvrdí, ţe takovéto chování způsobilo, ţe přechod 

dohodou mezi vládou a opozicí, popřípadě vycházející od vlády zde jiţ přestal být 

moţností.  Katalyzátorem změn zde bylo právě období vlády Marcella Caetana, které 

bylo celé provázeno problémy, zejména nákladnou a nepopulární válkou v koloniích, 

kvůli které Portugalsko ztrácelo mezinárodní (Mnoho států kritizovalo portugalskou 

koloniální válku, jednalo se zejména o Německo, Nizozemí a Portugalsko začal 

kritizovat i papeţ, naopak podporu si Caetanova vláda udrţela od USA, JAR či 

Rhodésie
74

), domácí (dělníci z nejrůznějších odvětví průmyslu i sluţeb začali 

stávkovat, popřípadě demonstrovat, aby upozornili na nelehkou ekonomickou 

situaci; jednalo se například o zaměstnance textilních a kovodělných závodů, ale i 

řidiče nebo lidi z bankovního či distribučního sektoru
75

) i vojenskou (ani vojsko, 

zejména niţší důstojnictvo na tom nebylo ekonomicky moc dobře, zvláště 

v porovnání s úkoly, které na jejich bedra padaly, není tedy divu, ţe se začaly 

objevovat zárodky hnutí kapitánů
76

) podporu. Strůjci reforem se také dopustili chyb, 

jeţ vedly ke střemhlavému propadu zemědělství. Jednalo se o váţný problém nejen 

proto, ţe se sníţila výroba potravin, ale i proto, ţe ze zemědělského sektoru 

pramenila hlavní podpora nedemokratického reţimu.
77
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Proměnilo se i myšlení Portugalců. Po vlně emigrace v šedesátých letech, kdy 

odcházeli zejména lidé z venkova (v průběhu šedesátých let opustil venkov téměř 

milion lidí, dvě třetiny z nich navíc emigrovaly za hranice
78

) Portugalsko se však 

stalo cílem turistů a venkov se tak opět začal plnit. Malé vesnice, v nichţ byly 

vystavěny obrovské hotely, nejdříve tuto změnu nesly těţce, ekonomický prospěch 

však nakonec zvítězil, kdyţ při budování těchto hotelových komplexů nalezlo práci 

téměř čtvrt milionu lidí za jediný rok (1973), to znamenalo více neţ desetina lidí, 

pokud nezapočítáme zaměstnané v zemědělské sféře.
79

 Posunulo se i myšlení 

středních vrstev, které byly téměř výhradně městské, a venkov jim mnoho neříkal, 

zcela jej tedy zanedbávaly. Novou módou se teď stal moderní ţivot a zejména 

evropanství jako jeho projev. To byl nyní hlavní cíl celé střední třídy.
80

 

Situace v Africe se také začala měnit. V Angole se portugalské armádě stále 

ještě vcelku dařilo (bojovala proti třem různým skupinám usilujícím o osvobození od 

koloniální vlády) stejně jako v Mosambiku (i zde ještě existovala naděje na 

vítězství). Portugalská Guinea byl však zcela opačný případ, pozice portugalské 

armády zde byla velmi nelichotivá a poráţka nebyla jen teoretickou moţností. Velitel 

Guiney, António Spínola, se kvůli tomu dostal do sporu s premiérem Caetanem, kdyţ 

v roce 1968 ohlásil vládě poráţku portugalských jednotek v Guinei a navrhl 

vyjednávat s partyzány a pokusit se dosáhnout s nimi „čestné dohody“
81

 Premiér 

však neuznal tuto argumentaci a poţadoval pokračování války i za cenu poráţky. Na 

to Spínola reagoval sepsáním knihy, ve které mimo jiné připomněl osud, jenţ potkal 

Gou
82

 „,Příklad Goy je precedentem tížícím budoucnost, jíž se obáváme,‘ napsal 

Spínola v knize Portugalsko a budoucnost, která po svém vydání v roce 1974 otřásla 

režimem v základech.“
83
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Tato kniha, ač se to nemusí zdát, se později stala zásadním obratem 

v myšlení, neboť v ní byl ukryt odkaz na uvolnění poměrů v koloniích i na 

liberalizaci, moţná dokonce demokratizaci samotného Portugalska. To vadilo 

zejména generaci starých fašistů, kteří reţimu věnovali celé své ţivoty jiţ od jeho 

vytvoření. Tyto odkazy byly také hlavním důvodem, proč se Portugalsko a 

budoucnost stalo ve své době fenoménem.
84

 Po vydání této knihy bylo skupině 

generálů včetně Antónia Spínoly přikázáno vyslovit podporu reţimu, coţ několik 

z nich odmítlo. „,Pouze v Mussoliniho a v Hitlerově režimu žádali politici po 

generálech veřejné schválení jejich politiky,‘ řekl [generál] Costa Gomes ministrovi 

obrany, Dr. Silva Cunhovi, předtím než byli on a generál Spínola zproštěni 

funkce.“
85

 

