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Úvod
Dejiny Balkánu (nielen v 20. storočí) a jeho národov majú na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach svo-
je nezastupiteľné miesto už niekoľko rokov,1 a preto je táto učebnica logickým vyústením nastaveného 
trendu. Ide v  poradí o  tretiu publikáciu zameranú na región juhovýchodnej Európy, keďže v  roku 
2015 vyšla monogra�a Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí I. (Národy juhovýchodnej Európy v silo-
čiarach medzinárodnej politiky, 1804 – 1856) a v roku 2020 Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach 
medzinárodnej politiky 1856 – 1913. Logicky teda publikácia dopĺňa portfólio literatúry (aj tematicky 
aj chronologicky)2 pre študentov, ktorí sa zaujímajú o tento stále nepokojný región. Predošlé práce 
sú vedeckými monogra�ami a hoci ich je možno využiť aj pri pedagogickom procese,3 táto práca je 
priamo zameraná pre študentov a ich potreby. 

Hoci publikácia nesie názov Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne, bolo priam žiadúce naznačiť 
aj vývoj počas kon�iktu v rokoch 1939 – 1945, keďže v mnohých prípadoch (hlavne Grécko a Juho-
slávia) výrazne determinoval povojnový vývoj a bez znalostí faktov z obdobia druhej svetovej vojny 
by bol obraz o regióne torzovitý. Práca je rozdelená do 3 nosných kapitol (Medzi Východom a Zápa-
dom, Na Západ, Na východ) pričom bola pri tomto rozdelení re�ektovaná hlavne zahraničnopolitická 
orientácia krajiny a  jej dôležitosť pre skúmaný región. Z  chronologického hľadiska kapitoly nie sú 
úplne identické, keďže vývoj v jednotlivých krajinách napriek istým podobnostiam nebol rovnaký. Na 
jednej strane sa líši vstup jednotlivých krajín do druhej svetovej vojny, vojnový vývoj, začiatok rezis-
tencie i ukončenie bojov a taktiež bolo nutné individuálne pristúpiť ku koncu sledovania dejinného 
vývoja jednotlivých krajín. V tomto prípade sa roky veľmi nelíšia, až na prípad Juhoslávie. Dejiny Al-
bánska sme začali sledovať od roku 1939, kedy sa Albánske kráľovstvo stalo obeťou talianskej agresie, 
po tom čo albánsky kráľ Zog I. (1895 – 1961) odmietol ultimátum požadujúce prijatie talianskeho vo-
jenského protektorátu nad Albánskom (25. marca 1939). Za medzník, ktorý ukončil nami sledované 
obdobie, bol ozbrojený kon�ikt v Kosove, ktorý trval od 28. februára 1998 do 11. júna 1999. Dejiny 
Bulharska sledujeme v období od roku 1941, kedy krajina pristúpila k Paktu Troch (1. marca 1941) 
až po volebné víťazstvo bývalého cára Simeona II. v roku 2001. Roky 1940 a 2004 boli stanovené ako 
výskumné spektrum gréckych dejín druhej polovice 20. storočia. Počiatočná talianska ofenzíva voči 
Grécku začala 28. októbra roku 1940. V roku 2004 sa stal víťazom volieb Konstantinos Karamanlis 
ml. a  prerušil tak dlhodobú dominanciu Panhelenistického socialistického hnutia (PASOK) a  rok 
200 4 bol pre Grécko zaujímavý a úspešný aj v športovej oblasti a to hneď dvojakým spôsobom – kraji-
na zvládla dôstojne organizáciu augustových olympijských hier a na futbalových majstrovstvách Euró-
py v Portugalsku a Španielsku získala nikým nečakaný titul po víťazstve nad domácim Portugalskom. 
Čo sa týka Juhoslávie - začiatok bol stanovený na 25. marca roku 1941, kedy bol slávnostne podpísaný 
protokol o Pristúpení Juhoslávie k Paktu troch vo viedenskom Belvederi. V porovnaní s ostatnými 
kapitolami sme sa rozhodli juhoslovanskú problematiku uzavrieť posledným XIV. zjazdom Zväzu ko-
munistov Juhoslávie (ZKJ) z 20. januára 1990. De�nitívne tak došlo k rozpadu mocenského centra, 
ktoré rozhodovalo o osudoch občanov Juhoslávie viac ako 45 rokov. V  tomto bode nastal výrazný 
proces fragmentácie juhoslovanského politického spektra. Následný vývoj a občianska vojna je prob-
lematika vyžadujúca si samostatnú publikáciu a detailnú analýzu. Vývoj jednotlivých nástupníckych 
krajín je dostatočne spracovaný v práci Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy 
jejich vývoje z roku 2016. Dejiny Rumunska sme vymedzili medzi rokmi 1940 (Rumunsko ako prvý 
balkánsky štát pristúpilo k Paktu troch) a 2007 (Rumunsko sa stalo členským štátom EÚ). Turecko 

1	 Od	roku	2012	boli	študentom	ponúknuté	predmety	–	Dejiny	národov	juhovýchodnej	Európy,	Balkán	v období	osmanskej	dominancie	a Dejiny	Balkánu	
po	druhej	svetovej	vojne.	

2	 Do	budúcnosti	pripravujeme	monografiu,	ktorá	by	ešte	doplnila	chýbajúce	témy	ako	napríklad	detailnejšie	spracovanie	vývoja	v samotnej	Osmanskej	
ríši	(vnútornú	a zahraničnú	politiku	sultánov),	anekčná	kríza,	súvislosti	balkánskej	otázky	a vypuknutie	1.	svetovej	vojny	(atentát	v Sarajeve),	problema-
tika	Rumunska	a balkánskych	častí	patriacich	v danom	období	do	Habsburskej	monarchie

3 Publikácia Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky 1856 – 1913	sa	stala	súčasťou	povinných	textov	pre	kurz	Východní otázka 
1878 – 1918 a její současná rezidua	na	FF	MU	v Brne.	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://is.muni.cz/el/phil/jaro2020/JSB067/>.
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o�ciálne vyhlásilo vojnu Nemecku a Japonsku až 23. februára 1945 a preto sme sa rozhodli poukázať 
na vývoj v Turecku od roku 1939, teda od samotného začiatku druhej svetovej vojny. V roku 2002 vy-
hrala voľby Strana spravodlivosti a rozvoja (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) vedená Recepom 
Tayyipom Erdoğanom, ktorý tureckej politike dominuje dodnes. 

Táto učebnica je venovaná študentom histórie (no domnievame sa, že je využiteľná aj pre študentov 
politológie, sociológie či medzinárodných vzťahov), ktorí majú záujem hlbšie sa oboznámiť s dejinami 
Balkánskeho polostrova v druhej polovici 20. storočia. Krajiny (okrem Turecka) boli znovuzrodené na 
oltári krvavej druhej svetovej vojny (v Juhoslávii prišlo o život približne milión ľudí!), prešli sovietizá-
ciou na rôznorodý spôsob a post-komunistický otras bol ďaleko drvivejší ako v našom stredoeuróp-
skom priestore. Socializmus (s výnimkou Grécka a Turecka) mal byť riešením národnostných sporov 
a kon�iktov, ktoré sužovali balkánsku spoločnosť v predošlých storočiach. Národnostné rozpory však 
ani po roku 1945 nezmizli a  násilná asimilácia slovanského macedónskeho obyvateľstva v  Grécku, 
utláčanie maďarskej menšiny v Rumunsku alebo násilná bulharizácia tureckého obyvateľstva Bulhar-
ska to jednoznačne dokazovali. Ani juhoslovanská federácia nevydržala národnostný tlak v Kosove, 
či Chorvátsku. Publikácia podáva základnú zemepisnú, politicko-spoločenskú a kultúrno-historickú 
charakteristiku Balkánskeho polostrova ako svojbytného európskeho regiónu a jeho jednotlivých kra-
jín (Juhoslávie do roku 1990, Turecka, Grécka, Albánska, Rumunska a Bulharska). Práca je syntézou, 
ktorá študentom osvetlí uvedené procesy komplexne a z viacerých uhlov pohľadu. Študenti sa zozná-
mia s etnickou a jazykovou štruktúrou obyvateľstva, reáliami uvedených krajín a ich kultúrnymi špe-
ci�kami. Získajú tak komplexnú predstavu o celej juhovýchodnej Európe a kompetencie orientovať sa 
v modernej histórii Balkánu a balkánskych krajín, v prelomových dejinných udalostiach na Balkáne 
a v rozmanitej balkánskej spoločnosti.

Každá kapitola obsahuje okrem dejín balkánskych krajín v  individuálne stanovenom chronologic-
kom rozsahu aj literatúru, ktorá mapuje dejiny konkrétneho štátu, vybranú ústavu v anglickom jazyku 
a doplnkový audiovizuálny materiál. Jednotlivé ústavy sme vyberali tak, aby čo najširšie re�ektovali 
politický vývoj a  študenti na seminároch tak mohli poukázať na rozdiely a  podobnosti vybraných 
balkánskych krajín. Obrázky (okrem väčšiny máp), ktoré sú súčasťou textu sú opatrené rôznorodými 
úlohami pre študentov, pri ktorých im môžu pomôcť i nápovedy, ktoré sa nachádzajú pri jednotlivých 
úlohách. Okrem predmetu Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne, pre ktorý je primárne tento text 
určený, môže byť prínosný aj pre ďalšie predmety vyučované na Katedre histórie. Publikácia môže byť 
prínosná aj pre ďalší kurz v rámci všeobecných dejín 20. storočia a to Svetové dejiny po roku 1918, kde 
v rámci tém ako napríklad Druhá svetová vojna, Kreovanie bipolárneho sveta, Studená vojna a kon-
�ikty vo svete, Európska integrácia a Realita po studenej vojne obohacuje základné znalosti študentov 
a ponúka doplnenie pre komplexnejší obraz v problematike. Záverečná bibliogra�a obsahuje tituly, 
ktoré boli v práci taktiež použité, no majú všeobecný charakter. Z vybraných prác možno spomenúť 
kľúčové diela velikánov balkanistickej obce ako napríklad Ladislava Hladkého (Vztahy Čechů s národy 
a zeměmi jihovýchodní Evropy), Václava Štěpánka (Balkán po roce 1944), Jana Rychlíka (Mezi Terstem 
a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století), Jana Pelikána (Státy západního Balkánu v uplynulém 
čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje), Miroslava Tejchmana (Balkán ve válce a v revoluci : 1939 – 1945, 
Balkán ve 20. století a Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989), či Barbary Jelavich 
(History of the Balkans: Volume 2.).

V závere by som veľmi rád vyjadril svoju vďaku a to hlavne recenzentom učebnice - doc. PhDr. Sláv-
ke Otčenášovej, M.A., PhD. a doc. PhDr. Michalovi Šmigeľovi, PhD. Moja veľká vďaka a úcta patrí 
aj vedúcemu Katedry histórie FF UPJŠ prof. PaedDr. Martinovi Pekárovi, PhD., ktorý ma vždy pri 
snahe mapovať dejiny Balkánu podporoval. Za cenné rady pri jazykovej korektúre ďakujem kolegovi 
a priateľovi Mgr. Martinovi Konečnému, PhD. Úprimná vďaka smeruje k mojej rodine, osobitne dvom 
najdôležitejším ľuďom – Matúškovi a Lucke. 
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Medzi Východom a Západom

Juhoslávia v rokoch 1941 – 1990

„Hej  Slovania, kým ste ž iv í
duch našich starých otcov,

pokiaľ  za národ srdce bi je ich synov!
Ešte ž i je, ešte ž i je duch Slovanský,

bude ži ť  na veky!
Hrom a peklo, márne vaše

proti  nám sú vzteky!“

Hej Slaveni (Cyr. Хеј, Славени), národná juhoslovanská hymna v rokoch 1943 – 19921

Samotný národno-štátny projekt s názvom „Juhoslávia“ v rôznych podobách bol entitou, či konceptom 
mimoriadne kontroverzným, a to hneď z viacerých hľadísk. „Zjednotenie 1. decembra 1918 bolo brokov-
nicovou svadbou; svadobná cesta bola krátka, avšak opica dlhá.“ S istou dávkou zveličenia a humorom 
hodnotil medzivojnovú Juhosláviu Mark Wheeler, ktorý vyučoval na School of Slavonic and East Eu-
ropean Studies. Obrovské nadšenie vystriedala dezilúzia, odpor, či vo viacerých prípadoch opovrhnutie 
vlastným štátom. Projekt vytvorenia jednotného národa presadzovaním ho vo forme štátnej ideológie 
si nenašiel svoje miesto. Po druhej svetovej vojne sa juhoslovanská vzájomnosť ukázala ako myšlienka, 
ktorá je možná, môže žiť avšak musí prísť zdola... 

Cesta Juhoslávie k Paktu troch a druhej svetovej vojne
Udalosti, ktorými krajina prechádzala od konca 30. a  začiatku 40. rokov 20. storočia boli mimoriadne 
turbulentnými. Súviselo to hlavne s atentátom na kráľa Alexandra I. (1888 – 1934) v Marseille 9. ok-
tóbra 1934 a samotnou zmenou konštelácie geopolitickej situácie v Európe. Slovinský historik Jože Pir-
jevec označil túto éru vo svojej knihe Jugoslavija: nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove 
Jugoslavije ako „Regent Pavol2 v klietke s tigrom“. Situácia, do ktorej sa Juhoslávia postupne dostala, pripo-
mína hru s tigrom, ktorého možno chvíľu obchádzať, ba i hladkať, ale nakoniec si na svoju obeť počká a 
zožerie ju. Stojadinovićova vláda (M. Stojadinović bol premiérom v rokoch 1935 – 1939), reprezentujúca 
časť juhoslovanskej ekonomickej elity úzko spojenej s nemeckým a talianskym kapitálom, de� nitívne upus-
tila od dovtedajšej orientácie na Francúzsko. 23. marca 1937 pricestoval do Belehradu taliansky minister 
zahraničných vecí Galeazzo Ciano a na záver jeho trojdňovej návštevy bola podpísaná zmluva o priateľstve 
a spolupráci. Okrem vyhlásení o neútočení a nedotknuteľnosti hraníc sa v nej objavili i kontroverznejšie 
témy ako postavenie Slovincov a Chorvátov v tzv. Julskej krajine, činnosti ustašovcov3 v Taliansku a rešpek-
tovaní hraníc Albánska. Ciano mal z návštevy dobrý pocit a do svojho denníka si zapísal: „Stojadinović je 
fašista. Ak nie samotnou príslušnosťou k fašistickej strane, rozhodne však názormi na riadenie štátu, na život.“

Vzrastajúca agresivita Nemecka a Talianska primäla československého prezidenta Edvarda Beneša, aby 
podnikol cestu do Belehradu (27. apríla 1937) a pokúsil sa zachrániť rozpadajúcu sa Malú dohodu, no 
regent Pavol a Stojadinović mu dali najavo, že v súčasnej situácii je Malá dohoda mŕtva. Stojadinović svoj 

1	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=LNknXo7qMlM>.
2	 Pôsobil	ako	Princ	Regent	v čase	neplnoletosti	budúceho	panovníka	Petra	II.	(od	9.	októbra	1934	do	27.	marca	1941).
3	 Chorvátske	revolučné	hnutie	(chor.	Ustaša – Hrvatski revolucionarni pokret).
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postoj k Malej dohode potvrdil aj o rok neskôr na jej zasadnutí v rumunskom Sinaji. Vo svojich memoá-
roch (Ni rat ni pakt. Jugoslavija izmedju dva rata.), Stojadinović poznamenal „Hovorí sa, že som pochoval 
Malú dohodu... Svojho času, v roku 1926, sme navrhovali rozšírenie záväzkov o vojenskú dohodu. Vtedy 
sme boli v ostrom spore s Talianskom a chceli sme si zabezpečiť pomoc pre prípad vojny. Česi, ktorí neboli 
ohrozovaní odnikiaľ návrh odmietli. V platnosti zostali len ustanovenia týkajúce sa útoku zo strany Maďar-
ska. Kto je teda hrobárom?“ Tento postoj vyhovoval hlavne Nemecku – nasledovali návštevy Hermanna 
Göringa, vrchného veliteľa Lu� wa� e a ministra zahraničných vecí Konstantina von Neuratha.4 V snahe 
presvedčiť verejnosť o udržiavaní tradičných spojenectiev vycestoval Stojadinović v závere roku 1937 na 
návštevu Paríža a Londýna. Hoci premiér podnikol v záujme spokojnosti všetko potrebné na zahranič-
nopolitickej úrovni, konár sa pod ním pílil na domácej scéne. Roku 1938 sa ho regent Pavol rozhodol 
de� nitívne zbaviť a to hlavne kvôli jeho totalitaristickým ambíciám. 

Obrázok 1. Milan Stojadinović (srb. Милан Стојадиновић; 1888 – 1961).5

Na základe výroku M. Stojadinovića /vyššie/ zdôvodnite prečo býva 
označovaný za rozhodujúcu osobnosť pri postupnom zániku Malej dohody?

V turbulentných európskych pomeroch anšlusu Rakúska, mníchovskej konferencie (1938) a otázky budúc-
nosti Juhoslávie sa regent Pavol rozhodol, že je treba raz a navždy vyriešiť chorvátsku otázku a tak posilniť 
neutralitu Juhoslávie. Osudnou sa Stojadinovičovi stala návšteva Ciana v roku 1939, kedy bez regentovho 
mandátu jednal s talianskym ministrom zahraničia o rozdelení Albánska a v sídle jeho strany usporiadal 
prijatie svojho hosťa, ktoré sa zvrhlo na fašistickú manifestáciu. Zúčastnení prevolávali slávu Mussolini-
mu a Stojadinovićovi bez toho, aby padlo meno kráľa Petra II., či regenta. Pavol to považoval za útok na 
dynastiu a začal konať. Na jeho miesto regent dosadil svojho „kuriéra“, ako zvykne byť Dragiša Cvetković 
nazývaný. Predtým pôsobil ako primátor mesta Niš, roku 1928 ako minister konfesií v juhoslovanskej vlá-
de a neskôr ako minister sociálnych vecí vo vláde Stojadinovića.6 Ten svoju prehru niesol ťažko a dokonca 
obvinil Pavla, že mu „vrazil nôž do chrbta“ a z jeho vlády vybral toho „najhoršieho a najslabšieho.“ 

Dňa 27. augusta 1939 uzavrel Cvetković dohodu s predstaviteľom Chorvátov V. Mačkom, na zák-
lade ktorej bola zriadená bánovina Chorvátsko (chor. Banovina Hrvatska),7 hovorí sa aj o dohode 
Cvetković-Maček resp. „Sporazum“ (v srbčine vyrovnanie). Na čele mal stáť bán menovaný vládou 
4	 Mimoriadne	opozične	naladená	voči	pronacistickej	orientácii	bola	komunistická	strana	už	na	čele	Josipom	Brozom	Titom,	ktorá	bola	zodpovedná	za	

demonštrácie	a v r.	1937	za	282	štrajkov.	
5	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Stojadinovi%C4	%87#/media/File:Milan_Stojadinovi%C4	%87.jpg>.
6	 Vo	voľbách,	ktoré	predchádzali	menovaniu	Cvetkovića,	zvíťazila	Stojadinovićova	strana	pred	koalíciou	vedenou	V.	Mačekom	napriek	masovej	kampani	

iba	o 279	000	hlasov,	v pomere	54	%	k 45	%.	Volieb	sa	celkovo	zúčastnilo	3	039	041	ľudí,	čo	činilo	74,	48	%.	
7	 Od	roku	1929	bolo	kráľovstvo	rozdelené	do	nových	9	provincií	tzv.	bánovín,	tak	aby	nerefl	ektovali	etnické	hranice.	Chorvátska	bánovina	vznikla	spoje-

ním	sávskej	a prímorskej	bánoviny,	ku	ktorým	boli	pričlenené	malé	časti	drinskej,	dunajskej,	vrbaskej	a zetskej	kde	tvorili	majoritu	Chorváti.	Mapa	je	
dostupná	na:	 [cit.	04082020].	 [online]	Dostupné	na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_of_the_Kingdom_of_Yugoslavia#/me-
dia/File:Creation_of_Banovina.png.>.
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a tým bol Ivan Šubašič. Do jeho právomoci a právomoci autonómneho snemu (avšak nebol nikdy 
zvolený) sa dostali všetky kompetencie okrem vojenských záležitostí, zahraničnej politiky a obchodu. 
Chorváti tak získali rozsiahle územie Sriemu, Dubrovníka, časť južnej Bosny až k Travniku a Fojnici, 
avšak šlo o územie etnicky zmiešané - v bánovine žilo 866 000 Srbov a 164 000 moslimov, ktorých 
postavenie nebolo nijak ukotvené. Chorvátsko tak získalo podobný status aké malo v rámci Uhorska 
v rokoch 1868 – 1918. Časť historikov sa domnieva, že táto dohoda bola prvým skutočným pokusom 
o zmier v tzv. chorvátskej otázke. Na strane druhej ako sa domnieval Ivo Banac, dohoda mala v sebe 
semienka nenávisti v podobe ustanovenia veľkej moslimskej a srbskej minority pod správu Chorvá-
tov. Iba niekoľko dní pred útokom na Poľsko (1939) bola konečne podpísaná dohoda, ktorá však nič 
zásadné neriešila a možno ak by bola podpísaná podstatne skôr mohla Juhosláviu zachrániť, no v tejto 
situácii už nie. Podpis dohody dokonca znamenal stratu regentových sympatií k Mačkovi: „Je to ma-
licherný človek a nemá kúska zdravého rozumu“, povedal o ňom regent po skončení rokovaní. Časť 
srbských radikálov začala agitovať proti Pavlovi a ozývali sa hlasy volajúce po srbskej bánovine a heslá 
ako „Srbský Mníchov“ či iné. Centrom odporu bol Srbský kultúrny klub pod vedením historika Slobo-
dana Jovanovića. Regent Pavol rozpustil parlament i senát s nádejou, že sa čoskoro podarí zvoliť nový, 
odrážajúci priania ľudu. Cvetković vytušil o čo regentovi ide a tak sa spoločne s Mačekom rozhodol 
voľby nevypísať, čo malo za následok ich ročnú vládu bez akejkoľvek kontroly, plnú represálií voči 
politickým odporcom. Regent Pavol i celá juhoslovanská spoločnosť si bola vedomá, že bez kompro-
misu medzi Srbmi a Chorvátmi by sa štát v tejto forme akej existoval zrútil ako domček z karát. Obavy 
boli opodstatnené, keďže Taliani ešte počas rokovaní sľúbil Mačekovi, že ak nastene kon� ikt môžu 
Chorváti vyhlásiť samostatnosť pod talianskym protektorátom. 

Pád Stojadinovića vyvolal v Nemecku a Taliansku pobúrenie a Pavol nechcel svojich nebezpečných 
susedov znepokojovať a  tak menoval za veľvyslanca v  Berlíne prívrženca Osy Cincara-Markovića. 
Všeobecné presvedčenie bolo, že zahraničnú politiku bude ďalej riadiť sám Pavol, ktorého kontakty 
na Anglicko neboli nijak tajné. V dobe svojho regentstva naďalej udržoval čulé styky s britským veľ-
vyslancom v Belehrade. V žargóne britského ministerstva zahraničných vecí bol Pavol prezývaný „our 
friend“, resp. bol označovaný písmenom F (ako friend - priateľ). Podľa dostupných informácií Pavol 
Mussoliniho nenávidel, a to hlavne preto, a to hlavne z presvedčenia, že diktátor živí bulharský a ma-
ďarský revizionizmus a tým ohrozuje celistvosť Juhoslávie. Niekoľko týždňov po talianskom anekto-
vaní Albánska (1939) regent Pavol odcestoval na o� ciálnu návštevu Talianska, kde bol prijatý s veľkou 
poctou, no aké boli skutočné sympatie Pavla k  Taliansku dokazuje epizóda z  Neapola, kde sa mal 
zúčastniť manévrov talianskej � otily. Pavol neveril Talianom a Taliani jemu. Podľa Hitlerových slov sa 
Pavol v priebehu leta 1939 vždy „ako úhor“ vykrútil, keď mu bolo ponúkané pripojenie k taliansko-ne-
meckému paktu. Pavol horlivo nabádal britského premiéra Arthura N. Chamberlaina, aby sa Británia 
spojila so Sovietskym zväzom a taktiež sa snažil presvedčiť Britov a Francúzov, aby obsadili Solún, čo 
by znamenalo posilnenie gréckeho postavenia a možnosť pre Juhosláviu komunikovať so spojencami 
ako počas 1. svetovej vojny. Pomerne dobre fungujúca sieť juhoslovanských agentov v Ríme ho o všet-
kých zámeroch informovala a Pavol sa pokúsil zistiť, či by Briti v prípade talianskeho útoku zakročili. 
Odpoveď bola: „Všetko vidí príliš čierne.“ Situácia začala byť bezvýchodisková – Slovinci a Chorváti 
žiadali pristúpenie k paktu Troch, no Srbi na čele s Cvetkovićom ho odmietali. Bolo však jasné, že 
Juhoslávia nemôže v prípade útoku očakávať akúkoľvek pomoc. Pri spoločných rokovaniach 3. mar-
ca 1941 v Berchtesgadene postavil Adolf Hitler Pavla pred jasné rozhodnutie – pred útokom na 
Grécko, kde talianske divízie prehrávali bitku za bitkou sa musí Juhoslávia jednoznačne vyjadriť, 
či pristúpi k paktu Troch. Pavol argumentoval tým, že povinnosti, ktoré vyplývali z paktu boli ne-
prijateľné, no Hitler ho ubezpečil, že nebude vyžadovať povolenie prechodu pre Wehrmacht. Situácia 
bola zložitá i „vďaka“ spojencom, ktorí nemali Juhoslávii čo reálne ponúknuť, a krajina – v obkľúčení 
zo všetkých strán – nemohla ďalej odolávať tlaku. Dňa 20. marca vláda súhlasila k pripojením k Osi 
a 25. marca roku 1941 bol slávnostne podpísaný protokol o Pristúpení Juhoslávie k Paktu troch vo 
viedenskom Belvederi, ktorý však podľa Ribbetropa pripomínal smútočnú udalosť. BBC túto údalosť 
komentovala slovami: „Nad Juhosláviou sa ženie búrka. Nemožno vysloviť nič ako poľutovanie nad naj-
novším vývojom tohto štátu. Ich posledná kapitola bola napísaná.“

prijateľné, no Hitler ho ubezpečil, že nebude vyžadovať povolenie prechodu pre Wehrmacht. Situácia prijateľné, no Hitler ho ubezpečil, že nebude vyžadovať povolenie prechodu pre Wehrmacht. Situácia 
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Obrázok 2. Regent Pavol s Adolfom Hitlerom pri spoločných rokovaniach 3. marca 1941 v Berchtesgadene.8

Ako opisuje A. Hitler Juhosláviu v rozkaze, ktorým povoláva vojakov 
na inváziu do Grécka a Juhoslávie (Berlín, 6. apríl 1941)?9

Výsledkom boli protestné demonštrácie, kde zneli heslá ako: „Radšej vojnu, ako pakt“ či „Radšej hrob než otroc-
tvo“. V noci z 26. na 27. marca roku 1941 bol skupinou dôstojníkov pod vedením generála Borivojeho Mir-
kovića uskutočnený vojenský prevrat, ktorým zvrhli vládu i regenta a prehlásili 17 ročného Petra za plnole-
tého. Regent Pavol, ktorý bol v čase prevratu vo vlaku neďaleko Záhrebu sa rozhodol pre emigráciu a spoločne 
s manželkou a deťmi sa do Juhoslávie nikdy nevrátil. Srbský patriarcha Gavrilo Dožić, ktorý bol už predtým proti 
pristúpeniu paktu, v duchu srbskej hrdinskej minulosti prehlásil v rozhlase: „Vybrali sme si nebeské kráľovstvo prav-
dy, spravodlivosti, národnej sily a slobody. Večná nech je myšlienka, ktorú Srbi nosia v srdciach, uchovávaná v našich 
chrámoch a napísaná na našich zástavách.“10 V podstate ide o analógiu na predvečer bitky na Kosovom poli roku 
1389, kedy Lazar ako veliteľ srbského vojska si podľa legendy mal zvoliť medzi kráľovstvom na nebi alebo na zemi. 

Obrázok 3. Demonštrácie v Belehrade, proti pristúpeniu k Paktu Troch 27. marca 1941.11

Sú myšlienky demonštrantov, ktorí odmietli pristúpenie Juhoslávie 
k Paktu troch stále aktuálne aj z dnešnej perspektívy?

8	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.fl	ickr.com/photos/bosniak_and_jewish_solidarity/4828474135>.
9	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	<https://en.wikisource.org/wiki/Adolf_Hitler%27s_Order_of_the_Day_Calling_for_Invasion_of_

Yugoslavia_and_Greece>.
10	 Patriarcha	Gavrilo	reagoval	v rámci	„kosovskej	etiky“	symbolizovanej	vojenskými	skutkami	paradigmatických	(historických	a epických)	postáv	srbskej	

anti-osmanského	boja	(Miloš	Obilić	a Kráľovič	Marko)	a na	obnove	srbskej	štátnosti	Karadjordjem	a Obrenovićom.	Kombináciou	elementov	Kosovskej	
mytológie	s vojenskou	symbolikou,	Patriarcha	efektívne	pripísal	srbským	vojenským	úspechom	nábožensko—historicko-spasiteľskú	kvalitu.	

11	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_accession_to_the_Tripartite_Pact#/media/File:Demonstra-
cije_u_Beogradu_27._marta_1941.jpg>.

Ako opisuje A. Hitler Juhosláviu v rozkaze, ktorým povoláva vojakov Ako opisuje A. Hitler Juhosláviu v rozkaze, ktorým povoláva vojakov 

Sú myšlienky demonštrantov, ktorí odmietli pristúpenie Juhoslávie Sú myšlienky demonštrantov, ktorí odmietli pristúpenie Juhoslávie 



12

Smrť FaŠizmu, sloboda národu! 
Hitler prísľubom pučistov nemienil veriť a hneď po prevrate nariadil doplniť plán na napadnutie Gréc-
ka o Juhosláviu, k čomu získal súhlas Talianska, Maďarska a Bulharska hnaných vlastnými územnými 
ambíciami. Ráno 6. apríla 1941 začal bez vypovedania vojny masívny letecký útok na Belehrad - 
tzv. operácia Trest. Išlo o viac ako 500 leteckých výpadov z územia Rumunska, kde bola pred úto-
kom na ZSSR sústredená nemecká armáda. Hoci Hitler uvažoval nad úplnou deštrukciou mesta, ge-
nerál Alexander Löhr ako veliteľ operácie lu� wa� e zameral útok na logistické, komunikačné a vojen-
ské ciele (kráľovský palác, Ministerstvo obrany, vojenské vysoké školy, hlavná pošta, telegrafný úrad, 
železničné stanice, elektrárne a kasárne). Nemecké bombardovanie (na útoku sa podieľali aj slávne 
nemecké bombardéry Junkers Ju 87 Stuka) zapríčinilo podľa o� ciálnych zdrojov smrť 2 271 obyva-
teľov (niektoré zdroje sa však šplhajú až k číslu 17 000). Nemecký poľný maršal Ewald von Kleist po 
vojne o tomto bombardovaní prehlásil: „Bombardovanie Belehradu roku 1941 malo primárne politic-
ko-teroristické ciele a nemalo nič dočinenia s vojnou. Bolo Hitlerovou pomstou.“12

Obrázok 4. Belehrad zničený po nemeckom bombardovaní – apríl 1941.13

V dejinách druhej svetovej vojny sa podobné akcie odohrali
aj na strane Spojencov, zdôvodnite takýto postup. 

Dezorganizovaná a rozpadajúca sa juhoslovanská armáda nedokázala vytvoriť súvislú obrannú líniu, 
navyše armádu húfne opúšťali chorvátski a slovinskí vojaci, čo malo za následok absolútnu stratu 
morálky a konečné víťazstvo okupačných síl 17. apríla roku 1941, kedy bola generálom Danilo 
Kalafatovićom podpísaná kapitulácia juhoslovanskej armády v  Belehrade (v  budove bývalého 
československého vyslanectva). Juhoslávia bola rozdelená medzi útočiace štáty Osi na konferencii 
nemeckých a talianskych predstaviteľov vo Viedni v dňoch 21. a 22. apríla 1941. Juhoslovanská armá-
da síce pomerne početná – 30 zmobilizovaných divíziií však nebola schopná účinnej obrany, keďže 
obranný plán z roku 1940 bol statický a počítal s podporou spojencov a taktiež armáda nemala zďaleka 
potrebnú výzbroj a výstroj.

Pavlov útek bol zložitý aj pre mladistvého kráľa Petra II., ktorý bol veľmi nešťastný a  prosil Pavla 
(u ktorého vyrastal v belehradskom paláci Beli Dvor), aby ho vzal so sebou. Peter odišiel do exilu 
12	 Došlo	k zničeniu	srbskej	národnej	knižnice,	500	000	zväzkov,	neoceniteľná	zbierka	1424	cyrilských	rukopisov	a listín,	zbierka	starých	máp	a odtlačkov	

približne	1500	položiek,	zbierky	4	000	časopisov	a tiež	1800	novinových	titulov.	Neoceniteľné	boli	osmanské	pramene	k starším	srbským	dejinám.	
13	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Retribution_(1941)#/media/File:Bundesarchiv_

Bild_141	–	1005,	_Belgrad,	_Zerst%C3	%B6rungen.jpg>.
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cez Grécko, Palestínu, Káhiru a v júni 1941 sa dostal do Londýna, kde bola ustanovená exilová juho-
slovanská vláda na čele s Dušanom Simovićom. Pavol bol s rodinou internovaný v domácom väzení 
v Keni pod britským dohľadom. Briti a hlavne Winston Churchill ho obvinil z kolaborácie a nedokázal 
mu zabudnúť pripojenie k Paktu troch a taktiež fakt, že neuposlúchol jeho nabádanie na vyhlásenie 
vojny Nemecku. Pavol však takýto krok urobiť nemohol, keďže situácia bola taká, že by nakoniec zo-
stal sám a juhoslovanská armáda nebola v stave efektívne bojovať proti Hitlerovi. 

Obrázok 5. Okupácia a rozdelenie územia Juhoslávie v rokoch 1941 – 1943.14

Nasledujúci vývoj na území okupovanej Juhoslávie bol veľmi zložitý a do istej miery až paradoxný. 
Najväčším paradoxom bol takpovediac boj všetkých proti všetkým, keďže odhliadnuc od vojenských 
operácií primárne patriacich pod vývoj udalostí 2. svetovej vojny prebiehala aj vnútorná veľmi kr-
vavá občianska vojna. Jedným z paradoxov, ktorý zrejme najlepšie vystihuje udalosti v Juhoslávii, 
bola podľa srbského historika Milorada Ekmečića scéna, ktorá sa naskytla nemeckým vojakom - pri 
znovuobsadení Mostaru (mesto v Bosne a Hercegovine, ďalej BaH) vpochodovali do mesta talian-
ski vojaci spoločne so srbskými četnikmi nesúcimi vlajky s nápismi „Preč s Hitlerom!“, alebo „Preč 
s Ustašovcami!“ Juhoslávia bola podľa prechádzajúcich nemecko-talianskych dohovorov rozde-
lená na dve okupačné zóny. Zo srbských častí nacisti okupovali Srbsko, Banát a časť Kosova a to 
hlavne z dôvodu bohatých ložísk medi, olova a antimónu. Ďalej pod nemeckú správu spadali 
aj asi 2/3 územia Slovinska. Väčšiu časť Juhoslávie okupovalo a čiastočne anektovalo Taliansko 
a to hlavne s ním historicky spätú oblasť Rijeky, Dalmácie a taktiež celú oblasť Boky Kotorskej 
vrátane čiernohorského pobrežia až po mesto Bar. Talianska okupácia častí Kosova, západné-
ho Macedónska a časti Čiernej Hory bola uskutočnená v zmysle vytvorenia Veľkého Albánska, 
keďže táto časť bola pripojená k Talianmi okupovanému Albánsku. Zvyšné časti boli rozdelené 
medzi Bulharsko (územie tzv. Vardarského Macedónska, časť Kosova, dva okresy v južnom Srb-
sku a územie západne od Zaječaru) a horthyovské Maďarsko (oblasť Bačky, chorvátske územie 
Baranja a Mezimurie a slovinské Prekomurje). Na vrchole svojej moci pozostávali okupačné sily 

14	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Yugoslavia#/media/File:Axis_occupation_of_Yugosla-
via_1941	–	43.png>.
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z 280 000 talianskych vojakov a príslušníkov vojenskej polície, 120 000 nemeckých vojakov pod ve-
dením Helmuta Föstera, 70 000 bulharských a 40 000 maďarských vojakov. 

Za pomoci Nemecka a Talianska bol na troskách Juhoslávie 10. apríla 1941 v Záhrebe vyhlásený 
Nezávislý štát Chorvátsko (chor. Nezavisna Država Hrvatska - NDH) na čele s predákom chorvát-
skych ustašovcov Ante Pavelićom, ktorý sa predtým nachádzal v talianskom exile. Treba však po-
dotknúť, že nemožno v žiadnom prípade hovoriť o nezávislom štáte, keďže išlo o bábkový štát plne 
podliehajúci Nemecku a Taliansku – územie NDH rozdeľovala demarkačná línia na záujmovú zónu 
Nemcov a Talianov, obe mocnosti mali na spomínanom území rozmiestnené svoje jednotky. K novo-
vytvorenému územiu NDH patrila i veľká časť Bosny a Hercegoviny, o ktorú mali Chorváti záujem už 
pred vojnou (nárok na BaH predstavoval dôležitý pilier vo veľkochorvátskej idei) a tamojších mosli-
mov nazerali ako na súčasť chorvátskeho etnického korpusu. 

V duchu nacistických ideálov bol aj na území NDH vyhlásený za jediný „árijský národ“ národ chorvát-
sky, odvodzujúc svoj pôvod už od Gótov a hlavným cieľom bolo zbaviť sa všetkých cudzích elementov 
a  to Srbov, Židov a  Cigánov. Výsledkom tejto politiky bola genocída nechorvátskeho obyvateľstva 
v koncentračných táboroch. Najznámejším bol bezpochyby Jasenovac v západnej Slavónii, kde podľa 
odhadov historikov prišlo o život okolo 100 000 Srbov (srbský historici hovoria o milióne mŕtvych, 
Chorváti však rátajú „len“ s 30 – 40 000). Celkovo počas existencie NDH zahynulo okolo 300 000 bos-
nianských a chorvátskych Srbov! Masakry a vraždenie sprevádzalo aj násilné presídľovanie obyva-
teľstva (došlo k presídleniu okolo 200 000 Srbov), o ktorom generál Glaise von Horstenau v správe 
do Berlína napísal: „Presídlenie, ktoré sa teraz uskutočňuje tak krutým spôsobom, a mnohé zverstvá, 
ktoré ho sprevádzajú nahromadí obrovské množstvo výbušného materiálu všade tam kde žijú Srbi – 
v dohľadnej dobe sa tu vytvoria centrá nepokojov, ktoré nebude možné kontrolovať.“ Je zaujímavé ako 
dokázal nemecký generál predpovedať vývoj udalostí, nie však v blízkej dobe, no o 50 rokov vypukla 
v Juhoslávia občianska vojna, ktorá sa týmto zverstvám páchaných na oboch stranám prinajmenšom 
vyrovnala. S takouto situáciou nemohlo byť obyvateľstvo spokojné a tak sa začal v rámci okupovanej 
Juhoslávie formovať odboj. 

Na Nemcami okupovanom území Srbska sa začína vytvárať tzv. četnické hnutie (malo svoje historické 
korene už na počiatku 20. storočia v boji proti osmanskej nadvláde preto aj etymologicky vychádza 
z tureckého slova „çete“) pod vedením plukovníka, neskôr generála bývalej juhoslovanskej armády 
Dragoljuba (Dražu) Mihailovića (1893 – 1946),15 ktorý si vybral za svoje pôsobisko hornatú ob-
lasť Ravna Gora (podľa čoho sa jeho hnutie označuje aj ravnogorské). Mihailović začal svoju púť 
iba s 26 mužmi, ktorých heslom bolo: „Za kráľa a vlasť – sloboda alebo smrť.“ Postupne sa počet jeho 
prívržencov, ktorí si plnili vojenskú službu s požehnaním kráľa Petra II. ako četnické oddiely juhoslo-
vanskej armády (Srb. Četnički odredi jugoslovenske vojske), vyšplhal na 72 000. 

15	 Mihailović	bol	zajatý	až	v marci	roku	1946,	o jeho	dolapení	existujú	dve	verzie	–	1.	Mihailovića	nalákali	do	lietadla	„britskí“	agenti	pod	zámienkou	
pomoci,	2.	zradou	Nikolu	Kalabića,	ktorý	odhalil	miesto	jeho	úkrytu.	Vykonštruovaný	súdny	proces	začal	10.	júna	1946	a Mihailović	bol	obvinený	z ve-
lezrady	a vojnových	zločinov.	Proces	pútal	veľkú	pozornosť	 juhoslovanskej	 i svetovej	verejnosti,	 zahraničných	agentúr:	napr.	TASS,	ČTK,	PAP,	Reuter,	
Associated	Press,	Agence	France	Presse,	United	Press,	Overseas	News	Agency,	International	News	Service,	the	Jewish	News	Agency,	Tele-Press,	a taktiež	
tlače:	Pravda,	Izvestia,	London	Times,	Daily	Worker,	New	York	Times,	New	York	Herald	Tribune,	News	Chronicle,	Daily	Express	a iných.	Mihailović	vo	svojej	
záverečnej	reči	tribunálu	povedal:	„Veľa som chcel, mnoho som začal, v mnoho veril, no víchor sveta odniesol mňa i moju prácu...“, akoby	si	uvedomoval,	
že	situácia	do	ktorej	sa	postupne	dostal	on	i jeho	odboj,	nebola	výlučne	jeho	vinou	a že	jeho	koniec	je	neodvratný.	I napriek	mnohým	intervenciám	
a protestom	bol	generál	Dragoljub	Mihailović	popravený	17.	júla	1946	na	neznámom	mieste	(jedna	z alternatív	hovorí	o mieste	zvanom	„Lisičiji Potok“ 
neďaleko	bývalého	kráľovského	paláca).	Podľa	najnovších	výskumov	bolo	potom	jeho	telo	pochované	na	ostrove	Ada	Ciganlija	v Belehrade,	ktoré	je	
dnes	známym	športovým	centrom	oddychu	Belehradčanov.	Tajnosť	miesta	jeho	odpočinku	bola	istým	obranným	mechanizmom	komunistických	špičiek	
v boji	proti	jeho	kultu,	ktorého	sa	obávali	aj	po	smrti.	V podstate	sa	však	stal	srbským	národným	hrdinom	a mučeníkom.	
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Obrázok 6. Vlajka s heslom četnického hnutia - „Za kráľa a vlasť – sloboda alebo smrť“.16

Z listu četnického veliteľa ozrenského zboru (1943): 
„Všetci katolíci, ktorí zhrešili proti nášmu ľudu, ako aj všetci intelektuáli a tí, 

ktorí sa majú dobre, budú bez milosti zničení. Ušetríme roľníkov i nízku robotnícku triedu 
a urobíme z nich skutočných Srbov. Premeníme ich na pravoslávie stoj čo stoj.“17

Prečo bol takýto postup v súlade s oficiálnou politikou D. Mihailovića?

Je potrebné rozlišovať četnické hnutie pod vedením Mihailovića a skupinu okolo 6 000 tzv. „legálnych 
četnikov“ pod vedením Kostu Pećanca, ktorí boli o� ciálne podriadení bábkovej vláde „Národnej spá-
sy“ v rokoch 1941 – 1944 (srb. Влада народног спаса) Milana Nedića. Hlavným cieľom Dražu Mi-
hailovića bolo postupné zhromažďovanie síl a vyčkávanie na záverečnú fázu vojny, kedy chcel v mene 
kráľa a emigrantskej vlády obnoviť v krajine pôvodné zriadenie. Aj z tohto dôvodu jeho odboj spo-
čiatku vyznačoval pasivitou. Mihailović sa tešil podpore emigrantskej vlády i veľmocí, no postupom 
času o  svoju pozíciu prišiel a  to hlavne z  dôvodov kolaborácie s  Nemcami, Talianmi, ustašovcami 
a podieľania sa na vojenských zločinoch, avšak ťažko dokázať na čom mal vlastne podiel sám Draža. 
Za všetko hovoria slová četnického veliteľa v oblasti východnej Bosny Zaharije Ostojića (1907 – 1945), 
ktorý svojim oddielom počas masakier moslimského obyvateľstva v oblasti Foće a Ćajnice nariadil: 
„Likvidácia – zabitie sa musí uskutočniť výlučne podrezaním dýkou. Podrezávajte, pretože je treba šetriť 
muníciu.“ Program četnického hnutia bol v  značnej miere veľkosrbský, o  čom svedčí aj inštrukcia 
Dražu Mihailovića jednotlivým veliteľom z roku 1941: „Naše ciele sú – 1, bojovať za slobodu celého 
národa pod žezlom kráľa Petra II.; 2, vytvoriť veľkú Juhosláviu a v nej etnicky čisté veľké Srbsko 
v  hraniciach Srbska, Čiernej Hory, Banátu, BaH...; 4, vyčistiť štátne územie od všetkých menšín 
a nenárodných elementov...“ Tento program však nemohol osloviť celé juhoslovanské spektrum, keď-
že hlavne Chorváti a Slovinci nemali chuť vrátiť sa k predvojnovým pomerom.

16	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Dra%C5	%BEa_Mihailovi%C4	%87#/media/File:Chetniks_Flag.svg>.
17	 Dizdar,	Zdravko;	Sobolevski,	Mihajlo.	Prešućivani	četnički	zločini	u Hrvatskoj	i u Bosni	i Hercegovini	1941	–	1945.	Zagreb:	Croatian	Institute	of	History,	

1999..	s.	97	–	98.	
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Obrázok 7. Josip Broz (dolu) a Ivo Ribar pri Sutjeske 1943.18

“... želal by som si, aby sme mali v Nemecku desiatky takých Titov.“
Ako by ste interpretovali výrok Heinricha Himmlera?

V  júni 1941 do tohto všeobecného chaosu vstúpili partizánske oddiely juhoslovanských komu-
nistov, ktorým velil charizmatický Josip Broz Tito (1892 – 1980).19 Na rozdiel od četnikov komu-
nisti od začiatku vyzývali k otvorenému boju proti okupantom, čo však malo za následok represálie 
na civilnom obyvateľstve, čomu sa chcel Mihailović vyhnúť. Titov multietnický a internacionalistický 
program i štruktúra partizánskych zborov bola v danej situácii pre mnohých najlepším riešením. Mul-
tietnicitu predstavuje aj velenie partizánskeho hnutia, keď vedľa seba fungovali Slovinec Edvard Kar-
delj, Srb Alexander Ranković, Čiernohorec Milovan Djilas či Chorvát Ivo Ribar. Pre četnikov však bol 
Tito politicky i vojensky absolútne neprijateľný a preto došlo k paradoxnému javu a to k postupnému 
spojenectvu ustašovcov s Nemcami, četnikov s Talianmi, Talianov s ustašovcami a četnikmi atď. proti 
silnejúcemu komunistickému partizánskemu hnutiu. 

Komunisti začali svoju aktivitu už v roku 1940, kedy sa konala ilegálna konferencia Komunistickej 
strany Juhoslávie - KSJ (srb. Komunistička partija Jugoslavije), ktorá potvrdila vo funkcii Josipa Broza. 
K celonárodnému povstaniu vyzvali komunisti 22. júna 1941. Následne bola o� ciálne vytvorená 
národno-osloboditeľská armáda Juhoslávie tzv. NOVJ - Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, 
názov sa však v  priebehu vojny často menil. Podľa o� ciálnej komunistickej historiogra� e sa po-
vstanie začalo 7. júla 1941 útokom partizánov na policajnú hliadku v obci Bela Crkva. Vrchný veliteľ 
síl národného oslobodenia Josip Broz, ktorý začal používať pseudonym Tito, veľmi správne odhadol 
situáciu, keď za centrum odboja vybral Srbsko, kde utekalo množstvo obyvateľov z Maďarmi okupo-
vanej Vojvodiny a taktiež BaH a Chorvátska. V hornatých oblastiach bola slabá infraštruktúra a tým 

18	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Tito_and_Ivan_Ribar_in_1943.jpg>.
19	 V povojnovom	stredoeurópskom	kontexte	poslúžila	osobnosť	J.	B.	Tita	i na	legalizovanie	Výmeny	obyvateľstva	medzi	Maďarskom	a Československom,	

ako	poukazuje	vo	svojej	publikácii	Mať volá! : propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - teoretické a historické aspek-
ty L.	Heldáková:	3.	apríla	1946	zaznel	v rozhlasovej	relácii	napríklad	úryvok	z rozhovoru	s J.	B.	Titom:	„...i z úst význačných cudzích štátnikov čujeme čoraz 
častejšie hlasy, schvaľujúce váš návrat na Slovensko. Posledne bol to maršal Tito, ktorý v rozhovore so slovenskými novinármi v našom hlavnom meste, 
v Bratislave, bol sa vyslovil, že súhlasí v plnej miere s nami i s vami, čo sa chcete presťahovať /.../	(s.	146).“
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výhodné podmienky na partizánky boj. Svoju rolu v tejto voľbe zohrala i slabá nemecká okupácia. 
Povstanie sa postupne rozšírilo na rozsiahle územie v okolí mesta Užice, kde došlo k vytvoreniu 
tzv. „Užickej republiky“ (srb. Užička Republika). Na jej území partizáni zaviedli telefonické linky, 
autobusovú dopravu, školy, vychádzali noviny a  taktiež sa konali futbalové zápasy. Užická republi-
ka zanikla hneď po nemeckej ofenzíve v novembri 1941. Do konca roku 1941 mal Tito k dispozí-
cii okolo 60 000 – 80 000 partizánov, ktorí ovládali striedavo územia Srbska, Čiernej Hory, BaH 
a Chorvátska. Partizáni okrem okupantských síl bojovali i s ustašovcami a četnikmi a taktiež sa po-
dieli na vraždení civilného kolaborantského obyvateľstva, no tieto udalosti nikdy nedosiahli krutostí 
páchaných druhou stranou. 

Nemci si uvedomili, že Tito a  jeho partizáni začali byť pre exploatáciu juhoslovanského územia 
veľkou prekážkou. Po Hitlerovom apeli potlačiť povstanie za každú cenu nariadil generál Wilhelm 
Keitel aby za každého raneného alebo zabitého nemeckého vojaka bolo popravených 50, resp. 
100 komunistov. Za pomoci skúsených jednotiek 313. pešej divízie z vychodeného frontu a 342. 
pešej divízie z  Francúzka pod velením generála Franza Böhmeho začali Nemci 28. septem-
bra 1941 prvú protipartizánsku ofenzívu. Rýchlym postupom bol Tito vytlačený z Užice a taktiež 
padli ďalšie mestá – Čačak a  Gornji Milanovac. Povstanie v  Srbsku bolo spaci�kované a  nastali 
represálie – do roku 1944 zahynulo v Srbsku okolo 100 000 ľudí. Tito sa rozhodol prejsť do Bos-
ny a  po náročnom zimnom pochode (teploty klesali k -25C) 25. januára 1942 partizáni obsadili 
Foču. Sem Tito premiestnil svoj hlavný štáb. V januári 1942 začala tzv. „druhá“ ofenzíva, kedy 
sa nemecko-chorvátske sily v počte okolo 35 000 mužov snažili vytlačiť Tita z východnej Bosny 
a de�nitívne ho poraziť a tým uvoľniť svoje sily pre východný front. V období od apríla do júna 
roku 1942 nasledovala tzv. „tretia“ ofenzíva. Do dejín vošli hlavne boje v okolí horského masívu 
Kozara, kde partizáni bojovali proti obrovskej presile a po prvýkrát použili delostrelectvo a lietadlá. 
Ich počet mŕtvych sa vyšplhal k  4000. V  priebehu tretej ofenzívy museli partizáni opustiť Foču 
a vydať sa na ďalší pochod smerom na západ k mestu Bihać. Zmena nastala v lete 1942, kedy par-
tizánska armáda prešla do protiútoku a povstanie sa šírilo aj na chorvátskom či slovinskom území. 
Koncom roku 1942 ovládali partizáni územie o rozlohe okolo 50 000 km2 a ich armáda sa rozrástla 
na 150 000 mužov. Dokázali viazať 18 talianskych, 6 nemeckých, 5 bulharských, 3 maďarské a navy-
še okolo 200 000 kolaborantských síl (četnikov, ustašovcov). 

Prelomovým bol rok 194 3, kedy 15 000 četnikov, považovaných za vrchol ravnogorského hnutia, utr-
pelo od partizánov ťažkú porážku v bitke na Neretve (nemecké krycie meno Fall Weiss). Nemci si ne-
dokázali zaistiť strategické víťazstvo, rovnako i partizáni zaznamenali obrovské straty (12 000 mŕtvych 
a popravených). V polovici mája 1943 začalo nemecké velenie ďalšiu ofenzívu (Fall Schwarz). Na-
sadilo v nej už 117 tisíc vojakov wehrmachtu, talianskej a bulharskej armády a kolaborantských 
jednotiek. Proti nim stálo necelých 19 tisíc vojakov Národnej oslobodzovacej armády (srb. Narod-
nooslobodilačka vojska – NOA), ktorí sa navyše museli starať o 4500 ranených a chorých a desaťtisíce 
utečencov. Aj tentoraz začali boje obkľúčením partizánov, väčšia časť sa však prebila z obkľúčenia a po 
prudkých bojoch prenikla kaňonom rieky Sutjeska do východnej Bosny. Národná oslobodzovacia ar-
máda v týchto bojoch stratila na 12 tisíc bojovníkov. Ranený bol aj jej veliteľ Tito. Pri leteckom nálete 
padol jeden z veliteľov britskej vojenskej misie, kapitán William Stuart, ktorý dorazil k partizánom 
krátko pred tým. 

Päť týždňov trvajúca bitka pri Sutjeske (15. 5. – 16. 6. 1943) bola najväčšou skúškou, ktorou par-
tizáni prešli počas vojny. Nemci boli presvedčení, že sa im podarilo Titovu armádu zlikvidovať. 
Veliteľ celej ofenzívy napísal v hlásení z 20. júna: „Priebeh bojov ukázal, že komunistické sily pod Tito-
vými velením sú skvele organizované, obratne riadené a že v nich vládne bojová morálka, ktorá vyvoláva 
údiv...“ Koncom roka 1943 (28. 11. – 1. 12.) uznala Veľká trojka na teheránskej konferencii Tita za 
„samostatného spojeneckého vrchného veliteľa“. Vývoj v juhoslovanskom priestore významne ovplyv-
nila kapitulácia Talianska v septembri 1943. V Juhoslávii ubudlo takmer dvadsať talianskych divízií 
a partizáni kapituláciou niektorých z nich získali zbrane pre 80 tisíc mužov. Väčšinu Talianov však 
odzbrojili Nemci. Už 12. septembra 1943 vydal Hitler rozkaz, aby celé talianske okupované územie 
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prešlo pod kontrolu wehrmachtu a aby tu boli likvidované všetky partizánske jednotky, ktoré by mohli 
vytvárať základne prípadnej spojeneckej invázie na Jadrane. Stovky a neskôr aj tisíce talianskych voja-
kov vstúpili do Národnej oslobodzovacej armády. Sprvu vytvorili prápor Garibaldi (neskôr operovali 
v rámci 9. partizánskej brigády). V Titovej armáde však bojovali aj Česi, Slováci, Francúzi, ale aj ra-
kúski a nemeckí antifašisti. Začiatkom jesene 1943 mala 300 tisíc mužov, organizovaných v deviatich 
armádnych zboroch, 27 divíziách a 100 brigádach. NOA dostávala aj čoraz väčšiu materiálnu, logis-
tickú a priamu vojenskú podporu zo strany spojencov. Briti do jesene 1943 dodali na 800 ton zbraní, 
potravín, surovín a iného materiálu, väčšinou letecky, po dobytí ostrova Vis (kde si zriadili základňu) 
i námornou cestou. Koncom roka 1943 sa pripojil k britskej vojenskej misii u Tita aj Churchillov syn 
Randolph. 208 delegátov národno-oslobodzovacích výborov po zasadnutí AVNOJ (srb. Antifašis-
tičko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije) vyhlásilo 29. 11. 1943 vytvorenie Demokratickej 
federativnej Juhoslávie v rozpore s exilovou vládou. 

Obrázok 8. Juhoslovanský partizán.20

Od januára 1944 začali spojenci prijímať na výcvik špecialistov pre budúce juhoslovanské tankové 
a letecké jednotky. Tankisti boli cvičení neďaleko Káhiry a v druhej polovici júla 1944 z nich bola 
v Taliansku vytvorená 1. tanková brigáda NOA. Od apríla prebiehal na leteckej základni neďaleko 
Benghází výcvik letcov, ktorí v  lete vytvorili 1. a  2. letku NOA, nasadzovanú v  Bosne a  na jad-
ranskom pobreží. Na jar 1944 spojenecké velenie vyčlenilo 300 britských a amerických stredných 
bombardérov a 200 stíhačiek pre stálu leteckú podporu Titovej armády. Aj nálety na juhoslovanské 
prístavy a neskôr dôležité komunikačné strediská boli konzultované s velením NOA. Len v roku 
1944 bolo do Juhoslávie dodaných 100 tisíc pušiek, 50 tisíc samopalov a guľometov, 1380 mínome-
tov, 175 tisíc uniforiem, 260 tisíc párov topánok. Briti dodali tiež 107 tankov a 346 lietadiel. V prie-
behu leta a jesene 1944 partizánske jednotky (v počte 400 000) začali postupne oslobodzovať Srbsko. 
Kráľ Peter II. abdikoval 18. 1. 1945 a tým skončila aj exilová vláda – nová vláda bola zložená z ko-
munistov a vrchným veliteľom armády a generálnym tajomníkom KSJ bol Tito. Na jar r. 1945 zo-
stalo Chorvátsko posledným nemeckým spojencom a novo reorganizovaná Juhoslovanská armá-
da (srb. Jugoslovenska Armija) so 63 divíziami začala masívnu ofenzívu smerom k línii ovládanej 

20	 VUKČIĆ,	Velimir:	Tito‘s Partisans	1941	–	45.	Oxford	:	Osprey,	2003,	s.	35.
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nemeckými armádami C a E (Pomorie-Osijek-Sarajevo-Mostar). Juhoslovanské jednotky obsadili 
8. mája 1945 Záhreb. Následne došlo k  exodu zvyškov ustašovských jednotiek, ale i  civilistov 
(135 000 osôb) /nemožnosť ochrany na chorvátskom území, keďže západné veľmoci prisľúbili 
Titovi, že ich jednotky nevstúpia na územie Juhoslávie, 21 ani neposkytnú pomoc predstavite-
ľom NDH/.22 Vláda sa sústredila aj na spätné získanie území ako napr. južného Korutánska, o ktoré 
prišla Juhoslávia plebiscitom po prvej svetovej vojne. Istria, Rijeka, Terst, Zadar a ostrov Lastovo 
boli Versailleským mierom a rappalskou zmluvou pridelené Taliansku. Väčšina územných požiada-
viek Juhoslávie bola po rôznych rokovaniach akceptovaná, len prípad Terstu mohol prerásť v me-
dzinárodnú krízu. Napokon sa Terst stal oblasťou so špeciálnym statusom (slobodným územím) 
pod ochranou OSN. Prakticky až v roku 1975 bolo dohodnuté, že Terst pripadne Taliansku a jeho 
bezprostredné okolie Juhoslávii. 2. svetová vojna v Juhoslávii znamenala 1, 1 milióna zmarených ži-
votov. Zahynulo 530 tisíc Srbov, 197 tisíc Chorvátov, 103 tisíc moslimov, 42 tisíc Slovincov, 20 tisíc 
Čiernohorcov, 6 tisíc Macedóncov, 57 tisíc Židov, 18 tisíc Rómov a iných.

Budovanie socializmu na juhoslovanský spôsob.  
Roztržka Tita so Stalinom. 

Na jar roku 1945 bola Juhoslávia mocensky v  rukách komunistov. Juhoslovanskí predstavitelia zača-
li rokovať o prípadnej balkánskej federácii budúcich socialistických štátov – Albánska, Bulharska atď. 
Tito zrejme na bulharského predáka Georgi Dimitrova spočiatku dosť tlačil, keďže po rokovaniach so 
Stalinom si Dimitrov zapísal – „dohodli sme sa, že obnovíme diplomatické styky, uzavrieme zmluvu o vzá-
jomnej pomoci a ako tretiu etapu pripravíme dvojstrannú federáciu.“ Krajina bola vojnou mimoriadne 
poškodená a v takejto situácii by zahraničné pôžičky od Veľkej Británie, či USA padli vhod, no tie ne-
prichádzali. Na základe tzv. percentuálnej dohody medzi Stalinom a Churchillom mal byť britský 
a sovietsky vplyv v Juhoslávii 50 na 50. Napriek tomu v budovateľskom úsilí nepoľavovali a po celej 
krajine prebiehali pracovné mládežnícke akcie. Dôležité miesto v novom systéme mala tzv. Národný 
front (NF), ktorá mala združovať všetky neskompromitované juhoslovanské sily. Ústredným orgánom 
NF sa 10. augusta 1945 stal Dočasné ľudové národné zhoromaždenie - skupština. Vznikla kooptá-
ciou 39 predvojnových poslancov, 76 predstaviteľov predvojnových politických strán a 13 osobností 
celonárodného významu. V dočasnej skupštine zasadalo 386 zástupcov z radov AVNOJ. 

21	 5.	4.	1945	Tito	podpísal	dohodu	so	Stalinom	o dočasnom	vstupe	ČA	na	územie	Juhoslávie	a podeľali	sa	na	oslobodení	krajiny.
22	 15.	mája	boli	utečenci	 zastavení	v mestečku	Bleigburg	na	slovinsko-rakúskej	hranici	britskými	 jednotkami.	Dôstojníci	Crljen	a Herenčić	sa	pokúsili	

vyjednať	kapituláciu,	no	generál	Patrick	Scott	oznámil	 (zasiahol	H.	MacMillan),	že	má	rozkazy	neprijať	 takúto	možnosť	a nariadil	vrátenie	kolóny	na	
juhoslovanské	územie.	20	000	utečencov	našlo	útočisko	v Rakúsku,	časť	bola	bez	súdu	povraždená	Juhoslovanskou	rmádou	/Kočevski	rog,	Dravograd	
a Maribor/	a zvyšok	bol	pod	jej	dozorom	deportovaný	do	väzníc	a táborov.
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Obrázok 9. Budovanie Nového Belehradu (srb. Нови Београд) v r. 1948.23

Ktoré najvýznamnejšie a najikonickejšie stavby v Novom Belehrade 
boli postavené po 2 svetovej vojne? 

(pomôcka: New Belgrade: Exploring � e Heart of Serbia‘s Capital).24

Dočasná skupština narýchlo odhlasovala 10 základných zákonov, ktoré výrazne zmenili hospodárske 
a správne pomery juhoslovanskej spoločnosti a ešte pred prijatím ústavy zabezpečili primát komunistickej 
strany. Okrem zákonov o agrárnej reforme a súdnictve bol prijatý veľmi dôležitý zákon o „protiľudovej 
a protištátnej činnosti“, ktorým boli stanovené prísne tresty za akúkoľvek nacionalistickú agitáciu a pro-
pagandu. Na 11. november 1945 boli vypísané voľby, v ktorých zvíťazila národná fronta, politické zo-
skupenie pod vedením KSJ so ziskom 90 % hlasov. Po víťazstve vo voľbách dovŕšila komunistická strana 
budovanie stalinského systému i po formálnej stránke. Nová skupština zrušila na svojom prvom zasa-
daní 29. novembra monarchiu a vyhlásila Juhosláviu za federatívnu a ľudovú republiku. Ústava z roku 
1946 de� novala republiku ako „zväzový štát republikánskeho zriadenia, spoločenstvo rovnoprávnych náro-
dov, ktoré na základe sebaurčenia, včlenením i práva na odtrhnutie, vyjadrili svoju vôľu žiť spoločne v jednej 
federácii.“ Hlavným legislatívnym orgánom bola dvojkomorová skupština. Funkciu dolnej komory plnilo 
Národné zhromaždenie, kde boli jednotlivé republiky a autonómne oblasti zastúpené poslancami podľa 
počtu obyvateľov. Funkciu hornej komory plnila Národná rada, kde boli republiky zastúpené 25 poslan-
cami a autonómne oblasti 15-timi. V roku 1946 bolo ustanovených 6 republík (Slovinská socialistická re-
publika, Chorvátska socialistická republika, Socialistická republika Bosna a Hercegovina, Čiernohorská 
socialistická republika a Macedónska socialistická republika.) a dve autonómne oblasti Kosovo a Vojvodi-
na, ktoré boli súčasťou republiky Srbsko. Vedenie komunistickej strany nepočítalo s problémami vytýčenia 

23	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Building_of_New_Belgrade_%28Yu-
goslavia_1948-1950	%29.jpg>.

24	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://theculturetrip.com/europe/serbia/articles/new-belgrade-exploring-the-heart-of-serbias-
capital/>.	
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hraníc, keďže v socialistickom štáte hranice nemali hrať rolu a taktiež s výraznejšími etnickými nepokojmi 
(podľa Marxovho predpokladu etnické kon� ikty vznikajú pod tlakom kapitalizmu). 

Obrázok 10. Mesto Novi Pazar (srb. Нови Пазар) – kultúrne, náboženské i ekonomické centrum Sandžaku.25

V meste funguje futbalový klub FK Novi Pazar (srb. Фудбалски клуб Hoви 
Пaзap) – akú symboliku používajú počas zápasov jeho fanúšikovia / Torcida 

Sandžak, Ultra Azzurro a Ekstremi/? (pomôcka: Richard Mills.   e Politics of Football 
in Yugoslavia: Sport, Nationalism and the State. Londýn : I.B. Tauris, 2018, s. 166 – 201.)

Na rozdiel od zvyšku krajín formujúceho sa sovietskeho bloku bola situácia v Juhoslávii do značnej 
miery odlišná. Nastolenie režimov poplatných ZSSR bolo v ostatných krajinách len vďaka sile Červe-
nej armády a bez jej podpory by boli odsúdené na zánik. Tito však mohol počítať s podporou rozho-
dujúcej časti juhoslovanského obyvateľstva. Popularita KSJ súvisela s úspechmi vybojovanými počas 
2. svetovej vojny, ale i s programom budovania socialistického a federatívneho štátu. Základ úspechu 
spočíval v národnostnom programe a riešenie národnostnej otázky bolo jediným momentom, kedy 
sa juhoslovanskí komunisti výrazne odchýlili od stalinského vzoru. V praxi realizovali právo každého 
národa na vlastnú existenciu (kodi� kované ústavou) a nepreferovali žiadne etnikum. Povojnová naci-
onálna politika Titovej vlády sa ukázala ako veľmi racionálna. Zmiernenie rozporov medzi jednotlivý-
mi etnikami podmienila veľmi ostrými zákrokmi proti všetkým prejavom národnostnej nevraživosti, 
ktoré vláda nemilosrdne trestala bez ohľadu na to, z akého etnika vyšli. Hospodársky rozvoj a úprimná 
snaha zabezpečiť každému etniku (vrátane národnostných menšín) optimálne podmienky pre jeho 
kultúrny rozvoj prinášali v tejto dobe úspechy. O� ciálna doktrína „bratstva a jednoty národov Ju-
hoslávie“ (srb. Братство и јединство) nebola len prázdnym heslom. K jej realizácii prispelo aj 
rozhodnutie nezdôrazňovať podiel jednotlivých etník na terore a genocíde v čase druhej svetovej 
vojny.

25	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Prvomajska_ulica_sa_pogledom_na_Al-
tun-alem_d%C5	%BEamiju.JPG>.
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Obrázok 11. Srbské obyvateľstvo Kosova v r. 1961.26

Vzhľadom na oligarchický systém moci boli reálne právomoci jednotlivých republík obmedzené, 
no jednotlivé národy začali disponovať rozsiahlou kultúrnou autonómiou. Po prvý krát v dejinách 
bola uznaná existencia macedónskeho národa, plnoprávnymi sa stali aj Čiernohorci a príslušníci 
moslimského etnika v Bosne a Sandžaku. Posledná zmienená oblasť a to tzv. Sandžak (srb. Санџак) 
dnes rozdelený medzi Srbsko a Čiernu Horu (názov bol odvodený z osmanskej správnej jednotky No-
vopazarského sandžaku) predstavoval jednu z etnicky problematickejších oblastí, keďže aj v súčasnosti 
tam na srbskej strane žije prevažne moslimské obyvateľstvo (v roku 2011 64, 83 %). Napriek tomu bol 
národnostne pokojnou oblasťou až do 80. rokov. V priebehu 40 rokov existencie socialistickej Juho-
slávie sa pozvoľna zlepšovali vzťahy medzi tamojšou moslimskou a čienohorsko-srbskou komunitou, 
ktoré boli do roku 1945 minimálne. Iným spôsobom však už komunistická elita pristupovala k národ-
nostnej otázke vo Vojvodine (srb. Војводина). Po vojne došlo k výraznej zmene etnickej štruktúry, 
keďže bolo vysídlených asi pol milióna Nemcov (hlavne osídľovali oblasť susediacu s Rumunskom), na 
miesto ktorých prichádzali predovšetkým Srbi z chudobnejších oblastí Bosny, Liky, Kordunu a Čiernej 
Hory. Táto kolonizačná vlna prispela k posilneniu srbského národného korpusu vo Vojvodine. Ta-
mojšia maďarská menšina nebola ostrakizovaná na rozdiel od Československa a bola im zabezpečená 
podpora v kultúrnej a školskej oblasti. Pokojná národnostná atmosféra priaznivo pôsobila na posilňo-
vanie neformálnych väzieb medzi jednotlivými etnickými komunitami. 

Autonómne postavenie v rámci Srbskej zväzovej republiky získalo aj Kosovo, hoci samosprávny šta-
tút Kosova (autonómny okruh) bol až do konca 60. rokov formálne nižší než Vojvodiny (autonómna 
oblasť). Faktický stav bol totožný. No nie už situácia ohľadom etnického napätia. Napriek značnému 
priestoru pre svoj národný rozvoj, zostali Albánci vo väčšine sfér politického, ekonomického a spolo-
čenského života v sekundárnom postavení. V Kosove došlo k zmene etnickej štruktúry, keďže v roku 

26	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Kosovo#/media/File:SRB_-_KiM_-_US_1961.gif>.
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1845 bol pomer albánskeho a slovanského obyvateľstva 5 ku 2, koncom 60. rokov 20. storočia dosiahlo 
albánske etnikum skoro 80 % podiel. Narastajúci srbsko-albánsky antagonizmus sa nepodarilo odvrátiť 
ani zásadnými reformami v 70. rokoch a naopak došlo k vyhroteniu etnického napätia. Napriek výbuš-
nosti situácie nedošlo ešte v tejto dobe k rozsiahlemu kon� iktu. Napomohlo tomu stabilné postavenie 
Juhoslávie, existencia stalinského režimu v Albánsku, dostatočná sila totalitného režimu eliminovať pre-
javy etnického napätia a relatívne harmonické vzťahy v ostatných juhoslovanských regiónoch. 

Obrázok 12. Štafeta mladosti v roku 1960 v Slovinsku.27

Propagoval aj režim v Československu podobné mládežnícke akcie 
akou bola v Juhoslávii štafeta mladosti?

Odhliadnuc od národnostnej politiky, v  ostatných oblastiach Titova vláda dôsledne kopírovala so-
vietsky vzor. Po likvidácii Grolových a Šubašićových stúpencov boli na rade nekomunistickí poslanci 
zvolení na spoločnej kandidátke s KSJ. Neformálnym vodcom opozície sa stal Dragoljub Jovanono-
vić, ktorý kritizoval upevňovanie totalitného režimu. Na jeseň 1946 však bol zbavený mandátu a vo 
vykonštruovanom procese odsúdený k dlhoročnému väzeniu. V roku 2010 bol posmrtne rehabilito-
vaný. V chorvátskom priestore sa stala centrom odporu katolícka cirkev. Kampaň voči nej vyvrcholila 
na jeseň 1946 procesom proti záhrebskému arcibiskupovi Alojzije Stepinacovi. Súd uznal kardinála 
vinným zo stykov s ustašovcami a poslal ho na 16 rokov na nútených prác. Podľa ústavy sa všetka zá-
konodarná moc nachádzala v rukách zväzovej skupštiny, ktorá volila a kontrolovala vládu ako jediný 
orgán výkonnej moci. Reálne však rozhodovalo vedenie komunistickej strany. Systém moci v strane 
i celej Juhoslávii bol kombináciou diktatúry a oligarchie. Kľúčové rozhodnutia činili 4 muži - Tito, 
Edvard Kardelj, Aleksandar Ranković a Milovan Djilas, t.j. Chorvát, Slovinec, Srb a Čiernohorec 
– etnicky reprezentovali väčšinu národov Juhoslávie a  dopĺňali sa i  intelektuálne a  ľudsky. Jed-
noznačne však vyčnieval i vďaka poctivo a precízne budovanému kultu osobnosti Tito. Mytologi-
zácia jeho osobnosti bola v rámci celého socialistického bloku po Stalinovi najvýraznejšia. Každoročne 
bola organizovaná tzv. štafeta mládeže, ktorá po prebehnutí celého územia za veľkej publicity odo-
vzdala Titovi „posolstvo“ 25. mája, čo bol o� ciálny deň jeho narodenín a štátny sviatok. Podobne ako 
v ZSSR sa i v Juhoslávii stala jednou z kľúčových mocenských štruktúr štátu tajná polícia známa 
ako UDBA (chor. Uprava Državne Bezbjednosti) riadená A. Rankovićom. V hospodárskej oblasti 
bolo dôležité zoštátniť všetky kľúčové podniky (vyrábali ¾ juhoslovanskej priemyselnej produkcie) 
a to sa podarilo už do polovice roku 1945. Vyvlastnenie väčšieho súkromného majetku vláda formálne 
dovŕšila v decembri 1946. Skupština prijala zákon o zoštátnení všetkých veľkých a stredných podnikov 
27	 [cit.	04082020].	 [online]	Dostupné	na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Relay_of_Youth#/media/File:Republi%C5	%A1ka_%C5	%A1tafeta_

mladosti_je_krenila_iz_%C5	%A0entilja,	_mimo_Pesnice_in_skozi_Ko%C5	%A1ake_do_Maribora_1960.jpg>.
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a v súkromnom vlastníctve zostali len remeselné dielne a časť maloobchodu. Hoci tempo rozvoja sta-
noveného v päťročnom pláne 1947 – 1951 prekračovalo predpokladaný ekonomický rast v ostatných 
krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, reálne plnenie cieľov prinieslo rozporuplné výsledky. Na-
viac direktívne riadenie ekonomiky z jedného centra ukázalo ako nepružné. Titove vedenie sa vznik-
nuté problémy snažilo zvládať aj vďaka personálnym zmenám v ústredných funkciách. Koncom roka 
1946 nahradil Andriju Hebranga vo funkcii predsedu hospodárskej rady vlády Boris Kidrič.

Ctižiadostivú politiku Juhoslávie na domácej scéne kopírovali aj zahraničnopolitické ciele. Vzťah k Zápa-
du komplikovala pre Juhosláviu „grécka otázka“, keďže jednoznačne stála na strane gréckych ľavicových 
partizánov. Napätie vo vzťahoch s USA kulminovalo v lete roku 1946, keď juhoslovanská protivzdušná 
obrana zostrelila 2 americké lietadlá. Hoci sa incident podarilo urovnať, vzťahy so Západom zostali až 
do začiatku roku 1949 na bode mrazu. Hoci Juhoslávia podpísala aj zmluvy s Československom, Ru-
munskom a Maďarskom, Titova aktivita smerovala hlavne k Bulharsku a Albánsku. Juhoslovanská ko-
munistická elita sa miešala do vnútorných záležitostí svojich dvoch susedov (napr. do kádrovej politiky) 
a perspektívne rátali s ich začlenením do juhoslovanskej federácie. Práve táto aktivita spôsobila obrov-
ské zemetrasenia a narušenie vzťahov so ZSSR. V novembri 1947 vypukol v komunistickej strane Al-
bánska ostrý spor medzi Titovými podporovateľmi a odporcami. Skočil samovraždou Naku Spira, 
predstaviteľa protijuhoslovanskej frakcie. Tito naďalej súdil, že Sovieti voči jeho politike v Tirane niečo 
chystajú. Juhoslovanský líder sa rozhodol si svoj vplyv v Albánsku zabezpečiť anexiou a diplomatickou 
cestou oslovil Stalina. Ten reagoval, aby do Moskvy poslal zodpovedného súdruha „napr. Djilasa“, aby 
situáciu prediskutovali. Djilas sa 17. januára 1948 skutočne so Stalinom stretol a ten vyjadril súhlas 
s „pohltením“ Albánska. Tito sa však dopustil osudnej chyby, keď odvolávajúc sa na Stalinovo „po-
volenie“ vyslal do Albánska jednotky s tým, že je nutné krajinu zachrániť pred útokom gréckych 
„monarcho-fašistov“ a ich „anglo-amerických“ podporovateľov. Stalin však tento krok, ktorý mo-
hol potencionálne smerovať ku kon© iktu so Západom prijal výrazne negatívne. Molotov v telegrame 
označil postup Juhoslávie za „nenormálny“ a nepomohlo ani Titovo uznanie si „chyby“. K situácii svo-
jou troškou prispel aj bulharský premiér Georgi Dimitrov, ktorý v rozhovore so západnými novinármi 
naznačil možný vznik akejsi podunajsko-balkánskej federácie (ktorá by zahŕňala i budúce socialistické 
Grécko) a tým popieral povojnové usporiadanie Európy. Stalin zvolal schôdzu bulharských a juhoslo-
vanských predstaviteľov, aby s nimi de� nitívne urovnal sporné body. 

Obrázok 13. Tito (ako ježko na obrázku) verzus Stalin na dobovej karikatúre.28

Ako by sa dal charakterizovať vzťah Tita a Stalina na základe 
rozhovoru v Moskve z 27. mája 1947?29

28	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://digitalcollections.graduateinstitute.ch/idurl/1/1084>.
29	 “Yugoslav	Record	of	Conversation	of	I.V.	Stalin	and	the	Yugoslav	Government	Delegation	Headed	by	J.	Broz	Tito,	27	–	28	May	1946,”	May	27,	1946,
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Do Moskvy okrem Djilasa putovali aj Kardelj a Bakarić. Schôdza v Kremli 10. februára 1948 bola nie-
čím nevídaným. Zástupcom dvoch suverénnych štátov bolo povedané, že doba, kedy mohli v domácej 
a zahraničnej politike postupovať samostatne, je preč. O deň na to bol Kardelj vyzvaný k podpisu zmlu-
vy, podľa ktorej sa juhoslovanská vláda zaväzuje všetky otázky medzinárodnej politiky konzultovať so 
ZSSR. Hoci Kardelj zmluvu podpísal, po návrate domov Tita nijako zvláštne nepresviedčal, aby Stalina 
počúvol. Na 1. marca 1948 zvolal Tito schôdzu širšieho politbyra, na ktorej rokovali o možnosti vy-
tvoriť federáciu s Bulharskom v Stalinom požadovaných intenciách, čo však predstavitelia Politbyra 
odmietli a naďalej vyjadrili vôľu podporovať gréckych partizánov a pripravovať vojenskú interven-
ciu v Albánsku. Stalina tento postup rozhorčil ešte viac, no Tita nezastrašilo ani nepredĺženie sovietskej 
hospodárskej zmluvy s Juhosláviou na rok 194 8, ani odvolanie vojenských a civilných poradcov. Soviet-
sky vodca reagoval 27. marca listom, v ktorom vedenie KSJ obvinil z najťažšieho zločinu – odmietania 
politického i  ideologického prvenstva ZSSR. Okrem obvinenia Stalin vyriekol i smrteľnú hrozbu a to 
ak Tito a  jeho ľudia neustúpia postihne ich osud Trockého. Tito nepopierajúc dôležitosť sovietskych 
skúseností konštatoval, že socializmus nemožno budovať iba podľa cudzieho vzoru – táto myšlienka 
v podstate popierala dogmu demokratického centralizmu v rámci socialistického tábora: „Aj keď niekto 
miluje krajinu socializmu, ZSSR, v žiadnom prípade nemôže menej milovať svoju vlasť, v ktorej sa tiež 
buduje socializmus.“ Túto Titovu reakciu, prostredníctvom ktorej búral mýtus Sovietskeho zväzu, 
schválili všetci členovia ústredného výboru KSJ na zasadnutí 12. apríla 1948 (okrem Sretana Žujo-
vića, ktorý bol neskôr obvinený zo špionáže v prospech ZSSR). Stalin reagoval výzvou popredným 
predstaviteľom komunistických strán zastúpených v  Informačnom byre (rus. Информационное 
бюро коммунистических и рабочих партий), ktorých uvedomil o spore s Titom – všetci sa pridali 
na jeho stranu. Vzťahy sa však naďalej zhoršovali a v prvej polovici septembra moskovská Pravda zve-
rejnila Stalinov článok „Kam vedie nacionalizmus skupiny Tita v Juhoslávii“. Na ustanovujúcu schôdzu 
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci RVHP zvolanú na január 1949 Juhoslávia prizvaná nebola, hoci 
o to žiadala. Po tom ako ZSSR v nóte juhoslovanskému Chargé d‘a�aires oznámil „že sa necíti byť za-
viazaný povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spoluprá-
ci“ došlo na porade Informbyra v Budapešti (november 1949) k prijatiu rezolúcie „Komunistická 
strana Juhoslávie v moci špiónov a vrahov“, v ktorej bola Juhoslávia označená za „antikomunistic-
ký, policajný režim fašistického typu“, čo v praxi znamenalo de�nitívny rozkol. Okrem vypovedania 
obchodných a spojeneckých zmlúv a zastavenia obchodných stykov s krajinami Východného bloku to 
znamenalo i vyhrotenie napätia na hraniciach s Maďarskom, Rumunskom, Bulharskom a Albánskom 
(od roku 1948 do konca roku 1950 sa odohralo viac ako 300 incidentov). Šiesty zjazd KSJ označil ZSSR 
za „agresívnu imperialistickú mocnosť, ktorej politika ohrozuje mier v celom svete a mierovú spoluprácu 
medzi národmi.“ Pre západné mocnosti bol kon�ikt neočakávaný a až v roku 1949 vydala americká ad-
ministratíva stanovisko k celej veci. Snaha o zlepšenie strategickej situácie na južnom krídle NATO bola 
evidentná. Ak by Juhoslávia naďalej nasledovala ZSSR, nehľadiac na to, či by na jej území boli sovietske 
vojská alebo nie, sovietsky blok by tlačil na Taliansko a mal by prístup k Jadranu. Americký spisovateľ 
Walter Lippmann poznamenal na margo sovietsko-juhoslávskej roztržky nasledovné: „Cez Juhosláviu 
sme významným spôsobom prenikli do komunistického sveta, tak ako Moskva prenikla do nášho cez Kubu.“ 

„K veľkému Titovmu dielu, ktorý nám dal nové svitania“30 -  
Titovou cestou

Už v  roku 1951 poskytli USA Juhoslávii úver vo výške 25 miliónov dolárov a  Medzinárodný menový 
fond 9 miliónov dolárov – taktiež došlo k podpisu americko-juhoslovanskej dohody o dodávkach zbra-
ní. Do konca roku 1952 dostala Juhoslávia od západných mocností pomoc vo forme úveru vo výške 
267 miliónov dolárov. V rokoch 1950 – 1955 len od USA dorazila do Juhoslávie hospodárska pomoc, 
pôžičky a vojenský materiál za 1, 2 miliardy dolárov. Okrem spomínaných USA, Francúzska a Veľkej 
Británie nadviazala Juhoslávia diplomatické styky s NSR a už v roku 1951 sa Západné Nemecko stalo jej 

	 History	and	Public	Policy	Program	Digital	Archive,	Arhiv	Josipa	Broza	Tita.	Fond	Kabinet	Marsala	Jugoslavije.	I-1/7.	L.	6	–	11	[cit.	04082020].	[online]	
Dostupné	na	internete:	<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117099.pdf>.

30	 Úryvok	z piesne	Zdravka	Čolića	Titovim putem (1980).	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://tekstovi.net/2,	141,	14517.html>.	



26

najvýznamnejším hospodárskym partnerom. Vo februári 1951 boli zo strany západných mocností poskyt-
nuté garancie bezpečnosti a prípadná intervencia by bola považovaná za ohrozenie všeobecného mieru. 
Týmto sa juhoslovansko-sovietsky kon� ikt stal elementom globálneho sporu bipolárneho sveta a nie iba 
záležitosťou sovietskeho bloku. Na začiatku roku 1952 Juhoslávia, Grécko a Turecko podpísali dohodu 
o výmene informácií vojenského charakteru a ďalšími dohodami z Ankary a Bledu vznikol tzv. Bal-
kánsky pakt (okrem iných ustanovení signatári sa zaväzovali chápať akúkoľvek ozbrojenú agresiu proti 
jednému za agresiu voči všetkým).31 Svoju faktickú účinnosť však stratil v roku 1955 - v dôsledku prehlbu-
júceho sa grécko-tureckého sporu o Cyprus a normalizácie vzťahov medzi Juhosláviou a ďalšími štátmi, 
vrátane ZSSR.

Obrázok 14. Milovan Djilas (srb. Милован Ђилас; 1911 – 1995) na fotogra� i z roku 1950.32

Ako by ste interpretovali výrok M. Djilasa: 
„Náš systém bol postavený na Titovi. Teraz, keď sa Tito pominul a ekonomická situácia sa stala 
kritickou - je prirodzené, že dôjde k väčšej snahe o centralizáciu moci. /.../ Toto nie je klasický 

nacionalizmus, ale nebezpečnejší, byrokratický postavený na ekonomických záujmoch. 
Takto sa začne rozpadať juhoslovanský systém.“33

Na domácej scéne sa vedenie KSJ snažilo i naďalej dokázať, že buduje základy socializmu a jej ostrakizácia 
je nespravodlivá. Na prelome 40. a 50. rokov prebiehala v Juhoslávii diskusia ako rede� novať dovtedaj-
ší politický i ekonomický model (vytvorenie „samosprávneho socializmu“). Prvými krokmi, ktoré boli 
v tomto smere v Juhoslávii uskutočnené, boli bolo obmedzenie centrálneho riadenia ekonomiky, uvoľ-
nenie kontroly niektorých odvetví hospodárstva a niektorých juhoslovanských � riem. Ďalším krokom 
bolo zavádzanie robotníckych rád, ktoré boli podľa hlavných teoretikov juhoslovanského experimentu 
Djilasa a Kardelja začiatkom vytvárania „Marxových slobodných asociácií výrobcov.“ Sovietsky model bol 
postupne hlavnými predstaviteľmi Juhoslávie kritizovaný a považovaný za chybný a revizionistický. Pre-
chod na nový systém zhodnotil VI. zjazd KSJ v roku 1952 v Záhrebe. Na zjazde zaznela ostrá kritika 
ZSSR a aby sa KSJ odlíšila od ostatných komunistických strán nielen v teórii, ale aj praxi, zjazd sa 

31	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://avalon.law.yale.edu/20th_century/eu002.asp>.
32	 [cit.	 04082020].	 [online]	Dostupné	na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Milovan_%C4	%90ilas#/media/File:Stevan_Kragujevic,	_Milovan_

Djilas,	1950.JPG>.
33	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://spartacus-educational.com/COLDdjilas.htm>.
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uzniesol na zmene názvu – Zväz komunistov Juhoslávie - ZKJ (srb. Savez komunista Jugoslavije), čo 
malo symbolizovať snahu priblížiť sa Marxovým pôvodným ideálom. V roku 1953 boli prijaté doplnenia 
ústavy, ktorá posilnila prvky samosprávneho socializmu (smerom do oblasti kultúry, výchovy, vzdeláva-
nia a služieb). V rámci národnej skupštiny bola ustanovená nová komora výrobcov, ktorá mala zastupo-
vať pracujúcich z najrôznejších odvetví juhoslovanského hospodárstva. Ústava zvýšila formálnu pozíciu 
parlamentu v rámci politického systému. Bol znížený vplyv federácie a rada ministrov bola pretvore-
ná na Zväzovú výkonnú radu. Rozhodujúca rola zostávala naďalej v rukách stranícko-štátnej štruktúry 
v rámci ZKJ. Tito sa snažil udržať si svoju exkluzívnu pozíciu a kumulácia moci v jeho rukách (generálny 
tajomník ZKJ, predseda Zväzovej výkonnej rady /vláda/ a prezidentom) svedčila o čiastočnej iluzórnosti 
zmien. Na druhej strane objavili sa propagátori reforiem, ktorí začali požadovať politický pluralizmus 
a  likvidáciu socialistického zriadenia (napriek zmenám Juhoslávia v  žiadnom prípade neprestala byť 
komunistickým štátom). Bol to jeden z najbližších Titových spolupracovníkov ešte z čias vojny Milovan 
Djilas. Po tom, ako začal otvorene kritizovať režim,34 bol v  roku 1954 zbavený funkcií a vylúčený zo 
strany. Djilasov prípad predstavoval závažný zlom v juhoslovanskom vývoji po roku 1949 a to koniec 
s uvažovaním o možnosti zásadnej premeny totalitného systému. 

Obrázok 15. Opustené väzenie na ostrove Goli otok.35

Čo bolo v očiach väzenkyne S.Stijovićovej najhoršie 
v súvislosti s väzením na Golom otoku?36

Začiatkom marca 1953 zomrel Stalin a čoskoro sa objavili prvé náznaky (pozvanie juhoslovanskej de-
legácie na pohreb), že by Moskva bola ochotná normalizovať vzťahy s Juhosláviou. Už v lete pozval 
minister zahraničia ZSSR V. Molotov juhoslovanského Chargé d‘a® aires v Moskve Dragoje Dju-
rića na schôdzku, kde mu oznámil, že ZSSR je pripravený normalizovať vzťahy s Juhosláviou. Ná-
vrat do východného bloku však nebol juhoslovanskou cestou a normalizácia mala prebiehať postupne. 
Zásadný zlom vo vzájomných vzťahoch znamenala Chruščovova senzačná návšteva Belehradu na pre-
lome mája a júna 1955. Publikovanie tzv. belehradskej deklarácie po skončení rokovaní znamenalo pre 

34	 Djilas	kritizoval	nadmernú	moc,	ktorú	si	strana	uchovávala	nad	celou	spoločnosťou,	silnú	byrokraciu	a nedostatočnosť	reforiem.	V článku	nazvanom	Ana-
tómia jednej morálky	(srb. Anatomija jednog morala)	publikovanom	v časopise	Nova	Misao	silne	kritizoval	nadradené	chovanie	spoločenských	elít	v ZKJ	
a tento	článok	predznamenal	jeho	koniec.	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.vreme.com/cms/view.php?id=995060>.

35	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Goli_Otok#/media/File:Goli_otok_zatvor.jpg>.
36	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://balkaninsight.com/2020/05/13/interned-on-barren-island-a-montenegrin-prisoners-memo-

irs-on-screen/>.
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Titovo vedenie úplnú satisfakciu. Okrem zásady nevmiešavania sa do interných záležitostí Juhoslávie 
sa ZSSR zaviazal kompenzovať škody ekonomickej blokády po r. 1948. K  rozvoju vzťahov prispel 
aj Chruščovov tajný referát na XX. zjazde KSSZ vo februári 1956, v ktorom kritizoval Stalinov 
kult osobnosti a diktatorské praktiky. Kríza vo východnom bloku a konkrétne v Poľsku a Maďar-
sku v roku 1956 narušila plnú rehabilitáciu vzťahov. Nastolenému trendu nepomohla ani Chruščovo-
va snaha o revíziu niekoľkých pasáží ostro kritizujúcich sovietsky model socializmu v rámci nového 
programu ZKJ v roku 1958. Práve tento rok ukončil päťročné obdobie pokusu o presadenie sa v soviet-
skej záujmovej sfére a Juhoslávia začala lavírovať medzi oboma veľmocenskými zoskupeniami. Obno-
venie napätia znamenalo preventívny zákrok voči potencionálnym vnútorným Titovým prosovietsky 
orientovaným odporcom, čo rezultovalo v zatknutí asi troch stovák osôb, ktoré boli opäť uväznené na 
Golom otoku (väzenie pre politických väzňov). Z hospodárskeho hľadiska možno povedať, že koniec 
50. rokov bol úspešný a prosperitu podmienila široká škála okolností (industrializácia, export, refor-
my, sloboda cestovania a taktiež nemožno obísť z národnostného hľadiska veľmi tolerantný režim). 

Obrázok 16. Prvý viceprezident Juhoslávie Aleksandar Ranković (srb. Александар Ранковић, 1909 – 1983).37

Aký bol Rankovićov vzťah k albánskej populácii a Kosovu? 
(pomôcka: PERICA, Vjekoslav. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. 

New York : OUP, 2002, s. 43 – 44.)

Od konca prvej tretiny 60. rokov došlo k  trvalému zlepšovaniu vzťahov medzi ZSSR a  Juhosláviou. 
Zlepšovanie atmosféry predznačili návštevy predsedu zväzového parlamentu Petara Stambolića v ZSSR 
(1962) a Leonida Brežneva v Juhoslávii, no najviac rezonovala Titova dovolenka v decembri 1962, po-
čas ktorej predniesol prejav na zasadnutí Najvyššieho sovietu ZSSR. Tito sa domnieval, že Brežnevo-
va skupina bude naďalej pokračovať v politike liberalizácie a odklonu od Stalinových krokov, no jeho 
myšlienky nezdieľali liberálnejšie orientovaní predstavitelia ZKJ (Kardelj, Crvenkovski či Popović), ktorí 
poukazovali na problematickosť línie nastolenej Brežnevom. Zlepšeniu vzťahov prispeli spoločné po-
stoje smerom ku kon© iktu vo Vietname (1964 – 1975) a  napätiu na Blízkom východe. Oba štáty 
spájal i spoločný názor na dianie v Číne a jej zahraničnú politiku. Peking napádal Juhosláviu a ZSSR 
37	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Rankovi%C4	%87#/media/File:Aleksandar_Ranko-

vi%C4	%87_(1).jpg>.
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ako hlavné centrá revizionizmu. V júni 1967 v priebehu šesťdňovej vojny (kon©ikt medzi Izraelom 
a koalíciou Egypta, Sýrie a Jordánska) podnikol Tito bezprecedentný krok, keď bez konzultácie s ve-
dením ZKJ odišiel – prvý krát po roku 1948 – na multilaterálnu poradu vodcov krajín sovietskeho 
bloku (jedným z  výsledkov bolo prerušenie diplomatických stykov s  Izraelom). Napriek naznačené-
mu trendu zotrvávali aj problémy - ako v podobe juhoslovanského tzv. informbyrovského exilu v ZSSR, 
tak aj a nespokojnosť so vzostupom vplyvu tzv. liberálneho krídla ZKJ (Kardelj, Todorović, K. Popović) 
po páde A. Rankovića v roku 1966, ktorý bol vnímaný ako nositeľ marxisticko-leninskej doktríny. Bola 
o ňom šírená fáma, že Ranković presadzuje „veľkosrbské“ ideály, čo však nebola pravda. Ranković sa 
spoliehal na srbských komunistov preverených v protifašistickom odboji viac ako na nastupujúcu gene-
ráciu straníkov z iných národov Juhoslávie. V Titovej rezidencii na ostrove Brioni sa 1. júla 1966 ko-
nalo nečakané zasadnutie ÚV ZKJ (chor. Brionski plenum). Po prednese správy zvláštnej komisie 
o činnosti tajnej polície plénum rozhodlo o okamžitej výmene vedenia bezpečnosti a vylúčeniu zo 
strany Svetislava S. Čeću a taktiež už zmieneného Rankovića. Jeho pád signalizoval založenie širšej 
liberálnej koalície, ktorá smerovala k antisrbskému sentimentu. Hoci sa samotné srbské vedenie snažilo 
vymaniť z „hypoték“ minulosti v podobe srbského nacionalizmu, dopustilo sa viacerých chýb – nede�-
novali srbsko-chorvátske vzťahy a ponechanie otvorenej otázky postavenia Albáncov v Srbsku. 

Juhoslovanské vedenie sa pokúšalo ako kompenzáciu za svoje predošlé neúspechy pri získavaní pre sa-
mosprávny socializmus stúpencov v rámci krajín východného bloku posilňovať Hnutie nezúčastnených 
krajín (angl. Non-Aligned Movement),38 v ktorom Juhoslávia hrala prím. Juhoslávia bola po dvadsiatich 
rokoch studenej vojny rešpektovaným štátom, ktorý stál mimo oboch dominantných a súperiacich blo-
kov. Postavenie Juhoslávie bolo veľmi krehké a nebolo možné vylúčiť, že by prípadná zmena medziná-
rodnej situácie mohla znovu otvoriť tzv. juhoslovanskú otázku. Napriek mnohým zahraničnopolitic-
kým úspechom sa v druhej polovici 60. rokov začalo nenápadne postavenie Juhoslávie oslabovať. Postoj 
k vietnamskému kon�iktu, arabsko-izraelskej vojne a podpora protiamerických síl v krajinách tretieho 
sveta narušila vzťahy so Západom. Zďaleka už nemala taký význam ako v 50. rokoch a prestala byť po-
važovaná za trójskeho koňa v rámci sovietskeho bloku. Priamo úmerne sa tak oslabila i ekonomická po-
moc smerujúca zo Západu a taktiež juhoslovanský hospodársky „zázrak“ upadal. Roky 1967 a 1968 boli 
hodnotené ako obdobie hospodárskej krízy. Práve narušenie hospodárskych väzieb so Západom 
zvýraznili dôležitosť hospodárskych väzieb s východným blokom. ZSSR sa zriekol svojich pohľa-
dávok voči Juhoslávii a v  rokoch 1965 – 1967 poskytol Juhoslávii veľmi výhodné úvery v celkovej 
výške 250 miliónov dolárov. Koniec 60. rokov priniesol v Juhoslávii nestabilitu – polarizáciu verejnosti 
vyvolávalo mnoho podnetov: akým spôsobom sa krajina vysporiada s núteným odchodom starnúceho 
J. B. Tita, dlhodobé a opakované neúspechy hospodárskych reforiem, zvyšovanie rozdielov v životnej 
úrovni jednotlivých častí obyvateľstva. V niektorých juhoslovanských regiónoch sa začali zhoršovať ná-
rodnostné vzťahy (demonštrácie kosovských a macedónskych Albáncov, siliace nacionalistické pnutie 
medzi srbskou a chorvátskou inteligenciou). Postupne vyprchával mravný étos titoistického systému. 
Modi�kovaný stalinský systém, ktorý srbský spisovateľ Dobrica Čosić označil ako „brionskú“ monarchiu 
fungoval veľmi špeci�cky. Neštandardné, nevyvážené a nejasne nede�nované vzťahy medzi jednotlivými 
zložkami vládnucej elity zvyšovali politickú nestabilitu. Zavádzanie mechanizmov reálnej, aj keď výrazne 
oklieštenej federácie, stále výraznejšie kolidovalo s autoritatívnym systémom. Absentovalo presné vyme-
dzenie vzťahov medzi straníckym a štátnym vedením jednotlivých častí federácie. Reálna moc členov 
vládnucej elity nie vždy zodpovedala ich formálnemu postaveniu. Napríklad E. Kardelj bol formálne iba 
členom predsedníctva ÚV ZKJ, no reálne bol druhým mužom Juhoslávie. Reálnu koncepciu ďalšieho 
juhoslovanského vývoja nedokázal vytvoriť nikto z Titových spolupracovníkov – ani Kardelj alebo Stam-
bolić na podstate režimu v žiadnom prípade nič meniť nechceli. 