Ještě větší problém neţ mezi generalitou se však začínal rodit mezi niţšími a 

středními důstojníky, kde se začalo formovat Hnutí ozbrojených sil (MFA), které 

původně vznikalo jako hnutí kapitánů. Frustrace na této úrovni začala vznikat 

z důvodu velmi dlouhé války v koloniích, při které někteří noví důstojníci (jichţ se 

do armády hlásilo čím dál tím méně) naprosto postrádali odhodlání bojovat (jednalo 

se zejména o civilní vojáky, jimţ vojenská sluţba podkopala celé ţivoty – od 

zaměstnání aţ po manţelství – tím, ţe byli nuceni slouţit v koloniích mnohdy aţ 10 

let po dvouletých turnusech, nebylo tedy divu, ţe jejich vůle bojovat byla téměř 

nulová, dokonce niţší neţ u řadových vojáků, jimţ měli velet)
86

 V tomto systému 

bez motivace byl vznik protireţimních nebo alespoň protiválečných nálad pouze 

otázkou času. Poslední kapkou pak bylo vytvoření systému, který umoţnil nástup 

branců do důstojnických hodností a jejich rychlejší postup, neţ tomu bylo u 

pravidelné armády. Došlo zde k podobnému problému jako v Rumunsku, kdyţ vláda 

kvůli tomu, ţe si chtěla zajistit podporu a loajalitu u nových vojáků a tím si odcizila 

vojáky profesionální. Mezi nimi pak vzniklo hnutí kapitánů a z něj později MFA 

(Hnutí ozbrojených sil) jako protest proti této situaci.
87
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 V této atmosféře se konaly volby do parlamentu 28. října 1973, kterých se 

opozice nezúčastnila, zvítězila tak vládní Caetanova APN. Staronový premiér 

sestavil novou vládu, „poslední ‚marcelistický‘, pozdně salazaristický kabinet. Bylo 

zřejmé, že odtud nepřijde ani požadovaná modernizace, ani konec koloniální 

války.“
88

 

4.2 Role armády v portugalském přechodu 

Pád autoritářství v Portugalsku byl podle Alfreda Stepana veden armádou, a 

to, jak tvrdí autor, je jeden z největších problémů pro trvání autoritářského reţimu, 

protoţe pokud má armáda (nebo jako v případě Portugalska její část) jiné zájmy neţ 

nedemokratický reţim a hodlá je bránit i za cenu pádu reţimu, jde obvykle o jeden 

z nejsilnějších tlaků na pád autoritářství.
89

 V případě Portugalska šlo zejména o 

nespokojenost s válkou v koloniích, která armádu vyčerpávala a mezi niţšími 

důstojníky tak vzniklo jiţ zmíněné hnutí kapitánů, které bylo prvním zárodkem 

převratu. Jako problém v této demokratizaci Stepan vidí to, ţe armáda si často udrţí 

moc i po odstranění autoritářského reţimu a dochází tak aţ ke dvojvládí, neboť 

armáda mohla aţ do roku 1982 mluvit do zákonů vydávaných voleným 

parlamentem.
90

 Pro tento způsob demokratizace také Stepan vidí důleţitou podmínku 

ve vnějších vlivech na rozhodnutí armády zakročit (v tomto případě válka 

v koloniích) i kdyţ nezanedbává ani vlivy vnitřní, zejména poţadavky společnosti, i 

kdyţ ty mohou paradoxně vést pouze k jiné formě autoritářství, ne k přechodu k 

demokracii
91

. Potvrzuje tak teorii o nepřesnosti pouţití slova přechod pouze ve smyslu 

demokratizace, jiţ popisují Dvořáková a Kunc v knize O přechodech k demokracii. 

Celkově však je demokratizace procesem se spíše vnitřními příčinami, protoţe konec 

autoritářství většinou vyţaduje širokou mobilizaci, která oslabuje vnější vlivy (na 

rozdíl od přechodů od demokracie k nedemokratickému reţimu, který bývá vykonán 

řádově menším počtem aktérů).
92

 Toto platí i pro Portugalsko, kde sice byla 

spouštěčem válka v koloniích, ale ta pouze nastartovala nevoli armády k dalšímu 
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udrţování reţimu, coţ, jak jsem jiţ ukázal jinde, zlomilo reţimu krk. Tento znak je 

také asi nejvýznamnějším znakem pádu portugalského diktátorského reţimu: „Je jím 

fakt, že žádné masové hnutí nesvrhlo starý režim a že účast tajných levicových 

politických stran byla zanedbatelná. (…) Lidová mobilizace následovala převrat, 

nezpůsobila jej.“
93

 Tento proces tak proběhl opačně neţ v jiných státech, jeţ se 

demokratizovaly na základě konání širokého lidového hnutí. Není však pravdou, ţe 

by převrat neměl kořeny na levé straně politického spektra, šlo však spíše o levicové 

názory mezi důstojnickým sborem. Jak Maxwell ve svém článku cituje větu 

nejmenovaného důstojníka z dubna 1974, „Revoluce přišla z levice, odkud také 

mohla po padesáti letech pravicové diktatury přijít?“
94

 Frustrace armády spočívala 

v extrémně vysokém podílu vojáků na 1000 obyvatel (30,83 vojáků, to řadilo 

Portugalsko na čtvrté místo za Izrael a Severní a Jiţní Vietnam), z nichţ však většina 

nebyli profesionální vojáci. Chyby v systému kariérního postupu v armádě 

způsobovaly další frustraci středních důstojníků, jejichţ pozice vypadala dost 

bezvýchodně (nemohli ve starém zkostnatělém systému postoupit na vyšší hodnost 

jinak neţ na základě odslouţených let a byli odsouzeni k velení velmi nespolehlivým 

podřízeným).
95

 To všechno byly faktory, které měli vliv na vznik hnutí kapitánů 

později přeměněného na Hnutí ozbrojených sil (MFA).  