Významným medzníkom v zahraničnopolitickej i vnútropolitickej sfére bola intervencia vojsk Var-
šavskej zmluvy do Československa v lete 1968, ktorú Tito odsúdil. V prvých mesiacoch po augus-
tových udalostiach boli vzťahy medzi Belehradom a Moskvou tak napäté, že sa juhoslovanské vedenie 
rozhodlo ukázať bojovú pripravenosť. Boli obnovené styky s  USA a  veľmi rýchlo bol vypracovaný 

38	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://mfa.gov.az/en/content/177/non-aligned-movement-nam>.
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a prijatý zákon o národnej obrane (február 1969).39 Po návšteve sovietskeho ministra zahraničných 
vecí Andreja Gromyka v Belehrade v septembri 1969 Tito považoval krízu vo vzťahoch so ZSSR za 
uzavretú a zdôraznil, že „Juhoslovania nehodlajú byť Čechmi viac ako samotní Česi“ čím jasne naznačil, 
že pre Juhosláviu sú udalosti pražskej jari uzavreté. Udalosti pražskej jari však pomohli juhoslovanskému 
vedeniu na domácej scéne, keďže si obyvatelia uvedomili, aké výhody v porovnaní s krajinami soviet-
skeho bloku majú. Tento fakt rezultoval v príchode 100 000 nových členov (väčšina do 25 rokov) do ZKJ 
v roku 1968. Napriek istým pozitívam bolo stupňovanie napätia neodvratné z dlhodobého hľadiska. No-
vým ohniskom napätia sa stalo Chorvátsko. V 60. rokoch mala táto republika najväčší podiel emigran-
tov a najnižšiu pôrodnosť. V 1971 5, 2 percenta populácie pracovalo v zahraničí, z čoho bolo 50, 7 % pod 
30 rokov. V chorvátskom priestore pretrvávali obavy zo srbského vplyvu na moci a hlboké antagonizmy 
minulosti nezmizli. Po jazykovej otázke40 sa dostala do popredia otázka ekonomická, chorvátski pred-
stavitelia nesúhlasili so situáciou v zahraničnom obchode. Argumentovali tým, že veľká časť ziskov bola 
z turizmu na dalmátskom pobreží a 80 % juhoslovanského zahraničného obchodu putovalo cez chorvát-
ske prístavy, teda 30 % ziskov Chorvátska putovalo do menej rozvinutých častí krajiny. Dôležitá časť 
Chorvátskeho komunistického zväzu (Chor. Savez komunista Hrvatske) sympatizovala s týmito teóriami 
(Miko Tripalo a Savka Dabčević-Kučar) a volala po silnejšej decentralizácii a reformách vo � nančnom 
sektore. Chorvátske „národné“ cítenie (resp. Hrvatsko proljeće) dosiahlo svoj vrchol v závere roku
1971. Rozhodujúcu rolu zohrala i Matica Chorvátska. Tito pozorne sledoval udalosti v Chorvátsku 
a na lídrov chorvátskych komunistov apeloval, či „chcú vrátiť rok 1941?“ Po upozorneniach reago-
val Tito už rezolútnejšie a po jeho prejave z 2. decembra boli Tripalo a Dabčević-Kućarová nútení 
rezignovať. Okrem srbských a chorvátskych nacionalistických otázok to bola aj albánska a zrejme ešte 
dôležitejšia macedónska otázka, ktorá bránila dobrým vzťahom s Bulharskom.

Obrázok 17. Titova socha v rodnom Kumrovci.41

39	 Zákon	stanovoval	okrem	riadnych	vojenských	oddielov	JNA	(Jugoslovenska narodna armija)	aj	tzv.	územné	jednotky	Teritoriálnnej	obrany	(serb	Teritori-
jalna odbrana),	do	ktorých	mali	byť	zapojení	všetci	občania	schopní	výkonu	vojenskej	služby	bez	rozdielu	pohlavia.	Teritoriálnu	obranu	mali	fi	nancovať	
a zriaďovať	jednotlivé	republiky,	autonómne	oblasti,	občiny	a robotnícke	organizácie.	

40	 V marci	roku	1967	bola	vydaná	deklarácia	o postavení	chorvátskeho	spisovného	jazyka,	pričom	hlavným	motívom	bola	požiadavka	na	samostatný	vývoj	
chorvátskeho	jazyka.	Deklaráciu	podpísalo	mnoho	osobností	aj	Titovi	veľmi	blízky	spisovateľ	Miroslav	Krleža.	

41	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito#/media/File:Titov_spomenik.jpg>.
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Reakciou na pomery, ktoré sa v Juhoslávii začali objavovať, bolo prijatie ústavy v roku 1974. Ústavné 
zmeny znamenali výrazné posilnenie republík a autonómnych oblastí na úkor federálnych inšti-
túcií. Táto ústava umožnila J. B. Titovi doživotne vykonávať úrad prezidenta Socialistickej federa-
tívnej republiky Juhoslávie (SFRJ) a bol zriadený kolektívny orgán tzv. predsedníctvo SFRJ, ktoré 
malo poradnú funkciu. Po Titovej smrti sa rátalo s prevedením funkcie prezidenta na predsedníctvo. 
Nové usporiadanie bolo zavedené tesne pred smrťou hlavného garanta systému a  začali sa tak pri 
dôležitých otázkach prejavovať mocenské rozpory medzi jednotlivými centrami. Rok 197 4 priniesol 
patovú situáciu, keďže požiadavky niektorých entít boli čiastočne naplnené, pričom sa protichod-
né záujmy jednotlivých republík a  autonómnych oblastí neodstránili. Ekonomické problémy stále 
viac a viac podrývali stabilitu Juhoslávie a 30 % miera in� ácie (k  roku 1980) len dokazovala tento 
stav. V zahraničnej sfére bolo zrejmé, že pôvodný zámer Hnutia nezúčastnených krajín sa nenapĺňal 
(rovnaká separácia od sovietskeho „hegemonizmu“ i amerického „imperializmu“), keďže sa vplyvom 
ZSSR stavalo proti Západu. Vo vzťahu k ZSSR Tito zotrval na svojej pozícii a bol v opozícii voči soviet-
skej snahe dominovať komunistickému hnutiu a kritizoval inváziu do Afganistanu v roku 1979. Došlo 
aj k zlepšeniu vzťahov s Čínou po Titovej návšteve v roku 1977 a následne recipročnej Hua Guofenga 
v 1978. Zrejme najexponovanejším politickým problémom konca 70. rokov bolo hľadanie Titovho
nástupcu, keďže to bol práve on kto mal silu a prestíž riešiť reálne krízy. Bol to jeho pragmatizmus 
a ochota nájsť kompromis, ktoré z neho robili ťažko nahraditeľného lídra. No niekto podobný chýbal 
na juhoslovanskej politickej scéne (Kardelj zomrel v roku 1979 a Ranković bol mimo politického živo-
ta). Po chorobe Tito zomrel v máji roku 1980 vo veku 87 rokov. Zložitý systém výkonnej moci sa po 
Titovej smrti prejavil ako veľmi málo efektívny. Predsedníctvo SFRJ fungovalo ako ťažkopádny kolos 
a medzi členmi nebol nikto, kto by sa len priblížil Titovej autorite.

Obrázok 18. Pohľad na otvárací ceremoniál olympijských hier v Sarajeve v r. 1984 (štadión Koševo).42

Aký bol osud sarajevských športovísk po skončení olympijských hier?

Silnejúci nacionalizmus a udalosti smerujúce k rozpadu Juhoslávie
Neúspechy juhoslovanskej ekonomiky a  neschopnosť vyrovnať sa vyspelým západným krajinám 
postupne pripravili pôdou pre krízu politickú. Kríza, ktorá sa naplno prejavila v polovici 80. ro-
kov, mala spočiatku charakter prevažne politického stretu vo vnútri vládnucej elity o  zachovaní 
alebo zmenu starého striktne komunistického smeru. Vzhľadom na špeci� cké juhoslovanské pod-
mienky to časom prerástlo v kon� ikt, ktorý vyvrcholil na prelome 80. a 90. rokov rozpadom juho-
slovanskej federácie. V čase nastupujúcej krízy došlo súčasne k pôsobeniu viacerých faktorov, 
ktoré viedli k rozpadu federácie (politický, ekonomický, národnostný, medzinárodný a štáto-
právny). S postupným zánikom bipolárneho sveta sa skončilo aj dovtedajšie „exkluzívne“ po-
stavenie Juhoslávie ako štátu, ktorý využíval svoju pomyslenú nezávislosť na oboch blokoch. Ju-
hoslávia v 80. rokoch už zďaleka nebola tou jednotnou Juhosláviou, o ktorej bolo možné hovoriť 
42	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/1984_Winter_Olympics#/media/File:1984_Winter_Olympics_ope-

ning_ceremony_at_Ko%C5	%A1evo_Stadium,	_Sarajevo.jpg>.
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v  prvých dvoch desaťročiach Titovej éry. Značná decentralizácia SFRJ, ktorá nastala po prijatí 
zmienenej ústavy z roku 1974, pretvorila Juhosláviu na osem relatívne samostatne fungujúcich hos-
podársko-správnych celkov. Decentralizácia spôsobila, že v rámci jednotlivých republík a autonóm-
nych oblastí sa k moci dostali miestne stranícke a hospodárske oligarchie, ktorých záujmom bolo 
zmierniť tlak z  federálneho centra na minimum. Postupne slabla aj autorita ZKJ a  to umožnilo 
vyplávať na povrch nacionálnym rozporom. Roky 1980 až 1985 boli obdobím hľadania východísk 
a nepokoja. V roku 1981 došlo k revolte Albáncov v Kosove s heslom „Kosovo republikou“, rást-
la in© ácia (v roku 1987 o 125 % a v roku 1988 o 250 %) a státisíce Juhoslovanov odchádzali za 
prácou do zahraničia. Z ekonomického hľadiska výrazne krajinu zaťažil aj stavebný a hospodársky 
rozmach v  Bosne spôsobený prípravou XIV. zimných olympijských hier v  Sarajeve v  roku 1984. 
Juhoslávia sa chcela touto akciou pred svetom ukázať, ale republika i  federácia sa usporiadaním 
takejto rozsiahlej akcie nesmierne vyčerpali. 

Obrázok 19. Slobodan Milošević (srb. Слободан Милошевић; 1941 – 2006) pri Gazimestane 
/pamätník bitky na Kosovom poli/ 28. júna 1989.43

Čo v mimosrbskom prostredí vyvolali slová S. Miloševića ktoré predniesol 
28. júna 1989: „Opäť sa nachádzame pred bitkami a v bitkách. 

Nie sú síce bojované so zbraňami v ruke, však ani také nie sú vylúčené“?44

43	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Gazimestan_speech#/media/File:Milosevic_Gazimestan_1989.jpg>.
44	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://beersandpolitics.com/the-gazimestan-speech>.
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Za zlomový možno pokladať rok 198 6, kedy sa do čela srbských komunistov postavil mladý a am-
biciózny Slobodan Milošević (1941 – 2006), ktorý pochopil, že masovú podporu si môže získať iba 
hraním na nacionalistickú kartu. Milošević sa chopil myšlienky, ktorá bola prezentovaná v Me-
morande Srbskej akadémie vied a umení (srb. Меморандум САНУ) z roku 1986, že ústavnými 
zmenami roku 1974 bola najviac poškodená srbská štátnosť a že nepokoje v Kosove boli jedným 
z dôsledkov oslabenia právomoci belehradského centra.45 V polovici 80. rokov pôsobili krízové javy 
na všetky juhoslovanské národy a predpoklady k oživeniu nacionalizmu existovali prakticky všade. 

Posledným záchrancom už rozpadajúcej sa Juhoslávie mal byť chorvátsky ekonóm Ante Marković 
(1924 – 2011), ktorý nahradil na čele federálnej vlády v roku 1989 obrancu autentického titoizmu 
Branka Mikulića. Marković chápal, že je nutné systém zreformovať a rovnako bol zástancom národ-
nostnej tolerancie. Uvedomoval si, aký strašný by bol výsledok živelného rozpadu SFRJ. Okamžitý po-
zitívny efekt ekonomických reforiem (boli prijímané s priaznivým ohlasom) však nemohol ukľudniť 
rozbúrenú vnútropolitickú situáciu – mimo pokračujúcich albánskych protestov a srbsko-slovinského 
napätia to bola aj medzinárodná situácia (pád režimov v ČSSR a Bulharsku, pád Berlínskeho múru 
atď.), ktorá destabilizovala Juhosláviu. Problémy tlmené po dve desaťročia Titom a jeho nasledovník-
mi sa zmenili na výbušnú zmes. Predzvesťou udalostí, ktoré Juhosláviu čakali, bol posledný XIV. 
zjad ZKJ z 20. januára 1990. Rokovania sa niesli od začiatku v znamení ostrého sporu o stano-
vách a budúcej role komunistickej strany. Do sporu sa dostali hlavne srbskí a slovinskí predstavi-
telia (podporovaní časťou chorvátskych zástupcov). Po zamietnutí návrhu na konfederalizáciu strany 
opustili zjazd slovinskí účastníci a tým de facto ZKJ zanikol. 

Obrázok 20. Franjo Tudjman a Alija Izetbegović podpisujú washingtonskú dohodu v r. 1994.46

Aké boli v období konfliktu chorvátsko-bosnianske vzťahy? 
(pomôcka: Steven L. Burg, Paul Shoup.   e War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Con® ict 

and International Intervention. New York : M.E. Sharpe, 1999, s. 292 – 298.)

De� nitívne tak došlo k rozpadu mocenského centra, ktoré rozhodovalo o osudoch občanov Juhoslávie 
viac ako 45 rokov. V tomto bode nastáva výrazný proces fragmentácie juhoslovanského politického 
spektra. V Srbsku i napriek opozičným snahám moc udržal Slobodan Milošević a jeho Socialistická 
45	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/memorandum%20sanu.pdf>.
46	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4	%91	man#/media/File:Bosnian_President_Alija_Izet-

begovic_and_Croatian_President_Franjo_Tudjman_sign_the_Croat-Muslim_Federation_Peace_Agreement_-_Flickr_-_The_Central_Intelligen-
ce_Agency.jpg>.
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strana Srbska (crb. Социјалистичка партија Србије), ktorú založil 17. júla 1990, chorvátsky 
priestor ovládol bývalý generál JNA a riaditeľ záhrebského ústavu dejín robotníckeho hnutia Franjo 
Tuđman (1922 – 1999) a jeho Chorvátske demokratické spoločenstvo (chor. Hrvatska demokrat-
ska zajednica /HDZ/). V Slovinsku sa stala najsilnejším antikomunistickým blokom Demokratická 
opozícia Slovinska (clov. Demokratična opozicija Slovenije) vedená Jože Pučnikom (1932 – 2003). 
Vývoj v Bosne a Hercegovine bol špeci�cký národnostnými pomermi a preto sa tu sformovali dve vý-
raznejšie národne orientované strany a to bosnianska (moslimská) Strana demokratickej akcie (bos. 
Stranka demokratske akcije) Aliju Izetbegovića (1925 – 2003) a Srbská demokratická strana (srb. 
Српска демократска странка) Radovana Karadžića (1945). Následný vývoj smeroval k deštrukcii 
SFRJ. Po referende za nezávislosť Bosny a Hercegoviny sa Juhoslávia 27. apríla 1992 de�nitívne roz-
padla na 5 nástupníckych krajín: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko, Slovinsko a Juho-
slovanská zväzová republika. Ani následná občianska vojna, ktorá na dlhé obdobie narušila vzájomné 
vzťahy neuzavrela všetky ohniská sporov. Záverom možno reprodukovať slová českého historika Mi-
lana Sovilja, ktorý stále nepovažuje región za pokojný a spory za urovnané: „Obávám se, žeby právě ne-
vyřešené otázky vnitřních poměrů v Bosně a Hercegovině mohlybýt ohniskem nových problémů. Mohloby 
to platit i pro mnohé stále nevyřeše né otázky ve vztazích mezi jednotlivými národy, které obývají části 
Černé Hory, západní a severní Makedonie, jižní části Srbska, včetně Kosova a Metochie. Poslední udá-
losti v Řecku z ledna 2019 – demonstrace částí řecké společnosti proti akceptování dohody mezi Řeckem 
a Makedonií o novému názvu makedonského státu, ukazují, že minulost je pořád silnějším argumentem 
než jakákoli společná budoucnost. I občasné zprávy o zatčených chorvatských rybářích slovinskou policií 
v Piranském zálivu potvrzují, že, byť jinak nežv jiných částech bývalé Jugoslávie, ani mezi Slovinskem 
a Chorvatskem, členy EU, není vše vyřešeno.“47
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Na Západ

Grécko v rokoch 1940 – 2008

„Poznáme ťa už dávno
ó, božsky novonadobudnutá,

po svetle vo tvoj ich očiach
a po lesku tvojho meča.

Zo svätých hrobov Grékov
tr iumfuje tvoja odvaha,

opäť ťa v í tame,
buď pozdravená, s loboda!“ 1

Óda na slobodu (gr. Ύμνος εις την Ελευθερίαν) – grécka národná hymna, od r. 1966 aj hymna Cypru

Grécko už svojou historickou úlohou, geogra� ckou polohou a strategickým významom muselo v ob-
dobí po Druhej svetovej vojne zaujať dôležité miesto. Napriek podpore Západu, ktorá do Grécka prú-
dila od začiatku 19. storočia, Bohužiaľ častokrát bez reálnej odozvy, sa Grécko zmietalo v politickom 
a sociálnom nepokoji. Jeho oscilácia na hranici bipolárneho sveta bola pre geopolitické status quo 
v  oblasti problémom, ktorý ešte znásobil kon� ikt o  Cyprus s  Tureckom. Hlavne krvavá občianska 
vojna (1946 – 1949) a  vojenské junty v  rokoch 1967 – 1974 nahlodali grécku stabilitu. Vytvorenie 
tzv. Tretej republiky (gr. Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία) v roku 1974 prinieslo silnú pro-európsku orientáciu 
a ustálenie nepokojných vôd Egejského mora...

Grécko v tieni Tretej ríŠe – trojitá okupácia
Grécko sa nachádzalo po vypuknutí druhej svetovej vojny ako väčšina balkánskych štátov v štádiu 
hľadania alternatív obrany a očakávania, ako sa bude vojnová situácia ďalej kryštalizovať. V samot-
nom Grécku bola spoločnosť značne polarizovaná a to medzi pravicových rojalistov či republikánov 
a komunistickú stranu. Režim generála Ioannisa Metaxasa (1871 – 1941), ktorý vládol v Grécku ako 
ministerský predseda v rokoch 1936 až 1941 bol svojimi prvkami čiastočne fašistickým diktátorským 
režimom, ktorý komunistická propaganda označovala „monarchofašizmom“, keďže v Grécku formál-
ne vládol kráľ – Juraj II. Je však dôležité zdôrazniť, že napriek viacerým prvkom – Metaxas sa nechal 
označovať ako „vodca“, v krajine uplatňoval metódy policajného štátu, vytvoril inštitúciu známu ako 
Národná mládežnícka organizácia- EON (gr. Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας), ktorá vo svojom znaku 
mala minójsku sekeru zvanú labrys, kráľovskú korunu a  vavrínovú ratolesť nápadne pripomínajú-
ci talianske fašistické symboly, nemožno jeho režim plne označiť fašistickým. Hlavne z dôvodov, že 
v Grécku neexistovala fašistická „štátostrana“, chýbalo rasistické zameranie i expanzívne ambície. Me-
taxas v zahraničnej politike presadzoval pro-britsky zameranú neutralitu, ktorú považoval za jediné 
možné východisko ako zabezpečiť svojej krajine bezpečnosť pred možným talianskym útokom. Situá-
cia sa však po talianskej okupácii Albánska (začala 7. apríla 1939) a útoku na Egypt v septembri roku 
1940 vyvinula tak, že sa vojenské operácie dostali do bezprostrednej blízkosti východného Stredomo-
ria. Benito Musollini chcel všemožne zabrániť, aby sa Grécko, ktoré spadalo pod jeho sféru vplyvu, 
dostalo do rúk Nemecka, či Veľkej Británie, preto sa do Albánska začali presúvať veľké vojenské sily, 
1	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=Tz71MHV_zP0>.
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ktoré zámerne vyvolávali grécko-albánske napätie v oblasti Tsamurie a podieľali sa na mnohých pro-
vokačných akciách. Mussolini sa pre útok na Grécko rozhodol zrejme aj z dôvodu akejsi žiarlivosti na 
výrazné vojenské úspechy Adolfa Hitlera, keďže talianske vojenské operácie neboli zďaleka tak úspeš-
né. Mussolini predpokladal, že Grécko nedokáže vzdorovať presile talianskej armády a stane sa jeho 
ľahkou korisťou, v ktorej každý uvidí triumf talianskej vojnovej mašinérie. Talianske provokácie sa vy-
stupňovali potopením gréckej vojnovej lode Elli talianskou ponorkou v prístave ostrova Tinos 15. au-
gusta 1940 počas tradičných gréckych cirkevných osláv. Potopenie Elli sprevádzali aj letecké útoky na 
grécke lode, ktoré prevážali pútnikov. Taliansko nikdy nepriznalo tento útok. Mussolini začal byť netr-
pezlivý a začal konať na vlastnú päsť, teda bez upovedomenia Adolfa Hitlera (ktorý s takouto alterna-
tívou vôbec nesúhlasil). Konečné zahájenie talianskeho útoku nadišlo 28. októbra 1940 niečo pred 
treťou hodinou ráno, kedy taliansky vyslanec Emanuele Grazzi predložil Metaxasovi ultimátum 
o „dočasnom“ umiestnení talianskych vojsk na gréckom území počas vojnového kon© iktu Talian-
ska s Veľkou Britániou. Metaxas zareagoval jednoznačným negatívnym postojom, ktorý odrážal 
verejnú mienku národa.

Obrázok 21. Jeden z najvýznamnejších gréckych politikov prvej polovice 20. storočia Ioannis Metaxas 
(Gr. Ιωάννης Μεταξάς; 1871[2] – 1941)2

Ako by sa dal interpretovať Metaxasov výrok: 
„Teraz vás nútim pozrieť sa dopredu a keďže človek nemôže žiť 
bez ideálov, jedinou vhodnou je pre nás myšlienka Helenizmu. 

Veľká myšlienka (Megali idea) sama o sebe nezlyhala, iba pokus 
o jej teritoriálnu implementáciu. Grécko-byzantská percepcia 

zlyhala, ale nie antická klasická forma Helenizmu“? 3

Počiatočná talianska ofenzíva začala 28. októbra roku 1940 (trvala do 13. novembra 1940). Ešte pred 
samotným vypršaním ultimáta zaútočilo z  Albánska na Grécko 8 talianskych divízií pod vedením 
generála Sebastiana Visconti-Prasca. Taliani dúfali v rýchly postup, čím by sa vyrovnali svojim nemec-
kým „rivalom“, avšak ťažký a zložitý terén horskej oblasti Epiru a taktiež nedostatok máp pre veliteľov 
hneď na začiatku spomalil. Vieru v rýchly a bezstarostný postup Talianov dokumentujú slová popu-
lárnej pochodovej piesne z jesene 1940: „Andremo nell’Egeo, Prenderemo pure il Pireo, E–se tutto va 
2	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Metaxas#/media/File:Ioannis_Metaxas_1937_(cropped)_2.jpg>.
3	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://metaxas-project.com/ioannis-metaxas-selected-quotes/>.
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bene–Prenderemo anche Atene!“, kde sa spievalo o obsadení Egejského mora, Pirea a nakoniec Atén. 
Nepriateľom Talianov bolo aj nepriaznivé jesenné počasie, ktoré sa počas zimy ešte výrazne zhoršilo 
a  znemožňovalo leteckú podporu operácií. Grécke jednotky sa pod vedením generála Alexandera 
Papagosa postavili na zúrivý odpor, na ktorý vyzýval v rádiu hneď niekoľko hodín po začiatku invázie 
Ioannis Metaxas: „Gréci! Nastal čas pre Grécko, aby bojovalo za svoju nezávislosť. Gréci, musíme potvr-
diť slávu svojich predkov a slobody, ktorej sa nám od nich dostalo. Bojujte za našu vlasť, pre svoje ženy 
a deti, za presväté tradície. Teraz nastal čas na boj!“ Napadnutie Grécka predstavovalo veľké riziko. 
Hlavne z dôvodu zložitého terénu, ktorým mal byť útok vedený a celkovej nepripravenosti armády. 
Pred rokom z príkazu generálneho štábu generál Alfredo Gazzoni vypracoval detailný plán útoku na 
Grécko a podľa jeho náčrtu by Taliani potrebovali minimálne 18 až 20 divízií a časový horizont sa mal 
pohybovať okolo 3 mesiacov. Mussolini predpokladal úspech s 9 divíziami a za 2 týždne. Talianska 
invázia sa začala o pol šiestej ráno 28. októbra 1940 postupom vojsk smerom k prístavu Igume-
nitsa, k správnemu stredisku Epiru mestu Janina a k významnému priesmyku Metsovo v pohorí 
Pindus. Front v dĺžke okolo 150 km sa kvôli zložitému terénu v podstate rozdelil na dve časti – na tzv. 
epirský a macedónsky. Niekoľko hodín po útoku zahájilo talianske letectvo bombardovanie niekto-
rých gréckych miest (napr. Salamina, Parta) a dopravných uzlov. 

Obrázok 22. Matka odprevádza gréckeho vojaka pri odchode na front.4

Postup sa veľmi rýchlo spomalil, keďže už po 6 míľach uviazli talianske oddiely v blate, ktoré spôsobil 
vytrvalý dážď. Rovnako však Taliani nečakali hrdinský grécky odpor, ktorý zjednotilcelý národ a na 
čas odsunul občianske problémy i nevôľu voči Metaxasovmu režimu. Začiatkom novembra sa talian-
ske jednotky postupne postúpili na hlavnú grécku obrannú líniu aj napriek tomu, že poveternostné 
podmienky znemožnili vylodenie na Korfu a taktiež výraznejšiu leteckú pomoc. Opakovanými po-
kusmi sa však Talianom nepodarilo grécke obranné postavenie prelomiť a utrpeli hanebnú porážku 
v bitke na línii Elaia–Kalamas (2. – 8. november), čo znamenalo koniec pre generála Sebastiana Vis-
conti-Prascu. Výraznejšiu hrozbu pre Grékov predstavovala 3. alpská divízia „Julia“ o sile 10 800 mu-
žov, ktorá smerovala cez Pindus k priesmyku Metsovo a v prípade úspechu by rozdelia grécku obrannú 
formáciu. V tzv. bitke o Pindus však Taliani utrpeli katastrofálnu porážku, keďže Gréci využili v plnej 
miere hornatý terén plný strží a roklín v ktorých talianske jednotky uviazli a Gréci ich rýchlym pohy-
bom cez kopce dokázali obkľúčiť. Divízia „Julia“ prišla o 5000 mužov. 

4	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Italian_War#/media/File.jpg>.
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Obrázok 23. Nemecké delostrelectvo útočiace na Metaxasovu líniu.5

 V čom bola Metaxasova línia iná v porovnaní s ostatnými opevneniami 
podobného typu vybudovanými v medzivojnovej Európe?

Grécke víťazstvo zo začiatku novembra prekvapilo celý svet a zrejme aj samotných Grékov. V podstate 
možno hovoriť, že sa jednalo o prvé víťazstvo Spojencov nad krajinami Osy. Spomínané víťazstvá spô-
sobili, že na celej frontovej línii prešli 14. novembra 1940 Gréci do mohutného protiútoku. Výsled-
kom nebolo len oslobodenie gréckeho územia, ale hlavne prenesenie bojových operácií na územie 
južného a juhovýchodného Albánska. Grécke jednotky vstúpili do mesta Korçe 22. 11. 1940 a po-
stupne obsadili i Sarandu, Gjirokastru a Pogradec pri Ochridskom jazere a taktiež sa výrazne pri-
blížili k mestu Brat a najdôležitejšiemu prístavu v regióne Vlore. Pokus o dobytie týchto dvoch stra-
tegicky významných miest a ako Gréci vraveli „zahnanie Talianov do mora“ sa však nepodaril. Fronto-
vá línia sa v januári 1941 stabilizovala a zostala viac menej nemenná až do apríla 1941, hoci na oboch 
stranách prebiehali pokusy o zvrat. V marci dorazil do Grécka prvý kontingent britských vojakov zo 
Severnej Afriky. Táto narýchlo zorganizovaná britská pomoc však v  konečnom dôsledku nemohla 
zvrátiť osud Grécka. Od 9. marca 1941 zahájili Taliani medzi riekami Devoli a Vijose jarnú operáciu 
„Primavera“, ktorú si vzal pod patronát samotný Mussolini, so zámerom dohliadnuť na rozmiestnenie 
všetkých 12 talianskych divízií. Čiastočným víťazstvom bol iba zisk mesta Himarë v južnom Albánsku, 
inak sa Talianom nepodarilo rozhodným spôsobom zasadiť Grékom jasný úder. Grécka armáda však 
už nebola schopná čeliť väčšej hrozbe v podobe útoku Wermachtu - 6. apríla 1941 sa začal nemec-
ký útok na tzv. Metaxasovu líniu6 na grécko-bulharskom pohraničí. Po krátkom priebehu bojov 
Grécko de� nitívne kapitulovalo 21. apríla 1941. Po dobytí pevninského územia Grécka nasledovalo 
za talianskej asistencie obsadenie gréckych ostrovov. Poslednou baštou nezávislosti sa stal strategicky 
významný ostrov Kréta, ktorý však nemecká armáda získala vzdušným výsadkom v máji 1941 (operá-
cia niesla označenie Unternehmen Merkur). Celé územie Grécka sa k 1. júnu roku 1941 dostalo pod 
okupačnú správu a tým nastalo obdobie tzv. „trojakej okupácie“. 

5	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Metaxas_Line#/media/File:Bundesarchiv_Bild_101I-163-0319-07A,	
_Griechenland,	_Artilleriestellung_auf_freiem_Feld.jpg>.

6	 Metaxasova	lína	(Gr. Γραμμή Μεταξά)	–	bola	sieťou	vojenských	opevnení	(komplex	pozostával	z 21	samostatných	fortifi	kačných	komplexov)	vybudova-
ných	počas	vlády	premiéra	Ioannisa	Metaxasasa.	Jej	úlohou	bolo	chrániť	Grécko	pred	útokom	zo	strany	Bulharska.	Je	často	krát	v literatúre	označovaná	
ako	„grécka	Maginotova	línia“,	kvôli	podobnosti	s francúzskym	opevnením	budovaným	v medzivojnovom	období.	Jej	výstavba	začala	v roku	1936	a ná-
klady	presiahli	100	000	000	drachiem.	Metaxasova	línia	bola	svedkom	počiatočného	nemeckého	útoku,	keď	sa	tu	v dňoch	6.	až	9.	apríla	1941	odohrala	
tzv.	bitka	na	Metaxasovej	línii	(nem.	Kampf	um	Metaxas-Linie).	Zachované	časti	línie	dodnes	slúžia	návštevníkom	ako	memento	druhej	svetovej	vojny.	

 V čom bola Metaxasova línia iná v porovnaní s ostatnými opevneniami  V čom bola Metaxasova línia iná v porovnaní s ostatnými opevneniami 
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Obrázok 24. Plačúca židovská žena počas deportácie z mesta Janina (25. marca 1944).7

Aký bol postoj gréckej verejnosti k deportáciám Židov? 
(pomôcka: MAZOWER, Mark. Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims 

and Jews, 1430 – 1950. New York : Alfred A. Knopf, 2005, s. 375 – 392.)

Adolf Hitler považoval obsadenie Grécka za prínosné hlavne z dôvodu odstránenia britského vply-
vu na Balkáne, takisto však bolo výhodou i rozšírenie pôsobnosti nemeckého letectva a loďstva nad 
oblasťou východného Stredomoria. Napriek tomu, že Nemecko zohralo pri dobytí Grécka kľúčovú 
úlohu, Hitler si ponechal iba niekoľko strategických oblastí – časť územia v severnej Trácii, stredné 
Macedónsko s prístavom Solún, oblasť Atén s dôležitým prístavom Pireus, väčšiu časť Kréty a ďal-
ších ostrovov, zvyšok územia bol rozdelený pod taliansku a  bulharskú správu, čím si vodca chcel 
zabezpečiť ich lojalitu a vďačnosť. Stabilitu mala zabezpečiť i kolaborantská vláda, ktorej prvým 
premiérom sa stal r. 1941 Gorgios Tsolakoglu. Neskôr sa vo funkcii vystriedali ešte Konstanti-
nos Logothetopulos a do októbra 1944 zastával funkciu Ioannis Rallis. Príznačným pre obdobie 
okupácie bola enormná nemecká ekonomická exploatácia gréckeho územia čo malo za následok 
hladomor a smrť 73 tisíc obyvateľov od augusta 1941 do apríla 1942 (celkovo sa však počet obetí 
hladomoru odhaduje na 250 tisíc). V týchto pre Grékov ťažkých časoch im svoju pomocnú ruku po-
núklo Turecko, ktoré sa od jari 1942 zapojilo do humanitárnych akcií a svojim zhovievavým postojom 
uľahčilo prechod gréckych utečencov do oblasti Stredného východu (prevažne do Sýrie). Teror na do-
mácom obyvateľstve sa postupne stupňoval a najvýraznejším exponentom sa stala židovská komunita 
v Solúne a Aténach.8

7	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Greece#/media/File:Bundesarchiv_Bil-
d_101I-179-1575	–	08,	_Ioannina,	_Deportation_von_Juden.jpg>.

8	 Thessaloniki	alebo	„Jeruzalem	Balkánu“,	ako	býva	Solún	označovaný,	mal	početnú	židovskú	komunitu,	ktorá	v r.	1940	predstavovala	56	000	členov.	
Spočiatku	boli	 protižidovské	 opatrenia	 presadzované	pozvoľna,	 no	 situácia	 sa	 začala	 vyhrocovať	 v  r.	1942,	 kedy	 tzv.	Sonderkommando Rosenberg, 
vytvorené	z nemeckých	vojakov	začalo	konfi	škáciu	židovských	cenností.	Priaznivejšia	situácia	bola	pre	židovských	obyvateľov	v  talianskej	okupačnej	
zóne	kam	mnohí	utiekli,	keďže	Mussolini	protižidovské	opatrenia	odmietal,	ba	dokonca	dochádzalo	k pomoci	Židom,	hlavne	tým	s talianskym	občian-
stvom.	Postupne	bola	väčšina	židovského	obyvateľstva	presunutá	do	ghetta	Baron	Hirsch	a od	6.	marca	1943	im	bolo	znemožnené	ho	opustiť.	15.	mar-
ca	1943	bolo	židovské	obyvateľstvo	zhromaždené	v ghette	odvedené	na	vlakovú	stanicu	a v rovnaký	deň	opustilo	Solún	2	600	osôb,	ktorých	cieľovou	
stanicou	bol	Osvienčim.	Celková	likvidácia	solúnskych	židov	netrvala	dlhé	obdobie	a nacistickej	garnitúre	sa	to	podarilo	za	necelých	6	týždňov.	Celkovo	
bolo	zo	Solúna	deportovaných	45	tisíc	osôb	a 85	%	bolo	ihneď	po	príchode	do	Osvienčimu	zavraždených.	Po	talianskej	kapitulácii	v r.	1943	sa	Adolf	Hit-
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Cesta k občianskej vojne – EDES vs. ELAS
Prvou lastovičkou reakcie voči okupantom bolo strhnutie nemeckej vlajky z Akropoly dvoma študentmi – 
Manolisom Glezosom a Apostolosom Santasom v noci z 30. na 31. mája 1941. Postupné živelné vytváranie 
partizánskych zoskupení sa premenilo na organizovanú formu odporu voči cudzej nadvláde. V septem-
bri 1941 sa zjednotením predvojnových politických zoskupení ľavého stredu a Komunistickej strany 
Grécka - KSG (gr. Kommounistikó Kómma Elládas) vytvoril ľavicový Národno-oslobodenecký front 
(gr. Ethniko Apele± herotiko Metopo, EAM). Sformovaná EAM sa stala vedúcou odbojovou silou počas 
obdobia okupácie, hoci hlavný predák KKE Nikos Zacharidias bol dlhodobo väznený a ihneď na začiat-
ku okupácie internovaný v tábore Dachau. I napriek faktu, že bol Zacharidias uväznený zostal hlavným 
ideológom KSG o čom svedčia aj slová otvoreného listu adresovaného gréckemu národu tesne po začiat-
ku talianskej okupácie: „Popri hlavnom fronte, každá skala, každý kopec, každé mesto či dom sa musí stať 
pevnosťou národnooslobodzovacieho boja... všetci robotníci sveta sú na našej strane.“ Tento list uzrel svetlo 
sveta kvôli tomu, že bol použiteľný pre ideológiu Metaxasovho režimu, ďalšie dva, kde už na základe línie 
Kominterny hlásal dištancovanie od odporu sa naverejnosť nedostali. Ľavicový blok však vstúpil do boja 
na čele s Georgiasom Siantosom, od decembra 1941 novým generálnym tajomníkom Ú V. V podobnom 
duchu ako vyznievalo posolstvo listu Zachariadisa, že treba zabudnúť na stranícke spory a bojovať proti 
spoločnému nepriateľovi gréckeho národa sa niesol aj nový program EAM, ktorý vyzýval k spoločnému 
boju všetkých antifašistických zložiek gréckej spoločnosti voči okupantom a kolaborantom. 

Obrázok 25. Nemeckí vojaci vztyčujúci zástavu nad Akropolou.9

ler	rozhodol	skoncovať	i so	židovským	obyvateľstvom	v kedysi	talianskej	okupačnej	zóne.	Na	eliminácii	aténskych	Židov	sa	mal	okrem	Jürgena	Stroopa	
podieľať	i Dieter	Wisliceny,	známy	aj	zo	svojho	pôsobenia	na	Slovensku	(jeho	osudy	mapuje	kniha	Kataríny	Hradskej:	Prípad Dieter Wisliceny: Nacistickí 
poradcovia a židovská otázka na Slovensku,	Bratislava,	1999).	Jeho	rozkazom	sa	odmietol	podriadiť	hlavný	predstaviteľ	židovskej	komunity	vrchný	rabín	
Elias	Berzilai,	ktorý	všetku	dokumentáciu	obce	zámerne	zničil	a pripojil	sa	k Frontu národného oslobodenia	(EAM)	–	jeho	príklad	nasledovalo	i ďalších	
650	Židov.	Keďže	neexistovala	potrebná	dokumentácia	zo	7	až	8	tisíc	Židov	žijúcich	v Aténach	sa	nahlásila	len	necelá	štvrtina,	tento	neúspech	stál	hlavu	
Stroopa	i Wislicenyho.	Pred	cestou	do	Osvienčimu	boli	aténski	židia	umiestnení	v tábore	Chaidary	(okolo	1700)	a tí	ktorí	prežili	príkoria	tábora	boli	
postupne	v dvoch	etapách	odvezení	do	najznámejšieho	tábora	smrti.	

9	 [cit.	04082020].	 [online]	Dostupné	na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Axis_occupation_of_Greece#/media/File:Bundesarchiv_Bild_101I-
164-0389-23A,	_Athen,	_Hissen_der_Hakenkreuzfl	agge.jpg>.
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Vzostupu moci komunistov napomohlo i mocenské vákuum, ktoré v spoločnosti nastalo, keďže Me-
taxasov diktátorský režim sa v  očiach verejnosti po svojom � asku zdiskreditoval. Kráľ Juraj II. bol 
považovaný za spolutvorcu diktatúry a jeho osud bol po vojne mimoriadne neistý. Tradičné politické 
strany boli zdecimované Metaxasovým režimom a ich predstavitelia odmietali spojenie s komunis-
tami ba dokonca ozbrojený boj. Grécke sily mali byť ušetrené na rozhodujúcu konečnú fázu vojny. 
Samotné komunistické hnutie by bez armády nemalo veľkú šancu na úspech a tak sa 16. febru-
ára 1942 sformovala Grécka ľudovo-oslobodenecká armáda ELAS (Gr. Ethnikós Laïkós Apele± he-
rotikós Stratós), neskôr sa k nej pridružilo Grécke ľudovo-oslobodenecké námorníctvo ELAN. To, 
že sa počas okupácie stala najsilnejšou odbojovou vojenskou zložkou svedčí aj fakt, že do r. 1944 dis-
ponovala 10 divíziami (1. ® esália, 2. Atika, 3. Peloponéz, 8. Epirus, 6., 9., 10. a 11 Macedónska, 13. 
Rumélia a 16. ® esália). Okrem spomínanej organizácie EAM sa od jesene roku 1941 začali vytvárať 
i pravicovo zamerané odbojové organizácie. Najdôležitejšou z nich bola EDES – Národná republi-
kánska grécka liga (gr. Ethnikos Dimokratikos Ellinikos Syndesmos). Z vojenského hľadiska bol jej 
hlavným veliteľom plukovník Napoleon Zervas (1891 – 1957). Vojenské krídlo vystupovalo ako 
EOEA – Národné skupiny gréckych partizánov (gr. Ethnikes Omades Ellinon Antarton). EDES stá-
lo na piatich princípoch – ustanoviť v Grécku republikánsku ústavu, všetkými možnými spôsobmi od-
kryť zradu kráľa Juraja II. a jeho spolupracovníkov, ktorí sa podieľali na diktatúre „4. augusta“. Rovna-
ko ich kruto potrestať a skon� škovať majetok, dekriminalizovať a očistiť štátny aparát vrátane vojska, 
polície, súdnictva, úradníctva od ľudí ktorí neprejavili dostatok národno-republikánsko-sociálneho 
ducha. Republikánsko-socialistické Grécko zabezpečí občanom sociálnu spravodlivosť, odstráni ne-
spravodlivosť a občiansku nerovnosť, po splnení požiadaviek odovzdá Liga moc zvoleným predstavi-
teľom gréckeho ľudu. Svoju hlavnú operačnú základňu mala EDES v hornatej oblasti severozápadného 
Grécka – v Epire. Treťou v poradí bola organizácia Národné a  sociálne oslobodenie EKKA (gr. 
Ethniki kai Koinoniki Apele± herosis) na čele s plukovníkom Dimitriom Psarrosom a politikom 
Georgiom Kartalisom. 

Obrázok 26. Líder EDES Napoleon Zervas10

Porovnaj ideológiu N. Zervasa a EDES s D. Mihailovićom a četnickým hnutím v Juhoslávii.

10	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Zervas#/media/File:Napoleon_Zervas.png>.
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Postupné úspechy oslobodeneckého boja sa prejavili vo vytvorení relatívne samostatného oslobo-
deného pásma od horských oblastí západného Macedónska až na Peloponéz, išlo o  tzv. Slobodné 
Grécko. Ani najsilnejšia odbojová organizácia nebola úplne jednotná a vo vnútri EAM prebiehal po-
litický boj o smerovanie oslobodenej časti Grécka, na jednej strane bola o� ciálna línia umierneného 
Siantosovho straníckeho velenia a na strane druhej radikalizmus spájaný hlavne s charizmatickým 
„kapetaniosom“ generálneho štábu ELAS Arisom Velouchiotisom, ktorý však postupne strácal vplyv 
na politické rozhodovanie. Spočiatku nebol Winston Churchill veľmi naklonený spolupráci s EAM 
a spoliehal sa na exilovú vládu a kráľa Juraja II., no vývoj udalostí nahrával práve najsilnejšej ľavicovo 
zameranej organizácii. Najvýznamnejšou spoločnou akciou ELAS, EDES a britských diverzných 
skupín pod patronátom SOE (Special operation executive, známych aj ako Baker Street Irregulars) 
bola operácia s názvom Operation Harling, počas ktorej bol zničený železničný viadukt cez rieku 
Gorgopotamos neďaleko Lamie v noci z 25. na 26. novembra 1942. V dôsledku zničeného viaduktu 
bola zastavená prevádzka trate Belehrad-Atény dôležitá pre zásobovanie Rommelovej armády v Af-
rike. Dňa 5. júla 1943 bola medzi vedením ELAS a britskou vojenskou misiou (za spoluúčasti EDES 
a EKKA) podpísaná tzv. vojenská dohoda, čím Briti o� ciálne uznali partizánske vojsko za spojenca. 

Obrázok 27. Bojovníci ELAS v horskom teréne Grécka.11

Výraznú zmenu dovtedajšieho rozloženia síl a  impulzom pre zintenzívnenie odboja priniesol 
3. september 1943, kedy kapitulovalo Taliansko. V tomto období došlo k zostreniu rozporov medzi 
EAM a jej odporcami v exile i samotnom Grécku. Vedenie EAM/ELAS sa rozhodlo pozmeniť umier-
nený kurz a okrem boja voči okupantom a kolaborantom zahájili boj proti pravicovým skupinám, kto-
ré združovala EDES. Konfrontácia v rámci odboja mimoriadne vyhovovala práve najväčšiemu nepria-
teľovi gréckeho národa – nemeckým okupantom. Na ich podporu zriadil premiér Ioannis Rallis na jar 
roku 1943 kolaborantské poriadkové oddiely nazývané Bezpečnostné oddiely TA (gr. Tagmata asfalias
– v polovici roku 1944 možno ich počet odhadovať na 15000 mužov), ktoré boli miestnym obyvateľ-
stvom nenávidené kvôli ich nekontrolovanému drancovaniu. Na konci vojny sa názov jednotiek stal 
synonymom krutosti a násilia. Udalosti od októbra 1943 do februára 1944 sú často označované ako 
„prvé kolo“ občianskej vojny, uzavrela ho až spoločná dohoda medzi EAM a EDES sprostredkova-
ná Britmi 29. 2. 1944 (tzv. „Dohoda z Plaky“). Pohnútky oboch strán boli rozličné - EDES pristúpila 
na dohodu zo strachu pred vlastným zničením a EAM chcela ukázať ochotu vytvoriť jednotný národný 
11	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/%CE%91	%CE%BD%CF%84	%CE%AC%CF

%81	%CF%84	%CE%B5	%CF%82_%CF%84	%CE%BF%CF%85_%CE%95	%CE%91	%CE%9C-%CE%95	%CE%9B%CE%91	%CE%A3.jpg>.
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antifašistický front. Vyhrotenej situácii napomáhala i zámerná nemecká propaganda. Jednotky ELAS 
obviňovali EDES zo spolupráce a kontaktov s nacistami, čo sa v záverečných fázach vojny ukázalo ako 
pravda. Je však nutné zdôrazniť, že určujúcou silou v odboji naďalej zostávala EAM, ktorá kontrovala 
väčšinu horských oblastí Grécka a v apríli 1944 vytvorila dočasnú vládu Politický výbor národného 
oslobodenia (PEEA, resp. neskôr označovaná ako „horská vláda“). V tomto zoskupení si komunisti 
ponechali len jedno miesto a to zastával generálny tajomník ÚV KS Grécka Georgios Siantos, ktorý 
bol tajomníkom pre „vnútro“, no vo svojich rukách držal najväčšiu moc. Vyhliadky prozápadných 
odbojových organizácií EDES a EKKA boli minimálne, no i napriek tomu sa však mohli spoľahnúť na 
britskú podporu – od leta 1944 pripravoval Churchillov kabinet vojenský zákrok v Grécku v prospech 
nekomunistických síl.

V máji 1944 sa v libanonskom Bejrúte zišli predstavitelia celého gréckeho politického spektra a exi-
lovej vlády, aby vytvorili vládu národnej jednoty, kde by boli zastúpené všetky organizácie – na čele 
vlády mal stáť Georgios Papandreu. Delegáti EAM, PPEA a KSG sa rozhodli záverečný dokument 
konferencie, tzv. Libanonskú či Bejrútsku dohodu, podpísať. Jej základnými postulátmi bolo vy-
tvorenie národnej odpolitizovanej armády a integrácia partizánskych oddielov do nej na zákla-
de hesla „jedna vlasť – jedna vláda – jedna armáda“. Vedenie KSG šak takúto podobu odmietlo 
prijať a delegácia prerušila jednania a vrátila sa do vlasti. Po stroskotaných rokovania znovu došlo 
k vyhroteniu napätia medzi jednotkami ELAS a EDES, či pomeru EAM/PEEA/KS Grécka a exilovej 
vlády. Usporiadanie pomerov a návrat k umiernenému kurzu politiky EAM/PEEA/KS Grécka nasta-
lo na základe sovietskej vojenskej misie z 29. júla 1944, išlo hlavne o globálnejšie rozhodnutie ZSSR 
nevyhrocovať vzťahy s Veľkou Britániou. Komunisti delegovali svojich zástupcov do „vlády národ-
nej jednoty“ (5 ministrov z 15), no dôležitejším bol pre nich fakt, že na konci leta 1944 mala ELAS 
vo svojich rukách 2/3 Grécka a tešila sa sympatiám obyvateľstva. Komunistické vedenie pokračovalo 
v tomto blahosklonnom postupe i naďalej, keď sa koncom septembra 1944 jednalo v talianskej Caserte 
o postupe a koordinácii pri oslobodzovaní Grécka. Premiér Churchill si svoju pozíciu v Grécku chcel 
o�ciálne poistiť aj vo vzťahu k ZSSR a tak došlo k utvoreniu tzv. percentovej dohody12 so Stalinom. 
Svojim spôsobom si takto zaistil prioritný vplyv v Grécku výmenou za priznanie sovietskeho vplyvu 
v Rumunsku. 