Toto hnutí se dostatečně poučilo z incidentu 16. března roku 1974, kdy se 

nezdařilo povstání Páté pěchoty. Major Sariva de Carvalho si uvědomil, ţe 

bezpečnostní sloţky reţimu nemohou obstát proti armádě (a to bez ohledu na jejich 

dobrou připravenost na střet s civilisty). Na setkání 24. března proto doporučil 

uskutečnit převrat v týdnu od 24 dubna. Zároveň byl sepsán návrh politického 

programu MFA. Ten obsahoval soubor opatření – okamţitých a krátkodobých – jeţ 

měly vstoupit v platnost po převratu. Jednalo se o vytvoření Výboru národní spásy, 

rozpuštění silových sloţek reţimu (Tajná policie – PIDE a Portugalská legie), 

propuštění politických vězňů, konec cenzury a čistku mezi guvernéry a v armádě
96

 

Krátkodobá opatření se pak týkala zejména vytvoření provizorní vlády respektující 

tento program a připravující svobodné volby, z nich vzešlé Ústavodárné shromáţdění 
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by pak navrhlo novou ústavu a začalo pracovat na obnovení politických svobod.
97

 

Velmi významným bodem byla politika pro Afriku, která je shrnuta ve čtyřech 

bodech: „(a)uznání, že řešení zámořské války je politické, nikoli vojenské; (b) 

vytvoření podmínek pro upřímnou a otevřenou debatu zámořského problému na 

národní úrovni; (c) jasné uznání práva lidu na sebeurčení (…); and (d) položení 

základů zámořské politiky vedoucí k míru.“
98

 Generál Spínola s některými body 

programu MFA nesouhlasil a dosáhl v něm drobnějších úprav. Vadilo mu zejména 

označení salazaristického reţimu za fašistický a převratu za demokratický. Svou 

autoritou vymohl jejich vypuštění z programu.
99

 

Samotný převrat, který naplánoval major Otelo Saraiva, začal 25. dubna 1974 

těsně před půl jednou ranní, kdyţ „20 minut po půlnoci zazněla v Rádio Renascença 

píseň Zeky Alfonsa Grandola Vila Morena jako potvrzující signál k převratu.“
100

 

Jednotky MFA na tento povel vyrazily k Lisabonu, zároveň začalo povstání i 

v jiných částech země. Nejdůleţitější však bylo zajištění hlavního města. To se 

podařilo kolem poledne bez větších ztrát na ţivotech. Podařilo se to díky tomu, ţe 

reţim, vyčerpaný válkou, jiţ neměl sílu se převratu postavit. K jediné střelbě došlo u 

sídla tajné policie, nicméně i ta brzy ustala. Tato událost měla na svědomí jediné 

padlé ten den. Zbývalo jiţ jen vyjednat kapitulaci starého reţimu, konkrétně premiéra 

Marcella Caetana. Obě strany si začaly klást poţadavky. Premiér se chtěl vzdát 

jedině generálu Spínolovi, ten souhlasil, jen pokud dostane záruku podpory od MFA 

ústy člověca v hodnosti alespoň plukovníka. Tuto záruku mu dal Vasco 

Gonçalves.
101

 Poté jiţ nic nebránilo tomu, aby generál Spínola dorazil za premiérem 

a přijal jeho kapitulaci. Caetano se následujícího rána spolu s prezidentem Américo 

Tomásem odebrali do exilu na Madeiru.
102
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Tento převrat byl označován za karafiátovou revoluci, neboť vojáci při něm 

dávali najevo mírové cíle tím, ţe nosili rudé karafiáty v hlavních svých zbraní.
103

 

Starý reţim se sice podařilo svrhnout vcelku hladce, cesta k demokracii však zdaleka 

nebyla dokonána. 

4.3 Situace v Portugalsku po převratu 

Na rozdíl od Rumunů se Portugalci k bývalým diktátorům zachovali o něco 

smířlivěji, kdyţ po relativně hladkém převratu nedošlo k jejich popravám ani 

věznění. Prezident a premiér byli posláni do exilu v Brazílii (s krátkou zastávkou na 

Madeiře).
104

 To bylo dáno i jinou povahou nedemokratického reţimu v tomto státě, 

který nebyl zdaleka tak krutý a bezohledný k vlastním občanům jako reţim Nicolae 

Ceausesca v Rumunsku. Osobně si myslím, ţe pokud by z důvodu války v koloniích 

nedošlo k frustraci armády a jejímu obrácení proti reţimu, mohl autoritativní reţim 

v Portugalsku vydrţet ještě řadu let, protoţe na rozdíl od Rumunska se zde vládci 

chovali alespoň o něco racionálněji. 