Rozhodujúce chvíle pre ďalší vývoj v Grécku priniesol postupný odsun nemeckých vojsk z územia tak 
dlho sužovaného okupačnou správou. Hitler vydal príkaz na odchod vojsk z Grécka už v noci na 
26. augusta 1944 – vzdušná evakuácia Kréty bola zahájená 12. septembra, no transporty prebiehali 
nespoľahlivo, keďže boli napádané spojeneckými lietadlami. Nasledoval odsun z Iónskych ostrovov, 
21. 9. z Peloponézu, 3. 10. z Atén a následne 12. 10. z Pirea a do konca mesiaca i zo Solúnu. Nemecké 
hlásenie adresované vrchnému veleniu wehrmachtu informovalo, že v deň odchodu zaplavili ulice 
Atén americké, britské a grécke vlajky a z kostolných veží bolo počuť zvony. Na poludnie sa konala na 
námestí Omonia prehliadka jednotiek ELAS v britských uniformách, všetko akoby predznamenávalo 
upokojenie situácie a koniec bojov, no opak bol pravdou. Už pred odsunom nemeckých jednotiek do-
chádzalo k stretom medzi pravicou a silami EA M. Od 13. októbras sa na aténskom letisku začali obja-
vovať britskí parašutisti a 18. 10. sa vrátila grécka exilová vláda za podpory 30-tisícovej britskej armá-
dy, na čele ktorej stál generál Ronald MacKenzie Scobie. Grécko však ani napriek krehkému fungova-
niu vlády a spočiatku politicky akceptovanému premiérovi Papandreouovi nedokázalo odvrátiť krízu. 
Tá sa spustila ako lavína 2. decembra 1944, kedy premiér nariadil demobilizáciu partizánskych 
12	 V máji	1944	navrhol	britský	minister	zahraničia	Anthony	Eden	sovietskemu	veľvyslancovi	v Londýne	Fedorovi	Gusevovi	riešenie,	podľa	ktorej	by	mali	byť	

záležitosti	Rumunska	v sovietskom	záujme,	a Grécka	v britskom.	Edenov	návrh	dal	do	pohybu	celý	reťazec	rokovaní,	ktoré	nakoniec	viedli	k rozdeleniu	
polostrova	na	záujmové	sféry	a k tzv.	„percentuálnej“	dohode	podpísanej	medzi	9.	a 17.	októbrom	1944.	Za	rozhodujúci	vplyv	Grécku	prenechal	Chur-
chill	úplnú	kontrolu	Stalinovi	Bulharsko	a Rumunsko.	Podľa	Churchilla	sa	dohoda	zrodila	nasledovne:	„napísal som na kus papiera: Rumunsko (Rusko 
90 %, ostatné 10 %), Grécko / Veľká Británia (po dohode s USA) 90 %, Rusko 10 % /, Juhoslávia 50: 50 %, Maďarsko 50: 50 %, Bulharsko (Rusko 75 %, os-
tatné 25 %). Prisunul som ho cez stôl Stalinovi...“	Táto	dohoda	však	býva	preceňovaná	či	neadekvátne	hodnotená	ako	začiatok	rozdelenia	Balkánu	a jeho	
sovietizácie.	Sféry	vplyvu	navrhované	britským	premiérom	a akceptované	sovietskym	vodcom	boli	viac	chápané	ako	bezpečnostné	zóny	(podobne	ako	
na	jaltskej	konferencii).	Churchill	touto	dohodou	nedal	Stalinovi	voľnú	ruku	k sovietizácii	Balkánu	a Stalin	v tejto	dobe	nič	také	nemal	v úmysle.	Význam	
dohody	zoslabol	po	sovietskej	okupácii	balkánskych	satelitov	Osi,	čo	však	na	druhej	strane	neznamenalo	úplný	zánik	záväzkov,	ktoré	z nej	vyplývali.	
Stalin	dôsledne	ponechával	gréckych	komunistov	ich	osudu	v dobe	občianskej	vojny,	na	druhej	strane	Churchill	výslovne	a s odkazom	na	spomínanú	
dohodu	odmietol	na	začiatku	roku	1945	podporiť	rumunskú	monarchiu	proti	sovietsko-komunistickému	nátlaku.	Dohoda	stratila	definitívne	zmysel	za	
situácie,	kedy	o osude	príslušnej	krajiny	začal	prevažne	rozhodovať	sovietsky	vplyv	a miestni	komunisti.	
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skupín a tak došlo k vystúpeniu členov EAM z vládnej koalície. Boje sa 3. 12. preniesli z horských 
oblastí do Atén a nastalo tzv. „druhé kolo“ občianskej vojny známe ako „decembrové udalosti“ 
alebo grécky Dekemvriana. V tejto fáze už ale proti sebe nestáli jednotlivé odbojové frakcie, ale ľavi-
cová guerilla a pravidelná armáda. 

Obrázok 28. Tank Sherman a jednotky z 5. „škótskeho“ výsadkového práporu, 
2. výsadkovej brigády bojujúce v Aténach proti jednotkám ELAS13

Útoky ELAS smerovali na pro-monarchistické vojenské a policajné jednotky i na oddiely britskej ar-
mády. V januári 1945 z funkcie premiéra odstúpil Papandreou a nahradil ho presvedčený komunista 
generál Nikolaos Plastiras známy z Grécko-tureckej vojny v r. 1919 – 1922. Jeho vymenovanie bolo 
v rozpore s predstavami komunistov o osude budúcnosti Grécka, keďže navzdory svojmu republika-
nizmu sa postavil na stranu Britov a tým vyjadril svoj postoj k obnoveniu monarchie, o čo sa Londýn 
práve snažil. Situácia sa dočasne upokojila po 12. februári 1945, kedy bolo vo Varkize podpísané 
prímerie medzi Gréckym velením a EAM/ELAS. Komunistickým predstaviteľom bol daný prísľub 
o usporiadaní referenda o budúcej forme štátneho zriadenia, slobodným voľbám, amnestii politických 
väzňov a k potrestaniu kolaborantov. Vláda však podmienky nehodlala dodržať, keďže osud Grécka bol 
daný medzinárodnou konšteláciou síl. V krajine nastal teror a anarchia – koncom r. 1945 dosiahol po-
čet väznených príslušníkov ľavice 50 tisíc. V predvečer parlamentných volieb 30. marca 1946 došlo 
k ozbrojenému prepadu policajnej stanice v Litochore, počas ktorého bolo zabitých 8 príslušníkov 
bezpečnostných zložiek. Ľavica prezentovaná predovšetkým KSG vedená navrátivším sa Niko-
som Zacharidiasom sa rozhodla voľby bojkotovať. Litochorský útok sa stal zámienkou rozpútania 
„tretieho kola“ občianskej vojny – najdlhšieho a pre grécky ľud najzničujúcejšieho. Samotné voľby 
boli zmanipulované a prebiehali v ovzduší všeobecného teroru. Od konca roku 1946 začali komunisti 
z bývalých partizánov budovať Demokratickú grécku armádu (gr. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας), 
ktorá kontrolovala rozsiahle územia od albánskych hraníc po Olymp. Vládnuci režim zorganizoval 

13	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Dekemvriana#/media/File:5th_Scottish_Parachute_Battalion_
Athens_1944.jpg>.
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v podmienkach teroru 1. septembra 1946 hlasovanie o budúcom gréckom štátnom zriadení, v ktorom 
sa 2/3 oprávnených voličov vyslovili za monarchiu. Na základe referenda sa z exilu vrátil Juraj II. (po 
jeho smrti v r. 1947 ho nahradil brat Pavol). Veľká Británia už nebola schopná grécky anti-komunis-
tický režim podporovať a tak túto rolu prevzali USA. Dňa 7. marca 1947 informoval prezident USA 
Harry S. Truman členov svojej vlády o svojom rozhodnutí udeliť pomoc Grécku a Turecku. V ro-
koch 1947 až 1966 predstavovala americká ekonomická pomoc 1, 895 milióna dolárov a vojenská 
1, 854 dolárov. V  rokoch 1966 až 1967 putovalo Grécku vo vojenskej pomoci 65 miliónov dolárov 
a rovnaká suma i ďalší rok. V lete roku 1948 uskutočnila takmer 200-tisícová vládna armáda prvú veľ-
kú ofenzívu (menej úspešná bola predtým ofenzíva na jar r. 1947). Partizáni postupne strácali všetky 
územia a oslabilo ich aj príklon k Stalinovi v jeho spore s Titom (Juhoslávia nemala viac záujem na ich 
podpore). V januári 1949 bol velenia Demokratickej armády Grécka (DSE) zbavený generál Markos 
Vafeiadis a ním preferovaný gerilový spôsob bol nahradený taktikou boja regulárnych armád čo spô-
sobilo, že DSE nebolo ďalej schopné vzdorovať vládnym silám. V auguste 1949 bola DSE obkľúčená 
v pohorí Gramos. Posledná akcia, majúca za cieľ vyviazanie sa z obkľúčenia, sa udiala v masíve Vici. 
Zvyšky vojsk, ktoré sa prebili z obkľúčenia, prešli na severe do Albánska alebo do Juhoslávie. Občian-
ska vojna tak bola prakticky ukončená. Miestne drobné šarvátky či „čistiace“ akcie trvali ešte nie-
koľko mesiacov, posledné boje sa udiali na Chalkidiki v januári 1950. Občianska vojna spôsobila 
nové masové migrácie. Desiatky tisíc sympatizantov KKE odišli do exilu (aj do Československa).14 Po-
čet obetí oboch táborov na bojovom poli presiahol 50 000, zatiaľ čo celkový počet obetí tzv. „vedľajších 
efektov“ (popravy, politické vraždy, úmrtie v dôsledku mučenia atď.) sa blíži k 150 000 (časť zdrojov 
udáva až vyše 200 000). Celkový počet utečencov presiahol 150 000 (dočasne po dobu kon�iktu bolo 
mimo svojich domovov až jeden milión občanov). Táto vojna hlboko rozdelila spoločnosť a pozname-
nala nenávratne každé mesto a každú grécku obec. 

Začleňovanie Grécka do Západného bloku a otázka Cypru
Režim, ktorý vzišiel z krvavých udalostí občianskej vojny bol pravicovou variantnou autoritatívneho 
zriadenia, preto nedošlo k prevzatiu moci predstaviteľmi krajnej pravice de iure. Po voľbách, ktoré sa 
uskutočnili v marci 1950, získali väčšinu strany politického stredu, ktoré predložili program národné-
ho zmierenia. Voľby v roku 1951 ovládla strana Gréckeho zjednotenia (gr. Ἑλληνικὸς Συναγερμός) 
na čele s Alexandrosom Papagosom. Od januára začala platiť nová ústava, ktorá obsahovala usta-
novenie o rovnosti, rovnoprávnosti a ľudských a politických právach občanov, ženy získali voleb-
né právo. Vo februári 1952 bolo Grécko prijaté do NATO a o 2 mesiace sa stalo na dvojročné ob-
dobie členom rady bezpečnosti OSN. V októbri 1953 došlo k podpisu dohody o zriadení amerických 
vojenských základní na gréckom území, ktorá bola neskôr doplnená zmluvami, ktoré poskytli USA 
právo exteritoriality pre personál týchto základní a následne možnosť umiestniť na gréckom území 
jadrové zbrane. V tomto období došlo k zlepšeniu vzťahov s Talianskom, Juhosláviou a Tureckom, 
napätý pomer s Albánskom a Bulharskom pretrvával. Obdobie rokov 1952 až 1963 bolo obdobím po-
litickej stability, hoci režim predstavoval krajnú pravicu stojacu na troch inštitúciách a to štát, nábo-
ženstvo a rodina, rovnako i na 3 hodnotách – kľud, poriadok a bezpečnosť. Na všetko mala dohlia-
dať Národná spravodajská služba (gr. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΥΠ), ktorá bola založená 
v roku 1953. Hospodárska modernizácia Grécka bola závislá na obnove vojnou zničenej ekonomiky, 
ozdravenie začala drastickou menovou reformou v roku 1953. Grécko bolo postupne schopné dopes-
tovať dostatok pšenice, aby pokrylo domácu spotrebu (1957), bol vybudovaný národný elektrický sys-
tém (1955) a postupne bola kompletne obnovená aj vojnou poškodená cestná infraštruktúra. Napriek 
faktu, že v roku 1956 dosiahli mzdy robotníkov predvojnovú úroveň, 250 tisíc Grékov v 50. rokoch 
emigrovalo. 

14	 Československo	sa	začiatkom	50.	rokov	stalo	domovom	asi	dvanásťtisícovej	gréckej	komunity,	čím	sa	zaradilo	medzi	hostiteľskými	krajinami	vedľa	So-
vietskeho	zväzu	na	druhé	miesto.	V dôsledku	uplatňovanej	straníckej	doktríny	si	grécka	komunita	v Československu	dlhé	obdobie	zachovávala	odstup	
od	väčšinovej	spoločnosti	a organizovane	pestovala	svoju	identitu,	ktorá	prirodzene	obsahovala	aj	túžbu	po	návrate	do	Grécka.	Návrat	do	vlasti	sa	ale	
väčšine	gréckych	emigrantov	podarilo	realizovať	až	v polovici	70.	rokov,	keď	v Grécku	padla	plukovnícka	junta.	Navrátilci	boli	časťou	gréckej	spoločnosti	
vnímaní	ako	cudzí	element,	mali	nálepku	vlastizradcov.	Sklamanie	z gréckej	reality	viedlo	u časti	emigrantov	k reemigrácii	alebo	opätovnému	návratu	
do	Československa.	
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Obrázok 29. Grécko-cyperský „Etnarcha“ Makarios III.15

Turecký humoristický magazín Akbaba zverejnil v roku 1964 kresbu 
na ktorej Makarios kladie veniec pred sochou M. Kemala so slovami: 

„Odpočívaj v pokoji môj Paša... ak by si žil nikdy by sa mi nepodarilo 
urobiť takýto zmätok.“ Čo týmto výrokom mysleli autori?16

Problémom, ktorý bol pre grécku spoločnosť do značnej miery kľúčový, bola snaha o vyriešenie cyper-
skej otázky. Cyprus bol od 70. rokov 19. storočia britskou kolóniou a zohrával dôležitú rolu v britských 
plánoch. Drvivá väčšina Grékov, ktorí tvorili 80 % cyperskej populácie, sa v plebiscite organizovanom 
pravoslávnou cirkvou vyslovili za pripojenie (Enosis, gr. Ένωσις) a zbavenie Cypru britskej nadvlády 
(96 % voličov).17 Najvýraznejšou osobnosťou cyperských Grékov a propagátorom Enosis sa stal no-
vozvolený arcibiskup cyperskej ortodoxnej cirkvi Makarios III., vlastným menom Michail Mouskos 
(1913 – 1977). Spomínaný hodnostár, výrazne ovplyvnený povojnovým antikolonialistickým hnutím, 
začal radikálnym spôsobom presadzovať odchod Britov z Cypru a koncepciu pripojenia ostrova ku Gréc-
ku. Dožadoval sa pritom pomoci materskej krajiny. Na rozdiel od gréckej verejnosti, ktorá ideu Enosis 
prijala s nadšením, aténske vlády na začiatku päťdesiatych rokov - bez ohľadu na centristickú či pravico-
vú orientáciu - zaujali k Makariovým výzvam spočiatku rezervované postoje. Kon� ikt so spojeneckou 
Veľkou Britániou v dobe vyhrotenej studenej vojny Západu so sovietskym blokom sa im javil z hľadiska 
gréckych záujmov ako neprijateľný, rovnako tak ako eventualita narušenia priateľských zväzkov s Anka-
rou vzhľadom na prítomnosť početnej tureckej menšiny na Cypre (zmenu nepriniesli ani rokovania mi-
nistra zahraničných vecí Sofoklisa Venizela s Makariom v roku 1952, či premiéra Alexandrosa Papagosa 
15	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Makarios_III#/media/File:Makarios_III_and_Robert_F._Wagner_

NYWTS_cropped.jpg>.
16	 Rebecca	Bryant	&	Mete	Hatay:	„Turkish	Perceptions	of	Cyprus	1948	to	the	Present“,	Peace	Research	Institute	Oslo	(PRIO),	PRIO	Report	1/2015.	
17	 Enosis	možno	považovať	 za	hnutie	 (ideológiu)	Grékov	 žijúcich	mimo	gréckeho	územia.	Títo	príslušníci	gréckeho	národa	požadujú	 začlenenie	nimi	

obývaných	území	do	gréckeho	štátu.	Enosis	je	úzko	spojená	s tzv.	„Veľkou	myšlienkou“	(gr.	Μεγάλη Ιδέα),	ktorá	dominovala	gréckej	politike	od	30tych	
rokov	19.	storočia.	Cyperská	otázka	je	zrejme	najvýznamnejšou	ukážkou	snahy	o Enosis,	i keď	nie	je	v gréckom	prostredí	jedinou	(Kréta,	Iónske	ostrovy,	
oblasť	Epiru	či	Macedónska).	Jedným	z pilierov	Enosis	bola	aj	grécka	ortodoxná	cirkev.	Výsledkom	bolo	takmer	úplne	„splynutie“	viery	s gréckou	národ-
nou	identitou.	Hoci	bolo	toto	„splynutie“	kritizované	v cyperskom	prípade	odporcami	Enosis,	profesor	F.	Crouzet	reagoval	slovami:	„ak niekto prijme 
„francúzsku“ myšlienku národa ako dobrovoľného spoločenstva, alebo „nemeckú“ myšlienku Volku-u ako vrodenú, je nutné uznať, že grécki Cyperčania 
sú Grékmi. /.../ Posledné analýzy ukazujú, že kľúčovým faktom je vôľa Cyperčanov stať sa súčasťou gréckeho národa“.
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s Anthony Edenom v r. 1953). V auguste 1954 sa Papagos obrátil na OSN so žiadosťou o zaradenie cyper-
skej otázky na program nadchádzajúceho 8. valného zhromaždenia OSN. Pokus o internacionalizáciu 
cyperského problému cestou jeho prerokovania v OSN stroskotal, pretože všetky spojenecké štáty Se-
veroatlantickej aliancie s výnimkou Islandu vrátane jej hlavného piliera (USA) sa postavili na stranu 
Veľkej Británie. K radikalizácii cyperskej otázky prispeli udalosti na samotnom ostrove, keď na jar 
r. 1955 zahájila svoju činnosť Národná organizácia cyperských bojovníkov (gr. Εθνική Οργάνωσις 
Κυπρίων Αγωνιστών, EOKA) pod vedením Georgia Grivasa. Turecko reagovalo na Enosis vlast-
nou ideou a to Taksim (rozdelenie). S konceptom rozdelenia prišiel turecko-cyperský politik Fazıl 
Küçük. Turci reagovali založením tajného združenia VOLKAN. Tento spolok bol následne pretvo-
rený na Tureckú obrannú organizáciu (Tur. Türk Mukavemet Teşkilatı). V roku 1959 prerástlo etnické 
napätie na ostrove do vzájomných zrážok. Zurišsko-londýnske dohody z februára 1959 vytvorili právny 
základ pre vyhlásenie nového štátu - Cyperskej republiky - v nasledujúcom roku 1960. Ich podpisom 
Grécko o� ciálne rezignovalo na úsilie o Enosis, Turecko sa zaviazalo upustiť od Taksimu a Veľká Británia 
sa zriekla svojho doterajšieho vlastníctva nad Cyprom. Podľa ústavy malo mať 18 % cyperských Turkov 
tretinový podiel v štátnych orgánoch, armáde a parlamente. V roku 1963 Makarios navrhol parlamentu 
13 ústavných dodatkov, ktoré ak by boli prijaté, výrazne obmedzili podiel Turkov na samospráve a zbavi-
li ich práva veta v snemovni. Na podobné snahy reagovala turecká komunita veľmi citlivo a v moderných 
dejinách Cypru nastala jeho najnásilnejšia etapa. V marci 1964 vyslalo OSN mierové jednotky Mierové 
sily na Cyprus (ã e United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, UNFICYP) v počte asi 6 tisíc mu-
žov aby udržali mier a určili „zelenú líniu“ (Green line, resp. Bu® er Zone – BZ), ktorá mala oddeliť 
obe komunity. Pôvodný predpoklad, že jednotky zostanú na ostrove niekoľko mesiacov sa nenaplnil 
a  sú tam dodnes (na Cypre sa nachádza 241 profesionálnych vojakov OS SR).18 V  roku 1955 zomrel 
A. Papagos a novým premiérom sa stal Konstantinos Karamanlis (1907 – 1998), ktorý stál na čele no-
vozaloženého Národného radikálneho zväzu (gr. Ἐθνικὴ Ῥιζοσπαστικὴ Ἕνωσις). Industrializácia a rých-
lejší rozvoj ekonomiky zabezpečili Grécku ročný prírastok HDP v  r. 1956 – 1957 o  6, 6 %, ktorý bol 
výnimočný i v rámci OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Karamanlisov režim 
a jeho čiastočná politická a hospodárska stabilita sa začala postupne otriasať a nepomohli ani procesy s 
„protištátnymi živlami“, represie a volebné machinácie. V júni 1963 Karamanlis odstúpil a novým pre-
miérom sa stal Georgios Papandreou, ktorý najprv viedol menšinovú vládu a vo februári 1964 vyhral 
voľby. Papandreou presadzoval uvoľnenie systému riadenej demokracie, prepustil časť politických väz-
ňov, rozpustil niektoré ultrapravicové organizácie a venoval sa i rozvoju kultúry a vzdelanosti. 

Obrázok 30. Socha „Slobody“ oslavujúca cyperskú nezávislosť (Nikózia).19

18	 Aktuálne	pôsobí	na	veliteľstve	UNFICYP	v Nikózii	51	príslušníkov	OS	SR	(štáb,	ženijná	čaty	a UN	FMPU)	a v Sektore	4	vo	Famaguste	pôsobí	190	prísluš-
níkov	OS	SR.	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.mod.gov.sk/misia-unfi	cyp-cyprus/>.

19	 [cit.	04082020].	 [online]	Dostupné	na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Cyprus#/media/File:Nicosia_01-2017_img03_Liberty_
Monument.jpg>.
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FéniX vstávajúci z popola – vojenská junta v Grécku
Na máj 1967 boli vypísané voľby, ktoré sa stali na nasledujúce obdobie rozhodujúcimi pre vývoj Grécka. 
Domáca pravica a jej zahraniční spojenci zvažovali nastolenie diktatúry, kráľ a riadiace zložky armády 
pripravovali prevziať moc v rámci tzv. veľkej junty a menšia skupina dôstojníkov mala víziu tzv. malej jun-
ty. V noci z 20. na 21. apríla 1967 „revolučný výbor“ spikleneckých dôstojníkov vedený dvoma plu-
kovníkmi (George Papadopoulos a Nikolaos Makarezos) a generálom (Stylianos Pattakos) ovládli 
hlavné mesto a vyhlásili výnimočný stav. V moderných gréckych dejinách nejde o výnimočnú udalosť, 
keďže v rokoch 1843, 1862, 1909 a v 20. rokoch 20. storočia armáda intervenovala do gréckej politiky. 
Nastolený režim býva označovaný ako režim plukovníkov (gr. καθεστώς των Συνταγματαρχών), junta 
(gr. Χούντα), diktatúra (gr. ΗΔικτατορία) alebo iba sedem rokov (gr. Η Επταετία). Celá akcia bola rea-
lizovaná na základe operačného plánu Prometheus v súčinnosti s orgánmi NATO pre prípad komunis-
tického prevratu. Vojenská junta si dala za cieľ obnoviť „grécko-kresťanskú civilizáciu“ avšak šla cestou 
represívnych opatrení. Za prvé mesiace vlády bolo zavraždených až 8 tisíc ľudí v záujme ochrániť národ 
pred vplyvom „komunizmu a západnej dekadencie“. Vojenská junta si uvedomovala dôležitosť Grécka 
v komplikovanej situácii, ktorá panovala v Stredomorí – izraelsko-arabské kon� ikty (najmä Jomkipurská 
vojna v roku 1973), revolúcia v Lýbii (1977), jordánska kríza (1970) – zostávala lojálnou a súhlasila, aby 
sa Pireus stal „domovským“ prístavom americkej šiestej � otily. V roku 1968 junta vypracovala a schvá-
lila novú grécku ústavu, ktorá hoci hlásala parlamentarizmus a  rešpektovanie občianskych práv, 
v skutočnosti bola menej liberálna ako ústava z roku 1952 a v praxi zaisťovala armáde nielen autonó-
miu, ale i funkciu ochrancu režimu. Napriek vzrastajúcej nepopularite dôstojníkov, prakticky voči nim 
nejestvovala opozícia a lídri jednotlivých strán neboli schopní spojiť sa v spoločný front. Revolta prišla 
z radov študentov a to v novembri 1973, kedy sa vzbúrenci zabarikádovali v aténskom polytechnickom 
inštitúte (Polytechneion). Pri potlačení vzbury bolo zabitých 34 účastníkov a zranených bolo niekoľko 
stoviek. 25. novembra bol donútený rezignovať líder junty Georgios Papadopoulos (1919 – 1999). Ar-
máda znova deklarovala, že koná v prospech národa a na čelo sa postavil veliteľ vojenskej polície Dimit-
rios Ioannidis, ktorý síce ustanovil bábkovým prezidentom Faidona Gizikisa, no moc ostala reálne v jeho 
rukách. Osemmesačnú epizódu Ioannidisa (november 1973 – júl 1974) zmietla ďalšia cyperská kríza. 

Obrázok 31. Štvornásobný premiér a dvojnásobný prezident gréckej republiky Konstantinos G. Karamanlis.20

Ako interpretujete výrok K. Karamanlisa: 
„... história nesmie byť zabudnutá... 

A lekcie z histórie sú stále relevantné.“21

20	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantinos_Karamanlis#/media/File:KaramanlisNatsinasAgora_
crop_(cropped).jpg>.

21	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://core.ac.uk/download/pdf/38822158.pdf>.
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Sloboda alebo smrť! Tretia grécka republika
15. júla 1974 sa grécko-cyperské oddiely rozhodli urobiť prevrat a zaútočili na prezidentský palác 
v hlavnom meste Nikózii. Na to zareagovali Turci inváziou na Cyprus s odôvodnením ochrany tu-
reckého obyvateľstva na Cypre. Po pár týždňoch mala turecká armáda pod nadvládou viac ako tretinu 
ostrova. V novembri 1983 bola v severovýchodnej okupovanej časti vyhlásená Severocyperská turecká 
republika. Jej existenciu uznalo len Turecko. Od tejto doby bolo veľa pokusov o zjednotenie ostrova, ale 
žiadny z nich neuspel. Najbližšie k zjednoteniu bol Cyprus v roku 2004. Aby v Grécku nedošlo k vnút-
ropolitickému chaosu (vypuknutie občianskej vojny), 23. júla 1974 bola zvolaná konferencia preziden-
tom-generálom Faidone Gizikisom, ktorá dospela k rozhodnutiu z  jedenásťročného parížskeho exilu 
povolať naspäť do krajiny Konstantina Karamanlisa. Práve Karamanlis postupne nastolil v  Grécku 
fungujúcu demokraciu – Grécko sa znova stalo republikou (už po páde junty hovoríme o tzv. tretej 
republike /gr. Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία/), boli zrušené všetky reštrikcie v politickom živote krajiny, 
obnovené proeurópske smerovanie a taktiež snaha o urovnanie diplomatických sporov s Tureckom. 
Vláda anulovala diktátorskú ústavu z rokov 1968/1973, obnovila platnosť ústavy z  roku 1952, zrušila 
výnimočný stav, prepustila politických väzňov a umožnila príslušníkom oboch komunistických strán sa 
legálne podieľať na politickej činnosti. Nové voľby sa uskutočnili 17. novembra 1974 (dovtedy stál Ka-
ramanlis na čele dočasnej vlády „národnej jednoty“). Víťazom sa stala stredo-pravicová Karamanli-
sova Nová demokracia (gr. Νέα Δημοκρατία, ND), ktorá získala 220 z 300 mandátov v parlamente. 
Najsilnejšou ľavicovou stranou sa stalo opozičné Panhelénistické socialistické hnutie (gr. Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα, PASOK), založené Andreasom Papandreou, strana získala 13, 6 % a 12 mandátov 
v parlamente. Strana sa v tomto období pro�lovala ako nové a moderné politické zoskupenie, ktorá sa 
usilovala o socialistickú transformáciu gréckej spoločnosti. Opierala sa najmä o „neprivilegovanú“ sku-
pinu gréckeho obyvateľstva. Karamanlis si udržal svoju pozíciu i po predčasných voľbách v roku 1977 so 
ziskom 41, 8 % a 171 miestami v parlamente, došlo však k posilneniu pozície opozičnej strany PASOK 
(25, 3 % a 93 miest). V druhej polovici 70. rokov sa okrem cyperskej otázky vyhrotil i turecko-grécky spor 
o kontinentálny šelf a vymedzenie teritoriálnych vôd v egejskej oblasti a vzdušného priestoru nad ostrov-
mi a morom. Napäté vzťahy s Tureckom negatívne ovplyvňovali aj pohľad na USA a NATO v očiach 
gréckej verejnosti, čo do istej miery nahrávalo ľavicovým silám. Úsilie budovania novej demokratickej 
spoločnosti bolo korunované 1. januára 1981 keď sa Grécko stalo desiatym členom Európskeho spo-
ločenstva (European Community /EC/). Napriek úspechom, ktoré bezpochyby Karamanlisov aparát 
dokázal, sa vo voľbách v r. 1981 ukázala silná ľavicová tradícia a strana PASOK získala takmer polovicu 
hlasov (48 % pri 87 % účasti). Jej populistický program však nebolo jednoduché úspešne realizovať a to 
hlavne v čase recesie svetovej ekonomiky. Množstvo plánovaných opatrení nebola vláda schopná reali-
zovať a bolo potrebné prijímať opatrenia úsporné. V roku 1985 dosiahla in�ácia 20 %, nezamestnanosť 
10 % a zahraničný dlh činil 13, 5 miliardy dolárov. 80. roky sú poznamenané zostrením antagonizmu 
medzi PASOK a ND. Voľby v  júni 1985 sa vyznačovali masívnou, negatívnou a agresívnou rétorikou 
oboch politických strán. ND kritizovala vládne opatrenia a hospodársku situáciu, PASOK v odpovedi 
na kritiku argumentoval tým, že potrebuje viac času na realizáciu svojho programu. Vo voľbách v roku 
1985 zvíťazil PASOK - získal 45, 8 % a 161 kresiel, ND 40, 8 % a 126 kresiel. Krátko po voľbách A. Pa-
pandreou oznámil zavedenie nepopulárneho úsporného programu, ktorý mal napomôcť grécke-
mu hospodárstvu. Dôsledkom realizovaného programu bola devalvácia drachmy, pokles reálnych 
miezd, snaha o získanie zahraničných investícií a výhodných pôžičiek. Väčšinová prevaha umožnila 
ľahkú zmenu doterajšieho volebného zákona z väčšinového princípu na proporcionálny, ktorý však ne-
zabezpečoval volebnému víťazovi väčšinu parlamentných kresiel. Úsporné opatrenia najviac postihli niž-
šiu a strednú vrstvu a ich životná úroveň v rokoch 1986 − 1987 výrazne klesla, tento fakt využila krajná 
ľavica a ND na protestné akcie. Pre obavy z možného volebného neúspechu Papandreou prehodnotil 
svoju politiku a vrátil sa k zvyšovaniu verejných investícií a výdavkov. V oblasti zahraničnej politiky sa 
snažil uplatňovať pragmatizmus a  teda neznepokojoval USA snahou o zrušenie vojenských základní. 
Snažil sa o uvoľnenie vzťahov na Balkáne (Albánsko a Bulharsko), no komplikované vzťahy s Turec-
kom sa nedarilo vylepšiť. V roku 1987 hrozil medzi oboma krajinami nový kon�ikt ohľadne práva na 
prieskum a ťažbu ropy z morského šelfu. 
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Po voľbách v  roku 1990 a  víťazstve ND (46, 8 %) sa premiér Konstantinos Mitsotakis snažil 
o reštrukturalizáciu a oživenie ekonomiky, ktorá bola nevyhnutná na splnenie podmienok stano-
vených Maastrichtskou zmluvou (1992). Ďalej sa Mitsotakis stretával s problematickými vzťahmi 
vnútri ND, týkajúcimi sa názorových rozdielov v zahraničnopolitických otázkach ohľadom rozpa-
dajúcej sa juhoslovanskej federácie a vyhlásenie nezávislosti Macedónska, Bulharska a Albánska. 
Tento rozkol viedol k pádu vlády a predčasným voľbám v septembri 1993. Víťazom sa stal Andrea 
Papandreu a PASOK so ziskom 46, 8 %. Strana PASOK zostala najsilnejším politickým subjektom 
aj po voľbách v roku 1996 (41, 49 %) a neoslabil ju ani vznik Demokratického sociálneho hnutia 
(gr. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, DIKKI) vedeného Dimitrisom Tsovolasom, ktorú sformovali 
práve odpadlíci z  PASOK. Konstantinos Simitis (1936), ktorý zotrval vo funkcii premiéra až do 
r. 2004, sa snažil odstrániť negatívne tendencie vo vývoji domácej ekonomiky – vysokú mieru in-
�ácie, rozpočtový de�cit, narastajúci štátny dlh a  čo najskôr splniť konvergenčné kritériá, ktoré 
predstavovali podmienku spoluúčasti na formujúcej sa Hospodárskej a menovej únii. Vláda pri-
stúpila k drakonickým ekonomickým opatreniam, ktoré mali krajne negatívny sociálny dopad na 
široké vrstvy obyvateľstva, čo vyústilo do štrajkov a demonštrácií, ktorých sa zúčastnili najrôznejšie 
sociálne skupiny. Opatrenia vlády priniesli svoje ovocie v podobe prírastku HDP z 1 % na 3 % a roz-
počtový de�cit klesol z 14, 4 % na 4 %. Negatívne však zostávali ukazovatele ako de�cit bežných 
platieb a výrazné dotácie z EÚ. V júni 1997 schválil grécky parlament Schengenskú konvenciu 
o zrušení hraničných kontrol medzi štátmi EU a potvrdil tak svoju snahu čo najviac prehĺbiť 
európsky integračný proces a rolu Grécka (a Cypru) v ňom. Atény sa jednoznačne vyslovili proti 
vstupu Turecka do EÚ, čo však nepochodilo napr. u Nemecka, ktoré videlo vo vyradení Turecka 
odklon od jeho európskej cesty. Ťažko skúšané vzťahy oboch štátov prehĺbila ešte viac kríza na 
začiatku roku 1997, kedy cyperská vláda kúpila od Ruska systém protivzdušnej obrany S-300, čo 
pobúrilo Ankaru i turecko-cyperských predstaviteľov. Do riešenia krízy sa zapojila aj americká dip-
lomacia a cyperský prezident sa zaviazal počkať s inštaláciou 16 mesiacov. 8. júla 1997 došlo k vy-
hláseniu o vzťahoch dobrého susedstva medzi Gréckom a Tureckom. K zlepšeniu vo vzájomných 
vzťahoch došlo reálne až od leta 1999. Čo sa týka vzťahov k balkánskych štátom, v prvej polovici 
90. rokov Grécko nevyužilo svoj potenciál stať sa akýmsi stabilizačným pilierom, ba dokonca nie-
ktorými krokmi – postojom k Miloševićovmu režimu a novovzniknutému Macedónsku prispievalo 
k nestabilite regiónu. Naopak v druhej polovici 90. rokov sa stalo hlavným faktorom mieru a sta-
bility a  iniciátorom multilaterálnych i bilaterálnej spolupráce so všetkými balkánskymi štátmi (aj 
keď bola táto politika v rozpore s predstavami gréckej verejnosti ako napr. počas kosovskej krízy 
v r. 1999). Autoritu Grécka na Balkáne posilnila i okolnosť, že Atény prispeli svojou aktivitou k zin-
tenzívneniu integračného procesu Rumunska a Bulharska do EÚ a prijatiu do NATO. Grécko sa od 
1. januára 2001 zapojilo do Hospodárskej a menovej únie a o rok nahradilo drachmu eurom. 
Na domácej scéne si PASOK udržala dominanciu aj vo voľbách v r. 2000 (hoci len veľmi tesne - 43, 
8 % a  158 mandátov, ND 42, 7 % a  125 mandátov), no o  4 roky neskôr bol víťazom volieb Kon-
stantinos Karamanlis ml. (1956) a  jeho ND získala 45, 3 %, PASOK na čele s novým predsedom 
Giorgosom Papandreom získal 40, 5 %. Príčin porážky bolo viacero, avšak asi jednou z najkľúčo-
vejších bola zahraničná politika, kde PASOK chcela udržať svoje prozápadné smerovanie (i záväzky 
Grécka vyplývajúce z členstva v NATO), pričom verejnosť značne anti-americky naladená hlásala 
spolupatričnosť ortodoxných kresťanov a sympatie voči Srbsku. Nový premiér vyhlásil boj korupcii, 
klientelizmu, šedej ekonomike i byrokracii. Veľkým úspechom gréckej politiky bol vstup Cyperskej 
republiky do EÚ v máji 2004 (hoci referendum o znovuzjednotení ostrova úspešné nebolo). Rok 
200 4 bol pre Grécko zaujímavý a  úspešný aj v  športovej oblasti a  to hneď dvojakým spôsobom 
– krajina zvládla dôstojne organizáciu augustových olympijských hier a na futbalových majstrov-
stvách Európy v Portugalsku a Španielsku získala nikým nečakaný titul po víťazstve nad domácim 
Portugalskom. 
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Obrázok 32. Víťazný gól Angelosa Charisteasa vo � nále EURA 2004 proti Portugalsku.22

Ovplyvnili športové úspechy Grécka (organizácia OH a víťazstvo 
na ME vo futbale) nejakým spôsobom nasledovný vývoj v krajine? 

(pomôcka: BEATON, Roderick. Greece: Biography of a Modern Nation. 
Chicago: ã e University of Chicago Press, 2019, s. 375 – 399.) 
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Turecko v rokoch 1939 – 2002

„Nebojte sa a nemračte sa, purpurová vlajka nikdy nevybledne.
Je posledný nehasnúci  oheň nášho národa.

Moja národná hviezda vždy bude žiar i ť ,
je hviezdou môjho národa i  hviezdou mojou.“ 23

Pochod nezávislosti (tur. İstiklâl Marşı) - štátna hymna Turecka a Severného Cypru 
(autormi sú Mehmet Akif Ersoy a Osman Zeki Üngör)

Obrázok 33. Mustafa Kemal Atatürk v roku 191824

Ako by ste interpretovali výrok M. Kemala: „Písať históriu je rovnako 
dôležité ako vytvárať históriu. Ak ten čo píše nie je k tvorcovi úprimný, 

potom nemenná pravda nadobúda kvalitu, ktorá zmätie ľudstvo“.25

23	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=aiZK6igIMEc>.
24	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://sk.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3	%BCrk#/media/S%C3	%BAbor:Mustafa_Ke-

mal_Atat%C3	%BCrk_(1918).jpg>.
25	 Hasan	Cemil	Çambel	in	T.T.K.	Belleten	(1939),	Vol:	3,	no:	10,	p.	272,	Turkish	Republic	Ministry	of	Culture
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Turecko (Turecká republika, tur. Türkiye Cumhuriyeti) - hoci jeho európska časť predstavuje iba 23, 
764 kilometrov štvorcových - bolo po dlhé stáročia ako mocná a neskôr upadajúca Osmanská ríša (od 
r. 1923 ako Turecko) kľúčovým hráčom na Balkánskom polostrove a jeho osud ležal na pleciach celej 
Európy. Turecko prešlo na začiatku 20. storočia a hlavne po prvej svetovej vojne mimoriadne turbu-
lentným vývojom, kedy Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938) vybudoval na troskách Osmanskej ríše 
moderný a sekulárny štát. Zmluva z Lausanne podpísaná 24. júla 1923 splnila základné turecké územ-
né požiadavky a následne bola 29. októbra 1923 vyhlásená nezávislá Turecká republika – Atatürk sa 
stal prvým prezidentom (v úrade zotrval až do roku 1938). Po roku 1925 sa v Turecku takmer na 
obdobie dvadsiatich rokov presadil autoritatívny politický systém prezidentskej diktatúry. Aj keď sa 
voľby konali každé 4 roky ich výsledky boli dopredu jasné. Od roku 1931 bola krajina o�ciálne prehlá-
sená za štát s jedinou politickou stranou a to Republikánskou ľudovou stranou (tur. Cumhuriyet Halk 
Partisi, CHP). Strana stála na súbore 6 zásad Mustafu Kemala prijatých v roku 1931: republikanizmus, 
nacionalizmus, populizmus, etatizmus, laicizmus a revolucionárstvo – symbolom bol šíp, teda sa mu 
hovorilo 6 šípov. Tomuto programu sa hovorí aj kemalizmus (tur. Atatürkçülük). V roku 1937 boli tie-
to princípy zakomponované do tureckej ústavy. Medzivojnové obdobie bolo pre Turecko a jeho zahra-
ničnú politiku charakteristické mottom: „mier doma, mier za hranicami“, čo rezultovalo v udržiavaní 
priateľských vzťahov so susedmi. 

Turecko medzi Osou a Spojencami
Druhá svetová vojna, ktorá znamenala rede�novanie dovtedajšieho washingtonsko-versaillského sys-
tému nemohla obísť ani tak geopoliticky dôležitý štát akým bolo Turecko. Pravdou však ostáva, že ho 
nezasiahla do takej miery, ako celý Balkán a Európu samotnú. Turecko hneď na začiatku vojny získalo 
unikátny status medzi jednotlivými blokmi. Formálne bolo spojencom Veľkej Británie, súčasne do-
držiavalo dohodu o priateľských vzťahoch s Nemeckom. Hoci sa ho obe strany pokúšali zatiahnuť 
do kon�iktu, jeho politika viac prospievala fašistickej Osy. Rozhodný krok a teda vstup do vojny však 
Turecko neučinilo. Rozhodujúci vplyv na správanie Turecka mali Veľká Británia a Nemecko, to boli 
veľmoci medzi ktorými zahraničná politika krajiny polmesiaca oscilovala. Už v máji 1941 ponúklo 
Nemecko Turecku uzavretie paktu o neútočení, výsledná dohoda bola podpísaná 18. júna 1941 – 
obe štáty sa zaväzovali vzájomne rešpektovať svoje vzťahy, nedotknuteľnosť území a nepodnikať 
nič, čo by bolo v rozpore s politikou druhej strany. Požiadavka na tranzit zbraní turecká vláda od-
mietla z dôvodu obavy pred britskou reakciou, keďže sa Britom podarilo zlikvidovať pronemeckú vlá-
du Rašida Gajláního v Iraku. Nemecký vplyv v Turecku v roku 1941 dočasne prevládol a sami Nemci 
začali kalkulovať s myšlienkou budúceho spojenectva proti Veľkej Británii, keď dôjde k porážke ZSSR. 
Po prvých veľkých úspechoch wehrmachtu na východnom fronte bol prevažujúci vplyv Osy v Tu-
recku nesporný. Príklon k fašistickému táboru v Turecku presadzovali prívrženci oživenej ideológie 
panturkizmu,26 ktorí mali v hľadáčiku anexiu rozsiahlych sovietskych území v Zakavkazku (územie 
Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska) a strednej Ázii. Turecká vláda umožnila jednému z predstavi-
teľov tohto hnutia Nuri Pašovi, aby 10. septembra 1941 predložil štátnemu tajomníkovi Weizsackerovi 
panturkické požiadavky v prípade porážky ZSSR (Turecko malo usilovať o Krym, Dagestan, Azer-
bajdžan, Turkestan atď.). O�ciálne sa však turecká vláda k takýmto aktivitám nehlásila a začiatkom 
apríla 1942 minister zahraničia Mehmet Şükrü Saracoğlu informoval nemeckého vyslanca Franza von 
Papena, že vláda nemá s panturkizmom nič spoločné. Západné mocnosti však nechceli Turecko len 
tak prenechať Nemecku a 13. augusta zaslala britská a sovietska vláda Turecku identickú nótu, v kto-
rej Turkov uistili, že majú v úmysle rešpektovať ich neutralitu (obe veľmoci tureckú neutralitu chápu 
a pomôžu ak by ju chcel niekto poškodiť). Turecko zareagovalo uistením, že nehodlá vstúpiť do vojny 
po boku krajín Osy. Snaha získať Turecko na jednu, či druhú stranu bola hlavne v tejto fáze vojny (do 

26	 Hnutie,	ktorého	cieľom	bolo	kultúrne	a politické	zjednotenie	všetkých	turkických	kmeňov.	Korene	môžeme	vidieť	už	v 17.	storočí,	keď	došlo	k obja-
vovaniu	pred-osmanskej	minulosti.	Pod	vplyvom	nacionalizmu	sa	 začali	aktivizovať	 turecké	 intelektuálne	kruhy	nielen	v  rámci	Osmanskej	 ríše,	ale	
i Azerbajdžanu	a Krymu	(patrili	ruskej	ríši).	Boli	to	napríklad	Ahmet	Ağaoğlu	(1869	–	1939)	a Yusuf	Akçura	(1876	–	1935).	Panturkizmus	mal	mnoho	
obdivovateľov	aj	medzi	príslušníkmi	mladotureckého	hnutia,	ktorí	vinili	 islam	za	neúspech	udržania	Osmanskej	 ríše.	Hnutie	bolo	namierené	proti	
cárskemu	expanzionizmu,	neskôr	proti	Arménom	a postupne	proti	vznikajúcemu	sovietskemu	štátu.	V Atatürkovej	ére	bolo	hnutie	zatlačené	do	úzadia,	
no	ožilo	v roku	1940	v súvislosti	s intervenčnými	plánmi	Anglicka	a Francúzska	proti	sovietskemu	Zakavkazsku.
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prvých porážok na východnom fronte) podobná preťahovaniu lanom. Nemecká snaha vyústila v novú 
obchodnú dohodu s Tureckom a Američania po útoku na Pearl Harbor zintenzívnili svoju „turec-
kú“ politiku rozšírením dodávok zbraní, aby si mohlo Turecko udržať „pozíciu ozbrojenej neutrality“. 
V Ankare 8. júla 1942 zomrel premiér Re� k Saydam a na jeho miesto nastúpil prozápadne orien-
tovaný Şükrü Saracoğlu a  ministrom zahraničia sa stal Numan Menemencioğlu. Vzhľadom na 
zmeny ktoré v krajine nastali je možné konštatovať, že na jeseň 1942 s konečnou platnosťou v Ankare 
prevládol vplyv prozápadných kruhov. 

Obrázok 34. Roosevelt, İnönü a Churchill na konferencii v Káhire (december 1943).27

Aký bol vzťah prezidenta İnönü s Churchillom a Rooseveltom počas 2. svetovej vojny? 
(pomôcka: VANDERLIPPE, John M. A Cautious Balance: ã e Question of Turkey in World 

War II. In   e Historian, Roč. 64, č. 1, 2001, s. 63 – 80.)

Na konferencii v Casablance sa Briti a Američania s podporou Stalina dohodli na snahe získať Turec-
ko pre aktívne zapojenie do vojny. Winston Churchill sa stretol s prezidentom İsmetom İnönüom 
(1884 – 1973) v Adane a žiadal ho, aby Turecko do vojny vstúpilo alebo aspoň poskytlo letecké 
základne pre možné bombardovanie rumunských ropných polí dôležitých pre memecké vojnové 
hospodárstvo. Koncom februára 1943 turecká vláda požiadavku de� nitívne zamietla. Na konfe-
rencii v kanadskom meste Quebeck v auguste 1943 aj Briti uznali, že tlačiť Turecko do aktívneho vy-
stúpenia nemá zmysel (hlavne potom čo zvláštna britská vojenská misia zistila absolútnu nepripra-
venosť tureckej armády na vojnu). Tureckú zahraničnú politiku vystihol americký vyslanec Laurence 
Steinhardt (1892 – 1950): „Turci sa boja Nemcov a dúfajú v angloamerické víťazstvo, súčasne nedôve-
rujú sovietom a boja sa, že USA ani Veľká Británia nebudú schopné zabrániť ZSSR sa po vojne usadiť 
v úžinách.“ Ani na moskovskej konferencii ministrov zahraničných vecí v novembri 1943, ani na tehe-
ránskej konferencii v novembri a decembri 1943 sa nepodarilo západným mocnostiam dostať Turecko 
bližšie k zapojeniu sa do vojny. Roosevelt a Churchill tlmočili prezidentovi İnönüovi požiadavku na 

27	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/%C4	%B0smet_%C4	%B0n%C3	%B6n%C3	%BC#/media/File:Roose-
velt_In%C3	%B6n%C3	%BC_and_Churchill_in_Cairo_cph.3b15312.jpg>.
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vstup do vojny do februára 1944 a uvoľnenie jeho letísk pre bombardovanie rumunských ropných polí 
aj v dňoch 4. až 6. decembra 1943 v Káhire. Prezident i premiér Saracoğlu reagovali veľmi váhavo 
a teda uznali potrebu vstupu Turecka do vojny, prehlásili aj, že sú v zásade pripravení, ale až príde 
vhodná doba. 

Začiatkom februára 1944 nemecký minister zahraničných vecí Joachim Ribbentrop naznačil tureckej 
vláde, že iba Nemecko môže zachrániť Turecko pred boľševizmom a vstup do vojny po boku spojen-
cov by sa rovnal samovražde. V polovici apríla bola uzatvorená nová obchodná dohoda a znásobili 
sa i dodávky chrómu, čo bolo kameňom úrazu vo vzťahoch Turecka k západným mocnostiam (USA 
a  Veľká Británia reagovali výzvou na zastavenie dodávok všetkých surovín do Nemecka). V  súvis-
losti s vývojom na frontoch druhej svetovej vojny silili i v samotnom Turecku protinemecké nálady. 
Po dlhodobom britskom naliehaní a odstúpení ministra zahraničia Menemencioğlu (ktorého spája-
lo priateľstvo s Papenom, naopak britského ministra zahraničia Anthony Edena neznášal) 3. augus-
ta 1944 schválilo turecké národné zhromaždenie prerušenie diplomatických stykov s Nemeckom. 
Vo februári 1945 boli na Jaltskej konferencii dohodnuté zmeny o budúcom statuse úžin a revízii 
konvencie z Montreux (1936). Turecko o�ciálne vyhlásilo vojnu Nemecku a Japonsku 23. febru-
ára 1945 (išlo však len o symbolický akt, keďže tureckí vojaci nevystrelili ani jediný náboj) v princípe 
iba preto, aby sa mohlo stať jedným zo zakladajúcich členov OSN. Na domácej politickej scéne počas 
vojnového obdobia rozvíril hladinu zákon o dani z majetku z roku 1942, ktorý sa stal nástrojom dis-
kriminácie Arménov, Grékov a Židov. Moslimovia a cudzinci museli na daniach platiť 5 % z ročných 
príjmov, od Arménov sa žiadalo 232 %, od Židov 179 % a od Grékov 156 %. K sankciám vláda pri-
stupovala iba v prípade nemoslimov – k deportácii bolo odsúdených 2 057 ľudí a 21 deportovaných 
zomrelo. Tento diskriminačný zákon bol zrušený v marci 1944. Bežný život počas vojny komplikovala 
in�ácia, ktorá dosahovala až 500 % a nedostatok tovarov. Turecko sa počas vojny stalo aj útočiskom 
mnohých hlavne nemeckých antifašistov a židovských utečencov. 

Etablovanie multi-straníckeho systému v Turecku
Po skončení vojny bol pre Turecko najvýznamnejšou hrozbou jeho teritoriálnej integrity Sovietsky 
zväz (snaha o pripojenie Karsu, Ardahanu a Artvinu, rovnako i možnosť zriadenia základne v oblasti 
úžin). V roku 1947 pod vplyvom Trumanovej doktríny28 začali USA vojensky a ekonomicky pod-
porovať Ankaru. V roku 1948 sa stalo Turecko jedným zo zakladajúcich členov Organizácie pre 
európsku hospodársku spoluprácu (OEEC) a od augusta roku 1949 spolu s Gréckom aj riadnym 
členom Rady Európy. Turecké jednotky (4 500 vojakov) bojovali ešte predtým než sa krajina stala 
členom NATO vo vojne v Kórei na strane síl OSN. V roku 1952 sa Turecko stalo členom NATO (usi-
lovalo sa o vstup už od roku 1948). Protokol o prijatí bol podpísaný 22. októbra v Londýne. V Turecku 
bola reakcia veľmi pozitívna a Turci svoj vstup do Severoatlantického paktu chápali ako de�nitívne 
potvrdenie, že sa stali súčasťou Západu. V roku 1954 Turecko podpísalo obrannú zmluvu s Gréckom 
a Juhosláviou a v roku 1955 sa stalo súčasťou Bagdadského paktu spoločne s Irakom, Iránom, Pakis-
tanom a Veľkou Britániou. Vzťahy s arabskými krajinami zhoršilo uznanie Izraela zo strany Turecka. 

28	 Dňa	7.	marca	1947	informoval	prezident	USA	Harry	S.	Truman	členov	svojej	vlády	o	rozhodnutí	poskytnúť	pomoc	Grécku	a Turecku.	Prezidentov	prejav,	
ktorý	 je	považovaný	 za	vyhlásenie	doktríny,	odznel	pred	oboma	komorami	parlamentu	12.	marca	1947	(trval	 takmer	90	minút).	Truman	považoval	
USA	za	jedinú	krajinu	schopnú	a ochotnú	poskytnúť	Grécku	a Turecku	prostriedky,	ktorými	by	sa	Grécko	mohlo	stať	„skutočnou	demokraciou“	a Turecko	
si	mohlo	uhájiť	svoju	integritu	a pokračovať	v modernizácii.	Prezident	zdôraznil,	že	Veľká	Británia,	ktorá	dovtedy	Grécko	a Turecko	podporovala,	nie	
je	schopná	po	31.	marci	1947	ďalej	tieto	krajiny	podporovať.	Dôležitou	súčasťou	prejavu	bolo	i zdôraznenie	geostrategickej	spojitosti	medzi	oboma	
štátmi:	„Ak by sa Grécko dostalo pod kontrolu ozbrojenej menšiny, účinok na jeho suseda Turecko by bol okamžitý a závažný. Spôsobený chaos by sa tak 
mohol rozšíriť na celý Stredný východ“.	Zásadná	pasáž	prejavu	odkazovala	na	rast	moci	totalitných	režimov	vo	svete.	Truman	zdôraznil,	že	Spojené	štáty	sa	
nemôžu	pozerať	na	narušovanie	Charty	OSN	a ich	povinnosťou	je	pomáhať	nezávislým	národom	udržať	si	svoju	slobodu.	Kľúčovým	bolo,	aby	sa	Grécko	
a Turecko	nedostalo	pod	sovietsky	vplyv,	resp.	zabrániť	rozšíreniu	soviteskej	sféry	vplyvu.	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://
www.youtube.com/watch?v=L2MQldviRtE>.
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Obrázok 35. Protigrécky pogrom v Istanbule v roku 1955.29

Aké bolo postavenie gréckej menšiny v Turecku po druhej svetovej vojne? 
(pomôcka: ALEXES, Alexandres.   e Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 

1918 – 1974. Atény : CENTRE FOR ASIA MINOR STUDIES, 1992, s. 234 – 280.)

Zrejme najvypuklejším problémov tureckej povojnovej zahraničnej politiky sa stala otázka Cypru. 
Prehlbujúce sa napätie na Cypre malo bezprostredný negatívny dopad aj na vzájomné vzťahy Grécka 
a Turecka. Bolo tomu tak nepochybne aj preto, že povojnový spojenecký zväzok oboch krajín spočí-
val predovšetkým v antisovietskej a anikomunistickej orientácii oboch režimov. Je nutné zdôrazniť, 
že aj v okamihoch rozkvetu o� ciálneho grécko-tureckého priateľstva pretrvávala vzájomná nedôvera 
a animozita. Táto okolnosť sa v plnej miere prejavila už v osudovom roku 1955. Dňa 5. septembra 
vybuchla v záhrade tureckého generálneho konzulátu v Solúne pri rodnom dome Mustafu Kema-
la Atatürka nálož. Táto udalosť uviedla bezodkladne do pohybu lavíny protigréckych násilností v Tu-
recku, najmä v Istanbule. Po 33 rokoch od udalostí roku 1922 spojených s ukončením grécko-tureckej 
vojny sa obe krajiny znovu ocitli na pokraji vzájomného vojnového kon� iktu. 

Obdobie po druhej svetovej vojne znamenalo radikálne zmeny pre tureckú domácu politickú scénu. 
Demokratizácia a pluralita strán priniesla výraznú zmenu oproti vláde jednej strany z čias Mustafu Ke-
mala. Doba plurality strán začala založením Národnej strany rozvoja (tur. Millî Kalkınma Partisi) 
z iniciatívy istanbulského priemyselníka Nuriho Demirağa. Dôležitejším krokom však bolo zalo-
ženie Demokratickej strany (tur. Demokrat Parti, DP) začiatkom roku 1946, ktorej predsedom sa 
stal Celâl Bayar (1883 – 1986). Postupne dochádzalo k istému uvoľneniu aj v otázke náboženských 
tém. V roku 1947 bola povolená výuka náboženstva mimo štátnych škôl a o rok neskôr bola povolená 
výuka náboženstva na oboch posledných stupňoch základných škôl. Postupne dochádzalo k tzv. „re-
islamizácii“ a „reosmanizácii“ – napríklad boli opätovne otvorené mauzóleá „veľkých mužov“, hlavne 
sultánov dobyvateľov. Pred prvými skutočne demokratickými voľbami v  Turecku v  roku 1950 pre-
zident İnönü oznámil, že hodlá upustiť od „šiestich šípov“ bývalej vládnucej strany ako ústavných 
princípov. Volieb sa zúčastnilo 7, 9 milióna voličov čo bolo 88 % oprávnených voličov. Demokratická 
strana vzhľadom na väčšinové volebné právo získala 84 % kresiel a budúca opozícia iba 14 %. Novým 

29	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/Istanbul_Pogrom_1955.jpg>.
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prezidentom sa stal Celâl Bayar a za predsedu vlády menoval Adnana Menderesa (1899 – 1961). Hoci 
sa Demokratickej strane a Menderesovi podarilo vyhrať voľby aj v roku 1954 a 1957, jeho pozícia sa 
začala oslabovať a to hlavne kvôli diktátorským tendenciám (stranu opustil na protest jeden zo za-
kladajúcich členov strany a minister zahraničia v rokoch 1950 – 1956 Mehmet Fuat Köprülü) a hos-
podárskemu regresu. Na jar roku 1960 Demokratická strana ustanovila v Národnom zhromaždení 
vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala právo cenzurovať tlač, zakazovať noviny, nariaďovať predvolanie 
k súdu a uložiť trest väzenia až na tri roky. Po ostrých stretoch medzi študentmi a políciou v Istanbule 
koncom apríla 1960 bol vyhlásený na tri mesiace výnimočný stav. 

Obrázok 36. Americký prezident Dwight D. Eisenhower s Celalom Bayarom a 
Adnanom Menderesom v prezidenskej rezidencii Çankaya (december 1959).30

Aké boli turecko-americké diplomatické vzťahy v 50. a 60. rokoch? 
(pomôcka: MARIE LUKE, Christina. A Pearl in Peril: Heritage 
and Diplomacy in Turkey. New York : OUP, 2019, s. 78 – 109.)

Moc v krajine prevzali 27. mája 1960 ozbrojené sily pod vedením generála Cemala Gürsela a moci 
sa chopil tzv. „Výbor národnej jednoty“. Operácia mala viesť k obnove kemalistických princípov. 
Nová ústava inšpirovaná základným zákonom SRN priniesla rozdelenie legislatívy na 2 komory 
a proporčný volebný systém. V tomto období došlo k zriadeniu Národnej bezpečnostnej rady (tur. 
Mili Güvenlik Kurulu, MGK), ktorá mala slúžiť ako istá protiváha civilnej správy. V  procese proti 

30	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Adnan_Menderes#/media/File:Eisenhower,	_Bayar,	_Menderes,	_De-
cember_1959.jpg>.
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predstaviteľom Menderesovho režimu bolo 592 obžalovaných z čoho padlo 15 rozsudkov smrti (po-
tvrdené boli 3) a  31 obžalovaných bolo potrestaných doživotím. Menderes bol popravený, Bayar 
z dôvodu pokročilého veku ušetrený (paradoxne žil ešte ďalších 43 rokov, dožil sa 103 rokov). V ro-
koch 1961 až 1965 vládli v Turecku koaličné vlády pričom v roku 1962 a 1963 došlo k neúspešným 
pokusom o puč. Vo voľbách v roku 1965 sa víťazom stala Strana spravodlivosti (tur. Adalet Partisi, AP) 
na čele so Süleymanom Demirelom, pričom pri moci sa udržala až do roku 1971. 

Obrázok 37. Etnická mapa Cypru v roku 1974 (žltá znamená cypersko-grécke 
obyvateľstvo, modrá predstavuje turecké a červená britské základne).31

Toto obdobie prinieslo okrem neustálych sporov medzi elitou Republikánskej ľudovej strany, univer-
zitami a Stranou spravodlivosti aj obnovenie napätia na Cypre. V marci 1964 boli na ostrove umiest-
nené jednotky OSN a americký prezident Lyndon B. Johnson požiadal Turecko i Grécko, aby sa vzdali 
možnosti vojenskej intervencie, čo vyvolalo vlnu protiamerických nálad v Turecku. 60. roky zname-
nali pre Turecko výraznú fragmentáciu a polarizáciu politického i spoločenského spektra. V liberál-
nej atmosfére, ktorú navodila ústava z roku 1961 sa do otvorených kon� iktov dostávali neofašistické, 
marxistické či islamské fundamentalistické skupiny. K opätovnému zásahu armády došlo 12 mar-
ca 1971 – náčelník generálneho štábu dal premiérovi Demirelovi ultimátum, v ktorom požadoval 
vytvorenie silnej reformnej vlády, ktorá bude dodržiavať kemalistické princípy. Demirel rezignoval 
a zásah armády odsúdil aj šéf opozície Ismet İnönü. Napriek menovaniu Nihata Erima premiérom 
bolo 27. apríla 1971 vyhlásené stanné právo v 11 provinciách. Počas Erimovej vlády došlo k viacerým 
zmenám v ústave – bola obmedzená sloboda tlače, zrušená autonómia univerzít, rozhlasu i televízie. 
Celkovo bol štát posilnený na úkor občianskej spoločnosti. V rokoch 1973 až 1980 vládli v Turecku 
slabé koaličné vlády a krajina sa ocitla v osídlach chaosu. Oproti sebe stáli Republikánska ľudová 
strana a Strana spravodlivosti, pričom okrem nemožnosti dosiahnuť kompromis, animozitu stupňo-
vala i osobná rivalita medzi Demirelom a Ecevitom. Vo voľbách v roku 1973 sa miska váh priklonila na 
stranu Bülenta Ecevita (1925 – 2006) a Republikánskej strany. Keď v júli 1974 cyperská národná gar-
da podporovaná gréckou vojenskou juntou zvrhla „etnarchu“ arcibiskupa Makaria III. a vyhlásila 
zjednotenie s Gréckom, turecká vláda žiadala, aby garanti zmluvy o Cypre z roku 1960 spoločne 
31	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_invasion_of_Cyprus#/media/File:Cyprus_1973_ethnic_

neutral.svg>.
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zasiahli. Po odmietnutí Veľkej Británie sa Ecevit odhodlal konať na vlastnú päsť. Po vylodení turec-
kej armády v auguste 1974 obsadila takmer 40 % ostrova. Obdobie do roku 1980 sa nieslo v znamení 
striedania koaličných alebo menšinových vlád. Prvá koaličná vláda pozostávala zo spojenia Repub-
likánskej ľudovej strany a nábožensky orientovanej Strany národnej spásy (tur. Millî Selâmet Partisi, 
MSP). Po jej páde v r. 1974 boli v Turecku pri moci prevažne stredo-pravé politické strany. Po voľbách 
v roku 1979 vznikla menšinová vláda Demirela a tá bola poslednou administratívou tzv. „druhej re-
publiky“. Pravoľavá polarizácia pokračovala v podobe násilností a obeťou ultraľavicového násilia sa 
stal i niekdajší predseda vlády Nihat Erim. Svoju úlohu na udalostiach mala aj marxististická Strana 
kurdských pracujúcich (tur. Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) v čele s Abdullahom Öcalanom 
(1948). Vnútropolitický vývoj v krajine bol signi� kantne ovplyvnený udalosťami v regióne – napäté 
vzťahy Teheránu a USA, sovietska invázia do Afganistanu. Iránska islamská revolúcia povzbudila Nec-
mettin Erbakan (1926 – 2011) a iné proislamské skupiny. 

Obrázok 38. Cyperskí Gréci pripravení na internáciu do tábora Adana v Turecku.32

V čom spočíva „jedinečnosť“ konfliktu o Cyprus v porovnaní 
s iným konfliktom na Balkáne v druhej polovici 20. storočia? 

V septembri 1980 došlo k masovým demonštráciám v tureckom meste Konya proti vyhláseniu Jeru-
zalema za hlavné mesto Izraela, protestujúci žiadali aj návrat Turecka k islamskému právu a odmietali 
spievať tureckú národnú hymnu. Generalita prevzala znova moc 12. septembra 1980. Následne bola 
pozastavená činnosť všetkých politických strán a dvoch radikálnych odborových zväzov (socialis-
tického tur. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, a ultra-nacionalistického tur. Milliyetçi 
İşçi Sendikalan Konfederasonyu). Lídri strán boli pozatýkaní, bol vyhlásený stav pohotovosti a nebolo 
možné krajinu opustiť. Dokonca došlo k rozpusteniu miestnych zastupiteľstiev a o svoje funkcie prišli 
i primátori vo viac ako 1700 prípadoch. V princípe sa generalita snažila o negovanie zmien, ktoré so 
sebou priniesol prevrat 27. mája 1960 a tak bol napríklad i 27. máj ako štátny sviatok zakázaný spo-
ločne s prvým májom. Všetka moc bola koncentrovaná v rukách armády, hlavne Národnej bezpeč-
nostnej rady, vedenej generálom Kenanom Evrenom, ktorý sa stal o� ciálne tureckým prezidentom 

32	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_invasion_of_Cyprus#/media/File:Greek_Cypriot_prisoners_
taken_to_Adana_camps_Turkey_.jpg>.
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14. septembra 1980. Najmä v Istanbule, ktorý bol centrom intelektuálneho života došlo k zatvoreniu 
redakcií novín a zatýkaniu novinárov – na istý čas bola zavretá i redakcia najznámejších novín Repub-
lika založených ešte Kemalom (tur. Cumhuriyet). V júni 1981 boli zakázané všetky politické diskusie 
a následne došlo k zákazu vystupovania politikov z obdobia pred prevratom na verejnosti. V snahe 
vysporiadať sa s minulosťou sa vojenská junta rozhodla zničiť aj „minulosť“ samotnú, keďže stranícke 
archívy za posledných 30 rokov zmizli a boli pravdepodobne zničené. Hoci došlo k výraznému úbytku 
teroristických aktivít, cena bola privysoká. Ešte 2 roky po prevrate v septembri 1982 bolo 80 000 ľudí 
stále vo väzbe a 30 000 očakávalo súdny proces. Univerzity sa dostali pod prísnu centralizovanú správu 
tzv. Úradu pre vysoké školstvo (tur. Yüksek Öğretim Kurulu), ktorá priamo menovala rektorov a deka-
nov. Ku koncu roka 1982 prišlo o prácu 300 akademikov a ďalšia vlna prepúšťania nasledovala na za-
čiatku roka 1983. Vojenskí predstavitelia mali snahu zmeniť liberálny ústavný systém, ktorý vznikol po 
prevrate v r. 1960. Nová ústava mala rozšíriť právomoci prezidenta, vlády a Národnej bezpečnostnej 
rady – a obmedziť individuálne slobody vrátane slobody tlače. Schválenie novej ústavy v referende 
bolo spojené s voľbou Kenana Evrena za prezidenta na funkčné obdobie 7 rokov. Za hlasovalo 91, 
4 % voličov, percentuálne vyššie podiely odpovede „nie“ boli viditeľné iba juhovýchodných oblastiach 
obývaných kurdskou menšinou.33 Nový režim akceptoval založenie troch politických strán: Strana ná-
rodnej demokracie (tur. Milliyetçi Demokrasi Partisi), tá mala podporu generality, Populistická /ľu-
dová/ strana (tur. Halkçı Partisi) a Vlastenecká strana (tur. Anavatan Partisi). Víťazom volieb sa však 
nestala protežovaná Strana národnej demokracie, ale Vlastenecká strana so ziskom 45 % - premiérom 
sa stal jej predseda Turgut Özal. S istou liberalizáciou pomerov sa do politiky vrátili Demirel, Ecevit, 
Erbakan aj Türkeş. Vo voľbách v roku 1987 získala Vlastenecká strana 36 % hlasov a teda i parla-
mentnú väčšinu (65 % kresiel v parlamente). Počas Özalovej éry došlo k presadeniu funkčnej trho-
vej ekonomiky s exportným zameraním, premiér rozvíjal demokraciu, realistickejšie reagoval na 
kurdský problém, odstránil informačný monopol štátneho rozhlasu a televízie. Voči Európe sledo-
val Özal pragmatický kurz, no presvedčivo podporil aj USA vo vojne v Zálive v r. 1990 – 1991. Turecko 
ako i ostatné krajiny regiónu v tomto období výrazne ovplyvnil rozpad ZSSR, čo viedlo k nadväzova-
niu vzťahov s novými turkickými republikami v strednej Ázii a Zakavkazku (Kazachstan, Turkménsko, 
Kirgizsko, Uzbekistan, Azerbajdžan). S podporou USA sa Turecko pokúšalo ponúknuť týmto štátom 
svoj model demokratického usporiadania, umiernenej formy islamu a trhovej ekonomiky. Vývoj v po-
stsovietskej ére priniesol aj kon�ikty. Spor o Náhorný Karabach medzi Azerbajdžanom a Arménskom 
skončil krvavou vojnou, do ktorej Turecko priamo nezasiahlo, no vyjadrilo solidaritu spriazneným 
Azerbajdžancom. Napriek počiatočnému rozvoju ekonomiky v polovici 80. rokov s  ich koncom už 
výrazne vzrástla in�ácia, rozšírila sa korupcia – všetko toto zapríčinilo výrazný pokles premiérovej 
popularity a porážku jeho strany v komunálnych voľbách. 

Roky 1989 – 2002: Obdobie politickej nestability
Turecké vlády v rokoch 1991 až 1999 neboli veľmi úspešné, keďže politici, ktorí viedli slabé vládne 
koalície nemali víziu napredovania a  politické problémy riešili oportunistickými spôsobmi (Tansu 
Ciller, Mesut Yılmaz, Deniz Baykal). Jednou z mála zmysluplných vecí, ktoré sa v sledovanom období 
podarilo naplniť, bol reformistický daňový zákon, prijatý vládou vedenou Mesutom Yilmazom spo-
ločne s Demokratickou ľavicovou stranou (tur. Demokratik Sol Parti, DSP) Bülenta Ecevita a Demo-
kratickou tureckou stranou (tur. Demokrat Türkiye Partisi, DTP) Hüsamettina Cindoruka. Táto vláda 
dokázala znížiť in�ačnú krivku pod 60 %, zaviedla osemročnú povinnú sekulárnu školskú dochádzku 
a bola i úspešná v boji proti kriminálnemu podsvetiu. 

33	 Obyvateľov	Turecka	kurdského	pôvodu	je	15	000	000	až	20	000	000	(odhad	Kurdského	centra	v Paríži	z roku	2017).	Centrum	kurdského	osídlenia	sa	
nachádza	medzi	Tureckom,	Irakom	a Iránom,	pričom	polovica	žije	v Turecku.	V Osmanskej	ríši	boli	Kurdi	vnímaní	ako	integrálna	súčasť	komunity	ríše,	
keďže	sa	hlásili	väčšinou	k sunnitskej	vetve	islamu.	Rovnaké	postavenie	mali	aj	v tzv.	„republikánskom“	Turecku.	V rokoch	1925	až	1937	sa	uskutočnilo	
niekoľko	kurdských	povstaní	avšak	vo	svojej	podstate	neboli	separatistické	–	nežiadali	vytvorenie	kurdského	národného	štátu.	Boli	namierené	proti	
centralizácii	a sekularizácii	politiky	reformistov.	Do	roku	1984	sa	turecká	spoločnosť	nemusela	príliš	významne	zaoberať	kurdskou	otázkou.	Zmena	na-
stala,	keď	sa	na	čelo	kurdského	separatistického	hnutia	postavila	Strana	kurdských	pracujúcich	–	PKK	vedená	Abdullahom	Öcalanom.	Postupne	turecká	
vláda	uznala	kurdskú	identitu,	Süleyman	Demirel,	prezident	v r.	1993	–	2000,	označil	tak	ako	Turkov	i Kurdov	za	„prvotriednych	občanov“.	Vo	voľbách	
v roku	2007	sa	väčšina	voličov	na	juhovýchode	rozhodla	pre	vládnu	Stranu	spravodlivosti	a rozvoja	(Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP)	nie	pre	kurdsky	
orientovanú	Stranu	demokratickej	spoločnosti	(Demokratik Toplum Partisi,	DTP).
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Obrázok 39. Štvornásobný turecký premiér Bülent Ecevit.34

Aký bol postoj B. Ecevita k otázke postavenia Kurdov v Turecku? 
(pomôcka: GUNTER, Michael M. ã e Continuing Kurdish Problem in Turkey aø er 

Öcalan‘s Capture. In   ird World Quarterly, Roč. 21, č. 5, 2000, s. 849 – 869)

Medzi rokmi 1991 – 1998 pretrvávali medzi elitami neustále kon� ikty, kým Tansu Çiller presadzo-
vala liberalizmus, Yilmaz svoju liberálno-konzervatívno-nacionalistickú víziu a Ecevit naciona-
lisko-ľavicové princípy. V ľavicovom spektre bránila spolupráci osobná animozita Ecevita a Baykala, 
na pravo to boli spory medzi Yilmazom a Çillerovou. V roku 1997 bola armáda znepokojená nábo-
ženskou politikou vlády, ktorú považovala za hrozbu sekulárnej vízie Turecka a tak zaslala premiérovi 
Necmettinovi Erbakanovi memorandum o 20-tich bodoch a požadovala jeho rezignáciu. Táto udalosť 
bola neskôr označená tureckým admirálom Salimom Dervişoğluom (1936) ako „postmoderný puč“. 
Z  volieb v  roku 1999 vzišla ako najsilnejšia Demokratická ľavicová strana, druhou bola pravi-
cová a ultra-konzervatívna Strana nacionalistickej akcie (tur. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP). 
Spojenie týchto dvoch subjektov v  koalícii (ešte s  Yilmazovou ANAP) bolo mimoriadne efektívne 
a prinieslo ekonomické reformy, legislatívu zabezpečujúcu ľudské práva a Turecko bolo Európe asi 
najbližšie práve počas vlády Ecevita. Počas helsinského summitu EÚ ktorý sa konal 10. až 11. de-
cembra 1999 Turecko získalo štatút kandidátskej krajiny a  bolo potvrdené, že sa stane členom 
Únie, ak splní tie isté kritériá, ako ostatné kandidátske krajiny. Obrat vo vzťahoch spôsobili práve 
politické zmeny v Turecku a Nemecku, reštrukturalizácia vzťahov s Gréckom, posuny vo vzťahoch 
s Kurdmi. 

34	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3	%BClent_Ecevit#/media/File:B%C3	%BClent_Ecevit-Da-
vos_2000_cropped.jpg>.
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Obrázok 40. Následky zemetrasenia v roku 1999.35

V  auguste 1999 zasiahlo Turecko katastrofálne zemetrasenie o  sile 7, 4 stupňa richterovej 
stupnice (epicentrum sa nachádzalo pri meste Izmit). Zemetrasenie si vyžiadalo 17 000 obetí 
a 200 000 ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy. Zemetrasenie malo dopad na naštrbené gréc-
ko-turecké vzťahy, keďže grécke záchranné tímy spontánne vyrazili na pomoc Turecku. Po 40 rokoch 
došlo k stretnutiu ministrov zahraničných vecí oboch krajín – Yorgosa Papandrea a Ismaila Cema. 
Hašterenie politických špičiek vyústilo v roku 2001 do � nančnej nestability a centrálna banka prišla 
o 5 miliárd dolárov, úroková miera stúpla na 3000 %. V reakcii na útoky islamistickej siete al-Káida 
na USA v septembri 2001 sa Turecko pripojilo k svetovej vojne proti terorizmu. Umožnilo americkým 
lietadlám využívať turecký letecký priestor a vyslalo 90 príslušníkov špeciálnych jednotiek do Afga-
nistanu. Od mája 2002 situáciu komplikoval zhoršujúci sa zdravotný stav premiéra Ecevita, prehĺbili 
sa hospodárske problémy a z funkcie ministra zahraničných vecí odišiel Ismail Cem. Ecevit súhlasil 
s vypísaním nových volieb v roku 2002 a po víťazstve Strany spravodlivosti a rozvoja (tur. Adalet 
ve Kalkınma Partisi, AKP) vedenej bývalým istanbulským starostom Recepom Tayyipom Erdoğa-
nom (1954) došlo k  zostaveniu jednofarebnej vlády. Bývalý disident a  nový premiér Erdoğan sa 
prezentoval ako umiernený, štátu oddaný a Európe naklonený reformátor. Využil volebný potenciál 
svojho nestora Erbakana, ale zmobilizoval aj protestných voličov. Na počiatku 3. tisícročia bolo Tu-
recko siedmym najväčším obchodným partnerom EÚ, pričom priemyselné výrobky tvorili najväčší 
podiel tureckého exportu. 17. decembra 2004 rozhodla Európska rada o začatí prístupových rokovaní 
s Tureckom v roku 2005. Tieto sa začali v Luxemburgu 3. októbra 2005. Postup je však veľmi pomalý, 
keďže Turecko z 35 podmienok, ktoré musí krajina splniť bol proces začatý iba pri 16tich a jediná bola 
v roku 2016 splnená (3 %). Európska únia kritizuje Turecko za nedodržiavanie ľudských práv a v roku 
2018 Rada pre všeobecné záležitosti EÚ vyhlásila, že sa Turecko oddchyľuje od EÚ.

35	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/1999_%C4	%B0zmit_earthquake#/media/File:Izmit_eart2.jpg>.
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Na Východ

Albánsko v rokoch 1939 – 1999

„Okolo našej  v lajky spoločne stoj íme,
s jedným prianím a jedným cieľom,

svätosväte tu prisaháme,
svoju vieru v našu spásu.

Z boja uteká len ten, kto otočí  sa chrbtom,
len ten, kto sa ako zradca narodil ,
ale skutočný muž nepozná strachu

a radšej  zomrie ako mučeník!“

Časť textu albánskej národnej hymny (alb. Himni i Flamurit)1 z pera A. Stavre Drenovu

Albánsko je európskou krajinou, ktorá sa postupne (aj z pohľadu Slovenska) akoby dostávala späť na 
mapu Európy, keďže vývoj v druhej polovici 20. storočia z nej urobil „európsky Tibet“, krajinu takmer 
neprístupnú zahraničným návštevníkom. Na príkaz svojho politického lídra - Envera Hodžu (alb. 
Enver Halil Hoxha; 1908 – 1985) - zachovávala nedôverčivý a  odmeraný odstup voči celému von-
kajšiemu svetu. Hodžov režim (vládol v rokoch 1941 – 1985) sa postupne vyvíjal od vlády stalinské-
ho typu k zriadeniu kombinujúcemu nacionalistickú xenofóbiu s dirigistickým etatizmom spojeným 
s ultraľavicovou rétorikou a snahou mobilizovať a revolucionizovať široké masy podľa vzoru čínskej 
kultúrnej revolúcie. Albánsky politický systém predstavoval osobnú diktatúru jedného muža, ktorý 
svoju autoritu udržiaval krvavými čistkami nevyhýbajúc sa ani svojmu okoliu. 

Albánci a Druhá svetová vojna
Albánsko hralo už v medzivojnovom období a hlavne po nástupe Benita Musolliniho k moci (v roku 
1922) dôležitú rolu v talianskych expanzívnych plánoch. Strategický význam bol pripisovaný mestu Vlo-
ra (alb. Vlorë), ktoré ak by sa dostalo do talianskych rúk umožnilo by im kontrolu nad vstupom do 
Jadranského mora. Nárok na Albánsko odvodzoval taliansky diktátor od historického práva Talianov, 
keďže časti územia Albánska boli súčasťou Rímskej ríše a neskôr neapolského a benátskeho kráľovstva 
(napr. mesto Drač /alb. Durrës, tal. Durazzo/). Albánske kráľovstvo (alb. Mbretëria Shqiptare) sa stalo 
obeťou talianskej agresie v apríli 1939, po tom čo albánsky kráľ Zog I. (1895 – 1961) odmietol ulti-
mátum požadujúce prijatie talianskeho vojenského protektorátu nad Albánskom (25. marca 1939).
Jeho územie bolo neskôr rozšírené o časť Kosova, Metochije, západného Macedónska (mestá Tetovo, De-
bar, Struga a Svätý Naum a severný breh Prespanského jazera), pohraničné územie Čiernej Hory (Plav, 
Gusinje, Ulcinj) a nominálne i o časť Epiru (Tsamurie /gr. Τσαμουριά/) s albánskou menšinou. Taliansko 
sa snažilo Albáncov presvedčiť, aby sa stali poslušnými občanmi „stredomorského impéria“ a taktiež, že 
až pod ich patronátom bol zrealizovaný sen albánskych nacionalistov o etnickom „Veľkom Albánsku“.2

1	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=Y3	lAaMuAs1	g>.
2	 Pre	kompaktné	osídlenie	území	Albáncami,	ktoré	nezodpovedá	hraniciam	Albánska	(albánske	komunity	žijú	na	území	6	štátov	-Albánsko,	Čierna	Hora,	Kosovo,	

Srbsko,	Severné	Macedónsko	a Grécko)	sa	vžilo	označenie	etnické	Albánsko	(alb.	Shqipëria Etnike)	alebo	Veľké	Albánsko	(alb.	Shqipëria e Madhe),	aj	keď	ako	píše	
historik	R.	Elsie,	Albánci	tento	termín	obchádzajú.	Termín	etnické	Albánsko	zaviedol	kosovský	básnik	a literárny	kritik	Rexhep	Qosja,	spája	sa	však	predovšetkým	
s talianskou	prítomnosťou	v Albánsku.	Je	však	nutné	podotknúť,	že	tento	iredentistický	koncept	nie	je	tak	celkom	iba	záležitosťou	minulosti.	Podľa	správy	Gallup 
Balkan Monitor	v r.	2010	bola	myšlienka	„Veľkého	Albánska“	podporená	väčšinou	Albáncov	v Albánsku	(63	%),	Kosove	(81	%)	a Severnom	Macedónsku	(53	%).

Albánsko v rokoch 1939 – 1999

„Okolo našej  v lajky spoločne stoj íme,
s jedným prianím a jedným cieľom,

svätosväte tu prisaháme,
svoju vieru v našu spásu.

Z boja uteká len ten, kto otočí  sa chrbtom,
len ten, kto sa ako zradca narodil ,len ten, kto sa ako zradca narodil ,len ten, kto sa ako zradca narodil ,
ale skutočný muž nepozná strachu

a radšej  zomrie ako mučeník!“

Časť textu albánskej národnej hymny (alb. Himni i Flamurit)1 z pera A. Stavre Drenovu

„Okolo našej  v lajky spoločne stoj íme,
s jedným prianím a jedným cieľom,

svätosväte tu prisaháme,
svoju vieru v našu spásu.

Z boja uteká len ten, kto otočí  sa chrbtom,
len ten, kto sa ako zradca narodil ,
ale skutočný muž nepozná strachu

a radšej  zomrie ako mučeník!“a radšej  zomrie ako mučeník!“
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Obrázok 41. Enver Hodža ako partizán v roku 1944.3

Čo bolo najobľúbenejším jedlom albánskeho lídra? 
(pomôcka: SZABLOWSKI, Witold -LLOYD-JONES, Antonia. How to Feed a Dictator: 

Saddam Hussein, Idi Amin, Enver Hoxha, Fidel Castro, and Pol Pot   rough the Eyes 
of   eir Cooks. New York : Penguin Books, 2020 s. 121 – 151.)

Taliani iniciovali vytvorenie bábkovej albánskej vlády na čele so Shefquetom Vërlacim, ktorý osob-
ne ponúkol talianskemu panovníkovi Viktorovi Emanuelovi III. albánsku korunu. Bola vydaná nová 
albánska ústava (3. 6. 1939), ktorá de� novala Albánsko ako „samosprávnu“ konštitučnú monar-
chiu, v ktorej vládne savojský rod. Kráľ Viktor Emanuel získal exekutívnu, legislatívnu a súdnu 
moc, pričom jeho záujmy mal zastupovať miestodržiteľ (túto funkciu plnili Francesco Jacomoni 
a Alberto Pariani) a vláda. Na legislatíve sa mala podieľať aj Najvyššia fašistická korporatívna rada, 
ktorá nahradila parlament. Bola založená Albánska fašistická strana (alb. Partia Fashiste e Shqipërisë) 
a albánsky štátny znak bol „obohatený“ o symboly fašistických fascií a savojskú korunu.

Obrázok 42. Štátny znak Albánska v r. 1939 – 1943.4

3	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Hoxha_at_Odrican_1944.jpg>.
4	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_protectorate_of_Albania_(1939	%E2	%80	%931943)#/me-

dia/File:Royal_Coat_of_arms_of_Albania_(1939	%E2	%80	%931943).svg>.
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Na základe talianskeho plánu sa Albánsko malo stať dôležitou surovinovou a poľnohospodárskou zá-
kladňou „stredomorského“ impéria, no rovnako sa Rím snažil aspoň formálne poukazovať na fakt, 
že suverenita a  nezávislosť albánskeho štátu nebola prerušená. Taliansky okupačný režim si nikdy 
reálne nezískal podporu širokej albánskej verejnosti, okrem bohatých veľkostatkárov, časti inteligencie 
a niektorých kmeňových predstaviteľov horských oblastí na severe. Náchylnejšie na kolaboráciu bolo 
obyvateľstvo „oslobodených“ území.

Obrázok 43. Územie Albánska v rokoch 1939 – 1944.5

Odpor voči talianskemu režimu začal prejavovať prakticky ihneď a  jeho nositeľom boli príslušníci 
vlasteneckej inteligencie a mládež. K prvým útokom na talianske jednotky došlo v apríli 1940 a ná-
sledne v auguste povstal kmeň Mirditov.6 Na jar roku 1941 vyslala komunistická skupina z Korçë 
svojich členov do hôr, aby tam vytvárali prvé partizánske skupiny. V horských oblastiach na severe 
vznikali gerilové jednotky organizované miestnymi vlastencami bez vyhraneného politického názoru 
– patrili k nim napríklad moslimský duchovný šítskej sekty bektašijov Baba Martaneshi a Myslym Peza. 
Prvá masová antifašistická demonštrácia sa uskutočnila v Tirane 28. októbra 1941 pri príležitosti 
5	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Map_of_Albania_during_WWI	I.png>.	
6	 Albánsky	kmeň	a tradičná	kmeňová	oblasť	v centrálno-severnej	časti	(alb.	Rrethi i Mirditës)	s centrom	v meste	Rrëshen.	Meno	kmeňa	bolo	zaznamenané	

v r.	1571	ako	Mirdita	a v r.	1610	ako	Miriditti	a etymologický	základ	má	v albánskom	mirë dita	čo	znamená	dobrý	deň.	Ide	o katolícku	oblasť	(nábožen-
ským	centrom	je	chrám	Sv.	Alexandra	v Oroshi).
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„osláv“ výročia Mussoliniho pochodu na Rím. V novembri 1941 sa v Tirane zišlo 15 predstaviteľov 
jednotlivých komunistických skupín – zo Skadaru, Korçë a  skupiny „Mladých“ – a  založili Komu-
nistickú stranu Albánska - KSA (alb. Partia Komuniste e Shqipërisë) na čele s dočasným ústredným 
výborom vedeným Enverom Hodžom (do konca roku mala asi 130 členov). 

Obrázok 44. Vlajka Albánskej strany práce (alb. Partia e Punës e 
Shqipërisë) – pôvodne to bola Komunistická strana Albánska7

Predpokladom pre rozšírenie národnooslobodzovacieho boja bolo získanie širokých vrstiev obyva-
teľstva pre myšlienku jednotného antifašistického frontu, čo však pre komunistov nebolo jednoduché 
(napr. hlavní predstavitelia republikánskych skupín boli proti Midhat Frashëri, Ali Këlcyra či Skënder 
Muço). Občianski demokrati, ultra-nacionalisti a  zástancovia etnického Albánska videli nepriateľa 
skôr v Grécku a Juhoslávii a taktiež tvrdili, že boj proti talianskym okupantom má svoj čas. Na návrh 
komunistickej strany bol v  septembri 1942 v  obci Peza založený nadstranícky Národnooslobodzo-
vací front (alb. Lëvizjen Nacional Çlirimtare), jej členmi sa stali tiež príslušníci ďalších guerillových 
zoskupení vrátane promonarchistických odbojových organizácie pod vedením významného odbo-
jára Abaza Kupiho. V  LANÇ však komunisti hrali vedúcu úlohu. Aktívny odboj albánskeho ľudu 
ovplyvnil i vývoj v štátoch antihitlerovskej koalície. Sovietska vláda sa v prehlásení z 18. 1. 1942 vy-
slovila za obnovu nezávislého Albánska (podobné vyhlásenia vydali aj Veľká Británia a USA). V no-
vembri 1942 ako reakcia na konferenciu v Peze vznikol tzv. Národný front (alb. Balli Kombëtar) 
a tá reprezentovala republikánsky orientovaných nacionalistov a taktiež obchodníkov, stredných 
roľníkov, podnikateľov, kňazov a pravicových intelektuálov. Hlavným predstaviteľom sa stal Midhat 
Frashëri a heslom Národného frontu sa stala téza: „Sme proti okupantom, ale budeme s nimi bojovať až 
nastane čas.“ Program organizácie bol zhrnutý v tzv. dekalógu.

7	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partia_e_Pun%C3	%ABs_e_Shqip%C3	%ABris%C3	%AB.svg>.
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Obrázok 45. Jednotky Balli Kombëtar v meste Debar (alb. Dibër/Dibra) 
v západnej časti dnešného Severného Macedónska.8

V čom možno vidieť paralely medzi „Dekalógom“9

a programom srbského ravnogorského hnutia10?

Hoci mali srbské a  albánske nacionalistické hnutia diametrálne rozdielne pohľady na povojnové 
usporiadanie albánskeho etnického priestoru, dochádzalo medzi nimi k sporadickým rokovaniam 
o spolupráci, najmä pokiaľ išlo o potláčaní partizánskych oddielov na Kosove a v Metochii. Poku-
sy o rokovania prebehli medzi čiernohorským četnickým vojvodom majorom Pavlom Djurišićom 
(kolaboroval s talianskymi aj nemeckými silami) a bývalým politickým emigrantom a dlhoročným 
kritikom vlády kráľa Zoga I., plukovníkom Muharemom Bajraktarimom, ktorého oddiely pôsobili 
v  severnom Albánsku. Bajraktari spojenie údajne udržiaval s  vodcom srbského četnického hnu-
tia generálom Dražom Mihailovićom a s pomocou Djurišića tiež s vplyvným kosovsko-albánskym 
politikom Xhaferom Devom, jedným z  hlavných protagonistov veľkoalbánskej myšlienky, ktorý 
bol ministrom a neskôr aj podpredsedom kolaborantskej albánskej vlády po kapitulácii Talianska 
a obsadení Albánska Nemeckom. Deva údajne v roku 1944 s Djurišićom vypracoval dohodu o spo-
ločnom postupe voči partizánom. Zástupcovia NF nespolupracovali len s četníkmi, ale postupne 
začali kolaborovať a  v  marci 1943 podpísali tajnú dohodu s  talianskym generálom Renzom Dal-
mazzom, v ktorej sa zaviazali nepodnikať žiadne ozbrojené akcie proti talianskej armáde. V apríli 
roku 1943 vedenie komunistov vydalo pokyn k reorganizácii partizánskych jednotiek na Ná-
rodnooslobodzovaciu armádu (alb. Ushtria Nacional-Çlirimtare) a 15. júla vznikla v Korçë prvá 
brigáda UNÇ, ktorej veliteľom sa stal Mehmet Shehu (1913 – 1981). Talianske represívne opat-
renia neboli voči rezistencii úspešné a rovnako svoj účel nesplnila ani posledná veľká kampaň proti 
partizánom z leta 1943 ktorej sa zúčastnilo 20 000 vojakov. Snaha komunistov o vytvorenie jed-
notného antifašistického frontu viedla ku stretnutiu v Mukje neďaleko Kruje 2. augusta 1943, 
kde sa predstavitelia albánskych komunistov a Národnooslobodzovacieho frontu zišli s pred-
staviteľmi Balli Kombëtar a uzavreli dohodu o spoločnom postupe. Dohoda predpokladala vy-
tvorenie Výboru pre záchranu Albánska.

8	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Balli_Kombetar_Debar.jpg>.
9	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://web.archive.org/web/20110723010338/http://www.albanianhistory.net/texts20_1/

AH1942.html>.
10	 REDŽIĆ,	Enver.	Bosnia and Herzegovina in the Second World War.	New	York	:	Taylor	&	Francis,	2004,	s.	127	–	174.	
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Obrázok 46. Mehmet Shehu ako partizán.11

Ako referoval o smrti M. Shehu americký denník New York Times z 19. 12. 1981?12

Dohodu z Mukje bolo vedenie Komunisticnej strany Albánska pod silným tlakom juhoslovanských 
inštruktorov nútené odmietnuť (hlavne z dôvodu predpokladaných hraníc Albánska po vojne, ktoré by 
zahŕňali jeho etnické hranice). Druhá konferencia LANÇ, konaná v Labinoti 4. – 9. septembra 1943, 
práve v čase, keď došlo ku kapitulácii Talianska (8. septembra), zaujala nekompromisný postoj ku všet-
kým smerom, stojacim mimo LANÇ, teda i voči ballistom. Od tejto chvíle ballisti de� nitívne prešli do 
tábora protivníkov. Po odchode Talianov neboli Nemci schopní nahradiť ich pozíciu (kontrolovali iba 
najdôležitejšie mestá a komunikácie). Enver Hodža (vodca partizánov) zvolal na 22. 5. 1944 zvolal 
Národný kongres, ktorého sa žúčastnilo 200 delegátov z celej krajiny. Kongres zvolil vrchný záko-
nodarný orgán - antifašistickú radu národného oslobodenia Albánska, pozostávajúcu z tridsia-
tich členov. Na jeho čele stál štrnásťčlenný antifašistickej výbor národného oslobodenia Albánska 
(AVNOA), prakticky teda dočasná vláda vedená Enverom Hodžom. Situáciu Hodžovi zľahčil i fakt, 
že neexistovala reálna vnútorná opozícia a taktiež postavenie Albánska samotného, ktoré v porovnaní 
s Gréckom či Juhosláviou nebolo v záujmovej sfére veľmocí. Do novembra 1944 sa albánskym komu-
nistickým partizánom podarilo oslobodiť prakticky celé Albánsko s výnimkou neprístupných hôr na 
severe, ktoré boli v rukách nacionalistických geríl. Na druhom zasadaní AVNOA 20. októbra 1944 bola 
vytvorená dočasná vláda na čele s E. Hodžom. Nasledujúceho mesiaca z krajiny odišli posledné ne-
mecké sily a Hodža tak aj o� ciálne vyhlásil oslobodenie Albánska. 

11	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mehmet_Shehu_-28partizan-29.jpg>.
12	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.nytimes.com/1981/12/19/obituaries/gen-mehmet-shehu-dead-at-68-served-albania-

as-prime-minister.html>.
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Povojnové Albánsko a základné rysy politiky Envera Hodžu
„Sovietizácia“ Albánska mala špeci� cké rysy, ktoré ju odlišovali od spôsobu akým sa uskutočňovala 
v iných komunistických režimoch. Napriek snahám istej časti albánskych elít budovať trhovú ekono-
miku a zaviesť menej autoritatívnu formy vlády, prevážil sovietsky variant socializmu. Parlamentné 
voľby v decembri 1945 ovládla jednotná kandidátka Demokratického frontu (alb. Fronti Demokratik 
i Shqipërisë), ktorá nahradila v auguste Národnooslobodenecký front. Nové ústavodarné zhromaž-
denie prijalo v marci 1946 ústavu Albánskej ľudovej republiky (alb. Republika Popullore Socialiste 
e Shqipërisë, názov krajiny platil do r. 1976). Predsedom novej vlády a zároveň ministrom zahra-
ničia a obrany sa stal Enver Hodža a jeho najväčší rival Koçi Xoxe (1911 – 1949)13 - organizačný 
tajomník ústredného výboru strany - bol menovaný ministrom vnútra.

Obrázok 47. Zástava Albánska v rokoch 1946 – 1992.14

Vo februári 1946 plénum Ústredného výboru albánskej komunistickej strany vyhlásilo „nastolenie re-
volučnej demokratickej diktatúry robotníkov a roľníkov na čele s KSA, ktorej cieľom je začať s výstavbou 
socializmu.“ Výraznú pomoc v tejto ére poskytovala Albánsku sama výrazne vojnou zničená Juhoslávia, 
ktorej bezúročné úvery tvorili v roku 1947 viac ako polovicu všetkých rozpočtových príjmov Albánska. 
Nastolenému trendu a pokusom Juhoslávie o začlenenie Albánska do federácie učinila koniec sovietska 
roztržka s Juhosláviou z roku 1948 a Hodža využil zaneprázdnenosť Tita k upevneniu svojej otrasenej 
pozície. Albánski komunisti v lete odsúdili zradcovskú a trockistickú činnosť vedenia Komunistickej 
strany Juhoslávie, ktorá mala smerovať k likvidácii nezávislosti Albánska, súčasne tiranská vláda anulo-
vala väčšinu uzatvorených zmlúv s Juhosláviou. Pre Albánsko tak skončil veľmi špeci� cký proces sovie-
tizácie bez Sovietov pod juhoslovanským patronátom. Rovnako tak boli vytvorené vhodné podmienky 
k nastoleniu a upevneniu Hodžovej osobnej diktatúry. Spojenectvo so ZSSR malo pre Hodžu mnoho 
výhod – sovietska hospodárska pomoc mala nahradiť to, čo dostávali z Juhoslávie a taktiež vojensky 
ochrániť jeho režim pred Titom i Západom. Zahraničný obchod bol zo 60 % orientovaný na ZSSR. 
Albánsko sa v roku 1949 stalo zakladajúcim členom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) 
a Varšavskej zmluvy. Nové doplnenie ústavy z roku 1950 potvrdila vedúcu rolu Albánskej strany 
práce (alb. Partia e Punës e Shqipërisë, PPSH; v r. 1948 premenovanej Komunistickej strany).