V období těsně po převratu se v Portugalsku začal rozmáhat zmatek, lidé 

vnímali pád autoritářského reţimu jako pád autority a začali si dělat, co chtěli. 

Represivní sloţky (aţ na PIDE a legii) sice rozpuštěny nebyly, tíha minulosti 

(zejména jejich podíl na represích udrţujících autoritářství při ţivotě) však bránila 

jejich účinné práci. Po převratu se také objevily problémy ve vztazích zaměstnanců 

se zaměstnavateli. Majitelé továren, zaskočeni novou situací, v níţ se nemohli 

v případě nouze obrátit na represivní orgány státu, nevěděli jak jednat s dělníky 

poţadujícími ústupky, a to začalo způsobovat stávky po celé zemi.
105

  

Další chaos byl způsobený zmateným staţením vojsk z kolonií (to probíhalo 

formou urychlené evakuace bez ohledu na situaci v kolonizovaných oblastech, a to 

včetně případů občanské války) a rozmachem levicových názorů i hnutí, často s dosti 

extrémními poţadavky (rozsáhlé znárodňování). Objevilo se také velké mnoţství 

nejrůznějších skupin organizovaných na celém politickém spektru, které dále 
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působily jako destabilizující prvek systému. Tento stav by se dal povaţovat za 

příčinu portugalské horkokrevnosti a ukvapenosti, a to i v politické diskuzi. Aţ do 

současnosti se v Portugalsku vlády střídají nejčastěji po předčasných volbách.
106

 V 

Portugalsku navíc došlo ke ztrátě tradic demokratických institucí, coţ není pro národ 

po tak dlouhém období diktatury nic neobvyklého. Nahrazení běţných politických 

institucí institucemi poplatnými nedemokratickému reţimu zde způsobilo, ţe 

Portugalci byli na začátku budování demokracie ve stavu tabula rasa.
107

 

V této situaci se začala prudce zvyšovat popularita komunistické strany, která 

byla těsně po převratu přirozeně vysoká u všech opozičních skupin. Komunisté měli 

výhodu v tom, ţe starý reţim je povaţoval za největší zlo a nejvíce je utiskoval. 

Toho vyuţili a po převratu se postavili do role hrdinů. O další posun myšlení 

veřejnosti doleva se nechtěně zaslouţila vláda, kdyţ vyhlásila automatické přijetí 

všech uchazečů na vysoké školy (jednalo se o 28 tisíc lidí), které nebyly schopny 

tento nápor zvládnout, zejména kdyţ byly samy zasaţeny porevolučním zmatkem. 

Jediným řešením této situace se nakonec ukázalo být zrušení ročníku, tedy opětovné 

vyloučení osmadvaceti tisíc studentů, mezi nimiţ začala přirozeně stoupat frustrace a 

agrese a mnoho z nich skončilo na extrémní levici (ještě dále neţ komunistická 

strana – ať jiţ šlo o anarchisty, maoisty nebo marxisty-leninisty). Portugalský 

veřejný prostor byl touto dobou částečně nefunkční, protoţe nikdo veřejně 

nevystupoval na podporu konzervativní části společnosti. Toto postavení se částečně 

pokusil zaujmout generál Spínola, který doufal, ţe levice se rozpadne sama od sebe a 

jemu tak uvolní ruce ve stavbě konzervativní koalice (na středu politického spektra a 

nebránící se určitým reformám), jeţ povede k výraznému posílení Spínolovy pozice 

ve státě.
108

 Neviděl však, stejně jako mnoho jiných, ţe důleţitost MFA je mnohem 

větší, neţ se zdá i neţ důleţitost jeho samotného. Generál Spínola byl brán jako 

nejvýraznější postava v pádu starého reţimu a Marcella Caetana, bylo to však Hnutí 

ozbrojených sil, kdo převrat vykonal. To si však uvědomoval málokdo a MFA tak 
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stálo stranou pozornosti. Nicméně bylo to právě MFA, kdo měl po karafiátové 

revoluci v Portugalsku nejsilnější slovo.
 109

 

Hnutí ozbrojených sil ve svém programu také určilo přechodné období (dva 

roky) pro vytvoření politického systému.
 
V této situaci se mohla rozproudit debata o 

nové ústavě a její tvorbě. Hlavního slova v této otázce i ve společnosti celkově se 

začali ujímat komunisté, kteří se rozhodli co nejvíce vyuţít své výhody z doby před 

převratem, zejména pak organizační strukturu, která jim zbyla z doby 

nedemokratického reţimu, kdy strana fungovala v ilegálních buňkách. Tuto strukturu 

neměla ţádná jiná politická strana.
110

 Komunisté začali tuto výhodu vyuţívat i 

v obsazování vedoucích postů v odborových skupinách (starých i nově vzniklých) a 

na městských úřadech. Aby předešel problémům, jmenoval Spínola několik 

komunistů do prozatímní vlády. Věřil, ţe komunistický ministr práce uklidní 

dělnictvo a předejde mnoha problémům. Toho sice na čas dosáhl, ale zejména proto, 