13	 Počas	konfl	iktu	Hodžu	a Tita	podporil	Juhosláviu	a stal	sa	tak	reálnou	hrozbou	pre	moc	Envera	Hodžu	a v máji	1949	bol	zatknutý	a obvinený	z titoizmu	
a trockizmu.	Napriek	sebakritike	bol	odsúdený	na	smrť	–	jeho	posledné	slová	boli	„Nech žije Stalin!“

14	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Albania_(1946	%E2	%80	%931992).svg
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Obrázok 48. Tirana – hlavné mesto Albánska – v roku 1978 
(propagandistické heslá „zdobili“ všetky dôležité budovy).15

Spoločne sa pozrime na najvýznamnejšie pamätihodnosti hlavného mesta Albánska.16

Proti všetkým nepriateľom režimu vystupovali orgány albánskej štátnej bezpečnosti Sigurimi 
(alb. Drejtoria e Sigurimit të Shtetit) mimoriadne bezohľadne (podľa nového trestného zákonní-
ku z roku 1952, ktorý prekonal aj svoj sovietsky vzor z 20. rokov). Enver Hodža sa snažil začleniť 
do ústredného výboru strany aj predstaviteľov severných častí Albánska, zdôrazňoval, že je oddaný 
„albánstvu“ a  tak sa snažil prekonať nedôveru medzi severom a  juhom krajiny. Proces však nebol 
jednoduchý, keďže oblasť Skadaru bola pod silným katolíckym vplyvom a Gegovia17 zo severu počas 
2. svetovej vojny podporovali kosovský odboj – komunistickú stranu považovali za juhoslovanský 
konštrukt. 

Koncom 30. rokov 20. storočia bola priemerná dĺžka života albánskych mužov 42 rokov a o 30 rokov 
neskôr sa zvýšila na 67 rokov. Hodžov program transformácie krajiny zahŕňal aj vysušovanie rozsiah-
lych plôch močiarov, ktoré boli zamorené maláriou. Dôležitou bola elektri� kácia krajiny – posledná 
dedina bola zapojená k rozvodovej sieti na začiatku 70. rokov. Industrializácia Albánska si však vy-
žiadala svoju daň v podobe zanedbania „poľnohospodárskej otázky“. Krajina nebola na rozdiel od 
svojich susedov sebestačná v produkcii potravín aj napriek faktu, že koncom 40. rokov 20. storočia 
takmer 90 % obyvateľstva sa živilo poľnohospodárstvom. Albánsko implementovalo heslo: „Budu-
jeme socializmus s  krompáčom v  jednej ruke a  puškou v  druhej“ (alb. Ndërtojmë socializmin duke 
mbajtur në njërën dorë kazmën dhe në tjetrën pushkën). Krajina sa stala do roku 1955 stelesnením 
stalinistického štátu, pričom sovietske modely boli prakticky kopírované alebo upravené na každú 
oblasť albánskeho života. 

15	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tirana_in_1978_2.jpg>.
16	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<http://tiranavirtualtour.al/?lang=en>.
17	 Albánske	etnografi	cké	skupiny	Toskov	(alb.	toskët)	a Gegov	(alb.	gegët)	oddeľuje	rieka	Shkumbin	pretekajúca	stredným	Albánskom.	Obe	skupiny	sa	líšia	

mnohými	znakmi:	dialektom,	náboženskou	príslušnosťou,	mentalitou	a štýlom	života,	prejavmi	ľudovej	kultúry,	údajne	aj	určitými	fyziognomickými	
rysmi.	Gegovia	tvoria	2/3	Albáncov	a prevažuje	u nich	rímsko-katolícka	a moslimská	viera.
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Obrázok 49. Mao a Enver (hoci by fotogra� a naznačovala „vrúcny vzťah“ 
lídri sa stretli iba 2 krát a to v roku 1956 a 1957).18

Koho v dokumente označuje E. Hodža za najväčšieho nepriateľa „jeho“ režimu?19

Výrazná zmena nastala po tom ako sovietsky líder Nikita Chruščov (1894 – 1971) na XX. zjazde Ko-
munistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorý sa konal sa v Moskve od 14. do 26. februára 1956 (bol to 
prvý zjazd KSSZ po smrti J. V. Stalina) odsúdil Stalinov kult osobnosti. Ener Hodža reagoval obvi-
nením Chruščova z revizionizmu. Udalosti v Maďarsku (maďarská revolúcia v r. 1956) a Poľsku 
(masové demonštrácie v Poznańi v lete 1956) presvedčili Hodžu, že práve Chruščov je najväčšou 
hrozbou pre albánsku suverenitu a jeho vlastnú moc. Na moskovskej konferencii komunistických 
strán v  roku 1960 Hodža zaútočil na Chruščova, že sa zriekol princípov marxizmu-leninzimu 
a tvrdohlavo odmietol odsúdiť čínskych komunistov vedených Mao Tse-tungom (1893 – 1976).20

Vzťahy so ZSSR sa výrazne zhoršili v marci 1961, keďže Chruščov zastavil tak potrebné dodávky po-
travín do Albánska a  v  decembri prerušil diplomatické väzby s  režimom Enevera Hodžu. Novým 
albánskym patrónom sa stala Čínska ľudová republika. Čínsko-albánske spojenectvo trvajúce do 
roku 1978 zradikalizovalo politický, hospodársky a spoločenský život v krajine a ešte viac izolo-
valo Albánsko od Európy a zvyšku sveta. Ani čínska pomoc nedokázala zabezpečiť Albánsku hospo-
dársky rast. Hodža reagoval na situáciu spôsobom jeho vlastným a to transformáciou Albánska v in-
tenciách „čínskej kultúrnej revolúcie“.21 Pod vedením Ramiza Aliu (/1925 – 2011/ vtedajší šéf agitácie 
a propagandy pri centrálnom výbore strany) sa albánska kultúra mala zbaviť všetkých zahraničných 

18	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mao_Zedong_and_Enver_Hoxha.jpg>.
19	 “Memorandum	of	Conversation	between	comrade	Enver	Hoxha	and	a Delegation	of	Chinese	Red	Guards,”	July	08,	1967,	History	and	Public	Policy	

Program	Digital	Archive,	AQSH,	F.	14/AP,	M-PKK,	V.	1967,	Dos.	43,	Fl.	1	–	18	
20	 K čínsko-sovietskej	roztržke	na	prelome	päťdesiatych	a šesťdesiatych	rokov	(1958	–	1964)	viedla	kombinácia	rôznych	problémov.	Na	stretnutí	zástupcov	

komunistických	a robotníckych	strán	strán	v Bukurešti,	24.	–	26.	júna	1960	sa	naplno	preukázala	nemožnosť	dohody	medzi	oboma	mocnosťami.	V tom	
istom	roku	sa	tiež	na	vzájomných	hraniciach	objavili	prvé	konfl	ikty.	ZSSR	odvolal	z Číny	svojich	poradcov.	Nasledujúci	vývoj	vzťahov	výrazne	ovplyvnila	
aj	Čínska	kultúrna	revolúcia	(1965	–	1969).	

21	 Tzv.	Ideologicko-kultúrna	revolúcia	(alb.	Revolucioni ideologjik-kulturor)	v r.	1966	–	1969	poslúžila	k upevneniu	mocenskej	pozície	E.	Hodžu,	mala	za-
medziť	prenikaniu	kultúrnych	a ideových	vplyvov	zo	zahraničia	a urýchleniu	modernizácie	krajiny.	Hlavnými	znakmi	bol	boj	proti	byrokratizmu,	pokus	
odstrániť	ekonomické	rozdiely	medzi	jednotlivými	vrstvami	spoločnosti,	likvidácia	súkromného	pozemkového	vlastníctva	a zákaz	náboženských	inšti-
túcií	v krajine.	Popri	snahe	upevniť	mocenské	postavenie	v situácii,	keď	sa	Tirana	postavila	ako	proti	západným	krajinám,	tak	proti	sovietskemu	bloku,	
mala	mať	táto	mobilizačná	kampaň	tiež	svoj	ekonomický	prínos	–	išlo	o širšie	zapojenie	žien	a úradníkov	do	výroby,	organizovanie	brigád,	odpútanie	
pozornosti	od	ekonomických	ťažkostí.	Na	rozdiel	od	Číny	sa	však	táto	mobilizačná	kampaň	nevymkla	vládnucej	strane	z kontroly.
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vplyvov, umenie a  literatúra mali slúžiť výlučne obyvateľstvu proti všetkým buržoáznym a revizio-
nistickým trendom kdekoľvek sa vyskytli (zákaz zahraničných kníh a � lmov). Svojím prejavom zo 
6. 2. 1967 Hodža zahájil kampaň proti poslednej bašte tradicionalizmu a to náboženstvu. Za me-
siac došlo k zatvoreniu všetkých chrámov, mešít bektašijských kláštorov – veľká časť bola zničená 
alebo pretvorená na „funkčnejšie“ stavby ako napríklad katedrála v  Skadare (stala sa telocvič-
ňou). Albánsko bolo prehlásené za prvý ateistický štát na svete, všetko hoci len čiastočne spojené 
s náboženstvom sa stalo na dlhé obdobie pandorinou skrinkou. Po invázii vojsk Varšavskej zmlu-
vy do Československa v r. 1968 Albánsko na protest z tohto zoskupenia vystúpilo, no došlo zároveň 
k zhoršeniu vzťahov s Čínou, ktorá sa snažila zlepšiť vzťahy s Juhosláviou a Rumunskom, aby čiastočne 
eliminovala sovietsky vplyv na Balkáne. Ideologický spor medzi Čínou a Albánskom dosiahol vrchol 
v čase návštevy amerického prezidenta R. Nixona v Pekingu v r. 197222 a Hodža znova (ako v prípade 
Chruščova) operoval termínom revizionizmus. 

Obrázok 50. Bývalé väzenie v Gjirokastëri. Za obeť režimu padlo okolo 25 000 obyvateľov.23

Aký bol osud albánskych politických väzňov v článku F. Meidini?24

Hodža sa snažil všemožne udržať svoju pozíciu a tak zahájil boj proti „liberálnemu“ hnutiu, čo si od-
niesli ako hlavné obete dramatik Fadil Paçrami a Todi Lubonja, riaditeľ štátnej televízie. Roky 1973 až 
1975 boli obdobím teroru namiereného proti spisovateľom a intelektuálom (no postupne nielen voči 
nim – obeťami sa stali minister obrany Beqir Balluku, šéf štátnej plánovacej komisie Abdyl Këlle-
zi, či minister obchodu Kiço Ngjela). Ideologické spory medzi čínskym a albánskym vedením viedli 
k ukončeniu spolupráce a Albánsko sa stalo izolovaným „ostrovom revolúcie v mori revizionizmu.“ 
V roku 1981 za záhadných okolností zomrel Mehmet Shehu, ktorý bol sám ako šéf Sigurimi zod-
povedný za teror. V novembri 1982 Hodža vo svojom prejave (značne absurdnom) prehlásil, že She-
hu 30 rokov pracoval ako agent pre Američanov, Britov, Sovietov a Juhoslovanov; a jeho skutky ho 
donútili spáchať samovraždu. Sám Hodža dostal v r. 1973 infarkt, z ktorého sa nikdy úplne nevyliečil. 
Zomrel 11. 4. 1985 na následky komorovej � brilácie. 
22	 Zhoršovanie	vzťahov	súviselo	okrem	spomenutej	návštevy	aj	s čínskym	oznámením	„Teórie	troch	svetov“.	Hodža	v týchto	udalostiach	videl	vznikajúce	čínske	

spojenectvo	s americkým	imperializmom	a upustenie	od	proletárskeho	internacionalizmu.	V roku	1978	Čína	prerušila	s Albánskom	obchodné	vzťahy.
23	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Former_political_prison_in_Girokaster.jpg>.
24	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://balkaninsight.com/2018/05/07/albanian-political-prisoners-used-as-miners-win-pen-

sion-victory-05-04-2018/>.

Aký bol osud albánskych politických väzňov v článku F. Meidini?Aký bol osud albánskych politických väzňov v článku F. Meidini?
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Obrázok 51. Pohreb Envera Hodžu 15. 4. 1985 na Skanderbegovom námestí v Tirane.25

Prečo aj mnoho rokov po smrti E. Hodžu vyvoláva existencia 
Pyramídy v Tirane (alb. Piramida) toľko kontroverzií?26

Ramiz Alia a hľadanie novej cesty pre Albánsko 
Smrť Envera Hodžu uzavrela viac ako 40 rokov trvajúce obdobie vládnutia tohto autoritatívneho dik-
tátora, no v samotnom Albánsku to nevyvolalo žiaden vnútropolitický otras. Ramiz Alia, ktorý mál 
„Hodžovu“ štafetu niesť ďalej sa tak okrem predsedu Prezídia ľudového zhromaždenia stal generálnym 
tajomníkom strany (do funkcie bol jednohlasne zvolený 13. 4. 1985). Zaujímavosťou je, že Alia ako 
jeden z mála popredných albánskych hodnostárov vzišiel zo severoalbánskeho gegského prostredia. 
Na IX. zjazde Albánskej strany práce v r. 1986 sa Alia prihlásil k odkazu svojho učiteľa a vyjad-
ril sa v duchu pokračovania triedného boja proti vnútorným a vonkajším nepriateľom. Rovnako 
a bez ohľadu na chabé výsledky predošlej päťročnice bol schválený plán novej päťročnice na roky 
1986 – 1990. Alia si uvedomoval, že nie je možné sa striktne držať hodžovskej línie a tak sa pokúsil 
systém korigovať, hlavne z dôvodu neuspokojivého hospodárskeho vývoja krajiny. Hoci si nový po-
litický líder uvedomoval vážnosť situácie, neplánoval radikálnejšie kroky, tie by znamenali zásadný 
rozkol s učením Envera Hodžu a oslabili by aj jeho mocenské postavenie (prípadne zvrhnutie celého 
režimu). Svoje kroky označoval ako „reformné“ – tzv. „zdokonalenie“ socializmu. Na jeho podnet 
došlo k odstráneniu prílišnej centralizácie hospodárskeho riadenia, boja proti „byrokratizmu“ a k to-
lerovaniu (postupnej legalizácii) voľného družstevného trhu s poľnohospodárskymi produktmi. Ani 
tieto opatrenia nezabránili prehlbovaniu krízy albánskej ekonomiky na konci 80. rokov. Nové vedenie 
prispelo aj k čiastočnému zmierneniu vnútropolitického teroru a istému uvoľneniu atmosféry strachu 
a podozrievania. Na základe dvoch amnestií z r. 1986 a 1989 bol z táborov prepustený väčší počet po-
litických väzňov. Obmedzenie teroru však automaticky neznamenalo jeho likvidáciu. Mnoho občanov 
nepohodlných pre režim alebo jeho odporcov zostávalo naďalej vo väzeniach, resp. po prepustení mu-
seli existovať v nútenej internácii v izolovaných oblastiach. Ústretovejšia bola aj politika voči mladým 
ľuďom, ktorým bola poskytnutá väčšia voľnosť a štát sa im pokúšal vytvoriť lepšie podmienky pre ich 
pracovné uplatnenie a spoločenské, kultúrne a športové vyžitie. 

25	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Ceremonia_varrimit.jpg>.
26	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://www.youtube.com/watch?v=wvB-bg9Ur9w, http://top-channel.tv/english/civil-move-

ment-hands-petition-against-pyramid-demolition/>.
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Obrázok 52. Ramiz Alia ako mladý partizán.27

Ako by ste interpretovali výrok R. Aliu: „Sociálny poriadok ktorý sme vybudovali 
nepodporuje zneužívanie človeka iným človekom. V našej krajine nie sú bohatí, ktorí 
by žili na úkor robotníkov a roľníkov. Tak na strane druhej nie su chudobní, ktorí by 
žili z dobročinnosti iných“ v kontexte faktu, že ešte v roku 2002 žilo 25, 4 Albáncov 

pod hranicou chudoby?28

V oblasti zahraničnej politiky sa Alia čiastočne odklonil od hodžovského vzoru a snažil sa prag-
maticky rozšíriť hlavne ekonomické kontakty so susednými štátmi – najpriaznivejšie je možné 
tento trend sledovať na vzťahu najmä s  Gréckom a  Nemeckou spolkovou republikou. Vzťahy 
s Talianskom boli narušené diplomatickým incidentom z decembra 1985, kedy sa šiestim Albán-
com (súrodencom) podarilo preniknúť na talianske veľvyslanectvo v Tirane a žiadať o politický 
azyl. Faktorom, ktorý komplikoval vzťahy s Juhosláviou bol srbsko-albánsky spor o Kosovo (hlavne 
po roku 1987). Ramiz Alia však pri hľadaní cesty Albánska z izolácie nemal záujem na eskalovaní 
krízy v Kosove a taktiež aby sa tento spor odzrkadlil na albánsko-juhoslovanských vzťahoch. V roku 
1988 došlo k podpisu albánsko-juhoslovanskej kultúrnej dohody. Nastalo tak zintenzívnenie vzťa-
hov medzi Albánskom a európskymi socialistickými krajinami (mimo ZSSR) a  tieto vrátane Čes-
koslovenska boli hlavnými odberateľmi nerastných surovín a poľnohospodárskych produktov, ktoré 
Albánsko nemohlo umiestniť na západné trhy. Aliov prístup sa prejavil aj v postupnom zapojení 
Albánska do regionálnej medzibalkánskej spolupráce - vo februári 1989 sa albánsky minister za-
hraničia Reis Malile zúčastnil prvej konferencie ministrov zahraničia balkánskych krajín v Be-
lehrade. Postupne bolo pre Albánsko nevyhnutné obchádzanie nielen hodžových princípov no 
i ústavy z r. 1976, ktorá zakazovala prijímanie úverov a pôžičiek zo zahraničia. Napriek všetkým 
ústretovým krokom sa Albánsko úplne nevymanilo z tieňa Envera Hodžu, keďže skutočné otvorenie 
svetu by znamenalo existenčnú hrozbu pre režim. Z obáv pred možnou hrozbou in� ltráciou bur-
žoáznych a revizionistických vplyvov Albánsko nevyužívalo obrovský potenciál cestovného ruchu, 
ktorým krajina bezpochyby disponuje. 

27	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Ramiz_Alia_partizan.jpg>.
28	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://borgenproject.org/why-is-albania-poor/>.
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Obrázok 53. Kryštálovo čisté more neďaleko dediny Ksamil (alb. Ksamili).29

V čom vidíte najväčší turistický potenciál Albánska? 
(pomôcka: http://albania.al/)

Na konci 80. rokov, kedy v  Európe dochádzalo k  absolútnej prestavbe dovtedajšieho usporiadania 
a režimy sovietskeho bloku rúcali ako domčeky z karát, Albánsko však zostávalo pomysleným ostro-
vom stability. Albánske vedenie 22. januára 1990 označilo vlnu zmien vo východnom bloku za dô-
sledok revizionizmu, stratu revolučnej perspektívy, stagnácie a rozchodu s princípmi marxizmu-le-
ninizmu. V roku 1990 Ramiz Alia inicioval mnoho medzinárodných stretnutí a to napríklad - v máji 
navštívil Tiranu generálny tajomník OSN Javier Pérez a Albánsko požiadalo o vstup do Konferencie 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE). V septembri 1990 odcestoval Ramiz Alia na prvú za-
hraničnú cestu vo funkcii hlavy štátu a to na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. 
V záležitostiach vnútornej politiky však Alia nehodlal postupovať podobne a dokumentuje to i v liste 
spisovateľovi Ismailovi Kadaremu: „Albánsko sa nemôže vydať cestou ako Rumunsko, Poľsko, Bulhar-
sko a Juhoslávia. Bolo by to prekliatie pre ďalšie generácie, prekliatie pre národ.“ Situácia však nebola 
zďaleka taká pokojná ako sa mohlo zdať na prvý pohľad, keďže pomery v posthodžovskom Albánsku 
boli dlhodobo neudržateľné a po prvých demonštráciách v Skadare (január 1990) sa do protestov za-
pojili aj študenti pedagogickej fakulty v Tirane. Prostredníkom medzi vládou a protestujúcimi bol Sali 
Berisha (1944), ktorý sa stal i jedným zo zakladateľov Demokratickej strany Albánska – DSA (alb. 
Partia Demokratike e Shqipërisë), prvej nekomunistickej strane po r. 1944, ktorá mohla pôsobiť 
legálne (po rozhodnutí ústredného výboru Albánskej strany práce z decembra 1990). Postupne 
začali vznikať i ďalšie (nové i staronové) antikomunistické frakcie ako napríklad Republikánska 
strana (alb. Partia Republikane e Shqipërisë), Národná fronta (alb. Balli Kombëtar). Novou po-
litickou formáciou sa stala etnicky pro� lovaná strana Omonia (gr. Ομόνοια), ktorá združovala 
grécku menšinu na juhu Albánska a bolo pochopiteľné, že sa v albánskom prostredí stala terčom 
nacionalistických útokov. 

29	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_Riviera#/media/File:Ksamill-1.jpg>.
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Obrázok 54. Tirana v roku 1991.30

K akým zmenám došlo v urbanistickom kontexte po páde socializmu v Albánsku? 
(pomôcka: Felstehausen, Herman. Urban growth and land use changes in Tirana, 

Albania : with cases describing urban land claims. 1999.31)

Ramiz Alia preukázal tvárou v tvár nevyhnutným zmenám mimoriadnu pružnosť – hodžovského ve-
terána Adila Çarçaniho nahradil v čele úradu vlády progresívnejším Fatosom Nanom (1952). Vytvoril 
aj prezidentskú radu, ktorá sa mala venovať vážnym spoločenským, politickým a ekonomickým otáz-
kam. Voľby v roku 1991 vyhrala Albánska strana práce (čo iba deklarovalo Aliovu schopnosť rea-
govať na meniace sa pomery), ktorá porazila svojho najsilnejšieho protivníka Demokratickú stra-
nu (získala 75 mandátov). Najdôležitejšou úlohou nového parlamentu bola reforma ústavy. Ústava 
prijatá 21. 4. 1991 síce ponechávala v platnosti viacero ustanovení ústavy z roku 1976, ale „nové“ 
Albánsko bolo de� nované ako pluralitný štát. Kompetencie, ktoré malo dovtedy predsedníctvo ľu-
dového zhromaždenia získal prezident republiky a tak bolo Albánsko v období rokov 1991 – 1997 pri-
najmenšom prezidentskou republikou. Na konci apríla 1991 bol do funkcie zvolený Alia a to prvý krát 
od čias Ahmeta Zogu. Premiérom sa stal Fatos Nano. Nová situácia so sebou priniesla aj ďalekosiahle 
hospodárske problémy, keďže bez práce sa postupne ocitlo až 70 % práceschopného obyvateľstva, čo 
viedlo k masívnym štrajkom (v Tirane zhodili demonštranti obrovskú sochu Envera Hodžu na Skan-
derbegovom námestí). Hoci víťazná, Albánska strana práce musela prejsť v  nových spoločenských 
podmienkach obmenou a tá znamenala akceptáciu sociálno-demokratického programu, hoci obdiv 
k ideám Karla Marxa pretrvávaval. Do čela „novej“ Socialistickej strany Albánska (alb. Partia Socialis-
te e Shqipërisë) sa postavil Fatos Nano.32

Otázniky postsocialistickej éry 
Albánsko sa na konci roku 1991 ocitlo na pokraji zrútenia, keď krajina nedokázala uživiť samú seba 
a mnoho jej obyvateľov utekalo za hranice (do Grécka a Talianska – v auguste sa 12 500 Albáncov 
vylodilo v Bari). Po marcových voľbách v roku 1992 a víťazstve Demokratickej strany mal krajinu 
z marazmu vyviesť Sali Berisha (1944). Jeho vláda viedla spočiatku k upokojeniu pomerov, no 

30	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Tirana#/media/File:Albanien_(05).jpg	>.
31	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/21921	>.
32	 Pokračovatelia	Hodžových	princípov	sa	združili	v Komunistickej	strane	(alb. Partia Komuniste e Shqipërisë)	pod	vedením	Hysni	Milloshiho	(1946	–	2012),	

v posledných	voľbách	strana	dosiahla	iba	minimálne	čísla	(1,	029	hlasov/0,	07	%/).

K akým zmenám došlo v urbanistickom kontexte po páde socializmu v Albánsku? 
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postupne výrazne spolarizovala krajinu (vypro� lovala sa nová jemu lojálna vrstva obyvateľov vs. 
tradičná intelektuálna vrstva spájaná, či už reálne, alebo nie s predošlým režimom). Sali Berisha 
postupne stratil podporu veľkej väčšiny populácie v centrálnom a južnom Albánsku, v júli 1993 bol 
zatknutý opozičný líder Fatos Nano a editori jediného opozičného denníka Náš čas (alb. Koha jonë) 
boli odsúdení za odhalenie štátneho tajomstva. Albánsko sa znovu stalo krajinou jednej strany, ba čo 
viac Berisha a jeho autoritatívny režim ovládal médiá. 

Obrázok 55. Nepokoje a útoky na policajtov v meste Vlorë v r. 1997.33

Zasiahla podobná kríza spôsobená pyramídovými fondami aj naše územie, konkrétne Košice? 
(pomôcka: Zomrel Vladimír Fruni, bývalý majiteľ BMG Invest a Horizont Slovakia.34)

Po voľbách v roku 1996, ktoré nemožno označiť inak ako fraška demokracie, sa krajina ocitla na pokraji 
diktatúry a ticho známe a tak bolestné z predošlého režimu bolo znovu „počuť“. Nová tajná Národná 
spravodajská služba SHIK (alb. Shërbimi Informativ Kombëtar) sa vymkla kontrole a spravodli-
vosť platila iba pre príslušníkov Demokratickej strany Albánska. Takmer absolútny rozklad štátu 
priniesla kríza pyramídových fondov, ktorá začala v januári 1997 (� nančná strata albánskych ob-
čanov činila 1, 2 miliardy dolárov a straty na životoch sa rátajú medzi 2000 – 3000 osôb).35 Berisha 
spočiatku reagoval použitím sily, došlo k obkľúčeniu sídla socialistickej strany, jej generálny tajomník 
a predseda boli zatknutí (Berisha sa aj Západ pokúšal presvedčiť, že revolta je dielom komunistic-
kej konšpirácie) a v marci 1997 bol vyhlásený mimoriadny stav (vládne jednotky mali právo použiť 
zbrane proti narušiteľom verejného poriadku). Na juhu Albánska vypukla úplná anarchia a centrálna 
moc prestala prakticky existovať. Berisha uvažoval o bombardovaní miest Delvina a Saranda, no voja-
ci odmietli zasiahnuť voči demonštrantom. Rada bezpečnosti OSN schválila 28. marca 1997 vyslanie 
trojmesačnej vojenskej misie, ktorá sa vylodila 15. apríla za účasti talianskych, gréckych, tureckých, 
francúzskych, španielskych a rumunských vojakov (obsadili však iba hlavné komunikácie, veľké časti 
južného územia zostávali mimo kontrolu). V tejto napätej atmosfére sa vo voľbách, ktoré sa konali 
29. júna 1997 chopila moci socialistická strana Albánska s 51, 7 % a 155 mandátmi. Po vyhlásení vý-
sledkov na svoj post prezidenta rezignoval Sali Berisha a hlavou štátu sa stal socialista Rexhep Mejdani 
(1944). Premiérsky post získal Fatos Nano. Cieľom jeho socialistickej vlády bolo prestavať zničenú kra-
jinu, posilniť jej hospodárstvo a zmieriť jej ľud rozdelený podľa politických názorov. V roku 1998 bol 
33	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_Civil_War#/media/File:Breaking_Rocks,	_Vlore,	_Albania,	

_1997.jpg>.
34	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://www.aktuality.sk/clanok/420143/zomrel-vladimir-fruni-byvaly-majitel-bmg-invest-a-hori-

zont-slovakia/>.
35	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/03/jarvis.htm>.

Zasiahla podobná kríza spôsobená pyramídovými fondami aj naše územie, konkrétne Košice? 
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v centre Tirany zavraždený významný predstaviteľ Demokratickej strany Azem Hajdari (1963 – 1998), 
na vlastnú odplatu a  zvrhnutie socialistickej vlády sa pokúsil udalosť zneužiť Berisha. Fatos Nano 
bol obvinený z podielu na Hajdariho smrti a situácia eskalovala útokom Berishových prívržencov na 
parlament. Napriek tomuto pokusu sa na ich stranu nepostavilo obyvateľstvo v masívnejšom meradle 
a po tom, ako armáda spaci� kovala situáciu, sa Berishovi prívrženci vzdali. 

Po voľbách v r. 1997 pokračovali prípravy na texte novej ústavy Albánska, ktorý parlament odhlasoval 
21. 10. 1998. Nová ústava ukončila konštitučné provizórium trvajúce od r. 1991. Politickým systémom 
Albánska sa stala parlamentná republika a úrad prezidenta zahŕňal protokolárne kompetencie. Ťažko 
skúšané Albánsko muselo po odvrátení krízy z r. 1997 čeliť problémom spojeným s vývojom v Kosove. 

Obrázok 56. Pamätník srbským obetiam Kosovského kon� iktu v Kosovskej Mitrovici 
(Alb. Mitrovicë, Srb. Косовска Митровица).36

Albánsko sa spočiatku snažilo o čo najkorektnejšie vzťahy s okolitými balkánskymi štátmi čo vychá-
dzalo z  obáv, že otvorená podpora práv Albáncov v  Kosove by mohla negatívne ovplyvniť ekono-
mické vzťahy so Zväzovou juhoslovanskou republikou a  Macedónskom. Po vypuknutí otvoreného 
kon� iktu v marci 1998 sa začala situácia meniť. V regiónoch Tropoja a Kukës sa rozmohlo pašeráctvo 
zbraní a  bola to oblasť, kde bojovníci za kosovskú nezávislosť nachádzali útočisko. Polarizácia ko-
sovskej antijuhoslovanskej (v podstate antisrbskej) rezistencie na umiernenú a radikálnu sa prejavila 
i v rozličnej podpore v albánskom spoločenskom a politickom spektre. Podporu Ibrahimovi Rugovovi 
(1944 – 2006) a jeho Demokratickému zväzu Kosova (alb. Lidhja Demokratike e Kosovës) vyjadrovala 
Demokratická strana a socialisti mali zákonite bližšie ku Kosovskej oslobodzovacej armáde (alb. Ushtria 
Çlirimtare e Kosovës, UÇK). Útok NATO na Juhosláviu37 znamenal pre Albánsko ďalšie problémy. Táto 
akcia výrazne akcelerovala utečeneckú krízu z Kosova a samotné Albánsko prichýlilo 450 000 osôb, 
čo predstavovalo 15 % albánskej populácie. NATO umiestnilo v  severnom Albánsku 24 vrtuľníkov 

36	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_to_Serbs_Killed_in_Kosovo_sin-
ce_1990s_-_Mitrovica_(Serb_Side)_-_Kosovo.jpg>.

37	 Po	všetkých	alternatívach	a	 snahách	o	nastolenie	mieru	 (napríklad	Rambouilletská	dohoda,	misia	R.	Holbrooka	v	Belehrade)	bolo	 jasné,	 že	 všetky	
nádeje	na	mierové	riešenie	kosovskej	otázky	zhasli.	Dňa	24.	marca	1999	o	ôsmej	hodine	začalo	letectvo	NATO	ozbrojenú	kampaň	proti	Juhoslávii	(bez	
schválenia	Rady	bezpečnosti	OSN).	Behom	nasledujúcich	78	dní	vojny	dosiahol	počet	utečencov	číslo	863	000	(celkovo	90	%	Albáncov	opustilo	svoje	
domovy).	Chybným	krokom	bolo	rozšírenie	bombardovania	i	na	územie	Srbska	a	Čiernej	Hory,	čo	pobúrilo	najmä	Rusko,	Grécko,	ale	i	Maďarsko,	ktoré	
ostro	protestovalo	proti	bombardovaniu	Subotice,	kde	žila	početná	maďarská	menšina.	Neudržateľná	situácia	Juhoslávie	sa	skončila	v	máji	1999,	keď	
po	jednaniach	Miloševića	s	ruským	premiérom	Viktorom	Černomyrdinom	došlo	k	odzbrojeniu	UĆK,	stiahnutiu	vojsk	a	návratu	utečencov.	Plán	Kosova	
ako	autonómneho	celku	bol	do	Belehradu	doručený	V.	Černomyrdinom	a	 fínskym	prezidentom	Marttim	Ahtisaarim.	3.	 júna	1999	bol	 ratifi	kovaný	
parlamentom	Juhoslávie	a	nato	9.	júna	bola	ukončená	i	vojenská	intervencia	(tzv.	Kumanovská	dohoda)	a	začala	sa	budovať	organizácia	medzinárodnej	
správy	v	Kosove.
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Apache a ďalekonosné delostrelectvo, pričom boje medzi juhoslovanskou armádou a UĆK sa odo-
hrávali v bezprostrednej blízkosti albánskych hraníc. Okrem týchto negatívnych javov sa štát musel 
vysporiadať s nárastom pašeráctva a organizovaného zločinu (v meste Tropoje došlo k zavraždeniu 
dvoch členov misie OBSE zo strany miestnych gangov). Koniec vojny v Kosove 11. júna 1999 priniesol 
Albánsku uvoľnenie vnútornej situácie, hoci od demokratických štandardov európskych krajín malo 
Albánsko stále ďaleko. Od konca 90. rokov sa vypro�lovali silné politické bloky socialistov a demo-
kratov, pričom menšie strany nedokázali vytvoriť zmysluplnú alternatívu a pôsobili skôr ako satelity 
dominantných frakcií. 
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Bulharsko v rokoch 1941 – 2001
„Hrdá Stará planina, 38

pri  nej  modrý Dunaj ,
slnko hreje Tráciu 39

plameňom nad Pir inem. 40

Milá Vlasť ,
s i  pozemský raj ,

tvoja krása, tvoja nádhera,
ach, nikde nekončí .

Mnoho bojovníkov padlo
za milovaný náš ľud,

matka, daj  s i lu mužnú,
nech v ich ceste pokračujeme.“ 41

Bulharskou hymnou je od roku 1964 pieseň Cvetana Radoslavova Hadžidenkova (1863 – 1931) 
z roku 1885 Drahá Vlasť (bulh. Мила Родино).42

Vstup Bulharska do 20. storočia sa niesol v znamení dvoch „národných katastrof “.43 Po víťazstve v srb-
sko-bulharskej vojne v roku 1885 prišla porážka v druhej balkánskej vojne, čo býva označované za 
„prvú“44 a následný koniec prvej svetovej vojny a mierová zmluva z Neuilly (1919) za „druhú“ bulhar-
skú národnú katastrofu. Bulharsko muselo akceptovať vznik Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovin-
cov a ustúpiť mu časť svojho územia (2, 563 km2) na západe, vrátiť Dobrudžu Rumunsku, Západnú 
Tráciu Dohode (teda Grécku), čo spôsobilo stratu prístupu k Egejskému moru. Fenomén „národných 
katastrof “ úzko súvisí s bulharským nacionalizmom. Do konca prvej svetovej vojny bol nacionaliz-
mus bulharských štátnikov zameraný predovšetkým na ochranu krajanov, ktorí zostali mimo hraníc 
Bulharska a ich pričlenenia k vlasti. V priebehu 20. storočia bol dôraz kladený na vrátenie stratených 
území alebo zachovanie územnej celistvosti krajiny. 

Bulharsko v období druhej svetovej vojny
Bulharsko sa pred druhou svetovou vojnou snažilo vymaniť z  izolácie, čo sa čiastočne úspešne po-
darilo až po tzv. zvenistickom prevrate,45 ktorý umožnil väčší manévrovací priestor cárovi Boriso-
vi III. (1894 – 1943). V roku 1937 bola uzatvorené spojenecká zmluva s Juhosláviou a následne v roku 
1938 tzv. solúnska zmluva s Gréckom, ktorá so súhlasom veľmocí revidovala neuillskú mierovú zmlu-
vu vo vojenských otázkach. Bulharsko sa stále viac a viac dostávalo do väčšej závislosti na Nemecku, 
čo spôsobilo, že Borisov režim (od 15. 9. 1939 formálne neutrálny) nedokázal vzdorovať nátlaku na-
cistov. Bulharsko formálne odmietlo spojenectvo v Balkánskom pakte a zameralo sa na územnú 
revíziu. Na jar roku 1940 sa novým premiérom stal germano� l Bogdan Filov. Na nátlak Nemecka, 
Talianska a ZSSR muselo Rumunsko 7. septembra 1940 vrátiť Bulharsku tzv. craiovskou dohodou 
južnú Dobrudžu. Dohoda obsahovala aj protokol o vzájomnej výmene obyvateľstva, ktorá obe časti 
(rumunskú aj bulharskú) Dobrudže etnicky homogenizovala. 

38	 Stara	planina	(bulh.	Стара планина)	–	pohorie	v juhovýchodnej	Európe	na	Balkánskom	polostrove.	Najvyššia	časť	pohoria	sa	nachádza	v strednom	
Bulharsku.	Najvyšším	vrchom	je	Botev	(2	376	m	n.	m.).

39	 Trácia	(bulh.	Тракия)	–	historický	región	v súčasnosti	rozdelený	medzi	Bulharsko	(patrí	mu	tzv.	Severná	Trácia	/bulh.	Северна Тракия/),	Turecko,	Grécko.
40	 Pirin	(bulh.	Пирин)	–	pohorie	v juhozápadnom	Bulharsku.	Najvyšší	vrch	Vichren	dosahuje	výšku	2	914	m	n.	m.
41	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=GdvhZgT60DY>.
42	 Po	roku	1990	bola	z textu	vypustená	tretia	sloha,	ktorá	sa	obracala	k Sovietskemu	zväzu	(s nami	je	Moskva)	a ku	komunistickej	strane.	
43	 Časť	bulharskej	historiografi	e	hodnotí	aj	záverečný	akt	Berlínskeho	kongresu	z roku	1878	ako	jednu	z národných	katastrof	a moderné	dejiny	Bulharska	

ako	také	ako	„sériu“	národných	katastrof.	
44	 Bulharsko	muselo	postúpiť	Rumunsku	územie	južnej	Dobrudže	a získalo	iba	malú	časť	územia	pirinskej	Macedónie.	
45	 Zveno	(bulh.	Звено)	bol	politický	klub,	neskôr	strana.	Vyznačovala	sa	elitárskym	zmýšľaním	a odporom	k systému	politických	strán.	Zveno	sa	dostalo	

k moci	štyri	roky	po	svojom	vzniku	a to	v roku	1934.	Vtedy	došlo	k reorganizácii	štátu	podľa	talianskeho	vzoru.
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Obrázok 57. Extravagantné letné sídlo rumunskej kráľovnej Márie v Balčiku (bulh. Дворец в Балчик),
ktoré nechala postaviť v rokoch 1926 – 1937 a po 7. septembri 1940 sa dostalo do bulharských rúk.46

Vo februári 1941 Bulharsko podpísalo spojeneckú zmluvu s Tureckom, ktorá potvrdila vtedajší stav 
hraníc (Bulharsko de� nitívne rezignovalo na zisk Drinopolu). Bulharsku bola ponúknutá možnosť 
stať sa súčasťou Osy. Po splnení podmienok Bulharsko pristúpilo k Paktu troch 1. marca 1941. Po 
obsadení Bulharska Wehrmachtom obsadila bulharská armáda časť Macedónie a gréckej Trácie 
východne od rieky Strumy (centrom bolo mesto Xanthi). Získané územia Nemecko odovzdalo Bul-
harsku do tzv. dočasnej správy 12. 4. 1941. Borisa III. nahnevalo odobranie severozápadného územia 
Macedónie, ktoré bolo začlenené do Albánska pod talianskou správou. 

Obrázok 58. Bulharské jednotky vstupujúce do dediny na severe Grécka v apríli 1941.47

Akým spôsobom sa správali bulharské jednotky na obsadených gréckych územiach? 
(pomôcka: CLOGG, Richard. A Concise History of Greece. New York: CUP, 2013, s. 98 – 142.)

46	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Balchik_Palace#/media/File:Balchik_Palace_ifb.JPG>.
47	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria_during_World_War_II#/media/File:Bulgarians_1941.jpg>



85

Komplikovanosť nemecko-bulharských vzťahov dokazovala židovská otázka. A. Hitler požadoval strikt-
né zavedenie norimberských zákonov a po nátlaku a veľmi neochotne cár na Vianoce roku 1940 za-
viedol rôzne protižidovské opatrenia zákonom o „ochrane národa“ (bulh. Закон за защита на 
нацията) v platnosti bol od 23. 1. 1941 do 27. 11. 1944. Bulharsko bolo v špeci� ckom postavení v rám-
ci nemeckých satelitov – bolo formálne nezávislé, disponovalo vlastnou vládou a nemecké jednotky boli 
v krajine na základe dohody medzi bulharskou a nemeckou vládou. Marxistická historiogra� a označovala 
vojnový bulharský režim za „monarchofašistický“, postupne však bol tento názor prekonaný a bulharskí 
historici sa dopracovali k charakteristike režimu ako „autoritatívnej panovníckej diktatúry“. Treba však 
jasne naznačiť, že v Bulharsku fašistické alebo fašisticky ladené organizácie nemali reálny vplyv. V tomto 
kontexte nie je úplne korektné hovoriť o antifašistickom boji, ale skôr o boji proti vláde. Na strane druhej 
radosť z vytvorenia „Veľkého Bulharska“, ktoré nebolo veľmi ďaleko od ustanovení Sanstefanského mieru48, 
zachvátila značnú časť bulharskej spoločnosti. Bulharský režim nebol vyslovene represívny, dokonca sa 
udržal i pluralizmus v kultúre, tlači a spoločenskom myslení. Po nacistickom napadnutí ZSSR rozhodla 
Bulharská robotnícka strana (bul. ългарска Комунистическа Партия) o organizovaní ozbrojeného 
odboja proti Nemcom a ich prisluhovačom. Pokojná (v porovnaní so zvyškom Európy) situácia v Bul-
harsku však boju veľmi nepomáhala, rovnako i počiatočné nemecké víťazstva na východe. Predstavitelia 
liberálnej opozície boli v akomsi apatickom móde a odmietali kontakt s komunistami, ani sa nesnažili 
vytvárať vlastné odbojové formácie. Prvý partizánsky oddiel vznikol v Bulharsku 26. júna 1941 v okolí 
Razlogy a velil mu Nikola Parapunov. Bulharskí komunisti sa už od leta 1941 snažili vytvoriť široký 
vlastenecký front, ktorého program pripravili Georgi Dimitrov a Vasil Kolarov.

Obrázok 59. Georgi Dimitrov a Jozef Stalin v roku 1936.49

V kontexte sovietsko-bulharských vzťahov interpretuj výrok J.V. Stalina: 
„...jeden traktor je viac ako 10 zahraničných komunistov“.50

48	 Zmluva	podpísaná	medzi	Ruskom	a	Osmanskou	ríšou	po	rusko-tureckej	vojne	v	San	Stefane	3.	marca	1878.	Táto	dohoda	/ak	by	ostala	v	platnosti/	by	v	
podstate	znamenala	koniec	Osmanskej	ríše	ako	európskej	mocnosti.	Jej	podmienky	boli	pre	Portu	zdrvujúce:	„1.	Vytvorenie	Veľkého	Bulharska	siahajúceho	
k	Ochridskému	jazeru	a	Egejskému	moru,	ktoré	malo	byť	dedičným	kniežatstvom	nominálne	podliehajúcim	sultánovi,	no	malo	právo	voľby	kniežaťa.	Os-
manské	vojská	boli	zbavené	práva	zdržiavať	sa	na	jeho	území.	Bulharsko	malo	byť	dva	roky	obsadené	ruskou	armádou.	2.	Osmanská	ríša	uzná	nezávislosť	
Srbska,	Čiernej	Hory	a	Rumunska.	Rumunsko	získa	severnú	Dobrudžu,	Srbsko	a	Čierna	Hora	dostanú	neveľké	územia.	3.	Rusko	si	pripojí	južnú	Besarábiu	
a	na	Kaukaze	mestá	Ardahan,	Kars,	Batumi	a	Bayezit.4.	Osmanská	ríša	zaplatí	vojnové	reparácie	vo	výške	1,41	miliardy	rubľov	s	tým,	že	väčšina	tejto	sumy	
bude	krytá	územnými	ústupkami.“	Rusi	si	navyše	vynútili	právo	okupovať	Veľké	Bulharsko	a	prinútili	Turkov	akceptovať	autonómiu	Bosny	a	Hercegoviny.

49	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrov#/media/File:Joseph_Stalin_and_Georgi_Dimitrov,	_1936.jpg>.
50	 Carley,	Michael.	(2001).	Dimitrov	&	Stalin,	1934-1943:	Letters	from	the	Soviet	Archives,	edited	by	Alexander	Dallin	and	Fridrikh	Igorevich	Firsov,	tran-

slated	by	Vadim	A.	Staklo.	Annals	of	Communism.	New	Haven,	Connecticut,	Yale	University	Press,	2000,	s.	278.	

V kontexte sovietsko-bulharských vzťahov interpretuj výrok J.V. Stalina: 
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Napriek snahe komunistov sa nepodarilo rozpútať partizánsku vojnu ako v Juhoslávii, Grécku alebo 
Albánsku – partizánske oddiely väčšinou len prežívali. Menila sa však politická scéna a predstavite-
lia demokratických strán od leta 1943 ďaleko ochotnejšie prijímali ponuky komunistov k spoluprá-
ci v rámci Vlasteneckého frontu (bul. Отечествен фронт, následne bol vytvorený Národný výbor 
Vlasteneckého frontu ako celoštátny riadiaci orgán). Postupne sa rozmohlo i  partizánske hnutie 
a v apríli 1943 bolo 80 existujúcich partizánskych oddielov spojených do Národno-oslobodenec-
kej povstaleckej armády. V polovici roku 1943 Bulharsko vstúpilo do novej fázy antifašistického boja. 
Odboj dosiahol svoj vrchol v roku 1944 a padlo mu za obeť okolo 30 tisíc ľudí. V auguste 1944 sa pokú-
sil nový premiér Ivan Bagrjanov vycúvať zo zrejme už prehratého kon�iktu, no bez úspechu. Po páde 
Rumunska odovzdal vládu do rúk Konstantina Muravieva (bol popredným predstaviteľ Bulharskej ag-
rárnej ľudovej únie) a ten prerušil vzťahy s Nemeckom a vyhlásil mu vojnu. Oddiely Červenej armády 
a na čele s maršalom Fiodrom Tolbuchinom prekročila bulharské hranice v Dobrudži 8. septem-
bra 1944 a následne obsadila celú krajinu. Hneď o deň na to sa uskutočnil prevrat, ktorý sa niesol 
v duchu hesla odstránenia „monarcho-fašistického“ režimu (bol zrušený zákon na ochranu štátu 
z roku 1924 a aj zákon na ochranu národa z roku 1940, zákaz politických strán z roku 1934) a bola 
ustanovená vláda Kimona Georgieva. Vláda bola koalíciou 4 strán (BSPk, BPNZ BDSDS a Zveno), 
ktoré tvorili Vlastenecký front (VF). Komunisti získali vo vláde 4 ministerstvá. Nový kabinet zahájil 
svoju činnosť zosadením regentov (cár Boris III. zomrel po návšteve Hitlera v lete 1943, na jeho miesto 
zasadol Simeon II. (1937)51 avšak pre nízky vek vládla regentská rada) a ich nahradením, avšak rada 
stratila svoj reálny význam, keďže moc bola prevažne v rukách vlády. Do čela Národného výboru Vlas-
teneckého frontu bola presadená komunistka Cola Dragojčeva. Tzv. „očista verejného života“ nebola 
zrejme v žiadnom inom štáte východného bloku uskutočnená tak brutálnym spôsobom. Pred senáty 
Ľudového súdu boli postavení ministri všetkých vlád od 1. marca 1941, poslanci, radcovia i úradníci. 
V decembri 1944 prijala vláda nariadenie s platnosťou zákona o zriadení pracovno-výchovných stre-
dísk pre politicky nebezpečné osoby, ktoré umožňovalo bez súdu internovať nespoľahlivých občanov. 
V oblasti hospodárstva vláda VF pristúpila k posilneniu štátneho sektoru a podriadeniu ekonomiky 
štátnej kontrole. VF spočiatku počítala s tým, že sa Bulharsko zúčastní vojny proti Nemecku a zabez-
pečí si tak rolu sovietskeho spojenca a lepšiu pozíciu pri uzatvorení mierovej zmluvy. V nútenom a zo 
strany juhoslovanských komunistov nevítanom spojenectve (Tito sa obával prítomnosti bulharskej ar-
mády v oblasti Macedónie) bulharská armáda (272 000 mužov) vytlačila Nemcov z Macedónie a Juž-
ného Srbska. Prímerie medzi Spojencami a Bulharskom bolo podpísané - na základe predošlých 
dohôd Stalina a Churchilla - 28. októbra 1944. Bulharsko sa muselo vzdať území získaných v roku 
1941 a zostávalo naďalej okupované Červenou armádou. Ani na konferenciách veľkej trojky na 
Jalte a Postupime západné mocnosti nenamietali nad sovietskym vplyvom v Bulharsku. Regentská 
rada podpísala 7. marca 1945 nariadenie s platnosťou zákona na ochranu ľudovej moci, ktoré sa ná-
padne ponášalo na zákon na ochranu štátu z roku 1924 označený za „fašistický“. 

Koniec monarchie a sovietizácia Bulharska
Autentický boj o moc prišiel v Bulharsku až po de�nitívnej kapitulácii Nemecka 8. mája 1945. V súlade 
so schváleným programom sa rozhodla vláda vypísať na 26. augusta 1945 voľby do XXVI. Národného 
zhromaždenia. O demokratickosti volieb existovali jednoznačné pochybnosti, pričom strany združe-
né vo VF predpokladali predložiť jednotnú kandidátku, čo by z volieb urobilo iba frašku. Demokratic-
ké sily združené v Bulharskom poľnohospodárskom národnom zväze (bulh. Български земеделски 
народен съюз) podali 26. júla predsedovi vlády žiadosť o odklad volieb z dôvodu nedostatočného 
zabezpečenia podmienok na ich konanie, čo sa po zásahu britských a amerických zástupcov v Spo-
jeneckej kontrolnej misii v So�i podarilo. Voľby sa nakoniec konali 18. novembra 1945 a jednotná 
kandidátka VF získala 88, 18 % hlasov (kreslá v parlamente boli odovzdané nasledovne – BSP 
a BPNZ po 94, Zveno 45, BDSDS 31, radikáli 11 a 1 pre nezávislého poslanca). V marci bola zosta-
vená nová vláda VF a jej predsedom sa stal znova Kimon Georgiev (1882 – 1969). Opozícia, ktorá 
sa vytvorila zo samostatných antikomunistických krídel BZLS – BZLS Nikola Petkov a „zjednotená“ 

51	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<http://www.kingsimeon.bg/en/category/archive/>.
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BDSDS voľby bojkotovali a tak sa Národné zhromaždenie stalo nástrojom vládnej moci. Dňa 12. mar-
ca 1946 schválilo Národné zhromaždenie nový zákon o pracovnom pozemkovom vlastníctve, kto-
rým sa v Bulharsku uzákoňovala nová pozemková reforma (čo viedlo k ďalšiemu rozdrobeniu pôdy 
a zhoršovaniu zlej zásobovacej situácie). Rozdrobenie pôdy otváralo cestu kolektivizácii. Treba však 
podotknúť, že keď došlo ku schváleniu zákona existovalo v krajine 425 poľnohospodárskych družstiev. 
K posilneniu komunistickej moci v Bulharsku došlo v priebehu jari a leta 1946 a to v dôsledku viace-
rých politických procesov (proti G. M. Dimitrovovi, K. Pastuchovovi, D. Velčevovi).