ţe komunisté jednali záměrně opatrně, a to ze strachu před přehnanou odezvou jaké 

se jim mohlo dostat, kdyby působili problémy. Zvolili tedy opatrné jednání, vstřícné 

ke střední třídě ve městech a naopak opatrné vůči stávkujícím dělníkům, které 

komunisté uklidňovali a nabádali, aby zanechali stávek.
111

 Nakonec se však Spínola 

dostal pod tlak kvůli sporům s MFA ohledně afrických kolonií. Generál Spínola 

navrhoval federalizaci portugalského impéria, MFA jej však ignorovalo a rozhodlo 

se pro plnou a okamţitou dekolonizaci.
112

 Po této roztrţce Spínola poţádal o 

shromáţdění na svou podporu, ale jeho protivníci tomu zabránili shromáţděním 

přívrţenců socialistů, komunistů a Hnutí ozbrojených sil v Lisabonu, které 

znemoţnilo spínolovcům dostat se na místo jejich shromáţdění. Prozatímní prezident 

Spínola se proti tomu ohradil a sloţil úřad. V něm jej nahradil Costa Gomes, téţ 

generál a první volba MFA na pozici prozatímního prezidenta (jak jsem jiţ napsal 

výše, Marcello Caetano však souhlasil s kapitulací pouze do rukou António 

Spínoly).
113
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Spolupráce komunistů s Hnutím ozbrojených sil velmi silně formovala 

společnost, levice získávala naprosto jasnou převahu a nenechávala prostor ţádným 

svým oponentům, jak se jiţ ukázalo při sesazení generála Spínoly. Volání lidu na 

podporu se pro levici stalo účinným nástrojem prosazení vlastních cílů. (opět byl lid 

povolán například v březnu 1975). Při těchto společných akcích armády a věrných 

civilistů docházelo k masovému zatýkání, často s minimálními důvody a na prázdné 

zatýkací rozkazy. Portugalsko se tak dostalo do komické situace, kdy mělo více 

politických vězňů neţ na sklonku éry salazarismu.
114

 V MFA navíc došlo k rozkolu, 

který skončil dalším posílením levicových sil uvnitř hnutí a tím pádem i větším 

sblíţení s komunistickou stranou. Ze sporu několika frakcí uvnitř hnutí v březnu 

1975 vyšli vítězně marxisté-leninisté. K nim patřil i premiér Vasco Gonçalves.
115

 

PCP (komunistická strana) se snaţila získat kontrolu nad Portugalskem také 

pomocí sjednocení odborů v zemi a dostali se tak do sporů s některými bývalými 

spojenci. Poté co se do země po karafiátové revoluci vrátili opoziční představitelé 

Alvaro Cunhal (komunista) a Mário Soares (socialista), byli spolu viděni na oslavách 

převratu a tvářili se jako přátelé. Jiţ následující leden se však komunisté pokusili 

prosadit zákony, které by posílily jejich kontrolu nad Portugalskem tím, ţe by 

vytvořily ústřední odbory pod kontrolou komunistů, kteří opět neváhali svolat 

lidovou demonstraci na podporu svých cílů. Protikomunistické strany se proti tomuto 

snaţily bojovat, vše na co se zmohly, byly však jen částečné dodatky, o něţ se při 

hlasování ještě měla strhnout bitva. Opoziční socialisté spolu s lidovými demokraty 

se pokusili dopad těchto zákonů zmírnit tím, ţe několika dodatky umoţnily 

svobodný výběr vedení alespoň na lokání úrovni.
116

 „Avšak hlasování ve vládě 

potvrdilo dlouho tušené rozložení sil.  Generál Vasco Gonçalves, premiér, a kapitán 

Costa Martins, ministr práce, hlasovali spolu s Alvaro Cunhalem, vůdcem 

komunistů, proti těmto dodatkům.  Majoři Melo Antunes a Alves, tehdy ministři bez 

portfeje, spolu s Mário Soaresem a ministry PPD [Lidová strana] hlasovali pro 

ně.“
117

 Tyto volby na niţších úrovních znamenaly několik dílčích neúspěchů pro 

komunisty a začátek přelévaní jejich voličstva k socialistům, kteří věřili, ţe moc 
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komunistů nad odbory by jim zaručila pravidelné voliče na úkor socialistů. 

Vyostřování konfliktů na levé straně politického spektra začalo nabírat na síle poté, 

co se sesazením generála Spínoly levice zbavila prakticky všech ostatních 

politických stran, přirozeně se tak boj o moc přesunu mezi zbývající relevantní 

politické síly, tedy levicová uskupení a Hnutí ozbrojených sil.
118

 

Toto vyhrocení mělo jiţ brzy vyústit v zásadní zlom ve státě, převzetí moci 

Hnutím ozbrojených sil, které bylo jiţ téměř cele ovládáno prokomunistickými 

důstojníky. 12. března 1975 byla ustavena Rada revoluce jako nejvyšší orgán MFA 

(vznikla z Rady dvaceti, původního řídícího orgánu MFA) se záměrem získat 

významné pravomoci v řízení celého Portugalska.
119

 Toto uskupení na sebe vskutku 

strhlo většinu moci a začalo okamţitě jednat. Bylo přijato několik nařízení, jeţ byla 

velmi nevybíravá. Jednalo se především o rozsáhlé znárodnění (banky a pojišťovny) 

a vyvlastnění (půda nad 500 hektarů).
120

 V této situaci se blíţily volby do 

Ústavodárného shromáţdění a MFA doufalo, ţe lidé podpoří pokračování jeho vlády. 