Obrázok 60. Zástava Bulharskej ľudovej republiky.52

Aké komponenty možno identifikovať na bulharskom štátnom znaku 
(existoval v rokoch 1971 – 1990)?

V  ponurej situácii sa 8. septembra 1946 uskutočnilo referendum o  osude monarchie a  zvolaní 
Veľkého národného zhromaždenia. Na základe výsledkov referendu sa 92, 72 % voličov vyslovilo 
za zrušenie monarchie a vyhlásenie republiky (cár Simeon opustil krajinu). V nových voľbách do 
národného zhromaždenia zvíťazil VF (zo 465 kresiel získala 366), čo znamenalo ďalší posun moci do 
rúk BSP. V novej vláde Georgi Dimitrova obsadili komunisti 10 z 20 miest. V zahraničnej politike sa 
Dimitrov orientoval na Juhosláviu, hoci on i Tito vnímali vzájomnú budúcnosť odlišne – spoločná 
federácia bola Dimitrovom vnímaná ako spojenie dvoch rovnopravných štátov, pričom Tito vnímal 
rolu Bulharska ako jednej z  republík Juhoslávie. Bulharsko – juhoslovanské zblíženie vyvrcholilo 
na stretnutí v Blede 30. júla až 1. augusta 1947, kde bola podpísaná dohoda o vzájomnej pomoci 
a spolupráci (po prvýkrát Bulhari uznali macedónsky národ i jazyk ako samostatný). Spojeneckú 
zmluvu uzavreli Bulharsko a Juhoslávia 27. novembra 1947. 

V Bulharsku bolo nastolenie komunistického monopolu kontinuálnou záležitosťou, pričom zlomom 
bolo odstránenie opozície za pomoci vykonštruovaných spiknutí a  zmanipulovaných politických 
procesov. Hlavnou obeťou bol Nikola Petkov, vedúca osobnosť opozičného BZLS. Súd začal 5. au-
gusta 1947 a napriek absolútnej nepreukázateľnosti všetkých obvinení bol Petkov odsúdený na trest 
smrti a popravený. Toto tzv. „odhalenie spiknutia“ využila BSP na konečné zúčtovanie s opozíciou. 
V júli 1947 bola schválená nová ústava, podľa ktorej bolo Bulharsko vyhlásené za ľudovú repub-
liku (bulh. Народна Република България). Zákon o znárodnení súkromných priemyselných pod-
nikov a baní, zákon o nútenom výkupe veľkého poľnohospodárskeho inventára, zákon o zoštátnení 
domového majetku v mestách aj legislatívne nastolili bulharskú novú cestu „ľudovej demokracie“. Na 
5. zjazde v roku 1948 sa BSP vrátila k pôvodnému názvu Bulharská komunistická strana - BKS (bulh. 
Българска Комунистическа Партия).53

52	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_Bulgaria#/media/File:Flag_of_Bulgaria_
(1971_%E2	%80	%93_1990).svg>.

53	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.marxists.org/reference/archive/dimitrov/works/1948/concl.htm>.
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Obrázok 61. Národnostný vývoj Bulharska v rokoch 1926 – 1956, kľúčové sú počty Turkov.54

Má dokument „Are Turks living in Bulgaria still oppressed?“
(https://www.youtube.com/watch?v=My8AGfF3Yhc) prvky anti-

bulharskej propagandy?

V  roku 1949 bolo rozpustené Ľudové zhromaždenie a  súčasne s  voľbami do krajských ľudových 
rád prebehli i  voľby do parlamentu. Po smrti Dimitrova zomrel aj jeho nástupca Vasil Kolarov 
(1877 – 1950). Novým premiérom a generálnym tajomníkom BKS sa tak stal Vălko Červenkov 
(1900 – 1980) Dimitrovov zať, ktorý bol výrazným presadzovateľom stalinizmu. Atmosféra stra-
chu a podozrievania, ktorá sa niesla celou krajinou vyeskalovala v čistkách komunistickej strany55 – do 
leta 1950 z nej bolo vylúčených viac ako 90 000 ľudí (428 zostalo). V roku 1949 britská a americká 
vláda obvinili Bulharsko z nedodržiavania 2. článku mierovej zmluvy z roku 1947 o ľudských právach 
a slobodách. Teror v Bulharsku neutíchol a v marci 1953 bol prijatý zákon, ktorý označoval všetkých, 
ktorí Bulharsko kedy opustili za zradcov, a mal sa na nich vzťahovať trest smrti (zákon dokonca ho-
voril o tom, že členovia rodiny emigranta mali byť zbavení občianskych práv a mohla im byť skon� š-
kovaná časť majetku. Oni sami mohli byť odsúdení na nútené práce resp. deportovaní). Proti tomuto 
zákonu vystupovali všetky demokratické európske krajiny a hlavne britský parlament – tlak bol taký 
silný, že došlo k istej novelizácii. Začiatkom 50. rokov sa výrazne zhoršili aj vzťahy s Tureckom, hlavne 
z dôvodu problematického zaobchádzania s tureckou menšinou (10 % obyvateľov Bulharska). V ro-
koch 1950 – 1952 bolo podľa niektorých zdrojov deportovaných okolo 400 tisíc bulharských Turkov 
do Turecka. Vzhľadom na situáciu v Bulharsku formujúcom sa v mantineloch stalinizmu bolo nutné 
doriešiť vzťah k  cirkvám a  náboženským spoločnostiam. Vzťah k  najväčšej pravoslávnej cirkvi bol 
upravený zákonom o slobode vyznania z roku 1949 a podriaďoval všetok náboženský život štátnym 
úradníkom (na národnom kongrese bulharskej pravoslávnej cirkvi v roku 1953 bol zvolený bulhar-
ským patriarchom metropolita Cyril So� jský). 

Bulharsko v ére Todora Živkova
V prvej polovici 50. rokov sa bulharská ekonomika riadila prvým päťročným plánom a jej hlavnou 
úlohou bola industrializácia (zvýšiť priemyselnú výrobu o 75 až 100 %). Menej úspešní boli bulharskí 
súdruhovia vo výstavbe socializmu na dedine, napriek tomu, že poľnohospodárska výroba stále tvorila 
základ bulharskej ekonomiky. V roku 1951 došlo k prvým „kulackým“ nepokojom a preto sa vláda 
rozhodla nevytvárať nové družstvá a pomôcť už existujúcim. K urýchleniu kolektivizácie pristúpila 
vláda až na prelome rokov 1955 a 1956.
54	 Bohuslav	Litera,	Miroslav	Tejchman,	Jiří	Vykoukal.	Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989.	Praha	:	Libri,	2004,	s.	274
55	 Hlavnou	obeťou	sa	stal	tajomník	ústredného	výboru	Trajčo	Kostov,	ktorý	bol	popravený	za	šírenie	protisovietskej	propagandy	v strane,	z rozširovania	

protistraníckych	metód	a z nedôvery	v bulharskú	komunistickú	stranu.	.
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Aj v Bulharsku znamenala Stalinova smrť istú zmenu, hoci sa k uvoľňovaniu stavali bulharskí komu-
nisti veľmi obozretne. Až v  januári 1954 vystúpil Červenkov s priznaním istých chýb a v tichos-
ti prebehlo niekoľko vĺn amnestie. Plénum ÚV BKS (2. – 6. apríla 1956) prinieslo výraznejšie 
personálne zmeny v zložení strany. Predstavitelia ZSSR podporovali Todora Živkova (1911 – 1998), 
ktorý nahradil Červenkova, ten však zostal v  ÚV BKS. Došlo aj k  rehabilitáciám (napr. neverejne 
Trajčo Kostova) a formálnemu odsúdeniu kultu osobnosti. Po udalostiach v Poľsku (v júni 1956 /poľ. 
Poznański Czerwiec/) a  Maďarsku (október-november 1956 /maď. 1956-os forradalom/) uvoľňova-
nie režimu skončilo úplne. Režim Todora Živkova sa pri moci udržal 33 rokov a výrazne kopíroval 
dianie v ZSSR. Keď došlo v Sovietskom zväze k destalinizácii v roku 1961 učinil aj Živkov zmeny, 
hoci odstránenie Červenkova a ustanovenie lojálneho Georgi Trajkova za formálnu hlavu štátu 
(1964) boli zmeny viac menej kozmetické. Živkov dokonca navrhol „užšie“ spojenectvo Bulharska 
a ZSSR, čo by znamenalo vstup Bulharska ako 16. republiky do ZSSR. Po zmenách v ZSSR súvisiacich 
s nástupom Leonida Brežneva bol tento návrh odložený, keďže aj pre sovietskych predstaviteľov sa 
javil výhodnejšie plne lojálny režim. V 60. rokoch sa znovu rozdúchal bulharsko-juhoslovanský spor 
o Macedóncov, keď sa obe strany obviňovali z „nemarxistických riešení“ avšak snahy sovietskeho ve-
denia o lepšie vzťahy s Juhosláviou znamenali bulharskú rezignáciu. Todor Živkov mal dôveru nielen 
Chruščova, ale i nasledujúcich sovietskych predstaviteľov vrátane Leonida Brežneva. Patril k jedným 
z predstaviteľom tvrdého zásahu proti ČSR a Dubčekovmu „socializmu s ľudskou tvarou“ a presvedčiť 
sa pokúsil aj bulharskú spoločnosť, keďže sa v o� ciálnom denníku strany objavili fotogra� e americ-
kých tankov neďaleko Prahy, hoci už bez vysvetlenia, že išlo o � lmové kulisy z natáčania � lmu Most 
v Remagene (® e Bridge at Remagen, 1969).56

Obrázok 62. O� ciálna fotogra� a Todora Živkova (bulh. Тодор Христов Живков; 1911 – 1998).

Interpretujte výrok: „Živkov bol bezškrupulózny, prefíkaný a nekultúrny 
politik, ktorý mal možnosť v Bulharsku na veľkú kariéru používaním manipulácie, 

demagógie a jeho ohromná energia padla na úrodnú bulharskú pôdu zaostalej 
občianskej spoločnosti.“57

56	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.csfd.cz/fi	lm/4004-most-u-remagenu/prehled/>.
57	 Roumen	Daskalov.	Debating the Past: Modern Bulgarian History; From Stambolov to Zhivkov.Budapest	and	New	York:	Central	European	University	Press.	

2011,	s.	284.	
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Hoci 60. roky boli v hospodárstve Bulharska relatívne „demokratické“, politická línia bola výrazne 
tvrdšia. Zo straníckych oponentov sa Živkov zbavil Antona Jugova (v roku 1972 ho vylúčili zo strany) 
a disent ako napríklad v Československu prakticky v Bulharsku neexistoval. Pokus o odstránenie Živ-
kova prišiel zo strany komunistov, kedy sa v roku 1965 skupina ultraľavicových maoisticky oriento-
vaných generálov a bývalých partizánov pokúsila o vojenský prevrat (tzv. Todorovov puč). Tajná 
služba pokus o puč odhalila, všetci predstavitelia boli uväznení a vodca Ivan Todorov-Gorunia 
radšej spáchal samovraždu. V máji 1971 bola prijatá nová ústava (v referende za ňu hlasovalo 99, 
66 % všetkých hlasujúcich), ktorá ustanovila do čela krajiny Štátnu radu. Todor Živkov ako jej 
predseda sa tak i formálne stal hlavou štátu, pričom význam premiéra adekvátne klesol. Bulharsko 
sa stalo i o� ciálne socialistickým štátom, v ktorom mala vedúcu úlohu komunistická strana a možno 
hovoriť o akejsi komunistickej variante osobnej moci – „živkovovský absolutizmus“. 

Narastajúce hospodárske problémy a pokles životnej úrovne na prelome 60. a 70. rokov sa vládnu-
ca komunistická moc pokúsila zvrátiť vlnou nacionalizmu s heslom „aj Bulharsko dalo niečo svetu“ 
a  zdôrazňovali tézu o  jednotnom socialistickom národe. Súvisela s  tým snaha vyriešiť menšinový 
problém a to hlavne problém turecký. Vzhľadom na asimilačné snahy zo strany Bulharska (napr. nú-
tili Turkov bulharizovať svoje mena, zatvárali sa turecké školy a mešity a iné) opustilo krajinu v ro-
koch 1968 – 1978 asi 100 000 etnických Turkov. 

Obrázok 63. Živkovove reformy znamenali rozšírenie obchodných väzieb so Západom – 
dokazuje to aj licenčná výroba Coca Coly s názvom v cyrilike.58

Odkaz pražskej jari v Bulharsku stopol akýchkoľvek hlásateľov reforiem a Živkov presadil ešte väčšiu 
kontrolu strany nad ekonomikou a spoločnosťou. Napriek klasickým neduhom krajín socialistického 
tábora ekonomika ako celok v 70. rokoch fungovala (až do polovice desaťročia rástol národný dôcho-
dok v priemere o 8 % ročne). Veľmi negatívne sa však v ekonomike prejavila roky opomínaná otáz-
ka poľnohospodárstva - čo viedlo k následnej migrácii do miest. Rovnako ako iné štáty východného 
58	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Todor_Zhivkov#/media/File:Cocacola_cyrilic.JPG>



91

bloku aj Bulharsko doplatilo na tzv. „generálnu líniu výstavby socializmu“ opierajúcu sa o socialistic-
kú industrializáciu, byrokratizáciu a centrálne riadenie. Todor Živkov sa nechal v roku 1981 meno-
vať generálnym tajomníkom a zaujímal sa o posilnenie a hlavne udržanie svojej moci. Neváhal sa 
zbaviť aj dlhoročných funkcionárov ako napr. Stanka Todorova, Alexandra Lilova, či Stojana Michaj-
lova. S nástupom Gorbačova prišla aj sovietska kritika bulharskej ekonomiky a tak muselo Bulharsko 
viac nakupovať valuty a usilovať sa o úvery zo západných bánk. V rokoch 1984 až 1989 stúpol jeho 
zahraničný dlh päťkrát. Na vnútropolitickej scéne, ktorej chýbala stabilita z posledných desaťročí sa 
snažil Živkov vystupovať ako „prvý novátor“ či „progresívec“. V pléne ústredného výboru BKS v roku 
1987 predložil plán kvalitatívnej obnovy socialistickej spoločnosti a vytvorenie nového a dobe odpo-
vedajúcemu modelu. V rozpore so všetkými snahami o reformu sa životné podmienky obyvateľov len 
zhoršovali a napätie začalo stúpať. V krajine dochádzalo k zmene generácií a formujúca sa mladá vlna 
nepovažovala za dostatočnú kompenzáciu za potlačenie politickej a ideologickej slobody neexistenciu 
nezamestnanosti, platené zdravotníctvo a vzdelanie, či pravidelný plat. V druhej polovici 80. rokov 
vznikli napríklad Nezávislé hnutie na ochranu náboženských práv, Klub pre glasnosť a ekológiu, sku-
pina Ekoglasnosť či nezávislý odborový zväz Podkrepa. 

Obrázok 64. Socialistická výstavba v časti So� e Mladost (Bulh. Младост).59

V čom je v kontexte bulharskej socialistickej architektúry zaujímavý 
pamätník na vrchu Buzludža (bul. Бузлуджа).60

V roku 1989 zhodnotilo medzinárodné oddelenie ÚV KSSS situáciu v Bulharsku slovami: „V Bulhar-
sku prebieha v podstate imitácia prestavby, do značnej miery spojená s osobnými ambíciami Todora Živ-
kova. Prehlásenia o zásadnej revízii marxisticko-leninskej teórie o vytvorení nového modelu socializmu sú 
v praxi obmedzené na nekonečné reorganizácie, presuny kádrov a ďalšie uťahovanie opaskov. Toto diskre-
dituje stranu, socializmus a vrhá tieň na našu prestavbu.“ Živkov si postupne aj pod vplyvom udalostí 
v Poľsku a Maďarsku uvedomil svoju situáciu, no vlastný tieň prekročiť nedokázal. Hlavná sila oponen-
tov sa sformovala vo vnútri vládnucej komunistickej strany. List ministra zahraničných vecí Petara 
Mladenova (1936 – 2000), v ktorom obvinil Živkova, že Bulharsko doviedol do spoločenskej krízy 
a medzinárodnej izolácie, dal veci do pohybu a na 10. pléne ÚV podal Živkov vynútenú rezignáciu. 
Novým generálnym tajomníkom a predsedom štátnej rady sa stal Mladenov. Transformáciu spoloč-
nosti a nastolenie základného kurzu stanovilo plenárne zasadanie ÚV BKS v polovici decembra 1989. 

59	 .[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Sofi	a#/media/File:Mladost3.jpg>
60	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	<https://theculturetrip.com/europe/bulgaria/articles/hanging-in-the-balance-what-will-happen-to-

bulgarias-most-controversial-communist-relic/>.
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Bulharská cesta k demokracii
Prvé post-komunistické voľby sa konali v Bulharsku v júni roku 1990 a víťazom sa stala transformo-
vaná BKS na Bulharskú socialistickú stranu - BSS (bulh. Българска социалистическа партия), ktorá 
získala 211 kresiel zo 400 v Národnom zhromaždení (Bulh. Народно събрание). Napriek nie úplnej 
transparentnosti voľby ukázali, že staré štruktúry sa hlavne na vidieku tešili silnej podpore. Pred-
stavitelia BSS (ďalej BSS) sa snažili spojiť s opozičnou Úniou demokratických síl - ÚDS (bul. Съюз 
на демократичните сили, СДС), no tá sa rozhodla k odporu v uliciach, ktorý kulminoval, keď sa 
vedenie BSS rozhodlo neodstrániť červenú hviezdu z budovy kedysi patriacej BKS. Po násilnostiach, 
ktoré BSS označila ako „neofašistický terorizmus“ rezignoval v októbri 1990 jednofarebný Lukanovov 
kabinet a  9. decembra 1990 nový premiér Dimitar Popov predstavil vládu národnej jednoty, ktorú 
tvorilo 17 ministrov rôznej politickej príslušnosti. Nová ústava bola prijatá 12. júla 1991 aj napriek 
vehementným protestom radikálov z Únie demokratických síl (hlavnými kontroverznými otázkami 
boli rozsah prezidentských právomocí, údajná ochrana, ktorú ústava ponúkla bývalím komunistom 
a neexistencia akýchkoľvek ustanovení o kolektívnych právach etnických menšín).

Obrázok 65. Logo Bulharskej socialistickej strany61

Akú pozíciu má BSP v súčasnom Bulharsku?

Predstavitelia ÚDS sa snažili aj v ekonomickej oblasti presadiť istú „šokovú“ terapiu, ktorá by rozhýba-
la hospodárstvo, zbavila krajinu nezamestnanosti a sociálneho regresu. Počas vlády Filipa Dimitrova 
(medzi novembrom 1991 a októbrom 1992), ktorá bola zložená po víťazstve ÚDS vo voľbách v ok-
tóbri 1991, sa im čiastočne napriek tvrdej opozícii BSS podarilo naplniť. Vláda Ljubena Berova, ne-
straníckeho ekonóma podpísala asociačnú dohodu s Európskou úniou v marci 1993. Berov sa sna-
žil držať prozápadný kurz a pokiaľ to bolo možné, nezasahovať do kon© iktu v Juhoslávii. Zložité 
boli vzťahy Bulharska s Macedónskom, ktoré Berovova vláda uznala až koncom roku 1993 a ďal-
ších 6 rokov trvalo než vláda uznala macedónčinu ako jazyk a Macedóncov ako svojbytný národ. 

61	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Socialist_Party#/media/File:Bulgarian_Socialist_Party_
logo.png>..
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Následná vláda BSS na čele s premiérom Žanom Videnovom priviedla krajinu na pokraj najhoršej 
ekonomickej krízy v novodobých dejinách krajiny. Tým, že umožnil neštandardným � nančným sku-
pinám napojeným na BSS podieľať sa na privatizácii, ocitla sa krajina nad priepasťou bankrotu (kurz 
bulharskej meny klesol z 200 postupne až na 1000 leva za nemeckú marku). Na jeseň 1996 otriasli 
Bulharskom obrovské masové protesty organizované ÚDS, ktoré postupne prerástli takmer k občian-
skej vojne. Po týchto udalostiach socialisti rezignovali a designovaný premiér Nikola Dobrev svoje 
poverenie k zostaveniu vlády vrátil. Vládu teda prevzal primátor So� e Stefan So� janski a jeho vláda 
podala o� ciálnu prihlášku do NATO. 

Obrázok 66. Bulhari sa mohli tešiť aspoň na športovej scéne – 
momentka zo zápasu s Nemeckom vo štvrť� nále MS 1994 v USA.62

Nové a znovu predčasné voľby sa konali v apríli 1997 a so ziskom 52, 5 % hlasov vyhrala ÚDS a Ivan 
Kostov zostavil novú vládu – podarilo sa mu stabilizovať menu a úspešne v roku 1999 zvládol aj deno-
mináciu (1000 : 1). Spoločne s Rumunskom sa od 1. januára 1999 Bulharsko stalo členom združenia 
voľného obchodu CEFTA. Počas kosovskej krízy v roku 1999 Bulharsko stálo (napriek nesúhlasu ve-
rejnosti) na platforme politiky severoatlantickej aliancie. Pre Bulharsko zlomový rok 199 9 znamenal 
aj odstránenie Dimitrovovho mauzólea zo So� e.63

Obrázok 67. Mauzóleum G. Dimitrova v roku 196864

62	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.fi	fa.com/worldcup/news/bulgarian-underdogs-catch-champions-off-guard>.
63	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/431854.stm>.
64	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrov_Mausoleum#/media/File:Georgi_Dimitrov_

mauz%C3	%B3	leuma._Fortepan_69811.jpg>.
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Dovtedajšie najsilnejšie politické zoskupenia a to ÚDS a BSS strácali z pochopiteľných dôvodov dôveru 
a tak sa otvorila cesta pre nový subjekt na bulharskej politickej scéne. Hoci vznikajúce monarchistické 
organizácie ani samotná myšlienka monarchizmu nemala širokú podporu, bývalý cár Simeon II. za-
čal od druhej polovice 90. rokov čoraz viac ovplyvňovať dianie v Bulharsku. Do politického života 
vstúpil ako kandidát na prezidenta v roku 2001 (ústavný súd však jeho kandidatúru zamietol). 
V apríli 2001 však založil politickú stranu Národné hnutie Simeona II. - NHSD (bul. ационално 
движение за стабилност и възход). Politický program hnutia bol veľmi nešpeci� cký a viac menej 
sa zameral na všeobecné populistické frázy o korupcii a vyriešení krízy. Na volebné víťazstvo to stačilo 
a NHSD získalo 42, 74 % hlasov, čo znamenalo 120 mandátov. Hoci sa Simeon II. nemal v úmysle 
stať premiérom a zostať v pozadí v júli 2001 vyhlásil, že prijíma poverenie k zostaveniu vlády. Vláda 
Simeona bola spojená s  jasnou orientáciou Bulharska na USA a severoatlantické štruktúry (vstupu 
do EÚ). Bulharsko tak nastolilo cestu, ktorá ho doviedla k plnej integrácii do Európy (2007). Súčasný 
vývoj ukazuje, že čiernomorská krajina má pred sebou ešte dlhú cestu, aby sa mohla stať skutočne 
demokratickým európskym štátom. 

Obrázok 68. Simeon II. (Simeon Borisov Sakskoburggotski) v roku 2015.65

Prečo podľa Vás nedošlo k obnoveniu monarchie v Bulharsku? 
(pomôcka: VASSILEV, Rossen. “Why Was the Monarchy Not Restored in Post-Communist 

Bulgaria?” In East European Politics & Societies 24 (2010), s. 503 – 519.)

65	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Saxe-Coburg-Gotha#/media/File:Simeon_Sakskoburggotski.jpg>.
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Rumunsko v rokoch 1940 – 2007

„Prebuď sa, Rumun,
stras zo seba smrteľný spánok,

do ktorého ťa uvrhl i
krut í  tyrani .

Teraz alebo nikdy
vezmi osud do svoj ich rúk,

z ískaj  s i  u všetkých uznanie,
dokonca aj  u svoj ich nepriateľov.“

Časť textu rumunskej hymny Prebuď sa, Rumun! (rum. Deșteaptă-te, române!)66

Obrázok 69. Mapa Rumunska v rokoch 1912 – 194067

Rumunsko býva z pohľadu Stredoeurópana vnímané so značným dešpektom a „náš“ pohľad skres-
ľuje mnoho nie úplne z reality vychádzajúcich „rumunských“ stereotypov. Svojho času bola Bukurešť 
označovaná za „Paríž východu“ a naplno vykresľovala kozmopolitné ambície krajiny.68 Deštrukčnú 
stopu na súčasnom vývoji zanechala komunistická éra. Rumunský model sa najviac podobal seve-
rokórejskému dynastickému komunizmu. Zdanlivo úplne úchylný, ale v podstate zodpovedajúci logi-
ke systému. Rumunský historik Lucian Boia (1944) pri hodnotení tejto epochy použil výrok Maurica 
Talleyranda, ktorý vyslovil pri príležitosti popravy kniežaťa d‘Enghien: „Bolo to viac ako zločin, bol to 
omyl!“ Z diktatúry fašistického typu sa spamätáva ľahšie, keďže fašizmus nenarušil štruktúry spoloč-
nosti do takej miery ako komunizmus. Ten svojim „vedeckým“ a metodickým projektom vybudovania 
nového sveta úplne od základu nahradil „normálnu“ realitu realitou paralelnou. 

66	 Slová	piesne	napísal	Andrei	Mureșanu,	rumunský	básnik,	novinár	a prekladateľ	v roku	1848.	Hudbu	zložil	Anton	Pann.	V roku	1989	nahradila	hymnu	
platnú	od	roku	1977	Tri	farby	(rum.	Trei culori).	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=zTwgwEHiWm0, 
https://www.youtube.com/watch?v=UsSPaRtzRC0>.

67	 RYCHLÍK,	Jan	a kol.	Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století.	Praha	:	Vyšehrad,	2020,	s.	255.	
68	 Rumunské	hlavné	mesto	malo	olejové	pouličné	osvetlenie	skôr	ako	Viedeň	a prvé	elektrické	lampy	sa	tam	rozsvietili	v roku	1882,	teda	oveľa	skôr	ako	

v iných	mestách	západnej	Európy.	
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Teraz alebo nikdy
vezmi osud do svoj ich rúk,

z ískaj  s i  u všetkých uznanie,
dokonca aj  u svoj ich nepriateľov.“

Časť textu rumunskej hymny Prebuď sa, Rumun! (rum. Deșteaptă-te, române
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Druhá svetová vojna a koniec „RomÂnia Mare“
Vývoj rumunskej politiky bol počas druhej svetovej vojny do značnej miery odlišný od ostatných kra-
jín balkánskeho regiónu. Vzhľadom na sklamanie, ktoré priniesla Mníchovská dohoda z 30. septem-
bra 1938 a neschopnosť západných mocností hájiť záujmy spojencov, bolo Rumunsko nasmerované 
do „nemeckého“ tábora. Je nutné zdôrazniť, že Rumunsko bolo od polovice 30. rokov na Nemecku 
ekonomicky závislé. Veľká Británia ani Francúzsko nemali záujem ponechať Rumunsko Nemecku bez 
boja a tak mu poskytli v apríli 1939 jednostranné garancie, hoci po porážke Poľska a Francúzska sa 
ukázali ako nedostatočné. Ani Berlín nemohol poskytnúť Bukurešti vzhľadom na vtedajších spojen-
cov bezvýhradnú podporu. V júli 1940 ZSSR ultimatívne vyzval Rumunsko k odstúpeniu Besará-
bie a severnej Bukoviny (podľa paktu Molotov-Ribentrop išlo o oblasti sovietskej sféry vplyvu).
Následne svoje nároky prezentovalo Maďarsko a Bulharsko. Napriek tomu, že rumunský kráľ Karol II. 
(1893 – 1953) apeloval s prosbou o pomoc na mocnosti Osy, Rumunsko stratilo ďalšie územia – 2. vie-
denská arbitráž z  30. augusta 1940 znamenala odstúpenie rumunského severného Sedmohrad-
ska s 2 miliónmi obyvateľov Maďarsku (Maďarsko požadovalo celé Sedmohradsko v hraniciach 
z roku 1914) a v septembri 1940 južnú Dobrudžu (v prospech Bulharska). Krajina stratila 100 tisíc 
km2, resp. jednu tretinu svojho územia, a vyše šesť miliónov obyvateľov.

Obrázok 70. Zámok Peleș (rum. Castelul Peleș) – miesto narodenia rumunského panovníka Karla II. 
Zámok nechal vybudovať Karol I. (1839 – 1914) a dokončený bol v roku 1914.69

Aké postavenie mala rumunská kráľovská rodina 
v očiach verejnosti v medzivojnovom období? 

(pomôcka: Sanborne, Mark. Romania. New York : Facts On File, Inc., 2004, s. 29 – 49.)

Nespokojnosť s územnými stratami viedla 6. septembra 1940 k štátnemu prevratu, pričom bol na 
trón povolaný Karolov syn Michal (1921 – 2017), no fakticky v Rumunsku vládol generál Ion An-
tonescu (1882 – 1946). Politická koncepcia generála Antonesca spočívala v stabilizácii situácie a na-
stolení poriadku, bola však nezlučiteľná s programom tzv. Železnej gardy (rum. Garda de  ̄er), ktorá 
ho spočiatku podporovala.70 V januári 1941 došlo k pokusu o puč, no Antonescu za pomoci armády 

69	 [cit.	04082020].	 [online]	Dostupné	na	 internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Pele%C8	%99_Castle#/media/File:Castelul_Peles,	_Sinaia_-_Vede-
re_panoramica.jpg>.

70	 V Rumunsku	sa	extrémna	pravica	objavila	okrem	iných	dôvodov	aj	ako	reakcia	na	komunistické	úsilie	o rozbitie	štátu.	V zásade	pravicové	strany	podpo-
rovali	autoritatívne	nacionalistické	režimy	a boli	proti	demokracii,	európanstvu,	komunistickému	internacionalizmu,	aj	proti	zahraničným	ekonomic-
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odolal a vládol ďalej ako vojenský diktátor. Rumunsko ako prvý balkánsky štát pristúpilo k pak-
tu troch a na jeho územie vstúpili nemecké vojská. 21. septembra 1940 Antonescu vo vláde vyhlásil: 
„Ideme stopercentne až na smrť s Osou. Buď s ňou budeme triumfovať, alebo spolu padneme.“ Podobne 
na porade armádnych veliteľov o týždeň neskôr: „Zvolil som. Musíme sa oprieť o Osu a zvlášť o Berlín 
- skutočne rozhodujúci faktor na kontinente.“ 

Obrázok 71. Antonescu (vpravo) s nemeckým ministrom zahraničia Ribbentropom v roku 194371

Hodnotenie Antonesca zo strany francúzskych úradov v roku 1922, keď pôsobil 
ako atašé v Paríži: „Inteligentný, brutálny, dvojtvárny, márnivý, s dravou 

vôľou uspieť... extrémna xenofóbia [to sú] zarážajúce vlastnosti tejto 
zvláštnej postavy.“72 Ako by ste charakterizovali jeho miesto v rámci 

európskych pronacistických diktátorov?

Rumunsko bolo ochotné zapojiť sa do vojny proti ZSSR (1941) a kampaň za dobytie „stratených území 
na východe“ bola schvaľovaná celou spoločnosťou. Rumunská armáda sa však nezastavila na Dnestri 
- prirodzenej hranici štátu pred sovietskou anexiou Besarábie - ale pokračovala ďalej do vnútrozemia. 
Ustanovenie novej rumunskej provincie medzi Dnestrom a Bugom, tzv. Transnistria, resp. Podnester-
sko (rum. Guvernământul Transnistriei) s centrom v Odese,73 nespôsobila v krajine ovácie, práve nao-
pak. Súviselo to s obrovskými rumunskými stratami na východnom fronte (300 tis. padlých). Veľkou 
škvrnou na politike Rumunska počas 2. svetovej vojny je zodpovednosť vlády za smrť 280 000 až 
380 000 rumunských a ukrajinských Židov. Antonescu zamýšľal vykonať de� nitívne riešenie židov-
skej otázky ich deportáciou do Podnesterska a rovnako bol vytvorený i plán na deportáciu Židov do 

kým	vplyvom.	Fašistické	hnutie	založil	v r.	1927	Corneliu	Zelea	Codreanu	ako	Légia	Archaniela	Michala	(rum.	Legiunea Arhanghelului Mihail)	alebo	
Legionárske	hnutie	(rum.	Mișcarea Legionară).	Železná	garda	bola	polovojenskou	organizáciou	ligy.	Najviac	členov	získala	z radov	mládeže,	vidieckej	
inteligencie,	nižších	dôstojníkov,	pravoslávneho	kléru	a niektorých	kategórií	robotníkov.	Prevažne	išlo	o ľudí	z najzaostalejších	oblastí	Besarábie	a Mol-
davska,	ktorí	sa	nedokázali	zžiť	s modernou	spoločnosťou.	Železná	garda	sa	vyznačovala	silným	pravoslávnym	šovinizmom.	Fašisti	boli	totiž	presvedčení,	
že	ľudia	si	nedokážu	dobre	vládnuť	sami.	Corneliu	Zelea	Codreanu,	zakladateľ	a vodca	rumunskej	fašistickej	organizácie	Železná	garda,	sa	pýtal,	kto	
„z národa je schopný pocho piť, rozumieť jeho kódexom a zákonom? Ľudia? Dav? To od nich chcete príliš.”	

71	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Bundesarchiv_Bild_183B23201	%2C_Jo-
achim_von_Ribbentrop_und_Ion_Antonescu.jpg>.

72	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://foreignpolicy.com/2016/02/05/the-antonescu-paradox-romania-world-war-ii-hitler/>.
73	 S rozlohou	44	000	km²	a 2,	3	milióna	obyvateľov	bola	provincia	rozdelená	do	13	okresov	(Ananiev,	Balta,	Berzovca,	Dubasari,	Golta,	Jugastru,	Movilau,	

Oceacov,	Odessa,	Ovidiopol,	Rîbnița,	Tiraspol	a Tulcin).	Mapa	oblasti:	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/5b/Transnistrie-Region.jpg>.
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nacistických táborov smrti v okupovanom Poľsku k tomu však zhodou okolností nedošlo. Diktátor si 
uvedomoval možnosť obratu vo vojne a následky ktoré z toho môžu plynúť a tak 13. októbra 1942 za-
stavil deportácie Židov (znamenalo to záchranu 294 149 Židov!).74

Po bitke o Stalingrad (1942 – 1943), kde padla veľká časť rumunských jednotiek (rumunské straty sa 
rátali v rozpätí 109 000 – 158 854), Antonescu pochopil, že Hitler vojnu nevyhrá a preto sa pokúsil 
so spojencami vyjednať separátny mier. Spoločným cieľom Antonesca a  demokratickej opozície 
vedenej predsedom Národnej roľníckej strany (rum. Partidul Național Țărănesc) Iuliom Maniu 
(1873 – 1953) bolo vyhnúť sa okupácii Červenou armádou. Výsledkom zložitých rokovaní z roku 
1944 bol pravý opak a Rumunsko muselo rokovať priamo s predstaviteľmi ZSSR. Sovietska vláda sú-
hlasila s britským návrhom aby sa ich sférou vplyvu stalo Rumunsko výmenou za britský vplyv v Gréc-
ku. J. Stalin sa pokúsil o  dohodu s  Antonescom, ale ten ju odmietol. Po zlyhaní Antonecsa a  jeho 
taktiky sa opozičný Národne-demokratický blok (rum. Blocul National Democrat) – súčasťou boli aj 
rumunskí komunisti (rum. Partidul Comunist Român) - dohodol s rumunskou generalitou a predsta-
viteľmi kráľovského dvora na uskutočnení prevratu. 

Obrázok 72. Rumunskí nižší dôstojníci na maďarskom území – 12. 12. 1944.75

Čo sa odohralo v dedine Diosig (maď. Bihardiószeg) v roku 1940 a aký to malo 
vplyv na maďarsko-rumunské vzťahy? (pomôcka: CASE, Holly. Between States: 

  e Transylvanian Question and the European Idea during World War II, 
Stanford : Stanford University Press, 2009, s. 67 – 97.)

Po týždňoch príprav sa mal prevrat uskutočniť 26. augusta 1944 jeho základom bolo pozvanie An-
tonesca na obed s kráľom Michalom, kde mal dostať príkaz na začatie nových rokovaní so spojen-
cami. Ak by Antonescu odmietol, kráľ mal postupovať vymenovaním novej vlády. Situácia sa však 
nevyvinula priaznivo a  tak kráľ pozval Antonesca už 23. augusta, kedy došlo k  jeho zatknutiu. 
Kráľ vymenoval dočasný kabinet na čelo ktorého sa postavil Constantin Sănătescu (1885 – 1947).
Napriek obavám zo strany USA a Veľkej Británie bolo v konečnej verzii textu dohody o prímerí usta-
novené, že kontrolu nad krajinou prevezme Spojenecká kontrolná komisia pod „vedením najvyššieho 
(sovietskeho) veliteľstva.“ V poprevratovom období došlo v krátkom slede k vystriedaniu troch vlád. 

74	 Rumunskí	vojaci	sa	správali	k Židom	mimoriadne	kruto	–	v októbri	1940	upálili	1900	osôb	v Odese	a na	ich	sadizmus	sa	sťažovali	aj	Nemci:.	„Chovanie 
istých príslušníkov rumunskej armády, na správanie ktorých správa poukazuje, poškodí vážnosť rumunskej i nemeckej armády v očiach verejnosti tu i po 
celom svete.,“	–	konštatoval	náčelník	štábu	11.	nemeckej	armády	(1941).	

75	 Mark	Axworthy.	The Romanian Army of Warld War 2.	Londýn	:	Osprey	Publishing,	1991,	s.	12.
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Vláda generála Sănătesca bola tŕňom v oku Sovietov, keďže nemala žiadne zastúpenie komunistov, no 
skutočnou príčinou pádu bolo zlyhanie v očistení od „fašistických elementov“. Komunisti zorgani-
zovali 8. októbra 1944 veľkú demonštráciu, na ktorej takmer 60 tisíc ľudí požadovalo rezignáciu 
vlády C. Sănătesca. Po tlakom vnútornej opozície i Sovietov 2. novembra rezignoval. V dočasnej 
vláde, ktorá mala Rumunsko priviesť k novým voľbám, mali už komunisti silnejšie zastúpenie keďže 
ministrom dopravy bol stranícky šéf Gheorge Gheorgiu-Dej (1901 – 1965) a  podpredsedom vlády 
sa stal líder agrárneho ľavicového hnutia Strany oráčov (rum. Frontul Plugarilor) Petru Groza. Tretia 
poprevratová vláda bola sformovaná 2. decembra 1944 – jej vedením bol poverený Nicolae Rădescu. 
Rădescu bol neustále konfrontovaný komunistickými atakmi, ktoré vyvrcholili 24. februára 1945 veľ-
kou demonštráciou pred budovou ministerstva vnútra. Unavený neustálymi provokáciami vystúpil 
v rozhlase, kde v prejave označil Anu Paukerovú a Vasileho Lucu76 za cudzincov „bez vlasti a bez boha“. 
Chcel tým poukázať na fakt, že mnohí rumunskí komunisti neboli „Rumunmi“ ale mali ruský, ukra-
jinský, židovský resp. nemecký pôvod. 

Obrázok 73. Gheorghe Gheorghiu-Dej – o� ciálny portrét z roku 1948.77

Porovnajte politické procesy v 50. rokoch v Rumunsku a Československu – 
v čom vidíme zásadné rozdiely a v čom paralely? 

(pomôcka: ŠUTAJ, Štefan. Slovenské dejiny po roku 1945 I. (Vybrané 
kapitoly k vývoju v rokoch 1945 – 1968). Košice : UPJŠ, 2015, 200 s.)

76	 Ana	Paukerová	bola	rumunská	komunistická	politička,	od	roku	1941	bola	v exile	v ZSSR.	Pôsobila	aj	ako	ministerka	zahraničia	v rokoch	1947	–	1952.	
V roku	1953	bola	zatknutá	v procese	podobnom	ako	v ČSR	s Rudolfom	Slánským,	ale	neskôr	oslobodená.	Vasile	Luca	bol	jedným	z významných	pred-
staviteľov	komunistickej	strany	a ministrom	fi	nancií,	v roku	1954	bol	odsúdený	na	doživotie	

77	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Gheorghiu-Dej#/media/File:Gheorghe_Gheorghiu-Dej1.jpg>
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Nastolenie totalitného režimu a vláda Gheorghiu-Deja
V tomto kontexte je nutné naznačiť, že Rumunsko bolo agrárnou krajinou bez pevnejšej ľavicovej tra-
dície (pred vojnou mala komunistická strana iba 1000 členov). V napätej situácii sovietsky námestník 
ministra zahraničných vecí Andrej Vyšinskij požadoval demisiu Rădesca a vymenovanie Grozu pria-
mo u panovníka, ktorý však váhal. Vyšinskij mu dal jasne najavo, že Sovieti sú pripravení prebrať moc 
v krajine. Za daných podmienok bol Groza vymenovaný premiérom 6. marca 1945. Hoci šlo o ko-
aličnú vládu, v skutočnosti mali v rukách kľúčové posty komunisti (napr. ministerstvo vnútra). 
V roku 1947 mala komunistická strana už 710 000 členov, čo znamenalo 700-násobný nárast. Čistky 
zasiahli hlavne zmienené ministerstvo vnútra, kde zo 6300 zamestnancov bola polovica prevelená do 
zálohy alebo prepustená. Jednotky vyšetrovateľov dostali za úlohy vysledovať stále aktívnych všetkých 
bývalých členov Železných gárd. Ďalšími odvetviami, ktoré tvorili pilier demokratickej spoločnosti 
a to slobodná tlač a súdnictvo boli v očiach komunistov prekážkou ich nadvlády. Po roku Grozovej 
vlády prestala slobodná tlač takmer existovať (Národná roľnícka a Národná liberálna strana vydávali 
iba po 1 denníku z celkového počtu 26). Do volieb v roku 1946 šli komunisti spoločne s niekoľkými 
ľavicovými stranami a vytvorili tzv. Blok demokratických strán (rum. Blocul Partidelor Democra-
te), ktorý získal 70 % hlasov. Realita bola však iná akoako proklamovali komunisti – väčšinu hlasov 
získala Národná roľnícka strana. Po sfalšovaných voľbách boli odstavení hlavní lídri opozície na čele 
s I. Maniu, ktorý bol odsúdený na doživotné nútené práce (v roku 1953 zomrel vo väzení Sighet). Pa-
novník bol donútený podpísať svoju abdikáciu, ktorý strávil hlavne vo Švajčiarsku sa vrátil až v r. 1992. 
Rumunská ľudová republika (rum. Republica Populară Română) bola vyhlásená len deň po kráľo-
vej abdikácii a to 31. 12. 1947. Na začiatku r. 1948 prebehol zlučovací zjazd komunistickej strany so 
sociálnou demokraciou. Po zjazde sa strana premenovala na Rumunskú robotnícku stranu (rum. Par-
tidul Muncitoresc Român), a s týmto názvom fungovala do r. 1965. Nová ústava prijatá v r. 1948 na-
hradila ústavu z r. 1923 a zrušila monarchiu (v Rumunsku podobne ako v ZSSR existoval systém 
jedinej strany). Jednou z obetí nového režimu bola Gréckokatolícka cirkev (rum. Biserica Română 
Unită cu Roma, Greco-Catolică), ktorá bola nútená vrátiť sa pod správu pravoslávia (pravoslávna 
cirkev mala dlhodobú tradíciu rešpektu voči politickým autoritám a teologické posolstvo ju vždy zau-
jímalo viac ako život komunity, z toho vyplynulo, že medzi pravoslávnou cirkvou a komunizmom vy-
stal zvláštny „modus vivendi“). V novembri 1948 bolo zatknutých 600 uniatských kňazov. Všetko od 
dopravy, priemyslu až po baníctvo bolo znárodnené (dekrétom z 11. júna 1948) – len v roku 1950 sa 
pod štátnu kontrolu dostalo 1060 veľkých podnikov (90 % celkovej výroby bolo v rukách štátu). Ko-
lektivizácia poľnohospodárstva sa uskutočnila tým najtvrdším spôsobom – systém podľa sovietskej 
terminológie predpokladal vytvorenie dvoch typov poľnohospodárskych podnikov sovchozy (štátne) 
a kolchozy (asociácie roľníkov). V roku 1962 bolo ohlásené ukončenie kolektivizácie. 

Päťdesiate roky boli obdobím veľkého útlaku v  Rumunsku. Mnoho ľudí skončilo vo väzniciach za 
„politické zločiny“, niektoré reálne, iné vymyslené (obeťami boli aj významní komunistickí predáci 
ako napr. Ștefan Foriș, Lucrețiu Pătrășcanu, Ana Paukerová, Vasile Luca). Mnoho väzňov bolo de-
portovaných na stavbu kanálu Dunaj-Čierne more, ktorá začala v roku 1949. V roku 1953 boli práce 
prerušené z ekonomických problémov a za N. Ceausesca obnovené. V päťdesiatych rokov prebiehal 
vo vedení Rumunskej robotníckej strany mocenský boj, ktorého víťazom sa stal v r. 1952 Gheor-
ghe Gheorghiu-Dej, ktorý sa v r. 1961 stal aj predsedom Štátnej rady. Počas procesu stalinizácie 
a sovietizácie došlo k rusi�kácii kvôli upevneniu mocenského postavenia. Snahou bolo minimalizovať 
latinské prvky v rumunskej kultúre a histórii, naopak bol kladený dôraz na úlohu slovanských náro-
dov. Od roku 1947 sa používala jediná učebnica Dejiny RĽR (rum. Istoria R.P.R.), ktorú zostavil Mi-
hail Roller. Nacionalizmus bol zakázaný a jediný prístupný bol sovietsky internacionalizmus, triedny 
boj a poukázanie na bratské vzťahy s Ruskom a ZSSR. Po smrti Stalina v r. 1953 a nástupe Chruščova 
rumunsko-sovietske vzťahy prechádzali určitým napätím aj vďaka Chruščovovej destalinizácie ZSSR. 

Prejavy nespokojnosti v rumunskej spoločnosti súviseli – s Maďarským povstaním v roku 1956, keďže 
popri hraniciach bolo vyhlásené stanné právo, stovky ľudí bolo pozatýkaných a prebiehali demonštrá-
cie v Sedmohradsku. 
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Obrázok 74. Známka z roku 1985 zachytáva manželov Ceaușescuovcov otvárajúcich kanál Dunaj – Čierne more.78

Prebehlo v Rumunsku viacero podobných projektov, ktoré by výrazne menili ráz krajiny? 
(pomôcka: DELETANT, Dennis. Romania under Communism. Paradox and Degeneration.

New York : Routledge, 2019, s. 182 – 200.)