Pokus zajistit si ústy ředitele Rady revoluce podporu i po nadcházejících volbách tím, 

ţe lidé byli nabádáni ke vhození prázdného hlasovacího lístku jako důkazu, ţe Hnutí 

ozbrojených sil je dostačující vládnoucí silou a politických stran není potřeba (MFA 

ve volbách nekandidovalo) však nevyšel. Tyto volby vyvrátily domněnku MFA o 

jejich malé důleţitosti a pohled na ně pouze jako na potvrzení moci ozbrojených sil. 

S masivní volební účastí se ukázalo, ţe drtivá většina národa si přeje demokratické 

změny. Voleb se zúčastnilo nezvykle vysoké procento lidí (91,7) a podíl prázdných 

lístků byl velmi malý. Demokratické strany dostaly silný impuls, ţe lidé si přejí 

jejich vládu, nikoli vládu armády.
121

 Tyto volby znamenaly obrat v Portugalském 

dění hned z několika důvodů. MFA jiţ nehrálo jedinou mocenskou roli ve státě, 

zvolení Ústavodárného shromáţdění otevřelo prostor pro moţný konflikt mezi těmito 

dvěma sloţkami a jak se ukázalo, ani MFA ve spojení s komunisty nebylo zdaleka 

tak silné jako touha po demokratických změnách. Hlavní roli po těchto volbách měli 

hrát socialisté Mária Soarese. Ti měli oproti jiným stranám výhodu, ţe jejich voliči 
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byli rozprostřeni po celé zemi, zatímco podpora jiných stran byla omezena územím 

(komunisté na jihu, konzervativci na severu).
122

 

Během roku 1975, zejména v létě a na podzim se však začala situace obracet. 

Maxwell ve své knize vyjmenovává čtyři důvody, proč mezi březnem a listopadem 

toho roku došlo k zásadnímu obratu na levici a jejímu rozvratu. Rozpadla se aliance 

levice s radikály v armádě, mnoho dříve chudých lidí začalo bohatnout, komunisté se 

dopustili chyb a, jako podle Maxwella nejdůleţitější důvod, rolníci 

z tradicionalistického severu se rozhodli vzdorovat komunistům (zejména z obavy, 

ţe by přávě oni byli obětí komunistické revoluce).
123

 Za hlavní chyby komunistů 

autor vydává chyby v odhadu, ať jiţ šlo o rozloţení sil, následky jednání komunistů 

či o podporu SSSR. Problém byl také v komunistické rétorice, která aţ moc 

připomínala starý autoritářský reţim. To na lid krátce po pádu tohoto autoritářství 

působilo velmi negativně.
124

 Tato rétorika zastrašila lidi zejména na severu a ve 

středu Portugalska, tradičních katolických oblastech. Revoltu této tradicionalistické 

skupiny proti komunistům čekal málokdo, nicméně k ní došlo a to s takovou silou, ţe 

komunisté byli vypuzeni z téměř celého severního a středního Portugalska. Ani 

armáda se neodváţila zasáhnout.
125

 Komunisté se spletli i u zaměstnanců továren, 

kteří o jejich revoluční řízení těchto továren stáli mnohem méně neţ o svou práci a 

kdyţ viděli, ţe lépe se měli před příchodem komunistů, začali usilovat o návrat 

bývalých majitelů.
126

 Na severu země byli komunisté zkrátka vytlačováni a to i přes 

chvástání (například Alvara Cunhala), ţe mají situaci pod kontrolou. 

Protikomunistický odpor se v této části země, a to pod záštitou katolické církve, 

začal měnit v protikomunistickou agresi mnohokráte podporovanou představiteli 

církve. Mnoho komunistických kanceláří bylo vypáleno davy někdy vedenými 

katolickými kněţími.
127

 Protikomunistický odpor se dále šířil zemí a dostával se i do 

hlavního města. Šlo jak o lidové protesty (demonstrace na podporu svobody 

katolického Rádia Renascença v Aveiru či vypálení ředitelství PCP v Rio Maior), tak 
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i o postup demokratických stran v Ústavodárném shromáţdění (socialističtí a 

lidovečtí ministři opustili na protest vládu).
128

  

Během těchto událostí však stále probíhala tvorba ústavy, jeţ vstoupila 

v platnost v roce 1976. Bylo na ní jasně vidět mnoho zásahů MFA do její tvorby a 

ústava směřovala celé Portugalsko výrazně k levici: „Ústava jasně zavazovala 

portugalsko k ‚přechodu k socialismu‘ a kolektivizaci výrobních prostředků. 

Znárodnění a vyvlastnění půdy z roku 1975 bylo prohlášeno za ‚nezvratné‘. MFA si 

udrželo významnou roli díky Radě revoluce, která byla transformována v poradní 

orgán prezidenta. (…) a revize ústavy byla učiněna velmi obtížnou.“
129

 S touto 

ústavou jiţ v platnosti se konaly volby, opět na výročí Karafiátové revoluce. Tyto 

volby jsou asi první, které se dají označit za zcela demokratické. Vyšel z nich 

parlament, jenţ byl stále dosti rozdělený (podpora komunistů na jihu trvala, socialisté 

ztratili svou suverénní pozici).
130

 Z těchto voleb vzešla velmi nestabilní situace 

s minoritními vládami či vratkými koalicemi. Po dalších volbách se jiţ situace 

změnila. Sestavení vlády spadlo na bedra sociálních demokratů a jejich vůdce, 

Francisco Sá Carneira, který se snaţil si zajistit vítězství ve volbách v roce 1980 

příslibem revize ústavy, té však mohl dosáhnout pouze spoluprací se socialisty. Zde 

mohla vzniknout neshoda mezi dvěma nejsilnějšími demokratickými stranami, díky 

náhodě se však pozice k jednání zlepšila krátce před volbami, a to smrtí Francisco Sá 

Carneira při pádu letadla. Ten byl v čele strany i vlády nahrazen Francisco Pinto 

Balsemaem, jenţ byl ochotný přistoupit na dohodu se socialisty.
131

  Diskuze o změně 

ústavy ale, díky podmínkám socialistů, nepřinesly moc změn v rovině ekonomické. 

Nejdůleţitějšími politickými změnami bylo omezení moci prezidenta a MFA 

(rozpuštěním Rady revoluce a zavedením civilní kontroly armády). Privatizace však 

byla podle této ústavy stále nemoţná.
132

  

Portugalsko tak konečně nastoupilo cestu k demokracii volbami, ve kterých 

zvítězily strany se západním vnímáním demokracie. Nejsilnější antisystémovou 
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stranou byli aţ čtvrtí komunisté, kteří jiţ neměli zdaleka tak silnou pozici, jako tomu 

bylo v posledních dvou letech.
133

 

4.4 Shrnutí případu Portugalska  

Portugalský reţim byl velmi dlouho pod vedením Antonia Salazara, který byl 

zároveň duchovním otce portugalské diktatury. Salazar však v roce 1968 ze 

zdravotních důvodů odstoupil a v roce 1970 zemřel.
134

 Na jeho místo nastoupil 

Marcello Caetano, který se pokusil reţim nejdříve liberalizovat, od této liberalizace 

však poměrně záhy upustil a začalo tak poslední období autoritářství v Portugalsku. 

Země byla vyčerpaná dlouhou válkou v koloniích a Caetano se neměl k jejímu 

ukončení. Tato válka měla zásadní vliv na rozpad autoritářství v Portugalsku, neboť 

produkovala velké mnoţství mladých důstojníků střední či niţší hodnosti, kteří byli 

frustrováni délkou bojů, tím jak tyto boje vysilovaly Portugalsko a v neposlední řadě 

svou pozicí ve zkostnatělém systému, který jim nedával moc šancí na kariérní 

postup. Vzniklo tak mezi nimi hnutí kapitánů, zárodek budoucí revoluce. Toto hnutí 

se později přetransformovalo na MFA, Hnutí ozbrojených sil, které vedlo samotný 

převrat. Role armády zde tak byla mnohem výraznější neţ v Rumunsku, kde armáda 

pouze přestala zasahovat proti demonstrantům, zde byla hlavním strůjcem svrhnutí 

starého reţimu. Opět se tak potvrzuje teze, ţe pokud armáda ztratí s reţimem 

trpělivost, jeho dny jsou sečteny. Po svrţení diktatury zde na krátký čas zavládl boj o 

moc, ze kterého vyšli nejdříve vítězně komunisté, kteří se snaţili nastolit autoritářství 

marxisticko-leninistického typu, uspěli však jen dočasně a do dvou let po karafiátové 

revoluci se v Portugalsku ustálila funkční parlamentní demokracie, která funguje 

dodnes. 

5. Závěr 

5.1 Srovnání Rumunska a Portugalska 

Budu-li vycházet z jiţ uvedených skutečností, lze model demokratizace pro 

tyto dva státy určit například takto: autoritářský reţim funguje jiţ dlouhou dobu, ale 

                                                 
133

Klíma, 1996, s. 212-217  

134
Klíma, 2007, s. 553 a 557 



32 

 

obyvatelstvo (nebo některé skupiny ve státě) s ním ztrácí trpělivost. Kdyţ dojde 

k výraznějšímu impulsu, započne převrat, který starý reţim svrhne a na nějakou dobu 

propukne boj o moc, ve kterém demokracie je pouze jednou z alternativ, nakonec je 

však právě tou, ke které se země přikloní. Při vyuţití takto obecného modelu bychom 

mohli odpovědět kladně na otázku z názvu, tedy jestli je moţné studovat 

demokratizace podle jednotných modelů. Vzhledem k tomu, ţe toto pojetí by bylo 

moc obecné a nic neříkající, musíme se na problém podívat podrobněji. 

Proces přechodu k demokracii měl v obou státech některé podobné znaky. 