Koncom roku 1956 boli zvýšené mzdy, dôchodky a prídavky na deti. Jeden z komunistických pre-
dákov Miron Constantinescu následne sľúbil študentom, že dôjde k zrušeniu výuky ruského jazyka. 
Vláda redukovala investície do ťažkého priemyslu a tak získané prostriedky putovali do spotrebného 
priemyslu a do bytovej výstavby. Podpora silnej maďarskej komunity (1, 5 milióna)79 udalostiam v Bu-
dapešti bola pre rumunskú vládu vhodnou zámienkou pre zvýšený asimilačný tlak. V roku 1959 bola 
s rumunskou univerzitou zlúčená dovtedy samostatná maďarská univerzita v Kluži. Na III. zjaz-
de Rumunskej robotníckej strany v júni 1960 sa hovorilo o „prichádzajúcom zavŕšení socializmu 
a príprave na postupný prechod ku komunizmu.“ Rumunsko nechcelo narúšať svoje hospodárske 
plány a preto pomerne ostro vystupovalo na jednaniach RVHP, kde vetovalo všetky kooperačné 
a  špecializačné návrhy. Dokonca varovalo Chruščova, že by mohlo z  RVHP vystúpiť. V  kontexte 
čínsko-sovietskeho sporu Rumunsko vystupovalo neutrálne. V tomto období môžeme v Rumunsku 
sledovať čiastočnú desovietizáciu a  v  r. 1960 – 1964 bolo prepustených viac ako 10 000 politických 
väzňov. V obrane proti „revizionizmu“ Chruščova si rumunskí komunisti vytvorili vlastný dogma-
tizmus a Dejova cesta sa niesla v duchu zvláštnej nacionalistickej a neostalinskej doktríny. Z hľadiska 
vytvárania novej rumunskej orientácie bolo dôležité rozšírené plenárne zasadanie Ústredného výboru 
Rumunskej robotníckej strany v apríli 1964. Na ňom došlo k de� novaniu „rumunskej národnej a špe-
ci� ckej cesty k socializmu“. Zásady autonómie rumunskej politiky a jej stanoviská obsahovalo uzne-
senie nazvané „Deklarácia o postoji Rumunskej robotníckej strany k problémom medzinárodného ko-
munistického a robotníckeho hnutia.“ Na prelome rokov 1964 a 1965 sa zdravotný stav rumunského 
lídra zhoršil a v marci Gheorge Gheorgiu-Dej zomrel. Medzi čestnou strážou pri jeho rakve bol aj 
Nicolae Ceaușescu (1918 – 1989), ktorý sa 22. marca 1965 stal novým prvým tajomníkom strany.
78	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Danube%E2	%80	%93Black_Sea_Canal#/media/File:Foaie_Canal_1985.jpg>.
79	 Budapešť	hovorila,	že	maďarská	komunita	bola	tvorená	z		2,5	miliónov	–	z	toho	250	000	mimo	Sedmohradsko.	Parížske	mierové	dohody	z	roku	1947	

predpokladali	pre	maďarskú	menšinu	plnú	kultúrnu	a	školskú	autonómiu.	Na	základe	nich	bola	v	roku	1952	okolo	Marosvásárhely,	Tirgu	Mureş	zriade-
ná	„Maďarská	autonómna	oblasť"	so	samostatnou	administratívou.	V	súvislosti	s	nárastom	rumunského	národného	komunizmu	za	Ceausescua	ustu-
povali	všetky	tieto	privilégiá	postupne	v	prospech	tzv.	„národnej	homogenizácie".	Autonómna	národná	oblasť	bola	z	teritoriálne-správneho	hľadiska	
novo	rozčlenená	tak,	aby	podiel	maďarského	obyvateľstva	klesol	pod	60	percent.	Administratívne	opatrenia	obmedzili	vyučovanie	aj	činnosť	doteraz	
existujúcich	maďarských	kultúrnych	zariadení.	Bolo	uzavreté	maďarské	konzulárne	zastúpenie	v	Kluži	(Cluj,	Kolozsvár)	a	v	roku	1968	bola	maďarská	
autonómna	provincia	úplne	zrušená..
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Obrázok 75. Znak Komunistickej strany Rumunska.80

Aké bolo postavenie Komunistickej strany Rumunska v kontexte ostatných 
komunistických strán na Balkáne? (pomôcka: CABALA, Ladislav – KOLARČÍKOVÁ, 

Markéta. Balkánské komunismy. Praha : Libri, 2017, s. 60 – 88.)

Éra „Karpatského génia“ – Nicolae CeauȘescu
Dlho sa tradovalo, že práve Ceaușescu bol Dejovým vyvoleným nástupcom. V skutočnosti však bolo 
jeho zvolenie kompromisom medzi staršími funkcionármi a mladšou generáciou rumunských komu-
nistov, pričom o ňom sa predpokladalo, že bude tvárny a neškodný. Voľbu potvrdil XIV. Zjazd Ru-
munskej robotníckej strany v júli 1965, na ktorom sa strana vrátila k svojmu pôvodnému názvu 
(rum. Partidul Comunist Român).81 V tom istom roku bola schválená nová ústava. Potvrdením kon-
solidácie komunistického režimu bola zmena názvu štátu na Rumunskú socialistickú republiku (rum. 
Republica Socialistă România). Ceaușescu sa snažil od začiatku ukázať, že je dostatočne schopný de� -
nitívne zlikvidovať pozostatky stalinizmu. Rozhodnutím pléna Ústredného výboru z apríla 1968 boli 
rehabilitovaní poprední predstavitelia strany z dôb tvrdých perzekúcií - Ștefan Foriș, Lucrețiu Pătrăș-
canu, Vasile Luca a Gheorghe Cristescu. V rovnakom roku sa Ceaușescu stal predsedom novo založe-
nej Fronty socialistickej jednoty (rum. Frontul Democrației și Unității Socialiste, FDUS). 

Z hľadiska medzinárodnej politiky sa pre posilnenie postavenia Rumunska a taktiež Ceaușesca stal 
kľúčovým rok 196 7. Ceaușescu odmietol prerušiť diplomatické styky s Izraelom po šesťdňovej vojne 
na Strednom východe, nadviazal diplomatické styky so Spolkovou republikou Nemecko, povolil ži-
dovskej komunite, aby sa pripojila k Svetovému židovskému kongresu. Rumunsko uzavrelo príslušné 
dohody s Vatikánom (o rok neskôr pápež Pavol VI. prijal premiéra Maurera a ministra zahraničia 
Mănesca) a Rumunsko odmietlo účasť na manévroch vojsk Varšavskej zmluvy. Zahraničná politi-
ka prinášala Ceaușescuovi prestíž a ohlas, až sa v roku 1968 stal „najobľúbenejším komunistom“ 
Západu. Dňa 21. augusta 1968 odsúdil inváziu Sovietmi vedených vojsk Varšavskej zmluvy do 
80	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_Communist_Party#/media/File:Coat_of_arms_of_PCR.svg>.
81	 Pred	zjazdom	vystúpil	aj	nový	prvý	tajomník	Ceaușescu.	Jeho	vystúpenie,	aj	keď	bolo	miestami	trochu	nesúvislé	si	pozorne	a so	zvedavosťou	vypočuli	

delegáti	 aj	 zahraniční	hostia.	Obsah	vystúpenia	bol	 jednoduchý.	 Začal	 s niekoľkými	pozitívami,	predstavil	hospodársku	 situáciu	krajiny	a  zdôraznil	
naliehavosť	toho,	aby	sa	pokračovalo	v rozvoji	priemyslu,	ktorý	so	sebou	prinesie	rozvoj	celého	národného	hospodárstva.	Potom,	k všeobecnému	pre-
kvapeniu,	obvinil	 z neprístojností	 režim	Gheorghe	Gheorghiu-Deja.	 Zjazd,	plný	kompromisov	a otvorených	postojov,	 vytváral	 imidž	 liberálnejšieho	
komunistického	predáka,	na	rozdiel	od	stalinistu	Gheorghiu-Deja.
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Československa ako: „Hrubú chybu a veľké nebezpečenstvo pre európsky mier, pre osud socializmu vo 
svete a ako hanebný moment v dejinách revolučného hnutia.“ Rumunsko bolo jediným členským štá-
tom paktu, ktorý sa nepodieľal na invázii, ktorá ukončila „pražskú jar“. Ceaușescovo odsúdenie invá-
zie ho zmenilo v národného a medzinárodného hrdinu a posilnilo jeho autoritu doma aj v zahraničí. 
Reč z balkóna budovy ústredného výboru strany v Bukurešti bola najväčším momentom jeho slávy. 
Reč na tom istom mieste o 21 rokov neskôr znamenala potupný koniec jeho režimu.

Obrázok 76. Ceaușescu v období 80. rokov budoval premyslene kult svojej osobnosti.82

Ako by ste charakterizovali vzťah N. Ceaușescu a J.B. Tita v kontexte zahraničnej 
politiky Rumunska a Juhoslávie? (pomôcka: CRAMPTON, Richard J. Balkan communist leaders. 

In Journal of Southern Europe and the Balkans, Roč. 6, č. 3, s. 211 – 225)

Po horúcich udalostiach „pražskej jari“ sa Ceaușescu stretol v mestečku Vršec s J. B. Titom, aby ro-
kovali o prípadnom ohrození Rumunska zo strany ZSSR. Rovnako rumunský prezident informoval 
juhoslovanského lídra o vytváraní ozbrojených vlasteneckých oddielov roľníkov, robotníkov a intelek-
tuálov pre prípad ohrozenia historického rumunského územia. V roku 1969 navštívil Bukurešť Ri-
chard Nixon a bolo to prvýkrát, čo americký prezident navštívil komunistickú krajinu.83 Senátora 
George McGoverna okúzlil natoľko, že ho považoval za „jedného z hlavných bojovníkov za kontrolu 
zbrojenia“.84 Druhá polovica 60. rokov bola relatívne úspešná pre rumunskú ekonomiku, pričom prie-
mysel sa podieľal na viac ako 60 % národného dôchodku. Ceaușescu využíval nedostatky mechaniz-
mu hospodárskych stykov medzi krajinami RVHP, výsledkom však bol nárast životnej úrovne i jeho 
popularity (niektorí Rumuni mohli vycestovať na Západ, hoci získať výjazdové víza nebolo jednodu-
ché, došlo k oprášeniu veľkej časti národnej kultúry a dejiny sa začali písať s čoraz väčším dôrazom 
na rumunské hodnoty). Západné štáty veľmi pomaly odhaľovali stúpajúcu korupciu, bezohľadnosť 
a márnivosť Ceaușescovho režimu - vybudovaním Paláca republiky v 2. pol. 80. rokov v Bukurešti. Zá-
padné vlády požičiavali Rumunsku ohromné sumy po dlhú dobu a tak nedošlo k zásadným reformám, 
pričom rumunská ekonomika sa rapídne zhoršovala. 

82	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8	%99escu#/media/File:Personality_Cult_Roma-
nia_1986.jpg>.

83	 President	Nixon	Visits	Rumania	(1969).	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=ge9L9iXJfx8>.
84	 V roku	1983,	keď	už	bola	situácia	aj	pravda	o komunizme	a režime	známa,	viceprezident	G.	Bush	označil	Ceaușesca	za	„jedného z dobrých komunistov 

Európy.“
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Obrázok 77. Palác parlamentu (rum. Palatul Parlamentului). Dokonale prezentuje megalomanstvo 
rumunského lídra a jeho program tzv. Systematizácie urbánneho plánovania (rum. Sistematizarea).85

Virtuálna prehliadka paláca - http://cic.cdep.ro/ro/tur-virtual

Medzi rokmi 1976 a 1981 sa z krajiny, ktorá bola exportérom potravín, stala krajina závislá na dovoze. 
Zahraničný dlh narástol z 3, 6 bilióna dolárov v roku 1977 na 10, 2 bilióna v roku 1981.86 Odpove-
ďou mali byť podľa Ceaușesca drastické úsporné opatrenia vedúce k splateniu dlhu (podľa rumunské-
ho lídra k tomu došlo 31. marca 1989). Rumunsko sa v ére N. Ceaușesca stalo xenofóbnym a naciona-
listickým. Dejiny krajiny boli prepísané v ultra-nacionalistickom duchu a zelenú dostali všetci nacio-
nalisticky zmýšľajúci spisovatelia ako napríklad Ceaușescov „dvorný básnik“ Corneliu Vadim Tudor 
(1949 – 2015) ktorý prispel k idealizácii lídra ako veľkého vodcu (rum. Conducător).87 Štrajk 30 tisíc 
baníkov v údolí rieky Jiu v auguste 1977 bol najmasovejším protestom v Rumunsku od roku 1945. 
Nicolae Ceaușescu tam osobne odišiel a zaviazal sa splniť požiadavky štrajkujúcich. Jeho sľuby 
však priniesli len sklamanie a represie začali krátko po skončení štrajku. Na jar roku 1979 vznikol 
Slobodný zväz rumunských pracujúcich, s pobočkami v Sedmohradsku, Banáte a vo Valašsku.

85	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_Parliament#/media/File:Palace_Of_Parliament_Bucharest.jpg>.
86	 Obchody	s potravinami	zívali	prázdnotou,	ak	sa	aj	do	obchodov	niečo	dostalo,	vytvárali	sa	neskutočné	rady.	Ľudia	pred	obchodmi	trávili	aj	celé	noci	a vyvi-

nula	sa	tak	veľmi	zvláštna	„kultúra	vystávania	v radoch“.	Bol	to	priestor	spoločenskej	komunikácie,	kde	prevažne	dôchodcovia	trávili	spoločne	dlhé	hodiny.
87	 Slovo	vychádza	z rumunského	conduce,	lat.	ducere.	Ofi	ciálne	titul	používal	diktátor	Ion	Antonescu,	občas	sa	objavuje	aj	v diskurze	týkajúcom	sa	kráľa	Karola	II.	
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Obrázok 78. Rad na olej na varenie v roku 1986 (Bukurešť).88

Ako zmenil komunizmus rumunskú potravinovú kultúru? 
(pomôcka: Abe Konick. Food in Communist Romania.89)

Obsedantno-kompulzívny despotický režim sa ešte viac zostril po udalostiach v Poľsku súvisiacich 
so vznikom hnutia Solidarita (1980 – 1981). V polovici osemdesiatych rokov stúpol počet divokých 
štrajkov a začali sa objavovať protirežimné letáky. Počas druhej polovice desaťročia sa zintenzívnili 
spontánne revolty, vedúce až k vzbure v Brašove 15. novembra 1987. Robotníci troch tamojších 
závodov protestovali proti tomu, že boli po nočnej smene zhromaždení do volebných miestností 
a  nútení k  voľbám do župného výboru. Demonštranti požadovali zlepšenie ekonomickej situácie 
a politické zmeny. Bezpečnosť reagovala pohotovo a celkom rýchlo demonštrantov „upokojila“. Pri 
zásahu bol však zabitý jeden policajt. Viac ako stovka ľudí bola zatknutá. Vzhľadom na napätú situ-
áciu bola však len asi štvrtina odsúdená k nízkym podmienečným trestom. Rumunská tlač prinies-
la o� ciálnu správu až začiatkom decembra, kedy sa štrajky a demonštrácie rozšírili na ďalšie mestá. 
V septembri 1987 bývalý komunistický prominent I. Iliescu, svojho času považovaný za Ceaușescov-
ho favorita a možného nástupcu na pozícii generálneho tajomníka, ostro napadol vtedajšiu situáciu 
v krajine a prezidentovu politiku. V marci 1989 sa šesť bývalých vysokých komunistických funkcio-
nárov obrátilo otvoreným listom na medzinárodnú verejnosť, informovali ju o ohavnostiach režimu 
a vyzvali Ceaușesca k rezignácii.

Značne anachronicky pôsobil 14. zjazd rumunských komunistov z 20. – 24. novembra 1989, kde 
sa Ceaușescu opäť nechal jednohlasne zvoliť generálnym tajomníkom a znova odprezentoval svoje 
chiméry o „rumunskej ceste k socializmu a komunizmu“. Napriek existencii proticeauceskovskych síl 
a možných alternatívach pádu režimu začala v banátskom Temešváre 16. – 17. decembra 1989 mo-
hutná demonštrácia (pôvodne išlo o obranu maďarského farára László Tokósa). Postupne sa revo-
lučný duch dostal cez Brašov a Arad až do hlavného mesta. V napätej situácii Ceaușescu (zrejme ne-
uvedomujúci si vážnosť situácie) odišiel na návštevu Iránu. Udalosti nabrali už aj medzinárodný roz-
mer a publicitu, keďže sovietsky minister zahraničia Eduard Ševarnadze aj francúzsky premiér Michel 

88	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Bucur_Obor_%281986	%29.jpg>.
89	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://storymaps.arcgis.com/stories/79ef8f920e2740ce9fea4babf523af19	>.
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Rocard naznačili, že by pád rumunského režimu uvítali. Ceaușescu sa do Bukurešti vrátil 20. decem-
bra a  v  rovnaký deň prehovoril k  národu a  podnecovateľov demonštrácii označil za: „chuligánske, 
teroristické, iredentistické a šovinistické kruhy a zahraničné špionážne služby“. Na štvrtok 21. decembra 
mal Ceaușescu v pláne veľké zhromaždenie, kde mu pracujúci Bukurešti mohli prejaviť „podporu“. 
Zhromaždenie prebiehalo normálne, no najmä študenti začali pískať a skandovať protirežimné heslá – 
prekvapený a vydesený diktátor nebol schopný dokončiť svoj prejav. Celá krajina v priamom prenose 
videla šok v jeho tvári a to sa stalo signálom k revolúcii. Na celom území Rumunska bol vyhlásený 
mimoriadny stav, napriek tomu 22. decembra vyšli do ulíc státisíce ľudí, na stranu ktorých sa pridali 
aj vojaci. Ceaușescu sa ešte raz pokúsil prehovoriť k ľudu z budovy ústredného výboru strany, v ohlu-
šujúcom piskote jeho hlas zanikol a tak zvolil ústup do bezpečia. V víre udalostí došlo k vytvoreniu 
Fronty národnej spásy – FNS (rum. Frontul Salvării Naționale) na čele s  I. Iliescom, ktorý označil 
upadajúceho vodcu za „človeka bez srdca, bez duše a bez zdravého rozumu, feudálneho fanatika, ktorý 
nekontrolovane ničil celú krajinu“. Manželia Ceaușescuovci boli zatknutí a postavení pred vojenský 
súd, ktorý ich za hodinu odsúdil na smrť.90 Spôsob celej akcie, ktorú odvysielala rumunská televízia 
a tak i celý svet vrhli na rumunskú revolúciu tieň pochybnosti. 

Najvážnejším dedičstvom komunistickej éry bolo drastické narušenie štruktúr a mentality rumun-
skej spoločnosti. Takmer úplne poštátnená alebo skolektivizovaná ekonomika s nízkou produktivitou 
a  pro�lom, ktorý sa trhu vôbec neprispôsoboval. Istou formou tragédie bola eliminácia nemeckej 
menšiny, ktorá bola dlhé stáročia jej pevnou súčasťou (v roku 1956 žilo v Rumunsku 384 000 Nemcov, 
no v roku 1992 to bolo už len 119 000). V porovnaní s rokom 1930, kedy Rumuni predstavovali na 
súčasnom území Rumunska 77, 9 %, sa krajina výrazne „rumunizovala“. V roku 1992 bol ich podiel 
takmer 90 %. Komunizmus zanechal za sebou ekologickú pohromu: celé rozsiahle oblasti ostali zamo-
rené oceliarňami, petrochemickými ra�nériami a rozkladajúcimi sa cementárňami. 

Rumunská cesta späť do Európy – postsocializmus vs. nacionalizmus
Proces transformácie, podobne ako v iných postkomunistických krajinách, nebol vôbec jednoduchý, 
keďže dlhoročná prítomnosť strany zanechala na mentalite politickej a manažérskej elity výraznú sto-
pu. Je nutné zdôrazniť, že i Front národnej spásy bol kontrolovaný komunistami, ktorý ho zaregistro-
vali ako politickú stranu 6. februára 1990. Tradičné „historické“ strany ako Kresťanská roľnícka demo-
kratická strana (rum. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) a Národná liberálna strana (rum. 
Partidul Național Liberal) sa síce na scénu vrátili, no boli v značnej nevýhode, keďže FSN kontroloval 
médiá, ekonomické inštitúcie i vládnu administratívnu mašinériu. Iliescu voči svojim politickým opo-
nentom postupoval mimoriadne tvrdo a bezohľadne, tak ako bol roky zvyknutý. V prvých slobod-
ných všeobecných voľbách 20. mája 1990 získal Iliescu 85 % hlasov a stal sa tak prezidentom kra-
jiny a FSN sa stal dominantnou parlamentnou stranou so ziskom 66, 3 %. Na druhom mieste so 
ziskom 1 004 353 hlasov bola menšinová Maďarská demokratická únia Rumunska (rum. Uniunea 
Democrată Maghiară din România), čo dokázalo, že rumunskí Maďari vytvorili jednotný front napriek 
názorovým rozporom. Víťazstvo Iliesca ukázalo, že atribúty bývalého režimu ako sociálne bene�ty 
a  nacionalizmus boli pre veľkú časť populácie zaujímavé (rovnako sa ukázal i  veľký rozpor medzi 
rurálnym a urbánnym prostredím). Prvá poprevratová vláda pod vedením premiéra Petre Romana 
bola sformovaná 28. júna 1990. Samotný FSN nebol jednotný a ukázalo sa to pri tvorbe ústavy v roku 
1991, kedy sa na jednej strane ocitli Roman a na Západe vzdelaní technokrati a na druhej Iliescu a jeho 
stranícke kádre. Rozpory viedli k pádu vlády. Nie úplná spokojnosť s FSN a jeho politikou sa ukázala 
pri komunálnych voľbách v roku 1992, kde získala strana iba 33 %. V marci 1992 Iliesku založil novú 
stranu – Demokratický front národnej spásy (DFNS), ktorá mala viesť k jeho znovuzvoleniu v prezi-
dentských voľbách a čo zostalo z FSN kontroloval Roman. Jednou z nových strán, ktorá však nad-
viazala na nacionalistický politický diskurz tradície viažúcej sa k vzniku tzv. Veľkého Rumunska 

90	 Ceaușescu	bol	obvinený	z genocídy	-	viac	ako	60	000	obetí,	zneužívania	štátnej	moci	organizovaním	ozbrojených	akcií	proti	ľudu	a štátnej	moci,	ničenia	
verejného	majetku,	výbuchmi	v mestách	atď.,	podkopávanie	národného	hospodárstva,	pokus	o útek	z krajiny	pomocou	finančných	prostriedkov	vyše	
1	miliardy	dolárov	uložených	v zahraničných	bankách	(nikdy	sa	však	takéto	účty	nenašli).	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://
www.bbc.com/news/world-europe-50821546>.
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na konci 1. svetovej vojny bola Strana Veľkého Rumunska (rum. Partidul România Mare) vedená 
bývalým Ceaușescuovým spolupracovníkom Vadimom Tudorom. Strana nebola pro-európskeho ra-
zenia a vykazovala sklon k autoritatívnemu vedeniu, hlavným cieľom bolo etnicky čisté Rumunsko 
(jednotlivé minority a hlavne Maďari boli vnímaní ako nepriatelia, dokonca strana mala antisemitský 
charakter, pričom rumunská židovská komunita takmer nejestvovala /v  roku 1992 bolo v Rumun-
sku asi 9000 Židov/). Hoci strana vo voľbách nikdy nezaznamenala výraznejšie výsledky, jej publicita 
kvôli provokatívnemu správaniu lídra bola značná. Vláda DFNS, ktorá bola v Rumunsku pri moci 
od novembra 1992 do decembra 1996, nasmerovala Rumunsko smerom do Európy v  kontexte do-
mácej i zahraničnej politiky, hoci nie úplne ochotne. Počiatočné váhanie re� ektovalo komunistické 
zázemie a prístup prezidenta Ilieska a premiéra Nicolae Văcăroiua. Napriek obavám z drastických 
zmien v roku 1993 podpísalo Rumunsko asociačnú dohodu s Európskou úniou, čo bolo signá-
lom oboch strán postupne pristúpiť k formálnemu členstvu (formálna žiadosť prišla v roku 1995). 
V roku 1994 bolo podpísané partnerstvo za mier, posledný krok pred formálnym vstupom do NATO.

Obrázok 79. Corneliu Vadim Tudor (1949 – 2015).91

Ako by ste zhodnotili prejav C. V. Tudora v Európskom parlamente?92

Nové prezidentské a parlamentné voľby sa konali v septembri 1996. V druhom kole prezidentských 
volieb zvíťazil rektor bukureštskej univerzity Emil Constantinescu so ziskom 54. 41 %, odstavil 
tak dlhoročného rumunského lídra Iona Iliesca. Novú vládu, v ktorej boli aj predstavitelia Demokra-
tického zväzu Maďarov, zostavil Victor Ciorbea. Vláda komunistov a postkomunistov bola tak preru-
šená a tento moment možno chápať ako naplnenie demokratizácie v pravom slova zmysle. Radikálne 
zmeny, ktoré boli nutné, podporil aj MMF a Svetová banka poskytnutím ďalších pôžičiek. Hoci stálo 
Rumunsko na začiatku novej cesty, prestavba ekonomiky narážala na problémy – na jar 1997 zažila 
ekonomika značnú recesiu a devalváciu. Po veľkých štrajkoch v januári 1999 sa vládna koalícia začala 
rozpadať a opustili ju Romanovi demokrati aj liberáli. Novú vládu zostavil Radu Vasile a jeho hlavnou 
prioritou bolo pokračovať v reformách. Rumunsko sa výrazne posunulo aj v menšinovej otázke, keďže 

91	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://kingofromania.com/2010/04/12/mommy-whos-the-scary-man-in-glasses/>
92	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=Qb5xY6un9Ls>
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bilaterálne zmluvy s Maďarskom a Ukrajinou znamenali zrieknutie sa akýchkoľvek územných požia-
daviek, ktoré by vychádzali z minulosti. Vstup do NATO sa Rumunsku nepodaril ani po udalostiach 
v Kosove na jar 1999 otvorením rumunského vzdušného priestoru pre vojenské lietadlá NATO a em-
bargom proti Srbsku (napriek silnej opozícii zo strany rumunskej verejnosti). Zahraničnopolitické 
postavenie Rumunska bolo mimoriadne komplikované, vzhľadom na problémy ktorým muselo čeliť, 
malo najkomplikovanejšiu pozíciu v rámci bývalých krajín Varšavskej zmluvy. Po páde ZSSR na čas-
ti územia, ktoré kedysi Rumunsko stratilo (oblasť Besarábie), vznikla 27. augusta 1991 nezávislá 
Moldavská republika (rum. Republica Moldova). Vznikli prakticky dva rumunské štáty s  rovna-
kou vlajkou, hymnou a väčšinou obyvateľstva hovoriacou rovnakým jazykom. Aktivity moldavských 
nacionalistov výrazne podráždili rusky hovoriacu menšinu na východ od Dnestru, až tak, že došlo 
k vzniku neuznanej tzv. Podnesterskej republiky s hlavným mestom Tiraspoľ. 

Obrázok 80. Zástava Moldavska.93

Koncom roku 2000 sa konali ďalšie parlamentné voľby a ich víťazom sa stala Sociálna demokracia 
(rum. Polul Democrat-Social din România) a prezidentom znova Iliescu so ziskom 67 % hlasov. 
Premiérsky post zaujal Adrian Năstase. Najväčším úspechom tandemu Iliescu – Năstase bolo otvo-
renie Rumunska Západu a Rumuni mohli od januára 2001 voľne cestovať do schengenského priesto-
ru. Isté víťazstvo sociálnych demokratov však zvrátila neochota ich dovtedajších spojencov vytvoriť 
ľavicovú vládu s väčšinou v parlamente. Na zjazde Sociálnej demokracie v apríli 2005 stratil Iliescu 
miesto predsedu a zostala mu funkcia tzv. „čestného predsedu“. 1. januára 2007 sa Rumunsko stalo 
členským štátom EÚ. 

Anglický historik R.W. Seton-Watson napísal v roku 1934: „...keby Rumunsko zažilo 2 generácie mieru 
a neskorumpovanej vlády, mohlo by byť rajom na zemi.“ Takáto vízia je do značnej miery luxusom, ale 
hovorí o jednoznačnom potenciáli tejto krajiny. Filozof a esejista E. M. Ciroan pri svojom hodnotení 
Rumunska v 20. storočí napísal: „Existujú krajiny, ktoré sa tešia požehnaniu či akejsi milosti: všetko im 
vychádza, dokonca i pohromy a katastrofy. Potom existujú krajiny, ktorým nevychádza nič a ich triumfy 
sú tiež len prehrami. Keď sa chcú posunúť, zakročí nejaká vnútorná sila, vezme im vietor z plachiet a vrá-
ti ich do východzieho bodu.“ Zostáva iba veriť, že Rumunsko vstupom do EÚ vykročilo po novej ceste 
a do východzieho bodu sa už nevráti. 

93	 [cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova#/media/File:Flag_of_Moldova.svg>..
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Záver
Novinár Martin Ježek vo svojej cestopisno-reportážnej knihe Křižovatka zvaná Balkán (2010) napí-
sal: „Jednotlivé národy však medzi sebou majú mnoho sporov a na rôznych miestach je ešte cítiť horkosť 
z nedávnych vojnových udalostí. Rozpad Juhoslávie naviac zanechal spory o hranice, o názvy nástupníc-
kych štátov a všelijaké iné diskusie. Pre novinára z toho vzniká neuveriteľne zaujímavá zmes. Balkán je 
príjemne zložitý.“ Upriamime teda našu pozornosť na prídavné mená z posledných pasáží – zaujímavý 
a (príjemne) zložitý. Áno, je to tak, a dá sa iba súhlasiť, možno s dodatkom „príjemne“ by nejeden 
študent mohol polemizovať. Práve dynamickosť, ktorá je príznačná pre skúmaný región je jednou 
z prímesí spomínanej zložitosti. Balkánsky priestor je dynamický a „Balkán“ by mal byť chápaný ako 
dynamický koncept, ktorý korešponduje so súčasným procesom historickej transformácie. Balkánsky 
polostrov bol opakovane v procese premien: obdobie osmanskej dominancie bolo všetkým iba nie 
lakúnou stagnácie, medzivojnové obdobie neznamenalo iba nárast balkánskych nacionalizmov a ju-
hoslovanský kon�ikt v 90. rokoch nebol pokračovaním balkánskych vojen z rokov 1912 – 1913. 

Mnohé procesy, ktoré vo väčšej alebo menšej miere bránia minimalizovaniu hlavne ekonomických, 
spoločenských a politických rozdielov medzi krajinami na Balkáne a štátmi strednej a západnej Eu-
rópy a následnej integrácii do EÚ, vychádzajú z (ne)vysporiadania so socialistickou minulosťou. Sa-
mozrejme Grécko a Turecko šlo cestou odlišnou a v rámci post-juhoslovanského priestoru badáme 
značné rozdiely i dnes (Chorvátsko je podľa rebríčka HDP /2020/ na 78. mieste – Severné Macedón-
sko na 135. mieste) a nebolo tomu inak ani v minulosti. Všetky politické systémy krajín, ktoré boli za-
radené do kapitoly Na Východ boli založené na podobnej ideologickej fasáde – marxisticko-leninskej 
komunistickej ideológie. Najsystematickejšie na budovaní komunizmu ako „politického náboženstva“ 
pracoval Enver Hodža. Ten pozíciu komunizmu hodlal posilniť aj zákazom náboženských aktivít a de-
klarovaním Albánska ako prvej ateistickej krajiny, o čom písal aj zrejme najznámejší albanológ po-
sledných dekád Robert Elsie vo svoje knihe z roku 2001 A Dictionary of Albanian Religion, Mythology 
and Folk Culture. Článok 37 albánskej ústavy z roku 1976 nariaďoval: „Štát neuznáva žiadne nábožen-
stvo, podporuje a dodržuje ateistickú propagandu za účelom implementácie budovania vedecko-mate-
rialistického svetonázoru obyvateľov.“ Rumunský líder N. Ceaușescu sa mu výrazne približoval hlavne 
v 80. rokoch, kedy sa jeho vládnutie zmenilo v „kvázi-náboženské“. V oboch prípadoch predstavoval 
výrazný komponent dogmatického systému aj nacionalizmus. V rumunskom prípade práve ten limi-
toval plné vystúpenie režimu proti cirkvám (za obeť padla „len“ gréckokatolícka cirkev). V prípade 
Bulharska sa predstavitelia štátu usilovali skôr o to ako cirkev ovládnuť, než ju zničiť. Po roku 1948 sa 
bulharská komunistická strana, pravoslávna cirkev a štátna bezpečnosť (bulh. Комитет за държавна 
сигурност) snažili koexistovať v úzko symbiotickom partnerstve, v ktorom sa každý navzájom pod-
poroval. Jedenásť (z 15) členov Svätej synody bulharskej pravoslávnej cirkvi pracovalo pre komunis-
tickú Štátnu bezpečnosť. Tito a juhoslovanské komunistické vedenie vytvorilo okrem vedľa seba exis-
tujúcich náboženstiev ešte jedno nové „juhoslovanské, partizánske a komunistické“. Popri kostoloch 
a chrámoch vyrástli ďalšie sakrálne stavby – pamätníky národnooslobodzovacieho boja (večný oheň 
v Sarajeve, pamätník bitky pri Sutjeske /chorv. Tjentište spomenik/ a mnoho ďalších). 1 Podľa autorov 
publikácie Balkánské komunismy vykazovali režimy na Balkáne „sultanistický“ charakter, pričom bol 
zdôrazňovaný inštitút rodiny. Klan Ceaușescuovcov vytvoril formu dynastického komunizmu, ktorý 
nemal v európskych pomeroch obdoby. Naopak Živkov do smrti svojej manželky plnil jej vôľu neza-
ťahovať rodinu do politiky, no neskôr sa do Politbyra a národného zhromaždenia dostala jeho dcéra 
Ljudmila Todorova Živkova. Vplyv Živkovovej rodiny bol diametrálne odlišný od klanu E. Hodžu, 
či N. Ceaușesca. Hoci bol Tito podobne ako Živkov umiernenejší, taktiež na úkor štátu podporo-
val svoju rodinu, ale selektívnejšie. Tito sa spoliehal na tzv. „kvadrumvirát“ vybudovaný počas vojny 
a práve osudy Djilasa, Rankovića a Kardelja ukazujú, že mu taktiež chýbala sebare�exia a podliehal 
paranojam podobne ako ďalší totalitný lídri. V prípade Juhoslávie bola absencia „následníka“ ďaleko 
1	 Spomenik	Database.	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.spomenikdatabase.org/>.



112

bolestivejšia a problematickejšia ako v ostatných štátoch (Hodžu nahradil R. Alia, po tragickom konci 
N. Ceaușesca sa moci chopil I. Iliescu, v Bulharsku došlo k návratu cára Simeona II.), čo rezultovalo 
v nekontrolovaný rozpad Juhoslávie a krvavú občiansku vojnu. Jednotlivé režimy a ich lídri sa vo vý-
raznej miere opierali o bezpečnostné zložky a štátnu bezpečnosť UDBA, Sigurimi, Securitate a Výbor 
pre štátnu bezpečnosť v Bulharsku. Treba však povedať, že v Juhoslávii viac ako na pôsobenie tajnej 
polície bol Tito �xovaný na armádu, ktorá sa mala práve po jeho smrti stať kľúčovým nástrojom na za-
chovanie Juhoslávie (Tito to naznačil aj v jednom z posledných rozhovorov pred smrťou). Spoločným 
menovateľom jednotlivých lídrov bolo aj cielené využívanie a budovanie kultu osobnosti. Propaganda 
znázorňovala politikov ako bojovníkov za nezávislosť, ochrancu národnej zvrchovanosti a aktívnych 
lídrov, ktorí sa snažia svoj ľud materiálne zabezpečiť a vybudovať im lepšiu budúcnosť. Tito a Hodža 
využívali svoju reputáciu získanú počas 2. svetovej vojny, Ceaușescu bol prirovnávaný k historickým 
kniežatám, ktoré bránili Valašsko a Moldavsko pred osmanskou expanziou. Dopady socialistickej éry 
sú viac hmatateľné v hospodárskej a politickej oblasti, nie však v kolektívnej pamäti obyvateľov. Stále 
menej a menej ľudí má priame spomienky na komunizmus. V  roku 2002 realizovaný sociologický 
výskum v Bulharsku ukázal, že 33 % Bulharov nemá bezprostrednú spomienku na predošlú éru. Za-
ujímavo v tomto kontexte vychádza výskum realizovaný o dekádu neskôr v Poľsku, kde sa Edward 
Gierek (4. prvý tajomník Poľskej zjednotenej robotníckej strany v rokoch 1970 – 1980) stal rovnako 
historicky „vzdialenou“ osobnosťou ako Boleslav I. (v  roku 1025 sa korunoval za historicky prvého 
kráľa Poľska). Socialistická etapa dejín sa stala rovnako vzdialená (a menej známa) ako chronologicky 
omnoho vzdialenejšie obdobie stredoveku. Síce ide o príklad z Poľska, no výrazne kopíruje aj vní-
manie bývalých komunistických elít na Balkáne. Napríklad v Bosne sú národnými mýtmi opradení 
a stále spoločensky známymi osobnosťami napríklad Husejn Kapetan Gradščević (srb. Zmaj od Bosne, 
vodca bosnianskych povstaní v rokoch 1831 – 1832), či kráľ Tvrtko I. (najslávnejší stredoveký panov-
ník, vládol v rokoch 1353 – 1377). Asi len veľmi ťažko by si dnešná generácia spomenula na mená ako 
napríklad Branko Mikulić, Hamdija Pozderac, či Mato Andrić (boli sekretármi bosnianskej ZKJ). 

Ďalším ideovým komponentom balkánskej mozaiky, ako už bolo spomínané vyššie, bol nacionaliz-
mus. Ak budeme vychádzať z dichotomického rozlišovania typov nacionalizmov na západný a vý-
chodný, ktorý vypracoval Hans Kohn (�e idea of nationalism, 1944) tak nami skúmaný región a s ním 
spojené „nacionalizmy“ patria k východnému typu. Hlavný rozdiel je v odlišnom socioekonimickom 
a politickom dejinnom vývoji v rôznych častiach Európy. Z týchto dôvodov je nacionalizmus mimo 
západného sveta ukotvený hlavne v kultúrnej sfére a  svoje primárne zameranie nachádza v oblasti 
vzdelávania a propagandy omnoho viac ako vo sfére politických stratégií a správy vecí verejných. Táto 
de�nícia je objektívne aplikovateľná na druhú polovicu 19. storočia na Balkáne. Pravdou však ostáva, 
že tento dichotomický koncept nie je možné brať absolútne, keďže vo väčšine prípadov konkrétnych 
nacionalizmov možno nájsť tak prvky západného resp. občianskeho, ako aj prvky východného, či et-
nického nacionalizmu. Storočie dvadsiate je už charakterizované výrazne odlišným prístupom. Ak by 
sme hľadali špeci�cký charakter „balkánskeho nacionalizmu“, tak na rozdiel od západnej Európy, kde 
bol proces diferenciácie jednotlivých skupín založený zväčša na jazykových a kultúrnych rozdieloch, 
v  balkánskom priestore sa ním stalo náboženstvo (napríklad už spomínané Rumunsko). Ústredná 
rola náboženstva pri vývoji nacionalizmu na Balkáne má svoje korene v spoločnej osmanskej histórii 
väčšiny súčasných balkánskych krajín. 

Balkán sa stále aj po 26 rokoch od dohody v Daytone (podpísaná 14. decembra 1995 a ukončila voj-
nu v Juhoslávii) nachádza rovnako blízko k úspechu ako k zlyhaniu. V kontexte samotného regiónu 
a súčasných javov na politickej scéne zo stredoeurópskeho pohľadu môžeme diskutovať, či je úspech 
úspechom a zlyhanie zlyhaním.2 Tento ťažko skúšaný región bol v 20. storočí svedkom piatich vojen-
ských kon�iktov, po každom z nich boli jeho hranice rede�nované, vznikali nové štáty a dochádzalo 
k nútenej etnickej konsolidácii, čo zahŕňalo aj etnické čistky. Nebolo tomu inak ani po skončení ob-
čianskej vojny v Juhoslávii na prelome 20. a 21. storočia. S ohľadom na geopolitický kontext regiónu 

2	 Napríklad	v Čiernej	Hore	sa	strhla	obrovská	vlna	protestov	potom	čo	koalícia	prosrbských	opozičných	strán	pod	názvom	Za	budúcnosť	Čiernej	Hory	
získala	v parlamentných	voľbách	30.	augusta	2020	32,	55	%	hlasov	Tento	výsledok	by	znamenal	koniec	takmer	30	rokov	vládnuceho	M.	Djukanoviča	
(ktorý	napriek	mnohým	kauzám	nasmeroval	Čiernu	Horu	smerom	k EÚ	a v roku	2017	sa	stala	súčasťou	NATO)	
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je treba povedať, že po rozpade ZSSR bola Ruská federácia dočasne odstavená z „koncertu veľmocí“ 
a jej vplyv na formovanie Balkánu bol výrazne slabší ako pri predošlých kon�iktoch. O to viac sa na 
dianí podieľali západné mocnosti a USA (treba podotknúť, že nie vždy úspešne). Napriek tomu, že 
bola prijatá zásada o nemennosti hraníc štátov bývalej juhoslovanskej federácie a nové štáty boli uzna-
né v takých hraniciach, aké medzi nimi existovali v rámci Juhoslávie, táto zásada bola porušená keď 
po vyhlásení nezávislosti Kosova (17. február 2008) jeho nezávislosť mocnosti uznali, a porušili tak 
v roku 1999 garantovanú integritu Srbska. Síce už nehoria ozbrojené kon�ikty, ale pach násilia sa stále 
vznáša vo vzduchu. Samotný pro�l regiónu je mimoriadne zložitý – mix bohatších (napr. Slovinsko, 
Chorvátsko, Grécko), priemerných (napr. Srbsko, Turecko), chudobných (napr. Severné Macedón-
sko, Albánsko) a v podstate medzinárodných „protektorátov“ (Kosovo, Bosna a Hercegovina).3 Oblasť 
Balkánu predstavuje unikátne laboratórium pre sledovanie širokého spektra paralelných politických 
procesov. Za posledné tri dekády región zaznamenal viacero štátnych dezintegrácií, násilných i nená-
silných kon�iktov medzi a v rámci štátov, rovnako bola sledovateľná aj spomalená transformácia od 
socializmu k demokracii a trhovej ekonomike. Všetky tieto skúsenosti boli koncipované prostredníc-
tvom súbežnej, prekrývajúcej sa a protichodnej dynamiky budovania národa a štátu a snáh o vstup 
do Európskej únie. Nech už sa na budúcnosť regiónu dívame akoukoľvek optikou možno iba súhlasiť 
s myšlienkou gréckeho ministra zahraničných vecí Nikosa Dendiasa, ktorý povedal: „Západný Balkán 
je dôležitou súčasťou Európy a rozšírenie EÚ je najsilnejším nástrojom pre udržanie stability a bezpeč-
nosti v regióne. Akékoľvek zlyhanie v procese rozširovania bude mať priamy vplyv na nás, tak je nutné, 
aby sme boli jednotní.“4 Táto myšlienka nie je v  balkánskom prostredí ničím novým, keďže už na 
samite v Sulúni v roku 2003 Európska rada vyhlásila, že: „Budúcnosť Balkánu je v rámci EÚ.“ Proces 
integrácie do EÚ zostáva často komplikovaný vysokým počtom domácich elít (označených v práci ako 
�e Europeanisation of the Western Balkans. A Failure of EU Conditionality? ako „gate keeper“),5 ktoré 
naďalej kontrolujú štát v úsilí o zachovanie ich súkromných ekonomických záujmov a politickej moci. 
Slabé postavenie inštitúcií a nedostatok účinných kontrol a rovnováhy vedie k režimom, v ktorých do-
minuje silná exekutíva a slabé zákonodarné orgány a súdnictvo. Do akej miery režimy smerujú k úpl-
nému autoritárstvu závisí od kapacity režimu v zmysle voličskej podpory a slabosti, či roztrieštenosť 
opozície, ako aj širší medzinárodný rámec. Krajiny Balkánu dlhodobo trpia ekonomickou zaostalos-
ťou voči ostatným európskym štátom. Napriek rýchlemu rastu zaznamenanému na začiatku druhého 
tisícročia, efektívne ekonomické reformy boli často odkladané kvôli skutočnosti, že regionálne eko-
nomiky nie sú schopné vydržať konkurenčné tlaky spoločného trhu EÚ. Vo veľkej časti západného 
Balkánu zostali ekonomiky nerozvinuté, závislé od pomoci, pôžičiek a platieb a náchylné k vysokej 
úrovni štátnych zásahov. Brusel už dávnejšie začal členské rozhovory so Srbskom a Čiernou Horou, no 
Albánsko a Severné Macedónsko bolo zablokované Francúzskom, Dánskom a Holandskom. 

Cieľom tejto učebnice bolo čitateľa oboznámiť so základnými medzníkmi vývoja balkánskych štátov 
v  druhej polovici 20. storočia. Našim zámerom bolo priblížiť problematiku tak, aby sa Balkán stal 
pre študentov naozaj tým „príjemne“ zložitým a zaujímavým fenoménom, a nie iba akýsi neosobný, 
neusporiadaný a  nepoznaný mikrokosmos. Vzhľadom na fakt, že dejiny balkánskych krajín sú na 
základných a stredných školách častokrát marginalizovaným učivom, sme sa snažili pracovať s prob-
lematikou mimoriadne obozretne a  v  širších súvislostiach. Berúc do úvahy tento fakt je učebnica 
nastavená tak, aby študenta neodradila, ale naopak navnadila na ďalšie štúdium. Bezpochyby študenti 
mnohokrát počuli mená ako Todor Živkov, Josip Broz Tito, Enver Hodža, Nicolae Ceaușescu, Bülent 
Ecevit, či Konstantinos G. Karamanlis, no okrem latentnej rezonancie im nehovorili veľa. 

Práve táto učebnica ponúka vysvetlenie mnohých javov, ktoré tieto osobnosti sprevádzali a vysvetľuje 
ich vzostupy a pády. Belehrad, So�a, Bukurešť či Priština sa tak dostanú na ich mentálno-geogra�ckú 

3	 Spracované	podľa:	World Economic Outlook Database,	IMF.org,	október	2020..
4	 [cit.	 04082020].	 [online]	 Dostupné	 na	 internete:	 <https://www.ekathimerini.com/249863/article/ekathimerini/news/future-of-western-bal-

kans-lies-in-europe-greek-fm-tells-conference>.
5	 Autori	narážali	na	regionálny	trend	príklonu	politických	elít	k forme	autoritatívneho	vládnutia	(napr.	v Srbsku	Aleksandar	Vučić	/prezidentom	krajiny	

je	od	roku	2017/).	Autoritatívne	režimy	na	Balkáne	nie	sú	vo	svojej	podstate	nepopulárne.	Kombinácia	zhovievavosti,	prísľubu	reforiem	alebo	zmien	
a neustály	stav	výnimočnosti	spoločne	poskytujú	týmto	vládam	značnú	podporu.	V skutočnosti	ťažia	z polarizácie,	ktorá	je	charakteristickým	znakom	
mnohých	spoločností	západného	Balkánu.
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mapu a nebudú predstavovať iba nejaké obskúrne balkánske zabudnuté mestečká. Práve v publiká-
cii analyzovaný pád komunistických režimov mal ďalekosiahly dopad na osud mnohonárodnostných 
štátov vo východnej aj juhovýchodnej Európe. Tento fenomén bol sprevádzaný nacionalistickým 
vrením. Ideové vákuum po deštrukcii marxizmu ako nosnej ideológie vyplnili staronové nacionálne 
mýty a ideové konštrukcie. Národy, ktoré nemali vlastnú štátnosť viedli k separatizmu, u tých ktoré 
štátnosť mali k teritoriálnym požiadavkám a národnostné menšiny viedli k iredente. Ani toto nacio-
nalistické vrenie (napriek mnohým snahám o urovnanie kon�iktov – ako napríklad tzv. prespanská 
dohoda z roku 2018 medzi Gréckom a Macedónskom) úplne nezmizlo a budúcnosť Balkánu nebude 
jednoduchá. 

Ostáva nám už iba veriť, že sa Balkán nestane znova dejiskom krvavých národnostných kon�iktov 
a rovnako, aby sa táto učebnica stala dôležitou pomôckou pre poznávanie dejín balkánskeho polo-
strova nie iba pre študentov, ale celej vedeckej a laickej spoločnosti. Slávny anglický herec Sir Chris-
topher Lee (1922 – 2015), ktorý niekoľkokrát stvárnil aj grófa Drakulu (postava neodmysliteľne spätá 
s rumunskými dejinami)6 povedal: „...nikdy v živote som nenavštívil smutnejšiu krajinu ako Rumunsko 
počas vlády Ceaușesca“. Nám neostáva iné len v úplnom závere vysloviť želanie, že tento smútok už 
z Rumunska (a zvyšných balkánskych krajín) pominul a napriek mnohým nie úplne pozitívnym uka-
zovateľom bude vývoj na Balkáne ďaleko pozitívnejší, ako bol počas vojnami skúšaného 20. storočia. 

6	 Známa	atrakcia	„Drakulov“	hrad	Bran	-	[cit.	04082020].	[online]	Dostupné	na	internete:	<https://www.youtube.com/watch?v=h4xrz6nNjy4>.
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Summary
®e university textbook History of the Balkans a�er the Second World War is divided into 3 main 
chapters (Between East and West, To the West, To the East), while this division mainly re�ected the 
foreign policy orientation of the country and its importance for the studied region. From a chronolog-
ical point of view, the chapters are not completely identical, as the development in individual countries 
was not the same, despite some similarities. Albania’s history within the textbook dates back to 1939, 
when the Kingdom of Albania fell to Italian aggression, a�er King Zog I of Albania (1895 – 1961) re-
jected an ultimatum demanding the adoption of an Italian military protectorate over Albania (March 
25, 1939). ®e milestone that ended our period was the armed con�ict in Kosovo, which lasted from 
28 February 1998 to 11 June 1999. ®e publication traces the history of Bulgaria from 1941, when the 
country acceded to the Tripartite Pact (1 March 1941) until the electoral victory of the former Tsar 
Simeon II. in 2001. ®e years 1940 and 2004 were established as a research spectrum of Greek history 
of the second half of the 20th century. ®e initial Italian o�ensive against Greece began on October 
28, 1940. In 2004, Konstantinos Karamanlis Jr. became the winner of the election and thus interrupted 
the long-term dominance of the Panhellenic Socialist Movement (PASOK) and the year 2004 was in-
teresting and successful for Greece in the �eld of sports as well. As for Yugoslavia, the beginning of the 
research was set for March 25, 1941, when the Protocol on the Accession of Yugoslavia to the Tripar-
tite Pact was ceremoniously signed in the Belvedere in Vienna. In comparison with the other chapters, 
we decided to close the Yugoslav issue with last ®e 14th Congress of the League of Communists of 
Yugoslavia from January 20, 1990. ®e centre of power was de�nitely disintegrated, what decided the 
fate of the citizens of Yugoslavia for more than 45 years. At this point, there was a signi�cant process 
of fragmentation of the Yugoslav political spectrum. Subsequent development and the civil war is an 
issue requiring a separate publication and detailed analysis. We de�ned Romania’s history between 
1940 (Romania became the �rst Balkan state to accede to the Tripartite Pact) and 2007 (Romania be-
came an EU member state). Turkey oõcially declared war on Germany and Japan only on February 
23, 1945, so we decided to describe the development in Turkey since 1939, from the very beginning 
of World War II. In 2002, the Justice and Development Party led by Recep Tayyip Erdoğan, who still 
dominates Turkish politics, won the election. 
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