Významným bodem bylo, ţe ani v Rumunsku, ani v Portugalsku armáda nepodpořila 

starý, autoritativní reţim, coţ, jak jsem ukázal výše, je podmínkou pro jakoukoli 

změnu reţimu. Dalším společným znakem je období, které přechodu k demokracii 

předcházelo a bylo provázeno krizí reţimu, coţ podle mého názoru sniţovalo nároky 

na intenzitu spouštěcího impulsu převratu. Posledním významným společným 

znakem tranzice v obou státech bylo období těsně po převratu, kdy jak v Rumunsku, 

tak i v Portugalsku došlo k nejistotě dalšího směřování státu, kdy stále hrozil nástup 

dalšího (nebo návrat předchozího) autoritářství. 

Naopak rozdíly spočívali v roli armády v převratu. Ta byla v Rumunsku 

pasivní (vydala rozkaz nestřílet do lidí a drţet se stranou) na rozdíl od Portugalska, 

kde role armády byla aktivní (Hnutí ozbrojených sil, skupina v rámci armády, 

provedlo převrat). V návaznosti nato se státy lišily i ve sledu politické mobilizace 

obyvatelstva a převratu samotného. Zatímco v Rumunsku se obyvatelstvo 

mobilizovalo, aby svrhlo starý reţim, v Portugalsku k této mobilizaci došlo aţ po 

pádu diktatury, který byl naplánován tajně. V neposlední řadě se lišily i 

nedemokratické reţimy, které byly v těchto státech u moci. Rumunská diktatura 

sama sebe legitimizovala komunismem (šlo o levicovou diktaturu), byla 

koncentrovaná na jednoho člověka s neomezenou mocí, kterou vyuţíval velmi 

brutálním způsobem, coţ mělo za cíl zbídačení celého národa, kterému vládl. Naproti 

tomu portugalská diktatura byla pravicová, po výměně premiéra v roce 1968 jiţ 

nebyla tolik orientovaná na jednu osobu a její politika vůči obyvatelstvu byla 

mírnější neţ v Rumunsku. Tento rozdíl pak způsobil i rozdíl v samotném převratu, 

totiţ ţe ten rumunský byl mnohem násilnější. 
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5.2 Model přechodu k demokracii 

Při pohledu na tyto rozdíly by se opět mohla nabízet odpověď na otázku 

z názvu, tentokrát však opačná, totiţ ţe studium demokratizačních procesů podle 

jednotných modelů moţné není pro přílišné rozdíly mezi zkoumanými státy. 

Pokusím se však na tento problém podívat ještě jednou. Rozdíly mezi rumunským a 

portugalským přechodem totiţ byly vţdy jen v rámci jedné kategorie, na ţádném 

z těchto dvou přechodů jsem nepozoroval výrazný znak, který by se v případě 

druhého státu nevyskytoval vůbec, pouze měl jinou hodnotu. 

Model je tak moţné určit jako postup zkoumání výrazných znaků, které měly 

vliv na celé období tranzice. Základem je studium autoritářského reţimu, od kterého 

se přechází, zejména pozice vládce (můţe reţim přeţít i po nahrazení diktátora?) a 

armády (jedná se o vojenský nebo civilní reţim?) v něm. Je také nutné identifikovat 

krizi reţimu, která postupně připravuje půdu pro převrat a v návaznosti na ni i 

krátkodobou příčinu, impuls, který spustí samotný převrat. Další důleţitou veličinou 

je role armády při svrţení reţimu (postaví se na nějakou stranu nebo zůstane mimo 

dění?), neboť ta často rozhoduje o úspěchu celé akce. Ve chvíli, kdy byl reţim svrţen 

je třeba svou pozornost zaměřit na situaci ve státě po pádu autoritářství (dochází 

k boji o moc? vládne chaos? směřuje stát spíše k demokracii nebo k jinému 

autoritářství? nebo dokonce zpět k původnímu?). Posledním a logicky návazným 

bodem zkoumání pak je vyústění přechodu, tedy zhodnocení výsledků procesů 

zkoumaných v předchozím bodě. 

Pokud tedy přijmeme tento model (stále dosti obecný, ale jiţ lepší neţ tan 

zmíněný na začátku kapitoly 5.1), můţeme konstatovat, ţe je aplikovatelný na státy, 

v nichţ panuje personální diktatura, která je následně svrţena zdola (bez ohledu na 

to, zda toto svrţení označíme s Huntingtonem replacement či podle knihy Dvořákové 

a Kunce revoluce, nebo si zavedeme označení vlastní). Ve své hypotéze v úvodu, to 

jest, ţe takovéto zkoumání pro přílišnou odlišnost států nebude moţné, jsem se mýlil, 

neboť zkoumat různé státy podle jednotného modelu moţné je, pokud zkoumáme 

státy, které si jsou podobné, a spokojíme se s dosti obecným modelem pro naše 

bádání. 
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6. Summary 

I studied democratization of Romania and Portugal and using these two cases, 

I tried to determine whether it is possible to study democratization in different 

countries using unified models. My assumption was that it is not possible, because 

differences between these two states may prove to be too significant. After 

examining theoretical work of various authors (Dvořáková, Kunc, Przeworski, 

Huntington), which I applied on cases of Romania and Portugal, I came to 

conclusion that my assumption was wrong and democratization in different states 

may be studied using one unified model if we accept a generalized model and use it 

to study two similar state which Romania and Portugal – as I found in my paper - 

are. It appeared that both states being personal dictatorships that were overthrown by 

opposition is not a big similarity, but it is enough for my generalized model. 
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